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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  

  

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επιχειρείται να διερευνηθεί η διαφορά μεταξύ 

των κλασικών και σύγχρονων παραμυθιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά, η ποικιλία 

θεμάτων και ο σχολιασμός δέκα επιμέρους παιδικών βιβλίων, αποτελούν το κύριο 

μέρος της εργασίας.   

Kύριος σκοπός της μελέτης αποτελεί ο εντοπισμός και η ανάλυση των στοιχείων 

εκείνων που καθορίζουν τα αίτια για την δημιουργία δύο διαφορετικών ειδών 

παραμυθιών. Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στον τύπο ανάλυσης 

περιεχομένου των δέκα παραμυθιών, ενώ η δομή της μελέτης βασίζεται σε 4 

κεφάλαια. Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο σχετίζεται με το θεωρητικό πλαίσιο 

και τους ορισμούς του παραμυθιού, του κλασικού και σύγχρονου, τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, την αισθητικά και τεχνική τους προσέγγιση και άλλους τομείς 

που συνδέονται άρρηκτα με το παραμύθι.   

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση και στο σχολιασμό πέντε κλασικών 

παραμυθιών. Παρουσιάζεται περιγραφή των χαρακτηριστικών τους, του 

περιεχομένου, στερεοτύπων κ.α.   

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η ανάλυση και ο σχολιασμός πέντε σύγχρονων 

παραμυθιών, με βάση την παραπάνω τεχνική.   

Κλείνοντας, το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει με εκτενής κάλυψη τα αποτελέσματα 

της έρευνας καθώς και τα συμπεράσματα. Αναφέρονται αναλυτικά, οι βασικές 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη.   
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Λέξεις-κλειδιά: Παραμύθι, κλασικά παραμύθια, σύγχρονα παραμύθια, Παιδική 

λογοτεχνία.  

ABSTRACT 
  

In the present work, we attempt to explore the difference between of Classic fairy 

tales and Modern fairy tales. The basic features, the variety of themes, and the 

commendations about ten aliquots kids’ books, constitute the mainly part of labor.   

The main purpose of the study is to locate and analyse the elements that define the 

causes and the creation about two different types of Fairy tales. The methodological 

approach is based on the type of content analysis ten fairy tales, while the structure of 

the study is based on four chapters.   

More specifically, the first chapter is related to the theoretical framework concerning 

the definitions of the words fairy tale, classic and modern fairy tale, basic features, 

aesthetic and technical approach and others sectors who connected indissolubly with 

Fairy tales.    

The second chapter refers to the analysis and commentation of five Classic Fairy tales. 

Presenting the description of features, contends and stereotypes.  

In the third chapter refers to the analysis and commentation of five Modern Fairy 

tales, based on further technique.   

In the closing, the fourth chapter describes with full coverage the labors results while 

and the conclusions. Refers analytically the basic similarities and differences between 

the two types.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  
Η παρούσα πτυχιακή εργασία που εκπονείται στο πλαίσιο Προπτυχιακού 

προγράμματος, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήματος Νηπιαγωγών, 

έχει θέμα της το παραμύθι και συγκεκριμένα, την πολύπλευρη μελέτη και διάκριση 

των κλασικών και σύγχρονων παραμυθιών. Για την ευκολότερη κατανόηση και 

εισήγηση του θέματος, προσεγγίστηκαν αρχικά, θεωρητικές έννοιες και ενότητες που 

συνδέονται άρρηκτα με το θέμα της εργασίας.   

          Οι λόγοι που με ώθησαν να παρατηρήσω και να μελετήσω τα παραμύθια ήταν 

αρχικά, προσωπικοί. Στην πορεία της πρακτικής μου άσκησης, παρατήρησα 

ενδιαφέρον συμπεριφορές των παιδιών απέναντι στα παιδικά βιβλία και 

συγκεκριμένα στο διαχωρισμό των κλασικών, που η πλειοψηφία γνώριζε μέσα από 

τον οικογενειακό τους κύκλο και των σύγχρονων. Αυτό το γεγονός, μου δημιούργησε 

αρκετούς προβληματισμούς, σχετικά με το αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα παιδικό 

κλασικό ή σύγχρονο βιβλίο στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.   

         Η εργασία χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται ορισμοί και 

έννοιες, του παραμυθιού, των χαρακτηριστικών του, της παιδικής λογοτεχνίας κ.α., 

που χρειάζεται να αποκωδικοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη αφομοίωση του. 

Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιείται η μελέτη και ο σχολιασμός πέντε κλασικών 

παραμυθιών. Σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά του, η μορφολογία, το περιεχόμενο, η 

εικονογράφηση, τα στερεότυπα και η γλώσσα. Στο τρίτο μέρος, ακολουθεί η 

παρατήρηση και η μελέτη πέντε σύγχρονων παραμυθιών. Το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται και σε αυτά τα παραμύθια, στις ίδιες ενότητες.   

        Το ενδιαφέρον εστιάζεται επίσης και στη σύγκριση και υποβολή 

συμπερασμάτων, σχετικά με τις ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν τα δέκα 

κλασικά και σύγχρονα παραμύθια που μελετήθηκαν.   
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        Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η γνωριμία και η εξερεύνηση των 

κλασικών και σύγχρονων παραμυθιών. Είναι απαραίτητο τα παιδιά να έρχονται σε 

επαφή και να αλληλοεπιδρούν και με τα δύο είδη.   

  

  

Αφόντας ανταμώθηκαν το ψέμα και η αλήθεια,  

Στης γης τη σφαίρα επλήθυναν τα τόσα παραμύθια,  

Βηλαράς  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΑΜΥΘΙ  

1.1Παραμύθι (ιστορία)  
  

Το παραμύθι αποτελεί μια από τις πρώτες μορφές λόγου στον ανθρώπινο πολιτισμό. 

Ξεκινά από την μητέρα, η οποία αφηγείται τα βιώματα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις 

στο παιδί της με σκοπό να του εξηγήσει, να δώσει λύσεις στους προβληματισμούς του 

αλλά και να το παρηγορήσει  (Δελώνης,1991). Η φωνή της μητέρας, αναφέρει ο 

Rodari (Βασιλαράκης, 1992), δεν μιλάει στο παιδί μόνο για την κοκκινοσκουφίτσα ή 

τον κοντορεβιθούλη, αλλά για εκείνη την ίδια. Το παιδί σε αυτή την περίπτωση 

ενδιαφέρεται για την μητρική φωνή, τις αποχρώσεις, την ένταση, τον τόνο και την 

τρυφερότητα, που απομακρύνει τους φόβους και τις ανησυχίες του.  Σε ένα πρώτο 

στάδιο για πολλούς αιώνες, το παραμύθι διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, από 

κοινωνία σε κοινωνία και από λαό σε λαό. Έτσι, το παραμύθι δημιούργησε ένα μέσο 

επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς και στις χώρες.   

Σε ένα δεύτερο στάδιο, η αφήγηση του παραμυθιού μέσω του προφορικού λόγου 

αναπτύσσεται σε καταγραφή. Τα κυριότερα αίτια αυτής της κίνησης οφείλονται στην 

αναζήτηση της ταυτότητας και της εθνικής φυσιογνωμίας κάθε χώρας. Η διαμόρφωση 

νέων ιδεολογικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που επικράτησαν στους 

νεότερους χρόνους, έδωσαν την ώθηση να δημιουργηθεί μια νέα επιστήμη, η 

Λαογραφία (Αναγνωστόπουλος,1991). Η λαογραφία, σύμφωνα με τον Γεώργιο Μέγα 

(1975), δεν διαφυλάσσει και σώζει απλώς αρχεία για τον χαρακτήρα του κάθε λαού. 
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Αλλά αφορά την έρευνα του ίδιου του λαού και τα φαινόμενα εκείνα  που αποτελούν 

εκδηλώσεις της λαϊκής ψυχής. Από τον 16
ο
 αιώνα και μετά, λοιπόν, γίνονται 

προσπάθειες να καταγραφούν πολλά από τα παραμύθια που ήταν ευρέως γνωστά με 

παραλλαγές. Η παλαιότερη πεζή συλλογή παραμυθιών εμφανίστηκε από τον 

Straparola, ο οποίος δημοσίευσε, τα Νότι Πιατσέβολι στη Βενετία το 1550.  

Μετά ακολούθησε ο Basile,με το Πενταήμερον (Ψυχαγωγία πέντε ημερών).  

Αργότερα, μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν οι συλλογές στα Γαλλικά από τον Charles 

Perrault, οι οποίες εδραίωσαν τον παραμύθι στην Ευρώπη. Έπειτα, οι αδελφοί 

Grimm με νέες συλλογές τους  ανέπτυξαν τον ενδιαφέρον και την γνώση για τα 

παραμύθια (Cooper, 1983). Στην Ελλάδα το 1850, ξεκινά η καταγραφή ελληνικών 

παραμυθιών με πρωτοπόρους τον Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της 

Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τον Στ. Κυριακίδη, τον Γ. Μέγα, τον Δημ.  

Λουκάτο και πολλούς άλλους.   

Το παραμύθι είναι ένα από τα είδη του έντεχνου λόγου, το οποίο αποτελεί την 

πνευματική ζωή του λαού. Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την λέξη «παραμύθιον», 

η οποία στην αρχαία ελληνική μεταφράζεται ως παραίνεση, προτρεπτικός λόγος, 

δηλαδή παρηγοριά. Σε παλαιότερα λεξικά, η λέξη ταυτίζεται με τη λέξη «μύθος». Το 

επίθετο «παραμυθιακός» μαρτυρείται με την αρχαία σημασία «παρηγορητικός».   

Το παραμύθι λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως «λαϊκή ή έντεχνη φανταστική διήγηση 

υπερφυσικών πράξεων, θαυμαστών ιστοριών, που δεν προβάλλονται ως αληθινές και 

που αποσκοπούν στην τέρψη των ακροατών» (Ακριτόπουλος,2013). Για τον Μέγα 

(1975), τα παραμύθια έχουν σκοπό να τέρψουν τον ακροατή. Χαρακτηρίζονται από 

το έντεχνο της διήγησης και στη πλοκή ζώα και πρόσωπα παρουσιάζονται μέσα στον 

κόσμο του μαγικού και του θαυμαστού. Το παραμύθι, αποτελεί αφήγημα, συχνά 

σύντομο που έχει ως θέμα του φανταστικές περιπέτειες. Συγχέεται με την μυθοπλασία 

και συνεργάζεται με το φανταστικό του συγγραφέα και του αναγνώστη. Ο Jean 

(1996), συνδέει το παραμύθι με την αφήγηση και το περιγράφει ως μια αφήγηση ενός 

συγκεκριμένου μήκους που περιέχει μια διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων.  Προσθέτει, 

ότι βασικό χαρακτηριστικό του παραμυθιού είναι ο αντικειμενικός του χαρακτήρας 

και ότι όλα τα γεγονότα που εγγράφονται ανήκουν στο παρελθόν. Ο κόσμος του είναι 

ονειρεμένος, θαυμαστός και φανταστικός. Συνήθη θέματα είναι οι δράκοι, οι 
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πριγκίπισσες, τα ζώα, οι γοργόνες, οι βασιλιάδες κ.α. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

κινούνται σε ένα χρόνο άχρονο και σε ένα τόπο άτοπο.  

Ο όρος «παραμύθι» είναι σήμερα ιδιαίτερα γενικός. Στο γένος αυτό εμπεριέχονται 

πολλά και διαφορετικά είδη. Οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες είναι το κλασσικό/λαϊκό 

και το σύγχρονο/έντεχνο παραμύθι. Ο Jack Zipes, στα κείμενα του διαχωρίζει το 

«λογοτεχνικό μαγικό παραμύθι/literary fairy tale» από το «λαικό μαγικό 

παραμύθι/folk magic tale. Για να περιγράψει τους δύο αυτούς όρους, χρησιμοποιεί τις 

αντιθετικές έννοιες «folk tale/conte populaire» και «individual tale/conte individual» 

για να προσδιορίσει την έννοια του συλλογικού και αντίθετα του ιδιωτικού 

παραμυθιού (Ακριτόπουλος,2013) Μέσα σε αυτά υπάρχουν υποδιαιρέσεις όπως: 

μαγικό παραμύθι, φανταστικό παραμύθι, ευτράπελο παραμύθι, παραμύθι με ζώα, 

φιλοσοφικό παραμύθι, αντιπαραμύθι, ερωτικό παραμύθι κ.α.   

Μια διαφορετική ταξινόμηση των παραμυθιών καταγράφεται από την Κανατσούλη 

(2002), σύμφωνα με την οποία τα παραμύθια χωρίζονται σε κατηγορίες:   

• Τα μαγικά ή εξωτικά παραμύθια που είναι τα κατ’ εξοχήν παραμύθια και 

αναφέρονται σε δράκους, γίγαντες, μάγισσες κ.λπ., έχουν δηλαδή έντονο το 

μαγικό στοιχείο.  

• Τα διηγηματικά ή κοσμικά παραμύθια που κινούνται σε ανθρώπινες κοινωνίες 

και μοιάζουν με μυθιστορήματα από την πραγματική ζωή.  

• Τα θρησκευτικά ή συναξαρικά που εμπνέονται από τους βίους αγίων.  

• Τα ευτράπελα ή σατιρικά που αναφέρονται σε παθήματα κουτών, 

ξεγελάσματα δράκων κ.λπ.  
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1.1.2 Κλασσικό/Λαϊκό παραμύθι  

  

Το λαϊκό παραμύθι γεννήθηκε παράλληλα με το τραγούδι κατά τη νηπιακή ηλικία της 

ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει λαός ή κοινωνία που να μην έχει δημιουργήσει 

παραμύθια. Μέσα από το λαό τους, τα ήθη, τα έθιμα, τις ασχολίες τους, γράφουν 

ιστορίες. Διαφορετικοί λαοί μεταξύ τους, συνεργάζονται και επικοινωνούν μέσα από 

τα λαϊκά παραμύθια, δημιουργώντας ένα κλίμα οικουμενικότητας και 

διαχρονικότητας. Από λαό σε λαό και από τόπο σε τόπο αλλάζει όχι μόνο ως προς το 

περιεχόμενο αλλά και στη μορφή.   

Το λαϊκό παραμύθι συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον καθηγητή Λαογραφίας Δημήτρη 

Πετρόπουλο (Κανατσούλη, 2002), κινείται στο κόσμο του υπερφυσικού και του 

μαγικού και έχει ως σκοπό, την τέρψη των ακροατών. Ο Μιχάλης Μερακλής, 

σημειώνει ότι «η πραγματικότητα της ζωής με την απαράβατη και σκληρή νομοτέλεια 

της μας καταθλίβει και λαχταράμε να ζήσουμε κάποτε και δίχως αυτήν, πλάθοντας 

μύθους». Για τον Μέγα (1975), τα λαϊκά παραμύθια έχουν σκοπό να τέρψουν τον 

ακροατή και χαρακτηρίζονται από ποιητική φαντασία. Πρόσωπα και ζώα κινούνται 

στο χώρο του μαγικού και του φανταστικού.   

Το λαϊκό παραμύθι είναι δημιούργημα ενός ανώνυμου συγγραφέα. Είναι κυρίως 

έργο συλλογικό και διαχρονικό. Δημιουργεί κόσμους φανταστικούς, ζωοποιεί τα 

άψυχα, εκφράζει ανθρώπινες σχέσεις, βρίσκεται σε ένα χώρο διαχρονικό και 

διατοπικό, εκφράζεται με αλληγορική και εικονική γλώσσα και τέλος, δικαιώνει το 

Καλό και δικάζει το Κακό. Το λαϊκό παραμύθι είναι το πιο κατάλληλο παιδικό 

λογοτεχνικό κείμενο για παιδιά, καθώς εκφράζει την παιδική ψυχή 

(Αναγνωστόπουλος,1991).  
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Σε ότι αφορά τα είδη Λαϊκών παραμυθιών υπάρχουν αρκετές διακρίσεις. Σύμφωνα με 

τον Δημήτρη Λουκάτου (Δελώνης,1991) σε :  

• Μαγικά ή ξωτικά  

• Διηγηματικά ή περιπέτειας  

• Θρησκειοθεματικά ή συναξαρικά  

• Συμβουλευτικά ή διδακτικά  

• Ευτράπελα ή αστεία  

• Αινιγματικά   

• Κλιμακωτά  

• Νοηματικά.   

Τέλος, συνήθη θέματα του λαϊκού παραμυθιού είναι οι λάμιες, οι γοργόνες, οι 

βασιλοπούλες, τα βασιλόπουλα, οι δράκοι, οι νεράιδες, τα ζώα, τα μαγικά 

αντικείμενα, οι μεταμορφώσεις των ανθρώπων, τα φυτά, οι πύργοι, τα παλάτια, τα 

βαθιά βουνά κ.α. (Αναγνωστοπούλου,1982).  

Το παραμύθι, λοιπόν διακρίνεται σε λαϊκό-κλασικό και έντεχνο-σύγχρονο. Το 

λαικόκλασικό παραμύθι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που στο σύγχρονο-

έντεχνο ίσως να χάνονται. Το σύγχρονο παραμύθι έχει πολλά κοινά με το κλασικό, 

όμως κάποια το ξεχωρίζουν από αυτό. Η μαγεία και ο κόσμος του φανταστικού 

υπερτερεί στο κλασικό παραμύθι, δίνοντας περισσότερη έμφαση στη φαντασία του 

παιδιού. Το μαγικό στοιχείο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της πραγματικότητας 

προσπαθώντας να δώσει λύση στα προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο το παιδί 

μεταφέρεται σε ένα κόσμο ονειρεμένο και μαγικό (Δελώνης,1991).  

Το υπερ-τοπικό και το υπερ-χρονικό στοιχείο στο κλασικό παραμύθι, λειτουργεί με 

τρόπο διαχρονικό. Τα κλασικά παραμύθια μπορούν να αφηγηθούν μέσα σε όλες τις 

εποχές και τους λαούς, δημιουργώντας έτσι ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Βασικό 

χαρακτηριστικό του κλασικού παραμυθιού είναι η σύγκρουση χαρακτήρων. 

Παρουσιάζεται μια μεγάλη αντίθεση μεταξύ του καλού και του κακού, του ωραίου 

και του άσχημου, του πλούσιου και του φτωχού. Δεν υπάρχει μεσότητα. Πρόσωπα, 

ζώα, αντικείμενα περιγράφονται με ασυνήθιστο τρόπο, μεταξύ των δύο ακροτήτων. 
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Οι ήρωες συχνά, εμφανίζονται μικροί ή τεράστιοι, άσχημοι ή πεντάμορφοι, χοντροί ή 

λεπτοί κ.α (Μέγα,1975).   

Επιπρόσθετα, στα περισσότερα κλασικά παραμύθια επικρατεί η επιστήμη της 

Λαογραφίας. Υπάρχει δηλαδή περιγραφή του χώρου, του περιβάλλοντος, της 

κοινωνίας κ.α. Εμφανίζονται πολιτιστικά στοιχεία των τοπικών κοινωνιών όπως, 

εποχές, εργασίες, τοπικές εορτές, ήθη και έθιμα κ.α. Οι ήρωες των κλασικών 

παραμυθιών είναι εμπνευσμένοι από την καθημερινή πραγματικότητα. Είναι 

άνθρωποι απλοί. Τα προβλήματα και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν, βρίσκουν 

κοινά στοιχεία με τους αναγνώστες, προσφέροντας τους μια οικειότητα 

(Κανατσούλη,2002).   

  

  

1.1.3 Σύγχρονο/Έντεχνο παραμύθι  

  

Το σύγχρονο παραμύθι δεν είναι μόνο ένα είδος παιδικής λογοτεχνίας ανάμεσα στα 

άλλα είδη, αλλά ένας υποχρεωτικός και κυρίαρχος χώρος στον οποίο εισερχόμαστε ή 

αναφερόμαστε σχεδόν αυτόματα, συνειρμικά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε αυτήν ή για 

αυτήν τη λογοτεχνία (Βασιλαράκης, 1992).  

Το σύγχρονο παραμύθι χρησιμοποιείται ως ταυτόσημη φράση του «έντεχνου 

παραμυθιού». Σύμφωνα με την φιλόλογο Κανατσούλη (2002), ο όρος αυτός 

θεωρείται ατυχής, καθώς έντεχνο σημαίνει αυτό που είναι γραμμένο με τέχνη. 

Παρόλη την επικράτηση της, η χρήση αυτής της λέξης στερεί από το λαϊκό παραμύθι 

την έντεχνο φύση του.   

Στα σύγχρονα παιδικά παραμύθια, ανήκουν κυρίως προσωπικά δημιουργήματα, τα 

οποία είναι δυνατό να συνδεθούν με έναν συγγραφέα, μια εποχή ή ακόμη και με ένα 

λογοτεχνικό ρεύμα. Στην ουσία, η συγγραφή του συσχετίζεται με όλους τους 

προβληματισμούς, συμπλέγματα και αμφιβολίες ενός σύγχρονου συγγραφέα. Το 

παραμύθι ξεφεύγει από τις αναφορές στη μυθολογία, την ιστορία, τους μύθους και το 

λαϊκό πολιτισμό και καλλιεργεί την προβληματική πάνω σε σύγχρονα ζητήματα της 

εποχής. Σύμφωνα με τον Μερακλή «το νεότερο παραμύθι είναι ένα θαυμάσιο 

ντοκουμέντο για την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου, γιατί, λόγω της 
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συντηρητικότητας που το διακρίνει, διαφύλαξε, έστω και κάποτε παραλλαγμένες, 

μορφές της πανάρχαιας σκέψης»(1973).   

Χωρίς αμφιβολία, οι λογοτέχνες δανείζονται πάρα πολλά στοιχεία από το λαϊκό 

παραμύθι. Έχουν επηρεαστεί από το ύφος, την γλώσσα, την τεχνοτροπία, τους ήρωες, 

την έναρξη και την κατακλείδα. Πολλά στοιχεία όπως, ο διάλογος, η κλιμακωτή 

διατύπωση, η δοκιμασία, οι συμβολισμοί, η επανάληψη, οι αντιθέσεις κ.α. 

εμφανίζονται και στα σύγχρονα παραμύθια.   

Τέλος, το σύγχρονο παραμύθι διαφοροποιήθηκε από το λαϊκό καθώς η πρόοδος των 

επιστημών, της τεχνολογίας, της σύγχρονης αστικής ζωής, δημιούργησαν νέους 

πνευματικούς ορίζοντες στην φαντασία του σημερινού παιδιού  

(Αναγνωστοπούλου,1982).  

  

  

Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο ενός σύγχρονου παραμυθιού είναι η 

απομυθοποίηση, δηλαδή ο περιορισμός του μαγικού και φανταστικού στοιχείου. Το 

σημερινό παιδί αρέσκεται σε θέματα που του είναι περισσότερο οικεία. Οι ήρωες του 

δάσους, οι νεράιδες, οι πρίγκηπες κ.λπ. δεν συγκινούν και προβληματίζουν τα παιδιά 

αυτής της εποχής. Ο ρεαλισμός, δηλαδή θέματα που εμπνέονται από τα προβλήματα 

της καθημερινής ζωής, αποτελεί το βασικό στοιχείο ενός σύγχρονου παραμυθιού, 

διατηρώντας το μυθικό μοτίβο και τη μυθική διάσταση, συγχέοντας την 

πραγματικότητα με τη φαντασία (Κανατσούλη, 2002).   

Η αγριότητα, η τιμωρία και η εκδίκηση είναι έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία που 

εμφανίζονται στο λαϊκό παραμύθι. Αντίθετα, στα σύγχρονα παραμύθια αποφεύγονται 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, προάγοντας ένα πνεύμα αισιοδοξίας, δικαιοσύνης και 

ανθρωπιάς. Η κοινωνία του σύγχρονου παραμυθιού συχνότερα προβάλλεται ως 

αταξική. Αποφεύγονται βασιλιάδες και πριγκίπισσες ενώ δημιουργούνται χαρακτήρες 

που πράττουν με ηθικούς κώδικες συμπεριφοράς (Αναγνωστοπούλου,1982). 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου παραμυθιού είναι η διαφορετική έκφραση 

και το ύφος του. Όπως όλα τα παραμύθια, έτσι και αυτό το είδος έχει ως σκοπό να 

τέρψει τους ακροατές. Αυτό επιτυγχάνεται από το ύφος του παραμυθιού που είναι 

οικείο, χαλαρό και δεν γράφεται μόνο για να τέρψει αλλά και να διδάξει. Το 
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ευτυχισμένο τέλος της ιστορίας (happy end) στο σύγχρονο παραμύθι, δρα λυτρωτικά 

στη ψυχοσύνθεση του παιδιού, προσφέροντας του ένα αίσθημα αισιοδοξίας και 

πίστης.   

Τέλος, είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως στα σημερινά παραμύθια κυρίαρχο στοιχείο 

είναι η εικονογράφηση. Παρατηρείται στα περισσότερα σύγχρονα παραμύθια η 

εικόνα να προηγείται της λέξης ή το κείμενο να παρουσιάζεται συμβατικό, σε σημείο 

όπου η εικόνα να το εξαφανίζει (Δελώνης, 1991).  

Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο (1991), το σύγχρονο παραμυθιακό υλικό μπορεί 

να διαιρεθεί σε κατηγορίες όπως:   

• Παραμύθια για ζώα  

• Κλασικά παραμύθια (μαγικά, διηγηματικά, θρησκευτικά κ.α.)  

• Αστεία παραμύθια  

• Διδακτικά παραμύθια  

  

  

Οι ιστορίες που μας αποκοιμίζουν είναι αυτές που μας κρατούν πιο ξύπνιους,  

Marthe Robert  

1.2 

Χαρακτηριστικά παραμυθιού  

  

1.2.1 Κόσμος του παραμυθιού  

  

Το παραμύθι ως αφήγημα έχει πλοκή, αφηγηματική μορφή, δομή και θεματική. Και 

το κλασικό και το σύγχρονο, παρουσιάζουν τις ίδιες ομοιότητες προς τα 

χαρακτηριστικά αυτά. Η βασικότερη ιδιότητα του παραμυθιού είναι ο φανταστικός, 

μαγικός και θαυμαστός κόσμος του. Αυτός ο κόσμος, συνήθως δεν βρίσκεται μέσα 

στα όρια του πραγματικού αλλά του υπερφυσικού. Μέσα στο παραμύθι όλα είναι 

δυνατά. Όλα τα απίθανα και μη πραγματικά είναι πιθανά να συμβούν. Αποτέλεσμα 

αυτού, είναι η μη ισχύ των φυσικών νόμων και οι ακραίες διαστάσεις. Οι χαρακτήρες 

περιγράφονται είτε πολύ μεγάλοι είτε πολύ μικροί. Δεν υπάρχει το σύνηθες μέτρο του 
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κοινού ανθρώπου. Αντικείμενα, ζώα και άνθρωποι περιγράφονται ή ως έξυπνοι ή ως 

χαζοί, ως καλοί ή ως κακοί, ως όμορφοι ή ως άσχημοι (Μέγα, 1975).   

Η παραμυθιακή ιστορία δεν αναφέρεται ποτέ σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή σε κάποιον 

συγκεκριμένο χώρο ή χρόνο. Εκτυλίσσεται «μια φορά και έναν καιρό», «κάποτε σε 

ένα τόπο, ή μέρος», ενώ οι ήρωες μέσω των χαρακτηριστικών στοιχείων τους, 

αποκτούν ένα όνομα συμβολικό π.χ. Η χιονάτη απέκτησε το όνομα της λόγω του 

άσπρου χρώματος στο πρόσωπο της (Κανατσούλη, 2002).   

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το παραμύθι 

δεν έχει ως σκοπό να διδάξει ούτε να συμβουλεύσει. Πάραυτα χαρακτηρίζεται ως 

ηθικό καθώς, μέσα από τις ιστορίες και τους χαρακτήρες, παρουσιάζεται ένας ηθικός 

κώδικας συμπεριφοράς, μια ηθική συνείδηση που πηγάζει από τον ίδιο τον λαό. 

Συνήθως υπάρχει ευχάριστο τέλος, ώστε να αποδοθεί «η τιμωρία του κακού» και «η 

δικαιοσύνη του καλού».   

Συνήθη θέματα του παραμυθιού είναι: οι γοργόνες, οι νεράιδες, οι δράκοι, οι 

πεντάμορφες βασιλοπούλες, τα βασιλόπουλα, τα ξωτικά, οι μεταμορφώσεις 

ανθρώπων, τα ζώα, τα μαγικά αντικείμενα, φαντάσματα, δάση απομακρυσμένα κ.α.  

(Αναγνωστοπούλου, 1982).   

  

1.2.2 Τεχνοτροπία, ύφος και δομή παραμυθιών  

  

Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο (1991), η παραμυθιακή αφήγηση ακολουθεί 

κάποιους νόμους και κανόνες. Σε όλη τη σύνθεση του, το παραμύθι περιέχει νόμους 

όπως, της τριπλής περιλήψεως, των διδύμων, της επιτάσεως ή της κορύφωσης του 

ενδιαφέροντος κ.α. που θα καταγραφούν στη συνέχεια. Το παραμύθι, διατηρεί ένα 

ύφος οικείο και  ζεστό, όπως η γλώσσα που μιλάει ο καθημερινός άνθρωπος. Αυτό 

χρησιμοποιείται κυρίως για να μπορεί το κείμενο να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά. Η 

γλώσσα, παλαιότερα χρησιμοποιούνταν στην καθαρεύουσα και στη δημοτική.   

Η δομή του παραμυθιού οργανώνεται σε τρία βασικά μέρη σύμφωνα με την 

Κανατσούλη (2002). Στο πρώτο μέρος, εμφανίζεται η εισαγωγή του παραμυθιού με 

συνηθισμένες φράσεις όπως, «παραμύθι μύθι το κουκί και το ρεβίθι». Το δεύτερο 
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μέρος αποτελεί το κύριο μέρος της ιστορίας, το οποίο αποτελείται από τις σκηνές ή τα 

επεισόδια του παραμυθιού. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του, είναι η κατακλείδα, η 

οποία περιέχει φράσεις του τύπου, «κι έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα» ή 

«κείνοι στα αγκάθια και μεις στα βαμπάκια».   

Ο Propp (2009), εξέτασε 100 Ρώσικα παραμύθια και διαπίστωσε ότι υπάρχουν 

κάποιες  

σταθερές και αμετάβλητες λειτουργίες που εμφανίζονται στα περισσότερα 

παραμύθια. Οι λειτουργίες αυτές οργανώνουν την δομή κάθε παραμυθιού. Σύμφωνα 

με τον ίδιο, το παραμύθι αρχίζει με κάποια αρχική κατάσταση. Ύστερα από αυτή 

ακολουθούν οι εξής λειτουργίες:  

  

1. Η απομάκρυνση   

2. Η απαγόρευση  

3. Η παραβίαση  

4. Η διερεύνηση  

5. Η εκχώρηση  

6. Η εξαπάτηση  

7. Η συνενοχή  

8. Η δολιοφθορά ή έλλειψη  

9. Η μεσολάβηση  

10. Η συναίνεση του ήρωα   

11. Η αναχώρηση του ήρωα  

12. Ο ήρωας υποβάλλεται σε δοκιμασία από δωρητή  

13. Η αντίδραση του ήρωα  

14. Ο εφοδιασμός  

15. Η μετακίνηση του ήρωα  

16. Ο αγώνας ανάμεσα στον ήρωα και τον ανταγωνιστή  

17. Η στιγμάτωση   

18. Ο ήρωας νικά τον ανταγωνιστή του (νίκη)  

19. Η απαλλαγή από τη συμφορά  

20. Η επιστροφή του ήρωα  
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21. Η καταδίωξή του (κυνηγητό)  

22. Η διάσωση  

23. Ο ήρωας επιστρέφει αγνώριστος σπίτι του  

24. Οι αξιώσεις του ψεύτικου ήρωα (αβάσιμες απαιτήσεις)  

25. Στον ήρωα αναθέτουν ένα δύσκολο πρόβλημα  

26. Η εκτέλεση του προβλήματος (λύση)  

27. Η αναγνώριση του ήρωα  

28. Το ξεσκέπασμα του ψεύτικου ήρωα   

29. Η μεταμόρφωση του ήρωα  

30. Η τιμωρία του εχθρού  

31. Ο γάμος του ήρωα  

  

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν κάποιες ενστάσεις σύμφωνα με το μοντέλο 

λειτουργιών του  Propp, καθώς αναφέρεται ότι αναδεικνύει μόνο το μορφολογικό 

του υπόβαθρο και όχι τόσο το φανταστικό στοιχείο.   

  

  

  

  

  

Ο κόσμος πλάστηκε για να καταλήξει σε ένα όμορφο βιβλίο,   

Novalis Mallarme  

1.3 

Χαρακτήρες παραμυθιού  

  

Οι χαρακτήρες είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων προσκολλημένο σε ένα 

όνομα, αλλά στο όνομα κάποιου που ποτέ δεν έχει υπάρξει στην πραγματικότητα 

(Τσιλιμένη, 2004).  

Οι χαρακτήρες σε ένα παιδικό παραμύθι δεν εμφανίζονται σαφώς τυχαία. 

Συμβολίζουν ηθικά ή μη ηθικά χαρακτηριστικά και αξίες του ανθρώπου, 
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υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ρόλο τους στην πλοκή της ιστορίας. Οι ήρωες 

λοιπόν, αποτελούν το βασικό άξονα δράσης της ιστορίας. Η λέξη ήρωας προέρχεται 

από την αρχαία λέξη «ήρως» που μεταφράζεται ως πολεμιστής και δυνατός. Η λέξη 

αυτή ταυτίζεται με τον πρωταγωνιστή της ιστορίας, ο οποίος συχνά παρουσιάζει 

τέτοιου είδους σωματικές, ψυχικές και νοητικές ικανότητες.  

Η περιγραφή των χαρακτήρων δεν γνωρίζει την μεσότητα. Πολλοί παρουσιάζονται ή 

πολύ μεγάλοι ή πολύ μικροί, ή πολύ όμορφοι ή πολύ άσχημοι, ή πολύ καλοί ή πολύ 

κακοί (Κανατσούλη, 2002). Με αυτόν τον τρόπο το παιδί ανακαλύπτει το «ηθικά 

σωστό και λάθος» με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.  Τα πρόσωπα των παιδικών 

ιστοριών είναι συνήθως παιδιά, ζώα, αντικείμενα με μαγικές ιδιότητες, άνθρωποι με 

μαγικές δυνάμεις κ.α. Οι ήρωες έχουν ονόματα καθαρά συμβολικά που προκύπτουν 

από διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους στοιχεία ή από συγκεκριμένες 

καθημερινές συνήθειες. Ο Ρολάν Μπαρτ (Jean, 1996), χαρακτηρίζει τους ήρωες ως 

«χάρτινες υπάρξεις», που τις περισσότερες φορές ο αναγνώστης τους συσχετίζει, τους 

πλάθει, τους ντύνει και του δίνει την δική του σαρκική οντότητα.  

Στην παιδική λογοτεχνία παρουσιάζονται κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά των 

ηρώων όπως:  

• Η αποστολή και δέσμευση: στην οποία ο ήρωας προσπαθεί να αντιμετωπίσει 

το κακό ή τον εχθρό με βάση τους ηθικούς κώδικες συμπεριφοράς.  

• Η ηθική: ο ήρωας από την αρχή της ιστορίας παρουσιάζεται ως «καλός» 

πρωταγωνιστής ο οποίος είτε λόγω κάποιας κληρονομιάς (πρίγκηπας), είτε 

λόγω της ιστορίας πρέπει να υπερασπιστεί, να πολεμήσει και να παλέψει για 

το καλό.   

• Η αντοχή: εδώ περιγράφονται οι αντίξοές συνθήκες και καταστάσεις που 

αντιμετωπίζει ο ήρωας, προκαλώντας τεράστιο θαυμασμό στους αναγνώστες.   

• Το θάρρος: είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία του χαρακτήρα-ήρωα. Η 

δύναμη, η τόλμη και το θάρρος είναι τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ο 

πρωταγωνιστής για να αντιμετωπίσει το κακό.  

• Τρωτά σημεία: Όπως όλοι οι άνθρωποι έτσι και οι χαρακτήρες των 

παραμυθιών είναι σχεδιασμένοι όχι με βάση την τελειότητα. Πολλές φορές 

μέσα στα παραμύθια εμφανίζεται μια στιγμή που ο ήρωας πρέπει να διαλέξει 
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ανάμεσα σε 2 καταστάσεις. Μπορεί να νιώσει ευάλωτος και να «παραδοθεί» 

στα αδύνατα αυτά σημεία του.   

• Το χάρισμα: Όλοι οι χαρακτήρες περιγράφονται στην αρχή του παραμυθιού, 

εξωτερικά και εσωτερικά. Κάθε ήρωας λοιπόν, διαθέτει ένα χάρισμα. Αυτό το 

χάρισμα συνήθως τον βοηθάει να επιτύχει το στόχο του.  

Σύμφωνα με την Χρύσα Κουράκη (Τσιλιμένη, 2004), η συζήτηση και έρευνα για 

τους χαρακτήρες των παραμυθιών παρουσιάζει πολλές απόψεις και προβληματισμούς 

σχετικά με τις λογοτεχνικές αντιλήψεις κάθε εποχής και τα νέα λογοτεχνικά ρεύματα 

που εμφανίζονται στην πορεία της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής. Τα δύο κυρίως 

θέματα που απασχολούν τους ερευνητές είναι το κατά πόσο οι ήρωες των 

παραμυθιών αποτελούν αληθινά πρόσωπα που μπορούν να υπερβούν το κείμενο στο 

οποίο υπάρχουν και το κατά πόσο  είναι μόνο λέξεις που απλά βοηθούν στην 

λειτουργία της πλοκής και του κειμένου. Υποστηρικτές του πρώτου θέματος, 

θεωρούν ότι οι χαρακτήρες ταυτίζονται με τους αληθινούς ανθρώπους της διπλανής 

πόρτας. Ενώ οι υποστηρικτές του δεύτερου θέματος, παρουσιάζουν τους χαρακτήρες 

ως απλές λειτουργίες της πλοκής που όμως δεν μπορούν να συζητηθούν χωριστά από 

το παραμύθι.   

Ο Chatman (Τσιλιμένη, 2004), υποστηρίζει πως οι χαρακτήρες είναι σαν ζωντανοί. 

Είναι αφηγηματικές κατασκευές που πρέπει να περιγραφούν με όρους από την 

ανθρώπινη εμπειρία. Αντίθετα οι αναφορές των λογοτεχνικών χαρακτήρων της Ζωρζ 

Σαρή, δεν περιορίζονται μόνο σε απλές λειτουργίες της πλοκής αλλά κατορθώνουν 

την ενδοκειμενική ολοκλήρωση, στοχεύοντας τη φανταστική ύπαρξη του χαρακτήρα 

και τη δημιουργική φύση του μυθιστορήματος.   

Ο μικρός αναγνώστης τέλος, διαβάζοντας ένα παραμύθι έρχεται σε επαφή με τις 

ιστορίες, τις καταστάσεις, τους χαρακτήρες κ.α. Ταυτίζεται με τον ήρωα της ιστορίας 

και προσπαθεί να καταλάβει την οπτική γωνία του. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα του 

χαρακτήρα σαν δικό του και τον καταλαβαίνει.   
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Όταν οι άνθρωποι σταματούν να διαβάζουν,  

Σταματούν και να σκέφτονται,  

Μ. Γκόρκυ  

1.4 Το παραμύθι ως μέσο αγωγής  
  

Το βιβλίο είναι μια ανάγκη για τον άνθρωπο της εποχής μας. Η Ρένα Καρθαίου 

(Δελώνης, 1991), υποστηρίζει πως ένα βιβλίο μπορεί να χωρέσει όλη την 

ανθρωπότητα. Πολύ συχνά δημιουργείται η απορία «γιατί πρέπει να διαβάζει ένα 
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παιδί». Στη σημερινή εποχή, ο νέος μεγαλώνει και ανατρέφεται με τελείως 

διαφορετικούς παιδαγωγικούς τρόπους από ότι παλαιότερα.  

Ένα παιδικό-νεανικό βιβλίο είναι ουσιαστικά ένα άρτιο έργο, το οποίο έχει ως βάση 

του ελαφρύ ύφος και σωστή λειτουργία της γλώσσας. Μέσα από αυτό εκφράζονται 

ιδέες, προβληματισμοί, πρότυπα υγιούς συμπεριφοράς, αξίες, ήθη κ.α. Σκοπός του 

όπως έχει προαναφερθεί είναι να τέρψει, να ψυχαγωγήσει όχι τόσο με διδακτικό 

τρόπο αλλά ηθικό.   

Το παιδί, λοιπόν, σε αυτή την ηλικία ακόμα προσπαθεί να πλάσει έναν χαρακτήρα. Ο 

γύρω κόσμος είναι γεμάτος με ερεθίσματα, τα οποία με την σωστή εκμετάλλευση 

τους, επιδρούν και διαμορφώνουν την προσωπικότητα του. Με την ανάγνωση, ο νέος 

έρχεται σε επαφή με την κοινωνία και τα άμεσα προβλήματα της. Ξεφεύγει δηλαδή, 

από το ατομικό συμφέρον και μεταφέρεται στο γενικό καλό, στο συλλογικό 

συμφέρον. Μέσα από τους προβληματισμούς, τις εμπειρίες και τα βιώματα των 

ηρώων, δημιουργείται στο νέο μια τάση ταύτισης και μίμησης των χαρακτήρων. 

Προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και τοποθετείται σε ένα διαφορετικό τρόπο 

σκέψης.   

Η αφήγηση ή η ανάγνωση ενός παιδικού βιβλίου, δεν προσφέρει μόνο παιδαγωγική 

και διδακτική αξία στο νέο αλλά και το σημαντικότερο, την αγωγή της ψυχής 

(ψυχαγωγία) (Αναγνωστοπούλου & Δελώνης,1988). Ο νέος καλλιεργεί την φαντασία, 

την κρίση, το συναισθηματικό του κόσμο. Μέσω του βιβλίου μεταφέρεται σε ένα 

άλλο κόσμο, εξωπραγματικό, στον οποίο συναντά και γνωρίζει αξίες όπως : η αγάπη, 

η φιλία, ο σεβασμός, η ισότητα, η συνεργασία κ.α. Όλα όσα διαβάζει, επηρεάζουν την 

σκέψη του αλλά και τη μετέπειτα ζωή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκφραση του 

παιδιού, οι γνώσεις και το λεξιλόγιο βελτιώνονται διαρκώς, με στόχο την δημιουργία 

ενός ηθικού πολίτη με γνώμη και ενεργή συμμετοχή στα καθημερινά ζητήματα μιας 

σύγχρονης κοινωνίας.   

Πολλές απόψεις, έχουν διατυπωθεί σχετικά με το αν το παιδικό βιβλίο είναι ένα μέσο 

αγωγής ή απλώς ένας τρόπος ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Μερακλή 

(Δελώνης, 1991), τέχνη είναι ότι ευχαριστεί, άσχετα αν είναι ωραίο ή άσχημο. Οι 

περισσότερες απόψεις αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Οι περισσότεροι ερευνητές 

όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το παιδικό βιβλίο παρουσιάζει στοιχεία 
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αγωγής, ψυχαγωγίας αλλά και τέχνης. Στόχος, λοιπόν, είναι η αισθητική απόλαυση, η 

αγωγή, δηλαδή η παιδαγωγική κατάρτιση και τέλος η ψυχαγωγία που είναι και ο 

βασικότερος στόχος του παιδιού, δηλαδή η ευχαρίστηση.   

Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει η προδιάθεση για τη σύνδεση με το βιβλίο. Αυτό 

μετέπειτα αναπτύσσεται ή αντίθετα υποβαθμίζεται με τη βοήθεια κάποιων 

παραγόντων. Σύμφωνα με τον Δελώνη, οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε κύριους 

και δευτερεύοντες ανάλογα με τη σχέση που έχει ο νέος με αυτούς. Αναλυτικότερα 

διακρίνονται :  

• Το νηπιαγωγείο  

• Το δημοτικό σχολείο  

• Η βιβλιοθήκη  

• Η οικογένεια  

• Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  

• Οι εκθέσεις βιβλίων  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Σχολείο ζωντανό και νέο μπορεί να είναι μόνο ένα  

Σχολείο για δημιουργούς,  

Gianni Rodari  

  

1.5 Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού  
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Η παιδαγωγική της λογοτεχνίας συναντάει την επιστήμη της αγωγής. Και οι δύο 

αυτές επιστήμες, στηρίζονται η μια στην άλλη και συνεργάζονται. Το παιδί και ο 

νέος, στην σημερινή εποχή, ζει με ένα έντονο τρόπο.  Πλημμυρίζεται από 

πληροφορίες και ερεθίσματα, που ούτε το ίδιο δεν μπορεί να συγκρατήσει. Η 

παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού είναι δύσκολο να αναπτυχθεί 

και να δημιουργήσει μια στενή σχέση των παιδιών με τα βιβλία. Απαιτείται 

προσπάθεια και επιμονή σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό (Δελώνης,1991).   

Η παιδαγωγική και διδακτική αξία του παραμυθιού προσφέρει μια ειδική βοήθεια στη 

ζωή του ανθρώπου.  Το παιδί και ο νέος με το διάβασμα επεκτείνουν τον κύκλο των 

ιδεών τους και έρχονται σε επαφή με πνευματικά δημιουργήματα. Γνωρίζουν 

εμπειρίες και προβληματισμούς άλλων ανθρώπων καθώς συνειδητοποιούν τα κύρια 

ανθρώπινα προβλήματα (Αναγνωστόπουλος & Δελώνης,1984). Η επαφή με 

διαφορετικού είδους βιβλία καλλιεργεί την φαντασία, την βούληση, την σκέψη, οι 

οποίες συντελούν στην μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου. Τα μικρά παιδιά ταυτίζονται με 

τους φανταστικούς ήρωες  και αποκτούν με αυτό τον τρόπο μια βαθύτερη γνώση και 

ενασχόληση με τα παραμύθια.  

Σύμφωνα με τον Μαλαφάντη (2005), οι μαθητές μπορούν μέσω του παραμυθιού να 

αντικατοπτρίσουν τις αξίες του ανθρώπου και να αναπτύξουν αποτελεσματικούς 

τρόπους να μιλούν και να γράφουν, όπου θα τους οδηγήσει να εκτιμήσουν την 

ομορφιά της γλώσσας. Θα βελτιωθεί η εκφραστική τους ικανότητα και θα έχουν την 

ευκαιρία να αποκομίσουν ένα τεράστιο κύμα γνώσεων και πληροφοριών για τον 

κόσμο στον οποίο ζουν. Αξίες όπως η φιλία, ο σεβασμός, η αγάπη, η εμπιστοσύνη, η 

δικαιοσύνη, η συνεργασία κ.α. μεταφέρονται στη ζωή του και στις μετέπειτα σχέσεις 

του. Το βασικότερο όμως στοιχείο του βιβλίου είναι η ψυχαγωγική του υπόσταση.  

Απελευθερώνει το πνεύμα και την ψυχή του ατόμου και το οδηγεί σε μια πνευματική 

ανάταση.   

Στο βιβλίο «Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα», του 

Αναγνωστόπουλου και Κώστα Λιάπη (1995) περιγράφεται η διδακτική προσέγγιση 

του παραμυθιού από τον Marchen Combi. H θετική πτυχή του παραμυθιού 

δημιουργεί στα παιδιά προσχολικής ηλικίας μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του 
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παιδιού και του περιβάλλοντος. Μέσω της πλοκής των ιστοριών τα βοηθάει να 

έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα και με το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί 

της λογικής σκέψης. Τέλος, αναπτύσσεται η δημιουργική του δύναμη αλλά και μέσω 

της διήγησης, περιγραφής και αφήγησης του παραμυθιού, η γλωσσική του ικανότητα.   

Ο εκπαιδευτικός σε ένα σύγχρονο σχολείο έχει ως κίνητρο να κινητοποιήσει και να 

δραστηριοποιήσει τους μαθητές του, ώστε να καταφέρουν να ανακαλύψουν και να 

κατακτήσουν την γνώση με προσωπική συμμετοχή. Ο ρόλος του επομένως στην 

αγωγή και τη μάθηση δεν πρέπει να είναι αυταρχικός και διδακτικός αλλά, 

βοηθητικός, συμβουλευτικός, συνεργατικός, καθοδηγητικός, δημιουργικός, ευέλικτος 

κ.α. (Αναγνωστόπουλος & Λιάπης,1995).  

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον κύριο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο 

παιδί και το βιβλίο. Διαμεσολαβεί ώστε τα παιδιά να οδηγηθούν στο να 

παρατηρήσουν την πλοκή, να κατανοήσουν πως διαβάζονται οι ιστορίες, να 

παρακολουθήσουν τη δράση των χαρακτήρων και να διαφοροποιήσουν τα 

λογοτεχνικά είδη. Προσπαθεί έτσι, να δημιουργήσει μια μόνιμη και δημιουργική 

σχέση μεταξύ του μαθητή και του βιβλίου. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός 

καταφέρνει να συνδέει την ανάγνωση με την ψυχαγωγία του ατόμου, καθώς την 

παρουσιάζει ως μια εκούσια δραστηριότητα που μαγεύει και καθηλώνει το παιδί. 

Ομορφαίνει τη ζωή του και προσφέρει στοιχεία αρμονίας (Κατσικη-Γκιβαλου,1995).   

Οι απόψεις των γονέων ως προς την χρήση του παιδικού βιβλίου, περιγράφονται ως 

άδικες από την συγγραφέα Ανδρουτσοπούλου (1990). Η ίδια υποστηρίζει ότι το 

παιδικό βιβλίο χρησιμοποιείται κυρίως από τους γονείς, ως μέσο για να 

συμπληρωθούν οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά από το σχολείο. Είναι άδικο, 

λοιπόν, να αντιμετωπίζεται το λογοτεχνικό βιβλίο σαν κάτι το οποίο θα προκύψει ένα 

άμεσα ορατό αποτέλεσμα, μια εύκολα μετρήσιμη γνώση, και όχι σαν κάτι που το ζει 

κανείς, το χαίρεται, το απολαμβάνει, γιατί του προσφέρει αισθητική απόλαυση, γεύση 

ζωής και τέχνης.   
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Ο Appleyard (Κανατσούλη,2002), σύμφωνα με την ηλικία του ατόμου αποδίδει 

πέντε ρόλους που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του αναγνώστη.   

1. Στην προσχολική ηλικία το παιδί ονομάζεται ως αναγνώστης-παίκτης. Σε αυτό 

το πρώτο επίπεδο το παιδί έρχεται σε επαφή με τις εικόνες, με την αφήγηση 

από κάποιο άλλο άτομο και το φανταστικό κόσμο.  

2. Το παιδί του δημοτικού σχολείου ονομάζεται ως αναγνώστης-ήρωας. Σε αυτή 

τη φάση το παιδί ταυτίζεται με τα βιώματα και τους προβληματισμούς που 

αντιμετωπίζει ο ήρωας, με αποτέλεσμα να τον μιμείται και να προσπαθεί να 

αποσαφηνίσει τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρεται ο άνθρωπος.   

3. Ο έφηβος αναγνώστης ονομάζεται ως αναγνώστης-σκεπτόμενος. Δημιουργεί 

μοτίβα και αναζητά νοήματα, αξίες, πίστεις και πρότυπα.   

4. Σε μεγαλύτερη ηλικία αναπτύσσεται ο ρόλος του αναγνώστη-ερμηνευτή. Σε 

αυτό το επίπεδο, το άτομο έχει κατακτήσει κάποιες τεχνικές μέσω της 

συστηματικής μελέτης της Λογοτεχνίας.  

5. Στο τελευταίο στάδιο αναπτύσσεται ο ρόλος του πολυπράγμων αναγνώστη. 

Είναι αυτός που γνωρίζει να μελετά και να κατανοεί με διαφορετικούς 

τρόπους την Λογοτεχνία.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Το φανταστικό αντιπροσωπεύει σε κάθε στιγμή το αθέατο νόημα  
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Του πραγματικού,  

Jean-Paul Satre  

1.6 Παραμύθι και παιδική Λογοτεχνία  
  

Παιδική λογοτεχνία είναι η λογοτεχνία που ακούγεται, διαβάζεται και προορίζεται 

για τα παιδιά. Σύμφωνα με τον  Σκάρτση (1990), οι παράγοντες της Παιδικής 

Λογοτεχνίας είναι τα ίδια τα παιδιά, οι δημιουργοί και οι φορείς τους. Συμπληρώνει 

πως με τον όρο Παιδική Λογοτεχνία εννοείται η «λογοτεχνία των παιδιών». Ο ίδιος 

διακρίνει την παιδική λογοτεχνία σε προφορική και γραπτή. Βασικά χαρακτηριστικά 

της προφορικής λογοτεχνίας των παιδιών είναι η φυσικότητα, η ολικότητα, η 

κοινωνικότητα, η μουσικότητα, ο ρυθμός κ.α. Βασικά χαρακτηριστικά της γραπτής 

λογοτεχνίας των παιδιών είναι η γραφή και εξάσκηση της γραπτής γλώσσας. Τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή με τον γραπτό ελεύθερο λόγο.   

Η θεματολογία της παιδικής λογοτεχνίας είναι όσο τον δυνατόν περισσότερη απλή 

και ευέλικτη. Τα θέματα των ιστοριών συνδυάζονται με πραγματικά αντικείμενα και 

γεγονότα. Στην ουσία το παιδί είναι ο δημιουργός. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζει 

ο Σκάρτης την Ελληνική Λογοτεχνία για παιδιά είναι η πιο σύγχρονη. Οι κατηγόριες 

είναι:   

• Δημοτικά τραγούδια  

• Παραμύθια  

• Μύθοι, παραδόσεις, παραοιμιομυθοι  

• Πλαστές ιστορίες  

• Παροιμίες, συμβουλές, αινίγματα, αστεία  

Με τον όρο Παιδική Λογοτεχνία δεν εννοούνται λογοτεχνήματα που έχουν 

δημιουργήσει τα παιδιά, αλλά λογοτεχνικά κείμενα που συνδέουν το παιδί με την 

Τέχνη. Τα λογοτεχνικά κείμενα συνήθως έχουν δημιουργηθεί από ενήλικους 

ανθρώπους, καθώς οι ίδιοι διαθέτουν τις γνώσεις και τις τεχνικές ώστε να μπορέσουν 

να διατυπώσουν και να αλλάξουν τον λόγο τους, με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται 

κατανοητό από τα παιδιά. Το παιδικό βιβλίο μπορεί να θεωρείται ως ένα βιβλίο για 

παιδιά, ωστόσο η χρήση του είναι πολλαπλή. Οι γονείς μπορούν να το αφηγηθούν 

όπως εξίσου και το ίδιο το παιδί σε αυτούς. Τα περιεχόμενο όπως αναφέρθηκε, 
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καλύπτει όλα τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν ένα νεαρό άτομο ή ακόμα και 

θέματα που ακόμα δεν έχει συναντήσει. Η Παιδική Λογοτεχνία έμμεσα δημιουργεί 

στο παιδί την προδιάθεση να διαμορφώσει αισθητικές αντιλήψεις και να αναπτύξει 

την σχέση του με την Τέχνη (Γιάκου,1977).   

Η Παιδική Λογοτεχνία είναι μέρος της Λογοτεχνίας και διαθέτει την δική της αξία 

μέσα σε αυτή την επιστήμη. Αυτό υποστηρίζει και η Σέλμας Λάγκερλεφ 

(ΚατσίκηΓκιβάλου,1995), η οποία σημειώνει ότι «το παιδικό λογοτέχνημα είναι 

αληθινό όταν αρέσει τόσο στους μεγάλους όσο και στους μικρούς».   

«Πιστεύουμε ότι η Παιδική Λογοτεχνία είναι ένα νέο είδος τέχνης και αυτόνομος 

φιλολογικός κλάδος, ότι προσδιορίζεται η εξέλιξη της μέσα σε ιδιαίτερα ποιοτικά 

πλαίσια και έχει δικός της χαρακτήρα» (Αναγνωστόπουλος & Δελώνης,1984). Η κάθε 

εποχή στιγμάτισε την ανάπτυξη και συνάμα την κατάπτωση της Παιδικής 

Λογοτεχνίας. Ο χαρακτήρας των πρώτων παιδικών λογοτεχνικών κειμένων είχε ένα 

αρκετά διαφορετικό χαρακτήρα από τον σημερινό. Τα πρώτα παιδικά βιβλία είχαν 

σκοπό να διδάξουν και να ολοκληρώσουν την σχολική παιδεία. Σιγά-σιγά, έτσι, 

ξεκίνησε να ξεπερνάτε αυτή η χρήση. Συγγραφείς και λογοτέχνες τον 20
ο
 αιώνα 

άρχισαν να προσθέτουν στα δημιουργήματα τους ήθος και ύφος. Η παιδική 

Λογοτεχνία, είχε ως στόχο να δημιουργήσει στα παιδιά μια συλλογική συνείδηση, μια 

αλληλεγγύη, που θα οδηγούσε τα παιδιά σε ένα σύγχρονο κόσμο.   

Σύμφωνα με την Κανατσούλη (2002), ο όρος Παιδική Λογοτεχνία είναι ιδιαίτερα 

προβληματικός. Ο ορισμός του διαφέρει από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή. Η 

ίδια σημειώνει πως η λογοτεχνία για παιδιά και η λογοτεχνία για ενηλίκους είναι 

διαφορετική αλλά ταυτόχρονα και συνδεδεμένη. Χαρακτηριστικά όπως: η συντομία, 

η ενεργό δράση, ο διάλογος, η γλώσσα του παιδιού, η ευδιάκριτη δομή και τέλος, το 

μαγικό και το φανταστικό είναι συνήθως ορατά στην Λογοτεχνία για παιδιά. Η 

βασική διαφορά που προσθέτει ο Hollindale (Κανατσούλη,2002), είναι η αίσθηση 

της παιδικότητας. Η παιδικότητα συνδέεται άρρηκτα με τις εμπειρίες και τα βιώματα 

των παιδιών. Η «παιδικότητα» των παιδιών διαφοροποιείται από την «παιδικότητα» 

των ενηλίκων. Οι ενήλικες προσπαθούν να θυμηθούν την παιδικότητα τους από το 

παρελθόν ενώ τα παιδιά «χτίζουν» την παιδικότητα τους στο παρόν.   
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Η Ανδρουτσοπούλου (1990), προβληματίζεται να αναφέρει έναν ιδιαίτερο ορισμό 

της Παιδικής Λογοτεχνίας. Εστιάζει και η ίδια στο περιεχόμενο και στη δομή των 

παιδικών βιβλίων που διαφέρουν ελάχιστα από τα βιβλία για ενηλίκους. Ως προς τη 

μορφή σημειώνει πως υπάρχει λιτότητα του λόγου, απουσία βωμολοχίας και 

σαρκασμού, σύντομες περιγραφές, άμεση αφήγηση και έντονη ψυχογράφηση. Ως 

προς το περιεχόμενο, η πλοκή είναι έντονη και γρήγορη. Υπάρχει αρχή, μέση και 

τέλος.   

Τέλος, στην ιδεολογία του παιδικού βιβλίου διαφαίνονται ιδέες, σκέψεις και απόψεις 

που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και και αρχές της σύγχρονης κοινωνίας και πολιτείας 

(Αναγνωστόπουλος,2001).  
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Το παραμύθι δίνει νόημα στην εφήμερη αλήθεια,  

Νίκος Καζαντζάκης  

  

1.7 Το παραμύθι μέσα από την πάροδο του χρόνου  
  

Αξίζει να σημειωθεί η πρόοδος της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. Τα 

σημαντικότερα πρόσωπα και γεγονότα που επηρέασαν τις τάσεις και τις εξελίξεις 

κάθε εποχής. Σύμφωνα με τον Αντώνη Δελώνη, η πορεία της Ελληνικής Παιδικής 

Λογοτεχνίας μπορεί να χωριστεί σε πέντε φάσεις :   

 Περίοδος Α: Από τα 1835 έως το 1858  

 Περίοδος Β: Από τα 1858 έως το 1917  

 Περίοδος Γ: Από τα 1917 έως το 1940  

 Περίοδος Δ: Από το 1945 έως το 1974  

 Περίοδος Ε: Από το 1974 έως το 1991  

  

Την πρώτη περίοδο αναλυτικότερα, δεν εμφανίστηκαν παραμύθια ή βιβλία με 

παιδικό χαρακτήρα. Υπήρξαν αρκετές προσπάθειες, όπως η δημιουργία μικρών 

ιστοριών σε φυλλάδια και αφίσες. Άλλη μια προσπάθεια εμφανίστηκε σε περιοδικά 

της εποχής, στα οποία παραχωρούνταν λίγες σελίδες σχετικές με την ψυχαγωγία του 

παιδιού. Σε αυτά υπήρχαν παραμύθια, ποιήματα και διηγήσεις. Την ίδια εποχή, 

εκδόθηκαν βιβλία με όνομα «Χρηστομάθειες», τα οποία έμοιαζαν αρκετά σε 

περιεχόμενο με τα σχολικά βιβλία.   

Την δεύτερη περίοδο, οι εκδόσεις βιβλίων αυξάνονται με πιο σημαντική του Λέοντα 

Μελά, τον Γεροστάθη. Το έργο αυτό επηρέασε θετικά τους συγγραφείς και τον 

κόσμο να αναπτύξουν και να γνωρίσουν την παιδική λογοτεχνία. Έπειτα, ιδρύθηκε ο 

σύλλογος προς διάδοσίν των Ελληνικών γραμμάτων, δηλαδή το περιοδικό «Η 

διάπλασις των νέων». Το περιοδικό αυτό, ανέπτυξε το ενδιαφέρον των νέων 

συγγραφέων και στάθηκε ως το πιο σημαντικό περιοδικό όλων των εποχών. 
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Σημαντικοί συγγραφείς όπως, ο Γρηγόριο Ξενόπουλος, ο Γεώργιος Βιζυηνός, ο 

Αλέξανδρος Πάλλης και η Πηνελόπη Δέλτα, προετοίμασαν την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση το 1917.   

Η Τρίτη περίοδος σημαδεύεται από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Ελευθέριου 

Βενιζέλου. Οι εκδόσεις βιβλίων την εποχή εκείνη είχαν διπλασιαστεί από τα 

προηγούμενα έτη. Τα παιδικά βιβλία μετατοπίζονται από το τετράγωνο 

ΠατρίδαΘρησκεία-Φύση-Οικογένεια. Η παρουσία του συγγραφέα Ζαχαρία 

Παπαντωνίου, έδωσε ένα διαφορετικό ύφος και ήθος στην Λογοτεχνία για παιδιά. 

Ενώ και η παρουσία την Πηνελόπης Δέλτα έδωσε μια ποικιλία μυθιστορημάτων και 

ιστοριών. Το 1936 η δικτατορία λειτούργησε αρνητικά στην πορεία της παιδικής 

λογοτεχνίας.  

Η τέταρτη περίοδος χαρακτηρίζεται από το τέλος του Β’ παγκόσμιου πολέμου και 

τις οδυνηρές συνέπειες από την κατοχή. Το σημαντικότερο γεγονός εκείνης της 

περιόδου ήταν η ίδρυση του συλλόγου, της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς 

το 1955 και του κύκλου Ελληνικού παιδικού Βιβλίου το 1969. Και οι δύο σύλλογοι 

καθιέρωσαν το γραπτό λόγο αποκλειστικά για παιδιά καθώς και την ιδιαίτερη 

σημασία που πρέπει να δώσει ο σύγχρονος νέος στα βιβλία.   

Η τελευταία περίοδος σημαδεύεται από την μεταπολίτευση αλλά ταυτόχρονα και 

την ακμή της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. Η Ελληνική κοινωνία αναπτύσσεται 

σε όλα τα επίπεδα. Η θεματογραφία των βιβλίων έχει αναπτυχθεί γύρω από όλα τα 

κοινωνικά θέματα. Οι εκδόσεις κάθε χρόνο όλο και διπλασιάζονται. Παρατηρείται 

έτσι, μια ιδιαίτερη συμβολή και ενασχόληση με την παιδική λογοτεχνία.   

Σήμερα, η Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία ανθίζει με τεράστιους ρυθμούς καθημερινά, 

προσφέροντας στο νεαρό κοινό ρεαλισμό, πληροφόρηση, χιούμορ και εκφραστική 

ανάπτυξη (Δελώνης,1991).   
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Η ψυχή ποτέ δεν σκέφτεται χωρίς μια εικόνα,  

 Αριστοτέλης πολιτικά  

1.8 Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο  
  

1.8.1 Ορισμός και ιστορία του εικονογραφημένου βιβλίου  

  

Πριν ο άνθρωπος ανακαλύψει ακόμα τον λόγο σαν μορφή επικοινωνίας, έτσι ώστε να 

χρησιμοποιεί λέξεις και φράσεις με σκοπό να τον βοηθήσουν στην σκέψη, είχε 

δημιουργήσει  σύμβολα, σχέδια και ζωγραφιές. Ο άνθρωπος, δηλαδή, άρχισε να 

εκφράζεται μέσω της σχεδίασης κάποιων συμβόλων, όπως είναι αποδεδειγμένο σε 

διάφορες σπηλιές της Γαλλίας, Ισπανίας και σε πολλές άλλες χώρες (Κανταρτζή, 

2002). Με τη χρήση των χεριών του επιχείρησε να μεταδίδει μηνύματα σχεδιασμένα 

πάνω σε φύλλα δέντρων, κορμούς, στο χώμα κ.λπ. Η προϊστορία του βιβλίου με 

εικόνες θα πρέπει να αναζητηθεί στις εικονογραφικές αφηγήσεις, γύρω στο 3.000  

π.Χ. στην Αίγυπτο με το «βιβλίο των Νεκρών». Αυτό είναι ένας εικονογραφημένος 

πάπυρος που περιέχει προσευχές των νεκρών και απολογία στις 42 υποχθόνιες 

θεότητες (Κιτσαράς, 1993). Οι Αιγύπτιοι έτσι, ανέπτυξαν την ανθρώπινη μορφή και 

τις διηγήσεις των ανθρώπινων πράξεων, τοποθετώντας πολλές φορές κάτω από 

εικόνες και λίγα λόγια. Μεγαλύτερη άνθιση, η εικονογράφηση γνώρισε στους 

μεταχριστιανικούς χρόνους, περιέχοντας σχεδιασμούς από το έργο του Χριστού και 

των αγίων.   

Σύμφωνα με την Σιβροπούλου (2003), γύρω στο 1950 με την εφεύρεση της 

τυπογραφίας η εικόνα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε έκταση αλλά αυτή τη 

φορά, οι τεχνικές αναπτύχθηκαν, με αποτέλεσμα την διάδοση και την άνοδο των 

εικονογραφημένων βιβλίων. Τέλος, ο Δελώνης, περιγράφει την ιστορία 

εικονογράφησης ελληνικών παιδικών βιβλίων στην εξής πορεία:   
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α) Στην περίοδο 1850-1940, στην οποία η εικονογράφηση είναι κυρίως ασπρόμαυρη.  

β) Στην περίοδο του 1945 και μετά, που εμφανίζεται έγχρωμη.   

Ο ορισμός του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου, δημιουργεί την ανάγκη ενός 

ακριβέστερου προσδιορισμού του, όταν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσει κανείς 

επιστημονικά. Δεν είναι μια απλή πληροφορία που προσφέρει σε ένα βιβλίο. Με τον 

όρο εικονογραφημένο βιβλίο εννοείται το σύνολο των εικόνων και άλλων 

διακοσμητικών κυρίως στοιχείων που είναι ενταγμένα οργανικά στο κείμενο, έχουν 

σκοπό να το καταστήσουν ελκυστικότερο και προσιτότερο ή να το τεκμηριώσουν και να 

το προεκτείνουν στη σκέψη του ανθρώπου (Μπενέκος, 1981). Το εικονογραφημένο 

βιβλίο, συνήθως έχει τη μορφή ενός κειμένου που μέσω των εικόνων καταφέρνει να 

ζωντανεύσει και να εξηγήσει τη σημασία των λέξεων. Είναι μια τέχνη που σκοπός της 

είναι να ενισχύσει το κείμενο και να παρουσιάσει τα λόγια με εικόνες. Πολύ συχνά 

αυτό μπορεί να σταθεί και αυτόνομο, χωρίς δηλαδή το κείμενο. Σύμφωνα με την 

Κανταρτζή (2002), η εικονογράφηση είναι μια λογοτεχνία με εικόνες.   

Υποστηρίζεται πως συνυπάρχουν δύο κώδικες, οι οποίοι περιγράφουν με διαφορετικό 

τρόπο ένα νόημα. Αυτοί οι δύο κώδικες περιγράφονται ως ερμηνευτική και 

αφηγηματική εικονογράφηση. Η ερμηνευτική εικονογράφηση, υποστηρίζεται ότι 

σχετίζεται με εικόνες οι οποίες επεκτείνουν το κείμενο και του προσθέτουν νέο 

εννοιολογικό πλούτο. Ενώ η αφηγηματική εικονογράφηση, αντανακλά τις λέξεις του 

συγγραφέα και αποτελεί μια παγιωμένη αντίληψη της εικονογράφησης (Ασωνίτης, 

2001). Όλα τα εικονογραφημένα βιβλία περιγράφουν ιστορίες μέσα από τα λόγια του 

συγγραφέα. Ο εικονογράφος, λοιπόν, αντικαθιστά τον συγγραφέα και μέσω των 

εικόνων γίνεται η «φωνή» του, ο οποίος με λέξεις και φράσεις μόνο, δεν μπορεί να 

μεταφέρει τους αναγνώστες στο μαγικό και φανταστικό κόσμο των βιβλίων. 

Σύμφωνα με τον Μπενέκο (1981), η εξέλιξη της εικονογραφίας ακολούθησε τις εξής 

φάσεις:  

I. Αφηγηματική με εικόνες  

II. Καλλιτεχνική εικονογραφία  

III. Το έντυπο βιβλίο  

IV. Το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο.  
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Το βασικότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της εικονογράφησης παιδικών βιβλίων είναι 

η κυρίαρχη θέση της εικόνας, ο εικαστικός λόγος. Σε βιβλία που προορίζονται για 

παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας τα βιβλία είναι «ντυμένα» με εικόνες, 

σε σημείο που ο λόγος να εξαφανίζεται. Αυτό συμβαίνει, λόγω της μικρής ηλικίας 

των παιδιών που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει την ικανότητα ανάγνωσης. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του εικονογραφημένου βιβλίου είναι το ότι απευθύνεται σε 

ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας, κυρίως σε παιδιά 2 μέχρι 8 ετών. Με βάση αυτά τα 

δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα εδραιώθηκε η έννοια του εικονογραφημένου  

βιβλίου ως σχεδιασμένου για παιδιά από πρωτοσχολικής ηλικίας. Μέσα σε αυτή την 

έννοια, συγκαταλέγονται και τα εικονογραφημένα βιβλία με ισότιμη σχέση εικόνας 

και λόγου ενώ δεν περιλαμβάνονται τα βιβλία που χρησιμοποιούν τις εικόνες για 

λόγους καλλιτεχνικούς και εμπορικούς (Κιτσαράς, 1993). Ο Δελώνης θεώρησε 

σημαντικό να κατηγοριοποιηθούν τα στάδια της σχέσης του παιδιού με την εικόνα 

(1991) :  

α) Στάδιο κακογραφίας (18-20 μηνών). Εννοείται κάθε είδους μουντζούρα που 

σχεδιάζει το παιδί τα πρώτα χρόνια επαφής του με τέτοια υλικά.  

β) Στάδιο ελέγχου των χεριών του (2-3 έτος).  

γ) Στάδιο ημι-διανοητικού ρεαλισμού (3-4 ετών). Το παιδί ξεκινά να ζωγραφίζει με 

περισσότερη συγκέντρωση και να δίνει νόημα σε αυτό που κάνει.  

δ) Στάδιο διανοητικού ρεαλισμού (4,5-9 ετών). Το παιδί προσπαθεί να ζωγραφίσει 

ότι ξέρει αλλά όχι ότι βλέπει.  

ε) Στάδιο οπτικού ρεαλισμού (10 έτος και μετά). Το παιδί είναι σε θέση να 

καλλιεργήσει το ταλέντο του και να το αναπτύξει.   

Είναι σημαντικό λοιπόν, η δημιουργία της εικόνας από τον εικονογράφο να στέκεται 

στα παιδικά μέτρα και να μη ξεφεύγει από αυτήν.   

  

  

1.8.2 Είδη εικονογράφησης-εικονογραφημένων βιβλίων  
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Η κατάταξη των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων σε κατηγορίες είναι αρκετά 

αμφίρροπη. Άλλοι ερευνητές κάνουν διάκριση ανάλογα με την ηλικία των παιδιών 

και άλλοι ανάλογα με τα κριτήρια περιεχομένου. Οι ερευνητές Franz και Meier 

διαχώρισαν τα είδη αλλά και την εξέλιξη του παιδιού, σύμφωνα με την ηλικία των 

παιδιών στην οποία απευθύνονται σε :  

• Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία για παιδιά ηλικίας 1-3 ετών, στα οποία 

κυρίαρχο στοιχείο είναι η εικόνα ενώ ο λόγος είναι περιορισμένος. Οι εικόνες 

αυτές περιγράφουν διάφορα αντικείμενα, ανθρώπους, ζώα που 

παρουσιάζονται στο άμεσο περιβάλλον τους.  

• Εικονογραφημένα βιβλία με σκηνές για παιδιά 3-4 ετών. Οι σκηνές αυτές 

παρουσιάζουν διάφορες λειτουργίες που λαμβάνουν μέρος στην καθημερινή 

ζωή των παιδιών κι είναι εμπλουτισμένα με σκοπό να αναπτύξουν την σκέψη 

και την παρατηρητικότητα του παιδιού.   

• Εικονογραφημένα βιβλία με ιστορίες για παιδιά 5-6 ετών. Σε αυτή την 

κατηγορία στα παιδικά βιβλία αναπτύσσεται η δράση. Η ιστορία, παρουσιάζει 

περισσότερο πραγματικά γεγονότα και προβληματισμούς παρά μαγικά και 

φανταστικά γεγονότα. Είναι συνήθως μικρές και κατά τη Λ. 

ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου απευθύνονται σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας 

με σκοπό την διάκριση του φανταστικού με του πραγματικού (Κανταρτζή, 

2002).   

Ο Μπενέκος από την άλλη, διαχώρισε το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο σε 

κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια περιεχομένου. Το πρώτο είδος, το χαρακτηρίζει 

ως Βιβλία με εικόνες (Illustrated books), καθώς η εικόνα συνοδεύει τον γραπτό 

λόγο. Τα βιβλία αυτά έχουν λίγες εικόνες με μικρή ποικιλία χρωμάτων. Σε αυτά τα 

βιβλία, ο λόγος είναι πιο αναπτυγμένος από την εικόνα, λόγω της αποκτημένης 

αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών. Η εικόνα στην ουσία αποκτά ρόλους 

καλλιτεχνικούς και διακοσμητικούς. Το δεύτερο είδος το ονομάζει ως 

εικονογραφημένες ιστορίες (picture story books). Στην κατηγορία αυτή 

συνυπάρχει ισότιμα η εικόνα και ο λόγος. Σε αυτήν ανήκουν κυρίως βιβλία με 

μύθους, παραμύθια και διάφορες παιδικές ιστορίες συνοδευμένες με πλούσια 

εικονογράφηση. Για την εικονογράφηση τέτοιων βιβλίων χρειάζεται ιδιαίτερη 
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συνεργασία ανάμεσα στον συγγραφέα και τον εικονογράφο για να μπορέσουν να 

αποδώσουν το νόημα της ιστορίας όσο το δυνατόν πιο κατανοητά. Στην τελευταία 

κατηγορία, αναφέρει το εικονογραφημένο βιβλίο (Picture books), το οποίο 

περιγράφεται ως βιβλίο που εκφράζεται κατά κύριο λόγο μέσα από τις εικόνες. Αυτή 

η κατηγορία περιλαμβάνει τα αλφαβητάρια, τα αριθμητήρια καθώς και βιβλία χωρίς 

καθόλου λόγια. Την αφήγηση, δηλαδή αναλαμβάνει η εικόνα (Μπενέκος, 1981).   

  

  

  

  

  

Το παραμύθι δεν είναι ένα αφήγημα που τελειώνει κάπου,   

Αλλά μια γραφή που φαντάζεται τον εαυτό της,  

Jamel Eddine Bencheikh  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

2.1 Τα τρία γουρουνάκια  

  

  

  

Το παραμύθι πρώτη φορά κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή από τον Halliwell Phillips 

το έτος 1840. Έπειτα, η πιο διαδεδομένη έκδοση είναι εκείνη του Jacobs Grimm το 

1890, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή. Οι αδελφοί Γιάκομπ και Βίλχελμ Καρλ Γκριμ 

γεννήθηκαν στην Γερμανία και συνέλεγαν παραδοσιακές ιστορίες. Σύμφωνα με την 

συγγραφέα Marthe Robert, ήθελαν να σώσουν το λαϊκό αυτό πλούτο από τη λήθη, 

πριν χαθεί μια για πάντα (GRIMM BROTHERS,1996).   

  

Η υπόθεση: Πραγματεύεται την ιστορία που βιώνουν τρία μικρά γουρουνάκια, όταν 

φεύγουν από το σπίτι τους και την οικογένεια τους, για να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες της ζωής. Τα τρία γουρουνάκια, αρχικά, χτίζουν σπίτια από άχυρα, ξύλα 
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και τούβλα, το καθένα μόνο του ώστε να μπορούν να τους προσφέρουν ασφάλεια 

μέσα στο άγριο δάσος. Ό λύκος λοιπόν, καταφέρνει να καταστρέψει όλα τα σπιτάκια 

εκτός από εκείνο με τα τούβλα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεγελάσει τα 

γουρουνάκια για να τα γευτεί αλλά το τελευταίο γουρουνάκι είναι αρκετά έξυπνο και 

πονηρό, με αποτέλεσμα στην τελευταία του προσπάθεια να εισχωρήσει στο σπιτάκι 

από την καμινάδα, να προσγειωθεί μέσα σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό και να 

μαγειρευτεί.   

  

Τι σημαίνει: Το παιδί όσο και να τα προστατεύουμε είναι εκτεθειμένο στην κοινωνία 

που ζει και στις συνθήκες της, άρα χρειάζεται να είναι προετοιμασμένο για να τις 

αντιμετωπίσει. Ουσιαστικά, το παραμύθι παρέχει μια ηθική διαπραγμάτευση 

παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αντίστοιχα μιας ηθικής ή 

μη ηθικής συμπεριφοράς. Τα τρία γουρουνάκια εκτέθηκαν στον πραγματικό κόσμο 

ώστε να αντλήσουν τις κατάλληλες δυνάμεις και να δημιουργήσουν άμυνες που θα 

χρειαστεί στο μέλλον να εκμεταλλευθούν. Πρέπει να αποκτήσουν την αυτονομία τους 

και να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της καθημερινής ζωής. Να φροντίσουν δηλαδή 

για την επιβίωση και την συνύπαρξη τους με τους άλλους.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:  

Μητέρα: Συμβολίζει την ανιδιοτελή αγάπη και την φροντίδα. Η μητέρα παρόλο το 

άγχος της γνώριζε ότι με αυτό τον τρόπο τα παιδιά της θα αποκτούσαν τις ικανότητες 

που θα χρειάζονταν αργότερα όταν εκείνη δεν θα ήταν εκεί.   

Τρία γουρουνάκια: Σύμφωνα με την βίβλο ο αριθμός τρία δεν είναι καθόλου τυχαίος 

αλλά αντιπροσωπεύει κάτι το πνευματικό. Ο αριθμός τρία, συμβολίζει την ψυχή και 

συγκεκριμένα την αγία τριάδα. Την τριάδα της μητέρας, του παιδιού και του πατέρα.  

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, συμβολίζει το χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον) και τη 

(νοημοσύνη) τη διανόηση τον τριαδικό Θεό (Πατέρα, Υιό, Άγιο Πνεύμα) που αμφότερα 

μαζί συνθέτουν τη δημιουργία.  

Δάσος: Τα λαϊκά παραμύθια και οι παραδόσεις τοποθετούν εκεί τα πιο μαγικά και 

θαυμαστά είδη. Το δάσος παρουσιάζεται συχνά ως σκοτεινό, στο οποίο καταφεύγει ο 

ήρωας. Μέσα σε αυτό συνυπάρχουν μαγικά πλάσματα, ζώα, νεραΐδες, φαντάσματα, 
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άνθρωποι, δέντρα, πνεύματα καλά και κακά κ.α. Συμβολίζει την νέα ευκαιρία. Ο 

ήρωας πρέπει να ξεπεράσει το σκοτεινό αυτό σημείο ώστε να αποκτήσει τον χαμένο 

παράδεισο (Αναγνωστοπούλου, 1986)  

Σπίτι: Συμβολίζει την ζεστασιά, ασφάλεια και φροντίδα. Το σπίτι είναι ο μοναδικός 

χώρος στον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται ελευθερία. Η διαμόρφωση του 

χαρακτηρίζει την ψυχοσύνθεση του ενοίκου του. Το σπίτι στο παραμύθι, 

παρουσιάζεται για να αποδώσει το νόημα της αυτονομίας. Τα τρία γουρουνάκια 

αντιμετωπίζουν τις αντίξοες συνθήκες προσπαθώντας αρχικά, να χτίσουν το δικό τους 

σπίτι.   

Λύκος: Πρακτικά σε όλα τα παραμύθια το καλό και το κακό συνυπάρχουν και 

παίρνουν τη μορφή κάποιων προσώπων και των πράξεων τους. Ο λύκος είναι ένας 

από τους πιο γνωστούς και συνηθισμένους «κακούς» χαρακτήρες στα λαϊκά 

παραμύθια. Αντιπροσωπεύει όλες τις ζωώδεις τάσεις μέσα μας. Οι συγγραφείς πολύ 

συχνά τον παρουσιάζουν ως άπληστο και πονηρό. Παρόλο που δεν είναι το μόνο 

σαρκοφάγο ζώο έχει ταυτιστεί στα παραμύθια ως αντιπρωταγωνιστής. Τον 

χαρακτήρα δηλαδή που οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ως αντιπαράδειγμα. Συμβολίζει 

την δύναμη, το σκοτάδι και τέλος, τον πειρασμό που μαγεύει το θύμα του.   

Μελέτη παραμυθιού: Η αφήγηση του παραμυθιού γίνεται σε τοπικές διαλέκτους. Τα 

λαϊκά παραμύθια, όπως προαναφέρθηκε επηρεάζονται κυρίως από την λαογραφία του 

τόπου. Χρησιμοποιείται περιγραφή του τόπου, του χρόνου και συγκεκριμένα 

διάφορες τοπικές δραστηριότητες, π.χ. (Ο λύκος προτείνει στα γουρουνάκια να πάνε 

όλοι μαζί στο πανηγύρι του χωριού). Σύμφωνα με τον καθηγητή Λαογραφίας 

Δημήτρη Λουκάτο, τα λαϊκά παραμύθια έχουν μια διάθεση διδακτική (Κανατσούλη, 

2002). Τα τρία γουρουνάκια, λοιπόν, εκδικούνται τον κακό λύκο για την πονηρή 

συμπεριφορά του, τοποθετώντας μια κατσαρόλα με βραστό νερό κάτω από τον τζάκι, 

μαγειρεύοντας τον. Άλλο ένα στοιχείο της κατάταξης του παραμυθιού στα λαϊκά είναι 

η έντονη εμφάνιση του μαγικού/φανταστικού. Π.χ. (ο λύκος με την δύναμη του 

στόματος του κατάφερε να γκρεμίσει τα 2 σπιτάκια των γουρουνιών). Το άσχημο 

τέλος του λύκου και η αγριότητα που παρουσιάστηκε στο παραμύθι (τα τρία 

γουρουνάκια τον έβρασαν και αργότερα τον έφαγαν) εμφανίζεται αρκετά συχνά σε 

τέτοιου είδους ιστορίες.   
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Στερεότυπα: Το παραμύθι με πρωταγωνιστές τα τρία γουρουνάκια και τον λύκο δεν 

θα μπορούσε να ξεφύγει από το κλασικό στερεότυπο του «κακού λύκου». Να 

σημειωθεί, ότι το ζώο αυτό έρχεται αντιμέτωπο με 2 μοτίβα. Το πρώτο προέρχεται 

από χριστιανικούς μύθους, τους αισώπειους μύθους και τα παραμύθια, στο οποίο 

αντιπροσωπεύει έναν ανόητο και κακό λύκο. Από την άλλη, προέρχεται από τους 

Ινδιάνους και τους Εσκιμώους, αντιπροσωπεύοντας την μητρική αγάπη και φροντίδα. 

Τα πραγματικά του χαρακτηριστικά στοιχεία  όπως, η δύναμη και η αγριότητα τον 

έχουν στιγματίσει. Τέτοια στοιχεία χαρακτηρίζουν και πολλά άλλα ζώα όπως, την 

αλεπού, το λιοντάρι, την αρκούδα κ.α. χωρίς να έχουν εισπράξει τέτοιου είδους 

χαρακτηρισμούς από τους συγγραφείς. Τις περισσότερες φορές, παρουσιάζεται ως 

κακός, ανόητος, λαίμαργος και άγριος. Από όλα τα σαρκοφάγα ζώα του ζωικού 

βασιλείου είναι ο πιο αδικημένος, καθώς είναι ο  μόνος που έχει δεχτεί τέτοιο μεγάλο 

κύμα αντιπάθειας.   

Αδιαμφισβήτητα, ο λύκος μέσα από τα παραμύθια αυτά, τρομοκρατεί και στοιχειώνει 

την φαντασία όχι μόνο κάθε παιδιού αλλά και ενήλικου.  

Εικονογράφηση: Την εποχή της μεγάλης συγγραφής των αδελφών Γκριμμ, 

παρουσιάστηκε ένα μεγάλο κύμα καταγραφής κλασικών παραμυθιών. Τα 

περισσότερα παραμύθια τοποθετήθηκαν μέσα σε μεγάλες συλλογές. Τα βιβλία αυτά, 

χαρακτηρίζονταν από το σκληρό εξώφυλλο τους και την ασπρόμαυρη εικόνα τους. 

Συνήθως στις ιστορίες, υπερτερούσε ο λόγος και όχι η εικόνα. Σπάνια θα υπήρχαν 

εικόνες που θα αποτύπωναν το νόημα, λειτουργούσαν κυρίως συμπληρωματικά με τις 

λέξεις του συγγραφέα.   

  

  

  

  

  

2.2 Σταχτοπούτα  
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Η Σταχτοπούτα είναι ένα κλασικό παραμύθι που πρώτα εκδόθηκε το 1634 από τον 

Basile και το 1697 από τον Charles Perrault. Στη συνέχεια έγινε γνωστό διεθνώς, 

από την εκδοχή των αδελφών Grimm.   

  

  

Υπόθεση: Πραγματεύεται την ιστορία μιας κοπέλας που χάνει σε μικρή ηλικία την 

μητέρα της. Έπειτα, ο πατέρας της ξαναπαντρεύεται με μια γυναίκα, η οποία είχε δύο 

κόρες. Σε μικρό χρονικό διάστημα χάνει και τον πολύτιμο πατέρα της. Κάπως έτσι 

ξεκινάει το παραμύθι της Σταχτοπούτας και μαζί με αυτό τα βάσανα και οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει από την κακή συμπεριφορά την μητριάς και των αδελφών της. 

Όταν ο βασιλιάς κήρυξε μια τελετή χορού για να επιλέξει την γυναίκα που θα 

παντρευτεί, όλες οι βασιλικές οικογένειες ήταν καλεσμένες. Η Σταχτοπούτα, ετοίμαζε 

τα φορέματα των αδελφών της και προσπαθούσε να κρύψει την θλίψη για την 

επιθυμία της να εμφανιστεί στο χορό. Τότε εμφανίζεται το περιστέρι (η μητέρα της) 

και με μαγικές δυνάμεις ντύνει την Σταχτοπούτα με το πιο όμορφο φόρεμα. Η μόνη 

ένσταση, να γυρίσει πριν τις 12. Τέλος, η Σταχτοπούτα καταφέρνει να γοητεύσει τον 

πρίγκιπα αλλά στην προσπάθεια να φύγει γρήγορα, χάνει το γοβάκι. Αυτό στη 

συνέχεια οδηγεί τον πρίγκηπα στην Σταχτοπούτα.   

  

Τι σημαίνει: Η ιστορία της Σταχτοπούτας εκτυλίσσεται στο κόσμο των ζωντανών και 

στο κόσμο των νεκρών. Παραμύθια που παρουσιάζουν έντονα στοιχεία σύνδεσης με 

τον «κάτω κόσμο» αντιπροσωπεύουν τις γνώσεις που οι θεοί προσφέρουν στους 

θνητούς. Έτσι συνδέουν τον άνθρωπο με το θείο. Το παραμύθι, λοιπόν, 

αποκωδικοποιεί τις συνέπειες που αντιμετωπίζει ένα άτομο όταν δρα σύμφωνα με 

τους ηθικούς κώδικες συμπεριφοράς ή τις συνέπειες όταν τις παραβιάζει.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:   

Σταχτοπούτα: Η μητριά και οι αδερφές της, την ονόμασαν έτσι καθώς λόγω των 

πολλών καθημερινών εργασιών που είχε, τα ρούχα της ήταν πάντα βρωμερά. Ο χώρος 

στον οποίο μπορούσε να ξεκουραστεί ήταν το τζάκι (στάχτες), εξού και το 

σταχτοπούτα.   
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Οι αδελφές της Σταχτοπούτας: Στα περισσότερα παραμύθια χαρακτηρίζονται και 

εμφανίζονται ως άσχημες. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς θέλουν να συνδέσουν την 

«εσωτερική ασχήμια» με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Και οι δύο 

αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις του κακού, της αγένειας, της ζήλειας και της 

αχαριστίας (Cooper, 1983).  

Η μητριά της Σταχτοπούτας: Η κακία μητριά συσχετίζεται με το αρχαίο θέμα του 

Ναρκίσσου, που πνίγηκε από την αλαζονεία του. Η κακιά μητριά δεν αγαπάει το 

παιδί της σαν είναι δικό της, αντίθετα το ζηλεύει. Αντιπροσωπεύει την σκοτεινή και 

κακή εικόνα της γυναικείας όψης. Στο παραμύθι συμβολίζει, την σκληρή 

πραγματικότητα, τον ρεαλισμό  και τις αντίξοές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο 

σύγχρονος άνθρωπος.   

Η νεκρή μητέρα της: Στο παραμύθι εμφανίζεται με την εικόνα ενός άσπρου 

περιστεριού. Στην ιστορία βοηθάει την κόρη της να ντυθεί και να καταφέρει να 

βρεθεί στο χορό. Συμβολίζει την δύναμη της ψυχής, που ενώ βρίσκεται σε άλλο 

κόσμο είναι τόσο δυνατή.   

Ο πρίγκηπας: Συμβολίζει την δύναμη, την υπομονή και επιμονή που πρέπει να 

υιοθετήσει ο άνθρωπος για να κατακτήσει τον χαμένο παράδεισο. Μέσα από τις 

δυσκολίες της Σταχτοπούτας, το παιδί ταυτίζεται με τον χαρακτήρα του πρίγκηπα και 

την μεγάλη επιθυμία του να βρει την κοπέλα που τον μάγεψε περισσότερο, χωρίς να 

τον εμποδίζει αν έχει βασιλική καταγωγή.   

Ο αριθμός 3: Το τρία στην Σταχτοπούτα συμβολίζει τις τρείς τελετές που 

διεξήχθησαν στο παλάτι. Η Σταχτοπούτα βρέθηκε τρείς φορές με τον πρίγκηπα. 

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύει την ανασφάλεια της για το πρίγκηπα και το φόβο της 

αλλά ταυτόχρονα και ότι ο ένας είναι η συμπλήρωση του άλλου.  

Άσπρο περιστέρι: Το άσπρο περιστέρι συμβολίζει την αγνότητα, την καθαρότητα και 

την ελευθερία της ψυχής. Αντιπροσωπεύει την πνευματικότητα του ατόμου. Τα πτηνά 

που συναντάμε στα παραμύθια συμβολίζουν τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των 

θεών. Το περιστέρι συγκεκριμένα, συμβολίζει την ελευθερία, την αγνότητα και την 

πίστη στο θεό.   
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Τζάκι-Στάχτη: Σύμφωνα με ένα αρχαίο έθιμο, οι δυστυχισμένοι άνθρωποι κάθονται 

κοντά στις στάχτες. Συμβολίζει τον χαμένο παράδεισο, την θλίψη και τις στάχτες των 

νεκρών (Cooper, 1983). Αντιπροσωπεύει την ζωή και το πόσο εφήμερη μπορεί να 

είναι. Η θέση της Σταχτοπούτας στο τζάκι συμβολίζει την ένωση με τον άλλο κόσμο 

και τις ψυχές. Επίσης, σύμφωνα και με άλλα κλασικά παραμύθια, η θέση δίπλα από 

το τζάκι ήταν μέρος γυναικείας κυριαρχίας, καθώς συνδέεται με την Εστία, την θεά 

του σπιτιού και της προστάτιδας της οικογένειας.   

Το γυάλινο γοβάκι: Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το τι συμβολίζει το 

γυάλινο γοβάκι στη Σταχτοπούτα. Αρχικά, εμφανίζεται στην ιστορία του Perrault, 

σύμφωνα με την οποία το γοβάκι είναι φτιαγμένο από γούνα και γυαλί. Το γυαλί, 

λοιπόν συμβολίζει την καθαρότητα και την διαύγεια. Στην Αλχημεία, θεωρείται 

σύμβολο πνευματικής τελειότητας. Το γοβάκι σε συνδυασμό με το γυαλί, 

αντιπροσωπεύουν την ελευθερία αλλά και την κυριαρχία. Ανάλογα το είδος του 

παπουτσιού, ο/η κάτοχος δεσμεύεται με μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Για 

παράδειγμα, η Σταχτοπούτα αφού χάνει το γυάλινο γοβάκι της, ο πρίγκηπας την 

ψάχνει και την «ανεβάζει» από το χαμηλό κοινωνικό επίπεδο σε ένα υψηλότερο.   

Η μεταμόρφωση και ο χορός: Για να καταφέρει η Σταχτοπούτα να βρεθεί στον 

χορό, ζώα, φυτά και αντικείμενα μεταμορφώνονται σε άλογα. Ζώα που ζουν σε 

απομακρυσμένα και σκοτεινά μέρη συνήθως συνδέονται με τις δυνάμεις του κάτω 

κόσμου. Η μεταμόρφωση της Σταχτοπούτας, αντιπροσωπεύει την κατάκτηση του 

χαμένου παράδεισου. Φοράει λαμπερά φορέματα σε αντίθεση με τα κουρέλια που 

ντύνεται στην πραγματική ζωή της. Τα όμορφα στολισμένα ρούχα συμβολίζουν την 

όμορφη ψυχή και την δύναμη της.   

Μελέτη παραμυθιού: Η αφήγηση του παραμυθιού ξεκινά με την κλασική έκφραση 

«Μια φορά και ένα καιρό». Ξετυλίγεται σε ένα χρόνο άχρονο και σε ένα τόπο άτοπο. 

Το παραμύθι περιέχει αρκετά λαογραφικά στοιχεία της εποχής όπως, οι κοινωνικές 

τάξεις (Βασιλιάς, πρίγκηπας, φτωχός), τελετή χορού σε παλάτι, η ενδυμασία των 

πλούσιων κ.α. Η μαγεία και η φαντασία ξεπερνούν τα όρια του πραγματικού. 

Μεταμορφώνονται σαύρες και ποντίκια σε άλογα, η Σταχτοπούτα χάνει την 

καθημερινή εικόνας της και μετατρέπεται σε μια όμορφη πριγκίπισσα. Υπάρχει, 

ακόμη σύνδεση με τον κάτω κόσμο και την επικοινωνία της Σταχτοπούτας με την 
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μητέρα της. Βασικό χαρακτηριστικό του παραμυθιού είναι η σύγκρουση χαρακτήρων. 

Σε όλη την πλοκή της ιστορίας υπάρχουν αντιθέσεις όπως, ωραίο-άσχημο, πλούσιος-

φτωχός, καλός-κακός, έξυπνος-χαζός. Τέλος, η ιστορία έχει όμορφη κατάληξη (η 

Σταχτοπούτα παντρεύεται τον πρίγκηπα), δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας και 

ευτυχίας στους μικρούς αναγνώστες.   

Στερεότυπα: Στα περισσότερα κλασικά παραμύθια υπάρχουν στερεότυπα και 

προκαταλήψεις σε διαχρονικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η μητριά παρουσιάζεται και σε 

αυτό το παραμύθι ως κακιά, ζηλόφθονη και με άσχημη συμπεριφορά. Η μικρή 

παραδουλεύτρα ως πανέμορφη, με βρώμικα ρούχα και καλή καρδιά. Ο βασιλιάς και ο 

πρίγκηπας ως όμορφοι, με κλάση και ενάρετοι άνθρωποι. Οι παραπάνω αντιθέσεις, 

χρησιμοποιούνται αρκετά στα κλασικά παραμύθια, πολλές φορές με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο παρουσιάζοντας πάντα κάποιους χαρακτήρες ως κακούς.   

Εικονογράφηση: Η Σταχτοπούτα είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό παραμύθι. Η ιστορία 

παρουσιάζεται με έντονη εικονογράφηση. Πλούσια χρώματα, ζωγραφιές και σχέδια 

συμπληρώνουν το παιδικό αυτό παραμύθι στη σύγχρονη εποχή. Παλαιότερα όμως, η 

εικονογράφηση του βιβλίου αυτού χαρακτηριζόταν από ασπρόμαυρες πινελιές και 

ελάχιστες ζωγραφιές μέσα στο παιδικό βιβλίο.   

  

  

  

  

  

2.3 Χιονάτη και οι επτά νάνοι  

  

  

  

Το διεθνές αυτό παραμύθι προέρχεται από τις γνωστότερες εκδόσεις των αδελφών 

Grimm. Συγκεκριμένα, ο Jacob Grimm στο βιβλίο «Παιδικά και Σπιτικά 

Παραμύθια», δημοσιεύει το 1812, το όνομα Η Μικρή Χιονάτη / Χιονατούλα.  
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Υπόθεση: Πραγματεύεται την ιστορία μιας πριγκίπισσας που εγκαταλείπεται στο 

δάσος μετά από εντολή της κακιάς μητριάς της. Στη συνέχεια, βρίσκει καταφύγιο σε 

ένα μικροσκοπικό σπιτάκι στο οποίο κατοικούσαν εφτά νάνοι. Η πριγκίπισσα 

Χιονάτη, καταφέρνει να μείνει στο σπίτι αυτό και να τους φροντίζει. Η κακιά μητριά 

της, αφού την βρίσκει προσπαθεί με πολλούς τρόπους να την σκοτώσει. 

Προσφέροντας της ένα μήλο, η κακιά μητριά την Τρίτη φορά κατάφερε να την 

ναρκώσει. Έπειτα, η χιονάτη μένει ναρκωμένη μέχρι να εμφανιστεί ο πρίγκηπας, 

οπού την φιλάει και τη σώζει.   

Τι σημαίνει: Στο παραμύθι της Χιονάτης εμφανίζονται προβλήματα και συγκυρίες, 

που ένα παιδί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στην περίοδο της εφηβείας. Η 

πριγκίπισσα εμφανίζεται στην ιστορία ως μικρή και άμαθη. Η αθωότητα και η 

φαντασία αρχίζουν να χάνονται σιγά σιγά, όταν επέρχονται στη σκέψη της 

ουσιαστικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η εγκατάληψη  του παλατιού της και η 

συγκατοίκηση με τους εφτά νάνους, δημιουργεί ένα αίσθημα ωριμότητας και 

συνηδειτοποίησης στην Χιονάτη. Η γενναιόδωρη προσφορά από τους νάνους να της 

παραχωρήσουν ένα μέρος του σπιτιού τους, καταφέρνει να εισχωρήσει στο μυαλό της 

πριγκίπισσας, ώστε να ξεκινήσει και η ίδια να εργάζεται (φροντίδα των επτά νάνων). 

Τέλος, η Χιονάτη υποκύπτει στους πειρασμούς της μάγισσας, συμβολίζοντας τις 

συναισθηματικές συγκρούσεις της εφηβείας και τη ανωριμότητα στις προκλήσεις της 

ζωής.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:   

Χιονάτη: Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της όπως, άσπρο δέρμα, κόκκινα μάγουλα 

και μαύρα μαλλιά συμβολίζουν την αγνότητα και την αθωότητα. Το άσπρο δέρμα 

της, μοιάζει με αυτό του χιονιού, από όπου και προέρχεται το όνομα της (Χιονάτη). 

Τα μαύρα μαλλιά της συμβολίζουν το άγνωστο και το σκοτεινό. Τον θάνατο και την 

θνητότητα που θα επέρθει.   

Πατέρας: Η απουσία του δημιουργεί στη Χιονάτη την αίσθηση της αυτονομίας και 

συμβολίζει την διαρκή προσπάθεια για να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες της μόνη 

της. Αναγκάζεται να αναπτύξει την ανεξαρτησία της από πολύ νωρίς, ώστε να φτάσει 

στο ανώτατο στάδιο της ωρίμανσης της.   
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Κυνηγός: Έχει επιλεχθεί για να μπορέσει να κρατήσει την ισορροπία μεταξύ της 

πραγματικότητας και της φαντασίας. Συνήθως εμφανίζεται ως προστάτης, ώστε να 

διώξει κοντά από τους ήρωες, άγρια ζώα αλλά και κακούς ανθρώπους. Στο παραμύθι 

ο κυνηγός, δεν ακολουθεί την εντολή της Βασίλισσας και εγκαταλείπει το κορίτσι στο 

δάσος, προσφέροντας του μια ευκαιρία για να ζήσει ευτυχισμένα.   

Κακιά μητριά-Βασίλισσα-Μάγισσα: Η κακιά μητριά στο παραμύθι συνδέεται με 

τον αρχαίο μύθο του Νάρκισσου. Η έντονη αγάπη για τον εαυτό της, δημιούργησε 

στην Βασίλισσα αισθήματα ζήλειας και φθόνου προς την όμορφη Χιονάτη. Οι 

προσπάθειες της μητριάς να βλάψουν την πριγκίπισσα συμβολίζουν τις εμπειρίες και 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νέος, καθώς διανύει την περίοδο της εφηβείας 

προς την ενηλικίωση.  Στο παραμύθι, η βασίλισσα μεταμορφώνεται σε κακιά 

μάγισσα, αντιπροσωπεύοντας την σκοτεινή και καταστροφική εικόνα της γυναικείας 

φύσης.   

Επτά νάνοι: Η χρήση του αριθμού εφτά στα παραμύθια, σύμφωνα με τον J.C Cooper 

(1983), συμβολίζει τα επτά στάδια της Δημιουργίας, τις επτά Κολάσεις και τους 7 

ουρανούς, μέσα από τους οποίους πρέπει να περάσει ο υποψήφιος για να φτάσει στο 

στόχο του. Συγκεκριμένα οι επτά νάνοι, αντιπροσωπεύουν τις επτά ημέρες της 

εβδομάδας που εργάζεται ένα άτομο. Έτσι και η Χιονάτη, χρειάζεται να εργαστεί 7 

ημέρες για να γίνει πιο υπεύθυνο άτομο.   

Πρίγκηπας: Το φιλί του πρίγκηπα στην Χιονάτη καταφέρνει να λύσει τα μάγια της 

κακιάς μητριάς. Συμβολίζει την ωριμότητα και τα αμοιβαία συναισθήματα.  

Καταφέρνει να αφυπνίσει την θηλυκότητα της.  

Καθρέφτης: Στα παραμύθια πολύ συχνά έχει μαγικές ιδιότητες. Τις περισσότερες 

φορές παρουσιάζει την αλήθεια και την πραγματικότητα που δεν μπορεί να δει ο 

ήρωας. Η βασίλισσα όσες φορές και να ρώτησε τον καθρέφτη αν είναι η ομορφότερη 

σε όλο τον κόσμο, αυτός απαντούσε με ειλικρίνεια, πως ήταν η Χιονάτη. Η 

βασίλισσα δεν μπορούσε να δει τον εαυτό της στο καθρέφτη για αυτό και συνεχώς 

ρωτούσε. Ο καθρέφτης, ουσιαστικά αντανακλά ένα είδωλο. Σε πολλούς ευρωπαϊκούς 

πολιτισμούς πιστεύετε ότι ο καθρέφτης συνδέεται με την ψυχή του ανθρώπου. Το 

σπάσιμο αυτού θεωρείται κακοτυχία για αυτό το λόγο.   
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Οι τρεις προσπάθειες της μάγισσας να επηρεάσει την Χιονάτη: Συμβολίζουν το 

απαγορευμένο. Συσχετίζεται με τις βιβλικές εικόνες και τον απαγορευμένο καρπό. Ο 

ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με μια κατάσταση, στην οποία διακινδυνεύει την 

προσωπική του ευτυχία.   

Χτένι: Η μάγισσα προσφέρει στην Χιονάτη μια δηλητηριασμένη χτένα. Η χτένα 

συμβολίζει την θηλυκότητα και την ομορφιά. Το δηλητηριασμένο χτένι φυλακίζει και 

παγιδεύει την ομορφιά των μαλλιών.   

Μήλο: Το μήλο είναι σύμβολο της νεότητας και αγαθότητας. Σε πολλούς μύθους 

συμβολίζει την αθωότητα, την επιθυμία και την γνώση. Το κόκκινο μήλο που 

προσφέρει η μάγισσα στη Χιονάτη, συνδέει τις επιθυμίες των δύο γυναικών για τον 

έρωτα και την αγάπη. Αφού καταναλώνει η Χιονάτη το κόκκινο μήλο, χάνεται η 

αθωότητα της και αργότερα εμφανίζεται ο πρίγκηπας που θα παντρευτεί.   

Το γυάλινο φέρετρο: Συμβολίζει την πνευματική τελειότητα. Όπως προαναφέρθηκε, 

το γυαλί έχει μαγικές ιδιότητες, καθώς διαύγεια και καθαρότητα. Η χιονάτη, 

τοποθετείτε σε ένα γυάλινο φέρετρο, ώστε να διευκολύνει το πρίγκηπα να 

παρατηρήσει την ομορφιά της πριγκίπισσας.   

Μελέτη παραμυθιού: Στο παραμύθι υπάρχει περιγραφή του χώρου και του 

περιβάλλοντος που μας δίνει στοιχεία πολιτιστικά των κοινωνιών όπως, οι τότε 

διατροφικές συνήθειες, αγροτικές εργασίες, ήθη και έθιμα κ.α. Η μαγεία και η 

φαντασία είναι τα βασικά στοιχεία της πλοκής. Π.χ. Ο μαγικός καθρέφτης, η κακιά 

μάγισσα, τα ζώα που μιλούσαν, τα δηλητηριασμένα αντικείμενα που προσφέρει στη 

Χιονάτη η κακιά μητριά, το φιλί που ζωντανεύει την πριγκίπισσα κ.α. Τα κλασικά 

παραμύθια δεν αναφέρονται σε πρόσωπα γενικά η ορισμένα. Οι ήρωες αποκτούν τα 

ονόματα τους από διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας τους. Για 

παράδειγμα η χιονάτη απέκτησε την ονομασία αυτή, λόγω του λευκού δέρματος της. 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό της ιστορίας της Χιονάτης είναι η έλλειψη του σύνηθες 

μέτρου του κοινού ανθρώπου. Οι νάνοι περιγράφονται ως πολύ μικρά πλασματάκια 

που κατοικούν σε ένα αρκετά μικρό σπίτι, με μικρά αντικείμενα. Η μάγισσα ως πολύ 

κακιά και η πριγκίπισσα ως πολύ καλή. Στο τέλος, επέρχεται η κάθαρση με το 

ευχάριστο τέλος και την δικαιοσύνη του καλού.   
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Στερεότυπα: Στο παραμύθι «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» περιγράφεται με έντονα 

στοιχεία η προσωπικότητα της μητριάς. Είναι ένα αρκετά σύνηθες στερεότυπο 

σύμφωνα με το οποίο, η μητριά δεν αγαπά το παιδί που μεγαλώνει και επιζητά με 

οποιοδήποτε σκοπό το κακό του. Στα περισσότερα κλασικά παραμύθια, ο χαρακτήρας 

αυτός δημιουργείται με χαρακτηριστικά στοιχεία όπως: άσχημος (γιατί θέλει να 

κλέψει την ομορφιά του παιδιού), ζηλόφθονος, κακός, εγωιστής και ψυχικά 

διαταραγμένος. Αντίθετα, η πριγκίπισσα πάντα εμφανίζεται ως αθώα και αγαθή. 

Όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά. Η θέση της Χιονάτης στο σπίτι των νάνων και η 

προσφορά της για την βοήθεια της επιβίωσης είναι στερεοτυπική. Οι νάνοι ενώ 

εργάζονται στα ορυχεία, η Χιονάτη αναλαμβάνει τις δουλειές του νοικοκυριού, 

δείχνοντας την θέση της γυναίκας και τον ρόλο του άντρα αντίστοιχα. Τις 

περισσότερες φορές επέρχεται η τιμωρία και η δικαιοσύνη. Σε λίγα παραμύθια και 

πολύ πιο παλιά, υπάρχουν αφηγήσεις με όχι και τόσο όμορφο τέλος αλλά κυρίως 

ρεαλιστικό.   

Εικονογράφηση: Στο κλασικό παραμύθι «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» υπάρχουν 

επτά εικόνες που συμπληρώνουν τα λόγια των συγγραφέων. Δεν υπάρχουν χρώματα 

παρα μόνο το άσπρο και το μαύρο. Μετά από συνταρακτικές σκηνές ακολουθεί και 

μια επεξηγηματική εικόνα, έτσι ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη να δημιουργήσει 

στη φαντασία του την ιστορία.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 Η ωραία κοιμωμένη  
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Η Ωραία Κοιμωμένη είναι ένα κλασικό παραμύθι που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά 

το 1697 από τον Charles Perrault στα γαλλικά με τίτλο "La Belle au bois dormant".  

Οι Αδελφοί Γκριμ το αναδημοσίευσαν αργότερα ως Little Briar Rose. Ωστόσο, η 

κεντρική ιστορία είναι πολύ παλαιότερη, καθώς υπάρχει μια εκδοχή της στο 

μεσαιωνικό γαλλικό έργο Perceforest, που γράφτηκε ανάμεσα στο 1330 και 1344. Σε 

αυτό το μύθο περιγράφεται μια φανταστική ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας την 

οποία υποτίθεται κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος, και έπειτα έφυγε για την 

Βαβυλώνα αφήνοντας στο πόδι του τον Perceforest, ο οποίος πήρε αυτό το όνομα 

γιατί μπόρεσε να τρυπήσει (pierce) το μαγεμένο δάσος (forest).  

  

Υπόθεση: Πραγματεύεται την ιστορία μιας πριγκίπισσας, η οποία καταράστηκε από 

μια νεράιδα, στην ηλικία 15 ετών να τρυπηθεί από ένα αδράχτι και να πέσει σε βαθύ 

ύπνο για εκατό χρόνια. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να 

εξαφανιστούν αντικείμενα αιχμηρά και αδράχτια. Ωστόσο, μια μέρα η πριγκίπισσα 

συναντά στα ψηλότερα δωμάτια του παλατιού μια γριούλα να γνέθει. Τότε η κατάρα 

πραγματοποιείται και τρυπάει την μικρή πριγκίπισσα. Εκατό χρόνια αργότερα, ένας 

πρίγκηπας περνώντας έξω από το παλάτι και γνωρίζοντας τον μύθο «της ωραίας 

κοιμωμένης», ήθελε να εισχωρήσει και να την δει. Τέλος, ο πρίγκηπας φιλάει την 

πριγκίπισσα και λύνει τα μάγια.   

Τι σημαίνει: Στο παραμύθι η ωραία κοιμωμένη βρίσκεται στα όρια της ενηλικίωσης. 

Την διακατέχει ακόμα το αίσθημα της επιπολαιότητας και της αγαθότητας. Δεν είναι 

έτοιμη να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή της και να δραστηριοποιηθεί. Η 

πλοκή του παραμυθιού έτσι, συνδυάζεται με την εφηβική περίοδο που βιώνει κάθε 

άτομο. Σε αυτή την ηλικία ο νεαρός άνθρωπος, νιώθει ότι ζει σε μια περίοδο ηρεμίας 

που δεν μπορεί να την αλλάξει. Έπειτα, μετά τα 15 χρόνια αρχίζει να αισθάνεται 

ανεξάρτητος και να επιθυμεί να πραγματοποιήσει προσωπικά του όνειρα. 

Ουσιαστικά, ο βαθύς ύπνος στο παραμύθι αντικατοπτρίζει την ανακάλυψη και την 

δημιουργία της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:   

Ύπνος: Ο μακρύς ύπνος συμβολίζει την απόσταση από τον κόσμο και την προσφυγή 

σε έναν άλλον ιδεατό. Σκοπός αυτού είναι η περίσκεψη του ήρωα, δηλαδή να 
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ανακαλύψει και να δημιουργήσει την εσωτερική του ταυτότητα. Πριν κοιμηθεί η 

πριγκίπισσα δεν ήταν ηλικιακά έτοιμη ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες προτάσεις για 

την μετέπειτα ζωή της. Ενώ μετά τον βαθύ ύπνο παρουσιάζεται έτοιμη και με 

απόλυτη συναίσθηση των πράξεων της (Cooper, 1983).  

Ωραία κοιμωμένη: Η κοιμώμενη πριγκίπισσα αντικατοπτρίζει το υποσυνείδητο του 

ατόμου και συγκεκριμένα την κοιμισμένη ψυχή. Η νεαρή πριγκίπισσα συμβολίζει την 

θηλυκότητα, η οποία μετά τον ύπνο ξαναγεννιέται σε ένα ανώτερο στάδιο.   

Πρίγκηπας: Όταν το αρσενικό συναντά την ψυχή του θηλυκού, τότε 

πραγματοποιείται μια πνευματική ένωση ανάμεσα στο πνεύμα και την ψυχή και 

δημιουργείται το αντρόγυνο. Το φιλί του πρίγκηπα στην ωραία κοιμωμένη συμβολίζει 

την ζωή που μεταδίδει ο ένας στον άλλον. Λύνει τα μάγια και αφυπνίζει την 

θηλυκότητα της πριγκίπισσας.   

Η γριά που γνέθει στη σοφίτα: Αντιπροσωπεύει την επικίνδυνη πλευρά του 

ανθρώπου. Συμβολίζει την σκοτεινή και κακή πλευρά της γυναίκας. Είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο νέος στην αρχή της 

ενηλικίωσης του.   

Βασιλιάς και Βασίλισσα: Συμβολίζουν την δύναμη και την καθαρότητα. Ανήκουν 

στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα και η ψυχή τους είναι σε πλήρη αρμονία με το 

πνεύμα τους.   

Παλάτι: Στο παραμύθι, δεν μαγεύεται σε βαθύ ύπνο μόνο η πριγκίπισσα, αλλά και 

όλο το βασιλικό μέρος. Το παλάτι είναι και αυτό μαγεμένο συμβολίζοντας την ψυχή 

της πριγκίπισσας, που όταν κοιμάται βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, ενώ όταν ξυπνάει 

ενεργοποιείται και ο τόπος ξαναγεννιέται. Λουλούδια, ζώα και φυτά εμφανίζονται 

πάλι στον ίδιο χώρο.   

Δώρα: Τα δώρα που προσφέρουν οι νεράιδες στην μικρή πριγκίπισσα, συμβολίζουν 

τα τις ευκαιρίες και τα αγαθά που χαρίζονται στον άνθρωπο. Η μετέπειτα χρήση τους 

εξαρτάται από την σωστή αξιοποίηση τους.   

Κήπος: Αντιπροσωπεύει την ψυχή του ατόμου. Ο κήπος του παλατιού συνδέεται με 

το πνεύμα της πριγκίπισσας. Όσο καιρό βρίσκεται σε παθητική κατάσταση η 
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πριγκίπισσα, τόσο και ο κήπος δεν ανθίζει. Μετά την αφύπνιση της, ο κήπος 

«γαληνεύει» και «ζωντανεύει» όπως πριν.   

Κυκλική σκάλα: Στην ιστορία της ωραία κοιμωμένης, η επιθυμία της πριγκίπισσας 

να ανέβει στα ανώτερα δωμάτια συμβολίζει την μύηση. Η κυκλική σκάλα, 

συγκεκριμένα αντιπροσωπεύει τις ερωτικές επιθυμίες της κοιμωμένης και τις 

εμπειρίες της.   

Απαγορευμένη είσοδος: Συμβολίζει το απαγορευμένο που παραβιάζεται. Η 

πριγκίπισσα έχοντας απορία για τα υπόλοιπα δωμάτια του παλατιού, με μια πρώτη 

ευκαιρία διασχίζει την κυκλική σκάλα και εισχωρεί στο απαγορευμένο δωμάτιο. Στην 

περίοδο της εφηβείας, πολύ συχνά για να κατακτήσουν τα νεαρά άτομα βιωματικές 

εμπειρίες και να ωριμάσουν, καταλήγουν σε λανθασμένες αλλά διδακτικές επιλογές.   

Ρόκα-αδράχτι: Η ωραία κοιμωμένη τρυπιέται από το αδράχτι-ρόκα, ματώνει και 

πέφτει σε βαθύ ύπνο. Αυτό συμβολίζει την αρχή της εφηβείας και την λανθασμένη 

απόφαση να εισχωρήσει στο απαγορευμένο δωμάτιο.   

Καθρέφτες: Ο χώρος στην ωραία κοιμωμένη είναι γεμάτος καθρέφτες. Ο καθρέφτης 

αντανακλά την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της ψυχής. Έχει μαγικές ιδιότητες 

και πάντα παρουσιάζει την πραγματικότητα.   

Τάμα: Ο βασιλιάς και η βασίλισσα καταφεύγουν στην πίστη τους σε κάτι ανώτερο 

από τους ίδιους. Προσεύχονται και επιθυμούν να βοηθήσει ο θεός την κακότυχη κόρη 

τους.   

Δώδεκα: Οι δώδεκα καλές νεράιδες συμβολίζουν την έναρξη της εμμηνόρροιας. 

Έτσι, η βασιλοπούλα θα αναπτυχθεί σε γυναικά και θα είναι έτοιμη να παντρευτεί.   

Μελέτη του παραμυθιού: Και σε αυτό το κλασικό παραμύθι ενυπάρχει το 

λαογραφικό στοιχείο της εποχής. Βασιλιάς και Βασίλισσα, οργανώνουν μεγάλο 

γλέντι για να γιορτάσουν την μονάκριβη κόρη τους. Όλοι οι καλεσμένοι, προτίθενται 

να της προσφέρουν μεγάλα δώρα, αξίες και χαρίσματα. Το παραμύθι ξεπερνά τα όρια 

του χρόνου  και του τόπου. Η πριγκίπισσα καταράστηκε να πέσει σε βαθύ ύπνο για 

εκατό χρόνια. Έτσι, το παραμύθι αποκτά ένα διαχρονικό χαρακτήρα. Βασικό 

χαρακτηριστικό του παραμυθιού είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του καλού-κακού, του 

ωραίου-άσχημου, του δίκαιο-άδικου κ.α. Η σύγκρουση, δηλαδή των ηρώων και η 
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αγωνία για τον αν θα επέρθει η δικαιοσύνη και η όμορφη πριγκίπισσα θα κατακτήσει 

τον χαμένο παράδεισο.   

Στερεότυπα: Στο συγκεκριμένο παραμύθι τίθενται και πάλι κοινωνικά στερεότυπα 

όπως, η ανώτερη τάξη που βρίσκεται η πριγκίπισσα. Στα περισσότερα παραμύθια, η 

σωτηρία της βασιλοπούλας συνοδεύεται με την ασφάλεια που της παρέχει ένας 

πρίγκηπας ή βασιλόπουλο. Σπάνια σε παραμύθια θα «μπερδευτούν» οι κοινωνικές 

τάξεις και θα αναμειχθούν με χαρούμενο τέλος. Επιπροσθέτως, η πριγκίπισσα 

εμφανίζεται και σε αυτό το κλασικό παραμύθι, ως όμορφη, ευγενική, ηθική, αγαθή. 

Οι πριγκίπισσες περιγράφονται χωρίς ατέλειες, γεγονός που είναι μη ρεαλιστικό. Η 

διάζευξη καλού και κακού ήρωα υπάρχει σε έντονο βαθμό, ανάμεσα στην μικρή 

πριγκίπισσα και την νευριασμένη νεράιδα. Όπως αναφέραμε, η μια περιγράφεται με 

θετικούς και η δεύτερη με αρνητικούς χαρακτηρισμούς.   

Εικονογράφηση: Στο βιβλίο «Τα παραμύθια των Αδελφών Γκριμμ», η ιστορία της 

ωραίας κοιμωμένης (τριανταφυλλένια), δεν παρουσιάζει κάποιο εικονογραφικό 

υλικό. Το παραμύθι, χρονολογείται γύρω στο 1330 και 1344. Η εικονογράφηση την 

εποχή εκείνη ήταν σπάνια έως μηδαμινή.   
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2.5 Η κοκκινοσκουφίτσα  

  

Η ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας βασίζεται σ' ένα παλιό, λαϊκό γαλλικό παραμύθι, 

που καταγράφτηκε σε βιβλίο για πρώτη φορά από τον Σαρλ Περό το 1697  "Histoires 

et contes du temps passé, avec des moralités. Contes de ma mère l'Oye (Ιστορίες και 

διηγήσεις του παρελθόντος με ηθική. Ιστορίες της μαμάς-Χήνας).  

  

Υπόθεση: Πραγματεύεται την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού, που επιθυμεί να 

προσφέρει φαγητό και να φροντίσει την άρρωστη γιαγιά της. Για να την συναντήσει 

χρειάζεται να διασχίσει το δάσος. Εκεί συναντά, τον λύκο, ο οποίος επιθυμεί να 

εκμεταλλευτεί τη νεαρή κοπέλα και να την καταβροχθίζει. Αφού, του δώσει κάποιες 

πληροφορίες για τον τόπο που βρίσκεται το σπίτι της γιαγιάς της, εκείνος γρήγορα 

πηγαίνει να το βρει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο λύκος να φάει την γιαγιά της 

Κοκκινοσκουφίτσας και έπειτα, όταν έφτασε στο σπίτι και την ίδια.   

Τι σημαίνει: Η ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας συνδέεται με το πέρασμα από την 

παιδική στην εφηβική ηλικία. Η κοκκινοσκουφίτσα αντιμετωπίζει προβλήματα της 

εφηβείας. Οι αποφάσεις της και ο τρόπος αντιμετώπισης τους, δείχνει ακόμη ότι 

βρίσκεται σε ένα στάδιο αγαθότητας και αθωότητας. Ο λύκος, από την άλλη μεριά 

εμφανίζεται ως οι περίπλοκες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο νέος κατά τη διάρκεια 

της ωρίμανσης του.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:   

Κοκκινοσκουφίτσα: Η νεαρή κοπέλα εμφανίζεται στο παραμύθι ως ένα αθώο παιδί. 

Οι πληροφορίες που δίνει με τόση ευκολία και χωρίς σκέψη στο λύκο, επαληθεύουν 

το γεγονός ότι ακόμα βρίσκεται στην παιδική ηλικία. Δεν διαθέτει την αίσθηση του 

φόβου ή του τρόμου και η σκέψη της δεν αγγίζει κάτι κακό. Τα λουλούδια, ο ήλιος, 

τα φυτά και τα ζώα, κλέβουν την σκέψη της.   

Κόκκινο: Το κόκκινο χρώμα του σκούφου, συμβολίζει την αγάπη, το ανθρώπινο 

συναίσθημα και τη ζωή. Αυτό το χρώμα, συνδέεται άρρηκτα με την σεξουαλικότητα 
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των 2 φύλων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην παιδική ακόμα ψυχή της 

Κοκκινοσκουφίτσας και της ανάπτυξης της σε γυναίκα.   

Δάσος: Συμβολίζει το επικίνδυνο και το μαγικό. Στο δάσος καταφεύγουν όλοι οι 

ήρωες είτε για να ξεφύγουν από κάτι είτε για να οδηγηθούν κάπου. Έρχονται 

αντιμέτωποι με προκλήσεις και πειρασμούς.   

Γιαγιά Κοκκινοσκουφίτσας: Συμβολίζει το πνεύμα και τη σοφία. Η γιαγιά της 

κοκκινοσκουφίτσας βρίσκεται έξω από το δάσος. Για να φτάσει εκεί η 

κοκκινοσκουφίτσα και να κατακτήσει την σοφία, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει τον 

λύκο και τις αντίξοες συνθήκες.   

Λύκος: Συμβολίζει τον πειρασμό και όλες τις ζωώδεις τάσεις που έχει ο άνθρωπος. 

Κατά την Σκανδιναβική μυθολογία, ο λύκος συμβολίζει το χειμώνα και το σκοτάδι. 

Στα παραμύθια περιγράφεται ως πονηρός, άπληστος και λαίμαργος. Συνήθως, 

μπερδεύει τους ήρωες και τους στήνει παγίδα.   

Μελέτη του παραμυθιού: Το παραμύθι βασίζεται στην αντίθεση μεταξύ του καλού 

και του κακού, του έξυπνου και του χαζού. Η Κοκκινοσκουφίτσα περιγράφεται ως 

όμορφη, ευγενική, καλή, αγαθή και ο λύκος ως κακός, άπληστος, πονηρός και 

λαίμαργος. Το μαγικό στοιχείο είναι έντονο. Λύκος και κοκκινοσκουφίτσα 

συνομιλούν, ο ίδιος παίρνει την θέση και μιλά όπως η γιαγιά της κτλ. Αξίζει να 

σημειωθεί το τέλος της ιστορίας. Ο Σαρλ Περο, παρουσιάζει ένα τέλος, άσχημο για 

τις δύο γυναίκες. Σε άλλες εκδοχές, η ιστορία έχει κάποιες αλλαγές, όπως η 

δημιουργία του ήρωα-κυνηγού.   

Στερεότυπα: Στο παραμύθι «Η Κοκκινοσκουφίτσα» εμφανίζεται το μοτίβο του 

καλού και του κακού. Στη θέση του καλού, περιγράφεται η μικρή κοκκινοσκουφίτσα, 

με χαρακτηριστικά όπως, όμορφη, ευγενική, χαρούμενη και καλοσυνάτη. Ενώ στη 

θέση του κακού, δεν θα μπορούσε να είναι κανείς άλλος πέρα από τον συνηθισμένο 

κακό λύκο. Στην ιστορία περιγράφεται ως κακός, λαίμαργος, πονηρός και αχόρταγος. 

Στο ζωικό βασίλειο υπάρχουν αρκετά άγρια ζώα. Η επιλογή του λύκου δεν είναι 

τυχαία καθώς, η φήμη και τα έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία του, τον προδίδουν σε 

κάθε ιστορία.   
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Εικονογράφηση: Στην εκδοχή του Perrault, η ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας 

χρονολογείται το 1697, οπότε και ο εικονογραφικός λόγος δεν εμφανίζεται στο 

παραμύθι. Αντιθέτως, στην εκδοχή των Grimm Brothers, η ιστορία χρονολογείται το 

1857. Στη συλλογή τους, παρατηρείται μεγάλος αριθμός εικόνων που να 

συμπληρώνουν το κείμενο επεξηγηματικά. Κυριαρχεί το άσπρο, γκρι και το μαύρο.   
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Στο κέντρο του κάθε παραμυθιού βρίσκεται μια αλήθεια,  

Που έδωσε στην ιστορία τη δύναμη της,  

Susan Wiggs  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  
  

3.1 Τα τρία μικρά λυκάκια  

  

  

Τα τρία μικρά λυκάκια είναι ένα σύγχρονο παραμύθι. Ο συγγραφέας Ευγένιος 

Τριβιζάς προσπάθησε να περιορίσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που έχουν 

δημιουργήσει τα κλασικά παραμύθια προς το χαρακτήρα του Λύκου. Δημοσιεύτηκε 

το 1993.   

  

Υπόθεση: Πραγματεύεται την παρόμοια ιστορία του παραμυθιού «Τα τρία 

γουρουνάκια», αλλά αυτή τη φορά από την μεριά του λύκου. Παρουσιάζονται τρία 

λυκάκια, τα οποία ξαφνικά εγκαταλείπουν την μητρική φροντίδα και προσπαθούν να 

χτίσουν το δικό τους σπίτι. Αντίπαλος τους, ο Ρούνι-Ρούνι το ύπουλο, κακό γουρούνι. 

Τα τρία λυκάκια φροντίζουν να χτίζουν το σπίτι τους με διαφορετικό υλικό κάθε 

φορά ώστε να εμποδίσουν το Ρούνι-Ρούνι. Στο τέλος, το ύπουλο, κακό γουρούνι 

αφού μαγευτεί από το άρωμα των λουλουδιών, που διακοσμεί το καινούριο σπίτι των 

λύκων, αλλάζει στάση προς τα τρία μικρά λυκάκια και δημιουργούν όμορφες φιλικές 

σχέσεις.   

Τι σημαίνει: Το παραμύθι «Τα τρία μικρά λυκάκια», προσφέρει στο νεαρό και 

μεγάλο κοινό, μια διαφορετική οπτική γωνιά της ιστορίας. Αυτή τη φορά, ο λύκος δεν 

παρουσιάζεται ως κακός, λαίμαργος και πονηρός. Αλλά ως ένα μικρό αβοήθητο 

ζωάκι, που με πολλές προσπάθειες, παλεύει να κρυφτεί και να επιβιώσει σε ένα 

επικίνδυνο κόσμο. Η παραλλαγή αυτού του παραμυθιού, εκπέμπει στα παιδιά μια 
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άλλη «αλήθεια». Σε όλες τις ιστορίες υπάρχει η μορφή του «κακού» και του «καλού». 

Στα τρία μικρά λυκάκια, ο Τριβιζάς προσπαθεί να δώσει μια διαφορετική οπτική της 

ιστορίας.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:   

Το χρώμα των μικρών λύκων: Τα τρία λυκάκια διέφεραν μεταξύ τους ως προς το 

χρώμα. Το ένα εμφανίζεται άσπρο, συμβολίζοντας την αγνότητα, την ελευθερία και 

την πνευματικότητα. Το δεύτερο περιγράφεται με μαύρο χρώμα, συμβολίζοντας το 

σκοτεινό, το άπειρο και το μυστήριο. Το τελευταίο παρουσιάζεται με γκρίζο χρώμα 

και λίγο πράσινο στην ουρά, συμβολίζοντας το διαφορετικό και το όμορφο.   

Ο αριθμός τρία: Ο Αριθμός τρία όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω αντιπροσωπεύει 

την ψυχή και το πνεύμα. Είναι ο τέλειος αριθμός που ενώνει την Αγία Τριάδα. 

Συνήθως μια οικογένεια αποτελείται από τρία αδέλφια.   

Μαμά Λύκαινα: Συμβολίζει την αγάπη και την φροντίδα. Η μητέρα προσπαθεί να 

βοηθήσει τα νεαρά λυκάκια της να επιβιώσουν μόνα τους. Φροντίζει να τους δώσει 

αρκετές συμβουλές για επικίνδυνα ζώα του δάσους.  

Το κακό γουρούνι: Συμβολίζει τον πειρασμό και την πονηριά. Μέσα στο παραμύθι 

ονοματίζεται ως ύπουλο, κακό γουρούνι. Αντιπροσωπεύει τις επικίνδυνες 

συνθήκες που αντιμετωπίζει ο νέος στην αρχή της ενηλικίωσης του.   

Το δάσος: Αποτελεί σταθερό μοτίβο. Στο επικίνδυνο δάσος κατοικούν ζώα, μαγικά 

όντα κ.α. Εκεί εμφανίζονται οι ήρωες και έρχονται συχνά αντιμέτωποι με 

πειρασμούς. Οι αποφάσεις του σωστές ή λανθασμένες τους οδηγούν στο 

σωστό δρόμο. Εκεί βρίσκεται η ευκαιρία, οι νεαροί ήρωες να δράσουν και να 

ωριμάσουν, αντιμετωπίζοντας τους μεγαλύτερους φόβους τους.   

Μελέτη του παραμυθιού: Το παραμύθι βασίζεται στην αντίθεση μεταξύ του καλού 

και του κακού. Τα τρία λυκάκια παρουσιάζονται με όμορφα εξωτερικά και 

εσωτερικά χαρακτηριστικά ενώ ο ρούνι, το κακό γουρούνι, περιγράφεται ως 

πονηρό και λαίμαργο.  Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια αναζήτησης υλικών, 

εμφανίζεται μέσα από τους διαλόγους των ζώων, ένα πνεύμα αισιοδοξίας και 

ανθρωπιάς. Ένα ακόμη έντονο χαρακτηριστικό στοιχείο του σύγχρονου 

παραμυθιού είναι το αίσιο τέλος. Η όμορφη πλοκή και η διαφορετική 
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κατάληξη του παραμυθιού (το γουρούνι μυρίζοντας τα όμορφα λουλούδια που 

είχαν στολίσει τα τρία λυκάκια στο σπίτι τους, γαλήνευσε και άλλαξε τον 

τρόπο σκέψης του για αυτά), λειτουργεί λυτρωτικά στη ψυχοσύνθεση του 

παιδιού, καθώς επέρχεται η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη.   

Στερεότυπα: Το σύγχρονο αυτό παραμύθι προσπαθεί να περιορίσει και να μετριάσει 

τις στερεοτυπικές εκφράσεις. Η πλοκή του παραμυθιού είναι ιδιαίτερη 

επιτυχής καθώς, ξαναγράφεται η γνωστή ιστορία «Τα τρία γουρουνάκια», 

αυτή τη φορά με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, τρία λυκάκια. Ο λύκος, όπως 

έχει προαναφερθεί, είναι ένα ιδιαίτερα παρεξηγημένο ζώο. Ο Ευγένιος 

Τριβιζάς, κατάφερε με αυτό τον τρόπο να αναδείξει μια εναλλακτική εκδοχή 

της ιστορίας.   

Εικονογράφηση: Το παραμύθι «Τα τρία μικρά Λυκάκια», εικονογραφήθηκε από το 

την Έλεν Οξένμπερυ. Ο εικονογραφικός λόγος είναι ιδιαίτερα πλούσιος, σε 

σημείο που να εξαφανίζει τον λόγο. Τα χρώματα δεν είναι ιδιαίτερα έντονα 

και φωτεινά, αλλά κυριαρχεί η ομοιομορφία. Οι εικόνες καλύπτουν το 

μεγαλύτερο μέρος της σελίδας, δίνοντας την άνεση στον αναγνώστη να 

φανταστεί και να πλάσει την ιστορία στο μυαλό του. Ο λόγος σπάνια 

περιορίζει την εικόνα, αντιθέτως την εμπλουτίζει.   

  

  

  

3.2 Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα  
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Υπόθεση: Πραγματεύεται την ιστορία μιας επιλεκτικής πριγκίπισσας. Με εντολή του 

πατέρα της, οργανώθηκε ένα μεγάλο γλέντι, ώστε να μπορέσει η πριγκίπισσα να 

διαλέξει το άντρα που θα παντρευτεί. Το παλάτι γέμισε πρίγκηπες από όλον τον 

κόσμο. Αλλά η πριγκίπισσα δυσκολούλα, δυσκολευόταν να επιλέξει ανάμεσα σε 

τόσους πολλούς. Ξεκίνησε λοιπόν, να αναφέρει τις επιθυμίες της. Η πρώτη ήταν ο 

πρίγκηπας που θα παντρευτεί να είναι νέος. Η δεύτερη, ο πρίγκηπας να είναι ψηλός. 

Η Τρίτη επιθυμία της ήταν να είναι γενναίος. Η πριγκίπισσα συνέχισε να βάζει 

κριτήρια στην επιλογή της. Ύστερα, καταλήγει σε έναν πρίγκηπα. Όμως, την ώρα που 

ο πατέρας ετοιμαζόταν να τους δώσει τον λόγο του, εκείνος ξεφώνισε ότι δεν είχε 

έρθει για την πριγκίπισσα δυσκολούλα, αλλά για την κόρη του κηπουρού. Η 

πριγκίπισσα στεναχωρήθηκε πολύ και για να αισθανθεί καλύτερα ο βασιλιάς την 

ρώτησε τι θα ήθελε να της προσφέρει. Εκείνη άργησε να αποφασίσει πολύ. Όμως, αν 

και αργά ήθελε να πάρει ένα φόρεμα. Παρα πολλοί ράφτες εμφανίστηκαν στο παλάτι 

με μακριά, κοντά, χρωματιστά φορέματα. Η πριγκίπισσα δυσκολούλα άργησε να 

διαλέξει το φόρεμα που της αρέσει, με αποτέλεσμα να μείνει με ένα και αυτό το ένα 

φόρεμα να μην προορίζεται για την ίδια. Έτσι, η αναποφασιστικότητα της, της έγινε 

μάθημα και φρόντιζε στις επόμενες αποφάσεις τις να είναι περισσότερο αυθόρμητη.   

  

Τι σημαίνει: Η περίοδος της εφηβείας στιγματίζεται από την δημιουργία του 

χαρακτήρα και της προσωπικότητας του νεαρού ατόμου. Τότε ο έφηβος, προσπαθεί 

μέσα από τις επιλογές του να γνωρίσει και να αναπτύξει την προσωπικότητα του. 

Πολλές φορές, οι επιθυμίες ενός νέου ατόμου δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές 

του ανάγκες.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:  

Βασιλιάς: Συμβολίζει την πίστη, τον νόμο και την ηθική τάξη. Ο πατέρας της 

δυσκολούλας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ευχαριστήσει την κόρη του. Αυτό όμως 

λειτουργεί αρνητικά στην προσωπικότητα της μικρής πριγκίπισσας, κάνοντας την 

ιδιαίτερα επιλεκτική.  
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Πριγκίπισσα: Η πριγκίπισσα δυσκολούλα συμβολίζει το παιδί που προσπαθεί να 

λύσει τα προβλήματα της εφηβείας. Η αρνητική εμπειρία της με τους πρίγκηπες και 

τα φορέματα την βοήθησε να γίνει πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη.   

Πρίγκηπας: Ο ήρωας συμβολίζει την προσπάθεια εξεύρεσης της αγάπης και της 

πίστης στη ζωή.   

Κόκκινο φόρεμα: Το κόκκινο φόρεμα που επιθυμούσε να φορέσει η πριγκίπισσα 

συμβολίζει την αγάπη, το ανθρώπινο συναίσθημα, τη ζωή και το πάθος.   

Μελέτη του παραμυθιού: Στο παραμύθι «Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα» εμφανίζεται 

προβληματισμένη, δημιουργώντας στον αναγνώστη την αγωνία αλλά και την 

συμπόνια προς το μέρος της. Πολλές φορές οι νέοι βρίσκονται σε αδιέξοδο και δεν 

μπορούν  να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις και τα γεγονότα μιας σύγχρονης 

κοινωνίας. Αναφέρονται επίσης, και ρεαλιστικά στοιχεία στο παραμύθι, όπως η 

επιπολαιότητα του έφηβου, η αγωνία του γονιού και η ανιδιοτελής αγάπη.   

Στερεότυπα: Στο παραμύθι δεν εμφανίζονται στερεοτυπικές εκφράσεις. 

Συγκεκριμένα, προωθεί θετικές κριτικές απέναντι σε μια ταξική κοινωνία. Η 

πριγκίπισσα παντρεύεται τον γιο του κηπουρού και όχι κάποιον πρίγκηπα, όπως 

επιβάλλεται τις περισσότερες φορές.   

Εικονογράφηση: Έντονη και με ζωντανά χρώματα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η 

εικονογράφηση του παραμυθιού. Βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το γραπτό λόγο.  

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στην λεπτομέρεια.   

  

  

  

  

3.3 Η μηχανή που κάνει τα μαθήματα του σχολείου  

  

Ο Gianni Rodari εργάστηκε για σύντομο διάστημα ως δάσκαλος και αργότερα ως 

δημοσιογράφος. Παρουσιάζει και περιγράφει ένα κόσμο φανταστικό, αστείο και 
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ανατρεπτικό. Τα παραμύθια του συνήθως είναι μικρά σε έκταση, εμπλουτισμένα με 

χρωματιστές εικόνες και ρεαλιστικά γεγονότα που ενώνουν τον κόσμου του μαγικού 

με του πραγματικού.   

  

Υπόθεση: Πραγματεύεται την ιστορία ενός μαθητή που έρχεται σε επαφή με έναν 

έμπορο μηχανών. Ο έμπορος παρουσιάζει στον νεαρό και τον πατέρα του, μια μηχανή 

που κάνει τα μαθήματα του σχολείου. Αρχικά, και οι δύο εντυπωσιάζονται. Ο γιος 

επιθυμεί να αποκτήσει αυτή τη μηχανή καθώς η πρώτη του σκέψη είναι η 

ελευθέρωση του από τη μελέτη. Αφού πείθει τον πατέρα του να την αγοράσουν, 

συζητούν για την αμοιβή του πωλητή. Ο ίδιος επιθυμεί να αποκτήσει το «μυαλό» του 

νεαρού παιδιού.  

Με την συζήτηση ο γιος καταφέρνει να πείσει τον πατέρα. Η εξέλιξη της ιστορίας 

μοιάζει αναπόφευκτη, καθώς ο νεαρός πλέον δεν μπορούσε να σκεφτεί, να πράξει και 

να μιλήσει λογικά. Το τέλος της ιστορίας έρχεται με την ευχάριστη είδηση ότι ο 

μικρός γιος ονειρευόταν, γεγονός που τον καθησύχασε.   

  

Τι σημαίνει: Τα παραμύθια στα οποία υπάρχει έντονο το στοιχείο του ύπνου 

συμβολίζουν την μεγάλη παθητικότητα και αδράνεια που νιώθουν οι νέοι στην 

περίοδο της εφηβείας τους. Ο νέος καθώς διανύει την εφηβική ηλικία, είναι γεμάτος 

από όνειρα και στόχους. Πολλές φορές για να πραγματοποιήσει αυτά τα όνειρα, 

πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια που θα τον οδηγήσουν στην διανόηση. Οι 

επιλογές σωστές ή λανθασμένες τον βοηθούν να παρατηρήσει τον σύγχρονο κόσμο 

που του προσφέρει μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων.  

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:  

Ύπνος: Ό βαθύς ύπνος και το όνειρο όπως προαναφέρθηκε, συμβολίζουν την έντονη 

αδράνεια και αποστασιοποίηση του έφηβου από τα ρεαλιστικά προβλήματα της 

εποχής. Ο νέος, πολλές φορές στην ζωή του νιώθει το αίσθημα της ανικανοποίησης 

και της παθητικότητας καθώς δεν είναι σε θέση ούτε να καταλάβει αλλά ούτε να 

επιτύχει τους στόχους του. Όταν συνειδητοποιήσει και αναστοχαστεί καταστάσεις και 
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προβληματισμούς του στο παρελθόν, τότε είναι έτοιμος να «ξυπνήσει» από τον βαθύ 

ύπνο και να λειτουργήσει κατάλληλα στις ευκαιρίες που του έρχονται.   

Πατέρας: Η εμφάνιση του πατέρα στο παραμύθι και όχι της μητέρας είναι σκόπιμος, 

καθώς ο ήρωας του πατέρα συμβολίζει τον νόμο και την ηθική τάξη. Στο παραμύθι, ο 

πατέρας φαίνεται να έχει αμφιβολίες ως προς την «πώληση» του μυαλού. Η έντονη 

στάση του μικρού παιδιού τελικά τον πείθει με αποτέλεσμα, να παραχωρεί στον 

έμπορο το μυαλό του γιού του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης 

στο νεαρό, συμβολίζοντας την αυτόβουλη μάθηση και περάτωση των στόχων που 

πρέπει να αναλάβει το παιδί, χωρίς την διαρκή συμβολή του γονέα.   

Μαθήματα: Τα σχολικά μαθήματα στο παραμύθι συμβολίζουν τις αρετές και σοφίες 

που πρέπει να κατακτήσει το νεαρό άτομο, ώστε να είναι έτοιμο στην συνέχεια να 

χρησιμοποιεί τους σωστούς ηθικούς κώδικες συμπεριφοράς.   

Μελέτη του παραμυθιού: Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του παραμυθιού είναι η 

απομυθοποίηση. Στην πλοκή δεν παρουσιάζονται μαγικά όντα, βασιλιάδες, νεράιδες 

και ήρωες του δάσους. Αντιθέτως, η ιστορία ξετυλίγεται μέσα σε ένα σύγχρονο θέμα 

που απασχολεί καθημερινά τα παιδιά, το σχολείο και τα μαθήματα. Με το ξεχωριστό 

ευρηματικό χιούμορ του Gianni Rodari, περιγράφεται μια ιστορία με ρεαλιστικά 

χαρακτηριστικά. Ο ίδιος επιτυγχάνει να συνδέσει τον φανταστικό με τον πραγματικό 

κόσμο. Επιπροσθέτως, το σύγχρονο αυτό πρόβλημα καταλήγει σε μια ανακούφιση 

ενός ονείρου, δρώντας ευχάριστα στη ψυχολογία του παιδιού. Τέλος, το θέμα του 

παραμυθιού είναι διδακτικό, καθώς φαίνεται η εναλλαγή του τρόπου σκέψης που είχε 

το παιδί πριν και μετά του γεγονότος.   

Στερεότυπα: Στο σύγχρονο αυτό παραμύθι δεν υφίσταται να υπάρχουν στερεότυπα 

και προκαταλήψεις. Ο ανατρεπτικός κόσμος του Rodari, προσελκύει τους 

αναγνώστες χάρη στον ανάποδο κόσμο του και την χρωματιστή φαντασία του.   

Εικονογράφηση: Η συλλογή «Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο» του Gianni Rodari, 

χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα. Τα παραμύθια του συνήθως είναι μικρά σε 

έκταση, συνοδευόμενα πάντα από μια χιουμοριστική εικόνα. Τα χρώματα που 

χρησιμοποιεί είναι φωτεινά, λαμπερά και όχι ασπρόμαυρα. Ο εικονογραφικός λόγος 

στο παραμύθι του είναι έντονος αλλά χωρίς να «απειλεί» τον γραπτό λόγο. Τέλος, η 
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εικονογράφηση του Rodari, λαμβάνει μέρος στην καθημερινή ζωή των παιδιών, 

αναπτύσσοντας έτσι, την παρατηρητικότητα και την διανόηση τους.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 Το παραμύθι με τα χρώματα  

  

Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος είναι γνωστός ζωγράφος και συγγραφέας. Πολλές φορές 

ζωγραφίζει και τις δικές του δημιουργίες. Συνεργάστηκε με αρκετά Ελληνικά 

Πανεπιστήμια, σχετικά με την εικονογράφηση βιβλίων, με παιδικές εκπομπές, με την 

ελληνική τηλεόραση αλλά και ελληνικές ταινίες.   

  

Υπόθεση: Το παραμύθι πραγματεύεται την ιστορία του ουράνιου τόξου. Οι άνθρωποι 

δεν το εκτιμούσαν όταν το είχαν και έτσι μια μέρα αποφάσισε να εγκαταλήψει τον 

τόπο του. Όσο απομακρυνόταν από τον τόπο του, τόσο και τα χρώματα του έφευγαν 

μαζί του. Η πόλη άρχισε να σκοτεινιάζει. Οι μέρες περνούσαν, τα χρώματα στην πόλη 

άρχισαν να ξεβάφουν και να χάνονται. Ο λαμπερός ήλιος εξαφανίστηκε, φέρνοντας 

σύννεφα και βροχή. Όλοι ήταν στεναχωρημένοι και θλιμμένοι. Ώσπου μια μέρα, τρία 

παιδιά αποφάσισαν να αναζητήσουν το χαμένο ουράνιο τόξο και να το φέρουν πίσω 

στην πόλη τους. Το ατυχές συμβάν της Ζωής, έδωσε χρώμα στο πρόσωπο της και 

αμέσως το ουράνιο τόξο ξεπήδησε από την κρυψώνα του. Τότε τα παιδιά του 

υποσχέθηκαν, ότι θα το αγαπούν και θα το προσέχουν για πάντα.   
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Τι σημαίνει: Η ιστορία του ουράνιου τόξου παραπέμπει στην πραγματική ζωή. Οι 

άνθρωποι δύσκολα καταλαβαίνουν και νιώθουν την πραγματική αξία των ανθρώπων 

που έχουν δίπλα τους. Πολλές φορές το θεωρούν δεδομένο. Το στεναχωρημένο 

ουράνιο τόξο μπορεί να ταυτιστεί με μια συμπεριφορά ανθρώπων που δεν μπορούν 

να ελέγξουν την συμπεριφορά τους. Μερικές φορές, το αίσθημα ανάγκης που 

νιώθουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, εμφανίζεται συνήθως όταν χαθεί αυτή η σχέση.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:  

Ουράνιο τόξο: Συμβολίζει την χαρά και την ευδαιμονία. Ο πλούτος χρωμάτων που το 

χαρακτηρίζει, δηλώνει την ελευθερία και την ευτυχία. Όλοι αγαπούν το ουράνιο τόξο.  

Τα χρώματα: Στη ζωή τα χρώματα συμβολίζουν το πάθος, την ευτυχία, την 

αγνότητα. Έρχονται σε άμεση επαφή με το συναισθηματικό πλούτο των ανθρώπων. 

Τα ζωηρά χρώματα δηλώνουν ευχάριστα συναισθήματα, ενώ τα πιο σκοτεινά 

εκφράζουν άσχημα συναισθήματα. Η εναλλαγή των πολλαπλών χρωμάτων με το 

ασπρόμαυρο χρώμα της πόλης, εκφράζει ιδιαίτερα το ανθρώπινο συναίσθημα των 

κατοίκων.   

Τρεις φίλοι: Και σε αυτό το παραμύθι εμφανίζεται ο συμβολικός αριθμός τρία. Τα 

τρία παιδιά μαζί συμβολίζουν την Αγία τριάδα. Την τριάδα της Μητέρας, του παιδιού 

και του πατέρα. Αντιπροσωπεύει την ψυχή του ανθρώπου και κάτι ανώτερο από 

αυτόν.   

Μαυροπούλι: Συμβολίζει την Θεία πρόνοια. Το μαυροπούλι συνδέεται με τις 

βασανισμένες ψυχές. Αντιπροσωπεύει το μυαλό και την μνήμη.   

Μελέτη του παραμυθιού: Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του παραμυθιού είναι ο 

ρεαλισμός. Μέσα από αυτή την όμορφη ιστορία ξετυλίγεται η ανάγκη του ανθρώπου 

να συχγωρεί, να πράττει και να προσπαθεί. Η ιστορία, τοποθετείτε μέσα σε μια 

κοινωνία αταξική. Βασιλιάδες και βασιλοπούλες δεν εμφανίζονται με 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντίθετα, χαρακτηριστικό στοιχείο των σύγχρονων 

παραμυθιών είναι η απομάκρυνση τέτοιου είδους προτύπων και η αντικατάσταση 

τους, από νεαρά παιδιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα σε μια 

σύγχρονη κοινωνία.   
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Στερεότυπα: Στην ιστορία «Το παραμύθι με τα χρώματα», μπορεί να παρατηρήσει 

κανείς την ανάλαφρη περιγραφή και το κλίμα αισιοδοξίας που παραπέμπει το 

κείμενο. Στερεοτυπικές εκφράσεις δεν εμφανίζονται στο παραμύθι, δημιουργώντας 

μια όμορφη και οικεία σχέση με τον αναγνώστη.   

Εικονογράφηση: Την εικονογράφηση του παραμυθιού την επιμελήθηκε ο ίδιος ο 

συγγραφέας. Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος, κατάφερε να συνδυάσει με τον πιο απλό 

τρόπο, την εικόνα και τον λόγο. Στο παραμύθι του, τα χρώματα έχουν το κύριο λόγο. 

Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα προσεγμένες με όμορφα παιδικά στοιχεία. Χαρακτηριστική 

παρατήρηση είναι η έντονη παιδικότητα και η αγάπη για το βιβλίο που εμφανίζεται 

μέσα από τα γράμματα και τις ζωγραφιές. Χρησιμοποιεί όλα τα χρώματα, ακόμα και 

το ασπρόμαυρο ώστε να αναδείξει όσο τον δυνατόν καλύτερα την ψυχοσύνθεση των 

ηρώων.   

  

  

  

  

  

  

  

3.5 Η Κυρά Δημοκρατία  

  

Η Κωνσταντίνα Αρμενιάκου είναι γνωστή νηπιαγωγός και συγγραφέας παιδικών 

βιβλίων. Το πρώτο της λογοτεχνικό βιβλίο «Η κυρά Δημοκρατία» έχει βραβευτεί 

τρείς φορές από την Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά.  Είναι πτυχιούχος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και του 

Τμήματος Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Τουλούζης στη Γαλλία. Έχει 

εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση ως νηπιαγωγός και στο Γαλλικό Ινστιτούτο  

Αθηνών ως καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας. Υπήρξε υπεύθυνη της Παιδικής 

Βιβλιοθήκης ΧΕΝ και Δήμου Κερκυραίων για 3 χρόνια, όπου υλοποίησε 

προγράμματα αυτοφροντίδας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με παιδιά σχολικής 

ηλικίας.  
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Υπόθεση: Σε ένα μικρό χωριό όλοι αγαπούν την κυρά Δημοκρατία. Την έχουν 

διαλέξει για αρχηγό γιατί είναι πολύ χαμογελαστή και τις αποφάσεις τις παίρνουν 

όλοι μαζί. Ώσπου μια ημέρα εμφανίζεται στο χωριό, η Ρία, η Δικτατορία. Προσπαθεί 

με πλύση εγκεφάλου να πάρει με το μέρος της μερικούς συχωριανούς. Αυτό που 

επιθυμεί είναι να πάρει εκείνη την εξουσία και να διώξει μακριά τη κυρά 

Δημοκρατία. Αφού το καταφέρνει αυτό, κλειδώνει σε ένα υπόγειο την Δημοκρατία. 

Οι κάτοικοι πλέον, έπρεπε να υπακούν τις εντολές, της Δικτατορίας. Χωρίς να χάνει 

χρόνο, έφτιαξε νόμους και κανόνες. Όλοι ήταν απαγορευτικοί. Μην τραγουδάτε, μην 

παίζετε, μην μιλάτε, μη, μη, μη. Οι χωριανοί δεν άντεχαν αυτή τη δυστυχία και όλο 

έψαχναν την κυρά Δημοκρατία. Τότε θυμήθηκαν το αγαπημένο τους τραγούδι. Όλοι 

μαζί, όλοι μαζί, είμαστε πάντα πιο δυνατοί. Έτσι κατάφεραν να ξυπνήσουν και τους 

στρατιώτες που είχε κοντά της η Δικτατορία και όλοι μαζί γιόρτασαν την ελευθερία.   

  

Τι σημαίνει: Το παραμύθι πραγματεύεται την ιστορία της Δημοκρατίας και της 

Δικτατορίας. Με έναν απλό και όμορφο τρόπο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με δύο 

δύσκολες έννοιες. Μέσα από την ιστορία γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των δύο 

λέξεων. Οι δύο πρωταγωνίστριες, μέσω των εξωτερικών και εσωτερικών τους 

χαρακτηριστικών περιγράφουν άψογα τις δύο αυτές λέξεις στα παιδιά. Η κυρά 

δημοκρατία περιγράφεται ως καλή, όμορφη, ευτυχισμένη, δίκαιη ενώ η Ρία, η 

Δικτατορία ως κακή, άσχημη, εγωίστρια και κακόκεφη.   

Οι παρακάτω συμβολισμοί υποδηλώνουν:  

Κυρά Δημοκρατία: Συμβολίζει την ελευθερία και την αγνότητα. Τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά της όπως τα χρυσά μαλλιά, τα μεγάλα της χέρια, τα όμορφα 

χαρακτηριστικά προσώπου της συμβολίζουν την αγαθότητα και την ομορφιά της 

ψυχής. Ο δίκαιος χαρακτήρας της και η όμορφη προσωπικότητα της συνδέονται με 

κάτι ανώτερο.   

Ρία, η Δικτατορία: Συμβολίζει την σκοτεινή και καταστροφική όψη γυναικείας 

φύσης. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της, όπως τα μαύρα μαλλιά, το θλιμμένο 

βλέμμα και ύφος, συνδέονται με την ζηλοφθονία και τον ναρκισσισμό της. Η συνεχής 
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πάλη της για εκδίκηση και καταστροφή της Δημοκρατίας, την παρουσιάζει ως κακή 

με εσωτερική και πνευματική ασχήμια.   

Τρωκτικό: Στο σπίτι της Δικτατορίας, εμφανίζεται πολλές φορές ένα ποντίκι. Τα 

ποντίκια συμβολίζουν την λαιμαργία και δεν λογαριάζουν τις συνέπειες των πράξεων 

τους.   

Περιστέρι: Στην αγκαλιά της κυρά Δημοκρατίας βρίσκεται ένα περιστέρι. Αυτό 

συμβολίζει την ελευθερία, την αγνότητα, την πρόνοια και την πίστη στο θεό.   

Γάτα: Όπου εμφανίζεται η κυρά Δημοκρατία, δίπλα της υπάρχει και ένα γατάκι. 

Αυτό το γατί είναι βοηθός και προστάτης των ανθρώπων.   

Μελέτη του παραμυθιού: Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του παραμυθιού είναι η 

απομυθοποίηση. Η ιστορία πραγματοποιείται μέσα σε μια κοινωνία. Ζώα, 

βασιλόπουλα, νεράιδες και μαγικά όντα δεν υπάρχουν. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

σε δύο έννοιες αρκετά πολύπλοκες για τα νεαρά παιδιά. Η ρεαλιστική πλοκή του 

παραμυθιού δεν περιθωριοποιεί την φαντασία του παιδιού αλλά αντίθετα την συγχέει 

με την πραγματικότητα.  Αξίες όπως, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η αγάπη και η 

ελευθερία, εμφανίζονται στο παραμύθι λειτουργώντας καταλυτικά στην δημιουργία 

ηθικών κωδικών συμπεριφοράς.   

Στερεότυπα: Στο παραμύθι περιγράφεται αρκετά ο εσωτερικός και εξωτερικός 

κόσμος των δύο πρωταγωνιστών. Εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα των 

μαλλιών, χαρακτηριστικά του προσώπου κ.α. στιγματίζουν τις δύο ηρωίδες. Η 

αντίθεση του καλού με του κακού είναι εμφανής. Η κυρά Δημοκρατία, περιγράφεται 

με έντονα χρώματα, όμορφα μαλλιά και χαρακτηριστικά ενώ η Ρία, η Δικτατορία με 

σκούρα χρώματα, θυμίζοντας πολλές φορές την φιγούρα μιας κακιάς μάγισσας.   

Εικονογράφηση: Το παραμύθι «Η κυρά Δημοκρατία», παρουσιάζει μια έντονη 

εικονογράφηση. Λόγος και εικόνα βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία, ενώ η χρήση των 

χρωμάτων συντελεί στην πλοκή της ιστορίας. Χρησιμοποιούνται έντονα και 

χαρούμενα χρώματα για να αναδειχθεί η κυρά Δημοκρατία και σκούρα και σκοτεινά 

για να περιγραφεί ο χαρακτήρας της Δικτατορίας.   
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Χωρίς φαντασίαν ανθρώπινη ζωή δεν υφίσταται,  

Ουδέ τέχνη,  

Κωστής Παλαμάς  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  
  

Τα πέντε κλασικά και σύγχρονα παραμύθια που σχολιάστηκαν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες ομοιότητες και διαφορές. Το περιεχόμενο, το ύφος, τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία και η γλώσσα είναι μερικές από τις κατηγορίες που μπορεί να διακρίνει 

κανείς.   
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         Γλώσσα: Οι συγγραφείς κλασικών παραμυθιών, όπως προαναφέρθηκε 

επηρεάζονται αρκετά από την Λαογραφία. Τα κλασικά παραμύθια που μελετήθηκαν, 

εμφανίζουν πολλά λαογραφικά στοιχεία ενός τόπου. Οι συνήθειες, οι εργασίες 

εκείνης της εποχής, ο τρόπος ψυχαγωγίας και τα ήθη διαφέρουν από τις αφηγήσεις 

των σύγχρονων συγγραφέων. Στα σύγχρονα παραμύθια από την άλλη, η γλώσσα είναι 

απλοϊκή, καθημερινή και επηρεασμένη από τα προβλήματα μιας σύγχρονης 

κοινωνίας. Περιγράφεται ένας διαφορετικός τρόπος καταγραφής παραμυθιών. 

Περισσότερο χιουμοριστικός, ευχάριστος και διδακτικός.   

         Περιεχόμενο: Ως προς τη θεματολογία των παραμυθιών υπάρχει εμφανής 

διάκριση. Τα κλασικά παραμύθια, αφηγούνται περισσότερο ιστορίες με 

πρωταγωνιστές ζώα του δάσους, πρίγκηπες, βασιλοπούλες, μαγικά όντα κ.α. Ενώ στα 

σύγχρονα παραμύθια πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα παιδιά και οι ενήλικες. Το 

περιεχόμενο της ιστορίας ξετυλίγεται σε ένα κόσμο φανταστικό και μαγικό. Οι 

συγγραφείς κλασικών παραμυθιών, καταγράφουν ιστορίες διδακτικές και 

ψυχαγωγικές μέσα από τον κόσμο του μύθου. Οι συγγραφείς σύγχρονων παραμυθιών 

επιλέγουν συνήθως θέματα διδακτικά και ψυχαγωγικά. Καταφέρνουν να συνδυάσουν 

το φανταστικό με το πραγματικό και να δημιουργήσουν ερωτήματα και 

προβληματισμούς στους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες.   

         Χαρακτηριστικά στοιχεία: Τα πέντε κλασικά παραμύθια που μελετήθηκαν 

είχαν ως βασικό στοιχείο την μαγεία και την φαντασία. Η αντίθεση ρόλων, η 

περιγραφή των ηρώων χωρίς μέτρο και η υπερτοπική και υπερχρονική αίσθηση, τα 

διέκρινε από το σύγχρονο. Η αγριότητα και η εκδίκηση δεν έλειπε από τις ιστορίες 

αυτές. Αντίθετα, τα πέντε σύγχρονα παραμύθια εμφάνισαν ως βασικό χαρακτηριστικό 

την απομυθοποίηση. Το μαγικό και το φανταστικό περιορίστηκε. Η σύζευξη 

πραγματικότητας και φαντασίας ήταν διακριτή. Στα σύγχρονα παραμύθια, ο τρόπος 

συμπεριφοράς του ανθρώπου είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αγριότητες και επιθέσεις 

ήταν σπάνιες. Οι ήρωες προσπαθούσαν να πράξουν σύμφωνα με τον ηθικό κώδικα 

συμπεριφοράς.   

       Εν κατακλείδι, το τέλος της ιστορίας ήταν τις περισσότερες φορές χαρούμενο και 

ανακουφιστικό για τους μικρούς αναγνώστες.   
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         Στερεότυπα: Τα περισσότερα στερεότυπα εμφανίστηκαν στα πέντε κλασικα 

παραμύθια, εξαιτίας του μαγικού και φανταστικού περιεχομένου του. Ήρωες όπως, ο 

λύκος, η μητριά, η μάγισσα κ.α., δέχτηκαν μεγάλο κύμα στερεοτυπικών εκφράσεων 

τόσο για τον εσωτερικό όσο και για τον εξωτερικό τους κόσμο. Από την άλλη, στα 

σύγχρονα παραμύθια, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα δεν είχαν τόσο μεγάλη 

απήχηση. Αντιθέτως, αφηγήθηκαν και ιστορίες που προσπαθούν να εξαλείψουν 

τέτοιου είδους σχολιασμούς.   

         Εικονογράφηση: Στα πέντε κλασικά παραμύθια η εικονογράφηση είναι 

περιορισμένη. Σε μερικά παραμύθια υπάρχει μια σειρά από εικόνες, κυρίως 

ασπρόμαυρες. Την εποχή εκείνη, ο εικονογραφικός λόγος, λειτουργούσε 

συμπληρωματικά και επεξηγηματικά του γραπτού λόγου. Στα πέντε σύγχρονα 

παραμύθια η εικονογράφηση είναι πλούσια. Οι ιστορίες ξετυλίγονται μέσα από 

πλούσιες εικόνες, με έντονα χρώματα και σχέδια. Σην σημερινή εποχή, η εικόνα 

προηγείται του λόγου, σε σημείο κάποιες φορές να το εξαφανίζει. Δεν λειτουργεί 

μόνο σαν κόσμημα μέσα στο παιδικό βιβλίο, αλλά εντείνει την φαντασία και βοηθά 

στην καλύτερη κατανόηση του.   

         Ομοιότητες: Και τα δέκα παραμύθια παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους. 

Αρχικά, κύριο χαρακτηριστικό όλων είναι η διαχρονικότητα και η αντικειμενικότητα. 

Κλασικοί και σύγχρονοι συγγραφείς επιλέγουν να αφηγηθούν μια ιστορία σε ένα 

τόπο άτοπο και σε ένα χρόνο άχρονο. Αυτό καθιστά την διαχρονική του όψη. 

Στοιχεία όπως η μαγεία και η φαντασία, βρίσκονται πάντα στο περιεχόμενο των 

παραμυθιών, είτε σε μεγαλύτερο μέρος είτε σε μικρότερο.   

Τα περισσότερα παραμύθια, αφηγούνται ιστορίες που λειτουργούν καταλυτικά στην 

ψυχοσύνθεση του ατόμου. Όσον αφορά τους ήρωες, σχεδόν τις περισσότερες φορές 

περιγράφονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, σύμφωνα με τα εξωτερικά τους 

χαρακτηριστικά. Ενώ η αντίθεση μεταξύ του καλού και του κακού σπάνια λείπει. 

Τέλος, ο κόσμος του παραμυθιού είναι και θα είναι ονειροπόλος. Τα παιδιά και οι 

ενήλικες είναι απαραίτητο να έρχονται σε επαφή με την παιδική λογοτεχνία και 

συγκεκριμένα, με την παιδική τους ψυχή.   
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