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2 Ιστορίες από τα δάση μας

Ζώντας σε αρμονία με τα 

δάση μας
Τα δάση ανέκαθεν έτρεφαν τη φαντασία του ανθρώπου, τους θρύλους, τις μυθολογίες και τους πολιτισμούς των 

λαών. Σε όλους τους πολιτισμούς της Ευρώπης συναντούμε τη συμβολική σχέση μεταξύ της ζωής ενός δέντρου 

και της ζωής ενός ανθρώπου. Η ανθολογία που κρατάτε στα χέρια σας χαρίζει μια καινούργια οπτική στη σχέση 

αυτή μέσα από την ποίηση και την πεζογραφία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tα κείμενα 

έχουν εικονογραφηθεί με παιδικά σχέδια που ρίχνουν μια ματιά μοναδική, γεμάτη χρώμα και διεισδυτικότητα στο 

πώς βλέπουν τα παιδιά τα δάση και στο τι περιμένουν από μας.

Πάνω από 9 000 παιδιά από 22 κράτη μέλη της Ένωσης μας έστειλαν σχέδιά τους για έναν διαγωνισμό ζωγραφικής 

με τίτλο: «Τι σημαίνει το δάσος για μένα;», που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Τα ευχαριστούμε θερμά που βοήθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά 

στην Ευρώπη τα δάση και πώς ζούνε μαζί τους, και που συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη 

σημασία των δασών. 

Υπάρχουν πολλά είδη φυσικών δασών, δασοκάλυψης και ιδιοκτησιακών καθεστώτων των δασών σε ολόκληρη 

την ΕΕ. Τα δάση αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ανανεώσιμους πόρους και μια από τις κύριες 

πηγές βιοποικιλότητας στην ήπειρό μας. Βοηθούν στη ρύθμιση του κλίματος, παρέχουν πρώτες ύλες για τους 

ανθρώπους και τροφή για τα ζώα και μας προσφέρουν ένα απάγκιο ηρεμίας στο οποίο μπορούμε να καταφύγουμε 

δραπετεύοντας από το άγχος της πόλης. Με άλλα λόγια, παρέχουν και προστατεύουν ένα τεράστιο φάσμα 

υπηρεσιών οικοσυστήματος για όλους. Τα δάση αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. 

Για ένα βιώσιμο μέλλον, η Ευρώπη έχει ανάγκη τα δάση της, και τα δάση έχουν ανάγκη τη στήριξη των πολιτών 

της ΕΕ, ιδίως των νέων και των παιδιών. Η αρμονική σχέση με τα δέντρα και με τα δάση μας αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της καθημερινής μας ζωής, και γι’ αυτό σας χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσετε να βρούμε τρόπους για 

την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και αντιμετώπιση αυτής της καταπληκτικής, πολύτιμης πηγής ζωής έχοντας κατά 

νου τις μελλοντικές γενιές.
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3Ιστορίες από τα δάση μας

Tα κείμενα που ακολουθούν έχουν επιλεγεί με την υποστήριξη των αρμόδιων για τα δάση Υπουργείων των 

κρατών μελών της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δάση της ΕΕ και με τη 

στρατηγική της ΕΕ για τα δάση μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο  

www.ec.europa.eu/agriculture/forest

Η στρατηγική της ΕΕ για τα δάση προσδιορίζει τις βασικές αρχές που απαιτούνται για την ενίσχυση της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δασών και τη 

δυνατότητα των οικοσυστημάτων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. «Αειφόρος διαχείριση των δασών» 

σημαίνει τη χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τρόπο και με ρυθμούς που επιτρέπουν να 

διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η ζωτικότητά 

τους, καθώς και η ικανότητά τους να επιτελούν τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον τις σχετικές 

οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα.

Hernán G., 7 χρονών
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6 Ιστορίες από τα δάση μας

Διασκευή ποιήματος που έγραψε το 2005 

η μαθήτρια Julie Degée  

με τίτλο «Ένα δένδρο, μια ζωή…».

Με την ευγενή άδεια του Λυκείου Athénée 

Royal d’Esneux.

Βέλγιο

Ένα δένδρο, μια ζωή…

Το δένδρο ήταν για κείνη πηγή αρμονίας. 

Στους περιπάτους της θαύμαζε το τοπίο… 

Εκατοντάδες δένδρα, όλα διαφορετικά  

Ζούσαν τόσο κοντά το ένα στ’ άλλο, 

Σχηματίζοντας ένα υπέροχο σύνολο. 

Η εικόνα αυτή της γέννησε μια διάθεση στοχαστική για τη ζωή… 

Το δάσος και ο κόσμος μοιάζουν μεταξύ τους 

Καθώς η ποικιλομορφία τους τα κάνει μοναδικά και μεγαλόπρεπα.

Στεκόταν εκεί, μπροστά σ’ αυτό το δένδρο 

Ανάμεσα σε τόσα άλλα, 

Ήταν όμως το δένδρο που είχε διαλέξει. 

Ήταν το δικό της δένδρο, 

Κι είχε υποσχεθεί στον εαυτό της ότι κανείς 

Δεν θα του έκανε κακό. 

Είδε ανθρώπων γενιές και γενιές 

Να καταστρέφουν τον υπέροχο λειμώνα 

Που έζωναν η ανοησία, ο εγωισμός κι η άγνοια.

Καθένας θα μπορούσε να κάνει την ίδια σκέψη, 

Και να καθίσει κάτω από ένα δένδρο, κάτω απ’ το δικό της δένδρο, 

Να διαλογιστεί και να συλλογιστεί ενώ το φως θα διαπερνά 

τα κλαδιά του, 

Κι ολόγυρα θ’ ακούγεται η μουσική πανδαισία του ανέμου και των 

πουλιών… 

Το δένδρο αυτό ήταν ο φίλος της. 

… 

Το δένδρο αυτό της έμοιαζε πολύ, 

Είχαν κι οι δυο διαβεί τη ζωή και τις συμπληγάδες της. 

Είχε γευτεί τη ζωή σ’ όλους της τους τόνους, τα χρώματα, 

τα κάλλη της. 

Θαύμαζε την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, τον χειμώνα 

Και κάθε εποχή την έκανε ακόμα πιο γοητευτική. 

…

Το δένδρο είναι ιερό! 

 Το δένδρο είναι οι ρίζες μας! 

  Το δένδρο είναι το μέλλον μας! 

   Το δένδρο είναι η ανάσα μας!
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Arianna G., 9 χρονώνBotond S., 9 χρονών
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8 Ιστορίες από τα δάση μας

Βιάρα Ντραγκομίροβα Ντόντσεβα 

Πόποβο, Βουλγαρία 

Τάξη 10α, Λύκειο Χρίστο Μπότεβ

Βουλγαρία

Τα όνειρα του δάσους

Σσσς! Άκου! Κλαίει με μαύρο δάκρυ, θρηνεί γοερά, άλλοτε πάλι αναλύεται σ’ 

αναφιλητά. Προσπαθεί να κρυφτεί, να τυλιχτεί στον μανδύα της ομίχλης, ενώ 

συνωθούνται μέσα του χιλιάδες σκιές. Ο ανοιξιάτικος άνεμος το καλύπτει 

με πέπλο μυστηρίου ενώ κραδαίνει τα εκατομμύρια χέρια του. Αγκαλιάζει 

ολόκληρη τη Βουλγαρία. Τα δάκρυά του, πιο αγνά κι από παιδικά όνειρα, 

γίνονται ένα με το χιόνι του Φλεβάρη που λιώνει.

Σσσς! Αφουγκράσου το σιωπηλό κλάμα του δάσους! Γρήγορα η ψυχρότητά του 

υποχωρεί. Γίνεται μια ευγενική, χαμογελαστή, καλοσυνάτη οικοδέσποινα. Την 

άνοιξη το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα —να γίνει και πάλι μητέρα. Τον 

Μάρτιο γεννιούνται κάτω απ’ τα κλαδιά του γάλανθοι, κρόκοι, κενταύρια. Τα 

κρατάει στην αγκαλιά του τρυφερά και τα προστατεύει. Το δάσος αγαπά σαν 

στοργική μητέρα όλα τα παιδιά του, τον λύκο, την αλεπού, την αγριόγατα, το 

ελάφι, τον λαγό κι όλα τα άλλα πλάσματα που ζουν στη στοργική αγκαλιά του. 

Ποτέ δεν τα βλέπει σαν μητριά. Μόνο μητέρα μπορεί να είναι. Τι όνειρα κάνει 

μια μητέρα; Τι εύχεται; Το μοναδικό της μέλημα είναι η προστασία  

των παιδιών της. Αυτό είναι το όνειρο του δάσους. Θέλει να προστατέψει και  

το τελευταίο σκαθάρι, το τελευταίο πουλί, το τελευταίο του παιδί. Το δάσος  

είναι η πηγή της ικμάδας, της ζωής, της γαλήνης. Έχει δυνάμεις μοναδικές.  

Προστατεύει το νερό που πίνουμε, καθαρίζει τον αέρα που αναπνέουμε,  

εμποδίζει τη διάβρωση του εδάφους και τις κατολισθήσεις.

Πρέπει να μάθουμε ν’ ακούμε το χαμηλόφωνο κλάμα του δάσους.  

Ίσως εξαιτίας μας κλαίει.
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Eva G., 8 χρονώνNatalia V., 9 χρονών
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10 Ιστορίες από τα δάση μας

Václav Cílek (1955–)

Τσεχική Δημοκρατία

Ο Πρασινάνθρωπος των Δασών

Το δάσος μοιάζει με θάλασσα. Είναι απέραντο, άμορφο, ο άνεμος ταράζει σαν 

κύματα τις δεντροκορφές του. Το φυσικό τοπίο της χώρας μας, που βρίσκεται 

μακριά απ’ τη θάλασσα, ήταν πάντοτε δασωμένο, κι οι άνθρωποι έπρεπε 

ανέκαθεν να αποσπούν γη απ’ τη φύση για να καλλιεργούν και να χτίζουν 

τα σπίτια τους. Τη γη αυτή την έπαιρναν απ’ το δάσος. Τα παλιά τα χρόνια, οι 

άνθρωποι περιβάλλονταν από δάση σε βαθμό που δεν μπορούμε σήμερα να 

φανταστούμε. Φοβόντουσαν το δάσος και συγχρόνως το εκμεταλλεύονταν 

και το αποίκιζαν με διάφορα ζώα. Γι’ αυτό, το δάσος είχε από αμνημονεύτων 

χρόνων το δικό του σύμβολο —σε γοτθικά κτήρια μπορούμε να δούμε 

ένα λίθινο γλυπτό που συμβολίζει το δάσος: τη δαιμονική μορφή του 

Πρασινάνθρωπου των Δασών. Από το δάσος βλέπουμε μόνο το μισό —το άλλο 

μισό είναι κάτω από τη γη. 

Το δάσος αλλάζει αέναα. Μην μπεις μέσα του απλώς για να το περπατήσεις, 

κοίταξε γύρω σου, ρούφηξε —δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω— την ανάσα, 

την ψυχή, τη λαλιά του δάσους. Θα νιώσεις τότε άξαφνα το δάσος να σε παίρνει 

στην αγκαλιά του, να γίνεσαι ένα μ’ αυτό, να σε νιώθει και να το νιώθεις χωρίς 

να έχετε ανάγκη από λέξεις, να μπορείτε να σωπαίνετε μαζί και να ξέρετε τότε 

—κι εσύ και το δάσος— για ποιο πράγμα ακριβώς σωπαίνετε μαζί. 
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Mariana C., 7 χρονώνEmilija P., 8 χρονών
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Δανία

Τι πράσινο το δάσος, τι απέραντο

Το δάσος τι απέραντο, καλοκαίρια, χειμώνες,  

Κούκου!  

Εδώ βγαίνουν βατόμουρα, παραπέρα ανεμώνες,  

Κούκου!  

Στου δέντρου τον κορμό χάραξες ένα σημάδι,  

Όταν στο φως του φεγγαριού με φίλησες ένα βράδυ,  

Κούκου! τσίου τσίου! κούκου!

Τι ωραίο με της σελήνης το φως να μεθύσεις,  

Κούκου!  

Στο δάσος, μα στου ήλιου το φως είν’ ωραίο επίσης,  

Κούκου!  

Του κούκου η φωνή μού μετράει: ακόμα,  

πόσα μ’ απόμειναν φιλιά, πόσα χρόνια 

Κούκου! τσίου τσίου! κούκου! 

Της ζωής τις φουρτούνες μην τις φέρεις βαρέως,  

Κούκου!  

Μην ξεχνάς: μια φορά μοναχά θα ’σαι νέος,  

Κούκου!  

Βλασταίνει η ανεμώνη βλασταίνει κι η φτέρη,  

Μα το πού και το πότε μόνο ο κούκος το ξέρει.  

Κούκου! τσίου τσίου! κούκου!

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (1805-1875)
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Ūla I., 10 χρονώνAleksas S., 9 χρονών
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Γερμανικό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας 

και Προστασίας των Καταναλωτών 

(BMELV)

Γερμανία

Το δάσος στη γερμανική ιστορία: τρεις ματιές

1713 — Ένα βιβλίο από τη Σαξονία αλλάζει τον κόσμο

Το ογκώδες πόνημα του Hans Carl von Carlowitz με τίτλο «Sylvicultura 

oeconomica» (Δασοπονία) συνοψίζει για πρώτη φορά τις γνώσεις της εποχής 

του συγγραφέα για τα δάση. Καθώς τα δένδρα που υλοτομούνται είναι 

περισσότερα απ’ όσα φυτρώνουν στα δάση, ο συγγραφέας συνειδητοποιεί ότι 

μόνο η προσεκτική διαχείριση των δασών μπορεί να διασφαλίσει τη διατήρησή 

τους για τις επόμενες γενεές. Η πρόταση αυτή έγινε έκτοτε γνωστή  

ως «αρχή της αειφορίας».

1812 — Γερμανικοί μύθοι — Το δάσος στην ψυχή μας

Οι αδελφοί Γκριμ δημοσιεύουν τον πρώτο τόμο του έργου τους «Παιδικά και 

Οικογενειακά Παραμύθια», στον οποίο συγκεντρώνουν περισσότερα από 200 

παραμύθια. Το δάσος αποτελεί το συχνότερο σκηνικό των αφηγήσεών τους. 

Χωρίς αυτό, οι μύθοι και τα παραμύθια μας θα έμεναν ανέστια.

1949 — Η γυναίκα που φυτεύει τη δρυ: μια μνημειώδης εικόνα  
για το κέρμα των 50 πφένιχ

Η Gerda Werner ποζάρει στο στούντιο του γλύπτη συζύγου της στο πλαίσιο 

διαγωνισμού για την επιλογή της εικόνας που θα κοσμεί το νόμισμα των 50 

πφένιχ με θέμα την ανοικοδόμηση της Γερμανίας. Ο Werner σχεδιάζει την 

εικόνα μιας νέας γυναίκας που γονατίζει στο έδαφος για να φυτέψει μια μικρή 

δρυ, και κερδίζει τον διαγωνισμό. Το κέρμα με τη γυναίκα που φυτεύει τη δρυ 

παραμένει σε κυκλοφορία για περισσότερα από 50 χρόνια και μας θυμίζει τις 

γυναίκες που βοήθησαν στην αναδάσωση των λεηλατημένων δασών.
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15Ιστορίες από τα δάση μας

Rusnė M., 7 χρονώνGustė R., 7 χρονών
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16 Ιστορίες από τα δάση μας

Merje Lesta (1980–)

Εσθονία

Δάσος της Εσθονίας

Το δάσος για μας είναι σπίτι 

Είναι για μας μια πατρίδα 

Στέγη δίνει στο έρμο σπουργίτι 

Να ζει δίχως κίνδυνο δίχως φροντίδα

Στο δάσος βασιλεύει η σιωπή 

Βαθιά, απόλυτη σιγή 

Παίζουμε στο δάσος κρυφτό 

Φτιάχνουμε καλύβα από έναν κορμό

Το δάσος σε κάνει να ξαναγεννηθείς 

Να φορτίσεις τις μπαταρίες της ψυχής 

Στη χόβολη μανιτάρια του δάσους ψήνουμε 

Και τις έγνοιες μακριά μας αφήνουμε

Βρίσκεις βατόμουρα, σμέουρα, λουλούδια 

Και φτιάχνεις μαρμελάδες και άλλα καλούδια 

Φυτά θαυματουργά μπορείς να μαζέψεις 

Στο δάσος, και αρρώστιες πολλές να γιατρέψεις

Κάτω απ’ το πεύκο στην ακρογιαλιά 

Στήσαμε αντίσκηνο μιαν όμορφη βραδιά 

Του πεύκου του αιωνόβιου τ’ ολόχρυσο ρετσίνι 

Στα όνειρά μας τα γλυκά την ευωδιά του αφήνει

Χαραγμένο για πάντα στη μνήμη 

Το μονοπάτι του δάσους θα μείνει 

Τι ωραίο στα έλατα να κάνουμε σκι 

Το χιόνι, θεέ μου, τι γοητεία ασκεί

Μετά την πορεία μες στους δρυμούς 

Χαλαρώνουμε στης σάουνας τους ατμούς 

Στην καλύβα βαθιά μες στο δάσος, την έρμη 

Μας τυλίγει απαλά των ξύλων η θέρμη

Απ’ τα δέντρα των δασών σου, Εσθονία, 

Φτιάξαμε τα σπίτια μας για μας και τα παιδιά μας 

Μακριά σου όταν είμαστε, γεμάτοι νοσταλγία 

Σε βλέπουμε στον ξύπνιο μας και στα όνειρά μας
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17Ιστορίες από τα δάση μας

Viktória P., 8 χρονώνMaria S., 8 χρονών
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1818 Ιστορίες από τα δάση μας

Ιρλανδία

Οι σκιές των κομμένων δέντρων ζουν μέσα μας

Τα παλιά χρόνια, η Ιρλανδία καλυπτόταν απ’ άκρη σ’ άκρη με δέντρα 

και δάση. Και σίγουρα οι κάτοικοί της είχαν πολλές γνώσεις σχετικά 

με τα δέντρα. Μια απόδειξη των γνώσεών τους για τα δέντρα και 

του ψυχικού δεσμού που είχαν μ’ αυτά είναι το γεγονός ότι τα 

γράμματα της γραφής όγκαμ είχαν ονομασίες δέντρων («όγκαμ» 

λεγόταν η γραφή που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ιρλανδοί προτού 

υιοθετήσουν το λατινικό αλφάβητο):

A (ailm) πεύκο, B (beith) σημύδα, C (coll) φουντουκιά, D (dair) δρυς,   

E (eabhadh) λεύκα, F (fearn) κλήθρα, G (gort) κισσός,  

I (íodha) ίταμος, L (luis) αγριόσουρβο, M (muin) βατομουριά,  

N (nion) μελιά, O (oir) ευώνυμος, P (peith) βουζιά,  

R (ruis) σαμπούκος, S (sail) ιτιά,  

T (teithne) αρκουδοπούρναρο, U (ur) ρείκι.

Την εποχή εκείνοι οι άνθρωποι ένιωθαν πραγματική στοργή για 

τα δέντρα, είχαν μάλιστα πολλούς προστάτες-αγίους ολόκληρων 

δασών. Ίσως χάρη στον Άγιο Κέβιν να έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα 

το δάσος του Γλένταλαχ στην αρχέγονή του κατάσταση (σήμερα είναι 

ένας πανέμορφος εθνικός δρυμός), γιατί ο άγιος είχε απαγορεύσει 

την κοπή ή την καταστροφή των δέντρων του δάσους: 

Ο Κέβιν καταράστηκε όσους έκαιγαν είτε χλωρά είτε ξερά ξύλα του 

δάσους του Γλένταλαχ να μη μακροημερεύσουν και να καούν στο 

πυρ το εξώτερο.

Με τα χρόνια, ωστόσο, τα δέντρα κόπηκαν. Από τον 17ο αιώνα και 

μετά, η υλοτόμηση προχωρούσε όλο και πιο γρήγορα. Το ποίημα «Cill 

Chais» πιστεύεται ότι γράφηκε στις αρχές του 19ου αιώνα:

Και τώρα τι θα κάνουμε που τέλειωσαν τα ξύλα;

Έχει κοπεί ακόμα και το τελευταίο δασάκι…

Παρόλο που τα δάση κόπηκαν και το ιρλανδικό τοπίο είναι σήμερα 

γυμνό, τα τοπωνύμια μαρτυρούν ακόμη την ύπαρξή τους κι έτσι τα 

δάση ζουν ακόμα στη μνήμη μας. Να ορισμένα παραδείγματα από τις 

τέσσερις επαρχίες της Ιρλανδίας:

Αραιωμένο Δάσος (An Chreatalach), Πεδιάδα του Ιερού Δέντρου 

(Magh Bhile), Λόφος του Αγριόσουρβου (Cabhán an Chaorthainn), 

Άλσος των Δρυών (Doire), Ίταμος στης Παραλίας την Άκρη (Iúr 

Chinn Trá), Πέραμα στη Μελιά (Áth na Fuinseoige), Πεδιάδα των 

Πουρναριών (Maigh Cuilinn),  Αγελαδόδασος (Coillte Mach), Πόλη 

στο Πέραμα του Σαμπούκου (Baile Átha Troim), Κορομηλοκκλησιά 

(Cill Airne), Δρόμος του Αλσυλλίου των Δρυών (Bealach an Doirín), 

Χώρα του Ίταμου (Tír an Iúir), Σύνορα των Σαμπούκων (Meathas 

Troim), Κισσόφυτο Μέρος (Eidhneach), Άκρη του Περάματος της 

Σημύδας (Béal Átha Beithe), Λοφίσκος της Κουμαριάς (Ard na 

Caithne), Ψηλό Δάσος (Fiodh Ard), Ποταμός της Μαύρης Βελανιδιάς 

(Abhainn na Daraí Duibhe), Βουνό με τις Οξιές (Sliabh Feá), 

Βελανιδοκκλησιά (Cill Dara), Λιβάδι με τις Ιτιές (Cluain Saileach), 

Ράχη τ’ Αγριόσουρβου (Droim Caorthainn).
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19Ιστορίες από τα δάση μας

José F., 8 χρονώνIlham T., 10 χρονών
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20 Ιστορίες από τα δάση μας

Ελλάδα

Ο μύθος του Ερυσίχθονα

Ο Ερυσίχθων, βασιλιάς στη Θεσσαλία, είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη για την 

ασέβειά του, την υπεροψία και την πλεονεξία του. Θέλοντας να χτίσει ένα 

μεγαλοπρεπές παλάτι αποφάσισε να κόψει ξύλα από ένα κοντινό δάσος. Έτσι, 

άρχισε να κόβει αλόγιστα τα δέντρα του δάσους. Οι υπήκοοί του, βλέποντας 

την κατάχρηση που έκανε εξαιτίας της πλεονεξίας του, προσπάθησαν να τον 

μεταπείσουν για την άσκοπη κοπή τόσων δένδρων, και του εξέφρασαν τους 

φόβους τους για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει επάνω του η οργή της θεάς  

της Γεωργίας, Δήμητρας.

Ο Ερυσίχθονας αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους και εκστόμισε σκληρά λόγια 

τόσο για τα δέντρα όσο και για τη θεά Δήμητρα. Η θεά Δήμητρα εξοργίστηκε 

τόσο πολύ που αποφάσισε να τον τιμωρήσει ζητώντας από τη θεά Πείνα να τον 

κάνει να πεινάει συνέχεια, όπως και έγινε. 

Ο Ερυσίχθονας άρχισε να υποφέρει καθώς η πείνα του δεν μπορούσε να 

κορεστεί με κανέναν τρόπο, όσο και αν έτρωγε. Σύντομα άρχισε να χάνει 

όλη του την περιουσία, για να μπορεί να έχει χρήματα να αγοράζει φαγητό. 

Στο τέλος αναγκάστηκε να πουλήσει το παλάτι του, τους δούλους του και την 

όμορφη μοναχοκόρη του. Τελικά ο Ερυσίχθονας, λιμοκτονώντας, έφαγε  

τις ίδιες του τις σάρκες και πέθανε, χωρίς ποτέ να ικανοποιήσει την πείνα του.

Συμπέρασμα: 

Ο μύθος αυτός συμβολίζει την αδηφαγία και την αλόγιστη εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων, τον σύγχρονο άνθρωπο που χωρίς μέτρο καταναλώνει πάνω 

από τις φυσιολογικές του ανάγκες, που στερεί από τα παιδιά του  

το μέλλον τους και οδηγείται, τελικά, στον αφανισμό.
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21Ιστορίες από τα δάση μας

Natalia F., 6 χρονώνFrancesca M., 4η τάξη
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22 Ιστορίες από τα δάση μας

Ισπανία

Σε μια ξερή φτελιά

Στην ξερή τη φτελιά από κεραυνό κομμένη στα δύο 

(ο κορμός μισοσάπιος,  

τον ξεραίνει ο ήλιος, τον παγώνει το κρύο)  

κάποια πράσινα φύλλα διέκρινε κάποιος. 

Τη φτελιά την αιωνόβια πάνω στο λόφο  

την καλύπτουν τα βρύα τη γλείφει το ρυάκι 

οι κηλίδες γεμίζουν το λευκό φλοιό 

του κορμού του ξερού που τον τρώει το σαράκι. 

Αντίθετα απ’ τις τραγουδιάρικες λεύκες 

που στέκουν φρουροί στο δρόμο και στο ρυάκι,  

δεν θα χτίσουν σ’ αυτή φωλιά σταχτοκάστανα αηδόνια. 

Στρατός μυρμηγκιών με πειθαρχία προβαίνει, 

σκαρφαλώνει επάνω της, και στα σωθικά της 

η αράχνη τα γκρίζα τα πέπλα υφαίνει. 

Φτελιά στου ποταμού την άκρη,  

ο ξυλοκόπος με το τσεκούρι, κι ο μαραγκός 

πριν σε κάνουν δοκάρι να κρεμάνε καμπάνα,  

άξονα αμαξιού ή ζυγό σ’ ένα κάρο 

πριν κατακόκκινη, αύριο, στο τζάκι 

να καείς σε κάποιο φτωχόσπιτο,  

στου δρόμου την άκρη, 

πριν σε ξεριζώσει ο ανεμοστρόβιλος  

και σε ρίξει κάτω η πνοή απ’ τα χιονισμένα βουνά 

πριν σε παρασύρει το ποτάμι ώς τη θάλασσα  

μέσα από κοιλάδες κι από φαράγγια,   

φτελιά, θέλω κάπου να γράψω, να μην ξεχάσω 

τη χάρη του πράσινού σου κλαδιού.  

Η καρδιά μου ελπίζει  

ακόμα, να ’ρθει το φως, να ’ρθει η ζωή,  

να κάνει άλλο ένα θαύμα η άνοιξη.

Antonio Machado (1875–1939)
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Rui V., 7 χρονώνFina E., 9 χρονών
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24 Ιστορίες από τα δάση μας

Γκυστάβ Φλωμπέρ (1821–1880)

Γαλλία

Η αισθηματική αγωγή

«Το φως, άλλοτε φώτιζε μόνο τις κορυφές των δένδρων αφήνοντας  

τα χαμηλά κλαδιά βυθισμένα στη σκιά κι άλλοτε πάλι στεφάνωνε απαλά  

τις ψηλές φυλλωσιές, σαν να ήταν λυκόφως, και σκορπούσε σ’ όλο το μήκος 

της διαδρομής του μενεξεδιές αναθυμιάσεις που αιωρούνταν στη λευκή του 

λάμψη. Το μεσημέρι, ο ήλιος έπεφτε πάνω στην πράσινη απεραντοσύνη, τη 

θάμπωνε, κρεμούσε ασημένιες σταγόνες στις άκρες των κλαδιών, αυλάκωνε 

τη χλόη με σμαραγδένια φλεβίσματα, εκτόξευε χρυσές κηλίδες πάνω στο παχύ 

στρώμα των σηπόμενων φύλλων. Αν έστρεφες πίσω το βλέμμα, μπορούσες να 

ξεχωρίσεις τον ουρανό ανάμεσα στις κορυφές των δένδρων.

Η πυκνή αυτή παράταξη των κατακόρυφων γραμμών άρχισε ν’ αραιώνει. 

Υστερότερα, τεράστια πράσινα κύματα ξεχύθηκαν ανισοϋψή κι ακανόνιστα  

στις επιφάνειες των κοιλάδων όπου οι κορυφές των λόφων διαδέχονταν η μια  

την άλλη δεσπόζοντας στους φωτεινούς λειμώνες, οι οποίοι τελικά χάνονταν  

μέσα σε μια αξεδιάλυτη ωχράδα.

Όρθιοι σ’ έναν λόφο, ο ένας δίπλα στον άλλον, αισθάνονταν την ψυχή τους 

να κατακλύζεται, ενώ ανάσαιναν τον άνεμο που φυσούσε, απ’ το περήφανο 

αίσθημα μιας πιο ελεύθερης ζωής, ένα αίσθημα γεμάτο δύναμη  

κι ανεξήγητη χαρά».
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25Ιστορίες από τα δάση μας

Maciej S., 3η τάξηViolett B., 8 χρονών
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26 Ιστορίες από τα δάση μας

Zvonimir Balog (1932 –)

Κροατία

Ο δασοφύλακας

Ο δασοφύλακας παίζει 

Το δάσος στα δάχτυλά του, 

Εκεί έχει το σπίτι 

Εκεί είν’ η δουλειά του. 

Ο δασοφύλακας δεν έχει 

μόνο πράσινα ρούχα 

βλέπει και πράσινα όνειρα. 

Όταν σφυρίζει δυνατά 

να σε κάνει να παγώνεις 

του απαντάει νυσταγμένος ο γκιώνης. 

Βρίσκεται διαρκώς σε περιπολία 

Στου δάσους τα στριφτά μονοπάτια 

Επιθεωρεί να δει αν τα δέντρα του στέκουν ίσια, 

Αν όλα τα πουλιά στο δάσος τραγουδάνε, 

Και αν όλα τα ελάφια χοροπηδάνε. 

Και σαν έρθει ο χειμώνας στα δάση 

Είναι η μόνη πράσινη πινελιά όσο φτάνει το μάτι.
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27Ιστορίες από τα δάση μας

Liliana N., 10 χρονώνIacob C., 10 χρονών
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28 Ιστορίες από τα δάση μας

Ιταλία

Νέες ιστορίες της αρχαίας Ρώμης

Καθένας από τους εφτά λόφους στους οποίους είχε κτιστεί η Ρώμη διέφερε 

από τους άλλους λόγω των δένδρων που φύονταν σε αυτόν, και από τα οποία 

είχε πάρει το όνομά του ο λόφος. Ένα δάσος από δάφνες («laura» στα λατινικά) 

είχε φυτρώσει στον Αβεντίνο Λόφο και η μνήμη του έμεινε ζωντανή μέχρι το 

τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα ονόματα των οδών Lauretum Maius 

και Lauretum Minus. Η κοιλάδα μεταξύ του Αβεντίνου και του Παλατίνου 

Λόφου λέγεται ότι οφείλει το όνομά της, Murtia, στη μυρτιά που βλάσταινε 

γύρω από το ιερό της Venus Murtea. Ομοίως, ο Καίλιος Λόφος ονομαζόταν 

Querquetulanus επειδή σε αυτόν υπήρχε ένα δάσος από βελανιδιές («quercus» 

στα λατινικά), ενώ ο Οππιανός Λόφος ονομαζόταν Fagutalis από το δάσος  

με τις οξιές («fagus» στα λατινικά) που υπήρχε σε αυτόν.

Καθώς η Ρώμη κτίστηκε σε έδαφος γεμάτο δάση, δεν είναι να απορεί κανείς 

που ένας από τους πρώτους θεούς που λατρεύτηκαν ήταν ο Φαύνος,  

του οποίου τη φωνή οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι άκουγαν να βγαίνει μυστηριώδης  

από τα βάθη των δασών και να τους προειδοποιεί με προφητείες. 

Η Bona Dea (Καλή Θεά), η μυθική νύφη του Φαύνου, λατρευόταν επίσης 

ανέκαθεν. Την ονόμαζαν και Φαύνα. 

Ο Silvanus ήταν ο προστάτης των δασών και των δένδρων, ιδίως των πεύκων 

και των κυπαρισσιών, εξ ου και το επίθετό του Δενδροφόρος (Dendrophorus).

Rodolfo Lanciani (1845–1929)
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29Ιστορίες από τα δάση μας

Elena G., 8 χρονώνÁgnes F., 10 χρονών
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30 Ιστορίες από τα δάση μας

Κυριάκος Καρνέρας (1900–1986)  

Από τη συλλογή «Ποιητικά Άπαντα» 

Κύπρος

Τα καλά των δεντρών

Θέλεις να δεις γην όμορφην που ’ναι παδκιάν τζιαι λίραν; Έβκα στους κάμπους, 

στα βουνά τζιαι στάθου παρατήρα.  

Τζι όπου τζι αν δεις τζι έσιει δεντρά, να πας να τους κοντέψεις 

τζιει εν η γη η όμορφη, να δεις τζιαι να πιστέψεις. 

Τζι αν πεθυμήσεις σπαστρικόν αέραν μυρωδάτον,  

μεν βκεις να πας εις τον γιαλόν, κάλλιον να πας τζιει κάτω πουν’ τζειν’ το δάσος 

που θωρείς, το νωστοφυτεμένον,  

να βρεις αέραν σπαστρικόν και μουσκομυρισμένον. 

Τζ’ αν έρτει μέρα τζι έβρει σε άρρωστον, για καλόν σου, μεν πέψεις  

να φέρουσιν γιατρόν που πανωθκιόν σου.  

Τζ’ εν μπορετόν στα σσιέρκα του να γείρεις να πεθάνεις, κάλλιον να πας  

μιαν εβτομάν μες στα δεντρά να γιάνεις. 

Πόσα καλά μας φέρνουσιν και πόσα μας χαρίζουν;  

Την πρασινάαν, την δροσιάν, την μυρωδκιάν π’ ανθίζουν,  

τα ξύλα τους εν πον φελούν οξά ’ν τα πωρικά τους; ποιον εν το παρακατινόν; Οι 

μούττες, τα κλωνιά τους, που κόβκουμεν και κάμνουμεν στον νικητήν στεφάνιν;  

’ξα ’ν που μας φέρνουν την βροσιήν όποθεν τζι αν ’νεφάνει; 

Καληώρα του πόσσιει δεντρά στον τόπο φυτεμένα,  

ένι γονιός πόσσιει παιδκιά και βγκαίνουν προκομμένα,  

τζιαι βρίσκει τα παρηορκάν, ζιει τζι εν ηζιπελλεύκει (*), έτς’ εν τζιείνος που ’βαλε 

δεντρά τζιαι που φυτεύκει. 

(*) ηζιπελλεύκει: ζητιανεύει.
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31Ιστορίες από τα δάση μας

Amanda M., 10 χρονώνUgnė M., 6 χρονών
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32 Ιστορίες από τα δάση μας

Ēriks Hānbergs (1933–) 

Απόσπασμα από το βιβλίο  

Η μικρή μας πεζοπορία

Λετονία

Καθώς έκαιγαν στη σόμπα τα κάρβουνα

Τρελαίνομαι να μαζεύω μανιτάρια. Από παιδί μου άρεσε. Να τα 

μαζεύω εκεί στο δασάκι. Όχι ότι δεν τρελαίνομαι να τα μαζεύω και 

στο μεγάλο το δάσος, αλλά εκεί δεν πάω ποτέ μοναχός μου γιατί 

χάνομαι αμέσως μέσα σε τόσα δέντρα.

Όταν ήμουν μικρός, μαζευόμασταν σε μεγάλες ομάδες και βγαίναμε 

για «κυνήγι» μανιταριών. Ξεκινούσαμε με δυο αμάξια που τα έσερναν 

άλογα. Σχεδόν ολόκληρο το σόι των Rimeņi στριμωχνόταν σ’ αυτά. 

Κουβαλούσαμε μαζί μας καλαθούνες, καλάθια και καλαθάκια. Δεν 

θυμάμαι αν ήταν συνήθως ο πατέρας ή η μάνα μου που αποφάσιζε 

ότι ήρθε η μεγάλη στιγμή να πάμε στο δάσος, αλλά η τύχη πάντοτε 

μας χαμογελούσε. Επιστρέφαμε πάντα με λογιών-λογιών μανιτάρια 

που τα κάναμε τουρσί ή τα ξεραίναμε. Σ’ εκείνες ακριβώς τις 

εκστρατείες έμαθα να ξεχωρίζω ποια μανιτάρια τρώγονταν και ποια 

ήταν δηλητηριώδη.

Όχι μακριά απ’ το σπίτι μας, βρισκόταν ένα μικρό ύψωμα που το 

λέγαμε Πατατόλοφο ή Μανιταρόλοφο-Πατατόλοφο γιατί το χώμα 

του ήταν αμμώδες και μπορούσαμε ν’ αποθηκεύουμε εκεί τη σοδειά 

της πατάτας, και Μανιταρόλοφο γιατί εκεί ακριβώς, ανάμεσα στα 

δεντράκια, από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι αργά το φθινόπωρο 

φύτρωναν άγρια μανιτάρια. Η μάνα μου μ’ έστελνε συχνά να τα 

μαζέψω λέγοντάς μου: «Δεν πετάγεσαι λίγο να μαζέψεις κανένα 

μανιτάρι; Άντε την ευχή μου να ’χεις!»

Πήγαινα λοιπόν στο ύψωμα, έβγαζα το σουγιαδάκι που μου ’χαν 

κάνει δώρο κι έκοβα αβέρτα αγριομανίταρα, μικρά και μεγάλα.

Καθώς έκαιγαν στη σόμπα τα κάρβουνα, η μάνα μου έβαζε τα 

μανιτάρια πάνω σε μια ειδική σχάρα με μεγάλη μεταλλική χειρολαβή. 

Έπρεπε να την κουνάει πέρα δώθε πάνω στα κάρβουνα. Όταν τα 

μανιτάρια είχαν γίνει σχεδόν, έξυνε από πάνω τους τα σημεία που 

είχαν καεί στη φωτιά. Μετά έβαζε τα μανιτάρια σε μια πιατέλα. Τέλος, 

τους έριχνε κρέμα και τα πασπάλιζε με μια πρέζα αλάτι. Και κάναμε 

τότε φαγοπότι τρικούβερτο! 
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33Ιστορίες από τα δάση μας

Ilona W., 7 χρονώνDominika P., 9 χρονών
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34 Ιστορίες από τα δάση μας

Anzelmas Matutis (1923–1985)

Λιθουανία

Ωδή στο δάσος

Ας θροΐσει το δάσος, ας ψιθυρίσει,

Η πράσινη αδελφή μου!

Οι άνθρωποι

Ας της προσφέρουν

Χείρα βοηθείας,

Ας γίνουν οι νέοι

Κι οι γέροι

Φίλοι του δάσους.

Το δάσος θα σαλέψει,

Των λουλουδιών οι στήμονες θα σκορπίσουν αρώματα.

Αγαπήστε τα δάση σε όλη τη γη!

Αυτό μόνο. Αρκεί.
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35Ιστορίες από τα δάση μας

Maria M., 7 χρονώνHanien W., 6 χρονών
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36 Ιστορίες από τα δάση μας

Jean Back (1953–)

Λουξεμβούργο

Fitbull

Οξιές, βελανιδιές, κι ανάμεσά τους μικρόσωμα κατακόκκινα ανθρωπάκια που 

λάμπουν δίπλα στους θαμνοφράχτες. Βάλε μια φωνή μέσα στο δάσος. Και τι να 

φωνάξω; Φώναξε τ’ όνομά σου. Στέφανος. Πιο δυνατά! Στέφανοοοος! Η φωνή 

αντηχεί, πάνω και κάτω και πέρα και δώθε. Δεν ακούς; Όχι. Φώναξε πάλι. Είναι 

η ηχώ. Πάλι, φώναξε πάλι. Τι είναι η ηχώ, μπαμπά; Δρόμοι, μονοπάτια, πράσινο 

φως, πράσινη σκιά: το μονοπάτι για τους δρομείς είναι καλά σηματοδοτημένο. 

Τρέχα, τρέχα, τρέχα! Απόκαμα. Τι; Κιόλας; Μα είσαι μόνο δώδεκα χρονών. 

Πρέπει να είσαι σε φόρμα, άντε, εν-δύο, εν-δυό, τρέχα γύρω από το δένδρο. 

Εσύ επέμενες να έλθεις μαζί μου. Μπαμπά, διψάω! Πάρε βαθιές εισπνοές, έτσι, 

λίγος ιδρώτας, σιγά το πράγμα! Θέλω κόκα-κόλα, μπαμπά! Κάνε κοιλιακούς, 

κάνε διατάσεις για τα ισχία... μη σταματάς στιγμή! Εμπρός μαρς! Τρέχα, σαν 

να είσαι σε λήθαργο, άσε το μυαλό σου ελεύθερο!... Έτσι μπράβο! Μπαμπά, 

πεινάω! Συνέχισε να τρέχεις, συνέχισε! Πονάει το πόδι μου. Σταμάτα να 

γκρινιάζεις! Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, μπαμπά! Αίφνης: να πάρει η οργή, 

τι κάνει αυτό το πίτμπουλ στο μονοπάτι για τους δρομείς; Γιατί μας κοιτάζει; Τα 

μικρά, διαπεραστικά μάτια μένουν ακίνητα. Κι εμείς το ίδιο. Κάποιος σφυρίζει: 

Τζακ, έλα ’δω! Σαν αστραπή το βαρύ ζώο εξαφανίζεται. Συνεχίζουμε τώρα, 

αργά, πολύ προσεκτικά. Πολύ πιο αργά. Βλέπεις, μπαμπά; Τελικά έκανες 

διάλειμμα.

KF0415081ELC_002.pdf   36 7/04/15   10:49:00



37Ιστορίες από τα δάση μας

Dimas S., 8 χρονώνEszter M., 9 χρονών
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38 Ιστορίες από τα δάση μας

Reviczky Gyula (1855–1889)

Ουγγαρία

Το δάσος

Αγαπώ των κλαδιών σου το θρόισμα,  

Τον μυστικό των σκιών σου κόσμο.  

Όταν με βασανίζει η αμφιβολία, η έγνοια, 

Σ’ εσένα, φίλε πιστέ, θα εμπιστευτώ τα μυστικά μου.  

Τους πόθους που ’χω στης καρδιάς μου τα μύχια 

Δεν τους μαρτυρά το χορτάρι, δεν τους φανερώνουν τα δέντρα.  

Δείξε, δάσος, συμπόνια, δείξε έλεος,  

Άνοιξε την αγκαλιά σου σ’ αυτούς που πονούν κι υποφέρουν. 

Αχ, τι όμορφος ο βαθυπράσινος ίσκιος που ρίχνουν τα δέντρα σου,  

Όταν εκτυφλωτικός τα φωτίζει ο ήλιος.  

Όταν οι κακόβουλοι με πληγώνουν  

Καταφύγιο μου προσφέρει το δάσος.  

Ω, των πολλών η βοή και οι έχθρες 

Σβήνουν μες στη μουσική της σιωπής,  

Που μέσα της τίποτα δε βλέπει το μάτι,  

Παρά μόνο το απαλό γαλάζιο του ουρανού. 

Η αγκαλιά σου που σιγοτρέμει απ’ την αύρα 

Με τυλίγει όταν ποθώ μοναξιά.  

Τα δέντρα, μικρά πειραχτήρια, 

Κοροϊδεύουν κάθε «αχ» και «βαχ» του γκρινιάρη.  

Κι όποιου την καρδιά δεν φτιάχνουν αυτά τα πειράγματα,  

Νεκρός κι ας μην πέθανε, είναι ήδη θαμμένος.  

Όποιος δεν σ’ αγάπησε, δάσος μου, 

Αυτός στη ζωή του δε χάρηκε, δεν πόνεσε αυτός στη ζωή του.
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39Ιστορίες από τα δάση μας

Levente S., 6 χρονώνAna G., 2α τάξη
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40 Ιστορίες από τα δάση μας

Achille Mizzi (1939–)

Μάλτα

Το δάσος

Με στοιχειώνει τούτο το δάσος… 

η μελωδία του κύλησε μέσα μου 

όπως η καλοκαιρινή αύρα γλιστράει ανάμεσα στα δένδρα. 

Καθόλου δεν θ’ απορούσα αν έκοβα μια φλέβα  

κι έβλεπα ν’ αναβλύζουν σταγόνες πράσινο αίμα.
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Goda D., 8 χρονώνMartina P., 8 χρονών
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42 Ιστορίες από τα δάση μας

Κάτω Χώρες

Επιστροφή στο δάσος

Θυμάσαι ακόμη πώς ένιωσες την πρώτη φορά που βρέθηκες στο δάσος; Εγώ 

δεν το θυμάμαι πια, διατηρώ όμως μέσα μου κάτι σαν πρώιμη ανάμνηση. Πριν 

απ’ αυτό, θα πρέπει να είχα παίξει εκατοντάδες φορές στο δάσος χωρίς να το 

συνειδητοποιώ. Μια δεδομένη στιγμή η ταινία των παιδικών χρόνων με τις 

ατέρμονες περιπέτειες στο δάσος σταμάτησε απότομα κι ένιωσα πια ότι είχα 

γίνει ένα με τη ζωή που με περιέβαλλε, με το δάσος. Ήμουν εγώ το δάσος. 

Κι ύστερα, όλα εξακολούθησαν να κυλούν το ίδιο απλά όπως και πρώτα: 

κατασκευάζαμε καλύβες, κυριεύαμε τα λάβαρα των αντιπάλων, φτιάχναμε 

φράγματα στο ρυάκι…

Είναι απίστευτο πόσο εύκολα τα ξεχνάς όλα αυτά. Σπουδάζεις, πιάνεις δουλειά, 

αρχίζεις (επιτέλους) να βγάζεις λεφτά και μπορείς τότε να επισκεφθείς τα δάση 

της Ασίας. Όμως, ενώ το βλέμμα σου στρέφεται νοερά στα μακρινά εκείνα 

μέρη, ξέρεις ότι δεν χρειάζεται καθόλου να ταξιδέψεις για να γευτείς τη φοβερή 

εμπειρία που σου προσφέρει η φύση. Χρειάζεται μόνο να έχεις ανοιχτό το 

μυαλό σου και τα δάση της Ολλανδίας (ξανα)γίνονται τότε μια περιπέτεια. Ο 

αμερικανός ειδικός σε θέματα προστασίας της φύσης John Muir είπε: «Κάθε 

φορά που προσπαθούμε να απομονώσουμε κάτι, ανακαλύπτουμε ότι συνδέεται 

με καθετί που υπάρχει στο Σύμπαν». Μια μεγάλη αλήθεια!

Όπως και να ’χει, είναι τεράστια η χαρά μου όταν περιφέρομαι πάλι στα ίδια 

δάση όπου έπαιζα όταν ήμουν παιδί. Στις αρχές της άνοιξης, για παράδειγμα. 

Υπάρχει πράγμα πιο όμορφο από έναν λόφο κατάσπαρτο  

με ανθισμένες ανεμώνες;

Marcel van Ool (1970–)
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Natalka D., 7 χρονώνAida S., 7 χρονών
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44 Ιστορίες από τα δάση μας

Κείμενο: Agentur einzigARTig

Αυστρία

Το δένδρο

Ένα τοσοδούλικο σποράκι ήμουνα σαν έπεσα στο χώμα, 

κι όνομα η τύχη που με γέννησε δεν μου ’δωσε ακόμα. 

Μια μέρα όμως θα βλαστήσω —μπορεί να γίνω οξιά μεγάλη και τρανή. 

Αγαπάς κι εσύ αλήθεια την ποίηση που ομοιοκαταληκτεί;

Σύντομα δενδράκι θα γενώ καμαρωτό, 

και θα με λένε οξιά, βελανιδιά ή πεύκο φουντωτό. 

Θα ’χω βελόνες, κουκουνάρες ή φυλλωσιά 

κι η αφεντιά μου τον καιρό θα αψηφά.

Μεγαλώνω και δένδρο γίνομαι ψηλό. 

Αλήθεια είναι, ναι, δεν είναι όνειρο. 

Το κλίμα ίδιο δεν θα ήταν χωρίς εμένα πια. 

Δεν είναι όλα ετούτα μαγικά;

Όταν γίνω δένδρο μέγα και τρανό όλοι θα γυρεύουν το μεγάλο μου κορμό. 

Κι εγώ θα καμαρώνω γι’ αυτό! 

Μια μέρα να γενώ τραπέζι, πολυθρόνα ή κρεβάτι. 

Δεν είναι όλα τούτα κάτι;

Των κλαδιών μου η φυλλωσιά και η σκιά 

γαλήνη και ανάπαυση προσφέρουν σε κάθε πλάσμα που γυρεύει ξεγνοιασιά.  

Είμαι των ζώων σπίτι και κατάλυμα, 

στα δέντρα πάνω ζουν αυτά κοπαδιαστά.

Αντίκρυ σε χιονοστιβάδες και πλημμύρες 

τους ανθρώπους θέλω να βοηθώ. 

Κι όσο οι εποχές αλλάζουν 

εγώ είμαι πάντα εκεί να υπηρετώ!

Κοντολογίς —το δάσος δίνει χαρά και ηρεμία. 

Έχεις αμφιβολία;
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45Ιστορίες από τα δάση μας

Natalia K., 6 χρονώνVeronika P., 9 χρονών
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46 Ιστορίες από τα δάση μας

Συγγραφέας: Μάτσιεϊ Χένρικ Μοτζελέφσκι 

(Maciej Henryk Modzelewski)

Έλαβε το 3ο βραβείο για δυο του ποιήματα 

στην κατηγορία παιδιών και εφήβων 12-15 

ετών στον 7ο Παμπολωνικό Διαγωνισμό 

Λογοτεχνίας με θέμα «Το δάσος —η αγάπη 

μου».

Πολωνία

Η μουσική του παρθένου δάσους

Πιανίσιμο
Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου φέγγουν δειλά-δειλά  

Μέσα από φύλλα τρεμάμενα στην ψύχρα του πρωινού 

Χαϊδεύουν τις δροσοσταλίδες που τρεμολάμπουν στου γρασιδιού την 

κόψη 

Και ξεπροβαίνοντας αργά μέσα απ’ τους ίσκιους 

Ο ελαφοκάνθαρος κουρνιάζει στου ροζιασμένου δέντρου το φλοιό 

Ενώ το σαλιγκάρι τεντώνει το νυσταγμένο του κεφάλι αναζητώντας 

κάτι για να φάει

Πιάνο
Ένα πουλί που μόλις ξύπνησε τιτίβισε κι ανοιγόκλεισε τα φτερά του 

Κάπου ψηλά μες στις δεντροκορφές 

Ο σκίουρος τρομαγμένος άφησε να του πέσει το φουντούκι που 

κρατούσε 

Κι αφήνει ένα τσιριχτό όλο θυμό για τη χαμένη λιχουδιά 

Ένα κύμα διατρέχει τον πράσινο θύσανο του πεύκου 

Κάνοντας να ξεχυθούν από το ώριμο κουκουνάρι οι απόγονοί του 

Ενώ ένα ξερόκλαδο που σπάει κάνει να τρέμει του λαγού η καρδούλα

Μετζοφόρτε
Ο φλώρος πήρε να κελαηδά γεμάτος γλύκα 

Αντήχησε μια συμφωνία από πουλιών λαιμούς και λαιμουδάκια 

Μόνο η κουκουβάγια άφησε ένα «κουκουβάου» κι αποκοιμήθηκε 

αμέσως 

Ενώ ο κούκος έμεινε να φυλάει σκοπιά

Φόρτε 
Ακαριαία, χωρίς κανέναν δισταγμό σφυροκοπά ο δρυοκολάπτης 

Με ακρίβεια που θα ζήλευε και έμπειρος χειρούργος 

Παίζοντας το ράμφος του ταμπούρλο 

Έδινε το ρυθμό στα ρολόγια από πουλιά που παιάνιζαν πόλκες 

Ο αέρας ανέκρουσε ένα παρατεταμένο γκλισάντο 

Σφυρίζοντας κι ορχούμενος εν μέσω των κλαδιών 

Ο βίσονας μεγαλοπρεπής ξύστηκε πάνω στον κορμό 

Σείοντας απειλητικά το κεφάλι

Και μια μπάσα φωνή φορτίσιμο αντηχεί λες κι είν’ βροντή κάπου 

μακριά 

Ο βρυχηθμός της εκτοξεύθηκε στα ουράνια 

Βρόντησε 

Κι η ηχώ της διαπέρασε το δάσος 

Μέχρι που έκανε το στερέωμα να τρέμει

Κι ύστερα, τι περίεργο, όλα σίγησαν πάλι
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Wiktoria J., 6 χρονώνJan Z., 9 χρονών
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48 Ιστορίες από τα δάση μας

Φερνάντο Πεσσόα (1888–1935)

Πορτογαλία

Πλανώμενος στους μυχούς των δασών

Πλανώμενος στους μυχούς των δασών,  

Ένας ήχος από ήχους περνά,  

Σαν από γιορτή ξωτικών.  

Γρήγορα, όμως, σιωπά...

Ήχος αμυδρός, καθαρά αντηχεί.  

Μοιάζει να μπαίνει στο άλσος· 

Μόλις η φωνή του πνιγεί 

Μυστικά ξεπηδάει ένας άλλος.

Να ‘ταν ψέμα; Να ’χε υπόσταση; 

Μήπως τίποτα; Ό,τι δείχνει κι ό,τι έχει 

Ένας ήχος, είναι μόνο απόσταση  

Ή αυτό που ποτέ δεν θα έλθει.
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Lóránt P., 8 χρονώνMárta S., 7 χρονών
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50 Ιστορίες από τα δάση μας

Mihai Eminescu (1850–1889)

Convorbiri Literare (Φιλολογικές 

Συζητήσεις) — 1 Οκτωβρίου 1879

Ρουμανία

Ξανανταμώνοντας

«Δάσος μου, δασάκι μου! 

Πώς τα πας, πουλάκι μου; 

Χρόνια πέρασαν και μήνες:  

που δεν σ’ είδα και δεν μ’ είδες 

Εγώ έφυγα μακριά 

Κι είδα χώρες και χωριά».

«Δες, εγώ είμαι το ίδιο για αιώνες: 

ακούω τους ανέμους τους χειμώνες, 

να μου τσακίζουν τα κλαδάκια 

να μου παγώνουν τα ποταμάκια 

τα μονοπάτια καλυμμένα  απ’ το χιόνι 

και το πουλί που κελαηδούσε παγώνει. 

Να σου πω τι έκανα πάντα:  

Άκουγα το καλοκαίρι τραγούδια 

Στο δρόμο που πάει στις πηγές 

που τις χαρίζω σε κάθε κοπέλα 

Που πάει με την κανάτα να γεμίσει νερό».

«Δασάκι με τα ποταμάκια που σιγοκελαρύζουν 

τα χρόνια έρχονται, περνάνε οι μήνες 

εσύ όμως μένεις νέο 

κι όλο γεμίζεις με περισσότερη νιότη».

«Για μένα τι είναι ο χρόνος, τι σημαίνουν οι αιώνες; 

Όταν τ’ αστέρια σπιθοβολούν μες στις λίμνες μου 

Είτε με χιόνι είτε με ήλιο  

Ο άνεμος με χτυπά, το φύλλωμά μου θροΐζει.  

Κι είτε με χιόνι είτε με ήλιο 

Με διασχίζει εμένα ο Δούναβης 

Μόνο ο άνθρωπος διαρκώς αλλάζει, 

και περιφέρεται χαμένος στη γη. 

Εμείς όμως μένουμε εκεί που είμαστε  

όπως είμαστε, ίδιοι μένουμε: 

Η θάλασσα με τους ποταμούς της 

Ο κόσμος με τις ερημιές του 

Το φεγγάρι με τον ήλιο 

Το δάσος με τις πηγές του».
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Mila M., Ηλικία 6Fanni V., 8 χρονών
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Lucija Arh, 

μαθήτρια δημοτικού σχολείου του Naklo

Σλοβενία

Το δάσος

Μες στην πρασινάδα που τα φύλλα θροΐζουν,  

είν’ το σπίτι μου εδώ. 

Παίρνω ώς πέρα το μονοπάτι, το μονοπάτι παίρνω των δέντρων, 

λες και παίζω ένα ουράνιο παιχνίδι.

Τα λουλούδια ευωδιάζουν, 

κελαρύζει το ρυάκι, 

Νιώθω εδώ σαν στο σπίτι μου. 

Αστερόσκονη κάτω απ’ τα πόδια μου, τα μαλλιά μου χαϊδεύει τ’ αγέρι, 

Η ελευθερία μέσα στα μάτια μου, την έμπνευση κρατάω στο χέρι.

Tα πουλάκια με χαιρετάνε,  

Οι καμπανούλες μου αναγγέλλουν: 

«Ναι, εδώ είν’ αυτό το μέρος!» 

Το μέρος που χρόνια αναζητούσα, 

Το μέρος που μας χάρισε η φύση.
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Julija J., 6 χρονώνSkaistė D., 6 χρονών
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Janko Čajak (1830–1867)

Σλοβακία

Την ώρα της αρρώστιας μου

Δάση απέραντα, σκοτεινά 

στην κοιλάδα εκεί του Váh, 

Χάσατε το πλούσιο χρώμα 

κάτω από του χιονιού το στρώμα!

Δεν φεγγοβολούν φωτιές 

Στις πλατιές σας ρεματιές, 

Δεν βοσκούν πια αλογάκια 

Μείναν μόνα τα δεντράκια.

Μα η άνοιξη θα γυρίσει, 

Στην αγκαλιά του ο Μάης θα σας κλείσει, 

Θα λυθεί του χιονιού η θηλιά, 

Το δάσος θα γεμίσει ευωδιά.

Και μετά —αχ, μετά—, αν θα ζήσω 

Καταφύγιο σε σας θα ζητήσω. 

Θα σας πω τον κάθε μου πόθο 

Θα σας τραγουδήσω την αγάπη που νιώθω!
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Richardas P., 6 χρονώνCintia S., 9 χρονών
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Μια ιστορία από το φινλανδικό έπος 

Κάλεβαλα

Φινλανδία

Η σπορά του δάσους

Τότε σηκώθηκε ο γερο-Βάιναμοϊνεν, 

Και με τα πόδια πλανήθηκε σ’ όλο το νησί, 

Που έπλεε καταμεσής του πελάγους, 

Στη γη την έρημη και χέρσα. 

Πέρασε εκεί πολλά καλοκαίρια, 

Έζησε εκεί άλλους τόσους χειμώνες, 

Σ’ εκείνο το νησί χωρίς ανθρώπινη λαλιά, 

Στη γη την έρημη και χέρσα. 

Στοχάστηκε πολύ κι αναρωτήθηκε, 

Το κλωθογύρισε πάλι και πάλι 

Ποιος να του σπείρει αυτή τη γη, 

Ποιος τους σπόρους του ολούθε να σκορπίσει; 

Οι σκέψεις του σταμάτησαν στον Πέλλερβοϊνεν, 

Των πεδιάδων και των λειμώνων τον πρωτότοκο, 

που Σάμπσα τον φωνάζανε όταν ήταν αγόρι λεπτοκαμωμένο, 

Να του σπείρει αυτή την έρημη γη 

Και τους σπόρους του δάσους ολούθε να σκορπίσει. 

Συμφώνησε ο Πέλλερβοϊνεν. 

Σπέρνει με άκρα επιμέλεια το νησί, 

Σπέρνει σπόρους στους χέρσους αγρούς, 

Σ’ όλους τους βάλτους και στους πεδινούς λειμώνες, 

Σπόρους του δάσους στα λασποτόπια.

Και στο στέρεο έδαφος βελανίδια, 

Έλατα σπέρνει στα βουνά, 

Και στις λοφοκορφές πεύκα, 

Θάμνους πολλούς σε κάθε κοιλάδα. 

Σημύδες στους βάλτους, 

Σκλήθρα στα λασποτόπια, 

Στους πεδινούς αγρούς φιλύρες, 

Στα νότια χώματα ιτιές, 

Σε μέρη ολότελα απείραχτα αγριοσουρβιές, 

Στους όχτους των ρεμάτων κράταιγους, 

Κι άρκευθους στους λόφους. 

Αυτό το έργο τέλεσε ο Πέλλερβοϊνεν, 

Ο λεπτοκαμωμένος Σάμπσα, όταν ήταν παιδί. 

Σύντομα οι γόνιμοι σπόροι βλάστησαν, 

Σύντομα τα δέντρα του δάσους θέριεψαν, 

Σύντομα πρόβαλαν οι αιχμές των ελάτων, 

Κι οι πευκώνες απλώθηκαν όσο φτάνει το μάτι. 

Οι σημύδες υψώθηκαν σ’ όλους τους βάλτους, 

Στα λασποτόπια πρόκοψαν τα σκλήθρα, 

Στα πλούσια χώματα οι φιλύρες. 

Μεγάλωσαν κι οι άρκευθοι, 

Με τα κεδροκούκουτσα να κρέμονται σ’ ορμαθούς, 

Κι έδεσε ο καρπός στου κράταιγου τα κλαδιά.
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Rasa O., 7 χρονώνAna S., 10 χρονών
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Erik Gustaf Geijer (1783–1847)

Σουηδία

Το σαλόνι και το δάσος

Κόσμος γεμάτος ταραχή, όλο με τυραννάει. 

Γαλήνη τάχα πού να βρω; Για εκεί θα κινήσω και πάλι. 

Στις ερωτήσεις που η καρδιά ολημερίς ρωτάει 

Δεν βρίσκεις απάντηση μόνος σου, δεν σου δίνουν απάντηση άλλοι.

Προτιμώ να πλανιέμαι στα δάση, 

Κι ενώ μες στα φύλλα το βράδυ η αύρα θροΐζει,  

Τις σιωπηλές σκέψεις μου δεν θα μπορεί να σκεπάσει 

Το δάσος όσο κι αν όλη τη νύχτα βουΐζει.
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Astijus P., 9 χρονώνGabrielé D., 10 χρονών
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Απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Η καρδιά 

του Μιντλόθιαν» («Heart of Midlothian»), 

από τα Μυθιστορήματα του Γουέιβερλι 

(Waverley Novels, 1818)

Σερ Γουόλτερ Σκοτ  

(Sir Walter Scott, 1771–1832)

Ηνωμένο Βασίλειο

Η καρδιά του Μιντλόθιαν

Ο Jock από το Dumbiedykes ακούει του κύρη του την ορμήνεια… 

«Γιόκα μου, σα δεν έχεις τίποτις να κάμεις, ένα δεντρί μπάρε μου να πα  

και να φυτέψεις. Θε να τρανώνει το δεντρί, γιόκα μου, κι όταν εσύ κοιμάσαι.»
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Τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Στατιστικές

Τα δάση και άλλες δασικές εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν περίπου 180 εκατομμύρια 

εκτάρια, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 40 % της χερσαίας έκτασης της ΕΕ. Κατά μέσο όρο, 

τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κοπεί μόλις τα δυο τρίτα περίπου της ετήσιας δασικής αύξησης, με 

αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ποσότητας της ξυλείας στα δάση. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα το 5 % των δασών του πλανήτη, τα δάση δε της ΕΕ 

επεκτείνονται συνεχώς τα τελευταία 60 έτη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση στον υπόλοιπο 

κόσμο όπου οι δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να μειώνονται, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα του πλανήτη.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις είναι η Φινλανδία και η Σουηδία, 

όπου τα τρία τέταρτα περίπου του εδάφους τους καλύπτονται από δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις. 

Η Εσθονία και η Λετονία διαθέτουν σχετικά υψηλές κατά κεφαλήν δασικές εκτάσεις. Οι χώρες με τις 

μικρότερες δασικές εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, βλέπε: www.ec.europa.eu/agriculture/forest/

statistics

Mía I. G., 7 χρονών
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Σε όλους τους πολιτισμούς της Ευρώπης συναντούμε τη συμβολική σχέση μεταξύ 
της ζωής ενός δέντρου και της ζωής ενός ανθρώπου. Η ανθολογία που κρατάτε στα 
χέρια σας χαρίζει μια καινούργια οπτική στη σχέση αυτή μέσα από την ποίηση και την 
πεζογραφία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tα κείμενα έχουν 
εικονογραφηθεί με παιδικά σχέδια που ρίχνουν μια ματιά μοναδική, γεμάτη χρώμα και 
διεισδυτικότητα στο πώς βλέπουν τα παιδιά τα δάση και στο τι περιμένουν από μας.

Franciska M., 1η τάξη
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