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Ο Νώε και η Φάλαινα 

Θα σας πω μια ιστορία με ένα μικρό αγόρι, που το λένε Νώε… 

 

 

Ο Νώε μένει πολύ κοντά στη θάλασσα μαζί με τον 

μπαμπά του και έξι γάτες! Η μαμά του και τα αδέρφια 

του μένουν σε άλλο σπίτι, πολύ μακριά… 

 

 

 

Κάθε μέρα βλέπει και ακούει τη θάλασσα, κολυμπάει στη 

θάλασσα, παίζει με την άμμο και τα πουλιά και αγαπάει 

πολύ τα μεγάλα ψάρια… 

 

 

Κάθε πρωί πηγαίνει στην κουζίνα και τρώει το πρωινό του…πάντα 

παρέα με τις γάτες! 

 

Ο μπαμπάς του Νώε είναι ψαράς και 

κάθε πρωί φεύγει πολύ νωρίς για τη δουλειά… Όμως, δυστυχώς 

επιστρέφει στο σπίτι πολύ αργά το βράδυ! Όλη μέρα δουλεύει…Έτσι, 

ο Νώε μένει μόνος του στο σπίτι…δεν έχει φίλους, μόνο τις έξι 

γάτες! 
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Το μεσημέρι πηγαίνει για μπάνιο στη θάλασσα, το απόγευμα παίζει με τις γάτες του και… 

…ξαφνικά το βράδυ αρχίζει να βρέχει και να φυσάει πάρα πολύ… 

 

Την επόμενη μέρα το πρωί η βροχή σταματάει… «Αχ, τι 

ωραία μέρα!!!», λέει Νώε. Ξυπνάει και πάει μια βόλτα στην 

παραλία! 

 

 

Περπατάει, περπατάει στην άμμο κοντά στη θάλασσα και βλέπει 

παντού κοχύλια, ξύλα, πέτρες…Και εκεί που περπατάει, πολύ μακριά, 

στο τέλος της παραλίας… εεε, βλέπει κάτι περίεργο… 

 

Πηγαίνει σιγά σιγά πιο κοντά, μετά 

αρχίζει να τρέχει και τι να δει! Ένα πάρα 

πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο ασπρόμαυρο 

ψάρι… Ναι, είναι μία φάλαινα!!! 
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Ο Νώε πηγαίνει ακόμα πιο κοντά και σκέφτεται τι να 

κάνει… Ξέρει ότι μια φάλαινα μένει μέσα στη θάλασσα 

και δεν πρέπει να είναι έξω από το νερό! 

 

«Ααα, το βρήκα!», λέει ο Νώε … «Θα ρίξω λίγο νερό πάνω της!» 

 

 

«Πρέπει να κάνω γρήγορα!», λέει ο Νώε… 

Γρήγορα, γρήγορα, λοιπόν, ο Νώε αρχίζει να τραβάει το μωρό 

φαλαινάκι…τραβάει και τραβάει… «Ωχ, είναι πολύ βαρύ…» και… 

μετά από πολλή ώρα φτάνει στο σπίτι! 

«Ααα, θα το βάλω μέσα στην μπανιέρα με πολύ πολύ νερό κι έτσι θα νιώθει χαρούμενο… σαν να 

είναι μέσα στη θάλασσα»!, λέει ο Νώε… 

 

Παίρνει μαζί του ένα φλιτζάνι γάλα και μπισκότα, δύο παραμύθια 

για να διαβάσει στο φαλαινάκι και «Μμμ, θα βάλω και μουσική!!!», 

λέει. 

 

Ο Νώε διαβάζει δυνατά ένα παραμύθι και το φαλαινάκι ακούει 

προσεκτικά! Μετά του διαβάζει κι άλλο ένα…Του αρέσουν πολύ οι 

ιστορίες! 
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Είναι πια αργά το βράδυ και ο μπαμπάς του Νώε επιτέλους επιστρέφει 

στο σπίτι. 

 

Ο Νώε φοβάται ότι ο μπαμπάς του θα είναι πολύ θυμωμένος, όταν 

δει το φαλαινάκι μέσα στην μπανιέρα… 

 

 

Ο Νώε και ο μπαμπάς του τρώνε μαζί βραδινό, αλλά ο Νώε φοβάται και 

δεν λέει τίποτα για το φαλαινάκι. Ξαφνικά ο μπαμπάς του κοιμάται στην 

καρέκλα και ο Νώε σκέφτεται πως το φαλαινάκι θέλει φαγητό, πεινάει. 

Σιγά σιγά πηγαίνει και παίρνει μερικά ψάρια από την κατσαρόλα…  

…πηγαίνει στο μπάνιο και τα δίνει στο φαλαινάκι! Μετά από λίγο ο Νώε ακούει την πόρτα του 

μπάνιου να ανοίγει και βλέπει τον μπαμπά του να τον κοιτάει έκπληκτος… «Ααα, τι είναι αυτό μέσα 

στην μπανιέρα, Νώε;;;» 

«Εεεμ, ένα φαλαινάκι μπαμπά!» 

Ο μπαμπάς του δεν ήταν καθόλου θυμωμένος. Ούτε, όμως, 

είχε καταλάβει ότι ο γιος του ο Νώε νιώθει μόνος του τις 

ώρες που αυτός είναι στη δουλειά… 
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Τον παίρνει μια μεγάλη αγκαλιά και του λέει: «Νώε, πρέπει να 

πάμε το φαλαινάκι πίσω στη θάλασσα. Δεν μπορεί να μένει 

μέσα στην μπανιέρα…Άσε που θέλει και τον μπαμπά του!» 

 

«Ναι, μπαμπά, το ξέρω…Αλλά δεν μπορώ άλλο να είμαι μόνος μου, όλη μέρα δουλεύεις και δεν είσαι 

στο σπίτι…Εεε, κι εγώ θέλω τον μπαμπά μου…» 

 

Ο Νώε και ο μπαμπάς του μπαίνουν, λοιπόν, στη βάρκα και ρίχνουν 

το φαλαινάκι στη θάλασσα!  

 

 

Από εκείνη τη μέρα ο μπαμπάς του Νώε δεν δουλεύει τόσο πολύ 

και μένει περισσότερο στο σπίτι μαζί με τον Νώε. Μαγειρεύουν 

και ζωγραφίζουν μαζί… 

 

 

 

 

…πηγαίνουν βόλτες μαζί… 
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…κάνουν πικ νικ… 

 

…πάνε για ψάρεμα μαζί! Ο Νώε είναι πολύ χαρούμενος! Κάθε μέρα περνάει πολλές ώρες μαζί με τον 

μπαμπά του και βλέπει το αγαπημένο του φαλαινάκι να κολυμπάει στη θάλασσα… κι αυτό μαζί με τον 

μπαμπά του!!! Έτσι, όλοι είναι χαρούμενοι! 

 

 

Παραμύθια ή Αλήθεια; 

Τίτλος πρωτοτύπου: The storm wale Συγγραφέας: Benji Davies Διασκευή: Έφη Σκλήρη 
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