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Ο Τριγωνοψαρούλης, Ο Μαυρολέπιας και ο
τελευταίος ιππόκαµπος
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση
Σελ. 54
∆ραστηριότητες για Α’, Β’ & Γ’ τάξη
Συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε
παιδαγωγικά και θεολογία. Από το 1984 εργάζεται ως
δάσκαλος. Παράλληλα ως συγγραφέας έχει γράψει πολλά
βιβλία για παιδιά και νέους. Έργα του είναι Η περιπέτεια
της ζαρωµένης κάλτσας, Ο Τριγωνοψαρούλης Έτοιµος από
καιρό, Το ξύπνηµα της φράουλας, κ. ά.
Περίληψη: Ο Τριγωνοψαρούλης, ο
γνωστός ήρωας του βυθού, αφού
έσωσε τα ψαράκια του σχολείου της
κυρα-Σουπιάς, απολαµβάνει πλέον τη
δόξα του ζώντας µε την αγαπηµένη
του Γλώσσα και τα
τριγωνογλωσσάκια τους. Γύρω του
έχει φρουρούς, γραµµατείς και
βοηθούς. Όλοι τον υπολογίζουν ως
τον πιο σοφό του βυθού. Όµως ο
ήρωάς µας έχει αποµακρυνθεί από τα
πραγµατικά προβλήµατα του βυθού,
όπως άλλωστε συµβαίνει συχνά και
στη ζωή µας µε τους ισχυρούς του
κόσµου. Ένα µικρό ναρβάλ φτάνει
στο βράχο του Τριγωνοψαρούλη και
του ανακοινώνει ότι κινδυνεύει ο
τελευταίος ιππόκαµπος από τους
συλλέκτες, ο οποίος µάλιστα είναι
και έγκυος. Ο Τριγωνοψαρούλης
καταλαβαίνει τότε ότι τα προβλήµατα
που θα έπρεπε να τον απασχολούν
είναι σπουδαιότερα και επείγοντα και
απορρίπτοντας την πρόταση της
Γλώσσας για επιτροπές και
συµβούλια αποφασίζει να σώσει τον
ιππόκαµπο. Ζητάει τη βοήθεια του
Μαυρολέπια. Εκείνος αφού του λέει
ξεκάθαρα αυτά που πιστεύει,
αποφασίζει να τον βοηθήσει. Έτσι, τα
πλάσµατα του βυθού καταφέρνουν να
βρουν τον τελευταίο ιππόκαµπο, να
τον οδηγήσουν σε ασφαλή νερά και

να τον βοηθήσουν να γεννήσει. Έτσι
ο βυθός γεµίζει πάλι από µικρούς
ιππόκαµπους, ο Τριγωνοψαρούλης
παίρνει ένα µάθηµα και
επιστρέφοντας στην ψαροκοινωνία
του διώχνει τους γραµµατείς και τους
βοηθούς του, γκρεµίζει το άγαλµά
του, και µε τα κοράλλια φτιάχνει µια
ασφαλή φωλιά για τον ιππόκαµπο.
Θεµατικοί άξονες:
 Αφύπνιση της οικολογικής
συνείδησης
 Η αξία της φιλίας
 Το δηµόσιο καλό πρέπει να
τίθεται πάνω από το
προσωπικό συµφέρον
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: «Γίνοµαι
η σκιά του..» λέγεται το παιχνίδι που
προτείνουµε
σαν
εισαγωγική
δραστηριότητα. ∆ίνουµε στα παιδιά
να διαλέξουν τυχαία ένα χαρτάκι (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) µε το όνοµα του
ήρωα που κατά τη διάρκεια της
ανάγνωσης πρέπει να γίνουν η σκιά
του. Αυτό σηµαίνει ότι ο καθένας θα
καταγράφει για τον ήρωά του ότι
θεωρεί σηµαντικό (για το χαρακτήρα
του, την εµφάνισή του ή τις πράξεις
του). Στο τέλος τα ανακοινώνουν
στην τάξη.
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 Μεταµφίεσε τον Τριγωνοψαρούλη ώστε να µπορέσει να ξεφύγει από
τους ψαροσυλλέκτες!

 Γνωρίζεις οργανώσεις που να έχουν σκοπό την Προστασία της
θάλασσας; Ζήτησε πληροφορίες για το πώς µπορείς να γίνεις µέλος
τους.

 Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για τα απειλούµενα είδη (ζώα,
πουλιά, ψάρια). Αν µπορούσες να βοηθήσεις να σωθεί κάποιο, ποιο θα
διάλεγες; Ποιες δράσεις θα µπορούσατε να αναλάβετε σαν οµάδα για
τη διάσωσή του;
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 Αν ο Τριγωνοψαρούλης µπορούσε να επισκεφτεί το σχολείο σου, ποιο
πρόβληµα θα του ζητούσες να λύσει; Τι νοµίζεις ότι θα έκανε;

 Σύµφωνα µε το µικρό ναρβάλ οι ψαράδες δεν αποτελούν πια το
µοναδικό κίνδυνο γιατί δυστυχώς υπάρχουν και οι συλλέκτες
παράξενων πλασµάτων. Ποια είναι η γνώµη σου για τις συλλογές
οστράκων που συχνά γίνεται λόγος; Έχεις επισκεφτεί κάποιο µουσείο
ή έκθεση µε όστρακα; Συζήτησέ το µε τους συµµαθητές σου ή τους
γονείς σου.
 Ξαναδιάβασε στη σελίδα 29 τη συνοµιλία του Τριγωνοψαρούλη και του
Μαυρολέπια. Τι φαντάζεσαι ότι έχει συµβεί στο Μαυρολέπια κατά το
παρελθόν και πήρε µια τέτοια απόφαση;
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 Η φυκιάδα γέµισε ξανά ιπποκαµπάκια. Μα πόσα είναι αλήθεια;
Μπορείς να τα µετρήσεις;
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