
Συνέντευξη από μια Αμυγδαλιά 

 

Π. – Γεια σας κυρία Αμυγδαλιά! Ήλθαμε από το Αμυγδαλιά ΤV και θέλουμε να σας 

κάνουμε λίγες ερωτήσεις και να μας τις απαντήσετε, μπορείτε; 

Αμ.- Ναι, και βέβαια μπορώ κύριε παρουσιαστή. 

Π. – Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις; 

Αμ. – Ναι, ξεκινήστε εγώ είμαι έτοιμη. 

Π. – Πώς σας λένε κυρία μου; 

Αμ. – Με λένε γερόδεντρο ή κάποιες φορές σοφόδεντρο γιατί είμαι γέρικο δέντρο και 

σοφό. 

Π. – Πόσα χρόνια μπορείτε να ζήσετε και πόσο χρονών είστε; 

Αμ.- Μπορώ να ζήσω περισσότερο από μισό αιώνα και είμαι 48 ετών. 

Π. – Πού μεγαλώσατε;   

Αμ. – Μεγάλωσα σε ένα σπίτι και μετά έφυγα και πήγα στο δάσος. 

Π. – Τι καρπούς κάνετε; 

Αμ. - Κάνω τα λεγόμενα αμύγδαλα. 

Π.- Πως είναι ο κορμός και ο καρπός σας; 

Αμ.- Ο κορμός μου είναι λεπτός και μπορεί να φτάσει μέχρι 12 μέτρα και ο καρπός μου 

είναι κλεισμένος μέσα σε ένα ξύλινο γκριζοπράσινο και χνουδωτό κέλυφος.  Το 

εσωτερικό  του καρπού είναι άσπρο και έχει γεύση γλυκιά ή πικρή ανάλογα με την 

ποικιλία. 

Π. – Ποια ζωάκια κατοικούν στα κλαδιά σας; 

Αμ. – Κατοικούν διάφορα είδη πουλιών στα κλαδιά μου, σπουργίτια, χελιδόνια, αηδόνια 

και άλλα. 

Π. – Τι είδους δέντρο είστε; 

Αμ. – Είμαι φυλλοβόλο και το φθινόπωρο χάνω τα φύλλα μου. 

Π. – Ποια εποχή κάνετε καρπούς; 

Αμ. -  Οι καρποί μου συνήθως βγαίνουν την άνοιξη. 

Π. – Πείτε μας, τι σκέφτεστε και τι νιώθετε για τους ανθρώπους και για τα άλλα δέντρα; 

Αμ. – Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν και μολύνουν το περιβάλλον και θα 

σταματήσουν τα δέντρα να κάνουν καρπούς.  Νιώθω φόβο γιατί τα σκουπίδια των 



ανθρώπων μπορεί να με μαράνουν. Για τα δέντρα σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχαν δεν θα 

είχα φίλους.  Νιώθω μεγάλη χαρά γιατί η φιλία τους είναι πολύ σημαντική για εμένα. 

Π. – Ποιοι είναι οι εχθροί σας; 

Αμ. – Οι εχθροί μου είναι οι άνθρωποι και τώρα τα Χριστούγεννα με κόβουν για να 

πάρουνε τα ξύλα μου και να τα βάλουνε στο τζάκι να ζεσταθούν. 

Π.- Έχετε ακούσει κάποια ιστορία από τα πουλιά που κάθονται στα κλαδιά σας; 

Αμ. – Ναι, είχα ακούσει κάποια ιστορία από ένα χελιδόνι και ένα σπουργίτι.  Μια μέρα 

ένα χελιδόνι ήρθε και κάθησε στα κλαδιά μου και ήταν λυπημένο γιατί δεν είχε φίλους.  

Την επόμενη μέρα χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήρθε ένα σπουργίτι και του είπε: «Γιατί είσαι 

τόσο λυπημένο;» και το χελιδόνι του απάντησε ότι δεν έχει φίλους.  Τότε το σπουργίτι 

του’ πε «έλα μαζί μου να γίνεις φίλος μου» και το χελιδόνι του απάντησε χαρούμενα 

«σ’ευχαριστώ κύριε σπουργίτη.» 

Π. – Σας ευχαριστούμε κυρία σοφόδεντρο για την συνέντευξη σας και που απαντήσατε 

σε όλες μας τις ερωτήσεις. Καλή σας νύχτα κυρία σοφόδεντρο! 

Αμ. – Καλή σας νύχτα κύριε παρουσιαστή! 

Αχιλλέας Μενελάου 


