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Την Παρασκευή 5 Μαΐου όλα τα τμήματα της ΣΤ Δημοτικού επισκέφθηκαν τον Θαλασσόκοσμο, που βρίσκεται στον Δήμο Γουβών, στην πρώην
Αμερικανική Βάση. Στην αυλή του ενυδρείου υπήρχε χορτάρι και μια πολύ ριχή, φτιαχτή λίμνη που από πάνω της περνούσε μια γυάλινη γέφυρα.

Μπήκαμε στο ενυδρείο. Περιμέναμε λίγο και ήρθε η ώρα να μπούμε μέσα σε μία ψευδαίσθηση αλλά ωραία ψευδαίσθηση. Περιηγηθήκαμε μέσα στη
θάλασσα από την κ. Πολυχρονάκη, πρώην μαθήτρια του Παγκρητίου και

τώρα μια ερευνήτρια της Μεσογείου. Όλα ήταν φανταστικά. Οι δεξαμενές ήταν σαν τη θάλασσα. Βράχια σκαλισμένα, θαλασσινό νερό και άλλα.
Μπαίνοντας μέσα το κλίμα άλλαξε από ΄΄καυσαεριακό ΄΄ σε κανονικό Μεσογειακό. Κάθε δεξαμενή παρίστανε  ένα μέρος της Μεσογείου. Κάθε μέρα

μέσα στις δεξαμενές βουτάνε δύτες, για να καθαρίσουν τα τζάμια και να ελέγχουν τυχόν προβλήματα.

 

Είδαμε πολύχρωμα ψάρια με φωσφόριζε μάτια. Είδαμε αστακούς που έτρωγαν μύδια! Μάθαμε πώς γεννούν οι ιππόκαμποι και είδαμε χέλια. Με
εντυπωσίασαν οι μέδουσες και τα σαλάχια. Είδαμε απίστευτα μεσογειακά ψάρια όπως καρχαρίες, μπαρμπούνια,

ιππόκαμπους, κουτσομούρες, χταπόδια, γαρίδες, αστερίες κ.λπ. Πιο πολύ εκπλαγήκαμε από τα ψάρια που κολυμπούσαν εδώ κι εκεί, μ’ ένα βλέμμα που
σαν να έλεγε: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί μας παρακολουθούν σαν αποβλακωμένα. Και μέσα σ’ όλα αυτά, ο απόλυτος άρχοντας: ο Καρχαρίας.

Μπροστά του έτρεμε και το πιο μεγάλο ψάρι. Με τα κοφτερά του δόντια, το γλιστερό σώμα και την ευλύγιστη ουρά, έσκιζε το νερό φοβίζοντας όλα τα
ψάρια.  Πιο πολύ με εντυπωσίασαν τα δυο καρχαριάκια που πηγαίνουν σαν μεθυσμένοι στο δρόμο και χωρίς δίπλωμα.

 

Υπήρχαν και κάτι υπέροχα ψάρια, με διάφορα χρώματα, πορτοκαλί, κόκκινο, μαύρο και μπλε, σαν ουράνιο τόξο. Κι ήταν συναρπαστικό που άφηνε ο
καρχαρίας την γαρίδα να του καθαρίζει τα βράγχια. Ο ροφός ήταν τεράστιος και όταν του ανοίγαμε το στόμα μας, το άνοιγε και αυτός. Αυτό που με
εντυπωσίασε περισσότερο ήταν οι μέδουσες. Είχαν ένα απαλό μπλε χρώμα, που σε νανούριζε. Αρκετά μεγάλα ήταν και κάποια πτωμοφάγα ψάρια.

Μόνο απ’ τ’ όνομά τους



καταλαβαίνετε τι τρώνε. Ο βλάχος μου άρεσε για το μέγεθος του και όταν ανοίγαμε το στόμα μας άνοιγε κι αυτός το δικό του .


