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Οι δύο φίλοι ο Γιώργης και η 

Χρυσένια είναι σε έναν κήπο. 
Εκεί βρίσκουν μια σανίδα και 

αποφασίζουν να κάνουν ένα 

ταξίδι στον κόσμο. Μαζί τους 

παίρνουν τον σκύλο τους τον 

Πάρη, ένα χάρτη, ένα φακό, 

ένα πανί, φαγητό και νερό.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ



Ο πρώτος τους προορισμός είναι 

η Αίγυπτος. Δένουν τη σανίδα 

τους στο Νείλο ποταμό και 

πηγαίνουν προς τις πυραμίδες. 

Εκεί συναντάνε μια μούμια που 

τους τρομάζει και φεύγουν 

τρέχοντας να σωθούν. Ωστόσο 

προλαβαίνουν να φωτογραφίσουν 

τις πυραμίδες.



Το επόμενο ταξίδι είναι πολύ 

μακρινό. Οι 3 φίλοι θα φτάσουν 

μέχρι την Κίνα, όπου εκεί ένας 

καλοσυνάτος δράκος θα τους 

μιλήσει για τον κινέζικο πολιτισμό 

και θα φάει μαζί τους στην 

παγόδα του ρύζι. Η φωτογραφία 

με τον φίλο τους το δράκο είναι 

υπέροχη!!!



Μετά την Κίνα οι φίλοι με την 

σανίδα τους φτάνουν στον 

κόκκινο βράχο ΟΥΛΟΥΡΟΥ της 

Αυστραλίας. Εκεί βλέπουν ένα 

μωρό καγκουρό να κλαίει και να 

ψάχνει τη μαμά του. Ευτυχώς την 

βρήκαν εύκολα και όλοι είναι 

χαρούμενοι στην επόμενη 

φωτογραφία!



Στην Αυστραλία ζεστάθηκαν πολύ 

και αποφάσισαν να πάνε στην 

Αρκτική για αλλαγή. Δυστυχώς 

όμως έπιασε μια τρομερή 

φουρτούνα και οι φίλοι μας 

παραλίγο να πνιγόταν αν δεν τους 

έσωζε ένα αξιαγάπητο δελφίνι. Το 

δελφίνι όμως κουράστηκε να τους 

πάει μέχρι τον μακρινό Βόρειο 

Πόλο και τους άφησε στην 

Αμερική.



Στην Αμερική έδεσαν τη 

σανίδα τους στον Αμαζόνιο 
στην μεγαλύτερη ζούγκλα του 

κόσμου. Εκεί είδαν και ένα 

αρμαντύλο, τον Λάκη που 

ήταν πολύ μοναχικός και 

αποφάσισαν να τον 

υιοθετήσουν.



Καθώς προχωρούσαν στα βάθη 

του Αμαζονίου συνάντησαν μια 

φυλή Ινδιάνων. Ευτυχώς ήταν 

πολύ φιλικοί και φιλόξενοι. 

Κάθισαν γύρω από την φωτιά και 

ο σοφός της φυλής «το κόκκινο 

σύννεφο» τους είπε αρχαίες 

ιστορίες του πολιτισμού τους. 

Δέχτηκε και να φωτογραφηθεί 

μαζί τους. Το βράδυ κοιμήθηκαν 

σε μια ινδιάνικη σκηνή. 



Έπρεπε να ξεκουραστούν γιατί 

την άλλη μέρα θα ταξίδευαν 
με τη σανίδα τους στο ποτάμι. 

Θα διέσχιζαν όλη την Αμερική 

μέχρι να φτάσουν στην 

Αρκτική. Στο δρόμο 

φωτογράφιζαν τα όμορφα 

τοπία που έβλεπαν.

( ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.)



Η Χρυσένια, ο Γιώργης, ο Πάρης 

και ο Λάκης επιτέλους έφτασαν 

στην Αρκτική. Πόσα ζώα είδαν 

εκεί! Έναν πιγκουίνο, μία πολική 

αρκούδα και έναν θαλάσσιο 

ελέφαντα.



Έκανε όμως τόσο πολύ κρύο! 

Ξεπάγιασαν! Ευτυχώς οι Εσκιμώοι 

τους έδωσαν ζεστά ρούχα, τους 

φιλοξένησαν στο ιγκλού τους, 

άναψαν φωτιά και έφαγαν φρέσκο 

ψάρι. Ξέχασα να σας πω ότι και ο 

Πάρης και ο Λάκης έβαλαν 

σκουφάκια! Είχαν παγώσει τα 

αυτάκια τους!



Οι γονείς της Χρυσένιας και οι 

γονείς του Γιώργη, μόλις μπήκαν 

στα δωμάτια των παιδιών δεν 

πίστευαν ότι τα παιδιά τους είχαν 

φύγει. Κλαίγοντας ζήτησαν 

βοήθεια από την αστυνομία και το 

χαμόγελο του παιδιού και τα 

έψαχναν σε όλο τον κόσμο.



Μέσα στο ιγκλού στην τηλεόραση 

είδαν ότι οι γονείς τους τα 

ψάχνουν. Στεναχωρημένοι και 

μετανιωμένοι που δεν είπαν 

τίποτα στους γονείς τους έπρεπε 

να μελετήσουν το ταξίδι της 

επιστροφής. 



Είχε πιάσει χιονοθύελλά και τα 

παιδιά δεν μπορούσαν να 

ταξιδέψουν με τη σανίδα τους. Τι 

να έκαναν; Λυπημένα άρχισαν να 

κλαίνε με λυγμούς. Τότε ένας 

σοφός Εσκιμώος τους δίνει το 

«βότανο της επιστροφής». Έπρεπε 

καθώς το μασουλάνε, να 

σκεφτούν το μέρος που θα ήθελαν 

να είναι.



Με μαγικό τρόπο τα παιδιά 
μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, στον 
τόπο τους, στις οικογένειες τους. 
Εκεί ένα μεγάλο πάρτι είχε 
οργανωθεί για αυτούς. Μπαλόνια, 
σημαιάκια και πολλές λιχουδιές τα 
περίμεναν. Τα παιδιά με μεγάλη 
χαρά έδειξαν σε όλους τις 
φωτογραφίες από την αξέχαστη 
περιπέτεια τους!

Όλοι ήταν χαρούμενοι και τα 
παιδιά υποσχέθηκαν ότι ποτέ δεν 
θα έφευγαν ξανά μακριά από τους 
γονείς τους.





ΤΕΛΟΣ


