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Όταν η πόλη της πλήττεται από μια πρωτόγνωρη οικολογική κατα-
στροφή, η εντεκάχρονη Μαρία βρίσκει καταφύγιο μαζί με την οικο-
γένειά της στα γύρω βουνά. Εκεί ανακαλύπτει έκπληκτη ότι μπορεί 
να συνομιλεί με τα δέντρα και τα υπόλοιπα φυτά. Καθώς μαθαίνει 
κάποια από τα πιο συγκλονιστικά μυστικά της φύσης, η Μαρία νιώ-
θει τον σεβασμό και τον θαυμασμό της για τον κόσμο του δάσους 
να μεγαλώνουν. Ταυτόχρονα όμως καταλαβαίνει ότι πολλές από τις 
πράξεις και τις αξίες των ανθρώπων βρίσκονται σε αντίθεση όχι 
μόνο με τους κανόνες της φύσης, αλλά και με την ίδια τη λογική. 
Όλα μέσα της αρχίζουν λοιπόν να ανατρέπονται για να δώσουν τη 
θέση τους σε μια νέα ισορροπία. Κι όταν πια νιώθει πως ανήκει κι 
αυτή στον κόσμο του δάσους, τολμά να αναλάβει μια πολύ κρίσιμη 
αποστολή...

Ο Θοδωρής Αραμπατζής γεννήθηκε το 1976.  
Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημοσιογραφίας  
& ΜΜΕ του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές  
στη δημοσιογραφική έρευνα και την παραγωγή 
ντοκιμαντέρ. Εργάστηκε αρχικά στον χώρο  
των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών 
και στη συνέχεια ως σύμβουλος επικοινωνίας, 
υπεύθυνος γραφείων Τύπου και συγγραφέας 
ομιλιών. Διετέλεσε επίσης υπεύθυνος επικοινωνίας 
του ΑΣΕΠ. Το 2011, συμφιλιωμένος με τη βαθύτερη 
ανάγκη του για καθημερινή επαφή με τη φύση, 
περισσότερο χρόνο για μελέτη και ποιοτικότερες 
ανθρώπινες σχέσεις, επέστρεψε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του, τη Δράμα, όπου τα τελευταία χρόνια 
εργάζεται ως στέλεχος της τοπικής Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Δέσποινα Μανώλαρου

‘‘ Αρκεί να με κοιτάξεις προσεκτικά από πάνω 
ως κάτω και θα τα καταλάβεις όλα. Είμαι 
ένα τεράστιο δέντρο. Δεσπόζω στην κορυφή 
ενός ψηλού λόφου. Προκαλώ το δέος ακόμα 
και στους ανθρώπους. Για φαντάσου πόσο 
μοναχικός και ακατάδεχτος θα ήταν κάποιος 
άνθρωπος στη θέση μου. Εγώ όμως είμαι  
το ακριβώς αντίθετο. Τα κλαδιά μου είναι 
γεμάτα πουλιά. Τα κελαηδίσματά τους 
αντηχούν σε όλη την περιοχή. Ο κορμός μου 
είναι σκαμμένος σε εκατό μεριές. Μυρμήγκια, 
μέλισσες, σφήκες και σκίουροι φωλιάζουν 
μέσα μου και με περιτριγυρίζουν συνεχώς  
από πάνω μέχρι κάτω. Η βόρεια πλευρά μου 
έχει καταληφθεί από τα βρύα. Ψάξε δίπλα  
στις ρίζες μου και θα βρεις μανιτάρια...

‘‘
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Όλα έγιναν ξαφνικά. Ήταν σαν να βλέπεις ταινία δρά

σης στον κινηματογράφο. Μέσα σε λίγη ώρα, ένα 

αποπνικτικό απόγευμα εκείνου του καταραμένου Ιούνη, 

που έχει μείνει στην ιστορία ως ο θερμότερος όλων των 

εποχών, μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ένας τεράστιος ανε

μοστρόβιλος άρχισε να στριφογυρίζει τα πάντα με ιλιγγιώ

δη ταχύτητα, φέρνοντας μαζί του καταρρακτώδη βροχή. 

Κανείς δεν είχε ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη μικρή πόλη κι 

όλοι έτρεχαν να ασφαλίσουν ό,τι μπορούσαν ή να μαζέ

ψουν ό,τι είχε ήδη παρασυρθεί. Ήταν μια τρέλα!

Η μεγάλη καταστροφή όμως έγινε όταν τα κύματα που 

σηκώθηκαν στη θάλασσα κατέστρεψαν τα φράγματα και 

τα νερά κατέκλυσαν τα πάντα. Η θάλασσα μεταμορφώθη

κε σε αμέτρητα ορμητικά ποτάμια, που έμοιαζαν να ει

σβάλλουν ταυτόχρονα από παντού. Σε χρόνο μηδέν γειτο
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νιές ολόκληρες καλύφθηκαν από μανιασμένα νερά, που 

παράσερναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ο θόρυβος ήταν 

εκκωφαντικός. Η κατάσταση χειροτέρευε ραγδαία κάθε 

στιγμή που περνούσε. Όσοι ήθελαν να σωθούν έπρεπε να 

φύγουν αμέσως όσο πιο μακριά μπορούσαν. Με τις σειρή

νες της πόλης να χτυπούν συναγερμό και τις ειδοποιήσεις 

έκτακτης ανάγκης για άμεση εκκένωση να ουρλιάζουν 

στα κινητά τους, οι γονείς της Μαρίας πέταξαν ό,τι μπο

ρούσαν στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, που ευτυχώς ήταν 

παρκαρισμένο ακριβώς έξω από το σπίτι, έβαλαν μέσα τα 

δυο τρομοκρατημένα παιδιά τους κι έφυγαν άρον άρον. 

Ήταν πανικόβλητοι. Προσπαθούσαν όμως να δείχνουν 

ψύχραιμοι, για να μην αγχώσουν περισσότερο τα παιδιά. 

Ο μικρός αδερφός της Μαρίας, ο επτάχρονος Στέφανος, 

έκλαιγε συνέχεια, γιατί είχε φοβηθεί από τη σύγχυση και 

τους θορύβους, αλλά και από τον πανικό των γονιών του. 

Η Μαρία ήταν κι αυτή πολύ αναστατωμένη. Επειδή όμως 

ήταν καλοκαίρι και είχαν μπει στο τροχόσπιτο, η κατάστα

ση της θύμιζε και λίγο διακοπές. Μόλις, λοιπόν, απομα

κρύνθηκαν από την πόλη, τις καταστροφές και τη φασα

ρία, η διάθεσή της άρχισε να φτιάχνει.

Ο πατέρας της οδηγούσε αρκετή ώρα, μέχρι που έπε

σε η νύχτα. Στην πραγματικότητα, δεν είχαν προορισμό. 

Ήταν ακόμη σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσαν να 

σκεφτούν οτιδήποτε. Κάποια στιγμή ο μπαμπάς της Μα
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ρίας συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ κουρασμένος για να 

συνεχίσει να οδηγεί, κι έτσι μπήκε σε έναν μικρό παρά

δρομο και πάρκαρε το αυτοκινούμενο στο τέρμα του. Το 

σημείο φαινόταν ήσυχο και ασφαλές. Ήταν ένα ξέφωτο 

περιτριγυρισμένο από δέντρα.

Το επόμενο πρωί η κατάσταση ήταν τελείως διαφορε

τική. Τίποτα δε μαρτυρούσε τον εφιάλτη της προηγούμε

νης μέρας. Τους ξύπνησαν το θρόισμα των φύλλων, το 

κελάηδισμα των πουλιών και το ζουζούνισμα των μελισ

σών. Είχαν παρκάρει στην άκρη του δάσους, σε έναν χώ

ρο αναψυχής ιδανικό για πρωτομαγιάτικα πικ νικ. Είχε 

κιόσκια, βρύση και μπάρμπεκιου, ακόμα και μια ξύλινη 

παιδική χαρά. Εδώ δεν είχε φτάσει η θεομηνία. Το έδαφος 

ήταν στεγνό και όλα τα δέντρα περήφανα στη θέση τους.

Οι γονείς της Μαρίας ξεκίνησαν αμέσως να συμμα

ζεύουν τα πράγματα που είχαν πετάξει φύρδην μίγδην 

μέσα στο τροχόσπιτο το προηγούμενο απόγευμα. Σε λίγο 

άρχισαν να χτυπούν τα τηλέφωνα. Γνωστοί, φίλοι και συγ

γενείς είχαν μάθει τα νέα και ρωτούσαν ανήσυχοι για την 

κατάσταση. Και οι γονείς της όμως ήθελαν να μάθουν για 

την τύχη των γειτόνων και των φίλων τους. 

Ο Στέφανος ήταν τόσο αποκαμωμένος από τη σύγχυση 

και τα κλάματα, που μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία κοι

μόταν του καλού καιρού. Η Μαρία ήταν μόνη της. Κανείς 

δεν ασχολούνταν μαζί της. Της είχαν δώσει χυμό και μπι
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σκότα για πρωινό κι αυτό ήταν όλο. Άρχισε, λοιπόν, να 

κάνει βόλτες. Στην αρχή στην παιδική χαρά και γύρω από 

το τροχόσπιτο, αλλά σύντομα, παρασυρμένη από κάτι 

σκιουράκια που πηδούσαν χαρούμενα από δέντρο σε δέ

ντρο, όλο και πιο μακριά. Κάποια στιγμή άκουσε από το 

βάθος της κοιλάδας ένα μουρμουριστό κελάρυσμα, που 

της κίνησε την περιέργεια. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, κα

τηφόρισε αποφασιστικά την πλαγιά. Ένα πανέμορφο πο

ταμάκι κυλούσε μέσα στο δάσος, δημιουργώντας πού και 

πού μικρούς καταρράκτες. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο· 

είχαν δεν είχαν δυο πιθαμές ύψος. Αρκούσαν όμως για να 

γεμίσουν την ατμόσφαιρα μ’ εκείνο τον υπέροχο ήχο του 

νερού που πέφτει και μεταμορφώνει το τοπίο σ’ ένα μα

γευτικό σκηνικό. Η Μαρία αποφάσισε να ξαποστάσει στην 

όχθη, για να το απολαύσει με την ησυχία της. Διάλεξε το 

πιο όμορφο μέρος, κάτω από μια ιτιά που σχεδόν άγγιζε 

με τα κλαδιά της το νερό, και δεν άργησε –αποκαμωμένη 

καθώς ήταν– να αποκοιμηθεί.
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