
Ρομπέν Δασών 

Ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, 

ξεκινάει με πολλούς οπαδούς να ελευθερώσει τους 

Αγίους Τόπους. Πρόκειται για την Γ' Σταυροφορία. 

Στον Αγγλικό θρόνο άφησε αντικαταστάτη, ως ότου να 

γυρίσει, τον ετεροθαλή αδελφό του Ιωάννη τον 

Ακτήμονα, ο οποίος έχει αποφασίσει να κατακτήσει το 

θρόνο και να παραμείνει οριστικός βασιλιάς. 

Ο Ιωάννης κυβερνούσε την Αγγλία με τον πιο 

τυραννικό και άδικο τρόπο, γι' αυτό είχε ξεσηκώσει το 

μίσος του λαού. Στη διάχυτη λαϊκή δυσφορία δίνει 

έκφραση το κίνημα ενός γενναίου παλληκαριού: του 

Ρομπέν των Δασών. 

Σύμφωνα με το θρύλο, κάποιος φτωχός άνθρωπος 

σκοτώνει στο δάσος ένα ελάφι για να φάνε τα παιδιά 

του λίγο κρέας. Αλλά το ελάφι ανήκε στο βασιλιά 

Ιωάννη και ο φτωχός θα έμπαινε στη φυλακή. Τότε ο 

Ρομπέν αναλαμβάνει την ευθύνη ότι αυτός σκότωσε το 

ελάφι και χτυπά τους αστυνομικούς του βασιλιά. 

Θεσπίζεται τότε η ποινή του θανάτου για όποιον 

σκοτώσει βασιλικό ζώο. Σε απάντηση ο Ρομπέν 

σκοτώνει άλλο βασιλικό ελάφι και το πετάει μέσα στο 

σπίτι του σερίφη την ώρα που γλεντοκοπούσε με 

άλλους οπαδούς του Ιωάννη. Ο Ρομπέν, 

καβαλικεύοντας το άλογο του ίδιου του σερίφη, φεύγει 

για το δάσος του Σέργουντ. Ο Ρομπέν επικηρύσσεται 

και τα κτήματά του δημεύονται. 

Σιγά-σιγά το δάσος γίνεται το κρησφύγετο πολλών 

αγανακτισμένων από τη διαγωγή του Ιωάννη και των 



οπαδών του. Όλοι μαζί ορκίζονται να μείνουν πιστοί 

στο βασιλιά Ριχάρδο και να παίρνουν χρήματα από 

τους πλούσιους για να τρέφουν τους πεινασμένους, να 

ντύνουν τους γυμνούς και να στεγάζουν τους 

αδύνατους και τους γέρους. Παντού οι φτωχοί 

προφέρουν το όνομα του Ρομπέν με ευλογίες και οι 

πλούσιοι με τρόμο. 

Εν τω μεταξύ μαθαίνεται ότι ο Ριχάρδος ο 

Λεοντόκαρδος επιστρέφοντας από τη Σταυροφορία 

πιάστηκε αιχμάλωτος στην Αυστρία και χρειάζονταν 

μεγάλο χρηματικό ποσό σαν λύτρα για να ελευθερωθεί. 

Ο Ρομπέν αποφασίζει να μαζέψει αυτός τα λύτρα, για 

να ελευθερώσει τον αγαπημένο του βασιλιά. Με 

διάφορους τρόπους συγκεντρώνονται τα λύτρα, έτσι 

ελευθερώνεται ο Ριχάρδος που ξαναγυρίζει 

μεταμφιεσμένος στην Αγγλία. 

Στο δάσος του Σέργουντ ο Ρομπέν συναντιέται με τον 

μεταμφιεσμένο βασιλιά Ριχάρδο και ύστερα από σειρά 

παρεξηγήσεων αποκαλύπτεται ποιος είναι ο 

μεταμφιεσμένος και ποιος ο ρόλος του Ρομπέν και των 

παλληκαριών του στην απελευθέρωση του Ριχάρδου. 

Όλοι μαζί ξεκινούν για το Λονδίνο, όπου ύστερα από 

γενναία μάχη ο Ιωάννης ηττάται, ο Ριχάρδος 

ξαναπαίρνει το θρόνο του, ο Ρομπέν διορίζεται 

Διοικητής της Βασιλικής Φρουράς και τα άλλα 

παλληκάρια του Ρομπέν νόμιμοι δασοφύλακες. 


