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Μια φορϊ κι ϋνα καιρό, ςε μια όμορφη χώρα ζούςε 
ϋνα χαρούμενο και γελαςτό παιδύ, ο Σωτόρησ. 

Ο Σωτόρησ ϋμενε με τουσ γονεύσ του ςε ϋνα όμορφο 
ςπύτι ςτην εξοχό. 

Το ςπύτι τουσ όταν κοντϊ ς’ ϋνα μικρό δαςϊκι κι ο Σω-
τόρησ πόγαινε εκεύ ςυχνϊ για να παύξει. 

Μια μϋρα ο Σωτόρησ αποφϊςιςε να φτιϊξει ϋνα ξύλινο 
πατύνι, πόρε λοιπόν το πριόνι και πόγε ςτο δαςϊκι για να κό-
ψει ξύλα. 

Έφταςε μπροςτϊ ς’ ϋνα μεγϊλο δϋντρο και διϊλεξε 
ϋνα μεγϊλο κλαδύ. Έπιαςε το πριόνι κι ετοιμϊςτηκε να το κό-
ψει. 

Τότε, ϊκουςε μια παρϊξενη βαθιϊ φωνό να του λϋει: 

-Ε, εςύ μικρϋ ανθρωπϊκο, τι πασ να κϊνεισ; 

Ο Σωτόρησ ςϊςτιςε κούταξε γύρο του για να δει ποιοσ 
μιλούςε αλλϊ δεν εύδε κανϋνα. Η φωνό αυτό όταν πολύ πα-
ρϊξενη, νόμιζε πωσ δεν την ϊκουςε με τα αυτιϊ του, όταν ςαν 
κϊποιοσ να μιλούςε μϋςα ςτο μυαλό του. Ήταν μια φωνό που 
δεν ϋμοιαζε να βγαύνει από ςτόμα ανθρώπου. 

Ξανακούταξε προςεκτικϊ γύρο του για να ςιγουρευτεύ 
κι εύπε από μϋςα του: 
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-Μπα, κανεύσ δεν εύναι. Ξανϊπιαςε το πριόνι κι ετοιμϊ-
ςτηκε να κόψει το κλαδύ. Τότε η φωνό ξανακούςτηκε, ϋγινε 
πιο δυνατό και εύπε: 

-Καλϊ, ςοβαρϊ πασ να μου κόψεισ το κλαρύ μου; 

-Ποιόσ μιλϊει, ποιόσ εύςαι; ρώτηςε ξαφνιαςμϋνοσ ο 
Σωτόρησ. 

-Εύμαι το δϋντρο, απϊντηςε η φωνό. 

-Α, μη λεσ ψϋματα, εύπε θυμωμϋνοσ ο Σωτόρησ, τα δϋ-
ντρα δε μιλϊνε. Άςε με να κόψω το κλαρύ με την ηςυχύα μου, 
θϋλω να φτιϊξω ϋνα πατύνι. 

Τότε το δϋντρο του εύπε με αυςτηρό ύφοσ.  

-Tι νομύζεισ, επειδό τα δϋντρα δεν μιλϊνε με τουσ αν-
θρώπουσ ςημαύνει πωσ εύναι μουγκϊ και δεν ϋχουν να πούνε 
τύποτα ό πωσ δεν ςυνεννοούνται μεταξύ τουσ; Μόπωσ νομύ-
ζεισ ότι τα δϋντρα υπϊρχουν μόνο και μόνο για να τουσ κόβε-
τε εςεύσ τα κλαδιϊ; Κϊνεισ λϊθοσ μικρϋ ανθρωπϊκο, τα δϋ-
ντρα εύναι ζωντανϊ. Μιλϊνε και λϋνε πολλϊ, απλϊ εςεύσ οι α-
νόητοι ϊνθρωποι δεν μπορεύτε να τα καταλϊβετε ακριβώσ 
επειδό δεν τα θεωρεύτε ςπουδαύα και δεν προςπαθεύτε καθό-
λου να το κϊνετε. 

Ο Σωτόρησ εύχε ςαςτύςει και δεν μπορούςε να πιςτϋ-
ψει πωσ μιλούςε μ’ ϋνα δϋντρο. 

Το δϋντρο ςυνϋχιςε:  
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-Μερικϋσ φορϋσ εςεύσ τα παιδιϊ που δεν ϋχετε χαλϊςει 
εντελώσ από τισ καθημερινϋσ ανοηςύεσ που απαςχολούν τουσ 
μεγϊλουσ τα καταφϋρνετε κι ακούτε κϊτι περιςςότερο. Να, 
όπωσ τώρα εςύ που χωρύσ να το πιςτεύεισ μιλϊσ μ’ εμϋνα. Ε-
μϋνα που εύμαι ϋνα δϋντρο. 

-Εντϊξει, εύπε ο Σωτόρησ προςπαθώντασ να βρει τη 
ψυχραιμύα του, για πεσ μου λοιπόν τι ςπουδαύο μπορεύτε να 
κϊνετε εςεύσ τα δϋντρα; Γιατύ δε πρϋπει να κόψω το κλαρύ 
ςου; 

-Χα, απϊντηςε το δϋντρο, ούτε που φαντϊζεςαι μικρό 
ανθρωπϊκι πόςο ςημαντικό εύμαι για τη ζωό ςου. Ούτε που 
φαντϊζεςαι τι θα πϊθαινεσ αν εγώ και τα ϊλλα δϋντρα παύα-
με ξαφνικϊ να υπϊρχουμε. 

-Τι θα πϊθαινα, ρώτηςε ειρωνικϊ ο Σωτόρησ, εςύ κϊ-
θεςαι εδώ και δεν μπορεύσ ούτε τα κλαδιϊ ςου να κουνόςεισ 
μόνο ςου. 

Το δϋντρο ϋμεινε ςιωπηλό για λύγο και ύςτερα ξαναμύ-
ληςε με όρεμη φωνό. 

-Ξϋρεισ μικρϋ ανθρωπϊκο γιατύ αναπνϋεισ; ρώτηςε το 
δϋντρο. 

-Ξϋρω, απϊντηςε ο Σωτόρησ, γιατύ ο αϋρασ ϋχει οξυ-
γόνο κι όταν αναπνϋω βϊζω μϋςα μου οξυγόνο κι ϋτςι μπορώ 
να ζω. 



6                              Θοδωρής Καζηρινός 

 

 

 

-Και μόπωσ ξϋρεισ μικρϋ ανθρωπϊκο από που το βρύ-
ςκει ο αϋρασ το οξυγόνο που εςύ αναπνϋεισ για να μπορεύσ να 
ζεισ; Ξαναρώτηςε το δϋντρο. 

-Που το βρύςκει, αναρωτόθηκε ο Σωτόρησ και ςυνϋχι-
ςε, ο αϋρασ εύναι γεμϊτοσ οξυγόνο. 

-Λϊθοσ, του απϊντηςε το δϋντρο. Λϊθοσ μεγϊλο. Όταν 
εςύ αναπνϋεισ παύρνεισ το οξυγόνο από τον αϋρα και ςτη θϋ-
ςη του βϊζεισ ϋνα ϊλλο υλικό που το λϋνε διοξεύδιο του ϊν-
θρακα... 

-Το ξϋρω αυτό, πετϊχτηκε ο Σωτόρησ. 

-Ναι, ςυνϋχιςε το δϋντρο, αλλϊ ύςωσ δεν ξϋρεισ πωσ 
όςο εςύ αναπνϋεισ τόςο το οξυγόνο λιγοςτεύει και το διοξεύ-
διο του ϊνθρακα γύνετε περιςςότερο. Έτςι αν κλειςτεύσ ςε 
ϋνα μικρό κουτύ κι αναπνϋεισ για κϊμποςη ώρα το οξυγόνο θα 
τελειώςει και τότε, …δεν θα μπορεύσ να ζεισ. Κϊτι τϋτοιο θα 
γινόταν και ςε ολόκληρη τη Γη αφού τόςα διςεκατομμύρια 
ϊνθρωποι και ζώα αναπνϋουν αδιϊκοπα. 

-Και τότε γιατύ δεν ϋχει τελειώςει ακόμη το οξυγόνο; 
ρώτηςε ειρωνικϊ ο Σωτόρησ. 

-Ακριβώσ επειδό υπϊρχουμε εμεύσ τα δϋντρα, απϊ-
ντηςε το δϋντρο. Εμεύσ αναπνϋουμε όπωσ κι εςεύσ όμωσ η δι-
κό μασ αναπνοό κϊνει το ανϊποδο απ’ αυτό που κϊνει η δικό 
ςασ, δηλαδό εμεύσ παύρνουμε το διοξεύδιο του ϊνθρακα και 
βγϊζουμε το οξυγόνο. Κατϊλαβεσ τώρα μικρϋ ανθρωπϊκο 
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γιατύ χωρύσ εμϊσ δεν θα μπορούςατε να ζεύτε; Εμεύσ γεμύζου-
με τον αϋρα οξυγόνο για να μπορεύτε να αναπνϋετε. 

Ο Σωτόρησ εύχε μεύνει με το ςτόμα ανοιχτό.  

-Δηλαδό τα δϋντρα εύναι ζωντανϊ; μονολόγηςε. Και 
που ξϋρω πωσ δε μου λεσ ψϋματα; Εύπε ςτο δϋντρο. 

-Ευτυχώσ, απϊντηςε το δϋντρο, κϊποιοι μεγαλύτεροι 
από ςϋνα ϋκαναν το κόπο και μελετόςανε όλα αυτϊ που ςου 
λεω. Όλα αυτϊ εύναι γραμμϋνα ςτα βιβλύα των ανθρώπων κι 
αν ψϊξεισ μπορεύσ να τα βρεισ. Χωρύσ τα δϋντρα οι ϊνθρωπού 
δεν μπορούν να ζόςουν. 

-Και τότε, ρώτηςε ο Σωτόρησ, αφού οι ϊνθρωποι ξϋ-
ρουν πόςο ςπουδαύα εύςαςτε γιατύ δε ςασ προςτατεύουν, 
γιατύ ςασ κόβουν;» 

-Έλα ντε, αυτό λϋμε κι εμεύσ, απϊντηςε το δϋντρο και 
ςυνϋχιςε. Οι ϊνθρωποι ϋχουν ϋνα μεγϊλο πρόβλημα, μια με-
γϊλη αρρώςτια, τη λϋνε απληςτύα. Αυτό η αρρώςτια τουσ κϊ-
νει να προςπαθούν να εκμεταλλεύονται ότι βρύςκεται ςτη 
φύςη για να γύνουν πλούςιοι επειδό νομύζουν ότι αν γύνουν 
πλούςιοι θα περνϊνε καλύτερα. Αυτό βϋβαια εύναι λϊθοσ. 
Όμωσ οι ϊνθρωποι δεν το καταλαβαύνουν κι ϋτςι κϊνουν 
πολλϋσ βλακεύεσ που ςτο τϋλοσ τουσ κϊνουν τη ζωό χειρότε-
ρη αλλϊ όταν θα το καταλϊβουν φοβϊμαι πωσ θα εύναι αργϊ 
και γι’ αυτούσ αλλϊ και για όλουσ τουσ ϊλλουσ που βρύςκονται 
πϊνω ςτη γη. 
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-Μου φαύνεται πωσ δε ςυμπαθεύσ και πολύ τουσ αν-
θρώπουσ, εύπε ο Σωτόρησ. 

-Ναι, δεν τουσ ςυμπαθώ εύπε το δϋντρο, και ϋχω πολ-
λούσ λόγουσ για να μην τουσ ςυμπαθώ. Θα ςου πω ϋνα, ϋτςι 
για να αρχύςεισ να μαθαύνεισ. Βλϋπεισ τι γύνεται με τισ πλημ-
μύρεσ; Εμεύσ τα δϋντρα που ϋχουμε μεγϊλεσ ρύζεσ κρατϊμε τα 
νερϊ τησ βροχόσ και δεν αφόνουμε τα ποτϊμια και τα ρϋματα 
να ξεχειλύζουν. Όταν μασ κόβουνε ό μασ καύνε τα νερϊ δεν 
μπορούν να κρατηθούν και τότε γύνονται πλημμύρεσ κι οι ϊν-
θρωποι πνύγονται και χϊνουν τα ςπύτια τουσ. Αυτό δεν το ό-
ξερεσ; 

-Το ϋχω ακούςει, εύπε δειλϊ ο Σωτόρησ, όμωσ δε κα-
ταλαβαύνω πωσ εύναι δυνατόν οι μεγϊλοι ϊνθρωποι να εύναι 
τόςο ανόητοι, πωσ εύναι δυνατόν να βϊζουν ςε κύνδυνο τη 
ζωό τουσ και το ςπύτι τουσ αφού ξϋρουν πωσ .... 

-Μη κουρϊζεςαι, τον διϋκοψε το δϋντρο, οι ϊνθρωποι 
που κϊνουν τισ καταςτροφϋσ εύναι λύγοι, εύναι αυτού που εύναι 
περιςςότερο ϊρρωςτοι από την απληςτύα και που δε νοιϊζο-
νται για το κακό που κϊνουν προκειμϋνου να κερδύςουν πε-
ριςςότερα χρόματα. Αυτού οι ϊνθρωποι εύναι εντελώσ αμόρ-
φωτοι κι εντελώσ βλϊκεσ. Το λύγο μυαλό τουσ μπορεύ να ςκε-
φτεύ μόνο μϋχρι το πόςα χρόματα ϋχουν ςτη τςϋπη τουσ. Εύ-
ναι πολύ ϊρρωςτοι κι επικύνδυνοι. Οι ϊλλοι απλϊ εύναι αδιϊ-
φοροι και αςχολούνται με αςόμαντα πρϊγματα,  ϋτςι δεν ϋ-
χουν το καιρό να δούνε τι γύνεται και να ςταματόςουν του 
λύγουσ, τουσ ϊρρωςτουσ. 

-Δϋντρο με κϊνεισ και φοβϊμαι, εύπε ο Σωτόρησ. 
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-Πρϋπει να φοβϊςαι μικρϋ ανθρωπϊκο, εύπε το δϋ-
ντρο. Δυςτυχώσ οι ϊνθρωποι δεν αποδεύχτηκαν ϊξιοι να κυ-
ριαρχούν ςτη γη. Ξϋρεισ παλιότερα, τότε που κυριαρχούςαν 
τα ϊγρια ζώα κι οι ϊνθρωποι όταν κρυμμϋνοι ςτισ ςπηλιϋσ 
όταν καλύτερα. Ύςτερα ϋμαθαν να φτιϊχνουν εργαλεύα και 
δυςτυχώσ βρόκαν και τη φωτιϊ. Τότε ϊρχιςαν τα προβλόμα-
τα. Έχουν περϊςει τόςεσ χιλιϊδεσ χρόνια κι ακόμη ςυνεχύζουν 
να παύζουν με τισ ανακαλύψεισ τουσ. Μαθαύνουν τόςα πρϊγ-
ματα αλλϊ ακόμη δεν μπορούν να τα χρηςιμοποιόςουν για το 
καλό τουσ. Τελικϊ εύςαςτε ϋνα πολύ ςαχλό εύδοσ. Το μόνο 
που καταφϋρνετε εύναι να δημιουργεύτε προβλόματα. 

-Έλα τώρα εύπε ο Σωτόρησ, μην εύςαι τόςο κακόσ, οι 
ϊνθρωποι εύναι καλού κι ϋχουν καταφϋρει τόςα πολλϊ. 

-Ανοηςύεσ, εύπε το δϋντρο, αν εύχαν μυαλό θα μπο-
ρούςαν να κϊνουν το κόςμο καλύτερο και γι’ αυτούσ τουσ ύ-
διουσ και για κϊθε ϊλλο εύδοσ πϊνω ςτη γη. Αυτού όμωσ ξϋ-
ρουν μόνο να καταςτρϋφουν. 

-Κι εςύ που το ξϋρεισ, ρώτηςε ενοχλημϋνοσ ο Σωτό-
ρησ. 

-Χα, απϊντηςε το δϋντρο, ϋχεισ ςκεφτεύ ότι εγώ βρύ-
ςκομαι εδώ πϊρα πολλϊ χρόνια; Έχεισ ςκεφτεύ ότι από εδώ 
περνϊνε χιλιϊδεσ πουλιϊ και χιλιϊδεσ ϋντομα κϊθε μϋρα; Έ-
χεισ ςκεφτεύ ότι οι ρύζεσ μου φτϊνουν δεκϊδεσ μϋτρα μακριϊ 
και πολλϊ μϋτρα κϊτω από το χώμα που πατϊσ. Έχεισ ςκεφτεύ 
ότι εγώ μπορώ να καταλαβαύνω πόςο ϋχει μολυνθεύ ο αϋρασ 
και η βροχό από τισ δικϋσ ςασ ανοηςύεσ; 
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-Σωςτϊ, ψϋλλιςε ο Σωτόρησ. 

-Να ξϋρεισ, ςυνϋχιςε το δϋντρο, πωσ οι ϊνθρωποι ϋ-
χουν κϊνει μεγϊλο κακό ςτο κόςμο και πωσ αν δε ςταματό-
ςουν να καταςτρϋφουν ςύντομα θα εύναι πολύ αργϊ. Τισ 
προϊλλεσ εύχε ϋρθει εδώ ϋνασ γλϊροσ. Ναι, ϋνασ γλϊροσ που 
όθελε να δει αν μπορούςε να ζόςει ςτο δϊςοσ γιατύ η θϊλας-
ςα ϋχει δηλητηριαςτεύ τόςο που δε μπορούςε να βρει τροφό. 
Τα ψϊρια ϋχουν λιγοςτϋψει και τα περιςςότερα εύναι ϊρρω-
ςτα. Ξϋρεισ γιατύ; 

-Γιατύ; ρώτηςε ο Σωτόρησ. 

-Γιατύ, οι ϊνθρωποι ρύχνουν ςτη θϊλαςςα πολλϊ 
ςκουπύδια, και πετρϋλαιο και κϊτι ουςύεσ που τισ λϋνε χημικϊ 
κι εύναι δηλητόρια. Αυτϊ ςκοτώνουν τα ψϊρια κι οι γλϊροι δε 
βρύςκουν τροφό και πεθαύνουν. Σε λύγο ούτε οι ϊνθρωποι θα 
βρύςκουν ψϊρια για να φϊνε. Το όξερεσ αυτό;  

-Όχι, εύπε ο Σωτόρησ. 

-Φαντϊςου τώρα το γλϊρο να τριγυρύζει ςτο δϊςοσ, κι 
όμωσ ϋγινε, εύπε το δϋντρο. 

-Δηλαδό καταςτρϋψαμε και τισ θϊλαςςεσ; μονολόγη-
ςε ο Σωτόρησ. 

-Κι όχι μόνο, ςυνϋχιςε το δϋντρο, καταςτρϋφετε και 
τον αϋρα, δηλητηριϊζετε τη βροχό, καταςτρϋφετε το χώμα 
και τα φυτϊ, καταςτρϋφετε και τα ζώα που τρωνε τα ϊρρω-
ςτα φυτϊ. Τα καταςτρϋφετε όλα.  
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-Ε, όχι, εύπε ο Σωτόρησ, εύςαι υπερβολικό, δε μπορεύ 
να τα κϊναμε όλα αυτϊ εμεύσ και να μη φταιει κανεύσ ϊλλοσ. 

-Κι όμωσ, απϊντηςε το δϋντρο, για όλα αυτϊ φταιτε 
μόνο εςεύσ και κανϋνασ ϊλλοσ. Εςεύσ καταςτρϋφετε τον αϋρα 
με τουσ καπνούσ από τα εργοςτϊςια και τα αυτοκύνητα, εςεύσ 
δημιουργόςατε τη τρύπα του όζοντοσ με τα χημικϊ που χρη-
ςιμοποιεύτε. Εςεύσ ανακαλύψατε τα πυρηνικϊ και γεμύςατε το 
κόςμο με απόβλητα και ραδιενϋργεια. Εςεύσ κϊνατε τη βροχό 
όξινη με τα τοξικϊ δηλητόρια που φτιϊξατε. Εςεύσ δηλητη-
ριϊςατε το χώμα με χημικϊ, τοξικϊ και ραδιενεργϊ υλικϊ. Ε-
ςεύσ φταιτε που τα ζώα τρωνε αυτϊ τα δηλητόρια κι αρρω-
ςταύνουν. Ξϋρεισ πόςο κινδυνεύετε εςεύσ οι ϊνθρωποι όταν 
τρωτε φακϋσ ό ρεβύθια ό φαςόλια που ϋχουν γύνει ςε χώμα με 
ραδιενϋργεια; Δε ξϋρεισ! Ξϋρεισ πωσ ακόμη και το ψωμύ που 
τρωσ μπορεύ να ϋχει γύνει από ςιτϊρι που φύτρωςε ςε δηλη-
τηριαςμϋνο χώμα;  

-Σταμϊτα, εύπε ςαςτιςμϋνοσ ο Σωτόρησ, δεν μπορώ 
να ακούςω ϊλλο. 

-Αχ, και να όξερεσ πόςο πολύ κινδυνεύεισ, ςυνϋχιςε το 
δϋντρο. Ακόμη και το γϊλα που πύνεισ μπορεύ να μην εύναι πια 
καθαρό. Το πρόβατο ό η αγελϊδα μπορεύ να τρωει ϊρρωςτα 
χόρτα και το γϊλα να εύναι επικύνδυνο. Αυτό εύναι κι η μεγα-
λύτερη ανοηςύα των ανθρώπων. Προςπαθώντασ να κερδύ-
ςουν περιςςότερα χρόματα, κατϊφεραν να καταςτρϋψουν 
όλα εκεύνα που θα μπορούςαν να αγορϊςουν με τα χρόματϊ 
τουσ. Γι’ αυτό ςου λεω, καλύτερα να εύχατε μεύνει ςτισ ςπη-
λιϋσ! 
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Ο Σωτόρησ εύχε ςκύψει το κεφϊλι και ςκεφτόταν αν 
ϋπρεπε να πιςτϋψει το δϋντρο. Και που ξϋρω πωσ λεει αλό-
θεια αναρωτόθηκε. Τότε το δϋντρο που εύχε καταλϊβει τι 
ςκεφτόταν ο Σωτόρησ του εύπε: 

-Ξϋρω τι ςκϋφτεςαι, δε με πιςτεύεισ όμωσ ϋχω πολλϋσ 
αποδεύξεισ να ςου φϋρω για να δεισ πωσ ϋχω δύκιο και πωσ 
όςα ςου εύπα εύναι αληθινϊ. Λοιπόν, εύςαι ϋτοιμοσ να ακού-
ςεισ τι ϋχει να ςου πει μια μϋλιςςα ; 

-Πωσ, εύπε ο Σωτόρησ, μιλϊνε κι οι μϋλιςςεσ ; 

-Και βϋβαια, απϊντηςε το δϋντρο, όλοι μιλϊνε και τα 
ζώα και τα φυτϊ και τα ϋντομα, ακόμη και τα ψϊρια μιλϊνε. 
Αχ, πόςο αφελεύσ εύςαςτε εςεύσ οι ϊνθρωποι. Καλϊ πιςτεύεισ 
πωσ μόνο οι ϊνθρωποι μπορούν να ςυνεννοούνται πϊνω ςτη 
γη; 

-Και τι γλώςςα μιλϊνε οι μϋλιςςεσ, ρώτηςε ο Σωτό-
ρησ. 

-Καθ’ ϋνασ μιλϊει τη δικό του γλώςςα, όμωσ αν προ-
ςπαθόςουμε μπορούμε να μϊθουμε και να καταλϊβουμε ό-
λεσ τισ γλώςςεσ. 

-Καλϊ, πωσ; ξαναρώτηςε ο Σωτόρησ. 

-Θα ςου πω κϊτι απλό, απϊντηςε το δϋντρο. Όταν δεισ 
ϋνα φυτό να μαραύνεται τι καταλαβαύνεισ; 

-Καταλαβαύνω πωσ διψϊει, απϊντηςε ο Σωτόρησ. 
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-Μπρϊβο, εύπε το δϋντρο, εύδεσ πωσ ξϋρεισ όδη μερικϊ 
πρϊγματα. Θα ςου πω και κϊτι ακόμη. Όταν η γϊτα τρύβεται 
ςτα πόδια ςου τι θϋλει ; 

-Θϋλει χϊδια, απϊντηςε ο Σωτόρησ. 

-Και όταν νιαουρύζει, ξαναρώτηςε το δϋντρο. 

-Θϋλει φαγητό, απϊντηςε ο Σωτόρησ. 

-Εύδεσ λοιπόν πόςα ξϋρεισ από τη γλώςςα τησ γϊτασ κι 
εύμαι ςύγουροσ πωσ ξϋρεισ κι ϊλλα, εύπε το δϋντρο, ξϋρουμε 
αρκετϊ για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τα ϊλλα πλϊ-
ςματα αλλϊ δε δύνουμε ςημαςύα. 

-Ναι, αλλϊ να μιλϊω μαζύ ςου ό με μια μϋλιςςα εύναι 
διαφορετικό, εύπε ο Σωτόρησ. 

-Ναι, απϊντηςε το δϋντρο, εύναι διαφορετικό και δε 
ςυμβαύνει κϊθε μϋρα όμωσ να ξϋρεισ πωσ όπωσ εςύ μπορεύσ 
να καταλϊβεισ τι θϋλει η γϊτα ό το φυτό ϋτςι κι εκεύνα μπο-
ρούν να καταλϊβουν εςϋνα. Όμωσ ςου εύπα πωσ θα μιλόςεισ 
με μια μϋλιςςα και μϊλιςτα ςτη δικό ςου γλώςςα όπωσ μιλϊσ 
και με μϋνα, λοιπόν εύςαι ϋτοιμοσ ; 

-Ναι απϊντηςε ο Σωτόρησ.  

Τότε το δϋντρο κούνηςε αργϊ ϋνα κλαρύ του και μια 
μϋλιςςα πϋταξε χαμηλϊ και κϊθιςε ςτον ώμο του Σωτόρη. 
Με τη ψιλό φωνό τησ που ϋμοιαζε με ζουζούνιςμα του εύπε: 
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-Το δϋντρο ςου λεει αλόθεια, οι ϊνθρωποι ϋχουν προ-
καλϋςει μεγϊλεσ καταςτροφϋσ. Μπορώ να ςου πω πωσ εκα-
τομμύρια μϋλιςςεσ κι ϊλλα ϋντομα πεθαύνουν επειδό τα φυτϊ 
ϋχουν δηλητηριαςτεύ από τα φυτοφϊρμακα που βϊζουν οι 
ϊνθρωποι. Ακόμη να ξϋρεισ πωσ από τα φυτοφϊρμακα πε-
θαύνουν και τα πουλιϊ. Μεγϊλη καταςτροφό ςου λεω. Τα κα-
ημϋνα τα πουλιϊ ςκοτώνονται και από τουσ κυνηγούσ. Κι αυ-
τό εύναι πολύ κακό. Από το δικό μου μελύςςι που εύχε εύκοςι 
χιλιϊδεσ μϋλιςςεσ δεν ϋχουν μεύνει ούτε χύλιεσ, το φαντϊζε-
ςαι; Αλλϊ και τα ζώα ϋχουν πϊθει μεγϊλο κακό. Οι ϊνθρωποι 
βϊζουν δηλητηριαςμϋνα δολώματα και κϊθε μϋρα πεθαύνουν 
πολλϋσ αλεπούδεσ και κουνϊβια. Ακόμη πεθαύνουν λύκοι και 
αρκούδεσ. Σε λύγο δηλαδό θα ϋχουν πεθϊνει όλοι και δε θα 
υπϊρχει τύποτα.  

-Τι μου λεσ, εύπε ο Σωτόρησ. 

-Και να ξϋρεισ πωσ αυτϊ που ςου λεω δεν εύναι τύποτα, 
ςυνϋχιςε η μϋλιςςα, μια μϋρα εύχα πετϊξει ωσ τη θϊλαςςα, 
εύχα καθύςει ςε ϋνα βραχϊκι δύπλα ςτο νερό και τότε ϊκουςα 
ϋνα βογκητό. Κούταξα προςεκτικϊ και εύδα πωσ δύπλα μου 
όταν μια πεταλύδα, ξϋρεισ εκεύνα τα μικρϊ κοχυλϊκια που 
κολλϊνε ςτουσ βρϊχουσ. Τι ϋπαθεσ καλϋ, τη ρώτηςα και τότε 
εκεύνη μου εύπε πωσ όταν ςτεναχωρημϋνη γιατύ όλοι οι φύλοι 
τησ εύχαν πεθϊνει επειδό ο βρϊχοσ τουσ εύχε ςκεπαςτεύ από 
πετρϋλαιο που εύχε βγει από ϋνα πλούο. Μϊλιςτα μου εύπε 
πωσ όταν ςύγουρη πωσ ςύντομα θα πϋθαινε κι εκεύνη αφού 
τα πλούα ϊφηναν κϊθε λύγο και λιγϊκι πετρϋλαιο να χύνεται 
και να μολύνει τη θϊλαςςα. 
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-Ευτυχώσ τουλϊχιςτον που το πετρϋλαιο δε βουλιϊζει, 
μονολόγηςε ο Σωτόρησ και δε θα πεθϊνουν τα ψϊρια. 

-Μην εύςαι τόςο ςύγουροσ, απϊντηςε η μϋλιςςα, από 
ότι μου εύχε πει ϋνασ κϊβουρασ που εύχα γνωρύςει οι θϊλας-
ςεσ ϋχουν γεμύςει από μια ουςύα που τη λϋνε μόλυβδο και 
που τη πετϊνε οι ϊνθρωποι ςτη θϊλαςςα μαζύ με τα υπόλοι-
πα ςκουπύδια τουσ. Αυτό η ουςύα δηλητηριϊζει και ςκοτώνει 
τα πϊντα, και τα καβούρια και τα ψϊρια ακόμη και τα φύκια. 

-Πω, πω εύπε ο Σωτόρησ με κϊνεισ και ντρϋπομαι που 
εύμαι ϊνθρωποσ. Κϊτι πρϋπει να γύνει, δε μπορούμε να αφό-
ςουμε το κόςμο να καταςτραφεύ. Κϊτι πρϋπει να κϊνουμε. 

-Έχεισ δύκιο, απϊντηςε η μϋλιςςα, κι αυτό το κϊτι 
πρϋπει να το κϊνετε εςεύσ οι ϊνθρωποι γιατύ εςεύσ δημιουρ-
γόςατε το πρόβλημα. 

Το δϋντρο που ϊκουγε κουνούςε τα κλαδιϊ του όπωσ 
θα κουνούςε ϋνασ ϊνθρωποσ το κεφϊλι του καθώσ ςυμφω-
νούςε με όςα ϊκουγε. 

Ο Σωτόρησ ϋμεινε για λύγο ςκεπτικόσ, ύςτερα ςόκωςε 
το κεφϊλι του και κούταξε το δϋντρο. 

-Λοιπόν δϋντρο, εύπε αποφαςιςτικϊ, ϋμαθα πολλϊ ςό-
μερα και πραγματικϊ ςε πιςτεύω, και ςϋνα και τη μϋλιςςα, 
όμωσ αφού εςύ εύςαι τόςο ςοφό, ςύγουρα θα ξϋρεισ και το τι 
μπορεύ να γύνει για να ςταματόςει αυτό η καταςτροφό. Πεσ 
μου λοιπόν τι πρϋπει να κϊνουμε για να ςώςουμε το κόςμο. 
Εγώ θα γύνω πολεμιςτόσ για τη ςωτηρύα του κόςμου. 



16                              Θοδωρής Καζηρινός 

 

 

 

-Χμ, καλϊ το ςκϋφτηκα πωσ μόνο τα μικρϊ ανθρωπϊ-
κια θα μπορούςαν να εύναι η ελπύδα για το μϋλλον, μονολό-
γηςε το δϋντρο, ενώ η μϋλιςςα κουνούςε με τη ςειρϊ τησ κα-
ταφατικϊ το κεφϊλι τησ. Για ϋλα πιο κοντϊ, εύπε ςτο Σωτόρη. 

Ο Σωτόρησ πληςύαςε ϊφοβα και με το κεφϊλι ψηλϊ, 
ϋτςι όπωσ θα πληςύαζε ο μεγϊλοσ πολεμιςτόσ που εύναι απο-
φαςιςμϋνοσ να νικόςει και που μόλισ εύχε βρει ϋνα μεγϊλο 
ςκοπό για να αγωνιςτεύ. 

-Πωσ ςε λϋνε; ρώτηςε το δϋντρο. 

-Σωτόρη, απϊντηςε εκεύνοσ περόφανα. 

-Λοιπόν Σωτόρη, ςυνϋχιςε ςοβαρϊ το δϋντρο, εύςαι 
ςύγουροσ πωσ θϋλεισ να γύνεισ ο αρχιςτρϊτηγοσ τησ μεγϊλησ 
εκςτρατεύασ για τη ςωτηρύα τησ γησ; 

-Ναι, απϊντηςε ςταθερϊ ο Σωτόρησ, θϋλω να πολε-
μόςω μϋχρι να νικόςουμε και να ςώςουμε τη γη. 

Τότε το δϋντρο κούνηςε με δύναμη τα κλαριϊ του κι 
ακούςτηκε ϋνα βουητό. Σχεδόν αμϋςωσ ϋνασ ςπουργύτησ εμ-
φανύςτηκε και κϊθιςε ςε ϋνα κλαρύ. Σε λύγο ϋνασ ςπύνοσ, ϋνασ 
κότςυφασ και ϋνασ αετόσ προςτϋθηκαν ςτη παρϋα. Δε πϋρα-
ςαν λύγα λεπτϊ και ο τόποσ γϋμιςε με πουλιϊ. Ύςτερα φϊνη-
καν τα ζώα, μια αλεπού, ϋνα κουνϊβι, ϋνασ ςκύλοσ, ϋνα ζαρ-
κϊδι και πολλϊ ϊλλα. Ήρθαν και πολλϊ ζουζούνια, μϋλιςςεσ, 
μύγεσ, πυγολαμπύδεσ, παςχαλύτςεσ και μυρμόγκια. Ήρθαν 
και κότεσ και φαςιανού και πϋρδικεσ. Ήρθαν και κϊμπιεσ και 
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πεταλούδεσ και ποντύκια. Σε λύγο γύρο από το δϋντρο εύχε 
μαζευτεύ ολόκληρη η φύςη. 

Τότε το δϋντρο με τη βαριϊ φωνό του εύπε:  

-Σασ κϊλεςα για να ςασ παρουςιϊςω το Σωτόρη. Ο 
Σωτόρησ θα γύνει ο υπεραςπιςτόσ τησ γησ, θα πολεμόςει για 
να αλλϊξουν τα πρϊγματα και να γύνουν όλα όπωσ όταν τον 
παλιό καλό καιρό. Εμεύσ όλοι θα τον βοηθϊμε και θα του ςυ-
μπαραςτεκόμαςτε όποτε μασ χρειϊζεται. Συμφωνεύτε; 

-Ναι, όρθε η απϊντηςη με μια φωνό από όλουσ και 
ύςτερα ακούςτηκε ϋνα μεγϊλο. Μπρϊβοοοοο! 

Τότε το δϋντρο εύπε με επιςημότητα ςτο Σωτόρη.  

-Σωτόρη, ςε ονομϊζω υπεραςπιςτό τησ γησ και μεγϊ-
λο πολεμιςτό για τη ςωτηρύα τησ φύςησ και ςου δύνω εντολό 
να πασ να βρεισ όςο περιςςότερα παιδιϊ μπορεύσ και να κϊ-
νεισ το μεγαλύτερο ςτρατό του κόςμου για να πολεμόςετε 
και να νικόςετε όλουσ εκεύνουσ που καταςτρϋφουν τη γη μασ. 
Εμεύσ τα δϋντρα, τα ζώα, τα πουλιϊ, τα ϋντομα, τα ψϊρια, τα 
φυτϊ, θα εύμαςτε μαζύ ςασ και θα ςασ βοηθϊμε όπου κι αν 
βριςκόςαςτε. Ακόμη μαζύ μασ ςτο ωραύο αγώνα θα εύναι τα 
νερϊ, η θϊλαςςα, τα ποτϊμια, οι λύμνεσ, οι πηγϋσ και τα ρυϊ-
κια. Μαζύ μασ θα εύναι κι ο αϋρασ, τα ςύννεφα, η βροχό, οι α-
ςτραπϋσ κι οι κεραυνού. Όλοι μαζύ θα αγωνιςτούμε για να 
ςώςουμε τη γη. 

Ο Σωτόρησ όταν μαγεμϋνοσ, του ϊρεςε ο μεγϊλοσ 
αγώνασ που ϋπρεπε να κϊνει κι όξερε πωσ θα τα κατϊφερνε. 
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Όμωσ δεν όξερε τι ακριβώσ ϋπρεπε να κϊνει, ρώτηςε λοιπόν 
το δϋντρο:  

-Πεσ μου τι πρϋπει να κϊνω, πωσ θα καταφϋρουμε να 
νικόςουμε. 

-Μην ανηςυχεύσ, του απϊντηςε το δϋντρο, το μεγϊλο 
όπλο μασ εύναι η αλόθεια. Θα πούμε ςε όλουσ την αλόθεια. 
Θα πούμε ςε όλουσ τι ςυμβαύνει. Θα τουσ αναγκϊςουμε να 
μϊθουν. Θα τουσ υποχρεώςουμε να ανούξουν τα μϊτια τουσ 
και να δούνε τι γύνεται γύρο τουσ. Τα παιδιϊ θα κϊνουν μϊθη-
μα ςτουσ μεγϊλουσ. Θα βϊλουν τουσ γονεύσ να βοηθόςουν. 

Όλα τα παιδιϊ θα κϊνουν ςτουσ γονεύσ μια πολύ 
ςπουδαύα ερώτηςη που θα τουσ αναγκϊςει να ϋρθουν κι αυ-
τού μαζύ μασ. 

Άκουςε λοιπόν την ερώτηςη.  

«Γιατύ μπαμπϊ, γιατύ μαμϊ δε φωνϊζετε, δε κϊνετε 
κϊτι, αφού βλϋπετε πωσ κϊποιοι καταςτρϋφουν τη φύςη; Δε 
ςασ νοιϊζει ςε τι κόςμο θα ζόςουμε εμεύσ τα παιδιϊ ςασ που 
τόςο μασ αγαπϊτε;» 

Τότε οι γονεύσ θα ςκεφτούν. Θα δούνε πωσ τα παιδιϊ 
ϋχουν δύκιο και με χαρϊ θα ϋρθουν μαζύ μασ ςτο μεγϊλο πό-
λεμο εναντύον εκεύνων που καταςτρϋφουν τη γη. 

Έτςι, οι γονεύσ που ςαν μεγαλύτεροι ξϋρουν περιςςό-
τερα και μπορούν να κϊνουν ακόμη πιο πολλϊ θα γύνουν οι 
καλύτεροι ςύμμαχοι ςτον αγώνα μασ κι όλοι μαζύ θα δώςου-
με τη μεγϊλη μϊχη …και θα νικόςουμε. 
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-Δηλαδό, ρώτηςε ο Σωτόρησ εμεύσ τα παιδιϊ δε θα 
κϊνουμε τύποτε ϊλλο; 

-Καλό μου παιδύ, απϊντηςε το δϋντρο, αν νομύζεισ ότι 
εύναι λύγο το να ξυπνόςεισ τουσ μεγϊλουσ και να τουσ κϊνεισ 
να πολεμόςουν πρϋπει να ςου πω πωσ αυτό εύναι το ςπου-
δαιότερο απ’ όλα. Αυτό εύναι η αρχό και μόνο τα παιδιϊ μπο-
ρούν να την κϊνουν. 

Εμπρόσ λοιπόν, ξεκύνα αμϋςωσ τώρα υπεραςπιςτό τησ 
γησ και μεγϊλε πολεμιςτό για τη ςωτηρύα τησ φύςησ, πϊρε 
ϋνα από τα φύλλα μου και βϊλε το ςτο ςτόθοσ ςου. Αυτό θα 
εύναι το ςημϊδι πωσ ανόκεισ ςτο ςτρατό των υπεραςπιςτών 
τησ γησ. Βρεσ όςο ποιο πολλϊ παιδιϊ μπορεύσ, πεσ τουσ όςα 
ςου εύπα και κϊνε τουσ ςτρατιώτεσ ςτο μεγϊλο ςτρατό μασ. 
Κϊνε τα παιδιϊ υπεραςπιςτϋσ τησ γησ και πολεμιςτϋσ για τη 
ςωτηρύα τησ φύςησ. Εμπρόσ όλοι μαζύ για τη νύκη. 

Ο Σωτόρησ πόρε το φύλλο και το φόρεςε με καμϊρι 
ςτο ςτόθοσ του. 

-Για δεσ γύρο ςου, ςυνϋχιςε το δϋντρο, κϊπου εδώ γύ-
ρο υπϊρχουν παιδιϊ, ο κόςμοσ εύναι γεμϊτοσ παιδιϊ, πόγαινε 
και πεσ τουσ. Ελϊτε παιδιϊ, ελϊτε να πολεμόςουμε για τη γη 
μασ. Ελϊτε, ελϊτε να γύνετε και εςεύσ υπεραςπιςτϋσ τησ γησ. 
Ελϊτε, ελϊτε. Φορϋςτε ςτο ςτόθοσ το φύλλο του υπεραςπι-
ςτό τησ γησ. Ελϊτε, και να θυμόςαςτε πωσ ς’ αυτό τον αγώνα 
θα ϋχουμε μαζύ ςασ όλα τα ζώα και τα πουλιϊ και τα ψϊρια 
και τα ϋντομα. Όλα τα δϋντρα και τα φυτϊ τησ ςτεριϊσ και τησ 
θϊλαςςασ. Μαζύ μασ θα εύναι όλη η φύςη.  
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Εμπρόσ Σωτόρη, κουρϊγιο, εμπρόσ για τη νύκη. 

Έτςι λοιπόν ο Σωτόρησ ϋγινε ο υπεραςπιςτόσ τησ γησ 
κι ο μεγϊλοσ πολεμιςτόσ για τη ςωτηρύα τησ φύςησ. Άφηςε 
τουσ φύλουσ του, τα δϋντρα και τα ζώα, ςτο δαςϊκι και γύριςε 
ςτο κόςμο των ανθρώπων. Εκεύ δούλεψε πολύ και βρόκε 
πϊρα πολλϊ παιδιϊ που ϋγιναν κι αυτϊ υπεραςπιςτϋσ τησ γησ. 
Ακόμη και τώρα, κϊθε μϋρα βρύςκει κι ϊλλα παιδιϊ. Όλα τα 
παιδιϊ ακολούθηςαν τισ οδηγύεσ του δϋντρου και γρόγορα οι 
γονεύσ των παιδιών ϋγιναν ςύμμαχοι και υπεραςπιςτϋσ τησ 
γησ. 

Ο ςτρατόσ των υπεραςπιςτών τησ γησ ϊρχιςε να με-
γαλώνει, και ςυνεχύζει να μεγαλώνει ακόμη και ςόμερα. Σι-
γϊ-ςιγϊ γύνεται ϋνασ μεγϊλοσ ςτρατόσ που γρόγορα θα κατα-
φϋρει να γύνει παντοδύναμοσ και να νικόςει. 

Τώρα, που όλο και περιςςότερα παιδιϊ μαθαύνουν για 
το ςτρατό των υπεραςπιςτών τησ γησ, ϋρχονται κι αυτϊ να 
γύνουν ςτρατιώτεσ. Ο ςτρατόσ μεγαλώνει και η μεγϊλη πρό-
ςκληςη ιςχύει τώρα πια για όλα τα παιδιϊ του κόςμου. 

Αυτό η πρόςκληςη λϋει: 

Παιδιϊ, ελϊτε κι εςεύσ να πολεμόςουμε μαζύ για να 
ςώςουμε τη γη. 

Έτςι λοιπόν όςα παιδιϊ θϋλουν να γύνουν ςτρατιώτεσ 
υπεραςπιςτϋσ τησ γησ, πρϋπει να φορϋςουν ϋνα φύλλο ςτο 
ςτόθοσ και να κϊνουν ςτουσ γονεύσ την ερώτηςη: 
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Γιατύ μπαμπϊ, γιατύ μαμϊ δε φωνϊζετε, δε κϊνετε κϊ-
τι, αφού βλϋπετε πωσ κϊποιοι καταςτρϋφουν τη φύςη; Δε 
ςασ νοιϊζει ςε τι κόςμο θα ζόςουμε εμεύσ τα παιδιϊ ςασ που 
τόςο μασ αγαπϊτε;  

Αυτό η ιςτορύα δεν τελειώνει εδώ.  

Αυτό η ιςτορύα ςυνεχύζεται και θα ςυνεχύζεται όςο θα 
υπϊρχουν παιδιϊ κι όςο η φύςη θα κινδυνεύει από τισ αν-
θρώπινεσ ανοηςύεσ. 

 Όλα αυτϊ για να ζόςουνε αυτού καλϊ κι όλοι μασ ακό-
μη καλύτερα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


