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ΑΡΧΗ

Μια φορά κι έναν καιρό κάπου στο Βόρειο Πόλο ήταν το χωριό της άσπρης και επιβλητικής αρκούδας. Το χωριό αυτό ήταν από τα πιο παλιά
της περιοχής και φημιζόταν  για τη φιλοξενία του. Πολλά ζώα της περιοχής το επισκέπτονταν για να ηρεμήσουν  αλλά και για να συζητήσουν με τις
γερο-αρκούδες τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στα δικά τους χωριά.

          Όλα, λοιπόν, στο Βόρειο Πόλο κυλούσαν όμορφα και αρμονικά, ώσπου κάποια στιγμή κάτι άρχισε να αλλάζει. Χρόνο με το χρόνο οι πάγοι
άρχιζαν να λιώνουν. Οι αρκούδες, όταν ξυπνούσαν από τη χειμερία νάρκη, έβλεπαν ένα μέρος των σπιτιών τους να έχει καταστραφεί. Έτσι, είτε το
επισκεύαζαν είτε μετακόμιζαν σε άλλο σπίτι και πολλές φορές και σε άλλη περιοχή.

          Το χωριό είχε αρχίσει να ερημώνει και οι αρκούδες αποφάσισαν να κάνουν ένα γενικό συμβούλιο για να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν την
κατάσταση.

          Το συμβούλιο αποφασίστηκε να γίνει την ημέρα της γιορτής της μεγάλης αρκούδας. Οι ημέρες πριν από το συμβούλιο πέρασαν πολύ δύσκολα.
Πολλά αρκουδάκια πέθαναν από τη ζέστη και την έλλειψη του φαγητού.

           Η μέρα του συμβουλίου επιτέλους έφτασε. Συναντήθηκαν  στην «Κρυφή Γωνιά», όμως δεν μπόρεσαν να έρθουν όλες οι οικογένειες. Πήγαν
μόνο οι 60 από τις 80˙  οι υπόλοιπες είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.

Το  συμβούλιο  κράτησε  πολλές  ώρες.  Κάποιες  αρκούδες  πρότειναν  να  μετακομίσουν  σε  άλλο  τόπο,  αλλά  ο  αρχηγός  των  αρκούδων,  ο
Παγοπόδης, τους εξήγησε ότι αυτή η πρόταση δε θα έλυνε το πρόβλημά τους. Οι πάγοι θα συνέχιζαν να λιώνουν, η θερμοκρασία όπως και η στάθμη
της θάλασσας θα συνέχιζαν να ανεβαίνουν.

Μια άλλη πρόταση ήταν  αυτή του αρκούδου Ασπροπόδη που πρότεινε να βάλουν  μια τεράστια τέντα για να μην  περνά ο  ήλιος. Κι αυτή όμως η
πρόταση απορρίφθηκε. Έπειτα από πολλές ώρες σκέψεις ο Ασπρούλης είπε ότι κάποια αρκούδα ίσως θα έπρεπε να κάνει ένα ταξίδι σε όλο τον
κόσμο για να ευαισθητοποιήσει τα ζώα και τους ανθρώπους. Να τους ξεσηκώσει ώστε να βρουν τι πρέπει να κάνουν για να σταματήσουν οι πάγοι να
λιώνουν κι όλα να επιστρέψουν στη φυσιολογική τους κατάσταση.

Οι άλλες αρκούδες συμφώνησαν  και είπαν να το γιορτάσουν με ένα πλούσιο τσιμπούσι. Πάνω στο γλέντι και στη χαρά των αρκούδων μια
αρκούδα σκεφτική είπε:

- Μισό λεπτό, όλα καλά ως εδώ αλλά...ποιος θα κάνει αυτό το ταξίδι;

- Ωχ! είπαν όλες οι αρκούδες. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε!

- Ηρεμήστε! είπε ο αρχηγός Παγοπόδης. Θα βρεθεί μια λύση.

          Άρχισε, λοιπόν, να ρωτάει όλες τις αρκούδες εάν θα ήθελαν να πάνε. Καμία, όμως, δε δεχόταν. Εκτός...από ένα μικρό αρκουδάκι που άκουγε τι
έλεγαν οι μεγάλες αρκούδες και είπε ξαφνικά:



- Εγώ θα πάω!

- Εσύ; απόρησαν οι άλλες αρκούδες. Μα εσύ είσαι πολύ μικρός, πώς θα τα καταφέρεις;

- Μην ξεχνάτε ότι το όνομά μου είναι «Τολμηρούλης, ο άφοβος» και είμαι αποφασισμένος να σώσω τον πλανήτη.

           Η οικογένειά του φοβήθηκε πολύ για αυτό που θα έκανε ο γιος τους αλλά κατάλαβαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Ο αρχηγός των πολικών
αρκούδων του έδωσε ένα παγκόσμιο χάρτη και χρήσιμες συμβουλές για το ταξίδι που ετοιμαζόταν να κάνει.

          Όλες οι αρκούδες χαρούμενες ζητωκραύγαζαν:

- Μπράβο, Τολμηρούλη! Είσαι πολύ γενναίος, ακούς; Πολύ γενναίος!

- Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είστε πολύ καλοί.

          Αφού πέρασαν δύο μέρες και ετοίμασε τα πράγματά του, ο Τολμηρούλης ήταν έτοιμος για το ταξίδι του. Ένιωθε, όμως, κάπως λυπημένος, γιατί
κανείς δεν είχε έρθει να τον αποχαιρετήσει. Θλιμμένος καθώς ήταν, κατευθύνθηκε μαζί με τους γονείς του προς την έξοδο του Βόρειου Πόλου. Εκεί τον
περίμενε μια απροσδόκητη έκπληξη. Οι φίλοι του του είχαν ετοιμάσει μια πανέμορφη γιορτή. Πάνω στα παγόβουνα είχαν χαράξει με μεγάλα γράμματα
ευχές για καλό ταξίδι και καλή τύχη.

- Μα τι κάνετε όλοι εδώ; ρώτησε ο Τολμηρούλης.

- Έτσι θα σε αφήναμε να φύγεις; Χωρίς να σε αποχαιρετήσουμε; είπαν οι αρκούδες.

- Σας ευχαριστώ, θα σας θυμάμαι όπου και να πάω και θα παίρνω κουράγιο, είπε δακρύζοντας.

          Έφαγαν, ήπιαν και όταν ήρθε η ώρα του μεγάλου αποχαιρετισμού, όλοι μαζί τον αγκάλιασαν και του ευχήθηκαν καλή τύχη.

          Μετά από δύο μέρες μοναχικού ταξιδιού στη θάλασσα, συνάντησε μια φάλαινα. Ευτυχισμένος που συναντούσε κάποιο ζώο για να μιλήσει, της
εξήγησε το σκοπό του ταξιδιού του. Εκείνη του είπε πως κι αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη μόλυνση των θαλασσών και πρέπει, επιτέλους,
να  βρουν  μια  λύση.  Ακόμα,  του υποσχέθηκε  ότι  θα  ενημερώσει  όσα  περισσότερα  ζώα  μπορεί  ώστε  να  ξεσηκωθούν  και  να  σταματήσουν  τον
ανθρώπινο κίνδυνο που τους απειλεί.

          Ο Τολμηρούλης έπαψε, πλέον, να νιώθει μόνος. Ήξερε πως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όλα τα ζώα  θα είναι ενωμένα. Δυστυχώς, όμως, δεν
ένιωσε την  ίδια χαρά,  όταν  έπειτα  από  λίγες  μέρες συνάντησε καταμεσής του ωκεανού έναν  λευκό  καρχαρία.  Ο καρχαρίας  εμφανίστηκε ξαφνικά
μπροστά του και με απειλητικό ύφος του είπε:

- Αγαπητέ φίλε μου, σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Θα γίνεις το γεύμα μου!

          Αρχικά το αρκουδάκι τρόμαξε αλλά δεν έχασε το θάρρος του.

- Ξέρεις, συνέχισε ο καρχαρίας, έχουν πεθάνει όλα τα ψάρια λόγω της μόλυνσης των θαλασσών από πυρηνικά απόβλητα κι απόβλητα πλοίων και
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- Το  ξέρω, απάντησε ο  Τολμηρούλης. Κι εμείς στο  Βόρειο  Πόλο  πεινάμε και επιπλέον  καταστρέφονται τα χωριά μας από  το  λιώσιμο  των  πάγων
εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

- Άρα δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς οι καρχαρίες προβλήματα.

- Όχι κι αν με βοηθήσεις στο έργο μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να σώσουμε τον πλανήτη.

- Να είσαι σίγουρος. Θα ξεσηκώσω όλους τους καρχαρίες.

- Σε ευχαριστώ, φίλε μου, είπε ο Τολμηρούλης φεύγοντας και συνέχισε το ταξίδι του προς την ακτή.

          Ταξίδευε για πολλές μέρες και δεν είχε συναντήσει κανένα άλλο ζώο στο δρόμο. Ένιωθε πολύ μόνος και του έλειπαν οι φίλοι και η οικογένειά
του. Καθώς κολυμπούσε αμέριμνος και σκεφτικός δεν  κατάλαβε ότι είχε αποπροσανατολιστεί και κατευθυνόταν  προς μια τεράστια ρουφήχτρα. Για
πρώτη φορά στη ζωή του ο Τολμηρούλης ένιωσε φόβο. Για καλή του τύχη σε έναν ύφαλο εκεί κοντά ήταν τα σπίτια των καρχαριών. Οι καρχαρίες
άκουσαν τη φασαρία και βγήκαν να δουν τι συμβαίνει. Βλέποντας τον Τολμηρούλη να βρίσκεται σε κίνδυνο έκαναν ένα πλαφ!!! με την ουρά τους και
μέχρι να πεις «καρχαριοταχύτητα» έφτασαν δίπλα του και τον έσωσαν.

- Σας ευχαριστώ πολύ! είπε ο Τολμηρούλης συγκινημένος.  Μου σώσατε τη ζωή!

- Εσύ θα σώσεις τη δική μας , Τολμηρούλη, και όλων των ζώων και των φυτών του πλανήτη, είπαν με μια φωνή οι καρχαρίες. Για αυτό να ξέρεις πως
θα είμαστε δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς.

          Αφού αποχαιρέτησε για ακόμη μια φορά τους καρχαρίες, συνέχισε να κολυμπάει προς την  ακτή. Για πολλές ώρες κολυμπούσε ασταμάτητα
χωρίς να έχει δει ακόμα στεριά. Ένιωθε ότι οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν και φοβόταν μήπως είχε χάσει το δρόμο. Ώσπου ξαφνικά συνάντησε ένα
δελφίνι. Το δελφίνι βλέποντάς τον ταλαιπωρημένο προθυμοποιήθηκε να τον κουβαλήσει στις πλάτες του και να τον οδηγήσει μέχρι τη στεριά. Όταν
έφταναν κοντά στην ακτή, το δελφίνι του είπε πως έπρεπε να τον αφήσει, γιατί δεν μπορούσε να πλησιάσει άλλο στη στεριά. Του υποσχέθηκε, όμως,
ότι θα τον βοηθήσει και θα ενημερώσει κι όλα τα υπόλοιπα δελφίνια.

          Λίγα μέτρα πριν από την ακτή ο Τολμηρούλης συνάντησε έναν κάβουρα, το Μορφονιό.

- Πώς από τα μέρη μας; ρώτησε ο Μορφονιός.

-  Ταξίδεψα  από  τον  τόπο  μου  για  να  σώσω  τον  πλανήτη  από  την  καταστροφή  που  έρχεται  εξαιτίας  της  ρύπανσης  και  της  μόλυνσης  του
περιβάλλοντος. Σκοπός μου είναι να ενημερώσω όσα περισσότερα ζώα μπορώ και να ψάξουμε όλοι μαζί να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε
την κατάσταση.

- Μπράβο, ε...πώς μου είπες πως σε λένε;

- Με λένε Τολμηρούλη, εσένα;



- Εμένα Μορφονιό! Κοίτα Τολμηρούλη, νομίζω πως πρέπει να κατευθυνθείς προς το μεγάλο δάσος. Εκεί θα βρεις πολλά ζώα. Προχώρησε ευθεία κι
αφού προσπεράσεις το μεγάλο βράχο θα βρεις μια χελώνα, αυτή θα σου δείξει τον πιο γρήγορο δρόμο προς το δάσος.

          Ξεκίνησε, λοιπόν, ο Τολμηρούλης και κατευθυνόταν προς το μεγάλο βράχο. Μόλις τον πέρασε, είδε τη χελώνα που του είχε πει ο Κάβουρας.

- Γεια σου, είμαι ο Τολμηρούλης και θέλω να πάω στο «Μεγάλο Δάσος». Ο Μορφονιός, ο κάβουρας, μου είπε να έρθω να σε βρω.

- Γεια και σε εσένα. Εγώ είμαι ο Αργούλης, η χελώνα καρέτα- καρέτα. Έλα στο σπίτι μου να σου δείξω στο χάρτη με ποιο τρόπο θα φτάσεις στο
«Μεγάλο Δάσος».

          Μπαίνοντας στο σπίτι του Αργούλη όλα ήταν ακατάστατα.

- Συγγνώμη για την ακαταστασία αλλά είμαι λίγο αργός στις δουλειές. Αν με βοηθήσεις να καθαρίσω, θα βρω πιο γρήγορα το χάρτη του «Μεγάλου
Δάσους».

Ο Τολμηρούλης δεν είχε άλλη επιλογή, αν και είχε κουραστεί αρκετά από το ταξίδι που είχε κάνει, δέχτηκε να βάλει ένα χεράκι στο καθάρισμα.
Όση ώρα καθάριζαν το σπίτι ο Τολμηρούλης του εξιστορούσε τις περιπέτειες που πέρασε μέχρι να φτάσει στην ακτή, καθώς και το σκοπό του ταξιδιού
του. Ο Αργούλης ακούγοντας την ιστορία του Τολμηρούλη συγκινήθηκε. Γνώριζε πως ανήκει σε ένα είδος χελώνας που είναι υπό εξαφάνιση. Στα μάτια
του Τολμηρούλη έβλεπε τον ήρωα που θα έσωζε το γένος του.

          Έπειτα από αρκετές ώρες επιτέλους ο χάρτης βρέθηκε. Ο Αργούλης έδειξε στον Τολμηρούλη το δρόμο και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του προς το
δάσος. Πλησίαζε σε ένα μέρος με πολλά δέντρα. Ενθουσιάστηκε!  Ποτέ στη ζωή του δεν είχε δει δέντρο και του φάνηκε πολύ όμορφο.

 Κοντοστάθηκε δίπλα σε ένα μεγάλο δέντρο με πυκνό φύλλωμα για να θαυμάσει το θέαμα. Ξαφνικά, από τα κλαδιά του δέντρου ακούστηκε
ένας θόρυβος. Σήκωσε το κεφάλι του και είδε μια καφέ αρκούδα να κάθεται πάνω στο δέντρο και να τρώει μέλι. Αμέσως άρπαξε την ευκαιρία να τη
ρωτήσει αν είναι στο σωστό δρόμο για το «Μεγάλο Δάσος». Η αρκούδα του έγνεψε καταφατικά και μια τεράστια σταγόνα μελιού κύλησε από το στόμα
της και έπεσε πάνω στη μύτη του Τολμηρούλη. Πεινασμένος καθώς ήταν, έγλειψε με λαχτάρα το μέλι και συνέχισε χαρούμενος το δρόμο του.

Είχε αρχίσει, όμως, να νυχτώνει κι έπρεπε να βρει ένα ζεστό μέρος για να κοιμηθεί. Δίπλα σε κάτι θάμνους βρήκε ένα κίτρινο πράγμα μαλακό
με καφετί βούλες. Του φάνηκε ιδανικό μέρος κι έτσι ξάπλωσε κι αποκοιμήθηκε.

Με τις πρώτες ηλιαχτίδες ο Τολμηρούλης ξύπνησε και είδε πάνω από το κεφάλι του να τον κοιτάει ένα ζώο με ψηλό λαιμό.

- Γεια σου, είμαι ο Τολμηρούλης. Συγγνώμη που κοιμήθηκα στη ράχη σου αλλά ήμουν πολύ κουρασμένος. Θέλω να πάω στο «Μεγάλο Δάσος».

- Γεια σου Τολμηρούλη. Εγώ είμαι η Λούλα η καμηλοπαρδαλούλα. Έχω ακούσει πολλά για σένα και ανυπομονούσα να σε γνωρίσω.

- Αλήθεια το λες; απόρησε ο Τολμηρούλης.

- Μα φυσικά και μάλιστα σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Από ώρα σε ώρα θα μαζευτούν εδώ όλα τα ζώα του «Μεγάλου Δάσους», γιατί διοργανώνω
ένα μεγάλο πάρτυ. Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο δραπέτευσα από το τσίρκο και βρήκα προστασία στο «Μεγάλο Δάσος».



- Συγχαρητήρια Λούλα, είσαι πολύ γενναία καμηλοπάρδαλη.

- Όχι όμως τόσο όσο εσύ! Εγώ δραπέτευσα για να σώσω τον εαυτό μου, εσύ κάνεις αυτό το ταξίδι για να μας σώσεις όλους.

          Αφού μαζεύτηκαν όλα τα ζώα, η Λούλα καμηλοπαρδαλούλα παρουσίασε τον Τολμηρούλη. Ο Τολμηρούλης τους μίλησε με λόγια απλά αλλά
αληθινά.  Αποφασίστηκε να μαζευτούν  αντιπρόσωποι ζώων  κάθε περιοχής  σε ένα  μέρος  του πλανήτη για να  προτείνουν  λύσεις  αλλά  και για  να
πάρουν αποφάσεις για το μέλλον της γης.

           Η μεγάλη συνάντηση θα γινόταν σε μια μικρή χώρα της Ευρώπης, την Ελλάδα. Είχε πάει παλιότερα με το τσίρκο η Λούλα καμηλοπαρδαλούλα
 και της  άρεσε πολύ.  Μετά  από  αυτό  όλα τα  ζώα  γλέντησαν,  έφαγαν  και χόρεψαν  στο  πάρτυ της  Λούλας.  Άλλωστε,  είχαν  αρκετό  καιρό  για  να
οργανωθούν και να σκεφτούν τρόπους διάσωσης του πλανήτη μέχρι τη μεγάλη συνάντηση.

          Την επόμενη μέρα έδωσαν στον Τολμηρούλη μια βάρκα για να συνεχίσει το ταξίδι του. Τους ευχαρίστησε όλους και ξαναρίχτηκε στον ωκεανό.
Δεν ταξίδεψε, όμως, πολλά μίλια μακριά και η βάρκα άρχισε να μπάζει νερά. Ήταν παλιό το σκαρί της και δεν τον άντεχε. Τότε, βλέπει να βγαίνει μέσα
από την ομίχλη ένα τεράστιο πλοίο που έριχνε τα απόβλητά του στη θάλασσα.

          Ο Τολμηρούλης πήδηξε από τη βάρκα κι άρχισε να κολυμπάει προς το πλοίο. Σκαρφάλωσε πάνω στο πλοίο και πήγε στο μέρος από όπου
έβγαιναν τα απόβλητα. Αλλά για κακή του τύχη τον έπιασαν και τον έκλεισαν σε ένα κλουβί.

          Ο Τολμηρούλης ένιωσε ότι όλα χάθηκαν, όταν ξάφνου από μια γωνιά ξεπρόβαλαν ο σκύλος, ο Παραξενούλης και η γάτα, η Γκρινιάρα.. Δεν
είχαν προσέξει τον Τολμηρούλη, γιατί, όπως συνήθιζαν, μάλωναν πάλι για το ποιος έφαγε τη μεγαλύτερη μερίδα.

- Ε, ψιτ! σιγοψιθύρισε ο Τολμηρούλης.

- Κάποιος με φώναξε; είπε η Γκρινιάρα.

- Εδώ, εδώ στο κλουβί.

- Ποιος είσαι εσύ; ρώτησε ο Παραξενούλης.

- Είμαι ο Τολμηρούλης, ο άφοβος. Ήρθα από το Βόρειο Πόλο κι ανέβηκα σε αυτό το πλοίο, γιατί ήθελα να σταματήσω τους ανθρώπους να πετάνε
απόβλητα στη θάλασσα.

- Και γιατί θες να το κάνεις αυτό; ρώτησε ο Παραξενούλης.

- Μα καλά, ύψωσε τη φωνή του ο Τολμηρούλης, σε ποιον κόσμο ζεις; Το περιβάλλον αργοπεθαίνει από τη μόλυνση και τη ρύπανση των θαλασσών
και της στεριάς. Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν και σε λίγο θα μας πνίξουν όλους. Κάτι πρέπει να κάνουμε...

-Πολύ σωστά, είπε η γάτα η Γκρινιάρα. Μην κοιτάς που μας έχουν κλεισμένους εδώ μέσα και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει!

- Έχεις δίκιο  Γκρινιάρα, φώναξε ο  Παραξενούλης. Πρέπει κι εμείς να βοηθήσουμε τον  Τολμηρούλη και να σώσουμε τον  πλανήτη. Έχουμε κι εμείς
δικαιώματα,  όχι μόνο οι άνθρωποι.



          Αφού ελευθέρωσαν  τον  Τολμηρούλη από  το  κλουβί,  χωρίστηκαν  στα δύο.  Ο Παραξενούλης πήγε να  βουλώσει το  σωλήνα που έριχνε τα
απόβλητα στη θάλασσα και η Γκρινιάρα βοήθησε τον Τολμηρούλη να διαφύγει. Πριν βουτήξει στη θάλασσα για να συνεχίσει το ταξίδι του, η Γκρινιάρα
του είπε πως το πλοίο ταξίδευε στην Αφρική και όταν θα έφταναν εκεί,  θα έβγαιναν στη στεριά μαζί με τον Παραξενούλη και θα ενημέρωναν τα ζώα
της Αφρικής για τη μεγάλη συνάντηση των ζώων στην Ελλάδα αλλά και για το σχέδιο διάσωσης του πλανήτη.

          Ο Τολμηρούλης χαιρέτησε τη γάτα, τη Γκρινιάρα και με ένα σάλτο βρέθηκε πάλι στα παγωμένα νερά του ωκεανού. Ταξίδευε για πολλές μέρες
και κάποια στιγμή έφτασε σε μια παραλία. Κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν εκεί με το που τον είδαν έβγαλαν τις φωτογραφικές τους μηχανές κι
άρχισαν να τον φωτογραφίζουν, άλλοι τρομοκρατήθηκαν κι έτρεξαν να κρυφτούν.

Ξαφνιασμένος  ο  Τολμηρούλης  έτρεξε  να  κρυφτεί πίσω  από  κάτι θάμνους.  Ένας  σκίουρος  που περιπλανιόταν  εδώ  κι εκεί τον  είδε  που
κρυβόταν  και πήγε  προς  το  μέρος  του.  Αφού τον  οδήγησε  σε  ένα  ασφαλές  από  τους  ανθρώπους  μέρος,  θέλησε  να  μάθει την  ιστορία  του.  Ο
Τολμηρούλης του διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο σκίουρος τον έφερε σε επαφή και με άλλα ζώα της περιοχής.

 Μέσα σε λίγους μήνες, από στόμα σε στόμα, το νέο της μεγάλης συνάντησης είχε γίνει γνωστό σε όλα τα ζώα του πλανήτη. Τα ζώα όλων των
ηπείρων οργάνωναν τα σχέδιά τους. Πλησίαζε η μέρα των μεγάλων αποφάσεων για τη γη...

Ο τόπος συνάντησης είχε ήδη καθοριστεί. Ήταν η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Κρήτη. Η Κρήτη ήταν το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, πολύ
όμορφο και κοσμοπολίτικο και ταυτόχρονα βρισκόταν στη μέση τριών ηπείρων: Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Άρα, η προσέλευση των ζώων από όλο
τον κόσμο θα ήταν ευκολότερη.

Πρώτος από όλους έφτασε στην Κρήτη ο Τολμηρούλης. Μαγεύτηκε από τις ομορφιές του νησιού κι αμέσως άρχισε να ψάχνει ένα μεγάλο χώρο
για να γίνει η συνάντηση. Ήξερε ότι έπρεπε να βιαστεί, γιατί δεν είχε πολύ χρόνο. Από στιγμή σε στιγμή τα ζώα θα κατέφθαναν στο νησί.

Καθώς προχωρούσε, συνάντησε ένα κοριτσάκι. Έκανε να απομακρυνθεί για να μην το φοβίσει αλλά εκείνο τον πλησίασε.

- Δε με φοβάσαι; ρώτησε ο Τολμηρούλης.

Κατά ένα περίεργο τρόπο το κοριτσάκι κατάλαβε τα λόγια του Τολμηρούλη.

- Όχι, αγαπώ πολύ τα ζώα. Είμαι η Νέλλη και  μόλις σε είδα, ένιωσα ότι έχεις την ανάγκη μου.

Αμέσως ο Τολμηρούλης άρχισε να της διηγείται την ιστορία του.

- Ξέρεις, του είπε η Νέλλη, ο  μπαμπάς μου έχει ένα τεράστιο  χωράφι με δέντρα έξω από  την  πόλη που δεν  το  χρησιμοποιεί. Νομίζω ότι είναι το
κατάλληλο μέρος για να συναντηθείτε.

           Μέχρι το βράδυ είχαν ήδη ενημερωθεί τα ζώα του νησιού και μέσα σε δύο μέρες ζώα από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονταν στο χωράφι της
Νέλλης.

          Πρώτος πήρε το λόγο ο Τολμηρούλης:



- Αγαπημένοι μου φίλοι, όπως ξέρετε μαζευτήκαμε όλοι εδώ έχοντας ένα και μόνο σκοπό...

- ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ! φώναξαν τα ζώα με ένα στόμα, μια φωνή.

- Ακριβώς! είπε ο Τολμηρούλης. Θα ήθελα τώρα ο κάθε αντιπρόσωπος να πάρει το λόγο και να μας παρουσιάσει τις λύσεις που προτείνει.

          Ξαφνικά το χαμόγελο σβήστηκε από τα πρόσωπα των ζώων. Μες στη χαρά τους που θα έσωζαν τον πλανήτη είχαν ξεχάσει να οργανώσουν
κάποιο σχέδιο.

- Φίλοι μου, μη στεναχωριέστε, είπε πάλι ο Τολμηρούλης. Ας σκεφτούμε κάτι τώρα.

          Μετά από πολλές ώρες σκέψης πετάγεται ο εκπρόσωπος των τυφλοπόντικων, ο Στραβούλης:

- Εγώ λέω να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τη μόλυνση που προκαλούν και να τους πούμε να σταματήσουν.

- Μα τι λες; απάντησε η Λούλα καμηλοπαρδαλούλα. Δε θα καταλάβουν τίποτα από όσα θα τους πούμε.

- Άσε που μπορεί να τους τρομάξουμε, συνέχισε ο Τολμηρούλης, και να μας κάνουν κακό.

- Αν τους κάνουμε διάφορα σήματα;; είπε ο Μορφονιός ο κάβουρας.

- Σιγά μην τα καταλάβουν, φώναξε η γάτα, η Γκρινιάρα. Οι περισσότεροι μεγάλοι δεν ενδιαφέρονται για τα ζώα.

- Τσάμπα τόσο ταξίδι, άρχισαν να μουρμουρίζουν απογοητευμένα τα ζώα. Δεν έχουμε ελπίδες.

- Μη χάνετε το θάρρος σας, είπε ο Τολμηρούλης. Νομίζω πως βρήκα μια λύση.

Τα ζώα στράφηκαν προς το μέρος του και περίμεναν όλο αγωνία τα λόγια του.

- Ποιοι νομίζετε ότι αγαπούν πραγματικά τα ζώα;

- Τα παιδιά! είπαν με μια φωνή κάποια ζώα.

- Ακριβώς. Αν  πλησιάσουμε τα παιδιά και τους εξηγήσουμε τι έχει συμβεί, μπορεί να γίνουν φίλοι μας και να μας βοηθήσουν  να πλησιάσουμε τους
μεγάλους.

- Τα παιδιά πως θα καταλάβουν τη γλώσσα μας; ρώτησε η χελώνα, ο Αργούλης.

          Ο Τολμηρούλης προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο, όταν ξαφνικά είδε με την άκρη του ματιού του την Νέλλη. Ήταν κρυμμένη όλη αυτήν την
ώρα πίσω από κάτι θάμνους και παρακολουθούσε τη συνέλευση των ζώων. Αμέσως ο Τολμηρούλης κατευθύνθηκε προς το μέρος της. Τα ζώα τον
κοιτούσαν παραξενεμένα.

- Λοιπόν, Νέλλη, τι λες; Μπορείς να μας βοηθήσεις;



- Μα τι της λέει; Αφού δεν τον καταλαβαίνει! μουρμούριζαν τα ζώα μεταξύ τους.

- Η Νέλλη είναι το κορίτσι που με βοήθησε να βρω αυτό το μέρος για να γίνει η συνέλευσή μας. Μας αγαπάει τόσο πολύ εμάς τα ζώα και μπορεί και
καταλαβαίνει τη γλώσσα μας.

- Όχι μόνο εγώ, είπε η Νέλλη με τρεμάμενη φωνή. Υπάρχουν κι άλλα πολλά παιδιά που σας αγαπάνε και είμαι σίγουρη πως πρόθυμα θα δεχτούν να
βοηθήσουν.

          Μέσα σε λίγες  μέρες η Νέλλη είχε μαζέψει αρκετά παιδιά.  Ο Τολμηρούλης  τους  εξήγησε πως  η αποστολή τους  θα ήταν  να  πείσουν  τους
μεγάλους να ενδιαφερθούν για το περιβάλλον και τον πλανήτη.

          Το έργο των παιδιών ήταν πολύ δύσκολο. Έπρεπε να πείσουν τους μεγάλους να κάνουν οικονομία στο νερό, να μη χρησιμοποιούν προϊόντα
βλαβερά για το όζον της ατμόσφαιρας, να κάνουν ανακύκλωση και να εναντιωθούν στους εργοστασιάρχες και τους επιχειρηματίες που μολύνουν τις
θάλασσες, το έδαφος και την ατμόσφαιρα. Ακόμα να σχηματιστούν ομάδες προστασίας των δασών με πρωτοστάτες τα παιδιά αλλά και τα ζώα του
δάσους.

          Τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του συμβουλίου άκουγαν προσεχτικά. Και μόλις η συνέλευση ολοκληρώθηκε, υποσχέθηκαν πως από την επόμενη
κιόλας μέρα θα ξεκινούσαν τον αγώνα τους.

          Εκείνη τη νύχτα κανείς δεν  κοιμήθηκε. Όλοι είχαν  αγωνία για την  έκβαση των  γεγονότων.  Με το  που ξημέρωσε τα παιδιά όλο  δύναμη και
αισιοδοξία ξεκίνησαν το δύσκολο έργο τους. Αρχικά, μίλησαν στους συμμαθητές τους στα σχολεία. Τους έκαναν να καταλάβουν πως αυτός ο κόσμος
αύριο θα τους ανήκει και έχουν υποχρέωση να τον προστατέψουν από την απληστία των μεγάλων.

          Μέσα  σε μια  βδομάδα  όλα  τα  παιδιά  του πλανήτη είχαν  ξεσηκωθεί.  Πίεζαν  τους  επιστήμονες  και τους  αρχηγούς  των  κρατών  να  πάρουν
δραστικά μέτρα. Δυστυχώς, όμως, κάποιοι μεγάλοι και δυνατοί δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να θυσιάσουν το κέρδος τους για το καλό του πλανήτη.

          Τα παιδιά συνέχιζαν και ήταν αποφασισμένα. Δεν έχαναν το κουράγιο τους. Ήξεραν πως, αν οι αλλαγές ξεκινούσαν από κάθε σπίτι, σιγά σιγά
τα πράγματα θα βελτιώνονταν σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, τα ίδια τα παιδιά άρχισαν να κάνουν οικονομία στο νερό, στο ηλεκτρικό ρεύμα, ανακύκλωση
σε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο. Ο τρόπος ζωής τους είχε αρχίσει να αλλάζει. Με μεγάλη επιμονή και υπομονή βοηθούσαν και τους γονείς τους να αλλάξουν
τις συνήθειές τους.

          Στο μεταξύ, ο Τολμηρούλης είχε πλέον επιστρέψει στο Βόρειο Πόλο και ενημερωνόταν  για τις εξελίξεις από τη Νέλλη, που πολύ συχνά του
έστελνε γράμματα με τον Αετούλη. Ήξερε ότι η σωτηρία του πλανήτη δεν  είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην  άλλη. Χρειάζονται
πολλά χρόνια προσπάθειας και επιμονής για να αλλάξει ο κόσμος συνήθειες και να σκεφτεί -εκτός από το παρόν- το μέλλον των παιδιών του.

          Όμως, όσο θα υπάρχουν τα παιδιά που θα αγαπούν το περιβάλλον και θα πιστεύουν στην ιστορία του Τολμηρούλη, του άφοβου αρκούδου που
γύρισε τον κόσμο για να σώσει τον πλανήτη, τότε υπάρχει ελπίδα το αύριο της γης να γίνει καλύτερο από το σήμερα...

ΤΕΛΟΣ


