
ΣΤ1 BΑΘ1Σ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κ�τω απ� την επι��νεια
των αγριεµ)νων κυµ�των, βρ7σκεται η κ�ινων7α των
ψαρι-ν. Εκε7 συν$θως επικρατε7 απ�λυτη ηρεµ7α.
Τις τελευτα7ες �µως ηµ)ρες, αυτ$ την απ�λυτη
ηρεµ7α τ�υ βυθ�: τ�ρα;αν κ�π�ιες µυστικ)ς κιν$-
σεις π�υ )καναν τα ψ�ρια, καθ-ς ετ�7µα;αν )να
π�ρτι-)κπλη,η στ�ν Τριγων�ψαρ�:λη για τα γεν)-
θλι� τ�υ. Η Γλ-σσα τα ε7�ε ειδ�π�ι$σει �λα! Ετ�7-
µα;αν λ�ιπ�ν στα κρυ�� πρωτ�τυπα δ-ρα, γιρλ�-
ντες απ� �:κια, �αγητ� απ� πλαγκτ�ν και µια τε-
ρ�στια τ�:ρτα απ� σ��υγγ�ρια. Ε7�αν π�λ: κ)�ι
και �α7ρ�νταν π�υ � Τριγων�ψαρ�:λης δεν ε7�ε κα-
ταλ�βει τ7π�τα!

=τσι ν�µι;αν!
Γιατ7 � Τριγων�ψαρ�:λης ε7�ε καταλ�βει �τι η

µαµ� τ�υ τ�υς ε7�ε πει π�τε βγ$κε απ� τ� αυγ�,
δ)κα �ρ�νια πριν, και πως τ�υ ετ�7µα;αν )να µεγ�-
λ� π�ρτι! >ταν π�λ: ευ�αριστηµ)ν�ς π�υ αυτ� τ�
π�ρτι θα $ταν ευκαιρ7α να βρεθ�:ν �λ�ι �ι �7λ�ι
τ�υ µα;7, �λ�ι �σ�ι τ�υ συµπαραστ�θηκαν στις πε-
ριπ)τει)ς τ�υ. Η αγαπηµ)νη τ�υ Γλ-σσα πρ)πει να
ε7�ε καλ)σει τ�υς π�ντεςκι � µικρ�ς τ�υ αδελ��ς,
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� Τριγων�µικρ�:λης,
να ε7�ε �ρ�ντ7σει για
κ�θε λεπτ�µ)ρεια.
Τ�υς ��ηνε λ�ιπ�ν
να συνε�7;�υν τις
πρ�ετ�ιµασ7ες ν�µ7;�-
ντας πως δεν )�ει ιδ)α!

Απ� τ� µυαλ� τ�υ
�µως π)ρασε πως 7σως να
)��υν ,ε��σει να καλ)σ�υν
τη δασκ�λα τ�υ, την κυρα-Σ�υπι�! Απ�-
��σισε λ�ιπ�ν να π�ει στ� σ��λε7� να τη δει και να
πρ�σπαθ$σει να την ψαρ)ψει! ∆ηλαδ$ να κατα-
λ�βει αν ,)ρει για τα γεν)θλι� τ�υ και για τ� π�ρτι.
Την $θελε �πωσδ$π�τε κ�ντ� τ�υ �ταν θα )σβηνε
τα κερ�κια. Αυτ$ $ταν η πρ-τη π�υ τ�ν υπ�δ)�τη-
κε στην ψαρ�κ�ινων7α και τ�ν �ν�µασε Τριγων�ψα-
ρ�:λη! Θα µπ�ρ�:σε να πει κ�π�ι�ς πως δεν $ταν
µ�ν� δασκ�λα τ�υ, αλλ� και ν�ν� τ�υ.

P�ησε λ�ιπ�ν τα θαλ�σσια ρε:µατα να τ�ν �δη-
γ$σ�υν στ� σ��λε7�. Qταν )�τασε, στ�θηκε απ),ω
και παρατηρ�:σε τα ψαρ�κια π�υ )παι;αν στην αυ-
λ$. Π�σα τ�υ θ:µι;ε αυτ$ η εικ�να! Σαν να µην ε7�ε
περ�σει �:τε µια µ)ρα. Να τ� βρα��κι π�υ καθ�ταν
µ�ν�ς �ταν δεν τ�ν )παι;αν τα �λλα ψαρ�κια και
σιγ�τραγ�υδ�:σε. Qµως κ�τι τ�υ τρ�βη,ε την πρ�-
σ��$.
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σ7ες για τ� π�ρτι, π�υ $ταν µυστικ)ς. Εκε7ν�ς �µως
$θελε να µιλ$σει για τις σκ)ψεις π�υ τ�ν βασ�νι-
;αν. Π$γε στη µαµ� τ�υ!

«Καλ-ς τ� µικρ� µ�υ».
«∆εν ε7µαι µικρ�ς, ε7µαι δ)κα ετ-ν!»
«Για µ)να θα ε7σαι π�ντα τ� µικρ� µ�υ».
«Κι � αδελ��ς µ�υ;»
«1 Τ�:λης; Θα ε7ναι τ� �λλ�

µικρ� µ�υ, τ� µικρ�τερ�!»
«Μαµ�, µην τ�ν λες Τ�:-

λη, νευρι�;ει!»
«Καλ�, ��ησε τ-ρα

τ�ν Τ�:λη και πες µ�υ
εσ: τι )�εις! Σαν µελαγ-
��λικ�ς µ�υ �α7νεσαι. Στε-
να�ωρι)σαι π�υ τα ψ�ρια )��υν δ�υλει-
)ς και δε θ)λ�υν να γυρ��)ρνεις µ)σα
στα πτερ:γι� τ�υς; Κ�νε υπ�µ�ν$ και θα
δεις».

«Q�ι, �α7ρ�µαι π�υ κ�τι σκαρ-ν�υν, αλλ�…»
«Τι αλλ�;»
«Να, π$γα πρ�ς τ� σ��λε7� για να δω τι κ�νει η

δασκ�λα µ�υ. Εκε7 �κ�υσα τα ψ�ρια να κ�ρ�ϊδε:-
�υν µια αγρι�σαλπα πρ�σ�υγ�π�:λα, µια συµµαθ$-
τρι� τ�υς, και στενα�ωρ$θηκα. 1ι αγ-νες π�υ )κα-
να �ρ�νια τ-ρα να τ�υς πε7σω �λ�υς πως κ�θε πλ�-
σµα )�ει δικα7ωµα να ;ει στ� βυθ�, �σ� δια��ρετι-

11

«Μπα, τι βλ)πω; ∆εν ε7ναι δυνατ�ν» σκ)�τηκε
και γ�:ρλωσε τα µ�τια. Στ� βρα��κι τ�υ καθ�ταν
)να µικρ� ψαρ�κι, µια αγρι�σαλπα πρ�σ�υγ�π�:-
λα1, κι )κλαιγε! Ε7�ε π�λλ� µακρι� αγκ�θια στη ρ�-
�η της, π�υ σ�ηµ�τι;αν µια βεντ�λια. Τα �λλα ψ�ρια
δεν την )παι;αν. 1 Τριγων�ψαρ�:λης πλησ7ασε και
τα �κ�υσε να την κ�ρ�ϊδε:�υν για τη βεντ�λια!

«Μ$πως αν�ιγ�κλε7νεις κι�λας;» τη ρωτ�:σαν.
1 Τριγων�ψαρ�:λης )νιωσε µια απ)ραντη στε-

να�-ρια.
«Τ�σα �ρ�νια λ�ιπ�ν τ7π�τα δεν �λλα,ε;» ανα-

ρωτ$θηκε, µελαγ��λησε κι )�υγε λυ-
πηµ)ν�ς…

Τριγυρν�:σε σκε�τικ�ς. Π$-
γαινε στα βρα��κια των �7λων

τ�υ, �ι �π�7�ι �µως ευγενι-
κ� τ�υ )δει�ναν πως θα

$ταν καλ:τερα να )�ευ-
γε. Ε7�αν τις πρ�ετ�ιµα-
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1. 1ι αγρι�σαλπες �ν�µ�;�-
νται πρ�σ�υγ�π�:λες γιατ7
ε7ναι �ι πρ-τ�ι Λεσεψιαν�7
µεταν�στες, δηλαδ$ τα
πρ-τα ψ�ρια π�υ π)ρασαν
στη Μεσ�γει� µετ� τη
δι�ν�ι,η της δι-ρυγας
τ�υ Σ�υ);.



ρι τ�υ γαλ�;ι�υ πελ�γ�υς κι εγ- ψ�ρι της κ�κκινης
θ�λασσας!»

«Ε και;»
«Μπ�ρε7 αυτ� για σ)να να µην ε7ναι πρ�βληµα,

αλλ� στα µυαλ� των ψαρι-ν $ταν, και µ�λιστα τ�σ�
σηµαντικ�, -στε να ,εσπ�σει…»

«Τι;»
«Π�λεµ�ς! 1 µε-

γ�λ�ς πανθαλ�σ-
σι�ς π�λεµ�ς!»

«Μαµ�, τι
λες; Εµε7ς ε7-
µαστε η αιτ7α
π�υ )γινε �
µεγ�λ�ς παν-
θαλ�σσι�ς π�λε-
µ�ς;»

«Η αιτ7α ��ι. 1 π�λεµ�ς
θα γιν�ταν. Εµε7ς $µασταν η
α��ρµ$! Κ�π�τε θα τα µ�θεις �λα…»

«Τ-ρα, τ-ρα θ)λω να τα µ�θω �λα!»
«Εσ: $σ�υν � λ�γ�ς π�υ � π�λεµ�ς αυτ�ς στα-

µ�τησε. Εγ- µετ� )�υγα στ�ν κ�σµ� των παρ�,ε-
νων ψαρι-ν για να κρυ�τ- κι � µπαµπ�ς σ�υ, α��:
)�ερε κρυ�� τ� αυγ� σ�υ εδ- π�υ υπ$ρ�ε ασ��-
λεια…»

«Π�: π$γε;»
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κ� και παρ�,εν� κι αν ε7ναι, δεν απ)δωσαν καθ�-
λ�υ; Π$γαν �αµ)νες τ�σες πρ�σπ�θειες;»

«Τ7π�τα δεν π�ει �αµ)ν�! Αν )στω κι )να ψαρ�-
κι )�ει αλλ�,ει στ�ση και απ�ψεις µαθα7ν�ντας την
ιστ�ρ7α σ�υ, τ�τε )�εις νικ$σει. Qµως να ,)ρεις
πως � αγ-νας δεν τελει-νει π�τ), �σα �ρ�νια κι αν
περ�σ�υν. Pλλωστε ,εκ7νησε πριν καν εσ: βγεις
απ� τ� αυγ�!»

«Τι ενν�ε7ς;»
«Y)ρεις � µπαµπ�ς σ�υ κι εγ- τι περ�σαµε;»
«1 µπαµπ�ς;» ρ-τησε µε )κπλη,η και λα�τ�ρα

� Τριγων�ψαρ�:λης.
Τ�υ ε7�ε µιλ$σει γι’ αυτ�ν και για τ� π-ς γνωρ7-

στηκαν τυ�α7α κ�ν�ντας β�λτα π7σω απ� τ�ν :�α-
λ� της Α�υρ)λια2, αλλ� απ� τ�τε δεν τ�ν ε7�ε

ανα�)ρει π�τ) ,αν�.
«1 µπαµπ�ς σ�υ ε7ναι ψ�-

2. [�αλ�ς ε7ναι εκε7 π�υ
τα γαλ�;ια νερ� συνα-
ντ�:ν την κ�κκινη θ�-

λασσα. ∆ηµι�υργ$-
θηκε απ� την αγ�-

πη εν�ς ψαρι�: και
µια µ)δ�υσας, της

Α�υρ)λια.


