
Το δέντρο

του Χρήστου “ChIossif” Ιωσηφίδη

Ένα δέντρο αιωρείται στο διάστημα

Αφηγητής

«Ένας άνθρωπος με μια αναπνοή ζει 3 λεπτά, 

ένα δελφίνι 30 ενώ ένα δέντρο 300. 

Αναπνέουν τα δέντρα;»

Ένα δέντρο αιωρείται στο διάστημα

Δέντρο

«Σκοτάδι... Ζαλίζομαι... Ασφυκτιώ... 

Πεθαίνω»

Έκρηξη

Δέντρο

«Αντέχω. Για πόσο άραγε ακόμη;»

«Θυμάμαι την έκρηξη... Απλά έπαψε να 

υπάρχει αυτό που είχε ήδη καταδικαστεί. 

Τυχερά τα καμμένα... τυχερά τα αφύτρωτα... 

άτυχοι οι μάρτυρες της καταστροφής»

«Αντέχω. Για πόσο άραγε ακόμη;»

Γδούπος και το δέντρο πέφτει πάνω σε 

ένα γυμνό πλανήτη. Αμέσως τα φύλλα 

στρέφονται λαίμαργα προς το μακρινό φως 

ενώ οι ρίζες προσπαθούν να τρυπώσουν με 

αγωνία στην σκληρή επιφάνεια.

Δέντρο

«Βαρύτητα, έδαφος, φως...Θα ζήσω...»

«Το φως είναι λιγοστό αλλά αρκετό... η 

ενέργειά του, ελπίδα μου»

«Μα το έδαφος... υπάρχει, είναι εδώ αλλά 

σκληρό και άνυδρο... θα παλέψω»



Πλανήτης

«Μα τι κάνεις; με πληγώνεις... με πονάς...»

Δέντρο

«Αυτό κάνω πάντα... παίρνω νερό και δίνω 

οξυγόνο... σε παρακαλώ»

Πλανήτης

«Δεν ξέρω... έχω νερό στα σπλάχνα μου αλλά 

δεν ξέρω... τι θες να πετύχεις;»

Δέντρο

«Να ζήσω...να φυτρώσω...να δώσω ζωή...»

Πλανήτης

«Ζωή είναι το πέρασμα του χρόνου... αυτό το 

έχω... τι άλλο;»

Δέντρο

«Η ζωή είναι το χρώμα, ο ήχος, η μυρωδιά... 

η συνύπαρξη, ο αλληλοσεβασμός, ο έρωτας»

«Άσε με... άσε με να πάρω λίγο νερό και θα 

δεις...θα δεις...»

Το δέντρο δείχνει στον πλανήτη την ζωή 

στην γη. Μια ζωή χωρίς την ανθρώπινη 

παρέμβαση αλλά απλά τον άνθρωπο... Ζώο 

όπως όλα τα υπόλοιπα... φυτό όπως όλα 

τα υπόλοιπα...

Πλανήτης

«Το ξέρω αυτό... το θυμάμαι...»

«Ήταν ένας γαλάζιος πλανήτης...»

Ο πλανήτης δείχνει στο δέντρο την ζωή 

στην γη. Μια ζωή με αποψίλωση δέντρων, 

καμινάδες και βιομηχανία, ρύπανση στο 

νερό και στον αέρα. Μια ζωή στην πόλη, 

στο δρόμο, με ταχύτητα, βουή, βρωμιά. 



Μια ζωή με “φυσικές” καταστροφές: 

πλημμύρα, σεισμό, τσουνάμι.

Μια ζωή με πόνο: δίψα, πείνα, 

αρρώστιες, θάνατο.

Μια έκρηξη...

Δέντρο

«Από εκεί έρχομαι... αλλά δεν θέλω να 

ξαναπάω...»

«Δεν είναι πάντα έτσι... η γνώση και η 

σύνεση δεν θα το επιτρέψουν. Δώσ' μου μια 

ευκαιρία... αξίζουμε μια ευκαιρία...»

Αφηγητής

«Ένας άνθρωπος με μια αναπνοή ζει 3 λεπτά, 

ένα δελφίνι 30 ενώ ένα δέντρο 300.  Η γη 

δεν ζει πια... Αναπνέουν τα δέντρα;»
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