
Μια αξέχαστη περιπέτεια στο βυθό 

   Ένα   Σάββατο του καλοκαιριού με πήραν τηλέφωνο οι δύο καλύτερές μου 

φίλες, και μου είπαν  να πάμε να εξερευνήσουμε το βυθό δηλαδή να πάμε μια 

κατάδυση.  Έτσι και εγώ πήγα να ετοιμαστώ με τα κατάλληλα πράγματα που 

χρειάζεται μια κατάδυση. Οι καταδύσεις είναι ένα σπορ που μου αρέσει σε μένα 

και στην παρέα μας και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. 

  Αφού πήγαμε στην θάλασσα γεμίσαμε με οξυγόνο τις μποτίλιες μας και 

κατεβήκαμε στον βυθό. Μόλις κατεβήκαμε στον βυθό και οι τρεις 

εντυπωσιαστήκαμε  πάρα  πολύ. Βλέπαμε πάρα πολλά κόκκινα, κίτρινα, μπλε, 

πράσινα και πολύχρωμα ψάρια που έτρωγαν , που έπαιζαν, που έκαναν τις 

βόλτες τους και άλλα πολλά. Αμέσως συνειδητοποιήσαμε ότι ο βυθός είναι ένας  

τέλειος και πανέμορφος  κόσμος με εντυπωσιακά σχήματα, χρώματα, τοπία και 

ψάρια. 

    Ξαφνικά είδαμε μπροστά μας ένα χρυσό, μεγάλο και καφετί αντικείμενο που 

έμοιαζε με θησαυρό ανάμεσα σε κάτι πράσινα φυτά. Πήγαμε πιο κοντά  και 

είδαμε πως μέσα στον θησαυρό είχε  αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Μόλις 

τα είδαμε είπαμε να απομακρυνθούμε για να μην κάνουμε κάποια ζημιά. 

Σκεφτήκαμε να ενημερώσουμε τους αρχαιολόγους για αυτό. Απομακρυνθήκαμε 

και συνεχίσαμε την βόλτα μας στον βυθό. 

   Καθώς  προχωρούσαμε ακούγαμε διάφορους μακρινούς ήχους που μας 

φόβιζαν αρκετά.  Μόλις γυρίσαμε δεξιά είδαμε ένα κοπάδι από μαύρα τεράστια 

και τρομακτικά στην εμφάνιση ψάρια . Δεν 

ξέραμε τι να κάνουμε. Αμέσως το βάλαμε στα 

πόδια προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε αλλά χωρίς 

κανένα αποτέλεσμα. Τα περίεργα αυτά ψάρια  

μας ακολουθούσαν συνέχεια. Όταν γύρισα να δω 

αν τα ψάρια είχαν φύγει, είδα ένα μπλε 

μεγαλύτερο ψάρι  να ανοίγει το στόμα του. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας δύτης 

που ήρθε και μας έσωσε. Η βάρκα του ήταν εκεί κοντά και ανεβήκαμε εκεί. 



Είχαμε παρασυρθεί και απομακρυνθεί από την ακτή. Το οξυγόνο σχεδόν μας είχε 

τελειώσει και έπρεπε να βγούμε στην επιφάνεια . 

 Στη βάρκα συζητούσαμε γι όλα αυτά που είδαμε στο βυθό και κυρίως γι αυτή 

την αγέλη με τα μεγάλα και τρομακτικά ψάρια. Μόλις πατήσαμε στην στεριά 

είπαμε και οι τρείς χίλια ευχαριστώ στο δύτη γιατί  

πιστεύουμε πως χρωστάμε τη ζωή μας σ’ αυτόν. 
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