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Μια γλαροπούλα, η 
Kενγκά, φτερούγιζε 

ύ ά όχαρούµενη πάνω από 
φάρο της κόκκινης 
άµµου µαζί µε τηνάµµου µαζί µε την 
παρέα της. Θέλησαν να 
βουτήξουν στηνβουτήξουν στην 
θάλασσα για να βρούνε 
τροφή. ρ φή



Ξ ά Κ άΞαφνικά, η Κενγκά
αντίκρισε ένα τεράστιο, 
µαύρο κύµα. Ύστερα 
β ύ ξ λλέ έβούτηξε πολλές φορές το 
κεφάλι της στο νερό για 
να καθαρίσει τα µάτια της 

δ βάλλκαι να δει το περιβάλλον 
γύρω της. Η παχύρευστη 
κηλίδα, η µαύρη µάστιγα 
είχε κολλήσει στα φτερά 
της. Προσπαθούσε µε όλες 
της τις δυνάµεις να ης ς µ ς
κουνήσει χέρια και πόδια 
για να βρει καθαρό νερό. 



βού ηξε ια να λυθεί και ναβούτηξε για να πλυθεί και  να 
καθαριστεί. Αφού άνοιξε τα 
µάτια της, δεν είδε κανέναν 
φίλο της, είχαν φύγει όλοι. φ ης, χ φ γ
Έφτασε σε σηµείο να 
καταριέται τους ανθρώπους 
γιατί κάθε φορά που είχε 
οµίχλη έπλεναν τις δεξαµενέςοµίχλη, έπλεναν τις δεξαµενές 
τους και κάθε φορά άφηναν ένα 
µέρος πετρελαίου στην 
θάλασσα. Υπήρχαν και µερικοί ήρχ µ ρ
άνθρωποι µε τα πλεούµενα τους 
που προσπαθούσαν να τους 
εµποδίσουν, όµως,  δεν τα 
κατάφερναν όλες τις φορέςκατάφερναν όλες τις φορές.   



Τ ό θάΤον πιο φρικτό θάνατο 
που θα µπορούσε να 
πάθει. Για καλή της τύχη, ή ης χη,
διαπίστωσε ότι το 
πετρέλαιο δεν είχε φτάσει 
στις ρίζες από τιςστις ρίζες από τις 
φτερούγες τις. Έπειτα 
θυµήθηκε τον µύθο του 
Ίκαρου και είπε να 
προσπαθήσει να πετάξει 
κοντά στον ήλιο µε τηνκοντά στον ήλιο, µε την 
ελπίδα το πετρέλαιο ότι το 
πετρέλαιο θα έλιωνε. 



δ ά έδεν τα κατάφερε και έπεσε 
µε τα µούτρα στο νερό. 
Απελπίστηκε, αλλά δεν το 
έβαλε κάτω Η αιτία που δενέβαλε κάτω. Η αιτία που δεν 
µπορούσε να κουµαντάρει το 
πέταγµά της ήταν το 
καταραµένο πετρέλαιο πουκαταραµένο πετρέλαιο που 
είχε ποτίσει την ουρά της. 
Ξαναπροσπάθησε να πετάξει 
και, αφού είδε ότι δεν , φ
µπορούσε, αποφάσισε µε 
µεγάλο πόνο να ξεριζώσει τα 
πούπουλα της ουράς της, αν 

θ λκαι αυτό θα ήταν πολύ 
βασανιστικό για την ίδια.



ά ή ύκατάφερε να αποκτήσει ύψος 
µε µεγάλη δυσκολία. Πέταξε 
κοντά στον ήλιο για να 
λιώσει το πετρέλαιο αλλάλιώσει το πετρέλαιο, αλλά  
δεν έλιωνε, διότι ήταν πολύ 
παχύρευστο. Το φτερούγισµα 
της γινόταν όλο και πιο αργότης γινόταν όλο και πιο αργό 
και σιγά σιγά έχανε ύψος. 
Τότε κατάλαβε ότι δεν θα 
µπορούσε να πετάξει για µ ρ ξ γ
πολύ ώρα ακόµα. Έκλεισε τα 
µάτια της και πέταξε για όση 
ώρα άντεξε. Όταν τα άνοιξε, 

λείχε φτάσει στην εκκλησία 
του Αγίου Μιχαήλ.  



θ έ ζ ήθα έχανε την ζωή της, 
φοβήθηκε αλλά πείσµωσε 
για να µείνει στην ζωή. γ µ η ζ ή
Ξανασκέφτηκε τον µύθο 
του Ίκαρου. Έτσι 
ξαναπροσπάθησε ναξαναπροσπάθησε να 
αποκτήσει ύψος για να 
φτάσει κοντά στον ήλιο 
και να λιώσει το πετρέλαιο 
από τα φτερά της.  Αυτή η 
ελπιδοφόρα προσπάθειαελπιδοφόρα προσπάθεια 
απέδωσε και το πετρέλαιο 
άρχισε να λιώνει.    



αποβάλλει το πετρέλαιο 
από πάνω της. Ήταν 

έ λλάκουρασµένη, αλλά το 
πάθος για ελευθερία την 
κυρίευσε Ξεκίνησε τοκυρίευσε. Ξεκίνησε το 
µακρύ της ταξίδι για να 
βρει τους φίλους της καιβρει τους φίλους της και 
να τους διηγηθεί την 
φοβερή περιπέτεια που φ β ρή ρ
πέρασε !
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