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Φαντάσου πως είσαι ψάρι. Κανονικό ψάρι, με-
γαλούτσικο, γεματούλικο, με πτερύγια, λέπια και 
βράγχια για να αναπνέεις κάτω από το νερό. 
Έχεις μάτια μεγάλα και σακουλιαστά, χείλη σαρ-
κώδη, τρεις σειρές δοντιών για να κριτσινίζεις 
γαριδούλες που λατρεύεις, και το χρώμα σου εί-
ναι σκοτεινό, σχεδόν μαύρο, με κάποιες κίτρινες 
πιτσιλιές εδώ κι εκεί. 

Δεν θα σε έλεγες και όμορφο. Μάλλον το 
αντίθετο. 

Από χαρακτήρα τώρα, είσαι ένα ψάρι σοβα-
ρό και μετρημένο, ντροπαλό θα σε χαρα-
κτήριζαν κάποιοι, ακοινώνητο, ίσως και 



σνομπ κάποιοι άλλοι, αλλά έτσι είσαι. Και ευ-
αίσθητο. Πολύ ευαίσθητο. Ψάρι μοναχικό που 
προτιμά να περνά τη μέρα στη φωλιά του μέσα 
στους βράχους και να βγαίνει για κυνήγι τη νύ-
χτα, όταν ησυχάζουν τα νερά.

Δεν πάει πολύς καιρός που σε πρόσεξε η βα-
σίλισσα Αμφιτρίτη σε μια από τις νυχτερινές της 
βόλτες και ξετρελάθηκε μαζί σου. «Αχ, τι όμορ-
φο ψαράκι!» αναφώνησε κι αμέσως διέταξε να 
σταματήσει το άρμα της, που το οδηγούσαν 
όμορφα, αστραφτερά και υπεροπτικά δελφίνια. 
«Τι όμορφες νεφέλες στα λέπια του! Τι εκφρα-
στικά μάτια! Τι υπέροχα χείλη!»

Εσύ την κοιτούσες απορημένο. Μιλάει σοβα-
ρά η βασίλισσα ή με κοροϊδεύει; αναρωτιόσουν. 
«Πώς σε λένε, ψαράκι μου;» σε ρώτησε η Αμφι-
τρίτη. «Ορφώ» απάντησες διστακτικά. 

Ξέχασα να σου πω πως είσαι θηλυκό ψάρι. 
«Τι όμορφο ονοματάκι, τι ποιητικό!» έκανε 
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η βασίλισσα. «Θέλεις, Ορφώ μου, να έρθεις μαζί 
μου στο παλάτι; Θα σε ονομάσω επίσημη συνο-
δό μου, θα έχεις ό,τι λαχταρά η ψυχή σου, και 
θα περνάμε όλη τη μέρα μαζί. Θα σου γνωρίσω 
τις φώκιες, τα δελφίνια, τις καραβίδες και τα κα-
βουράκια μου. Θα κάνετε καταπληκτική παρέα! 
Είσαι τόσο όμορφη, Ορφώ μου! Τόσο όμορφη!...» 

Φαντάσου τώρα να σου ζητάει η βασίλισσα 
να γίνεις επίσημη συνοδός της. Είναι δυνατόν να 
αρνηθείς; Δεν είναι! Κι ας νιώθεις πως τα υπερο-
πτικά δελφίνια ανταλλάσσουν ματιές όλο ζήλια, 
κι ας ξέρεις πως δεν είσαι στ’ αλήθεια όμορφο 
ψάρι. Όταν ζητάει κάτι η βασίλισσα Αμφιτρίτη, 
δεν έχεις και πολλές επιλογές· συμφωνείς. 

Έτσι βρίσκεσαι στα ιδιαίτερα δωμάτια της βα-
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σίλισσας και περνάς τη μέρα σου με ζηλιάρες 
φώκιες, κακότροπες και φαρμακόγλωσσες καρα-
βίδες και εκδικητικά καβούρια που δεν χάνουν 
ευκαιρία να σε τσιμπήσουν στα μουλωχτά με τις 
δαγκάνες τους. Και με τα δελφίνια φυσικά, που 
χάσαν την εύνοια της βασίλισσας εξαιτίας σου 
και ψάχνουν κάθε αφορμή να σε κακολογήσουν. 

Δύσκολη η ζωή στο παλάτι αλλά σε ανταμεί-
βει η άδολη αγάπη της Αμφιτρίτης, η φροντίδα 
της, τα καλά της λόγια, τα παιχνίδια που κάνετε 
μαζί, οι υπέροχες γαριδούλες που σου παρέχει, η 
ζεστασιά των νερών, οι θαλάσσιες ανεμώνες, τα 
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πολύχρωμα φύκια και οι σπάνιες χρωματιστές 
αχιβάδες που στολίζουν το παλάτι!

Εσύ όμως νοσταλγείς την ελευθερία σου –δεν 
έχεις συνηθίσει κιόλας να σε θαυμάζουν– αλλά, 
κυρίως, αποζητάς τη χαμένη σου μοναξιά. Κά-
ποιες φορές νιώθεις να σε πνίγει όλη αυτή η 
φροντίδα, οι δολοπλοκίες και οι στραβές ματιές 
των «φίλων» σου και γι’ αυτό περιμένεις τις νύ-
χτες που κοιμούνται όλοι ώστε να το σκάσεις και 
να βάλεις πλώρη για τη φωλιά σου, εκεί που όλα 
είναι ήσυχα κι ο χρόνος κυλάει αργά, ίδιος και 
απαράλλαχτος. 
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Όταν η Ορφώ, το αγαπημένο ψάρι 

της βασίλισσας Αμφιτρίτης, εξαφανίζεται, 

το Γραφείο Ερευνών «Οι 12 θεοί» 

αναλαμβάνει την πρώτη του υπόθεση. 

Θα χρειαστεί η γοητεία της Αφροδίτης, 

η λάμψη του Απόλλωνα, η βιβλιογραφική έρευνα 

της Αθηνάς και η συνδυαστική ικανότητα 

του Ερμή, μαζί με όλη τους τη φαντασία 

και το αστυνομικό δαιμόνιο, για να λύσουν 

το μυστήριο του ψαριού που το έλεγαν Ορφώ!


