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Θα σας αφηγηθώ έναν μύθο για ένα μυστηριώδες δάσος, που 
μήτε οι εγκυκλοπαίδειες, μήτε οι χάρτες, μήτε ακόμη και τα  
τρανά βι βλία των σοφών ανθρώπων γνωρίζουν γι’ αυτό. 

Μια φορά στα χίλια χρόνια, κάπου πολύ μακριά από εδώ, 
γίνεται «η Με γάλη Συνέλευση των Δασών». Εκεί μα ζεύο
νται τα δάση από όλα τα μέρη της γης. Κάθε νέο δάσος πα 
ρουσιάζεται μπροστά στη συνέλευση των σοφών γερόντων και 
δεί χνει με καμάρι το οικοσύστημά του, δηλαδή τα δέντρα, τα 
λουλούδια, τους θάμνους, τα ρυά κια, τα ξέφωτα, τα ζώα και 
τα πουλιά που ζουν και μεγαλώνουν μέσα του. Οι σοφοί γέ
ροντες δί νουν σε κάθε δάσος ένα μο να δικό όνομα που θα το 
κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, όπως το Τροπικό δάσος 
του Αμα ζονίου, ο Εθνικός Δρυμός Τόνγκας στην Αλάσκα, η 
Λεωφόρος των Μπαομπάμπ στη Μαδαγασκάρη, το Λεμο
νοδάσος του Γα λα  τά στην Ελλάδα, το δάσος των Μπαμπού 
στην Ια πωνία και άλλα πολλά, που δεν θυμάμαι να σας πω. 
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Σ’ αυτή τη συνέλευση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα νεα
ρό δάσος. Όταν ήρθε η σειρά του, στάθηκε μπροστά στους σο
φούς γέρο ντες, αλλά αντί να συστηθεί και να δείξει τα δέ ντρα,  
τα λουλούδια και τα φυτά που μεγάλωναν μέσα του, έστεκε εκεί  
ασάλευτο. Δε μι λούσε, ούτε λαλούσε, απλά κοιτού σε κάπου 
πέ  ρα, πολύ μακριά, σαν να ταξίδευε με τη σκέψη του σε μέρη 
άγνω στα... Μάταια οι σοφοί γέ ρο ντες τού έκαναν διά φο ρες ερω
τή σεις για να το γνωρίσουν καλύ τερα· το δάσος αρνιόταν πει
σματικά να τους μιλήσει. Άλλοτε χτυπού σε τους κορμούς και τα  
χαμηλότερα κλαδιά των δέντρων του στο έδαφος, ση κώ νοντας 
πυκνή σκόνη ολόγυρά του και άλλοτε κλεινόταν όλο και πιο πο λύ  
στον εαυτό του, πλέκοντας τα πυκνά κλαδιά γύ ρω του σαν να  
σφιχταγκαλιάζονταν μεταξύ τους. Πολλές φο ρές μάλιστα μονο  
λο γούσε, επαναλαμβάνοντας μία και μοναδική λέξη: «Το δά  
σος». «Το δάσος». Στο τέλος, οι σοφοί γέ ροντες απο φάσισαν ομό  
 φωνα να πάρει για όνομα τη λέξη αυτή: «Το Δάσος».
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Το Δάσος, όπως καταλάβατε, ήταν αλλιώτικο από τα άλλα, συ   νη
θι σμένα δάση. Ακόμη και οι άνθρωποι από τα διπλανά χω  ριά το  
φο βό ντουσαν και το απέφευγαν. Μα και το Δάσος δεν άφη  νε  
κα νέναν να το εξερευνήσει. Μόλις κα   τα  λάβαινε ότι κάποιος δια
βάτης ή περαστικός το πλησίαζε, εκεί νο έσφιγγε ακόμα πε ρισ
σό τερο τα πυκνά κλαδιά των δέντρων του, δημιουργώντας έναν  
μπερ δεμένο κλαδένιο φράχτη ολόγυρά του, που ήταν αδύ να τον 
να τον προσπελάσει κανείς. Μ’ αυτά και μ’ άλ λα πολ λά, δημιουρ
γήθηκε ένας μύθος γύρω από δάσος και το μυ  στή ριο που μπορεί  
να έκρυβε. Ο μύ θος διαδόθηκε από στόμα σε στό μα, από χώρα  
σε χώρα και έφτασε μέχρι τον τόπο μου. Τότε ξεκί  νησα για το  
μεγάλο ταξίδι. Ήθελα, βλέπετε, να βρω το Δά σος και να ανα κα
λύψω τι ήταν αυτό που το έκα νε τό σο ξεχω ριστό και μο ναδικό.  
Έτσι, μετά από πολλές περιπέ τειες, που θα σας τις αφη γηθώ σε  
μια άλλη ιστορία, βρέθηκα να στέκομαι ενθουσια σμένος στις 
παρυφές του Δάσους.

Γεμάτος συγκίνηση, πλησίασα προς το μέρος του… ξαφνικά το  
Δάσος με αντιλήφθηκε και έκλεισε ερμητικά τα κλαδιά των δέ
ντρων ολόγυρά του, φτιάχνοντας ένα αδιάβατο φρούριο. Μέρες 
πολλές περίμενα με υπομονή και έψαχνα να ανακαλύψω ένα  
μυστικό πέρασμα, αλλά μά ταια. Όσο εγώ προσπαθούσα να βρω  
τρόπο να περάσω, τόσο εκείνο κλει νόταν όλο και πιο πολύ στον  
εαυτό του. 
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Ώσπου μια μέρα, δεν θυ μάμαι ακριβώς να σας πω πότε και πώς, 
εντε λώς ξαφνικά μού αποκα λύφθηκε ένα μυστικό πέρασμα.  
Αφού σύρ θηκα ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά, βρέθηκα επιτέλους 
μέσα στο Δάσος. Τότε απλώθηκε μπροστά μου ένας ολάκερος κό
σμος, ακριβώς ανάποδος από τον δικό μας! Υπήρχαν ολόγυρά μου  
εκατοντάδες μονοπάτια, φι δογυριστά, σαν ένας με γάλος περί
πλοκος λαβύρινθος. Κάθε μονοπάτι οδηγούσε σε μέ ρη πρω τό
γνωρα, όπου η αντίληψη της πραγματικότη τας διέφερε από τα 
συνηθισμένα… 
Εάν έπεφτε κάτω ένα μικρό χαλικάκι, αντηχού σε στ’ αφτιά μου  
σαν να έσκαγε μια δυνατή κροτίδα. Μπορούσα να ακούσω καθα ρά  
όλη τη συ νομιλία μιας μικροσκοπικής πασχαλίτσας με μια κάμπια  
ή το φτερού γισμα μιας λιβελούλας, κι ας βρισκόντουσαν εκατοντά
δες μέτρα μακριά μου. Μέσα στο Δάσος ανα κάλυψα ένα σω ρό λε
πτομέρειες που σίγουρα δεν θα μπορούσα να παρατη ρήσω δί χως  
μεγεθυντικό φακό. Μερμήγκια να κουβαλούν την τρο φή τους,  
δροσοσταλίδες να κυλούν από το πιο ψηλό κλα δί ενός δέντρου, 
μικροσκοπικά αυγά αρά χνης έτοιμα να σκά σουν. Κάλ λι στα, πάλι, 
θα μπορού σα να τυφλωθώ από το φως μιας πυ γο λαμπίδας, κι ας  
ανα βό σβηνε χιλιόμετρα μα  κριά μου. 
Αλλά και οι μυρωδιές και οι γεύσεις ήταν πιο έντονες μέσα στο 
Δά σος. Τρώγοντας για κολατσιό ρίζες πασπαλισμένες με μέλι, 
νό μι ζα ότι γευόμουν το πιο νόστιμο γλυκό του κόσμου, ενώ όταν  
έφερνα κοντά στη μύτη μου ένα απλό βε λανίδι, μου φαινόταν τό
σο μοσχοβο λι στό, όπως το πιο υπέροχο άρω  μα. Και τα συ  ναι σθή
ματά μου, όμως, έμοιαζαν διαφορετικά· πα ρόλο που μπορεί να  
ήμουν κα τσούφης, λυπημένος ή ακόμα και θυμω μέ νος, μέ σα στο  
Δάσος ξεχνούσα τα πάντα και ένιωθα ευτυχι σμένος!
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Από εκείνη την πρώτη μας γνωριμία με το Δάσος έχουν περά
σει πολλά χρόνια, παραμένουμε όμως ακόμη αχώριστοι φίλοι. 
Όλον αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν ότι το πα ράξενο αυτό Δάσος  
δεν μοιάζει με κανένα από όσα έχω γνω ρίσει μέχρι σήμερα. 
Δεν σου δίνει εύκολα την ευκαιρία να το πλησιάσεις, ούτε απο
καλύπτει τα μυστικά και τις ομορφιές του αμέσως, προσπαθώ
ντας να κερδίσει τη φιλία σου. Αντίθετα, στην αρχή προτιμά να  
κλείνεται στον εαυτό του… Όχι πως δεν απολαμβάνει την καλή  
παρέα, αλλά να, σε αφήνει να το προσεγγίσεις μόνο εάν έχεις 
πραγματικά μεγάλη θέληση να το εξερευνήσεις… εάν το δια
σχίσεις χωρίς να το φοβάσαι… εάν αποδεχθείς ότι όλα μέσα 
στο Δάσος μπορεί να είναι και να δεί χνουν διαφορετικά από 
ό,τι έχεις συνηθίσει. Εάν τα καταφέρεις όλα αυτά, τότε το Δά  
  σος θα σου ανοιχτεί και θα σου χαρίσει απλόχερα την αγά 
 πη του…

Και τότε εκεί, κάτω από τα ψηλά δέντρα και τα χιλιοπλεγμένα  
κλαδιά του, ακριβώς στο κέντρο του Δάσους, θα χτυπάει και για  
σένα μια μεγάλη καρδιά που λάμπει ακτινοβολώντας μυριά
δες χρώματα!
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Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»  
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ  γράμματος  

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  
και συγχρη μα τοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο)






