
Αναστασία Αστερίου



Αναστασία Αστερίου

Το τελευταίο δέντρο

ΒΙΒΛΙΟ - CD

Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς
Έκδοση πρώτη: Mάιος 2011

ISBN: 978-960-6719-96-7

Copyright ©  
Αναστασία Αστερίου  

&
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Κολοκοτρώνη 49 - Αθήνα 105 60
Τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

info@enploeditions.gr
www.enploeditions.gr

To CD διατίθεται δωρεάν με το βιβλίο και δεν πωλείται ξεχωριστά.



Στον αγαπημένο μου Μίχα
που έχει θάρρος και άγγελο καλό.
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Σε ένα όμορφο δάσος, το Ωραιόδασος, ζουν ευτυχισμένα και ειρηνικά, 
δέντρα, θάμνοι και λουλούδια. 

Ανάμεσά τους είναι και ο Μίχας, ένα νεαρό δέντρο, Φινλανδικής κα-
ταγωγής, που βρίσκεται δίπλα στην όμορφη Μοσχολίμνη και πε-
ριβάλλεται από δύο θάμνους γαλλικής καταγωγής, τη Μαρί και  
την Κατρίν.

Η ζωή τους κυλάει ήρεμα, μέχρι….



Σε κάθε αταξία
αυτή χαμογελά,

το Μένιο της χαϊδεύει,
του δίνει δυο φιλιά,

σκύβει στην αυτάρα του
και του γλυκομιλά: 



…μέχρι τη μέρα που απαίσιες φωτιές ξεπηδούν 
από παντού και φουντώνουν με μανία!



Υπεύθυνοι για την καταστροφή είναι δύο καταχθόνιοι εμπρηστές,  
ο Νώντας και ο αδερφός του ο Φώντας, που έχουν έρθει στο Ωραιόδασος 
με σκοπό να το κάψουν! 



Ο Φώντας, που έχει σκεφτεί το σχέδιο καταστροφής, είναι πολύ πονηρός και 
μαλώνει συνέχεια το Νώντα, που είναι λίγο χαζούλης κι όλο κάνει γκάφες 
όπως να παραπατάει και να πέφτει επάνω στον αδερφό του.

- Τι κάνεις παιδάκι μου, δε βλέπεις μπροστά σου;
- Sorry ρε Νώντα, δε σε είδα. Χα, χα!.





- Λοιπόν, όλα καλά προς το παρόν… η φωτιά άναψε επιτυχώς. 
Ο αέρας φυσάει αρκετά δυνατά και την έχει κάνει να φουντώσει για τα 
καλά. Δε μένει τώρα παρά να μείνουμε στο δάσος και να βεβαιωθούμε 
ότι τo έργο μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

- Τι βλακεία!

- Μη λες ανοησίες! Ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν καεί ΚΑΙ το τελευταίο 
δέντρο οι μεγαλοεργολάβοι δε θα μας δώσουν ούτε ένα ευρώ. Γιατί μετά 
η περιοχή δε θα μπορέσει να αποχαρακτηριστεί από δασική που είναι 
τώρα κι έτσι δε θα μπορέσουν να χτίσουν μεζονέτες με θέα στη λίμνη! 
Γι’ αυτό λοιπόν δουλειά! Γυρίζουμε κι ελέγχουμε όλες τις εστίες. Όταν 
κάποια πάει να σβήσει, την αναζωπυρώνουμε. Με προσοχή όμως να 
μη μας δούνε! Αν κάποιος μας υποπτευθεί, τι κάνουμε;

- Τι, τιιιιι;

- Παριστάνουμε τους δασοφύλακες! Είκοσι φορές τα ‘παμε!!! Γι’ αυτό δε 
φορέσαμε στολές δασοφύλακα; Και προσποιούμαστε ότι τάχα σβήνου-
με τη φωτιά και ότι τάχα είμαστε πολύ ανήσυχοι και στεναχωρημένοι. 
Εντάξει;

- Εντάξει, εντάξει.

- Λοιπόν. Ξεκίνα.




