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ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗ 
SAFE WATER 
SPORTS (SWS)

Το Safe Water Sports (www.safewatersports.gr) 

ενηµερώνει όλους µας για τους κανόνες 

ασφάλειας που πρέπει να τηρούµε στη θάλασσα, 

στα σπορ και στα παιχνίδια στο νερό.

Βούτηξε στις σ
ελίδες αυ

τού 

του βιβλίου για ν
α γνωρ

ίσεις 

τον Χταπ
όδιο Σέιφ 

και τους Θαλασσοφύλακες, 

ώστε κα
ι εσύ µ

αζί τους να 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ, να ΕΛΕΓΞΕΙΣ, 

να ΠΡΟΣ
ΕΞΕΙΣ και να

 ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ 

τη θάλασσα κ
αι το νερό.

Μην αφήσεις µ
ια στιγ

µή να σο
υ 

χαλάσει τη
ν απόλαυση!

O Χταπόδιος Σέιφ 

Τρεις Θαλασσοφύλακες
και οι

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Χταπόδιος Σέιφ και τα δυο του φιλαράκια µια ιστορία θα σου πουν.

Θαλασσοφύλακας να γίνεις και οι τρεις τους σου ζητούν.

Όλους εσύ να ενηµερώνεις τη θάλασσα πώς θα χαρούν.
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Μ ια φορά κι έναν καιρό, ήµουν εγώ, αλλά όχι όπως µε βλέπεις 
τώρα. Ζούσα ανέµελος στην πιο ωραία θάλασσα του κόσµου όλου. 
Ένα αµέριµνο χταποδάκι, που δεν είχε ιδέα τι γινόταν γύρω του.

Ώσπου όλα άλλαξαν, όταν άκουσα κάποιον µικρό κολυµβητή να ζητά 
βοήθεια. Κινδύνευε! Η θάλασσα, η υπέροχη θάλασσά µου, ήταν γι’ αυτόν 
επικίνδυνη; Μα πώς;

Τότε λες και κάτι που κοιµόταν µέσα µου ξύπνησε… Χωρίς να το 
πολυσκεφτώ, αποφάσισα να τον σώσω. ∆εν είχα άλλη επιλογή. Ή εγώ 
ή κανένας. Κι αυτό ήταν για µένα ένα κάλεσµα.

Στο κεφάλι µου άναψε ένα φως που άρχισε να στριφογυρίζει σαν φάρος. 
Τα πλοκάµια µου µάκραιναν και κόνταιναν σαν τρελά, ανάλογα µε το τι 
ήθελα να κάνω.

Ήµουν πια ο Χταπόδιος Σέιφ.
Το είχα ακούσει πως για τον καθένα µας υπάρχει µια στιγµή που µπορεί 

να τον µεταµορφώσει σε ήρωα. Αλλά δε φανταζόµουν ότι η δική µου είχε 
φτάσει.

Εσένα; Μήπως έφτασε κι η δική σου;
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Ξεσηκώνοντας λοιπόν τον βυθό µε το φως του κεφαλιού µου, όλοι 
άνοιξαν δρόµο για να περάσω. Όπως έτρεχα, το ένα πλοκάµι µου µάκρυνε 
τόσο πολύ, ώστε έφτασε τον κολυµβητή που είχε αποµακρυνθεί από την 
ακτή και µάλιστα χωρίς παρέα! Κουλουριάστηκε γύρω του κι έγινε σωσίβιο.

Μόλις έφτασα, άλλα τρία πλοκάµια µου σχηµάτισαν έναν κλοιό, για να 
τον προστατεύσουν από τα ισχυρά ρεύµατα. Τα υπόλοιπα τον στήριζαν, ώστε 
να κρατηθεί έξω από την επιφάνεια και να µην τον σκεπάζουν τα µεγάλα 
κύµατα.
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«Αφού δεν ένιωθες καλά, γιατί βούτηξες; Είδες αν υπήρχε 
ναυαγοσώστης;» ρώτησα.

«Γιατί έπρεπε να δείξω ότι είµαι πια µεγάλος».
Ένα κύµα µάς σκέπασε και τους δυο. Αλλά τα κατάφερα και 

βγήκαµε πάλι στην επιφάνεια.
«Μη φοβάσαι. Χαλάρωσε. Κολύµπα µαζί µου ήρεµα».

Τον έβγαλα στα ρηχά. Κανείς, όσο κι αν επέµενε, δεν τον πίστεψε 
ότι τον έσωσε ένα χταπόδι! Γιατί κανείς δεν ήξερε πως υπάρχω εγώ, 

ο Χταπόδιος Σέιφ.
Εσύ µε πιστεύεις;

08777_xtapodios Seif_layout.indd   9 24/5/16   8:33 πμ



Γύρισα κατάκοπος στη θαλάµη µου. Ήθελα τόσο να ξεκουραστώ. 
Αλλά εκεί µε περίµενε µια έκπληξη. Πάνω στην πολυθρόνα µου, δίπλα 
στα γυαλιά µου και στο βιβλίο που διάβαζα, κάποιος είχε αφήσει ένα 
πακέτο.

«Για τον Χταπόδιο Σέιφ» έγραφε επάνω.
Το άνοιξα.
Είχε ένα σηµείωµα:

Μέσα στο πακέτο 
ήταν επίσης 
µια µπέρτα 
και ένα σήµα.

«ΣΗΜΕΡΑ 

ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ. 

ΕΙΣΑΙ ΠΛΕΟΝ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 

ΜΑΣ».
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