
 

Τμήμα Γ1 



Μια φορά και έναν καιρό ζούσε η Σάσα με τους γονείς της. Μια μέρα ο παππούς 

της Σάσας πήγε με το καράβι του να κάνει μια αποστολή. Η αποστολή του ήταν 

να κατακτήσει τον παγωμένο βορά. Ενώ ταξίδευε με τους συντρόφους του είδε 

έναν δράκο που κοιμόταν πάνω σ’ ένα παγόβουνο. Είπε σε όλους τους ναύτες 

να κάνουν πολύ ησυχία. Όμως το καράβι ξαφνικά χτύπησε πάνω στο 

παγόβουνο κι ο δράκος ξύπνησε και άρχισε να τους κυνηγάει.  

 

Οι ναύτες τράβηξαν γρήγορα τα κουπιά και τελικά κατάφεραν να του 

ξεφύγουν. Μετά από τη μεγάλη ταραχή είδαν στεριά. Βγήκαν από το καράβι 

έβγαλαν τα τρόφημά τους έφαγαν και έπεσαν να ξεκουραστούν. Την άλλη μέρα 

έμειναν εκεί και έκαναν ένα πάρτι χαράς που επιβίωσαν. Είχε φαγητό, μουσική 

και χορό.    

 Όταν ξημέρωσε μπήκαν στο καράβι και συνέχισαν το ταξίδι τους. Μετά 

από λίγο συνάντησαν μια δυνατή καταιγίδα. Η καταιγίδα σήκωνε πολύ μεγάλα 

κύματα. Οι ναύτες αυτή τη φορά δυσκολεύτηκαν. 

 



 Όταν τελείωσε η καταιγίδα, η θάλασσα επιτέλους ημέρεψε. Σε λίγο όμως 

έφτασαν σε μια σκοτεινή θάλασσα. Εκεί είδαν πολλά βυθισμένα και 

καταστραμένα πλοία. Είδαν και παγωμένα βουνά να κατά. καταιγίδα η 

στρέφονται. Ξαφνικά ένας μεγάλος βράχος από το παγόβουνο έπεσε πάνω στο 

πλοίο και το βύθισε. Οι ναύτες πετάχτηκαν από τα κύματα σε μια άγνωστη 

στεριά. Όταν είδαν το πλοίο διαλυμένο στεναχωρέθηκαν, απελπίστηκαν και έτσι 

από την εξάντληση τους πήρε ο ύπνος στην ακτή. Την επόμενη μέρα όταν 

άνοιξαν τα μάτια τους είδαν κάτι περίεργα ανθρωπάκια που τους κοιτούσαν 

περίεργα. Στην αρχή φοβήθηκαν αλλά γρήγορα κατάλαβαν ότι δεν κινδυνεύουν 

και ηρέμησαν. Οι ντόπιοι αυτοί κάτοικοι τους οδήγησαν σε κάτι παράξενα 

σπίτια. Αυτά τα παράξενα σπίτια από χιόνι ονόμαζαν ιγκλού.  

 

Εκεί τους φιλοξένησαν και τους περιποιήθηκαν πολύ. Αφού 

ξεκουράστηκαν και δυνάμωσαν κάθισαν να σκεφτούν αν θα φύγουν ή αν θα 

μείνουν. Τελικά αποφάσισαν να φύγουν. Ζήτησαν από τους ντόπιους να τους 

βοηθήσουν να φτιάξουν ένα νέο καράβι. Σε λίγες μέρες ήταν έτοιμο. 

Αποχαιρέτησαν τους καινούριους φίλους τους και έφυγαν για να συνεχίσουν 



την αποστολή τους. Ο παγωμένος βοράς δεν ήταν πολύ μακριά τους σύμφωνα 

με τις πληροφορίες που είχαν. Ξαφνικά φάνηκε το ψηλότερο βουνό που 

έψαχναν. Ο καπετάνιος χαμογέλασε ανακουφισμένος. Η αποστολή τους 

ολοκληρώθηκε. Η σημαία κυμάτιζε περήφανα. 

 

 

 Η επιστροφή τους τώρα θα ήταν γεμάτη ικανοποίηση και 

ανυπομονησία, για όλα όσα είχαν να διηγηθούν.                                                                                        

 

 



 


