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απόδοση: Φίλιππος μανδηλαράς
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Ζούσε κάποτε στο Σέργουντ, ένα δάσος κοντά στο Νότιγχαμ της Αγγλίας, ένας 

άντρας γνωστός ως Ρομπέν των Δασών. Ο σερίφης δεν τον ήθελε στην περιοχή του  

και γι’ αυτό τον κυνηγούσε ασταμάτητα. Όμως, ο Ρομπέν και οι σύντροφοί του περνούσαν 

ξένοιαστα στο δάσος κυνηγώντας και οργανώνοντας διαγωνισμούς τοξοβολίας, καθώς 

όλοι τους ήταν εξαιρετικοί τοξοβόλοι και η φήμη τους ξεπερνούσε τα όρια του Νότιγχαμ. 

Οι κάτοικοι των χωριών γύρω από το δάσος του Σέργουντ αγαπούσαν πολύ τον Ρο

μπέν και τους άντρες του γιατί βοηθούσαν τους φτωχούς, τους αδύναμους κι όλους όσους 

κυνηγούσε ο αδίστακτος σερίφης του Νότιγχαμ. Όσο για τον Ρομπέν, τα κατορθώματά του 

είχαν γίνει γνωστά ως την άλλη άκρη της Αγγλίας! 

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρομπέν, σε νεαρή ηλικία, άκουσε για έναν διαγωνισμό τοξοβολίας 

με έπαθλο ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο Ρομπέν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να 

το κερδίσει, κι έτσι ξεκίνησε για την πόλη. Στον δρόμο συνάντησε μια παρέα από άντρες 

που θέλησαν να μάθουν τον λόγο για τον οποίο κατευθύνεται στο Νότιγχαμ. Όταν άκουσαν 

την απάντηση του παλικαριού, οι άντρες ξέσπασαν σε γέλια. 

–Τι λες τώρα; Στ’ αλήθεια πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις μ’ αυτό το άθλιο τόξο;

Θύμωσε τότε ο Ρομπέν και αποκρίθηκε: 

–Βλέπετε εκείνο το κοπάδι με ελάφια; Βάζετε στοίχημα ότι μπορώ να 

πετύχω το μεγαλύτερο απ’ αυτά;
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Ένας από τους άντρες, που έμοιαζε να είναι ο αρχηγός τους, δέχτηκε το στοίχημα. 

Αμέσως ο Ρομπέν ύψωσε το τόξο του, τοποθέτησε ένα βέλος, τέντωσε τη χορδή και το 

άφησε να φύγει. Την επόμενη στιγμή οι άντρες είδαν το μεγαλύτερο από τα ελάφια να 

πέφτει νεκρό στο έδαφος από το βέλος του Ρομπέν. 

Ο άντρας που είχε βάλει το στοίχημα στράφηκε οργισμένος στον Ρομπέν:

–Το ξέρεις ότι το ελάφι που σκότωσες ανήκει στον βασιλιά; Σύμφωνα με τον νόμο 

πρέπει να τιμωρηθείς!

Ο Ρομπέν τού γύρισε την πλάτη και κίνησε να φύγει δίχως να απαντήσει. Ο άντρας, 

όμως, ήταν πολύ θυμωμένος μαζί του. Όπλισε το τόξο του και τον σημάδεψε. Το βέλος 

χτύπησε ξώφαλτσα τον Ρομπέν, ο οποίος δεν άργησε να αντιδράσει. Σημάδεψε με το τόξο 

του τον άντρα και τον ξάπλωσε κάτω νεκρό!

Από κείνη τη μέρα ο Ρομπέν μπήκε στη λίστα των καταζητούμενων από τον σερίφη. 

Κρύφτηκε στο δάσος και έγινε παράνομος, ενώ ο σερίφης επικήρυξε τόσο αυτόν 

όσο και τους συντρόφους του για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Όμως, ο Ρομπέν δεν έδινε καμιά σημασία σε όλα αυτά και συνέχιζε τη χαρούμενη ζωή 

του στο δάσος ψάχνοντας διαρκώς νέες περιπέτειες. 

Μια μέρα δήλωσε στους συντρόφους του: 

–Θα πάω μια βόλτα. Θέλω να μείνω για λίγο μόνος. Μην ανησυχείτε 

για μένα. Άλλωστε, αν χρειαστώ τη βοήθειά σας, θα σας καλέσω με το κόρνο και θα με 

ακούσετε. Έτσι δεν είναι; 

Οι σύντροφοί του ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να του αλλάξουν γνώμη. Ήταν 

πεισματάρης, ατρόμητος και, επιπλέον, ήξερε το δάσος του Σέργουντ καλύτερα από 

οποιονδήποτε άλλο. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Η σειρά Κλασικοί θησαυροί συλλέγει τα σημαντικότερα μυθιστορήματα 

της παγκόσμιας και της ελληνικής λογοτεχνίας και τα παρουσιάζει 

διασκευασμένα για παιδιά, ώστε να μην ξεχαστούν ποτέ!

Συγκεντρώνοντας πολλούς θρύλους και μπαλάντες από την προ

φορική παράδοση, ο Χάουαρντ Πάιλ έγραψε και εικονογράφησε το 

1883 μία από τις διασημότερες ιστορίες για παιδιά, τον Ρομπέν των 

Δασών. Έτσι, ο Πάιλ κατάφερε να απαθανατίσει τον ήρωα που έκλε

βε από τους πλούσιους και χάριζε στους φτωχούς.

Στο καταπράσινο και δροσερό δάσος του Σέργουντ ζει ο Ρο

μπέν των Δασών μαζί με τους συντρόφους του. Μέσα από τις δια

σκεδαστικές περιπέτειες των εξαιρετικών τοξοβόλων, οι μικροί ανα

γνώστες μαθαίνουν για τη σημασία της αλληλοϋποστήριξης, της 

γενναιοδωρίας και της αλληλεγγύης. 
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