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ΣΕ  ΔΡΑΣΗ
Τι συμβαίνει όταν στο πειρατικό καράβι  

ακούν το μεθυστικό τραγούδι της γοργόνας;  
Ο Νικηφόρος και οι πειρατές του σαλπάρουν  

για μια νέα περιπέτεια και ταξιδεύουν στον υπέροχο  
και συναρπαστικό κόσμο της μουσικής.

Ο Νικηφόρος, πειρατής ατρόμητος και ξακουσμένος 

μέχρι τα πέρατα της Γης, είναι πάντα έτοιμος για 

εξερευνήσεις και περιπετειώδη ταξίδια. Μαζί με 

το πλήρωμά του θα αντιμετωπίσει ασυνήθιστους 

κινδύνους, θα λύσει ανεξιχνίαστα μυστήρια, θα κάνει 

νέους φίλους και θα ανακαλύψει τα πράγματα που 

έχουν τη μεγαλύτερη αξία στη ζωή.

Με εκπαιδευτικές

δραστηριότητες.
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        Νικηφόρος, πειρατής,
κουρσάρος, πολιορκητής,

ατρόμητος και ξακουσμένος
μέχρι τα πέρατα της Γης,
με το καράβι του οργώνει
θάλασσες και ωκεανούς,
μέσα στα κύματα ορμάει

και κατακτάει θησαυρούς.
Φοράει στον λαιμό μαντίλι 
κι ένα χαμόγελο στα χείλη.
Μαύρο καπέλο και ζωνάρι

σπαθί που λάμπει στο φεγγάρι.
Το πέλαγος τον οδηγεί 

κι είναι η καρδιά του τολμηρή.
Κλέβει διαμάντια, δαχτυλίδια,
κορόνες, πόρπες και στολίδια,

βελούδα φέρνει και μετάξι
κι όλα στο πλοίο είναι εντάξει.
Οι ναύτες και το πλήρωμά του

γελούν και πίνουν στην υγειά του.
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Όμως μια μέρα ξαφνικά 
μες στη ζεστή καλοκαιριά
ένα παράξενο τραγούδι 
ταράζει τα ήρεμα νερά. 

Φτάνει απ’ το πέλαγος μακριά,
μέσα στα κύματα γλιστρά. 



7

Κάνει τους γλάρους να χορεύουν, 
τον ήλιο να λαμποκοπά.

Τα ψάρια βγαίνουν στον αφρό, 
για να ακούσουν τον σκοπό, 

και τα δελφίνια όλο κέφι 
πηδούν ψηλά στον ουρανό. 
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