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Μια φορά και έναν καιρό, η κυρία Κλοκλό ξύπνησε στο σπίτι της πρωί-πρωί.
Έφτιαξε πρωινό και κάθισε να φάει. Εκεί που έτρωγε είδε στο τραπέζι το αγαπηµένο της βιβλίο 

που είχε ξεχάσει να το βάλει στη βιβλιοθήκη. Το πήρε στα χέρια της και το ξεφύλλισε.
Το βιβλίο είχε τίτλο: «Τρέχα Τρεχάλα». Θυµήθηκε πόσο της άρεσε όταν το είχε πρωτοδιαβάσει  

επειδή µίλαγε για τον εθελοντισµό. Έκλεισε το βιβλίο της και αποφάσισε να πάει 
µία βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς της για να δει τους φίλους της τα ζώα.



Ξαφνικά, όπως προχωρούσε µέσα στο πάρκο είδε ένα µικρό ελαφάκι 
που είχε χτυπήσει πολύ το πόδι του. Κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί να το βοηθήσει.

Η κυρία Κλοκλό αµέσως αποφάσισε να το βοηθήσει και το πήρε για να το πάει στο νοσοκοµείο  
των ζώων, δηλαδή σε ένα κτηνιατρείο. Εκεί υπήρχαν και άλλα άρρωστα ζωάκια. Οι  γιατροί 
φρόντισαν το ελαφάκι και ευχαρίστησαν την κυρία Κλοκλό που είχε ενδιαφερθεί για αυτό. 



Η κυρία Κλοκλό συνέχισε τη βόλτα της στη γειτονιά της, όταν ξαφνικά άρχισε να της µυρίζει 
καπνός. Κοίταξε προς το δάσος και είδε µία µεγάλη φωτιά. Η κυρία Κλοκλό αποφάσισε να 
βοηθήσει για να σβηστεί η φωτιά. Φώναξε τους γείτονές της και τους είπε να µαζέψουν 
κουβάδες µε νερό. Όλοι µαζί ξεκίνησαν µε τους κουβάδες τους και πήγαν στο δάσος για να 

βοηθήσουν τους πυροσβέστες. Όταν η φωτιά έσβησε οι πυροσβέστες ευχαρίστησαν
την κυρία Κλοκλό και όλους τους γείτονές της που τους βοήθησαν τόσο πολύ. 



Η φωτιά όµως είχε κάνει µεγάλη ζηµιά στο δάσος. Είχαν καεί πολλά δέντρα και είχαν 
τραυµατιστεί πολλά ζώα. Η κυρία Κλοκλό είπε στους γείτονές της να βοηθήσουν

όπως µπορούν όλοι µαζί για  να γίνουν καλά τα τραυµατισµένα ζώα. 
Έτσι, µετέφεραν τα ζώα στο νοσοκοµείο των ζώων και κάθε µέρα τα επισκέπτονταν 

όχι µόνο για να τους κάνουν παρέα αλλά και για να βοηθήσουν τους γιατρούς σε ό,τι χρειάζονταν. 



Οι γιατροί και τα τραυµατισµένα ζώα έλεγαν ευχαριστώ στην κυρία Κλοκλό
και στους γείτονες της για τη βοήθεια που προσέφεραν. 

Η καρδιά όλων γέµιζε χαρά και αγάπη.  
Έτσι, σιγά σιγά µε την αγάπη και τη φροντίδα έγιναν καλά όλα τα τραυµατισµένα ζώα. 



Μία άλλη µέρα που η κυρία Κλοκλό πήγε µία βόλτα στο δάσος µε τον φίλο της τον Φουρφουρή είδαν 
την καταστροφή που είχε γίνει εξαιτίας της φωτιάς. Τότε σκέφτηκαν να µαζέψουν µία οµάδα ζώων 
εθελοντών και να πάνε να κάνουν αναδάσωση. Φώναξαν λοιπόν τα ζώα της γειτονιάς και τους είπαν 
την ιδέα τους. Όλα τα ζώα συµφώνησαν. Έτσι έφτιαξαν την οµάδα της αναδάσωσης και φρόντισαν το 
δάσος τους. Συνεργάστηκαν και έκαναν πολύ καλή δουλειά. Και παρόλο που κουράστηκαν ένιωθαν 

πολύ χαρούµενοι που κατάφεραν να οµορφύνουν και πάλι το δάσος τους. 



Ένα βράδυ, που η Κυρία Κλοκλό σκεφτόταν όλα όσα είχαν συµβεί τις προηγούµενες ηµέρες,
σκέφτηκε ότι όλοι είχαν βοηθήσει εθελοντικά χωρίς να περιµένουν ανταλλάγµατα και αισθάνθηκε 
µεγάλη χαρά. Ήταν ευχαριστηµένη και είπε στον εαυτό της: «Αξίζει να είναι κάποιος εθελοντής». 

Έπειτα, πήρε το αγαπηµένο της  βιβλίο µε τον Τρεχάλα τον εθελοντή, 
ξάπλωσε στον καναπέ και άρχισε να το διαβάζει. Πολύ σύντοµα όµως την πήρε ο ύπνος.

Εκείνο το βράδυ η κυρία Κλοκλό είδε πολλά γλυκά όνειρα µε εθελοντές που βοηθούσαν τον κόσµο. 
Και έτσι, έζησε εκείνη καλά και εµείς καλύτερα.


