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Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα ικρό καραβάκι που ξεκίνησε αζί ε τους ναύτες και τον
καπετάνιο από τον Πειραιά για να πάνε στην Α ερική



Μια έρα εκεί που ταξίδευαν ξαφνικά άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο και το καράβι στα άτησε
Νό ιζαν ότι κουτούλησαν σε ένα βράχο Ο καπετάνιος έσκυψε στη θάλασσα να δει τι γίνεται Και τι
να δει



Μια τεράστια γοργόνα κρατούσε το καράβι Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος
Οι ναύτες γέλασαν και είπαν όχι βέβαια Η γοργόνα τότε θύ ωσε και αστραπές και βροντές
φάνηκαν στον ουρανό Κούνησε την ουρά της και η φουρτούνα που έγινε κόντεψε να
αναποδογυρίσει το καράβι



Τότε ο καπετάνιος που θυ ήθηκε ια παλιά ιστορία που έλεγαν οι ναυτικοί είπε δυνατά Ζει και
βασιλεύει και τον κόσ ο κυριεύει Η γοργόνα χάρηκε και γέλασε Α έσως η φουρτούνα
στα άτησε οι αστραπές χάθηκαν και άφησε το καράβι ελεύθερο



Το καράβι συνέχισε το ταξίδι του σε ήρε η θάλασσα Ο ήλιος έκαιγε και έκανε πολύ ζέστη Οι
ναύτες έκαναν πάνιο και ηλιοθεραπεία Έτρωγαν και παγωτό



Μετά από ερικές έρες ένα εση έρι ο ουρανός ξαφνικά σκοτείνιασε Όλοι σήκωσαν το κεφάλι
ψηλά για να δουν γιατί κρύφτηκε ο ήλιος Και τι να δουν Μια ο άδα πουλιών πέταγε στον
ουρανό Ήταν τόσα πολλά που ο ήλιος δε φαινόταν



Ο αρχηγός των πουλιών κατέβηκε προστά στο καπετάνιο Τι γυρεύετε εσείς εδώ στη έση της
θάλασσας Ρώτησε ο καπετάνιος
Εί αστε αποδη ητικά πουλιά απάντησε ο αρχηγός των πουλιών Φύγα ε από την Ελλάδα γιατί
ήρθε ο χει ώνας και πά ε στην Αφρική Ό ως κουραστήκα ε Μπορού ε να καθίσου ε για λίγο
στο καράβι σου για να ξεκουραστού ε Μετά χαράς είπε ο καπετάνιος



Και έτσι έγινε Τα πουλιά κάθισαν πάνω στο καράβι Οι ναύτες τους έδωσαν νερό και φαγητό



Ευχαριστού ε πολύ για τη φιλοξενία είπαν τα πουλιά στους ναύτες Για αυτό πριν κοι ηθείτε θα
σας πού ε ια ιστορία από τα ταξίδια ας………



Όταν ήρθε ο Χει ώνας ξεκινήσα ε το ταξίδι για την Αφρική από την Α άρυνθο



Πετάγαμε πάνω από τα νησιά όταν..



… ξαφνικά ο ουρανός σκοτείνιασε Αστραπές βροντές και χαλάζι άρχισε να
πέφτει



Γρήγορα κατεβήκαμε στη Σύρο και καθίσαμε στα μπαλκόνια ενός ξενοδοχείου μέχρι 
που τέλειωσε η καταιγίδα.



Ένας νησιώτης ας είδε και ήρθε κοντά Μας ρώτησε Πεινάτε Σας έφερα
ψω ί και λουκού ια



Φάγα ε πήρα ε δύνα η και συνεχίσα ε να πετά ε πολύ ψηλά όταν κάτι ας
ρούφηξε ε δύνα η



Βρεθήκα ε χα ένοι στο χρόνο Μας είχε ρουφήξει ια αύρη τρύπα στο διάστη α Εκεί συναντήσα ε
τον Ντόναλντ Ντακ Ε πως βρεθήκατε εδώ ας ρώτησε Μας ρούφηξε ια αύρη τρύπα και
χαθήκα ε στο διάστη α Μπορείς να ας βοηθήσεις να βγού ε



Ο Ντόναλντ Ντακ ας έδωσε ένα αγικό φίλτρο και το ήπια ε



Τα φτερά ας άρχισαν να κουνιούνται ε δύνα η και καταφέρα ε να
βγού ε από την τρύπα Πετάξα ε ξανά πίσω στη γη και κουρασ ένα
βρήκα ε το καράβι σας



Αυτή είναι η ιστορία ας είπαν τα πουλιά ύριο πρέπει να συνεχίσου ε το ταξίδι
ας Έτσι κοι ήθηκαν όλοι και το πρωί τα πουλιά ευχαρίστησαν τους ναύτες και
πέταξαν προς το Νότο



Ενώ το καράβι ταξίδευε άρχισε να φυσάει Σηκώθηκαν
εγάλα κύ ατα που το οδήγησαν σε ένα άγνωστο νησί



Οι ναύτες κατέβηκαν από το καράβι για να εξερευνήσουν το νησί



Ό ως έπιασε βροχή και πήκαν σε ια σπηλιά για να προφυλαχτούν Στη σπηλιά βρήκαν
ένα εγάλο κουτί που δεν πορούσαν να το ανοίξουν Οι ναύτες κοι ήθηκαν εκεί και το
πρωί πήραν το κουτί και γύρισαν στο καράβι τους



Άνοιξαν το κουτί ε τα εργαλεία τους και είδαν έσα έναν θησαυρό Ξαφνικά ε φανίστηκε
προστά τους ένα πνεύ α που τους είπε Εί αι ένα πνεύ α και ια κακιά άγισσα ε έκλεισε έσα
στο κουτί Αφού ε ελευθερώσατε πάρτε το θησαυρό και πείτε ου πώς να σας βοηθήσω Οι
ναύτες του ζήτησαν να φυσήξει τα πανιά τους για να φτάσουν γρήγορα στην Α ερική Έτσι έγινε
και το καράβι συνέχισε το ταξίδι του



Στο δρόμο του εμφανίστηκε μια φάλαινα. Η φάλαινα έκανε μια βουτιά, σήκωσε το καράβι ψηλά 
με την πλάτη της και μετά ξαναβούτηξε και το καράβι ξαναβρέθηκε στην θάλασσα. Οι ναύτες 
φοβήθηκαν, μερικοί έπεσαν στη θάλασσα αλλά ευτυχώς η φάλαινα έφυγε.



Τότε εμφανίστηκε ένα δελφίνι και έσωσε τους ναύτες που έπεσαν στο νερό.



Στο δρόμο του το καράβι συνάντησε ένα άλλο καράβι που είχε μέσα πειρατές. Οι πειρατές 
ανέβηκαν στο καράβι για να πιάσουν τους ναύτες, να τους δέσουν και να τους πάρουν στο δικό 
τους καράβι.



Τότε εμφανίστηκε μια χελώνα καρέτα καρέτα και είπε σ’ έναν ναύτη να την βοηθήσει να ανέβει στο 
καράβι. Ο ναύτης έριξε ένα σχοινί και έτσι η χελώνα ανέβηκε στο καράβι.



Η χελώνα κάλεσε αετούς και οι αετοί άρπαξαν τους πειρατές και τους πέταξαν μέσα στη θάλασσα 
και φύσηξε δυνατός αέρας και το καράβι έφυγε μακριά.



Καθώς προχωρούσε το καράβι εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας και με την τρίαινα του σήκωσε 
μεγάλα κύματα και το καράβι πήγε να βουλιάξει.



Όμως ακούστηκε ένας δυνατός ήχος. Ηταν πάλι η γοργόνα και είπε ότι έχει μαγική ουρά και με την 
ουρά της ακούμπησε τη χελώνα.



Η χελώνα μεταμορφώθηκε σε νεράιδα και ηρέμησε τα κύματα με το μαγικό της ραβδάκι.



Ενώ το καράβι ταξίδευε οι ναύτες είδαν μέσα στη θάλασσα ένα μεγάλο χταπόδι. Το χταπόδι 
κόλλησε πάνω στο καράβι. Τότε οι ναύτες του έριξαν καβούρια για φαγητό και το χταπόδι έφυγε.



Εκεί που το καράβι προχωρούσε, ξαφνικά οι ναύτες είδαν ένα γίγαντα που έκανε μπάνιο. Ο γίγαντας 
σηκώθηκε όρθιος για να χτυπήσει με τα χέρια το καράβι αλλά το καράβι πέρασε γρήγορα κάτω από 
τα πόδια του χωρίς να το δει ο γίγαντας και έφυγε μακριά.



Τελικά το καράβι είδε μπροστά του στεριά και ήταν η Αμερική. Οι ναύτες χάρηκαν που έφτασαν 
επιτέλους μετά από τόσο δρόμο στην Αμερική.



Οι ναύτες έμειναν λίγες μέρες στην Αμερική και αφού τελείωσαν τις δουλειές τους μπήκαν στο 
καράβι για να γυρίσουν στην Ελλάδα. Τότε η νεράιδα που τους είχε βοηθήσει έριξε στο καράβι 
νεραϊδόσκονη και το καράβι πέταξε ψηλά στον ουρανό.



Έτσι το καράβι με τους ναύτες του σε λίγες ώρες έφτασε πίσω στον Πειραιά και η περιπέτειά του 
είχε ευχάριστο τέλος.



 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 20Υ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ,  ΤΟΥ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ 30Υ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ


