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Στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου



Μ ια φορά κι έναν καιρό, δυο πολύ καλοί 
φίλοι, ο Βάλτερ και η Ψαριανή, απο-

φάσισαν να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι για να 
γνωρίσουν τον κόσμο! Το ταξίδι αυτό ήταν 
πολύ πιο διαφορετικό απ’ όσα φανταζόμαστε, 
γιατί και οι φίλοι μας ήταν πολύ διαφορετι-
κοί μεταξύ τους. Ο Βάλτερ και η Ψαριανή δεν 
έμοιαζαν καθόλου, μα καθόλου. O Βάλτερ 
ήταν ένας βάτραχος και η Ψαριανή ένα μικρό 
ψαράκι!

Πώς έγιναν φίλοι αυτά τα δύο διαφορετικά 
ζωάκια; Γεννήθηκαν και τα δύο στο ίδιο μέρος 
και από μικρά μεγάλωσαν μαζί στο ίδιο ρυάκι. 
Έτσι, από πολύ νωρίς έγιναν φίλοι. Ίσως και 
να αγαπούσαν το ένα το άλλο κατά βάθος...

Ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, 
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Όλγα Χαιροπούλου

λοιπόν. Πριν πολλά, πολλά χρόνια, στα βου-
νά της Γερμανίας, γεννήθηκε ένα ψαράκι. 
Ήταν άνοιξη. 

– Πώς είναι δυνατόν; Τέτοια ψάρια έχουμε 
να δούμε από το 1975 σε αυτά τα μέρη, απο-
ρούσαν κάποιοι οικολόγοι. 

– Σίγουρα κάποιο αυγό θα έμεινε καλά 
κρυμμένο μέσα στα χόρτα του ποταμού και 
έγινε αυτό το όμορφο ψαράκι! ήταν το συμπέ-
ρασμα κάποιων άλλων.

– Σε παρακαλώ, μη με φας. Μπορούμε να 
γίνουμε φίλοι! Άκουσε να της λέει το μικρό 
μαύρο ζωάκι, που κολυμπούσε δίπλα της και 
ήταν έτοιμο να κρυφτεί.  

– Μα τι είσαι εσύ και πώς ξέρεις να μιλάς; 
Για να σε δω από κοντά. Μοιάζεις με ψαράκι, 
όμως, τώρα που σε βλέπω, δεν είμαι και τόσο 
σίγουρη… Είσαι κι εσύ ψαράκι όπως εγώ ή τί-
ποτα άλλο; αναρωτιόταν το ψαράκι. 

– Τώρα μοιάζω με ψαράκι, όμως μετά από 
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Ταξίδι στον Δούναβη

λίγο καιρό θα αλλάξω, απάντησε το άλλο 
ζωάκι. 

– Θα αλλάξεις; Και τι θα γίνεις; ρώτησε 
τώρα όλο περιέργεια το ψαράκι. 

– Δεν είμαι τόσο σίγουρος, όμως νομίζω ότι 
θα γίνω ένα βατραχάκι, απάντησε εκείνο. 

– Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις δίκιο, 
δεν θα σε φάω! Θέλω να δω κι εγώ τι θα γίνεις 
όταν μεγαλώσεις. Λες να γίνουμε φίλοι, λοι-
πόν; Μμμ! είπε το ψαράκι κάνοντας έναν γύρο 
κολυμπώντας και γέμισε μπουρμπουλήθρες το 
νερό. Μου φαίνεται πως έχεις δίκιο. Και εγώ 
μόνη μου είμαι και θα μου άρεσε να έχω έναν 
φίλο να παίζω.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η φιλία τους και από 
τότε ήταν αχώριστοι! 

– Πες μου πώς να σε φωνάζω; ρώτησε το ψαράκι. 
– Βάλτερ. Να με φωνάζεις Βάλτερ, γιατί εί-

μαι αγόρι. Εσένα πώς να σε φωνάζω; ρώτησε 
κι εκείνος. 


