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Περίληψη 

Ο στόχος της μεταπτυχιακής μου εργασίας είναι η διερεύνηση δημοσιευμένων 

μεταφρασμάτων των παραμυθιών του γνωστού Δανού συγγραφέα Hans Christian 

Andersen. Ως μέθοδος η έρευνά μου ήταν ποιοτική, ποσοτική και βιβλιογραφική. 

Βασίστηκα στην αποδελτίωση των ευρημάτων  ως προς τη χρονολογία δημοσίευσής 

τους, το μεταφραστή, το τυχόν ψευδώνυμο του εκάστοτε μεταφραστή, την αρχική 

πηγή του μεταφραστή, το μέσο όπου δημοσιεύτηκαν τα μεταφράσματα, το κοινό στο 

οποίο προορίζονταν, τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα την εποχή που μεταφράστηκαν, 

τη γλώσσα, τις διαφορές των μεταφρασμάτων σε σχέση με την αρχική μορφή των 

αντίστοιχων παραμυθιών και τέλος η διερεύνηση των κειμένων έγινε από άποψη 

λογοτεχνική, παιδαγωγική και ιδεολογική.  

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν βασικά συμπεράσματα. Συμπέρανα ότι στα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα και συγκεκριμένα από το 1876 ως το 1903 παρατηρείται μεγάλη 

μεταφραστική δραστηριότητα ξενόγλωσσων κειμένων κυρίως γαλλικών σε έναν 

μεγάλο αριθμό παιδικών λογοτεχνικών περιοδικών κυριότερα όμως στο περιοδικό  

«Διάπλασις των Παίδων». Ο μεγάλος όγκος των μεταφρασμάτων οφείλεται στην 

απουσία ουσιαστικής παιδικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Tα κείμενα αυτά 

ονομάζονται παιδικά αναγνώσματα,  δηλαδή προορίζονται αποκλειστικά στις 

παιδικές ηλικίες, κι αυτό προκύπτει μέσω της μεταφραστικής διαδικασίας και 

συστηματοποίησης
.
 οι αλλαγές που έχουν υποστεί τα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν μέσω της μετάφρασης, καθιστά τα ελληνικά μεταφράσματα προς 

διερεύνηση παιδικά κι αυτό αποδεικνύεται από την απλότητα της δομής, τους ήρωες 

που αποτελούν καθημερινά αντικείμενα, παιχνίδια ή παιδιά και την απουσία 

αναχρονίας ή του συνεχώς εναλλασσόμενου χώρου- πλαισίου. Τέλος, συμπέρανα πως 

τα περισσότερα κείμενα έχουν ως κοινό θεματικό άξονα τη διαπαιδαγώγηση των 

μικρών αναγνωστών και ερευνώντας τα από ιδεολογική σκοπιά προκύπτει 

διαφορετικού είδους ιδεολογία σύμφωνα με τις επιταγές και τις εξελίξεις κάθε 

εποχής. 

Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνικές μεταφράσεις Ελλήνων συγγραφέων, Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν, λογοτεχνικά περιοδικά κι εφημερίδες.   
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Abstract 

The purpose of my thesis is the research of the published translated fairytales of the 

well-known Danish author, Hans Christian Andersen. As a method, my thesis is 

qualitative, quantitative and bibliographic. The indexing of my findings are according 

to the year of publication, the translator, the nickname of each translator, the 

translator’s original source, the means where the translations published, to whom 

these translations were destined, the sociopolitical events that occurred when they 

were published, the language, the differences between the translations and the original 

form of the respective fairytales and finally the probe of the texts was in a literary, 

pedagogical and ideological means. 

Principal deductions arised in this research. I presumed that in the late 1900s and 

specifically from 1876 to 1903 there is a major translating activity of foreign language 

texts mainly in French in a big number of literary magazines for children 

predominantly in the magazine “Diaplasis ton paidon”. This volume of translations is 

due to the absence of substantial children’s literature in Greece. These texts are 

known as children’s literature, that is, they are destined uniquely to children, and this 

results from the translation process and systematization; the alterations the Hans 

Christian Andersen’s tales have undergone due to the translation enable the greek 

translated texts as children’s literature and this fact is proven by their structure 

simplicity, the heroes who constitute everyday objects, toys or children and the 

absence of anachronism or non- alternating settings. Lastly, I deduced that most texts 

have the edification of young readers as a common theme and researching them from 

the ideological standpoint, it arises a different kind of ideology according to the 

principles and the evolution of each time period. 

Key words: Greek writers’ literary translations, Hans Christian Andersen, literary 

magazines and newspapers. 
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Πρόλογος 

 

Οι λόγοι που επέλεξα να εκπονήσω µία εργασία µε θέμα την Παιδική Λογοτεχνία 

είναι γιατί θεωρώ ότι η προσωπικότητα του παιδιού πλάθεται και ολοκληρώνεται 

μέσα από την ενασχόλησή του µε τη Λογοτεχνία, καθώς έτσι μαθαίνει να σκέφτεται, 

να φαντάζεται, να επικοινωνεί µε τον κόσμο, τους ανθρώπους, και να αναπτύσσει 

πολύπλευρα την προσωπικότητά του ως ένας άνθρωπος νοήμων και ευσυνείδητος.  

Επιπλέον, η Λογοτεχνία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού 

για την εξάλειψη διαφορών και ρατσιστικών αντιλήψεων ενάντια σε πληθυσμιακά 

μικρότερες ομάδες ή ακόμα και μειονότητες (εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, 

κ.ά.) που τον βοηθούν να δημιουργήσει ένα ιδανικό «κλίμα» στην τάξη, 

επισημαίνοντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αλλοεθνών πληθυσμών, αλλά και 

τονίζοντας ότι τα προβλήματα σ’ όλους τους ανθρώπους είναι κοινά (παιδεία, υγεία, 

μόρφωση, εργασία, κοινωνική ισότητα, κλπ).  Τέλος, τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι η 

Λογοτεχνία και κυρίως η Παιδική Λογοτεχνία είναι εκείνη που τέρπει την ψυχή, 

καθώς την τροφοδοτεί µε την πνευματική τροφή που χρειάζεται για να τραφεί.  

 Κλείνοντας αυτόν το σύντομο πρόλογο, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου 

στα µέλη της τριμελούς επιτροπής: τον επιβλέποντα κ. Ακριτόπουλο Αλέξανδρο, 

Καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε του Παν/µίου Φλώρινας, την κ. Παπαδοπούλου Βασιλική, 

Καθηγήτρια και την κ. Δημητριάδου Αικατερίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της 

Τριμελούς Επιτροπής, για την επίβλεψη, την αμέριστη συμπαράσταση, τις πολύτιμες 

οδηγίες, τη σημαντική βοήθεια και καθοδήγησή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί 

αυτή η επίπονη, αλλά ιδιαίτερα λυσιτελής προσπάθειά µου.  
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Εισαγωγή 

 

Οι μεταφράσεις των παραμυθιών του Hans Christian Andersen και η παιδική 

λογοτεχνία στην Ελλάδα: λογοτεχνικές, παιδαγωγικές και ιδεολογικές 

διαστάσεις. 

Κύρια ζητήματα που με απασχολούν στη διερεύνηση αυτή είναι: α) οι μεταφραστές 

και τα ψευδώνυμά τους, β) το έτος δημοσίευσής τους,  γ) το μέσο στο οποίο  

δημοσιεύτηκαν οι μεταφράσεις, δ) η γλώσσα, ε) σε ποιο κοινό προορίζονται οι 

μεταφράσεις, στ) λογοτεχνικές, ζ) παιδαγωγικές και η) ιδεολογικές διαστάσεις. 

Όσον αφορά την διεξαγωγή της έρευνας μου πάνω στις ελληνικές 

μεταφράσεις των παραμυθιών του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στηρίχτηκα αρχικά στη 

συγκεντρωτική έκδοση των απάντων (παραμυθιών) του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα από τη δανική έχοντας ως τίτλο “The complete 

Hans Christian Andersen fairy tales” από τη συντάκτρια Lily Owens στον εκδοτικό 

οίκο  Gramercy books το 1981. Η συγκεντρωτική αυτή έκδοση περιλαμβάνει 156 

δανικά παραμύθια και παιδικές ιστορίες. Σχετικά με τα ελληνικά μεταφράσματα 

στηρίχθηκα στα ελληνικά παιδικά περιοδικά κι εφημερίδες στα οποία Έλληνες 

συγγραφείς δημοσίευσαν τις μεταφράσεις των παραμυθιών του Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν. Τα παιδικά περιοδικά και οι εφημερίδες όπου δημοσιεύονται τα εν λόγω 

μεταφράσματα είναι οι εξής: κατά ένα μεγάλο ποσοστό η Διάπλασις των Παίδων κι 

ακολούθως σε πολύ μικρότερο ποσοστό, η Νέα Εστία, ο Απόλλων, τα εκλεκτά 

μυθιστορήματα, η εφημερίς των παίδων, και οι εφημερίδες  Εστία και Αθηναΐς. 

Συγκεκριμένα από τα 54 ελληνικά μεταφράσματα που βρήκα  δημοσιευμένα στα 

παραπάνω περιοδικά και στην εφημερίδα Αθηναΐς τα 40 δημοσιεύονται στη διάπλαση 

των παίδων, 5 στην Εστία,  3 στα εκλεκτά μυθιστορήματα, 2 στη νέα Εστία, 1 στον 

Απόλλωνα, 1 στην Αθηναΐς και 1 στην εφημερίδα των παίδων. Εκτός από τις 

εφημερίδες και τα περιοδικά αυτά, στηρίχτηκα επίσης στη συγκεντρωτική έκδοση 

του Βικέλα όπου δημοσιεύει 9 μεταφράσματα από τα παραμύθια του Άντερσεν και 

στην συγκεντρωτική έκδοση της Κώστιας Κοντολέοντος όπου δημοσιεύει άλλα 11 

μεταφράσματα. Συνολικά τα μεταφράσματα από όλες τις παραπάνω πηγές 

ανέρχονται στα 70. Ακολουθεί πίνακας με ποσοτικοποίηση δεδομένων. 

 

ΠΗΓΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  διάπλασις των παίδων 40 53,3 54,1 54,1 

νέα εστία 3 4,0 4,1 58,1 

εκλεκτά μυθιστορήματα 3 4,0 4,1 62,2 

Απόλλων 1 1,3 1,4 63,5 

Αθηναϊς 1 1,3 1,4 64,9 

εφημερίς των παίδων 1 1,3 1,4 66,2 

Εστία 5 6,7 6,8 73,0 
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παραμύθια δανικά 9 12,0 12,2 85,1 

διαλεχτά παραμύθια 11 14,7 14,9 100,0 

Total 74 98,7 100,0  

Missing System 1 1,3   

Total 75 100,0   

 

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid   1 1,3 1,3 1,3 

ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΔΟΞΑΝ ΟΔΟΣ 

1 1,3 1,3 2,7 

ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 1 1,3 1,3 4,0 

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΑ 1 1,3 1,3 5,3 

ΔΩΔΕΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ 1 1,3 1,3 6,7 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 

ΑΝΕΥ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1 1,3 1,3 8,0 

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣΤΑΤΟΝ 1 1,3 1,3 9,3 

ΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 

1 1,3 1,3 10,7 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 1,3 1,3 12,0 

Η ΑΗΔΩΝ 1 1,3 1,3 13,3 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ 1 1,3 1,3 14,7 

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ 1 1,3 1,3 16,0 

Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο 

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

1 1,3 1,3 17,3 

Η ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΠΛΑΞ 1 1,3 1,3 18,7 

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΟΡΗ 1 1,3 1,3 20,0 

Η ΕΥΤΥΧΙΑ Σ'ΕΝΑ ΚΛΑΡΙ 1 1,3 1,3 21,3 

Η ΚΑΜΠΑΝΑ 1 1,3 1,3 22,7 

Η ΜΙΚΡΑ ΕΒΡΑΙΑ 1 1,3 1,3 24,0 

Η ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΣΦΟΡΑ 2 2,7 2,7 26,7 

Η ΜΙΚΡΑ ΦΩΣΦΟΡΟΠΟΛΙΣ 1 1,3 1,3 28,0 

Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ 1 1,3 1,3 29,3 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ 1 1,3 1,3 30,7 

Η ΠΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 1 1,3 1,3 32,0 

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1 1,3 1,3 33,3 

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΙΖΕΛΙ 1 1,3 1,3 34,7 
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Η ΣΑΚΚΟΡΑΦΑ 2 2,7 2,7 37,3 

Η ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1 1,3 1,3 38,7 

Η ΤΟΣΗΔΟΥΛΑ 1 1,3 1,3 40,0 

Η ΤΣΑΓΙΕΡΑ 1 1,3 1,3 41,3 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ 2 2,7 2,7 44,0 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ 1 1,3 1,3 45,3 

ΜΑΡΓΙΤΤΑ 1 1,3 1,3 46,7 

ΜΗΤΡΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΣ 1 1,3 1,3 48,0 

ΜΙΛΕΙ ΜΙΑ ΑΧΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 1 1,3 1,3 49,3 

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ 1 1,3 1,3 50,7 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

1 1,3 1,3 52,0 

Ο ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΗ 

1 1,3 1,3 53,3 

Ο ΚΟΜΗΤΗΣ 1 1,3 1,3 54,7 

Ο ΚΥΡ-ΜΑΤΟΚΛΕΙΣΤΗΣ 1 1,3 1,3 56,0 

Ο ΜΙΚΡΟΣ 

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

1 1,3 1,3 57,3 

Ο ΜΟΛΥΒΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 1 1,3 1,3 58,7 

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ 2 2,7 2,7 61,3 

Ο ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 1 1,3 1,3 62,7 

Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 1 1,3 1,3 64,0 

Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 1 1,3 1,3 65,3 

ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΩΣΟΙ 1 1,3 1,3 66,7 

ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΤΕΙΝΟΙ 1 1,3 1,3 68,0 

ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ 1 1,3 1,3 69,3 

ΟΙ ΠΗΔΗΤΑΙ 1 1,3 1,3 70,7 

ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ 

1 1,3 1,3 72,0 

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 1 1,3 1,3 73,3 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ 1 1,3 1,3 74,7 

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ 1 1,3 1,3 76,0 

ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 

1 1,3 1,3 77,3 

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΠΙΖΕΛΙΑ 1 1,3 1,3 78,7 

ΤΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 1 1,3 1,3 80,0 

ΤΙ ΕΙΔΕΝ Η ΣΕΛΗΝΗ 2 2,7 2,7 82,7 

ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ 1 1,3 1,3 84,0 
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ΤΟ ΑΣΧΗΜΟ ΠΑΠΑΚΙ 1 1,3 1,3 85,3 

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟΝ 1 1,3 1,3 86,7 

ΤΟ ΚΑΚΟΠΑΙΔΟΝ 1 1,3 1,3 88,0 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ 1 1,3 1,3 89,3 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ 1 1,3 1,3 90,7 

ΤΟ ΛΕΥΚΑΝΘΕΜΟΝ 1 1,3 1,3 92,0 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 1,3 1,3 93,3 

ΤΟ ΠΕΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟ 1 1,3 1,3 94,7 

ΤΟ ΠΥΡΕΙΟΝ 1 1,3 1,3 96,0 

ΤΟ ΡΟΔΑΝΙ 1 1,3 1,3 97,3 

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ 1 1,3 1,3 98,7 

ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΟΝ 1 1,3 1,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 
  
Μετά από συγκριτική έρευνα μεταξύ των μεταφρασμάτων, που συγκέντρωσα 

από τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τις συγκεντρωτικές εκδόσεις του Βικέλα και της 

Κώστιας Κοντολέοντος, και των παραμυθιών του Άντερσεν (από τη συγκεντρωτική 

έκδοση “The complete Hans Christian Andersen fairy tales”) βρήκα ότι από τα 73 

μεταφράσματα που έχουν δημοσιευτεί  για το ελληνικό κοινό μόνο 70 από αυτά 

αντιστοιχούν στα 156 παραμύθια που βρίσκονται στη συγκεντρωτική έκδοση “The 

complete Hans Christian Andersen fairy tales”. Άρα συμπεραίνουμε ότι στη 
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συγκεντρωτική έκδοση “The complete Hans Christian Andersen fairy tales” δεν έχουν 

δημοσιευθεί όλα τα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
1
. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο στόχος αυτής της εργασίας έγκειται στη διερεύνηση των χρονολογιών κατά τις 

οποίες παρατηρείται μεταφραστικότητα, τους λόγους που ώθησαν του μεταφραστές 

να μεταφράσουν στις συγκεκριμένες λογοτεχνικές περιόδους, από ποιες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες έλαβαν το έναυσμα να μεταφράσουν τα συγκεκριμένα 

παραμύθια. Επιπλέον όσον αφορά το κεφάλαιο της μετάφρασης προέκυψαν τα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα:  ποιοί λογοτέχνες, για ποιό σκοπό (παιδαγωγικό ή καθαρά 

λογοτεχνικό) μεταφράζουν και  ποιό είναι το λογοτεχνικό τους υπόβαθρο. Επίσης, 

διερευνάται η συχνότητα που μεταφράζουν, αν υπογράφουν με το πραγματικό τους 

όνομα ή με κάποιο λογοτεχνικό ψευδώνυμο, σε ποιό μέσο δημοσιεύουν τις 

μεταφράσεις και με τί συχνότητα. Κατά πόσο έχουν παρέμβει και τί είδους 

παρεμβάσεις έχει υποστεί το κείμενο-πηγή, συγκρίνοντάς τα με την αυτοτελή έκδοση 

των απάντων του Χανς Κ. Άντερσεν μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Στο 

κεφάλαιο της λογοτεχνίας διερευνάται τί είδους λογοτεχνικά κείμενα μεταφράζονται, 

ποιά είναι η ποιητική τους, σε τί γλώσσα μεταφράζονται, πώς αυτή αλλάζει από τη 

μια λογοτεχνική περίοδο στην άλλη με τη δίνη του γλωσσικού ζητήματος, τί θεματική 

επιλέγεται σε κάθε περίοδο κι σε ποιο κοινό απευθύνονται τα μεταφράσματα. 

Διερευνώντας τα μεταφράσματα από παιδαγωγική και ιδεολογική σκοπιά ερωτήματα 

ανέκυψαν ως προς ποιούς παιδαγωγικούς και ιδεολογικούς στόχους αντίστοιχα 

χρησιμοποίησαν οι μεταφραστές ανά εποχή. Τέλος, ερευνητικά ερωτήματα 

προέκυψαν ως προς το ποιά είναι τα θέματα και η ιδεολογία των παραμυθιών του 

Χανς Κ. Άντερσεν. 

 

 

 

Κεφ. Α΄: Η μετάφραση στην Παιδική Λογοτεχνία και η μετάφραση των 

παραμυθιών του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

1.1. Η μετάφραση. Γενικά 

Περιορίζοντας στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα της μετάφρασης θα 

διασαφηνίσω τον ρόλο της μετάφρασης μέσω δύο βασικών προσεγγίσεων: την 

εμπειρική (pragmatic) και τη θεωρητική. H εμπειρική προσέγγιση προτιμάται από την 

πλειοψηφία των μεταφραστών (Levitin: 1992), ενώ τα θεωρητικά μοντέλα της 

μεταφραστικής διαδικασίας είναι αποτελέσματα κυρίως της έρευνας των 

                                                           
1 Στη Δανία τον Οκτώβριο του 2013 ερευνητές βρήκαν ένα χαμένο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν. Το παραμύθι που έχει τον τίτλο «Το κερί» αναφέρεται σε ένα κερί, το οποίο για μεγάλο 

χρονικό διάστημα δεν καταλάβαινε τον προορισμό του και αργότερα τον συνειδητοποίησε κατά την 

ανάφλεξή του. 
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γλωσσολόγων.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εμπειρικής προσέγγισης είναι η 

άποψη του W.S. Merwin (Weissbort, 1989: 139) ο οποίος λέει σχετικά με τη 

μετάφραση της ποίησης: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ξέρω να μεταφράζω, και 

ότι κανείς δεν ξέρει. H μετάφραση είναι μια διαδικασία αδύνατη, πλην όμως 

απαραίτητη δεν υπάρχει μια και μοναδική μέθοδος για να μεταφράζει κανείς, και τα 

περισσότερα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία ανάλογα με το 

κάθε ποίημα». Κατά τον ίδιο τρόπο και o Ben Belitt (Honig, 1985: 58) παρατηρεί: 

«Δεν είχα καμία θεωρητική τοποθέτηση η οποία θα με οδηγούσε να πω: εδώ θα 

προβώ σε παράφραση και εδώ σε απομίμηση». Πράγματι, υπάρχει μια εμφανής 

επιφυλακτικότητα από τη μεριά των μεταφραστών ως προς τις προσπάθειες των 

γλωσσολόγων να δώσουν μια μεθοδολογική βάση σε κάτι το οποίο παραδοσιακά 

θεωρείται ως μια ιδιαίτερα υποκειμενική και ad hoc δραστηριότητα. Γι' αυτό και ο 

Peter Jay (Weissbort, 1989: 74) γράφει: «Μέχρι σήμερα, δεν έχω βρει καμία 

θεωρητική αρχή η οποία να μ' έχει βοηθήσει να κάνω έστω και έναν στίχο μιας 

μετάφρασης να ηχεί σωστά».  H περιγραφή των λύσεων που επέλεξαν και των 

στρατηγικών που ακολούθησαν για να αντιμετωπίσουν ειδικά μεταφραστικά 

προβλήματα γίνεται συνήθως από έμπειρους μεταφραστές. Αυτό που τονίζεται 

συνεχώς από τους μεταφραστές, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη, κάθε φορά, 

προσέγγιση ή μεθοδολογία, είναι η ανάγκη για συνεχή επεξεργασία και επανεκτίμηση 

του μεταφρασμένου κειμένου, έτσι ώστε ν’ αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο, 

και σε όλα τα επίπεδα (σημασιολογικό, υφολογικό, πραγματολογικό), στο πρωτότυπο 

κείμενο. Το κύριο μέλημα όμως των θεωρητικών προσεγγίσεων είναι ακριβώς αυτή η 

διατύπωση γενικότερων κανόνων και αρχών. Όπως δηλώνει η Bassnett (1980, 11): 

«Πίσω από κάθε συζήτηση σχετικά με τη μετάφραση βρίσκεται η πεποίθηση ότι 

πράγματι υπάρχουν αρχές που μπορούν να οριστούν και να κατηγοριοποιηθούν, και 

τελικά να χρησιμοποιηθούν στον κύκλο κείμενο - θεωρία - κείμενο ανεξάρτητα από 

τις συγκεκριμένες γλώσσες». Ο Savory ήδη στα τέλη της δεκαετίας του '50 (1957, 49-

50) ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχουν γενικώς αποδεκτές αρχές της μετάφρασης, μιας 

και οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αρμόδιοι να διατυπώσουν αυτές τις αρχές δεν 

έχουν ποτέ καταφέρει να συμφωνήσουν μεταξύ τους […] αλλά αντίθετα μας έχουν 

κληροδοτήσει μια σωρεία συγκεχυμένων σκέψεων κάτι που δεν έχει όμοιό του σε 

άλλους κλάδους της λογοτεχνικής έρευνας».  

Ο Lefevere (1975, 99) δεν αποφεύγει να δώσει έναν ορισμό της επιτυχούς κατά τη 

γνώμη του μετάφρασης. Καταλήγει λέγοντας ότι το έργο του μεταφραστή συνίσταται: 

στο να αποδώσει με ακρίβεια το κείμενο - πηγή, την εκ μέρους του συγγραφέα 

ερμηνεία ενός δεδομένου θέματος εκφρασμένου σε έναν αριθμό παραλλαγών, με 

τρόπο ώστε αυτό το κείμενο να γίνει προσιτό στους αναγνώστες εκείνους που δεν 

είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις παραλλαγές. Και αυτό επιτυγχάνεται με την 

αντικατάσταση των αρχικών παραλλαγών του συγγραφέα με τις ισοδύναμές τους σε 

μια διαφορετική γλώσσα, χρόνο, τόπο και παράδοση. Υποστηρίζει δε ότι πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο μεταφραστής οφείλει ν' 

αντικαταστήσει όλες τις παραλλαγές οι οποίες περιέχονται στο κείμενο - πηγή, και 
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όχι μόνον τις γλωσσικές, με τις ισοδύναμές τους. Όμως η μετάφραση είναι την ίδια 

στιγμή ερμηνεία και δημιουργία μαζί, άρα οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες 

ενέχονται σ’ αυτήν είναι δύο ειδών: α) μεταξύ των πιθανών ερμηνειών του 

«νοήματος» ενός κειμένου, και β) μεταξύ των τρόπων έκφρασης αυτού του 

«νοήματος» στη γλώσσα - στόχο. Λαμβάνοντας αυτόν τον επιπρόσθετο παράγοντα 

υπόψη, ο Holmes, σε μια ανακοίνωσή του το 1976, ανέπτυξε περαιτέρω το μοντέλο 

του Levy στην προσπάθειά του να βρει ένα επαρκές μοντέλο της μεταφραστικής 

διαδικασίας, προκειμένου οι θεωρητικοί της μετάφρασης να μπορέσουν, όπως λέει, 

«να αναπτύξουν τις κατάλληλες μεθόδους για την περιγραφή των μεταφρασμάτων» 

και αντικαθιστά (Holmes, 1988: 83) το σύνηθες γραμμικό μοντέλο (serial model) με 

ένα μοντέλο δύο πεδίων βασιζόμενος στην υπόθεση ότι: η μετάφραση κειμένων, και 

[…] μάλιστα σύνθετων κειμένων, λαμβάνει χώρα σε δύο πεδία, ένα γραμμικό πεδίο, 

όπου μεταφράζει κανείς φράση προς φράση, και ένα δομικό πεδίο, όπου εξάγει κανείς 

μια «νοητική σύλληψη» του πρωτοτύπου και τη χρησιμοποιεί ως ένα είδος γενικού 

κριτηρίου για την επαλήθευση κάθε φράσης κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του 

νέου, μεταφρασμένου κειμένου.  

M' αυτό το μοντέλο ο Holmes (1988, 96) βλέπει τη μετάφραση ως μια πολυεπίπεδη 

διαδικασία κατά την οποία, ενώ μεταφράζουμε φράσεις, έχουμε στο μυαλό μας 

ταυτοχρόνως έναν χάρτη του πρωτοτύπου και έναν χάρτη του κειμένου το οποίο 

επιθυμούμε να παραγάγουμε στη γλώσσα - στόχο. Καθώς λοιπόν μεταφράζουμε 

γραμμικά (δηλαδή φράση προς φράση), έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη δομική 

σύλληψη του κειμένου, έτσι ώστε κάθε φράση στη μετάφρασή μας να καθορίζεται 

όχι μόνον από τη φράση του πρωτοτύπου, αλλά και από τους δύο χάρτες, του 

πρωτοτύπου και του μεταφράσματος, που έχουμε στο μυαλό μας ενώ μεταφράζουμε. 

Είναι αξιοσημείωτο το πόσο η άποψη αυτή συμφωνεί με τη γνώμη των μεταφραστών, 

οι οποίοι επισημαίνουν συνεχώς την ανάγκη συσχέτισης των αποφάσεων που 

λαμβάνονται σε επίπεδο λέξης και φράσης με το κείμενο ως σύνολο. Όπως σοφά 

παρατηρεί ο Newmark (1982, 36): «H θεωρία της μετάφρασης […] δεν μπορεί να 

μετατρέψει έναν κακό μεταφραστή σε καλό», αλλά, θα πρόσθετα εγώ, αυτό το οποίο 

μπορεί να κάνει είναι να δείξει στον μεταφραστή ότι στη διαδικασία της μετάφρασης 

ενέχονται πολύ περισσότεροι παράγοντες απ’ όσους έχει συνήθως υπόψη του. 

 

1.1.1. Η μετάφραση στην Παιδική Λογοτεχνία (ΜΠΛ) 

 

Ο ιεραποστολικός ρόλος της μετάφρασης της παιδικής λογοτεχνίας και το θεωρητικό 

της πλαίσιο, η αφάνεια του μεταφραστή, καθώς και οι χαμηλές του απολαβές, προφίλ 

και δικαιώματα, η ιδεολογία, η λογοκρισία και η αμφισημία είναι διαχρονικά 

ζητήματα από το χώρο της ΜΠΛ, τα οποία είχαν σοβαρό αντίκτυπο στη διαδικασία 

της ΜΠΛ, αλλά και στους βασικούς παράγοντες στο εν λόγω συγκείμενο: το παιδί- 

αναγνώστη, το μεταφραστή, το κείμενο, τη διαδικασία μετάφρασης, κτλ. 

Σύμφωνα με την Emer O’Sullivan (2010: 181-182) «η μετάφραση της παιδικής 

λογοτεχνίας είναι μια πράξη ισορροπίας ανάμεσα στην προσαρμογή των ξένων 
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στοιχείων στο επίπεδο κατανόησης του παιδιού- αναγνώστη και τη διατήρηση των 

διαφορών, οι οποίες συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του πολιτισμού- στόχου μέσω 

ενός μεταφρασμένου κειμένου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εκδότες και 

τους μεταφραστές, … καθορίζονται από τον τρόπο που αυτοί αξιολογούν τα παιδιά- 

αναγνώστες».  

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη ΜΠΛ προέκυψε από την ανάγκη να 

διαβάζουν τα παιδιά βιβλία. Όπως επισημαίνει ο Jobe αναφερόμενος στη συμβολή 

της στο International Companion Encyclopedia of Children’s Literature: «ποτέ δεν 

υπήρξε μεγαλύτερη ζήτηση για την ανάγνωση βιβλίων από άλλες περιοχές του 

κόσμου […] τα παιδιά πρέπει να διαβάσουν τα καλύτερα βιβλία που έχουν να 

προσφέρουν οι άλλες χώρες. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή με 

σεβασμό και να παρέχουμε τα καλύτερα βιβλία σε μεταφράσεις αλλιώς θα 

στερήσουμε από τα παιδιά μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς τους» (στο Hunt, 

2004: 521).  

Η εμφανής αποστολή της ΜΠΛ να διαπαιδαγωγήσει αποτελεί ένα πολυσυζητημένο 

θέμα. Διάφοροι μελετητές τονίζουν το διδακτικό/ παιδαγωγικό ρόλο της ΜΠΛ 

(Lathey 2010, Klingberg 2008, Shavit 1996, Ben-Ari 1992). Συγκεκριμένα ο 

Klingberg τονίζει ότι: «διδακτισμός μπορεί να οριστεί η πρόθεση να διδάξεις γνώσεις 

ή ηθικές στάσεις και συμπεριφορές» (2008:15). «Η διδακτική/ παιδαγωγική πτυχή της 

βέβαια δεν αναφέρεται σε γνωστικούς μόνο στόχους, αλλά και σε ηθικούς και 

συναισθηματικούς» (Shavit, 1996). Κατά τη Wells (1986: 206) «ο καλύτερος τρόπος 

να αφομοιώσει ένα παιδί τον κόσμο και το περιβάλλον είναι μέσω της λογοτεχνίας, 

ενισχύοντάς του ταυτόχρονα τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης».  

Εκτός από τους διδακτικούς, η λογοτεχνία εξυπηρετεί και πολιτισμικούς στόχους. Η 

ΜΠΛ είναι σημαντικός φορέας πολιτισμού και ισχυρό μέσο κατανόησης του κόσμου. 

Κατά τη Metcalf (2003: 324) «εισάγει τα παιδιά στους διάφορους τομείς της ζωής, σε 

άλλους πολιτισμούς και προωθεί με επιτυχία τη διαπολιτισμική κατανόηση». Και 

προσθέτει πως «τα παιδιά που γνωρίζουν τα βιβλία και τις ιστορίες πολλών χωρών 

έχουν κάνει μια αρχή προς την κατεύθυνση της διεθνούς κατανόησης».  

 

Η ΜΠΛ επίσης, εκτός από την προώθηση της πολιτισμικότητας, δημιουργεί έναν 

κόσμο όπου τα παιδιά μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (Ξένη, 2007). Τα 

παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες. Αυτοί οι ήρωες προέρχονται από διαφορετικούς 

πολιτισμούς αλλά παρουσιάζονται να έχουν τις ίδιες ανάγκες μαθαίνοντας έτσι να 

αντιμετωπίζουν τις δικές τους ανησυχίες με λιγότερο άγχος και φόβο.  

Ένα άλλο από τα οφέλη της ΜΠΛ είναι ότι αποτελεί σημαντικό ρόλο γνωριμίας των 

νεαρών αναγνωστών με καινούργιες οπτικές γωνίες από άγνωστους πολιτισμούς, 

εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη φαντασία και τη νοητική τους ανάπτυξη 

(2006: 226).  

 

Η Θεωρία της ΜΠΛ έχει τις ρίζες της στις Συγκριτικές σπουδές, μέσα από τις οποίες 

ορισμένες θεωρίες επηρέασαν τις μεταφραστικές προσεγγίσεις. 
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 Σύμφωνα με τη Shavit η οποία ανέπτυξε τη Θεωρία των Πολυσυστημάτων και την 

εφάρμοσε στη ΜΠΛ, η συνεισφορά της έγκειται στην εισαγωγή πέντε 

χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη ΜΠΛ ως υποσύστημα από άλλα υποσυστήματα.  

Πρώτον, εφάρμοσε τη συνάφεια του κειμένου- πηγή με τα υπάρχοντα μοντέλα. Αν 

για παράδειγμα ένα κείμενο έχει διαφορετική μορφή από τα κείμενα της κουλτούρας- 

στόχου, μπορεί να υποστεί αλλαγές, με τη διαγραφή και την προσαρμογή στοιχείων 

στα πρότυπα του απευθύνοντα πολιτισμού-προέλευσης.   

Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη την ολότητα του κειμένου οι μεταφραστές έχουν τη 

δυνατότητα να μη μεταφράσουν στην ολότητά του ένα έργο, με σκοπό την 

προσαρμογή του στο επίπεδο κατανόησης του παιδιού. 

Τρίτον, η πολυπλοκότητα των κειμένων υφίσταται απλοποίηση, δηλαδή αν ένα 

κείμενο αποτελείται από δύο ή περισσότερα επίπεδα θα απλοποιηθεί σε ένα επίπεδο. 

Τέταρτον, σύμφωνα με την ιδεολογική προσαρμογή τα μεταφρασμένα κείμενα 

λειτουργούν ως διδακτικά εργαλεία για τη μεταφορά ιδεολογίας. 

Πέμπτον, οι υφολογικές νόρμες εφαρμόζονται για διδακτικούς σκοπούς καθώς 

υποδεικνύουν υψηλό λογοτεχνικό ύφος και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο του παιδιού. 

(1981: 172-177).  

 

Το θέμα της μεταφρασιμότητας τονίζεται ως πρωταρχικό ζήτημα στη μεταφραστική 

διαδικασία καθώς ο μεταφραστής έρχεται αντιμέτωπος με ευαίσθητα θέματα και 

ιδιαιτερότητες, όπως το θέμα της ιδεολογίας εφόσον θα πρέπει να έχει συνεχώς στο 

νου του ότι το μεταφρασμένο κείμενο απευθύνεται σε παιδιά- αναγνώστες και ότι οι 

πολιτισμικές διαφορές οδηγούν συχνά σε θέματα λογοκρισίας. 

Όσον αφορά στην ιδεολογία, ο Stephens (1992: 8-9) υπογραμμίζει ότι κάθε βιβλίο 

φέρει μια «εγγενή ιδεολογία», συνήθως με τη μορφή πεποιθήσεων και αξιών που 

έχουν καθοριστεί στην κοινωνία και που μερικές φορές είναι άμεση μέσα από σαφείς 

δηλώσεις του ήθους ή των ηθικών αρχών.  

Οι αποφάσεις των μεταφραστών δεσμεύονται να έχουν σημαντική επίδραση στον 

τρόπο με τον οποίο τα παιδιά βιώνουν τη λογοτεχνία, ενώ η γλώσσα των 

μεταφρασμένων κειμένων μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στη γλωσσική τους 

ανάπτυξη και την αποδοχή ιδεών (Knowles & Malmkjaer, 1996: 264). Η ιδεολογία 

του μεταφραστή διέπει τις επιλογές του, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις 

στρατηγικές του και όντας κύριο ζήτημα στη ΜΠΛ σχετίζεται φυσικά άμεσα με τη 

λογοκρισία και τη χειραγώγηση.   

 

 

1.2. Η μετάφραση του παραμυθιού 

 

Η Zohar Shavit (1981: 18-28) εφαρμόζει  την πολυσυστημική θεωρία, για να εξετάσει 

κρίσιμα ζητήματα της παιδικής λογοτεχνίας και των μεταφράσεών της. Υποστηρίζει 

την άποψη ότι η παιδική λογοτεχνία έχει περιφερειακή θέση στο λογοτεχνικό 

σύστημα λόγω του χαμηλού κύρους που της αποδίδεται διεθνώς. Εκτιμάει ότι γι’ 

αυτό ο μεταφραστής παιδικών βιβλίων μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του την 
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ελευθερία να παρέμβει στο πρωτότυπο προσαρμόζοντάς το ώστε να καταστεί 

κατάλληλο, χρήσιμο και κατανοητό από τα παιδιά-αναγνώστες. Η ελευθερία αυτή του 

μεταφραστή οφείλεται αφενός στην ιδέα που έχουν οι κοινωνίες για την παιδική 

ηλικία, στην οποία συμμορφώνεται τόσο η παιδική λογοτεχνία όσο και η εισαγόμενη 

μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία, και αφετέρου στα κριτήρια με τα οποία 

επιλέγονται τα αντικείμενα της ακαδημαϊκής έρευνας. Με την τελευταία επισήμανση 

εννοεί ότι η τάση να διερευνώνται οι παιδαγωγικές σκοπιμότητες των λογοτεχνικών 

κειμένων για παιδιά και να εξετάζεται κυρίως η σχέση συγγραφέα-κειμένου-

αναγνώστη (ή, αλλιώς, η άνιση σχέση μεταξύ ενήλικου-πομπού του μηνύματος και 

ανήλικου-δέκτη του μηνύματος), αν και εξασφαλίζει μια κεντρική θέση της παιδικής 

λογοτεχνίας στις παιδαγωγικές σπουδές, την απομακρύνει από τις λογοτεχνικές. Έτσι, 

η παιδική λογοτεχνία αποτελεί ένα υποσύστημα της λογοτεχνίας καθώς ανήκει 

αφενός στο λογοτεχνικό σύστημα αλλά ταυτόχρονα ανήκει και στο εκπαιδευτικό, 

κοινωνικό και πολιτισμικό. Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι η παιδική λογοτεχνία είναι 

ένα σύμπαν σύνθετο, πολυεδρικό και πολυδιάστατο, που αν θελήσουμε να το 

διερευνήσουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα σύνολο παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν και την προσδιορίζουν. Αν θέλουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε την 

παιδική λογοτεχνία, δε γίνεται να αγνοήσουμε ότι το περιβάλλον της είναι ιστορικό, ο 

χώρος της είναι λογοτεχνικός, η ιδιαιτερότητά της είναι η ηλικία των αναγνωστών 

στους οποίους απευθύνεται, τη διεκδικεί το πεδίο της παιδαγωγικής, οι αναφορές της 

είναι γεμάτες με σηματοδοτήσεις και το υπόβαθρο είναι φιλοσοφικό. Συνεπώς τα 

παιδικά κείμενα, μας  καλούν να τα εξετάσουμε στο συγκείμενό τους, ένα πράγματι 

ευρύ συγκείμενο, σε σχέση δηλαδή με τα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά γεγονότα, 

λογοτεχνικές τάσεις και παιδαγωγικές αρχές και σκοπιμότητες. Η συνήθης 

προσέγγιση σε μεταφραστικές δραστηριότητες επικεντρωνόταν σε ζητήματα που 

αφορούσαν την πιστότητα της μετάφρασης στο πρωτότυπο και απαντούσαν σε 

ερωτήματα σχετικά με το «πώς θα έπρεπε να είναι η μετάφραση». Η νέα πρόταση 

αντίθετα εστιάζει στο μεταφρασμένο κείμενο και στη σχέση του με το πολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο δημιουργείται και από το οποίο διαμορφώνεται, θέλοντας να 

απαντήσει στο ερώτημα: «πώς είναι η μετάφραση». Το ενδιαφέρον δηλαδή 

μετατοπίζεται από το πρωτότυπο (κείμενο-πηγή) στο δευτερογενές (κείμενο-στόχο). 

Με την οπτική αυτή η πράξη της μετάφρασης δεν αντιμετωπίζεται με την 

παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά ως σημειολογική διαδικασία. Η μετάφραση 

δηλαδή γίνεται κατανοητή ως διαδικασία μετάβασης προτύπων και μοντέλων του 

κειμένου από το ένα σύστημα στο άλλο. Το τελικό προϊόν της μετάφρασης είναι το 

αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ του πρωτοτύπου και του δευτερογενούς κειμένου. 

Και αυτή η σχέση καθορίζεται από σημειολογικούς περιορισμούς. Η δραστηριότητα 

της μετάφρασης λογοτεχνικών βιβλίων για ενηλίκους και της παιδικής λογοτεχνίας 

φαίνεται να είναι παρόμοια. Όμως η μετάφραση της παιδικής λογοτεχνίας έχει τις 

δικές της ιδιαιτερότητες ακριβώς λόγω της ηλικίας των αποδεκτών της και των 

συγκεκριμένων ηθοποιητικών, κοινωνικοποιητικών και διδακτικών στόχων που έχει 

αναλάβει να εξυπηρετήσει. Και γι’ αυτό, σε μεταφράσεις βιβλίων για παιδιά, η 

αλλοίωση πολιτισμικών εμπεριεχομένων και η προσαρμογή σε νόρμες και 
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σκοπιμότητες, η αποσπασματική απόδοσή τους, καθώς και η απλοποίηση της 

γλωσσικής, κάποιες φορές πολυσημίας, ή ακόμη η υποτίμηση των υφολογικών 

επιλογών του πρωτοτύπου είναι συνήθης και θεωρείται κάποτε θεμιτή. Αντίθετα, δεν 

αποτελεί πρακτική σε μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων για ενηλίκους. Ο 

μεταφραστής ενός έργου για παιδιά, είναι δυνατόν να μεταφέρει ένα πρωτότυπο 

κείμενο στον πολιτισμό-στόχο, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της κοινωνίας του, της 

οποίας είναι εκπρόσωπος. Αν αγνοήσει τις συμβάσεις και τους κανόνες της 

λογοτεχνίας του πολιτισμού-στόχου και προτείνει μια μετάφραση πιστή στα 

σημαινόμενα του πρωτοτύπου, οι αναγνώστες του δευτερογενούς αυτού κειμένου 

είναι δυνατόν είτε να την υποδεχθούν θετικά, εμπλουτίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις 

πολιτισμικές συντεταγμένες τους, είτε να την απορρίψουν. Αν πριμοδοτήσει την 

προσαρμογή της μετάφρασής του αυτό οφείλεται κατά κανόνα στις παιδαγωγικές και 

διδακτικές σκοπιμότητες που επιβάλλονται από την κοινωνία του. Είναι δηλαδή οι 

συγκεκριμένες δεξιότητες που θεωρεί ο μεταφραστής ότι έχουν τα παιδιά αναγνώστες 

στην αποκωδικοποίηση του ξένου πολιτισμικού κώδικα που τον αναγκάζουν να 

«ελέγχει και να διαμορφώνει», κατά τη μεταφραστική δραστηριότητα, το κείμενο
2
. 

Ανάλογες προβληματικές θέτει και η Emer O’Sullivan στη μελέτη της Comparative 

Children’s Literature (2010: 31), η οποία προτείνει την αξιοποίηση των μεθόδων της 

συγκριτικής γραμματολογίας στην εξέταση γενικότερων θεμάτων της παιδικής 

λογοτεχνίας. Αναφορικά με τις μεταφράσεις για παιδιά επισημαίνει ότι η 

αυθεντικότητα και η δυναμική του πρωτότυπου έργου χάνεται κατά τη μεταφορά του 

σε άλλη γλώσσα κυρίως λόγω της παρεμβατικής διδακτικής διάθεσης που 

αναπτύσσει ο μεταφραστής, των επεξηγήσεων που παραθέτει, των περικοπών, των 

διασκευών ή περιληπτικών αποδόσεων του πρωτοτύπου
3
. Η Zohar Shavit (1981: 36) 

                                                           
2 Ο μεταφραστής επομένως πρέπει να αποφασίσει τις επιλογές του αν συναντήσει θέματα-ταμπού ή 

ιδέες, στερεότυπα, προκαταλήψεις που έρχονται σε αντίθεση με τις κυρίαρχες του πολιτισμού-στόχου. 

Πιθανότατα, αν το βασικό θέμα του βιβλίου αποτελεί πολιτισμική απειλή, όπως θα μπορούσε να είναι 

για τη χώρα μας το θέμα της ομοφυλοφιλίας (Shavit, Z. (1981), “Translation of Children's Literature 

as a Function of Its Position in the Literary Polysystem”. Poetics Today 2, pp. 171-79.) , δεν 

προωθείται από τους εκδοτικούς οίκους για μετάφραση. Μελέτες έχουν δείξει ότι πολιτική και 

ιδεολογία, κυρίως σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα όπου η προπαγάνδα είναι ισχυρό εργαλείο,  

ορίζουν τα κριτήρια της επιλογής των έργων που θα μεταφραστούν καθώς και το περιεχόμενο και τη 

μορφή των μεταφρασμένων λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά. 

3
 Τις ίδιες παρατηρήσεις διαβάζουμε στη Sonia Marx στη μελέτη της “Le avventure tedesche di 

Pinocchio. Letture di una storia senza frontier” (O’Sullivan: 2010, 31-33) όπου εξετάζει τις διάφορες 

διασκευές και προσαρμογές που ακολουθήθηκαν στο γνωστό έργο «Οι Περιπέτειες του Πινόκιο» 

(1881-1883) κατά τη μεταφορά του στη γερμανική γλώσσα. Διαπιστώνει ότι δεν ήταν λίγες οι 

μεταφρασμένες εκδοχές του που απομακρύνονται από κρίσιμα για την κατανόησή του σημεία. 

Ενδεικτικά ας αναφερθούν οι αποδόσεις των Jakob Lorey και Herbert List του 1950 και 1951, όπου 

παραλείφθηκε κάθε σκηνή στην οποία, με τη λεπτή σάτιρα και το ειρωνικό ύφος της αφήγησης του 

συγγραφέα Κολόντι, σχολιάζεται η ηθική εξασθένιση του ενήλικου κόσμου που περιβάλλει τον 

Πινόκιο. Οι μεταφραστές προτίμησαν να παραμορφώσουν το πρωτότυπο, αποφεύγοντας σκοπίμως να 

μεταφράσουν συγκεκριμένα περιγραφικά και διαλογικά μέρη του έργου που παρουσίαζαν την 

εξαθλιωμένη εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας των ενηλίκων όπως αποτυπώνεται στο 

πρωτότυπο. Με αυτήν την επιλογή τους επεδίωκαν προφανώς να εξασφαλίσουν το σεβασμό των 
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μετά από επισταμένες έρευνες διαπιστώνει ότι το ίδιο ιστορικό μοντέλο δημιουργίας 

και τα ίδια στάδια εξέλιξης ακολουθούν όλες οι εθνικές παιδικές λογοτεχνίες, χωρίς 

εξαίρεση, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της εμφάνισής τους. Παρουσιάζουν μια 

θεωρία πολιτισμικών συνθηκών που φαίνεται να είναι καθολικά ισχύουσα. 

Ακολουθούν ένα κοινό σχέδιο ανάπτυξης από τον διδακτισμό στην ποικιλομορφία. Η 

Maria Nikolajeva στη μελέτη της Children’s Literature comes of age: Toward a New 

Aesthetic (1996: 39-40) κάνει λόγο για τις δυσκολίες κατά τη μετάφραση βιβλίων για 

παιδιά όταν οι πολιτισμικές πραγματικότητες μεταξύ του πολιτισμού-πηγή και 

πολιτισμού-στόχου διαφέρουν. Παρατηρεί ότι τα σημεία του κειμένου που δεν 

ακολουθούν την ιδεολογία, την ηθική ή την θρησκευτική παράδοση υφίστανται 

«κάθαρση» (purification), απαλείφονται ή προσαρμόζονται στα δεδομένα του 

πολιτισμού-στόχου
4
. Στην παιδική λογοτεχνία, περισσότερο ίσως από ό,τι σε κάθε 

άλλη λογοτεχνία, και με σχηματικό, απλό και κατανοητό τρόπο καταγράφονται 

τάσεις ιδεολογικές, ζητήματα και προβλήματα, ανησυχίες, κοινωνικές και ηθικές 

αξίες μιας προσδιορισμένης χρονικά και εθνοτοπικά κοινωνίας. Με τη συγκριτική 

προσέγγιση αφηγημάτων για παιδιά ανοίγονται προοπτικές για διερεύνηση θεμάτων 

της παιδικής λογοτεχνίας, των αλλαγών και εξελίξεων στο χώρο. Αναδεικνύεται πώς 

η παιδική λογοτεχνία ενσωματώνει και προβάλλει ιδεολογικούς προβληματισμούς, 

πολιτισμικές εκφράσεις, αντιλήψεις σχετικά με την παιδική ηλικία και με το 

παιδαγωγικά ορθό, και ακόμη πώς αντιλαμβάνεται παιδαγωγικές αρχές με πρακτική 

αξία. Από την άλλη, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και εθνοτοπικά γνωρίσματα και οι 

αντιλήψεις για την παιδική λογοτεχνία και την παιδική ηλικία που έχει κάθε χώρα 

αποτυπώνονται με ευκρίνεια στην εισαγόμενη μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία.  

Η συγκριτική εξέταση των παιδικών βιβλίων με τις εκδοχές τους σε άλλη γλώσσα, 

όπως και γενικότερα των κειμένων για παιδιά, δεν αποτελεί βέβαια μια εντελώς νέα 

                                                                                                                                                                      
αναγνωστών-παιδιών προς την ενήλικη (υποδειγματική) μορφή και να προφυλάξουν το κύρος της, 

ανταποκρινόμενοι στην κυρίαρχη τότε ιδεολογία σε κείμενα για παιδιά περί αυθεντίας των ενηλίκων. 

Σε νεότερη απόδοση του ίδιου έργου στη γερμανική, το 1988, από τη γνωστή συγγραφέα Christine 

Nöstlinger, τιμημένη με βραβείο Άντερσεν και με ειδικό βραβείο γερμανικής παιδικής λογοτεχνίας, 

δημιουργείται ένας νέος Πινόκιο, που ενώ διατηρεί κάποια από τα χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά 

που του απέδωσε ο δημιουργός του, προσλαμβάνει και νέα γνωρίσματα: έχει συνείδηση των δύσκολων 

κοινωνικών συνθηκών του, έχει την ικανότητα να προβεί σε διανοητικές διεργασίες, να διατυπώσει 

ώριμες αξιολογικές κρίσεις και να εκφράσει απόψεις προβληματίζοντας τους αναγνώστες του. Είναι 

δηλαδή προσαρμοσμένος στα πρότυπα, δηλαδή προσαρμογές των πρώτων μεταφράσεων των παιδικών 

αφηγημάτων στο οικείο πολιτισμικό, γεωγραφικό και κοινωνικό περιβάλλον για να ακολουθήσουν 

μετά από χρόνια μεταφράσεις με συνέπεια στο πρωτογενές κείμενο, φαίνεται να αποτελούν κανόνα 

στην παιδική λογοτεχνία. 

4
 Ως παράδειγμα αναφέρει ότι στη μετάφραση στη ρώσικη γλώσσα του βιβλίου «Το θαυμαστό ταξίδι 

του Νιλς Χόλγκερσον» (1907), της σουηδής Σέλμα Λάγκερλοφ, οι γονείς του Νιλς πηγαίνουν στην 

αγορά, αντί, σύμφωνα με το πρωτότυπο, να πάνε στην εκκλησία. Αυτή η τροποποίηση κρίθηκε 

απαραίτητη προφανώς επειδή στην πρώην Σοβιετική Ένωση στα παιδικά βιβλία δε γίνονταν αναφορές 

στην εκκλησία και στις ιδεολογίες της θρησκείας. 

 



 

20 

 

πρόταση, ούτε προτείνει τη ριζική αλλαγή στον τρόπο που μέχρι τώρα εξεταζόταν η 

παιδική λογοτεχνία. Εκφράζει μια διάθεση διαφορετικής προσέγγισης, τη μετακίνηση 

σε μια πιο ιστορική και πολιτισμική θεώρηση των κειμένων χωρίς να αποκλείει 

μελέτες ως προς τη μορφή και την αφηγηματική τεχνική. Μια τέτοια προσέγγιση 

ενδιαφέρεται για τη μεταφραστική τύχη και τις μετακινήσεις ενός συγκεκριμένου 

βιβλίου, ενός θέματος ή λογοτεχνικού μοτίβου από μία χώρα σε μία άλλη, από εποχή 

σε εποχή, από μία υποκατηγορία παιδικού αναγνωστικού κοινού σε άλλο, με τις 

επιδράσεις, μεταβολές και αλλαγές που αυτές οι μετακινήσεις συνεπάγονται. Οι 

εθνικές παιδικές λογοτεχνίες εξάλλου, παρά τη διαπιστωμένη διάθεση αποκλεισμού ή 

μεταποίησης αλλότριων πολιτισμικών τεκμηρίων, δέχονται επιδράσεις, σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κάθε φορά, από την εισαγόμενη μεταφρασμένη 

παιδική λογοτεχνία. Το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερες από μία μεταφρασμένες 

εκδοχές του ιδίου πρωτοτύπου της παιδικής λογοτεχνίας, συγχρονικά και διαχρονικά, 

ευνοεί ιδιαίτερα τις συγκριτικές μελέτες: οι διαφορετικές χρονικά μεταφράσεις 

αφενός απαντούν σε ερωτήματα αναφορικά με τη διδακτική διάσταση της παιδικής 

λογοτεχνίας, τη σχέση της με την κοινωνία και με το πολιτικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον της, τους προσανατολισμούς της και τις σκοπιμότητές της σε 

συγκεκριμένες κοινωνίες, αφετέρου προσφέρουν υλικό για την αξιολόγηση του 

ρόλου της μεταφραστικής δραστηριότητας και της δυναμικής της στο εσωτερικό μιας 

εθνικής παιδικής λογοτεχνίας. 

 

1.2.1. Η μετάφραση των παραμυθιών του Χ. Κ. Άντερσεν 

 

Η μετάφραση των παραμυθιών του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν καθιστά ένα 

προβληματικό θέμα για τους μεταφραστές- λογοτέχνες καθώς παρατηρείται πως 

σχεδόν όλα τα μεταφράσματά τους φέρουν παρεμβάσεις εκτός από ένα το οποίο 

αποτελεί πιστή απόδοση του αρχικού κειμένου του Χ.Κ. Άντερσεν και φέρει τον 

τίτλο «Η μικρά φωσφοροπόλις» ή «Η μικρά κόρη και τα φώσφορα». Όλα τα 

υπόλοιπα μεταφράσματα τα κατατάσσουμε σε δυο κατηγορίες: η πρώτη είναι η 

ελεύθερη απόδοση και η δεύτερη η μίμηση ή αλλιώς δημιουργική διασκευή, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι κύριος σκοπός των μεταφραστών ήταν να καταστήσουν τα κείμενα 

αυτά κατάλληλα προσαρμοσμένα στο ελληνικό παιδικό κοινό. Γι’ αυτό το λόγο 

παρατηρούμε πως εξοβελίζονται σκηνές θανάτου, ορισμένα τοπωνύμια 

ελληνικοποιούνται ή επίσης πολλά μεταφρασμένα κείμενα φέρουν άμεση παρέμβαση 

του λογοτέχνη όπου είτε παροτρύνει το παιδί- αναγνώστη να μιμηθεί τη σωστή πράξη 

του ήρωα είτε τον αποτρέπει αντίστοιχα θυμίζοντάς του την τιμωρία του ήρωα. 

 

 

Κεφ. Β΄ : Οι μεταφραστές, τα κείμενα και τα λογοτεχνικά είδη 

 

2.1. Οι μεταφραστές και τα κείμενα 
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Παρακάτω παραθέτω τον κατάλογο των μεταφρασμάτων του οποίου τα στοιχεία 

αναφέρονται με την εξής σειρά:  

Τίτλος, μεταφραστής, μέσο δημοσίευσης (περιοδικό/ εφημερίδα/ συγκεντρωτική 

έκδοση) και έτος δημοσίευσης: 

 

Μητρός επάνοδος (Αχ. Παράσχος, Εστία, κατά το δανικόν, 1876)  

Ιστορία μιας φιάλης (Ν.Γ.Π.,- Νικόλαος Πολίτης Εστία, 1876)  

Ιστορία μιας δραχμής ( χ.ο.μ., Εστία, 1876)  

Η μικρά φωσφοροπόλις (Π.Σ.Φ, Εστία, 1876)  

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός(**, Εστία, 1877)  

Η μικρά κόρη και τα φώσφορα (Α.Γ.Π., Αθηναΐς, 1879)   

Ο άγγελος (Αιμύλιος Ειμαρμένος -Αριστοτέλης Κουρτίδης, Η Διάπλασις των παίδων,  

Φεβρουάριος 1880)  

Η παλαιά οικία (Αιμύλιος Ειμαρμένος,  Διάπλασις των παίδων,  Απρίλιος 1880)  

Η ευαίσθητος κόρη (Μιλτ Π., Η Διάπλασις των παίδων,  Ιούνιος 1880)  

Διήγησις της σελήνης (Μιλτιάδης Παράσχος,  Διάπλασις των παίδων,  Ιούλιος 1880)  

Η μικρά κόρη και τα φώσφορα (Σταματίνα- Αριστοτέλης Κουρτίδης, Η Διάπλασις 

των παίδων,  Ιανουάριος 1881)  

Το λευκάνθεμον (Σταματίνα,  Διάπλασις των παίδων, Μάρτιος 1881)  

Το ροδάνι (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων,  Ιανουάριος 1883)  

Ο κομήτης (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων,  Φεβρουάριος 1883)  

Η σακκοράφα (Δημήτριος Βικέλας, Η Διάπλασις των παίδων,  Μάιος 1884)  

Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος (Α. Π. Κ. – Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης, Η Διάπλασις 

των παίδων, Σεπτέμβριος 1884, Οκτώβριος 1884)  

Τι είδεν η σελήνη (χ.ο.μ., Εφημερίς των παίδων, Αύγουστος 1884)  

Το κακόπαιδον (Ν.Ι.Δ., Απόλλων, 1884)  

Η αηδών (Παναγιώτης Ι. Φέρμπος (ψευδώνυμο του Ξενόπουλου), Η Διάπλασις των 

παίδων,  15-12-1886, 31-12-1886)  

Ο ειρηνοδίκης και ο άγιος Παύλος (Αίσωπος- Μιχαήλ Γιαννουκάκης – Αριστοτέλης 

Κουρτίδης, Εκλεκτά μυθιστορήματα, 1887, Μιμησις) 

Ο μύλος του διαβόλου (Μ. Δέγας, Εκλεκτά μυθιστορήματα, 1888)  

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων (Χ., Εκλεκτά μυθιστορήματα, 1890)  

Πάτερ ημών (χ.ο.μ., Η Διάπλασις των παίδων, 27-07-1896)  

Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής (χ.ο.μ., Η Διάπλασις των παίδων, 17-08-1896)  

Τι είδεν η σελήνη (χ.ο.μ., Η Διάπλασις των παίδων, 23-08-1897)  

Επί του θρόνου της Γαλλίας (χ.ο.μ., Η Διάπλασις των παίδων, 06-09-1897)  

Δώδεκα με το λεωφορείο (Ν. Ι. Χ. – Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η Διάπλασις των 

παίδων, 31-01-1898)  

Ο κυρ- ματοκλείστης (Ν Ι. Χ., Η Διάπλασις των παίδων, 21-03-1898)   

Η μικρά εβραία (Ελλήν Πολύγλωσσος, Η Διάπλασις των παίδων, 20-06-1898 

Οι πηδηταί (Φιλίστωρ Πολύγλωσσος, Η Διάπλασις των παίδων, 13-03-1899)  

Οι τάφοι των βασιλέων (χ.ο.μ., Η Διάπλασις των παίδων, 13-05-1900)  
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Οι πελαργοί Αιμύλιος Ειμαρμένος (Η Διάπλασις των παίδων,  04-09-1901,  08-09-

1901)  

Τα πέντε μπιζέλια (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων, 29-09-1901, 06-

10-1901)  

Δόξα και κακομοιριά (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων, 18-05-1902)  

Ο μύλος του διαβόλου (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων, 26-10-1902, 

02-11-1902)  

 Η σταλαγματιά του νερού (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων, 25-01-

1903)  

Μιλεί μια αχτίδα του ηλίου (Φωκίων Θαλερός- Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η Διάπλασις 

των παίδων,  15-03-1930)   

Οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι (Φωκίων θαλερός, Η Διάπλασις των παίδων,  03-05-

1930)  

Οι δυο πετεινοί (Φωκίων θαλερός, Η Διάπλασις των παίδων,  13-07-1930)  

Η τσαγιέρα (Φωκίων θαλερός, Η Διάπλασις των παίδων,  23-08-1930)  

Το κορίτσι με τα σπίρτα – πρωτοχρονιάτικο παραμύθι (Μ.Δ.Σ.- Αριστοτέλης 

Κουρτίδης, Η Διάπλασις των παίδων,  03-01-1931)  

Μαργίττα (Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Διάπλασις των παίδων, 14-02-1931, 21-02-1931, 

28-02-1931)  

Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί (Δ.Μ.Σ., Η Διάπλασις των παίδων,  09-05-1931)  

Η πεταλούδα (Φωκίων θαλερός, Η Διάπλασις των παίδων,  30-05-1931)   

Η πέννα και το καλαμάρι (Μ.Δ.Σ., Η Διάπλασις των παίδων,  13-06-1931)  

Η καμπάνα (ΜΙΧ Δ Στασινόπουλος, Η Διάπλασις των παίδων, 11-07-1931, 18-07-

1931)  

Το παραμύθι της χρονιάς (ΚΊμων Αλκίδης- Γρηγόριος Ξενόπουλος/ Στασινόπουλος, 

Η Διάπλασις των παίδων,  04-01-1936, 11-01-1936, 18-01-1936, 25-01-1936, 01-02-

1936)  

Ο χιονάνθρωπος (Κίμων Αλκίδης, Η Διάπλασις των παίδων,  15-02-1936, 22-02-

1936)  

Το σύμφωνο φιλίας- Διήγημα (Γιώργος Πράτσικας, Νέα εστία, 15 -11-1964)  

Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου (Γιώργος Πράτσικας,  Νέα εστία, 1 -

11-1964)  

 

Το πετών κιβώτιο (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων, 15-09-1901)  

Το πύρειον (Αιμύλιος Ειμαρμένος, Η Διάπλασις των παίδων, 27-10-1901, 10-11-

1901, 17-11-1901)  

Ο σύντροφος του ταξιδιού (Γιώργος Πράτσικας, Νέα εστία, 15-3-1965)  

 

 

Παραμύθια σε συγκεντρωτικές εκδόσεις: 

Έχουν την εξής σειρά: Τίτλος βιβλίου, τίτλος παραμυθιών, όνομα Έλληνα 

μεταφραστή, εκδοτικός οίκος  και έτος δημοσίευσης: 
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Παραμύθια Δανικά, 1)Τα φορέματα του βασιλέως, 2) Το ασχημόπαπον, 3) Το 

χαμόμηλον, 4) Είναι αληθέστατον, 5) Η βασιλοπούλα και το ρεβίθι, 6) Ο σταθερός 

στρατιώτης, 7) Ιστορία μιας δραχμής, 8) Η σακκορράφα, 9) Οι δύο κλώσοι. 

 

Διαλεχτά Παραμύθια, 1) η μικρή γοργόνα, 2) η βοσκοπούλα και ο 

καπνοδοχοκαθαριστής, 3) ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη, 4) η πριγκίπισσα 

και το μπιζέλι, 5) η βασίλισσα του χιονιού, 6) το κοριτσάκι με τα σπίρτα, 7) η 

Τοσηδούλα, 8) τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, 9) το άσχημο παπάκι, 10) ο 

μολυβένιος στρατιώτης, 11) το αηδόνι.  

 

2.1.1. α) οι μεταφραστές και τα ψευδώνυμά τους, β) το έτος δημοσίευσής τους, γ) 

το μέσο στο οποίο δημοσιεύτηκαν οι μεταφράσεις, δ) η γλώσσα, ε) σε ποιο κοινό 

προορίζονται οι μεταφράσεις 

 

α) οι μεταφραστές και τα ψευδώνυμά τους, 

Όσον αφορά την παραπάνω καταγραφή σχετικά τώρα με τη συχνότητα της  

μεταφραστικής δραστηριότητας των λογοτεχνών, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος 

μεταφράζει 16 παραμύθια, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης μεταφράζει 12 διηγήματα και 2 

παραμύθια, χωρίς όνομα μεταφραστή (χ.ο.μ.) μεταφράζονται 7 διηγήματα, ο 

Γεώργιος Πράτσικας 2 διηγήματα και 1 παραμύθι, ο Μιλτιάδης Παράσχος 2 

διηγήματα, ο Αχιλλέας Παράσχος 1 ποίημα, ο Νικόλαος Γ. Πολίτης 1 διήγημα, ο Π. 

Σ. Φ. 1 διήγημα, η Α.Γ.Π. 1 διήγημα, ο Δημήτριος Βικέλας 9 διηγήματα, ο Ν.Ι.Δ. 1 

διήγημα, ο Μ. Δέγας 1 διήγημα, ο Χ. 1 διήγημα, ο Αριστομένης Πολύτροπος 1 

διήγημα, ο Ελλήν Πολύγλωσσος 1 διήγημα, ο Φιλίστωρ Πολύγλωσσος 1 διήγημα, με 

τα σύμβολα ** 1 διήγημα και η Κώστια Κοντολέων 11. 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 16 21,9 21,9 21,9 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 14 19,2 19,2 41,1 

ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 

7 9,6 9,6 50,7 

ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ 3 4,1 4,1 54,8 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 2 2,7 2,7 57,5 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1 1,4 1,4 58,9 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 1 1,4 1,4 60,3 

Π.Σ.Φ. 1 1,4 1,4 61,6 

Α.Γ.Π. 1 1,4 1,4 63,0 

ΒΙΚΕΛΑΣ 9 12,3 12,3 75,3 
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Ν.Ι.Δ. 1 1,4 1,4 76,7 

ΔΕΓΑΣ 1 1,4 1,4 78,1 

Χ. 1 1,4 1,4 79,5 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ 

1 1,4 1,4 80,8 

ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ 1 1,4 1,4 82,2 

ΦΙΛΙΣΤΩΡ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ 1 1,4 1,4 83,6 

** 1 1,4 1,4 84,9 

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 11 15,1 15,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

 
 
 
Από τον κατάλογο αυτό συμπεραίνουμε ότι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και ο 

Αριστοτέλης Κουρτίδης μετέφρασαν τα περισσότερα μεταφράσματα με μεγάλη 

διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους λογοτέχνες καθώς οι δυο τους υπήρξαν 

συντάκτες του περιοδικού Διάπλασις των Παίδων σε διαφορετικές μεταξύ τους 

περιόδους. Η πρώτη περίοδος με αρχισυντάκτη τον Αριστοτέλη Κουρτίδη αρχίζει το 

1879 ως το 1894 και η δεύτερη με αρχισυντάκτη τον Γρηγόριο Ξενόπουλο το 1894 

έως το 1948 έτος κατά το οποίο παύει να είναι διευθυντής του περιοδικού.   
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Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των ονομάτων και των αρχικών γραμμάτων δεν 

αποτελούν παρά ψευδώνυμα των λογοτεχνών. Σύμφωνα με τον κατάλογο, 

ψευδώνυμα έχουν μόνο ο Αριστοτέλης Κουρτίδης και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Ο 

Αριστοτέλης Κουρτίδης δεν εμφανίζεται ποτέ με το όνομά του αλλά με το 

ψευδώνυμο Αιμύλιος Ειμαρμένος, Σταματίνα και με τα αρχικά του ονόματός του 

Α.Π.Κ. Ενώ ο Γρηγόριος Ξενόπουλος χρησιμοποιεί περισσότερα ψευδώνυμα και 

ποτέ δεν εμφανίζεται με το πραγματικό του όνομα. Τα ψευδώνυμα με τα οποία 

εμφανίζεται στη Διάπλαση των Παίδων είναι τα εξής: Παναγιώτης Ι. Φέρμπος, 

Μιχαήλ Γιαννουκάκης, Νικόλαος Ι. Χατζηδάκις, Φωκίων Θαλέρος, Μιχαήλ Δ. 

Στασινόπουλος και Κίμων Αλκίδης. Το τελευταίο όπως λέει ο Κυρ. Ντελόπουλος το 

μοιράζεται με τον Στασινόπουλο αλλά το όνομα του τελευταίου αποτελεί και αυτό 

ψευδώνυμο του Ξενόπουλου, οπότε τα μεταφρασμένα παραμύθια που ακολουθούν 

και φέρουν ως όνομα μεταφραστή «Μιχ Δ. Στασινόπουλος ή Μ.Δ.Σ. ή  Δ.Μ.Σ. ή 

Κίμων Αλκίδης» είναι είτε μεταφράσματα του Ξενόπουλου είτε του Στασινόπουλου. 

(Ντελόπουλος, 1983: 25). Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» (12.01.2003) 

στον τόμο «Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-

1999)» που εξέδωσε η Βουλή των Ελλήνων, περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- εκτενής 

αναφορά στη Διάπλαση των Παίδων που υπογράφει η κ. Ελλη Δρούλια-Μητράκου. 

Εκεί επισημαίνεται ότι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος:  

«υπέγραφε με μια πλειάδα ψευδωνύμων, όπως άλλωστε και οι συνδρομητές 

και οι συνεργάτες που έγραψαν ή μετέφρασαν κείμενα για το περιοδικό: 

Ιάκωβος X. Δραγάτσης, Αλέξανδρος Κατακουζηνός, Δημήτριος 

Καμπούρογλου, Παναγιώτης Φέρμπος, Σταματίνα Αρ. Κουρτίδη, 

Χριστόφορος Σαμαρτσίδης, Μιχαήλ Γιαννουκάκης, Γεώργιος Φακίρης, 

Ιωάννης Γιαννούκος, Νικόλαος Χατζιδάκις, Σέργιος Μαυρίδης, 

Κωνσταντίνος Πατριαρχόπουλος, Δημήτριος Ταγκόπουλος, Νικόλαος 

Ποριώτης, Ιωάννης Χέλμης, Ευάγγελος Ιωάννου, Σταυρούλα Μαρκέτου, 

Ιωάννης Μαρμαριάδης με το ψευδώνυμο Πέτρος Χάρης, Ιωάννης Κακριδής, 

Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος, I. M. Παναγιωτόπουλος, Φούλα Χατζιδάκη».  

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα» ο  Γρ. Ξενόπουλος εκτός από το όνομά του, 

με το οποίο υπέγραφε κυρίως τις μεταφράσεις των μυθιστορημάτων που δημοσίευε η 

Διάπλαση, χρησιμοποίησε διαδοχικά τα ψευδώνυμα Κίμων Αλκίδης, Ερανιστής, 

Πέτρος Πυργωτός, Φωκίων Θαλερός, Λέανδρος Ξενότιμος, Λουκιανός Χαρμόσυνος, 

Φαίδων, η κυρά Μάρθα, Ανανίας, Άννα Πυργωτού, ο Μαθουσάλας, Αζαρίας, 

Τρισεύγενη, Έψιλον, Μαρία Θαλερού.  Οι λόγοι είναι κυρίως κοινωνικές και 

πολιτικές ανάγκες, οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι, αλλά και λογοτεχνικά 

παιχνίδια κρύβονται πίσω από τις επιλογές πολλών ψευδωνύμων, που επέλεξαν 

πασίγνωστοι Έλληνες λογοτέχνες (Σέλλα, 2006). Κατά το Γρηγόριο Ξενόπουλο  

(1898: 33-35 ) 

 «τα πρώτα ψευδώνυμα που εφάνηκαν στην τέχνη, δεν είχαν ίσως το σκοπό 

που έχουν τα ευγενέστερα από τα σημερινά. Ξεύρετε [sic] πως ήταν μια 

εποχή στον κόσμο, που οι καλλιτέχναι, [sic]  και μάλιστα οι ηθοποιοί δεν 
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περνούσαν για καλλίτεροι από ζητιάνους ή μαστρωπούς. Όποιος λοιπόν δεν 

ήθελε να λερώση [sic] το ευγενικό, ή μονάχα το έντιμο οικογενειακό του 

όνομα,… έπερνεν [sic]  ένα όνομα ψεύτικο για να δεχθή [sic] αυτό την 

υπόληψι [sic] των ολίγων και την καταφρόνησι [sic] των πολλών… μια 

τέτοιαν ανάγκη ικανοποιούν σήμερα τα φιλολογικά ψευδώνυμα… τα εννοώ 

σαν σύμβολα, και τ’ αγαπώ».  

Και σχετικά με τα μεταφράσματα χωρίς όνομα μεταφραστή ο Κυρ. Ντελόπουλος 

(1983: 12-14) αναφέρει πως «πολλά λογοτεχνικά ψευδώνυμα σε βασικά περιοδικά 

όπως η Διάπλαση των Παίδων έχουν σε μεγάλη αλλά όχι σε πλήρη έκταση 

αποκαλυφθεί». Στη μελέτη του «Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα 1800- 1981, 

Β΄ έκδοση» λέει πως δεν περιλαμβάνονται στην έκδοσή του αρχικά ονομάτων, 

σημάδια και σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν ως ψευδώνυμα. 

Ο Γ. Μ. Βαλέτας αναφέρει: 

 «εν τη προψυχαρική παραγωγή, όπως εις τα περιοδικά, τας εφημερίδας και 

εις αυτοτελή ακόμη έργα … χρησιμοποιείται η ανωνυμία, οι τρεις αστερίσκοι 

*** και τα αρχικά του ονόματος του συγγραφέως γράμματα. Κατά την 

πολεμικήν προς επικράτησιν του δημοτικισμού εγένετο [sic] πληθωρική 

χρήσις των ψευδωνύμων» (1926-34: 834- 835).  

β) το έτος δημοσίευσής τους 

  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_ΑΝΑ_ΕΤΟΣ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 4,5 4,5 4,5 

2 20 30,3 30,3 34,8 

3 23 34,8 34,8 69,7 

4 12 18,2 18,2 87,9 

5 8 12,1 12,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Από την καταγραφή παίρνοντας υπόψη ως βάση στις ημερομηνίες εκδόσεων των 

μεταφρασμάτων παρατηρούμε ότι από το 1876-1965 υπάρχει αυξημένη 

μεταφραστική δραστηριότητα και αυτό οφείλεται στην μεγάλη έλλειψη ουσιαστικής 

ελληνικής λογοτεχνίας εξαιτίας των ελληνικών πολέμων και της δυσμενούς 

κατάστασης της Ελλάδας.  

Κατά τον Ντελόπουλο η εντυπωσιακή αριθμητική διαφορά ως προς την 

εθνική προέλευση των αναγνωσμάτων οφείλεται στους μεγάλους αριθμούς των 

προερχόμενων από το εξωτερικό. Η ξένη λογοτεχνία δεσπόζει όλο τον 19
ο
 αιώνα. Οι 

λόγοι της αυξανόμενης δημοτικότητας των μεταφράσεων στην Ελλάδα κατά τον 

Ντελόπουλο (1983: 39,43) πάλι είναι ότι το κοινό έχει αρχίσει να κουράζεται από τις 

χρηστοήθειες και αρχίζει να αποζητάει την ανάγνωση ψυχαγωγίας. Επίσης, οι 

πνευματικές δραστηριότητες μετατοπίστηκαν από τις κοινότητες της διασποράς προς 

τα νέα κέντρα του πρώην τουρκοκρατούμενου ελληνικού χώρου. Οι άνθρωποι των 

γραμμάτων προερχόμενοι από τη διασπορά και εξοικειωμένοι με τον «ευρωπαϊκό 

πολιτισμό» ενδιαφέρονταν να τον μεταδώσουν στους λιγότερο «φωτισμένους» 

συμπατριώτες τους. Έτσι ιδρύθηκε η «Φιλεκπαιδευτική Εταιρία» για τη διάδοση 

διδακτικού και ηθικοπλαστικού υλικού, η έλλειψή της ελληνικής όμως οδήγησε στις 

ξένες λογοτεχνίες. Ο νεοκλασικισμός των Ευρωπαίων και ο Διαφωτισμός φτάνουν 

στην Ελλάδα ως πρότυπο γραφής και αγωγής με τις μεταφράσεις. Ο κύριος λόγος της 

στασιμότητας της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής για μακρό χρονικό διάστημα 

οφείλεται στον παιδαγωγισμό της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου, σ’ ένα άκρως 
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συντηρητικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αποθάρρυνε και απέτρεπε κάθε σχετική 

προσπάθεια για αλλαγή και ευδοκίμηση νέων ιδεών. Ο κυρίαρχος προβληματισμός 

του παιδικού αναγνώσματος είναι η τήρηση των καθηκόντων μέσα στα δίπολα ηθικής 

κατάστασης, ανάμεσα στην αρετή και την κακία, την αμοιβή και την τιμωρία. 

(Αναγνωστόπουλος, 2011: 19) Έτσι η συμβολή των παιδικών περιοδικών του 19
ου

 

αιώνα διευκόλυνε την προσέγγιση του παιδικού αναγνωστικού κοινού. Οι 

μεταφράσεις όσες δημοσιεύτηκαν ενυπόγραφα δημοσιεύονταν συνήθως σε συνέχειες 

από τον περιοδικό Τύπο. Η μετάφραση πέρα από μέσο βιοπορισμού και τακτικής 

συνεργασίας με τα περιοδικά, εκείνη την εποχή λογιζόταν ως δημιουργία καθαρά 

λογοτεχνική. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Γεώργιου Δροσίνη: «Τόσο είχαν 

κυριαρχήσει τότε οι μεταφράσεις ξένων έργων, ώστε ζηλευτός τίτλος ήταν του 

μεταφραστού, και φαίνουνταν [sic] αρκετή δόξα και στους κορυφαίους λογίους να 

μεταφράζουν. Ούτε περνούσε από το νου κανενός να γράψη [sic] διήγημα 

πρωτότυπο». Τα περιοδικά του εξωτερικού, γαλλικά κυρίως τροφοδοτούν την 

ελληνική λογοτεχνική ύλη. Η εμμονή σε μεταφρασμένα αναγνώσματα υπαγορεύεται 

από λόγους οικονομικούς αλλά και γλωσσικούς. Μέσα στη δίνη του γλωσσικού 

ζητήματος για να μην απολέσει η Διάπλασις των Παίδων την υποστήριξη των 

δασκάλων και χάσει ένα μεγάλο μέρος των συνδρομητών δεν τολμά να δημοσιεύσει 

έργα στη δημοτική και προτιμά τα μεταφρασμένα. Τα μεταφρασμένα αναγνώσματα 

κοστίζουν επίσης φθηνότερα, ενώ ένα ελληνικό έργο θα κόστιζε περισσότερο 

(Πολατίδου, 2004: 46).  

Το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του 

νεοελληνικού διαφωτισμού. Οι κυριότερες πνευματικές κατευθύνσεις της περιόδου 

είναι η συζήτηση για το γλωσσικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το ζήτημα 

της παιδείας του έθνους, καθώς και η προετοιμασία της επανάστασης και της 

επακόλουθης πολιτικής και πνευματικής αναγέννησης.  Εμπνευσμένοι από τις ιδέες 

του διαφωτισμού είχαν στόχο τον φωτισμό του γένους και με πλούσιο πρωτότυπο και 

μεταφραστικό έργο στην δημοτική γλώσσα επιδίωξαν την πνευματική αναγέννηση 

του ελληνισμού (Διονυσόπουλος, 2004: 52).  

 

Μετά την απελευθέρωση (1830) η λογοτεχνία στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη άνθηση. 

Οι Έλληνες λογοτέχνες παρακολουθούν τις λογοτεχνικές εξελίξεις της Ευρώπης και 

συντονίζονται με αυτές, αξιοποιώντας παράλληλα τα στοιχεία της ελληνικής 

λογοτεχνικής και πνευματικής παράδοσης. 

 

Βέβαια κατά τα έτη 1903- 1930 παρατηρείται μια παντελής παύση των 

μεταφρασμάτων (των παραμυθιών του Χ. Κ. Άντερσεν) και αυτό γιατί κατά τον 

Αναγνωστόπουλο (2011: 14) 

 «γενικά, κατά τον 20
ο
 αιώνα η Παιδική Λογοτεχνία αναπτύσσεται 

αλματωδώς αρχίζοντας από την πρώτη εικοσαετία και κυρίως με την 

Πηνελόπη Δέλτα, γνωρίζοντας πολλές διακυμάνσεις λόγω των πολέμων και 

περιπετειών που γνώρισε η Ελλάδα: βαλκανικοί πόλεμοι, Καταστροφή της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Μ. Ασίας, δικτατορίες, Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, 

εμφύλιος, δικτατορία του ’67, μεταπολίτευση ’74. Όλα αυτά επηρέασαν 

σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα της Παιδικής Λογοτεχνίας, τη 

θεματολογία και τους προσανατολισμούς, την εκπαίδευση και την πολιτεία, 

θέτοντας και τα πλέον σοβαρά θεμέλια για μια περαιτέρω αξιόλογη ανάπτυξή 

της».  

 

γ) το μέσο στο οποίο  δημοσιεύτηκαν οι μεταφράσεις.  

 

ΠΗΓΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid η διάπλασις των παίδων 40 53,3 54,1 54,1 

νέα εστία 3 4,0 4,1 58,1 

εκλεκτά μυθιστορήματα 3 4,0 4,1 62,2 

Απόλλων 1 1,3 1,4 63,5 

Αθηναϊς 1 1,3 1,4 64,9 

εφημερίς των παίδων 1 1,3 1,4 66,2 

Εστία 5 6,7 6,8 73,0 

παραμύθια δανικά 9 12,0 12,2 85,1 

διαλεχτά παραμύθια 11 14,7 14,9 100,0 

Total 74 98,7 100,0  

Missing System 1 1,3   

Total 75 100,0   
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Από τον παραπάνω κατάλογο βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα: 

Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των περιοδικών/ εφημερίδων συμπεραίνουμε 

ότι από τα 6 περιοδικά/ εφημερίδες, η Διάπλασις των Παίδων εμφανίζεται 40 φορές, η 

Εστία 5 φορές, τα Εκλεκτά Μυθιστορήματα 3 φορές, η Νέα Εστία 2 φορές, η 

Αθηναΐς 1 φορά, ο Απόλλων 1 φορά και η Εφημερίς των Παίδων 1 φορά. 

Και αυτό γιατί η σύγκριση της Διαπλάσεως των παίδων με τα υπόλοιπα παιδικά 

περιοδικά που εκδίδονται στην Αθήνα, θα υπογραμμίσει τη σημασία της σαν 

ψυχαγωγικό περιοδικό, που έχει αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας 

και έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Παράλληλα με τη Διάπλαση μέχρι το 1893 

κυκλοφορεί μόνο η Εφημερίς των παίδων (από το 1868 - Δεκέμβριο 1893), που 

αγοράζεται από έναν ικανοποιητικό αριθμό συνδρομητών και με σχετικά χαμηλή 

τιμή. Οι έκδοτες της Διάπλασης είναι σαφείς ως προς τις σχέσεις τους με την 

Εφημερίδα των παίδων. «Φρονούντες ότι σπουδαίον κενόν πληρούμεν [sic] διά της 

Διαπλάσεως των παίδων, καθόσον ουδέν τοιούτον περιοδικόν εν Ελλάδι εκδίδοται, 

[sic] —δεν λαμβάνομεν δ' υπ' όψιν την Εφημερίδα των παίδων, ουδέ τάλλα 

συγγράμματα του κ. Καλαποθάκη» (Πάτσιου, 1987: 14). Η Εφημερίς των παίδων 

εκδίδεται από τον Μ. Δ. Καλαποθάκη κάθε μήνα και για 26 χρόνια (312 τεύχη). Ο Μ. 

Καλαποθάκης, απευθυνόμενος στα «Ελληνόπαιδα», γράφει ότι το περιοδικό του 

εκδίδεται για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για γνώση που επικρατεί σε όλες τις 

τάξεις της κοινωνίας, για να καλύψει το κενό που οφείλεται στην έλλειψη 

καταλλήλων ελληνικών παιδικών αναγνωσμάτων και για να περιορίσει την 

αυξάνουσα κυκλοφορία των «εξαχρειωτικών» μυθιστορημάτων που μεταφράζονται 
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στα ελληνικά χάριν κερδοσκοπίας. Στην προμετωπίδα του περιοδικού, η εικόνα του 

Χριστού που υποδέχεται τα παιδιά με τη συνοδευτική φράση «των τοιούτων είναι η 

βασιλεία των ουρανών», μας προετοιμάζει για το περιεχόμενο του. «Στοργή θείας 

Προνοίας», «Τιμιότης και ανταπόδοσις», «Φιλοφροσύνη», «ο Χριστός ο κάλλιστος 

οδηγός των παίδων», «Ιερογραφικές ερωτήσεις», είναι ορισμένοι ενδεικτικοί τίτλοι 

αφηγημάτων που δημοσιεύει το περιοδικό. Η απόκτηση γνώσεων, η ηθική 

καλλιέργεια και η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, γίνονται οι σχεδόν αποκλειστικοί 

στόχοι της Εφημερίδος των παίδων. Στο πρώτο φύλλο αναφέρει «Ο σκοπός δε της 

εκδόσεως τοιούτου φύλλου είναι να θέση εντός της συλλήψεως παντός παιδίου 

τοιαύτην ύλην, οποία ομού με το τερπνόν θα ενώνη και το διδακτικόν και ωφέλιμον» 

(Γιάκος, 2008, 38).  

 

δ) η γλώσσα 

 

Κατά τον Peter Mackridge «oι πιο έντονες περίοδοι της διαμάχης για την ελληνική 

γλώσσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια κρίσιμων κοινωνικών μεταβάσεων. Η πρώτη 

περίοδος ήταν από το 1760-1821 […]. Η δεύτερη, έναν αιώνα αργότερα (1880-1920) 

συνέπεσε με την ενοποίηση της ελληνικής αστικής τάξης, τις αρχές της 

βιομηχανοποίησης και την εθνική επεκτατική πολιτική. Όλα αυτά τα γεγονότα 

απαιτούσαν ένα πιο αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα η 

καθαρεύουσα χρησιμοποιούνταν ως επίσημη γλώσσα από το 1830-1911 και εκ του 

νόμου από το 1911- 1976.» (2010: 1,18). Το 1930 άρχισε να χρησιμοποιείται η 

δημοτική στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και έπειτα το 1976 νομοθετήθηκε η 

χρήση της στην εκπαίδευση. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας στον οποίο 

καταγράφεται ο τίτλος του παραμυθιού, το όνομα του μεταφραστή, το έτος 

δημοσίευσης και η γλώσσα της μετάφρασης. 

 

Παραμύθια Δανικά, Δημήτριος Βικέλας, 1873, καθαρεύουσα 

Ιστορία μιας φιάλης, Νικόλαος Πολίτη 1876, αρχαϊκή καθαρεύουσα 

Η μικρά φωσφοροπόλις, Π.Σ.Φ. , 1876, αρχαϊκή καθαρεύουσα 

Μητρός επάνοδος, Αχ. Παράσχος, 1876, δημοτική 

Ιστορία μιας δραχμής, 1876, απλή καθαρεύουσα 

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός, **, Εστία, 1877, αρχαϊκή καθαρεύουσα 

Η μικρά κόρη και τα φώσφορα, Α.Γ.Π., Αθηναΐς, 1879, αρχαϊκή καθαρεύουσα 

Ο άγγελος, Αριστοτέλης Κουρτίδης, 1880, δημοτική  

Η παλαιά οικία, Κουρτίδης, Η Διάπλασις των παίδων, 1880, καθαρεύουσα  

Η ευαίσθητος κόρη, Μιλτ Π., 1880, καθαρεύουσα 

Διήγησις της σελήνης, Μιλτιάδης Παράσχος, 1880, καθαρεύουσα 

Η μικρά κόρη και τα φώσφορα, Αριστοτέλης Κουρτίδης, 1881, καθαρεύουσα 

Το λευκάνθεμον, Κουρτίδης, 1881, καθαρεύουσα  

Το ροδάνι, Κουρτίδης, 1883, απλή καθαρεύουσα  

Ο κομήτης, Κουρτίδης, 1883, καθαρεύουσα  
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Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος, Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης, 1884, καθαρεύουσα  

Τι είδεν η σελήνη, 1884, δημοτική 

Το κακόπαιδον, Ν.Ι.Δ., 1884, αρχαϊκή καθαρεύουσα 

Τι είδεν η σελήνη, 1884, απλή καθαρεύουσα   

Η αηδών, Ξενόπουλος, 1886, απλή καθαρεύουσα   

Ο ειρηνοδίκης και ο άγιος Παύλος, Αριστοτέλης Κουρτίδης, 1887, καθαρεύουσα   

Ο μύλος του διαβόλου, Μ. Δέγας, 1888, αρχαϊκή καθαρεύουσα   

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων, Χ., 1890, καθαρεύουσα   

Πάτερ ημών, 1896, δημοτική  

Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής, 1896, απλή καθαρεύουσα  

Επί του θρόνου της Γαλλίας, 1897, απλή καθαρεύουσα  

Δώδεκα με το λεωφορείον, Γρηγόριος Ξενόπουλος, 1898, δημοτική  

Ο κυρ- ματοκλείστης, Ν Ι. Χ., 1898, δημοτική   

Η μικρά εβραία, Ελλήν Πολύγλωσσος, 1898, απλή καθαρεύουσα   

Οι πηδηταί, Φιλίστωρ Πολύγλωσσος,1899, δημοτική  

Οι τάφοι των βασιλέων, 1900, δημοτική  

Οι πελαργοί, Κουρτίδης, 1901, απλή καθαρεύουσα  

Τα πέντε μπιζέλια, Κουρτίδης, 1901, καθαρεύουσα   

Το πετών κιβώτιον, Κουρτίδης, 1901, απλή καθαρεύουσα  

Το πύρειον, Κουρτίδης, 1901, απλή καθαρεύουσα  

Δόξα και κακομοιριά, Κουρτίδης, 1902, καθαρεύουσα  

Ο μύλος του διαβόλου, Κουρτίδης, 1902, απλή καθαρεύουσα  

Η σταλαγματιά του νερού, Κουρτίδης, 1903, δημοτική 

Μιλεί μια αχτίδα του ηλίου, Γρηγόριος Ξενόπουλος, 1930, δημοτική   

Οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι, Ξενόπουλος, 1930, δημοτική 

Οι δυο πετεινοί, Ξενόπουλος, 1930, δημοτική 

Η τσαγιέρα, Ξενόπουλος, 1930, δημοτική 

Το κορίτσι με τα σπίρτα, Αριστοτέλης Κουρτίδης, 1931, δημοτική 

Μαργίττα, Ξενόπουλος, 1931, δημοτική  

Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί , Δ.Μ.Σ., 1931, δημοτική 

Η πεταλούδα, Ξενόπουλος, 1931, δημοτική   

Η πέννα και το καλαμάρι, Μ.Δ.Σ., 1931, δημοτική  

Η καμπάνα, Ξενόπουλος, 1931, δημοτική  

Το παραμύθι της χρονιάς, Γρηγόριος Ξενόπουλος, 1936, δημοτική  

Ο χιονάνθρωπος, Ξενόπουλος, 1936, δημοτική  

Το σύμφωνο φιλίας, Γιώργος Πράτσικας, 1964, δημοτική  

Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου, Γιώργος Πράτσικας, 1964, δημοτική  

Ο σύντροφος του ταξιδιού, Γιώργος Πράτσικας, 1965, δημοτική  

Διαλεχτά Παραμύθια, Κώστια Κοντολέων, 1987, κοινή ελληνική 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ 6 11,1 11,1 11,1 

ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ 12 22,2 22,2 33,3 

ΑΠΛΗ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ 11 20,4 20,4 53,7 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 24 44,4 44,4 98,1 

ΚΟΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι από το 1873- 1903 η κυρίαρχη γλώσσα 

των μεταφρασμάτων είναι η καθαρεύουσα, σε ορισμένα η αρχαϊκή καθαρεύουσα και 

σε ελάχιστα η παρουσία της δημοτικής. Ενώ την περίοδο 1930-1964 χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά η δημοτική. Τέλος, το 1987 τα «Διαλεχτά παραμύθια» είναι γραμμένα 

πλέον στην καθομιλούμενη κοινή ελληνική.  

 

ε) σε ποιο κοινό προορίζονται οι μεταφράσεις 

 

 Ο σκοπός της ολοένα αυξημένης μεταφρασιμότητας στην Ελλάδα εκείνης της 

εποχής είναι επειδή η Ελλάδα αποσκοπεί στην τόνωση της ελληνικής παιδαγωγικής 

και εξαιτίας της σημαντικής έλλειψης ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι ορισμένα παιδικά 

περιοδικά και εφημερίδες μεταφράζουν κυρίως παραμύθια ξένων λογοτεχνών στα 

οποία παρεμβαίνουν σημαντικά με σκοπό να καταστήσουν τα μεταφράσματα αυτά 

ιδανικά ως προς την ανάγνωσή τους από το παιδικό κοινό της Ελλάδας.   

Επιπλέον, πολύ συχνά αναρωτιόμαστε αν τα αναγνώσματα αυτά είναι ή όχι 

παιδικά. Κατά τον Κυριάκο Ντελόπουλο (2008: 9) οι όροι «παιδικά βιβλία» και 
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«παιδική λογοτεχνία» δε βρίσκουν σύμφωνους άλλους οι οποίοι προτιμούν τον μη 

επικρατήσαντα όρο «βιβλία για παιδιά». Ήδη από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα έχει αρχίσει 

ο διαχωρισμός ώστε λέγοντας παιδική λογοτεχνία να εννοούμε ένα ανεξάρτητο είδος. 

Η παρατηρούμενη αστάθεια για τα γνωστικά ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των 

παιδιών επαυξάνουν τα προβλήματα σχετικά με το ποιες είναι οι προτιμήσεις του 

παιδικού κοινού. Η  Kate Greenaway έθεσε το θέμα σε πρώιμη εποχή: «τα παιδιά δεν 

ενδιαφέρονται για τα βιβλία που οι μεγάλοι νομίζουν ότι θα τους αρέσουν. Έχω τη 

γνώμη πως στα παιδιά αρέσουν περισσότερο τα βιβλία που προορίζονται για τους 

μεγάλους». Ο Clifton Fadiman λέει: «Παιδική λογοτεχνία είναι ένα σώμα γραπτών 

έργων που έχουν γραφεί για να ψυχαγωγούν και διδάσκουν τα νεαρά άτομα». Κατά 

τον Άγγλο θεωρητικό E. V. Lucas: «Το παιδί που έχει κλίση για διάβασμα όλα τα 

βιβλία είναι παιδικά» (στον Ντελόπουλο, 2008: 18, 20). Κατά την Ντενίζ Εσκαρπί 

(1995: 11-13): «Συχνά ο όρος λογοτεχνία αμφισβητείται στα έργα που προορίζονται 

σε παιδιά και νέους… η παιδική ηλικία είναι μια μεταβατική κατάσταση τα όρια της 

οποίας ποίκιλαν στο πέρασμα των αιώνων… πριν από μερικούς αιώνες η κατάσταση 

της νεότητας δεν ήταν αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο από την ενηλικίωση… μέχρι 

το 18
ο
 αιώνα το παιδί ήταν μικρογραφία του ενηλίκου».  

Παιδικό εξάλλου δεν εννοούμε αποκλειστικά το λογοτέχνημα που διαβάζουν 

μόνα τους τα παιδιά. Εννοούμε και το λογοτέχνημα που το διαβάζουν στα παιδιά οι 

γονείς. Το περιεχόμενο επίσης του παιδικού λογοτεχνήματος δεν είναι ανάγκη να 

αναφέρεται αποκλειστικά στη ζωή του παιδιού ή στα ολότελα προσωπικά του 

ενδιαφέροντα. Μπορεί άριστα να καλύψει και ευρύτερους χώρους ζωής, π.χ. ιστορικά 

και κοινωνικά περιστατικά άγνωστα στο παιδί, αισθήματα ή πράξεις μεγάλων και 

γενικότερα θέματα ή προβλήματα που δεν απασχολούν άμεσα ή βασικά το παιδί ή 

που δεν το απασχολούν αυτά μόνο, μα που το φέρνουν σε αμεσότερη επαφή όχι μόνο 

με τη σύγχρονη κοινωνική ζωή αλλά και με ό,τι ονομάζουμε αισθητική χαρά. 

Συνάρτηση προς την αντίληψη αυτή είναι κι εκείνο της Σέλμας Λάγκερλεφ: «το 

παιδικό λογοτέχνημα είναι αληθινό όταν αρέσει τόσο στους μεγάλους όσο και στους 

μικρούς». Το ξαναείπε αυτό και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος υμνολογώντας «τα 

ωραιότερα, τα ποιητικότερα και τα ουσιαστικότερα πράγματα που έγραψε για τα 

παιδιά ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «φυσικά, αυθόρμητα, πηγαία». Από την άλλη ο 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου αναφέρει πως:  

«η απόλαυση, όμως, των μεγάλων δεν αποτελεί πάντοτε σίγουρο κριτήριο 

καταλληλότητας ή επιτυχίας για το παιδικό  βιβλίο. Ο εύπλαστος, ακόμα κι ο 

άπλαστος, ο ιδιόρρυθμος, ο ολότελα τελοσπάντων διαφορετικός ψυχισμός 

κόσμος του παιδιού δεν επιτρέπει συνήθως την ισοτιμία ή την ταύτιση των 

απολαύσεων. Η ευαίσθητη παιδική ψυχή είναι ανάγκη να προφυλαχτεί από τα 

επικίνδυνα εκείνα στοιχεία που μπορούν, ερμηνεύοντάς τα σωστά, να 

ατεχνούν ή να τα αποζητήσουν ακόμα οι ώριμες προσωπικότητες» (Γιάκος: 

2008).  

Όσον αφορά τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν τη δεκαετία 1840, ο Δανός συγγραφέας 

γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στο εξωτερικό παρά στην πατρίδα του. Τα ταξίδια του 
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στην Ευρώπη εδραίωσαν το όνομά του στους λογοτεχνικούς κύκλους και ο Άντερσεν 

καλούνταν να διαβάσει τις ιστορίες του σε βραδιές που διοργάνωναν προς τιμή του η 

καλή κοινωνία και οι βασιλικές αυλές της Ευρώπης. Το ακροατήριό του δεν 

αποτελούνταν βέβαια από παιδιά, αλλά από ενήλικες. Είναι επίσης γεγονός, ότι τα 

παραμύθια του Άντερσεν μεταφράστηκαν πολύ νωρίς στη γερμανική και την αγγλική 

γλώσσα. Αυτό όμως που συχνά χαρακτήριζε τις ξένες εκδόσεις ήταν μία 

αισθηματολογία που οδηγούσε σε διασκευές από τις οποίες εξοστρακίζονταν στοιχεία 

της γραφής του Άντερσεν όπως π.χ. η καυστική ειρωνεία και η κοινωνική κριτική, ή 

αποκτούσαν χαρούμενο τέλος, ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά. H ενόχληση του 

συγγραφέα από παρόμοιες διασκευές και το γεγονός ότι το ακροατήριό του 

αποτελούνταν κυρίως από μεγάλους, ήταν από τους βασικούς λόγους για τους 

οποίους τόνιζε, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ότι δεν έγραφε τα 

παραμύθια του μόνο για παιδιά. Πολύ συχνά επηρεασμένος από τις αρνητικές 

κριτικές απαντούσε μέσω ιστοριών του. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε πώς 

αντιμετώπιζε ο Aντερσεν τη δριμύτατη κριτική που δεχόταν λόγω του λογοτεχνικού 

ύφους του από συγγραφείς όπως ο Κίρκεγκωρ, κριτικούς όπως ο Μόλμπεκ και ο 

Χέιδερμπεργ και από πολλούς ακόμα καθιερωμένους συγγραφείς και διαμορφωτές 

απόψεων της εποχής. (Brandes, 2010: 1-5). 

Πιστός στο πνεύμα του Charles Perrault ο Άντερσεν έδωσε στην αφήγηση ένα 

ύφος ψευδοπαιδικό, ντύνοντας στα χρώματα της αφέλειας τα όνειρα και τις εμπειρίες 

που προσφέρει η ζωή. Και οι δυο παραμυθάδες δεν έγραφαν αποκλειστικά για παιδιά. 

Ο Perrault συγκεκριμένα δεν είχε τα παιδιά στο νου του, τα έγραφε για να 

διασκεδάσει την αυλή των Βερσαλλιών και χρησιμοποιούσε ένα παραμυθικό πλαίσιο 

για να βρει την ευκαιρία να παρουσιάσει κάποιες αλήθειες. Από την άλλη ο Άντερσεν 

πιο ανήσυχος για τις πιθανές αντιδράσεις της δανέζικης κοινωνίας προσποιήθηκε την 

αφέλεια για να αφοπλίσει τους κριτές του (Νίλσεν, 1994: 165, 166). Δεν έγραφε για 

παιδιά. Εξάλλου, οι μικροί αναγνώστες δεν τον ενδιέφεραν πολύ. Όσο κι αν φαίνεται 

ότι αυτή η παρατήρηση έρχεται σε αντίφαση με την εικόνα που έχουμε φτιάξει για το 

μεγάλο παραμυθά ο Άντερσεν στην πραγματικότητα δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τα 

παιδιά. Αγαπούσε όμως ό,τι ο ίδιος κρατούσε μέσα του από την παιδική ευαισθησία 

(Brandes, 2010: 1-5).  Ο ίδιος εξηγεί σ’ ένα γράμμα του προς το φίλο του ποιητή B. S. 

Ingemann: «Παίρνω μια ιδέα που ταιριάζει σε μεγάλους και την αναπτύσσω για τους 

μικρούς, χωρίς να ξεχάσω ποτέ πως με ακούν και οι γονείς τους και πως πρέπει να 

προσφέρω και σ’ αυτούς αφορμή για σκέψεις» και ο B. Bettelheim υποστηρίζει ότι 

«σχεδόν όλα τα παραμύθια του Άντερσεν είναι αφηγήσεις για ενηλίκους». 

Παρά την άποψη των Adam Oehlenschlaeger και  Κίρκεγκωρ ότι τα 

παραμύθια του είναι κατάλληλα ως αναγνώσματα για τα παιδιά, οι κριτικοί 

διαμαρτυρήθηκαν για την ανήθικη στάση του Άντερσεν όπως για παράδειγμα στο 

«Πετών Κιβώτιο», του οποίου η πλοκή διέπεται από την τύχη και του οποίου ο 

πρωταγωνιστής δεν περνάει από μια διαδικασία Bildung για  την προσωπική 

ανάπτυξη και την αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήματα της ζωής με την 
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προσδοκία ότι αυτές θα προκύψουν από την απόκτηση εμπειρίας του κόσμου. Έτσι 

επηρεασμένος ο Άντερσεν από το 1852 οι ιστορίες του εναλλακτικά χαρακτηρίζονται 

ως «παραμύθια» και «ιστορίες». Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την εξέλιξη από το 

Ρομαντισμό στο ρεαλισμό. Η λογοτεχνικοί του πρόγονοι είναι οι ιστορίες που 

σχετίζονται με τα λογοτεχνικά παραμύθια του γερμανικών ρομαντικών των Ludwig 

Tieck , E.T.A. Hoffmann και Adalbert von Chamisso , αλλά και των Walter Scott και 

του Σαίξπηρ (Haase, 2008: 33,34).  

2.2. Είδη κειμένων και λογοτεχνικά είδη 

 

Ανατρέχοντας στα αρχεία τη συγκεκριμένη δεκαετία, ήτοι 1891-1900, σε ό,τι αφορά 

στο μεταφρασμένο έργο του Δανού λογοτέχνη Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 

διαπιστώνουμε ότι μεταφράζεται ένας αξιόλογος αριθμός κειμένων που ανήκουν σε 

όλα σχεδόν τα  λογοτεχνικά είδη, αυτό βέβαια έρχεται σε αντιδιαστολή με τον αρχικό 

στόχο του θέματος της έρευνάς μου διότι από τον τίτλο της εργασίας συμπεραίνουμε 

ότι η έρευνα στηρίζεται στις μεταφράσεις των παραμυθιών του Άντερσεν. Ο όρος 

όμως του τίτλου της εργασίας «παραμύθια» χρησιμοποιείται όχι για να δηλώσει ότι 

όλο το εύρος κειμένων που ερευνάται, υπακούει στις επιταγές του είδους και της 

μορφής των παραμυθιών, αλλά ο όρος του τίτλου «παραμύθια» χρησιμοποιείται 

εφόσον συνηθίζεται να ονομάζονται έτσι τα κείμενα που προορίζονται στο παιδικό 

αναγνωστικό κοινό λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων. Για παράδειγμα, ορίζονται 

παραμύθια τα κείμενα όπου οι χαρακτήρες αντί για άνθρωποι είναι ζώα, φυτά ή 

αντικείμενα, κείμενα στα οποία υπάρχει συνεχής δράση, κείμενα σύντομα όπου οι 

χαρακτήρες είναι παιδιά, κείμενα τα οποία έχουν την πρόθεση να διδάξουν με τη 

χρήση ανάλαφρου ή χιουμοριστικού τόνου. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι όλα αυτά τα 

κείμενα ανήκουν στο είδος του παραμυθιού, γιατί το παραμύθι ως λογοτεχνικό είδος 

φέρει συγκεκριμένα τεχνικά και δομικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό το λόγο παραθέτω 

τους παρακάτω καταλόγους, στους οποίους κατηγοριοποιώ τα παραμύθια στα εξής 

λογοτεχνικά είδη με βάση το περιεχόμενό τους: 

Διηγήματα: 

Συνολικά καταγράφονται 64 διηγήματα, στα οποία: 

α) δεν αναγράφεται πάντα το όνομα του Έλληνα μεταφραστή. 

β)   δηλώνεται πάντα το όνομα του ευρωπαίου συγγραφέα 

γ) άλλοτε δημοσιεύονται σε αυτοτελή μορφή, δηλαδή ολοκληρωμένα σε κάθε τεύχος, 

άλλοτε σε 2 ή 3 συνέχειες, ίσως και περισσότερες. 

Παραμύθια: 

Το σύνολο των παραμυθιών είναι πέντε. 

Ποιήματα: 
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Καταγράφεται μόνο ένα ποίημα. Υπάρχουν, όμως, και μικρά ποιήματα στα 

διηγήματα: «ο κυρ- Ματοκλείστης» και «οι πελαργοί». 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ_ΕΙΔΗ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 52 86,0 86,0 86,0 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 5 8,8 8,8 94,7 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 3 5,3 5,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Κεφ. Γ’: ποιητική των παραμυθιών του Χ. Κ. Άντερσεν, οι       μεταφραστικοί 

τρόποι και η Παιδαγωγική των μεταφράσεων. 

3.1. Η ποιητική των παραμυθιών του Χ. Κ. Άντερσεν 

 

Όσον αφορά την αφηγηματική τεχνική του λογοτέχνη των παραπάνω 

μεταφρασμάτων οι λογοτέχνες χρησιμοποιούν την ευθύγραμμη χρονική κίνηση της 

πλοκής και έχουν το ρόλο του πανεπόπτη τριτοπρόσωπου αφηγητή σε 52 διηγήματα.  

Από αυτά τα 9 τα οποία αποτελούν μεταφράσματα του «what the moon saw» ο 

αφηγητής τους είναι ετεροδιηγητικός. Αυτά είναι τα εξής:  

Τι είδεν η σελήνη,  
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Επί του θρόνου της Γαλλίας,  

Οι τάφοι των βασιλέων, 

 Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής, 

 Πάτερ Ημών, 

 Διήγησις της σελήνης,  

Η ευαίσθητος κόρη 

Μια αχτίδα του ηλίου 

Η ιστορία μιας φιάλης (είναι ετεροδιηγητικός σε ένα μόνο σημείο) 

 

Σε 12 από αυτά απευθύνεται άμεσα στον αναγνώστη, τα οποία είναι τα εξής:  

Η παλαιά οικία,  

Οι δύο κλώσοι,  

Η σταλαγματιά του νερού,  

Το κακόπαιδον,  

Η πέννα και το καλαμάρι, 

 Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί,  

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός, 

 Ο κυρ- Ματοκλείστης,  

Το λευκάνθεμον,  

Η αηδών, 

Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής, 

Ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη 

 

Σε ένα από αυτά υπάρχει ένθετη αφήγηση. Αυτό είναι το: 

Το πετών κιβώτιον 

 

Σε 3 από αυτά υπάρχει αναχρονία. Αυτά είναι: 

Η ιστορία μιας φιάλης 

Μαργίττα 

Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος 

 

 

Τέλος, σε 1 από αυτά ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός: 

Το σύμφωνο φιλίας 

 

 

 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ_ΤΕΧΝΙΚΗ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΕΤΕΡΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ 9 34,6 34,6 34,6 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ 12 46,2 46,2 80,8 
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ΕΝΘΕΤΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 1 3,8 3,8 84,6 

ΑΝΑΧΡΟΝΙΑ 3 11,5 11,5 96,2 

ΟΜΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Άρα συμπεραίνουμε ότι στην πλειοψηφία των μεταφρασμάτων η πλοκή είναι  

ευθύγραμμη και ο αφηγητής είναι εξωδιηγητικός έτσι ώστε να είναι πιο απλοϊκά και 

κατανοητά στις μικρές ηλικίες. 

 

 

Σχετικά με χώρο- πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση στο μεγαλύτερο μέρος της 

είναι αν όχι σε όλο σε εσωτερικό χώρο κυρίως σπιτιού, παλατιού.  

Αυτά είναι 19 και είναι τα εξής: 

Ο κομήτης 

Η τσαγιέρα 

Ο κυρ- Ματοκείστης 

Η μικρά Εβραία 

Το κακόπαιδον 

Πάτερ ημών 

Επί του θρόνου της Γαλλίας 

Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί 

Η πέννα και το καλαμάρι 

Η παλαιά οικία 

Το σύμφωνο φιλίας 
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Η βασιλοπούλα και το ρεβύθι 

Τα φορέματα του βασιλέως 

Μητρός επάνοδος 

Μαργίττα  

Η αηδών 

Δόξα και κακομοιριά/ Ταπεινοί και καταφρονεμένοι  

Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής 

Ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη 

 

Σε 34 από αυτά η δράση εκτυλίσσεται στο μεγαλύτερό της μέρος σε εξωτερικό χώρο 

και αφορούν κυρίως διηγήματα των οποίων οι ήρωες είναι ζώα. Αυτά είναι τα εξής: 

Ο σύντροφος του ταξιδιού 

Ο άγγελος 

Ιστορία μιας φιάλης 

Το κορίτσι με τα σπίρτα/ Η μικρά κόρη και τα φώσφορα/ Η μικρά φωσφοροπόλις 

Οι τάφοι των βασιλέων 

Οι πηδηταί 

Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής 

Η καμπάνα 

Η σταλαγματιά του νερού 

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων 

Ο μύλος του διαβόλου 

Διήγησις της σελήνης 

Η ευαίσθητος κόρη 

Τι είδεν η σελήνη 

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός 

Οι πελαργοί 

Δώδεκα με το λεωφορείον 

Ο ειρηνοδίκης και άγιος Παύλος 

Το λευκάνθεμον/ Το χαμόμηλον 

Ο χιονάνθρωπος 

Οι δυο πετεινοί 

Το παραμύθι της χρονιάς 

Η πεταλούδα 

Μιλάει μια αχτίδα ήλιου 

Ιστορία μιας δραχμής 

Η σακκορράφα 

Ο οεριχάλκινος αγριόχοιρος 

Το ασχημόπαπον 

Είναι αληθέστατον 

Ο σταθερός στρατιώτης 

Οι δυο κλώσοι 

Το πύρειον 
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Το πετών κιβώτιον 

Τα πέντε μπιζέλια 

Η μικρή γοργόνα 

 

 

 

ΧΩΡΟΣ_ΔΡΑΣΗΣ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 19 27,9 35,8 35,8 

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 34 50,0 64,2 100,0 

Total 53 77,9 100,0  

Missing System 15 22,1   

Total 68 100,0   

 

 

 

Οι ήρωες 

 

Σε 23 παραμύθια οι ήρωες είναι αποκλειστικά άνθρωποι και κυρίως παιδιά. Αυτά 

είναι τα εξής:  

Ο κομήτης 

Ο κυρ- Ματοκλείστης 

Η μικρά Εβραία 

Το κακόπαιδον 

Πάτερ ημών  

Επί του θρόνου της Γαλλίας 

Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί 
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Το σύμφωνο φιλίας 

Η βασιλοπούλα και το ρεβύθι 

Τα φορέματα του βασιλέως 

Μητρός επάνοδος 

Μαργίττα  

Ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη 

Ο άγγελος 

Το κορίτσι με τα σπίρτα/ Η μικρά κόρη και τα φώσφορα/ Η μικρά φωσφοροπόλις 

Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής  

Η καμπάνα 

Η σταλαγματιά του νερού 

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων 

Ο μύλος του διαβόλου 

Διήγησις της σελήνης 

Η ευαίσθητος κόρη 

Τι είδεν η σελήνη 

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδό 

Ο ειρηνοδίκης και ο άγιος Παύλος 

 

Σε 12 από τα παραμύθια παρουσιάζεται η φύση και ο κόσμος των φυτών, τα οποία 

είναι: 

Δώδεκα με το λεωφορείον 

Δόξα και κακομοιριά/ Ταπεινοί και καταφρονεμένοι 

Το λευκάνθεμον/ Το χαμόμηλον 

Το παραμύθι της χρονιάς 

Μιλάει μια αχτίδα ήλιου 

Τα πέντε μπιζέλια 

Η πεταλούδα 

 

Σε 7 παραμύθια συναντούμε καθημερινά αντικείμενα ως ήρωες, όπως: 

Η πέννα και το καλαμάρι 

Η παλαιά οικία 

Ιστορία μιας φιάλης 

Η τσαγιέρα  

Ιστορία μιας δραχμής 

Η σακκορράφα 

Η ιστορία μιας φιάλης 

 

Σε 6 από αυτά οι ήρωες είναι πουλιά: 

Η αηδών  

Οι δυο πετεινοί 

Οι πελαργοί 

Το ασχημόπαπον 
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Είναι αληθέστατον 

Οι δυο κλώσοι 

 

Σε 4 παραμύθια συναντούμε βασιλείς, το προσφιλές θέμα των παραμυθιών  

Οι τάφοι των βασιλέων  

Οι πηδηταί  

Το πετόν κιβώτιον 

Η μικρή γοργόνα 

 

Σε 3 παραμύθια συναντούμε και πάλι το προσφιλές θέμα της μάγισσας και μάλιστα 

που χαρακτηρίζεται από κακία 

Το πύρειον 

Ο σύντροφος του ταξιδιού 

Η μικρή γοργόνα 

 

Σε 3 συναντούμε τα ζώα ως κεντρικούς ήρωες 

Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος- ανθρωποι- ζωα 

Ο χιονάνθρωπος- σκυλος- χιονανθρωπος 

Το λευκάνθεμον/ Το χαμόμηλον 

 

Σε 2 παραμύθια συναντούμε τα παιχνίδια ως κεντρικούς ήρωες 

Ο σταθερός στρατιώτης 

Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής 

 

ΗΡΩΕΣ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΑΙΔΙΑ 23 38,3 38,3 38,3 

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 12 20,0 20,0 58,3 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΑ 

7 11,7 11,7 70,0 

ΠΟΥΛΙΑ 6 10,0 10,0 80,0 

ΒΑΣΙΛΕΙΣ 4 6,7 6,7 86,7 

ΜΑΓΙΣΣΕΣ 3 5,0 5,0 91,7 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2 3,3 3,3 95,0 

ΖΩΑ 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Συμπεραίνουμε, σύμφωνα με το χωροχρονικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη την 

πλειονότητα των μεταφρασμάτων, ότι ακολουθείται η λιτότητα και η ευθύγραμμη 

σειρά της αφήγησης, ενώ η υπόθεση των περισσότερων έργων εκτυλίσσεται σε 

εξωτερικό πλαίσιο. Οι λόγοι της επιλογής αυτού του χωροχρονικού πλαισίου 

οφείλονται στην επίγνωση των συγγραφέων για τον αποδέκτη των έργων τους, ο 

οποίος είναι το παιδί, γι’ αυτό το λόγο προσδίδουν στα μεταφράσματά τους την 

ευκολία ανάγνωσης χωρίς ιδιαίτερες χρονικές αναλήψεις, ή συνεχή εναλλαγή του 

χώρου- πλαισίου όπου δρα ο ήρωας. Αποφεύγουν επίσης, παρεμβολές περισσοτέρων 

του ενός αφηγητή ή τη δράση μεγάλου αριθμού ηρώων που ίσως υπήρχε περίπτωση 

να φέρει το νέο αναγνώστη σε αμηχανία. Μ’ αυτόν τον τρόπο καθιστούν την 

ανάγνωση ευχάριστη και ενθαρρύνουν τον αναγνώστη να αγαπήσει τη λογοτεχνία. 

Επιπλέον, το ευφυές τέχνασμα της χρήσης ζώων, αντικειμένων και παιδιών ως 

ηρώων των παραμυθιών ή διηγημάτων κάνει την ανάγνωση πιο ελκυστική και το 

παιδί κατανοεί και προσλαμβάνει ευκολότερα τη διδαχή και τους παιδαγωγικούς 

σκοπούς των έργων αυτών, σκοπούς για τους οποίους θα μιλήσουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

3.2. Οι μεταφραστικοί τρόποι των παραμυθιών 

 

Η λογοτεχνική μετάφραση αποτελεί σύνθετη εργασία, αφού απαιτεί την προσεκτική 

ανάγνωση του υπό μετάφραση κειμένου, την ανάλυσή του σε βάθος, γνώσεις σχετικά 

με το συγκεκριμένο συγγραφέα, όπως το προσωπικό του ύφος και τις ιδιαιτερότητές 

του, το λογοτεχνικό ρεύμα όπως και το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται η συγγραφή του. Άλλη βασική παράμετρος που πρέπει ο μεταφραστής να 

λάβει υπόψη είναι το αναγνωστικό κοινό της γλώσσας-στόχου. Ωστόσο, η κατάσταση 
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περιπλέκεται, καθώς σύμφωνα με τον Kussmaul ο αναγνώστης επηρεάζεται από το 

γενικότερο πολιτισμικό πλαίσιο, τους κανόνες και τα πρότυπα που επιβάλλει η 

κοινωνία, τις γνώσεις του, την ηλικία του, το μορφωτικό του επίπεδο και τη 

λογοτεχνία της χώρας του, η οποία έχει πλάσει τις δικές της λογοτεχνικές φόρμες. 

(Kussmaul, 1995: 149)  Όλοι αυτοί οι παράγοντες θέτουν τους μεταφραστές ενώπιον 

σοβαρών διλημμάτων, όπως είναι τα ακόλουθα: Θα είναι η μετάφραση αυτό που 

περιμένουν να διαβάσουν οι αναγνώστες; Είναι κατάλληλο το περιεχόμενο και η 

λογοτεχνική μορφή του κειμένου; Περικλείει με σαφήνεια, ακρίβεια και 

περιεκτικότητα όλα όσα καταγράφονται και υπονοούνται από το συγγραφέα; Κατά 

τον Coillie και Verschueren η ειρωνεία του Χανς Κ. Άντερσεν δύσκολα μπορούσε να 

αποδοθεί στις αντίστοιχες λογοτεχνικές μεταφράσεις (Coillie & Verschueren, 2006: 

147). Σύμφωνα με τον Lambert δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα κριτήρια, τα 

πρότυπα και τις στρατηγικές που τίθενται σε μια μετάφραση εφόσον τα κρίνουμε 

απομονωμένα, χωριστά από το λογοτεχνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο θα 

ενταχθεί το μετάφρασμα. Αυτό το περιβάλλον λοιπόν είναι περίπλοκο και 

καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον πολιτισμό της γλώσσας- στόχου κι όχι της 

γλώσσας- προέλευσης (Lambert, 2001: 132).   

     

Σχετικά τώρα με τις παρεμβάσεις που έχουν υποστεί τα μεταφράσματα, το ηθικό 

μέρος των μεταφρασμάτων που κυρίως ενδιαφέρει τον συγγραφέα, χρειάζεται να 

αναπτυχθεί μυθοπλαστικά για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των 

αναγνωστών. Από αυτή την άποψη, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη 

μορφή και στο περιεχόμενο (έκτος από τη γλώσσα). Τα ηθικά πρότυπα σπάνια 

αλλάζουν, συνήθως επαναλαμβάνονται, εκείνο που αλλάζει είναι ο τόνος και η 

αυστηρότητα στη διατύπωση. Η εργασία, η φιλανθρωπία, η τιμιότητα και η υπακοή 

στους γονείς είναι αξίες διαχρονικές ή α-χρονικές (Πάτσιου, 1987: 112). 

Οι τίτλοι μεταφράζονται τις περισσότερες φορές κατά λέξη. Η προσαρμογή 

για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό αφορά κυρίως τα ονόματα. Για παράδειγμα, ο 

Maurice γίνεται Γιαννάκης (όπως θα συναντήσουμε στο διήγημα «ο ορειχάλκινος 

αγριόχοιρος»). Η εξέλιξη της δράσης και ιδίως το διδακτικό περιεχόμενο, δεν 

χρειάζεται να αλλάξουν για να αφομοιωθούν από το παιδικό αναγνωστικό κοινό μιας 

άλλης εθνικής κοινότητας. 

Τα ξένα έργα που εισήχθησαν στην Ελλάδα αποδόθηκαν στην ελληνική με διαφόρους 

τρόπους. Μέσω της συστηματικής έρευνας και της σύγκρισης των ελληνικών 

μεταφρασμάτων με τα αντίστοιχα παραμύθια της αυτοτελούς έκδοσης «The complete 

Hans Christian Andersen fairy tales» (καθώς στα μεταφράσματα που διαθέτουμε δε 

μας δίνεται η μέθοδος της μετάφρασης που ακολούθησε ο εκάστοτε συγγραφέας) 

βρέθηκε ότι πολλά κείμενα αποτελούν πιστές, ελεύθερες αποδόσεις και μιμήσεις, το 

τελευταίο αποτελεί μη αυτούσια μεταφορά ξένων αναγνωσμάτων με χαρακτηριστικά 

πρωτότυπης δημιουργίας.   

Όσον αφορά την πιστή απόδοση, το παραμύθι «Η μικρά φωσφοροπόλις/ Η μικρά 

κόρη και τα φώσφορα», το οποίο και αποτελεί το μοναδικό μετάφρασμα που έχει 
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αποδοθεί με αυτή τη μεταφραστική μέθοδο, δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή 

περιεχομένου. 

Αντίθετα, η μίμηση/ δημιουργική διασκευή, σύμφωνα με τον Schleiermacher 

αποδέχεται τον άλογο χαρακτήρα των γλωσσών. Ομολογεί ότι από κανένα 

καλλιτέχνημα του λόγου δεν μπορούμε να αναπαράγουμε ένα αντίγραφο σε μια άλλη 

γλώσσα. Λαμβάνοντας υπόψη της διαφοράς των γλωσσών, δεν απομένει παρά η 

δημιουργία ενός είδους απομίμησης, ενός συνόλου το οποίο απαρτίζουν διαφορετικά 

τμήματα από αυτά του πρωτοτύπου, το οποίο όμως ασκεί παρόμοια επίδραση, όσο 

βέβαια επιτρέπει κάθε φορά η διαφορετικότητα του υλικού. Έτσι διαφυλάσσεται η 

ομοιότητα της εντύπωσης, αλλά θυσιάζεται η ταυτότητα του έργου (Schleiermacher, 

1838).    

Τέλος, η ελεύθερη απόδοση σύμφωνα με τον Munday είναι η μεταφραστική μέθοδος 

κατά την οποία ο μεταφραστής δεν μένει είναι απόλυτα πιστός στο πρότυπο-κείμενο. 

Χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή αποσκοπώντας στο να εκφέρεται ο λόγος φυσικός στον 

πολιτισμό-στόχο χωρίς να συμμορφώνεται στη δομή του αρχικού κειμένου. Η 

παρέμβαση έγκειται στην αλλαγή μιας φράσης, πρότασης ή ακόμα ολόκληρης 

περιόδου (Munday, 2009: 191). Σε ένα μόνο μετάφρασμα παρατηρείται σημαντική 

παρέμβαση μιας ολόκληρης περιόδου κι αυτό είναι το: «τι είδεν η σελήνη». 

 

Παρακάτω χωρίζουμε τα μεταφράσματα σε κατηγορίες, ανάλογα με τη μεταφραστική 

μέθοδο που ακολουθήθηκε σε κάθε κείμενο. 

 

Πιστή απόδοση 

Η μικρά φωσφοροπόλις/ Η μικρά κόρη και τα φώσφορα 

 

Μίμηση ή δημιουργική διασκευή 

Οι πηδηταί 

Η καμπάνα 

Διήγησις της σελήνης 

Η ευαίσθητος κόρη 

Το πύρειον 

Το πετών κιβώτιον 

Ο μύλος του διαβόλου/ Ο μύλος του διαβόλου 

 

Ελεύθερη απόδοση  

Το ροδάνι 

Τα πέντε μπιζέλια 

Η αηδών 

Δόξα και κακομοιριά/ Οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι 

Ο άγγελος 

Ιστορία μιας φιάλης 

Το κορίτσι με τα σπίρτα/ Η μικρά κόρη και τα φώσφορα 

Οι τάφοι των βασιλέων 
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Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής 

Η σταλαγματιά του νερού 

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων 

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός 

Οι πελαργοί 

Δώδεκα με το λεωφορείον 

Πάτερ ημών 

Το λευκάνθεμον/ Το χαμόμηλον 

Ο χιονάνθρωπος 

Οι δυο πετεινοί 

Το παραμύθι της χρονιάς 

Η πεταλούδα 

Μιλεί μια αχτίδα του ήλιου 

Ιστορία μιας δραχμής 

Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος 

Η σακκορράφα 

Ο κομήτης 

Η τσαγιέρα 

Ιστορία μιας δραχμής 

Ο κυρ- Ματοκλείστης 

Τα φορέματα του βασιλέως 

Το ασχημόπαπο 

Είναι αληθέστατον 

Η βασιλοπούλα και το ρεβύθι 

Ο σταθερός στρατιώτης 

Τι είδεν η σελήνη 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΤΙΚΗ_ΜΕΘΟΔΟΣ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1 2,4 2,4 2,4 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 33 78,6 78,6 81,0 

ΜΙΜΗΣΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΔΙΑΣΚΕΥΗ 

8 19,0 19,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 



 

48 

 

 
 
Σύμφωνα με τον Ellis οι αδερφοί Grimm έκαναν αναρίθμητες αλλαγές στα κείμενά 

τους έτσι ώστε να τα βελτιώσουν στυλιστικά αλλά και για να τα καταστήσουν πιο 

κατάλληλα στο γερμανικό κοινό (Zipes, 2003: 110). Αντίστοιχα δηλαδή σε ότι 

έκαναν οι Έλληνες λογοτέχνες στα μεταφράσματά τους για το ελληνικό παιδικό 

κοινό.  Σ’ αυτά κατατάσσουμε τις αλλαγές ονομάτων, τοπωνυμίων, ιστορικών 

γεγονότων, όπως και αντικατάσταση ηθικών, πολιτιστικών ιδεών με ελληνικές. 

Επιπλέον πολλές φορές και η ξενόφερτη ποίηση στερημένη από αισθητικό 

αποτέλεσμα και με μόνη μορφική φροντίδα την ομοιοκαταληξία, θα εξυπηρετήσει τις 

αυστηρές ανάγκες της ελληνικής ηθικής αγωγής. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος 

συγκεκριμένα στο ηθικό επίπεδο θα διακρίνει τα διηγήματα σε ωφέλιμα και βλαβερά 

και σχετικά με το αισθητικό επίπεδο, τα συνδέει με την ποίηση, την «ευγενεστέραν 

των τεχνών» έτσι για την υιοθέτηση του παιδαγωγικού αναγνώσματος, χρειάζεται να 

τονισθεί η ηθική του διάσταση και η συγγένειά του με τον ποιητικό λόγο. Για 

παράδειγμα βλέπουμε σε ορισμένα αφηγήματα να παρατίθενται σύντομα 

ποιηματάκια, συγκεκριμένα στα διηγήματα: «ο Κυρ- Ματοκλείστης», «οι Πελαργοί», 

κτλ. Η επιλογή των ηρώων έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το ηθικό 

περιεχόμενο και το αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει στα παραμύθια καθώς 

δεν είναι ο ήρωας αυτός που παίζει κυριότερο ρόλο αλλά οι πράξεις και η ηθική 

έκβαση του παραμυθιού (Πάτσιου, 1987: 83).   
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Οι επιλογές των μεταφραστών 

 

1.Η επιλογή των ηρώων 

- παιδιά 

- κόσμος των φυτών 

- καθημερινά αντικείμενα 

- πουλιά 

- βασιλείς 

- μάγισσες 

- παιχνίδια 

- ζώα 

2.Το ηθικό περιεχόμενο 

- ηθικότητα 

- σημασία της φιλίας 

- τιμιότητα 

- τιμωρία αρνητικών    

συμπεριφορών 

- ισότητα 

- διαπολιτισμικότητα 

- υπομονή 

- θρησκευτικότητα 

- διαφορετικότητα 

- εργατικότητα 

- ειλικρίνεια 

- σεβασμός 

- υπακοή 

- δημοκρατία 

3.Το αισθητικό αποτέλεσμα 

- φαντασία 

- αισθητική τέρψη 

- φυσιολατρία 

- αγάπη προς τα ζώα 

- ηχομιμητικές λέξεις 

- κωμικό στοιχείο 

- χωρισμός παραμυθιού σε 

ενότητες 

- χρήση διαλόγου 

- εικόνες 

 

Χρήση ποιητικού λόγου 

στα εξής παραμύθια: 

- «Το λευκάνθεμον » 

- «Ο σύντροφο του 

ταξιδιού» 

- «Ο κυρ- Ματοκλείστης» 

- «Μητρός επάνοδος» 

- «Οι πελαργοί» 

- «Ο σταθερός/ μολυβένιος 

στρατιώτης» 

- «Η βασίλισσα του 

χιονιού» 

 

 

Τέλος από τα 73 μεταφράσματα που έχουν βρεθεί μόνο σε 9 από αυτά σημειώνεται 

το είδος του αναγνώσματος,  μόνο σε 2 από αυτά σημειώνεται η προέλευση του 

αρχικού κειμένου από το οποίο προέκυψε η μετάφραση και τέλος σε ένα από αυτά 

σημειώνεται ότι αποτελεί μίμηση. Από το 1884, μεταφρασμένα και όχι πρωτότυπα 

είναι τα έργα που δημοσιεύει κυρίως το περιοδικό Διάπλασις των Παίδων και κυρίως 

μεταφέρονται από τα γαλλικά. Για παράδειγμα το αφήγημα «Το ροδάνι» 

μεταφρασμένο από τον Αριστοτέλη Κουρτίδη, (τόμ. 5, τεύχ. 2, Φεβρουάριος 1883, σ. 

24) είναι μετάφραση του αφηγήματος Le rouet (imité d' Andersen) παρμένο από το 

γαλλικό περιοδικό Th. Bentzon, τόμ. 33, 1881, σ. 149-50). Η Διάπλαση ήδη στη 

διακήρυξη των προγραμματικών της στόχων, δηλώνει ότι τα πρότυπά της θα είναι 

ευρωπαϊκά. Στόχος της είναι να γίνει εφάμιλλη των ευρωπαϊκών παιδικών περιοδικών 

«κατά τε την φιλοκαλίαν και την αποτελεσματικότητα» (Πάτσιου: 1987, 14). Στη 

Διάπλαση μεταφράζεται και μεταφέρεται αφηγηματική ύλη από τα περιοδικά Le petit 

Français illustré, Figaro de la jeunesse, Saint Nicolas. Το περιοδικό από το οποίο 

αντλεί το μεγαλύτερο μέρος της ύλης που μεταφράζεται, είναι το γαλλικό 
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δεκαπενθήμερο παιδικό περιοδικό Magasin d' éducation et de récréation (1864 - 

1915), που εκδίδεται στο Παρίσι από τους Jean Macé, P.-J. Stahl (ψευδώνυμο του 

Pierre - Jules Hetzel, 1814 - 1886, ιδρυτή του περιοδικού και της Βιβλιοθήκης του) 

και τον Jules Verne, από το 1873. Από τις στήλες της Διάπλασης έχουν δημοσιευθεί 

μεταφρασμένοι ή διασκευασμένοι, χωρίς να δηλώνεται πάντοτε το όνομα του 

συγγραφέα, παιδικοί διάλογοι, μονόλογοι, δράματα, μυθιστορήματα και συντομότερα 

αφηγήματα, που είχαν τυπωθεί στο γαλλικό περιοδικό. Παρατηρούμε ότι στη 

Διάπλαση, δε σημειώνεται πάντα το όνομα του Έλληνα μεταφραστή συγγραφέα. Οι 

λέξεις «μίμησις», «παράφρασις», «κατά το γαλλικόν», «κατά το αγγλικόν» (δηλ. τη 

γαλλική του μετάφραση), υπενθυμίζουν ότι δεν πρόκειται για πρωτότυπα κείμενα 

(Πάτσιου, 1987: 69,70).  

 

3.2.1. Οι παρεμβάσεις 

 

Το κακόπαιδον, Ν.Ι.Δ.  

Η διαφορά από το μετάφρασμα έγκειται στο ότι ενώ ο Άντερσεν ξεκινά το διήγημά 

του με το κλασικό μοτίβο παραμυθιού, δηλαδή με το «μια φορά κι έναν καιρό», ο 

μεταφραστής δεν το χρησιμοποιεί. 

 

Ιστορία μια φιάλης, (Νικόλαος Γ. Πολίτης).  

Ενώ το διήγημα ονομάζεται «ο λαιμός του μπουκαλιού», ο Πολίτης το μεταφράζει 

«Ιστορία μιας φιάλης». Το τελικό σχόλιο του συγγραφέα το οποίο είναι καθαρά 

διδακτικό αναφέρει ότι: «δεν εγκρίνει τη νοοτροπία τους καθώς όπως υποστηρίζει, 

είναι ορθό να έχουμε αναμνήσεις αλλά να μην περιφρονούμε το τώρα και να ζούμε 

την κάθε στιγμή της ζωής μας» είναι πρόσθετο, δεν υπάρχει στο κείμενο της 

συγκεντρωτικής έκδοσης του  Hans Christian Andersen. Δεν δηλώνει το όνομα του 

ήρωα ο Πολίτης γιατί είναι ξενικό, ενώ υπάρχει στο κείμενο του Άντερσεν. 

Παραλείπει ο Πολίτης ένα σημείο όπου ο Άντερσεν εντάσσει για να δηλώσει την 

παιδική αφέλεια, παραλείπει ορισμένες ερωταποκρίσεις θεωρώντας τις περιττές  όπως 

επίσης τα λόγια των ναυτών που λένε ότι «το μπουκάλι δεν είχε πια κρασί αλλά 

περιείχε κάτι εξίσου καλό» γιατί δεν προσιδιάζει σε παιδικό κοινό. Τέλος μια ακόμη 

παρέμβαση είναι ότι τα δολάρια του αρχικού κειμένου στη μετάφραση αποδίδονται 

σε δραχμές. 

Η παλαιά οικία, Αριστοτέλης Κουρτίδης.  

Υπάρχει εδώ η παρέμβαση του μεταφραστή καθώς στο μετάφρασμα αποφεύγει την 

μεγάλη αναφορά μακάβριων λέξεων όπως στο αρχικό κείμενο. Επίσης στο σκηνικό 

όπου τα υπόλοιπα σπίτια υποδέχονται τη νέα οικία στο αρχικό κείμενο κυριαρχεί η 

περιφρόνηση αλλά στο μετάφρασμα τα σπίτια θαυμάζουν τη νέα οικία. Υπάρχουν 

ηχομιμητικές λέξεις στο αρχικό κείμενο του Άντερσεν, ο Κουρτίδης όμως τις 

αποφεύγει, ίσως θέλει το κείμενο να έχει την ιδιάζουσα αυστηρότητα και διδακτική 

πρόθεση. Τέλος, ο μεταφραστής συντομεύει ελαφρώς την έκταση του διηγήματος 

παραλείποντας ορισμένες περιγραφές. 
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Ο άγγελος, Αριστοτέλης Κουρτίδης. 

 Η μόνη παρέμβαση του μεταφραστή είναι ότι δεν αναφέρει άμεσα τη λέξη 

«θάνατος». 

 

Ο κομήτης, Αριστοτέλης Κουρτίδης.  

Αρκετές αναφορές από το αρχικό κείμενο παραλείπονται από το μεταφραστή γιατί 

αναφέρεται σε μύθους και δοξασίες της Δανίας που ίσως δεν ενδιαφέρουν το 

ελληνικό κοινό. Επίσης, πολλά σημεία του ελληνικού διηγήματος δεν αναφέρονται 

στο αρχικό. Για παράδειγμα στην αρχή η περιγραφή κατά τη σκηνή όπου συρφετός 

κόσμου συγκεντρώνεται από όλες τις πλευρές για να παρακολουθήσει την πορεία του 

κομήτη. Επίσης για να καταστήσει το διήγημα διδακτικό, επειδή το αρχικό δεν είναι, 

λέει «και έβλεπε σαν στο όνειρό του, να περνά από μπροστά του όλη του η ζωή, 

γεμάτη εργασία και καλοσύνη».   

 

Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος, Αριστοτέλης Κουρτίδης.  

Ο μεταφραστής παραλείπει ορισμένα ιταλικά μνημεία, κρατώντας τα πιο σημαντικά 

με σκοπό να πληροφορήσει. Αναφέρει, χωρίς να υπάρχουν στο αρχικό κείμενο, τα 

Απέννινα όρη, την Αφροδίτη των Μεδίκων, τον Τίμιο Σταυρό (ορθόδοξο στοιχείο). 

Αλλάζει τα ιταλικά ονόματα και τα μετατρέπει σε Γιαννού και Μαρία.  

 

Η σακκορράφα, Δημήτριος Βικέλας.  

Όσον αφορά την παρέμβαση του μεταφραστή ο Άντερσεν δίνει ονομασίες στα 

δάκτυλα ανάλογα με τις ασχολίες στις οποίες είναι το καθένα χρήσιμο, αυτό κάνει και 

ο Βικέλας αλλά μόνο σε δυο από τα δάκτυλα. Επίσης δυο περιγραφές δακτύλων που 

κάνει ο Βικέλας δεν περιέχονται στο κείμενο του Άντερσεν. 

 

Ιστορία μιας δραχμής, Δημήτριος Βικέλας.  

Σε δυο σημεία στο διήγημα ο Βικέλας παραλείπει ορισμένες αναφορές του αρχικού 

παραμυθιού γιατί δεν είναι διδακτικές. Επίσης η βασική του παρέμβαση έγκειται 

στην αλλαγή της ονομασίας του νομίσματος, από σελίνι σε δραχμή. 

 

Τα φορέματα του βασιλέως, Δημήτριος Βικέλας.  

Υπάρχουν πολλά διαλεκτικά μέρη όπως και εκφράσεις όπως «κύριε ελέησον», το 

οποίο είναι παρεμβολή του μεταφραστή καθώς δεν υπάρχει τέτοιου είδους 

θρησκευτική επίκληση στο κείμενο του Άντερσεν. Η παρέμβαση που υπάρχει είναι 

στην παράλειψη της εξής αναφοράς του λαού από το Βικέλα «όλοι ανυπομονούσαν 

να δουν πόσο κακοί ή ανόητοι είναι οι γείτονές τους». Το παραλείπει ίσως γιατί δεν 

θέλει να καλλιεργήσει τέτοιου είδους σκέψεις στους μικρούς αναγνώστες. 

 

Το ασχημόπαπο,  Δημήτριος Βικέλας.  

Δεν υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση, μόνο στην αρχή όπου περιγράφει το τοπίο με 

διαφορετικά λόγια από τον Άντερσεν καθώς η φύση της Δανίας και της Ελλάδας 
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διαφέρουν. Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός (σε σχέση με τον Κουρτίδη) ότι μια 

αναφορά του Άντερσεν δεν παραλείπεται από το Βικέλα εφόσον δεν είναι κατάλληλη 

για τα παιδιά. Για παράδειγμα στο σημείο που η πάπια λέει: «ο πατέρας τους ο 

σιχαμένος δεν ήρθε καθόλου να με δει». Σε σχέση πάλι με άλλους μεταφραστές ο 

Βικέλας δεν παραλείπει να χρησιμοποιήσει ηχομιμητικές λέξεις όπως: «πιφ παφ», 

«ραπ», «κουά, κουά», «πιτς, πιτς», οι οποίες υπάρχουν στο κείμενο του Άντερσεν. 

 

Το χαμόμηλον, Δημήτριος Βικέλας.  

 Η μόνη παρέμβαση έγκειται στην παράλειψη μιας αναφοράς του Άντερσεν που λέει: 

«το χαμόμηλο ήταν χαρούμενο σαν ήταν καλοκαίρι, αλλά ήταν Δευτέρα και τα παιδιά 

ήταν στο σχολείο». Αυτή η αναφορά παραλείπεται γιατί δεν εξυπηρετεί διδακτικούς 

σκοπούς. 

 

Είναι αληθέστατον, Δημήτριος Βικέλας   

Η παρέμβαση του μεταφραστή έγκειται στην παράλειψη της εισαγωγής που κάνει στο 

παραμύθι ο Άντερσεν. Και πάλι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία κρατάει ο 

Βικέλας ενώ δεν είναι κατάλληλα για παιδιά. Για παράδειγμα η αναφορά «δυο 

όρνιθες μάδησαν τα φτερά τους για να είναι διαφορετικές από τις άλλες και να τις 

προτιμήσει ο πετεινός». Οι ηχομιμήσεις δε λείπουν. Παραλείπεται μια φράση του 

Άντερσεν στο τέλος του διηγήματος «ήταν αληθινή ιστορία». 

Ο σταθερός στρατιώτης, Δημήτριος Βικέλας.  

Η μόνη διαφορά έγκειται σε ένα στιχάκι. Στο κείμενο του Άντερσεν είναι ένα δίστιχο 

που έχει ρίμα και έχει αναφορά του θανάτου, ενώ ο Βικέλας παραθέτει ένα 

τετράστιχο νανούρισμα χωρίς ομοιοκαταληξία και χωρίς να έχει θέμα θανάτου. 

Οι δυο κλώσοι, Δημήτριος Βικέλας.  

Στην αρχή του διηγήματος πληροφορεί ότι το όργωμα παλιά γινόταν με άλογα και όχι 

με βόδια, στοιχείο που λείπει από το κείμενο του Άντερσεν, το αναφέρει ο Βικέλας 

για να προσφέρει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Αλλάζει ορισμένα στοιχεία ο Βικέλας, 

εξελληνίζει το όνομα Claus σε Κλώσο, το χυλό που τρώει στο σπίτι μέσα στο δάσος 

τον αναφέρει ως ψωμοτύρι και στο κείμενο του Άντερσεν ενώ ο μικρός και ο 

Μεγάλος Κλώσος σκοτώνουν τη γιαγιά τους, στο διήγημα του Βικέλα αυτοί 

σκοτώνουν τη νονά τους. 

 

Το πετών κιβώτιον, Αριστοτέλης Κουρτίδης.  

Όσον αφορά την παρέμβαση του μεταφραστή, αλλάζει τη χώρα των Τούρκων όπου ο 

ήρωας ταξίδεψε με τη χώρα των Κάφρων. Επίσης, το στιγμιότυπο όπου ο ήρωας 

φιλάει την πριγκίπισσα παραλείπεται γατί δεν αρμόζει σε παιδικό κοινό. 

Τα πέντε μπιζέλια, Αριστοτέλης Κουρτίδης.  

Εδώ η παρέμβαση του μεταφραστή είναι διάχυτη στο διήγημα. Υπάρχει το 

θρησκευτικό στοιχείο και συγκεκριμένα η παραβολή του Ιωνάθαν στην κοιλιά του 

κήτους, οι ηχομιμήσεις παραλείπονται και εδώ. Έπειτα στο τέλος ο μεταφραστής 
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συνεχίζει τη διήγηση, ενώ το διήγημα του Άντερσεν έχει τελειώσει, με σκοπό την 

ηθικοδιδακτική διάπλαση των παίδων. 

Οι πελαργοί, Αριστοτέλης Κουρτίδης.  

Στην τιμωρία του πιο άτακτου παιδιού σε σχέση με το διήγημα του Άντερσεν που 

τιμωρεί τόσο σκληρά το άτακτο παιδάκι, ο Κουρτίδης απαλύνει λίγο την τιμωρία 

λέγοντας πως αν δίνοντας του ένα πεθαμένο αδερφάκι το παιδί αυτό βάλει μυαλό θα 

του φέρει αργότερα ακόμη ένα υγιές
. 

 το κάνει αυτό για παιδαγωγικούς σκοπούς. 

Επίσης, σε πολλά σημεία του διηγήματος ο συγγραφέας σκοπό έχει την εκπαιδευτική 

διδαχή εφόσον παραθέτει έναν αριθμό στοιχείων της ζωής των πελαργών και των 

τόπων που επισκέπτονται. Δίνονται πληροφορίες, συγκεκριμένα για την Αίγυπτο, 

όσον αφορά τη γεωγραφία, την ιστορία και το κλίμα της. 

Ο μύλος του διαβόλου, Αριστοτέλης Κουρτίδης.  

Το διήγημα αυτό έχει πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με αυτό του Άντερσεν, ίσως 

να είναι μίμηση ή παράφραση. Έχει αρκετές λαϊκές δοξασίες και προέρχεται από τη 

γερμανική παράδοση καθώς παρεμβάλλονται αρκετές γερμανικές ονομασίες και ίσως 

έχει καταβολές από το γερμανικό ρομαντισμό. 

Δόξα και κακομοιριά, Αριστοτέλης Κουρτίδης. 

 Το μετάφρασμα ίσως είναι μίμηση ή παράφραση γιατί ο μεταφραστής σε ένα σημείο 

χρησιμοποιεί για μια περιγραφή άλλα στοιχεία απ’ ότι το αρχικό κείμενο ή ίσως 

θέλησε ο Κουρτίδης να γνωρίσουν τα παιδιά τις προελεύσεις αυτών των αντικειμένων 

λέγοντας ο Κουρτίδης «μουσελίνη Ινδιών, πορσελάνη Κίνας, κρύσταλλο Βοημίας», 

ενώ ο Άντερσεν αναφέρει στην ίδια περιγραφή τις λέξεις «καθαρές άσπρες κουρτίνες, 

διάφανα βάζα και ένα από αυτά έμοιαζε να έχει κοπεί από φρέσκο χιόνι». Επίσης, 

στην περιγραφή του Άντερσεν για τους διαφορετικούς χαρακτήρες φυτών λέει πως 

«κάποια είναι για να τα θαυμάζεις και κάποια άλλα πρέπει να καταβάλλουν πολύ 

κόπο για να διατηρήσουν τη σημαντικότητά τους», ενώ ο Κουρτίδης θέλοντας να 

διευκολύνει ως προς το νόημα αυτής της φράσης τους μικρούς αναγνώστες τη 

μεταφράζει ως «πολλά φυτά είναι περιζήτητα για την ωραιότητα και τους καρπούς 

τους και άλλα δε χρησιμεύουν σε τίποτα». Υπάρχουν και αρκετές άλλες διαφορές των 

δυο κειμένων όπως και στο τέλος όπου ο Κουρτίδης αναφέρει το σχόλιο «μην κρίνεις 

για να μην κριθείς» ο Άντερσεν δεν το αναφέρει. 

Η αηδών, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

Έχουμε την παρέμβαση του μεταφραστή όπου παραλείπονται ορισμένα στοιχεία 

όπως κινέζικες λέξεις ή συνήθειες των Κινέζων. 

Η μικρά κόρη και τα φώσφορα, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

Όσον αφορά την παρέμβαση του μεταφραστή, η μόνη παρέμβαση έγκειται στο ότι 

αντί να αναφέρει το δέντρο των Χριστουγέννων, αναφέρει πλούσια δώρα και στην 

παράλειψη μιας ηχομίμησης, του ήχου που κάνει το σπίρτο όταν ανάβει.  
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Το λευκάνθεμον, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

Η μια παρέμβαση είναι η εισαγωγή που κάνει απευθυνόμενος στα παιδιά και η 

δεύτερη είναι στο τραγούδι του κορυδαλλού όπου εδώ διαμεσολαβεί μια τετράστιχη 

στροφή σε μορφή τραγουδιού με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, κάτι που λείπει από το 

διήγημα του Άντερσεν. 

Δώδεκα με το λεωφορείον, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

Υπάρχουν κάποιες αποκλείσεις από το πρωτότυπο παραμύθι του Άντερσεν κυρίως 

στο θέμα του καιρού, τους καρπούς της κάθε εποχής και τις δραστηριότητες των 

ανθρώπων καθώς ο καιρός της Δανίας είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν της 

Ελλάδας. Το μόνο υπαινικτικό σχόλιο που κάνει ο Ξενόπουλος βρίσκεται προς το 

τέλος, στην περιγραφή του Νοεμβρίου, λέγοντας πως «ο Νοέμβριος έφτιαχνε 

παγοπέδιλα για τα παιδιά, αυτά τα αστεία παπούτσια» που όμως δε θα ήταν χρήσιμα 

για τα ελληνόπουλα αλλά για τα παιδιά των βορινών τόπων. Κάνει ένα σχόλιο στο 

τέλος λέγοντας πως «όταν χτυπήσει το ρολόι δώδεκα η ώρα θα μας πει ο συγγραφέας 

τι δώρα του έφεραν οι δώδεκα μήνες γιατί ακόμα δεν το ξέρει, και ίσως ούτε οι ίδιοι 

οι μήνες το ξέρουν διότι είναι παράξενοι οι καιροί». 

Ο κυρ-ματοκλείστης, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

Πριν αρχίσει η διήγηση ο συγγραφέας παραθέτει μια τετράστιχη στροφή με 

ομοιοκατάληκτους στίχους με πλεχτή ομοιοκαταληξία η οποία λειτουργεί ως 

προοικονομία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, τακτική η οποία δεν συμβαίνει στο 

αντίστοιχο παραμύθι του Άντερσεν. 

 

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων, Χ.  

Εδώ και πάλι παραλείπονται αναφορές όπως και ιταλικές λέξεις από το αρχικό 

διήγημα όπως «bravissimo». Λογικά ο Άντερσεν το έγραψε όσο ήταν στην Ιταλία. 

 

Οι πηδηταί, Φιλίστωρ Πολύγλωσσος. 

 Οι διαφορές του μεταφράσματος από το αρχικό κείμενο έγκειται στο ότι όταν ήταν η 

ώρα οι πηδητές να αρχίσουν τον αγώνα ο βασιλιάς είπε «θα δώσω την κόρη μου σ’ 

αυτόν που θα πηδήξει ψηλότερα
.
 θα ήταν απρεπές να αφήσω αυτούς τους ανθρώπους 

να αγωνιστούν για το τίποτα», ενώ στο μετάφρασμα λέει «… γιατί δεν πρέπει να 

είναι κανείς μίζερος όταν πρόκειται για τίποτα μεγάλο και σπουδαίο». Επίσης, στο 

μετάφρασμα αφού νίκησε το «πηδ’ απάνω» ο ψύλλος σχολίασε θυμωμένος «ας το 

πάρουν να το κάνουν τουρσί», κάτι που δεν αναφέρεται στο αρχικό κείμενο (γιατί 

είναι μάλλον ελληνική συνήθεια).  

 

Τι είδεν η σελήνη, Χωρίς όνομα μεταφραστή.  

Οι διαφορές από το αρχικό κείμενο του Άντερσεν έγκειται στην παράλειψη 

ορισμένων λεπτομερειών της ιστορίας και στο τέλος όπου η μικρή αντί να ζητήσει 

βούτυρο στον «άρτον ημών τον επιούσιον», ζητάει μέλι. 

 

Πάτερ ημών, Χωρίς όνομα μεταφραστή.  
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Η διαφορά έγκειται στο ότι ο Άντερσεν αναφέρει τη λέξη προσευχή, ενώ ο 

μεταφραστής του «Πάτερ Ημών», αναφέρει ο ίδιος ότι το παιδάκι είχε γαλανά 

ματάκια ενώ ο Άντερσεν δεν αναφέρει κάτι τέτοιο και τελευταίο και πιο σημαντικό 

όταν μιλάει για το ένα από τα δυο άτακτα παιδιά ο Άντερσεν λέει «στεκόταν πάνω σε 

μια καρέκλα περικυκλωμένος από τα ρούχα των παιδιών και έλεγε ότι παρίστανε 

ελληνικά αγάλματα», ενώ στη μετάφραση η διαφορά είναι ότι όπως λέει ο 

μεταφραστής «εκάθητο [sic] σε μιαν καρέκλαν, είχε γύρω του τα φορέματα όλων των 

μικρών και έκαμε τάχα ότι είχε εμπορικόν και τα επωλούσε [sic]: ολίστε [sic], κύλιοι 

[sic], εις την ολιστικήν [sic]  διάλυσιν!», 

 

Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής, Χωρίς όνομα μεταφραστή.  

Η παρέμβαση του μεταφραστή έγκειται στο ότι δεν αναφέρει ότι η σκεπή είναι 

πράσινη γιατί δε συνηθίζεται στα ελληνικά σπίτια ενώ στα παλιά σπίτια της Δανίας, 

και γενικά στις Σκανδιναβικές χώρες οι σκεπές στα περισσότερα σπίτια ήταν 

καλυμμένες από πράσινη φυλλωσιά.  

 

Επί του θρόνου της Γαλλίας, Χωρίς όνομα μεταφραστή.  

Ο μεταφραστής δεν αναφέρει το μουσείο του Λούβρου στο οποίο βρίσκεται ο 

πίνακας του οποίου γεγονότα τα περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια και συγκίνηση ο 

Άντερσεν.   

 

Οι τάφοι των βασιλέων, Χωρίς όνομα μεταφραστή.  

Ο μεταφραστής παραλείπει ένα σημείο του διηγήματος, ίσως δεν το θεώρησε 

απαραίτητο γιατί είναι ίσως δυσνόητο για το ελληνικό κοινό. Ο μεταφραστής όμως 

φαίνεται περισσότερο σκληρός, έχει μεγαλύτερη αγανάκτηση λόγω των συμφορών 

της Ελλάδας και της αγανάκτησης του λαού έναντι της κυβέρνησης. 

 

Η πέννα και το καλαμάρι, Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος.  

Παραλείπεται το σημείο όπου ο Άντερσεν περιγράφει τη συγκίνησή του από τους 

ήχους του βιολιού και συγκεκριμένα τα λόγια «ο ποιητής ένιωθε σαν να κλαίει η 

καρδιά του, αλλά σε μελωδικούς τόνους όπως η φωνή μιας γυναικείας φωνής» γιατί 

ίσως θεώρησε ο μεταφραστής ότι δεν αρμόζει στο παιδικό κοινό. 

Η καμπάνα, Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος.  

Ο μεταφραστής σε ορισμένα σημεία αλλάζει τη σειρά κάποιων συμβάντων 

μηδαμινών όσον αφορά τη ροή της ιστορίας. Το μετάφρασμα έχει περισσότερα 

θρησκευτικά στοιχεία και τονίζει ιδιαίτερα τη διαφορά των τάξεων φροντίζοντας να 

γελοιοποιήσει (σκηνή με κουκουβάγια) ορισμένους ευνοούμενους του βασιλιά οι 

οποίοι παρίσταναν τους γνωστικούς. Παρεμβάλλει επίσης μια σκηνή, η οποία δεν 

υπάρχει στο αρχικό διήγημα του Άντερσεν, και αναφέρει τα εξής: «… αδελφικά 

πλούσιοι και φτωχοί, εργατικοί και ευπάτριδες… δεν πρόσεχαν τη διάκριση στις 

τάξεις… όλοι ήταν ίσοι μπροστά στο Θεό». Τέλος, ο μεταφραστής δεν προτίθεται να 

αλλάξει τη σκηνή με τη θρησκευτική συνήθεια της καθολικής εκκλησίας να 
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λαμβάνουν τα παιδιά σε ορισμένη ηλικία την πρώτη τους κοινωνία, αλλάζοντάς τη με 

κάποια της ορθόδοξης εκκλησίας, ίσως είχε σκοπό την μετάδοση εγκυκλοπαιδικής 

γνώσης στα παιδιά. 

Οι δυο πετεινοί, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

Η μόνη παρέμβαση έγκειται στο ότι στου Άντερσεν το κείμενο υπάρχει ο χαρακτήρας 

του αγγουριού, ενώ στου Ξενόπουλου ο χαρακτήρας της κολοκύθας. 

Μιλάει μια αχτίδα του ήλιου, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

 Όσον αφορά την παρέμβαση του μεταφραστή, ο Ξενόπουλος, παραλείπει ένα μικρό 

μέρος της διήγησης του Άντερσεν θεωρώντας το μάλλον περιττό ή επειδή καθιστά το 

κείμενο εκτενές και κουραστικό για τις μικρές ηλικίες. Επίσης, στο τέλος, 

απευθύνεται άμεσα στους μικρούς αναγνώστες, λέγοντας «και εσείς μικροί μου φίλοι 

τι λέτε; Αν δε σας φάνηκε και σας καλή η ιστορία, μη διστάσετε να μου το πείτε. Δεν 

την διηγήθηκα εγώ αλλά η Αχτίδα του ήλιου», απόσπασμα που δεν περιλαμβάνεται 

στο διήγημα του Άντερσεν. 

Οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι, Γρηγόριος Ξενόπουλος.  

Η παρέμβαση του Ξενόπουλου έγκειται σε φράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο 

κείμενο του Άντερσεν κι έχουν σχέση με τις ταξικές διαφορές. Φράσεις όπως «θα 

άξιζε την κορώνα της ίδιας της βασίλισσας, ή όπως σε όλα τα άλλα έτσι και στα φυτά 

υπάρχουν διακρίσεις ή εγώ ευγνωμονώ τον Πλάστη που δε με τοποθέτησε σ’ αυτή την 

περιφρονημένη και φτωχή τάξη». 

Ο χιονάνθρωπος, Γρηγόριος Ξενόπουλος.   

Κατά την παρέμβαση του μεταφραστή, ο Ξενόπουλος παραλείπει ένα ποίημα σε  

τετράστιχη στροφή στο τέλος του παραμυθιού. (Ο Άντερσεν ήταν ποιητής παρά 

παραμυθάς). Εδώ ο συγγραφέας δίνει μια άλλη εκδοχή του ρητού: «οφθαλμόν αντί 

οφθαλμού»  προορισμένη αποκλειστικά για σκύλους η οποία είναι η εξής: «Οστούν 

αντί οστού». Εφόσον το παραμύθι προορίζεται κυρίως για τα μικρά παιδιά ο 

Άντερσεν προτίμησε να αλλάξει λίγο το ρητό έτσι ώστε να απαλύνει την ωμότητα και 

τον τρόμο που προκαλούσε στα παιδιά. 

ΕΙΔΗ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

5 7,0 7,0 7,0 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ 1 1,4 1,4 8,5 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΙΟ 

7 9,9 9,9 18,3 

ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ/ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

3 4,2 4,2 22,5 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

ΣΚΗΝΩΝ 

18 25,4 25,4 47,9 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 19 26,8 26,8 74,6 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

ΗΧΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

3 4,2 4,2 78,9 

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

3 4,2 4,2 83,1 

ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΘΑΝΑΤΟ 

3 4,2 4,2 87,3 

ΑΛΛΑΓΗ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΠΑΡ

ΑΛΕΙΨΗ ΣΤΙΧΩΝ 

4 5,6 5,6 93,0 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΣΚΗΝΩΝ 1 1,4 1,4 94,4 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

2 2,8 2,8 97,2 

ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

2 2,8 2,8 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

 

 

Από το παραπάνω γράφημα συμπεραίνουμε ότι η συχνότερη παρέμβαση των 

μεταφραστών στα παραμύθια του Άντερσεν έγκειται κυρίως στην παράλειψη 

ολόκληρων σκηνών ή στην αλλαγή του περιεχομένου τους λόγω της 

ακαταλληλότητάς τους για το παιδικό κοινό ή επειδή ορισμένες σκηνές είτε είναι 



 

58 

 

δυσνόητες στους μικρούς αναγνώστες είτε το περιεχόμενό τους είναι άγνωστο στο  

ελληνικό κοινό (όπως για παράδειγμα ξενικά τοπωνύμια, διαφορετικές λαϊκές 

συνήθειες). 

 

3.3. Η Λογοτεχνία και η Παιδαγωγική 

Η παιδική λογοτεχνία, όπως και η λογοτεχνία για τη νεότητα, απουσιάζουν σταθερά 

από την ιστορία της λογοτεχνίας, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τους μέρος και 

αποτελούν ανεξάρτητο, αυτόνομο αντικείμενο ιστορικής και φιλολογικής μελέτης με 

τον τίτλο «ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας», ελληνικής η ξένης, ευρωπαϊκής η 

παγκόσμιας.  

«Μέχρι τον 18ο αιώνα περίπου, το παιδί θεωρείται μικρογραφία του ενήλικου, του 

οποίου η ανάπτυξη δεν ακολουθεί το ενδιάμεσο στάδιο της νεότητας» (Escarpit, 

1995: 13). Ορισμένοι παιδαγωγοί και φιλόσοφοι είχαν ήδη από τον 17ο αιώνα 

σχολιάσει την ανάγκη να προσαρμοσθεί η εκπαίδευση στις ικανότητες και στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών
5
. Την ίδια εποχή γενικεύονται και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες οι παιδαγωγικές αναζητήσεις, που χαρακτηρίζονται από τη μελέτη της 

παιδικής συμπεριφοράς και ιδιοσυγκρασίας. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, η 

παιδική ηλικία έχει ανακαλυφθεί, μαζί με την ιδέα μιας ειδικής, ανάλογης 

λογοτεχνίας. Δύο χαρακτηριστικά διαφοροποιούν κυρίως την παιδική από το σώμα 

της γενικής λογοτεχνίας: ο ιδιαίτερος ρόλος του αποδέκτη της και ο σκοπός για τον 

οποίο γράφεται. Ο συγγραφέας των αναγνωσμάτων για παιδιά, έχει διαρκώς υπόψη 

του το κοινό στο οποίο απευθύνεται προσαρμόζοντας ανάλογα το υλικό του. Ο 

καθορισμένος δέκτης προϋποθέτει τη διατύπωση καθορισμένου αφηγηματικού 

μηνύματος. Το μήνυμα αυτό δεν επιλέγεται «ελεύθερα», υπακούει στην ανάγκη της 

μετάδοσης γνώσεων και της ηθικής και κοινωνικής διαπαιδαγώγησης. Διαπλαστικός 

και διαμορφωτικός είναι ο ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας. Μια από τις πρώτες 

μορφές της παιδικής λογοτεχνίας, είναι η διδακτική λογοτεχνία, παιδαγωγική ή ηθική. 

Η προβολή των αρετών της τιμιότητας, της υπομονής, της υπακοής και της 

εργατικότητας και αντίθετα η τιμωρία της κακίας, θα χαρακτηρίσει τα περισσότερα 

αναγνώσματα για παιδιά (Πάτσιου, 1987: 9-11).  

Η καθυστερημένη ανάπτυξή της θα αναπληρωθεί σχετικά εύκολα, αφού η 

λογοτεχνική παραγωγή που αρχικά προοριζόταν για το ενήλικο αναγνωστικά κοινό, 

αποτέλεσε ανάγνωσμα των παιδιών συντομευμένο και διασκευασμένο κατάλληλα. 

Μετά την ανακάλυψη της παιδικής ηλικίας από τους παιδαγωγούς, η γενίκευση στις 

χώρες της Ευρώπης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ολοκληρώθηκε στο δεύτερο 

μισό του 19ου αιώνα, επηρέασε σημαντικά το μέγεθος και τη φύση του κοινού, στο 

οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί μια ιδιαίτερη λογοτεχνία. Ένας άλλος καινούριος 

τύπος λογοτεχνίας είναι, τέλος, εκείνος που αναφέρεται στην επιστήμη, στη φύση και 

                                                           
5
 Η δημιουργία επίσης, του κοινωνικού ανθρώπου, σύμφωνα με τον Rousseau, θα επιτευχθεί μακριά 

από την εχθρική για το παιδί κοινωνία, κοντά στη φύση. 
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στη γεωγραφία και θέλει να συμπληρώσει τη σχολική διδασκαλία. Η μετάδοση των 

γνώσεων επιτυγχάνεται με την παρουσίαση ενός φυσικού η επιστημονικού 

φαινομένου στα πλαίσια μιας αφήγησης με πρωταγωνιστές παιδιά με τον 

παραδοσιακό άλλα απλουστευμένο αφηγηματικό τρόπο. Χαρακτηριστικά στο 

περιοδικό η Διάπλαση των Παίδων οι προγραμματικοί στόχοι του περιοδικού 

εξηγούνται στους «φιλοστόργους γονείς», στη δεύτερη σελίδα του φύλλου του 

Φεβρουαρίου 1892. Οι παιδαγωγικοί στόχοι συνδέονται με τους κοινωνικούς και τους 

εθνικούς στόχους της αποκατάστασης και της προόδου. Το περιοδικό απευθύνεται σε 

«αμφότερα τα γένη» και παρέχει «ύλην ηθικήν και διδακτικήν, συγκεκριμένην μετά 

του τερπνού». Μεταδίδει γνώσεις, διδάσκει τη συμπεριφορά και υποδεικνύει ηθικά 

πρότυπα αναζητώντας τη διατύπωση που προκαλεί το παιδικό ενδιαφέρον στην 

επιδίωξη των σκοπών του (Πάτσιου, 1987: 13,14).  

Θα ακολουθήσει «το σύστημα της μεταδόσεως» που έχουν υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά 

περιοδικά, και ιδιαίτερα τα αγγλικά και τα γαλλικά. Τα διδακτικά αφηγήματα ορίζουν 

την πρέπουσα συμπεριφορά των παιδιών μέσα στην οικογένεια, την οποία 

υποστηρίζουν ηθικά και συναισθηματικά. Από την άλλη μεριά, προσπαθούν να 

καλύψουν το εκπαιδευτικό κενό που προκαλείται από την εκμάθηση μιας γλώσσας 

δύσχρηστης, που δεν επιτρέπει την ελεύθερη καλλιέργεια της έκφρασης. Οι 

αναγνώστες του πρέπει να διασκεδάζουν, να εμπνέονται και να καθοδηγούνται με τα 

κατάλληλα αναγνώσματα. Τον ορισμό του παιδαγωγικού έργου μας τον δίνει ο Γρ. 

Ξενόπουλος:  

«έργα παιδαγωγικά είνε εκείνα που εμπνέουν την χαράν, την ελπίδα, την 

αγάπην της ζωής και δείχνουν αμέσως η εμμέσως, ότι ο κόσμος αυτός είνε 

[sic] ένας κόσμος ωραίος, καλός, τον οποίον κυβερνά μία υπερτάτη [sic] 

Δικαιοσύνη και εις τον οποίον διά τούτο προσωρινώς μόνον ειμπορεί [sic] να 

νικά η Κακία, αλλά πάντοτε εις το τέλος θριαμβεύει η Αρετή» (Ξενόπουλος: 

1915, 415). 

Ο ορισμός ή τα συνώνυμα του καλού ως ηθική έννοια εξειδικεύονται για την παιδική 

ηλικία και για το σύστημα των αξιών που θέλει να εμπνεύσει η παιδική λογοτεχνία 

στους νεαρούς της αναγνώστες. Εμπνέει την αγάπη και το σεβασμό των φτωχών, την 

αυτοθυσία, την υπομονή, το θάρρος, τη φιλανθρωπία, την τιμιότητα, την εργασία, την 

επιμέλεια, τη δικαιοσύνη, την αγάπη προς την πατρίδα, τη θέληση, την ολιγάρκεια, 

την ευγνωμοσύνη, την ειλικρίνεια και το σεβασμό προς τους γονείς. Το κακό 

αντίθετα ορίζεται από την περιφρόνηση των φτωχών, τη φιλαρέσκεια, τη 

σκληρότητα, την περιέργεια, τη φιλαργυρία, την αεργία, την αλαζονεία, την αδικία,   

την οκνηρία, τη ματαιοδοξία, το ψέμα, τη δειλία, την υπερηφάνεια, την απληστία, την 

ανυπομονησία, τον φθόνο, τις κολακείες. Συχνές είναι οι συμβουλές ή τα 

υποδείγματα συμπεριφοράς που διατυπώνονται. 

 Παιδαγωγικό έργο είναι το αισιόδοξο, αυτό που προκαλεί την ταύτιση των 

αναγνωστών του με τους θετικούς ήρωες για τους οποίους η επιβράβευση και η 

επιτυχία είναι σίγουρες και ενισχύει την πεποίθηση του τελικού και οριστικού 
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θριάμβου του καλού. Το ιδανικό πρότυπο προκαλεί στους νέους την επιθυμία να το 

μιμηθούν. Με τα διδακτικά αφηγήματα που μεταφράζονται, μεταφέρεται και 

υιοθετείται η ηθική που στηρίζεται στη βράβευση της αρετής. Υπογραμμίζει τις 

αρνητικές συνέπειες των ελαττωμάτων και προβάλλει την εργατικότητα και την 

υπακοή. Τα περισσότερα διηγήματα έχουν ήρωες παιδιά και ακολουθούν τους 

ηθικούς προσανατολισμούς των διδακτικών αφηγημάτων μετά τις περιπέτειες, τις 

δοκιμασίες και την ανυπακοή, τη μεταμέλεια. Η ηθική πρόθεση είναι σαφής και για 

τον συγγραφέα παιδικών αναγνωσμάτων. Ένα παράδειγμα ηθικής πρόθεσης του 

λογοτέχνη είναι όταν η τριτοπρόσωπη αφήγηση διακόπτεται από το ηθικό δίδαγμα 

που απευθύνεται σε προστακτική στους αναγνώστες:  

«Ιδέτε [sic], μικροί μου αναγνώσται [sic], οποίας φοβεράς συνεπείας ειμπορεί 

[sic] να έχη [sic] διά το μέλλον εν σφάλμα, και το ελάχιστον ! … αποφεύγετε 

πάντοτε το κακόν, ώστε το παρελθόν σας να μείνη [sic] ακηλίδωτον»  

(Διάπλασις των Πάιδων: 1894, 178). Οι σύντομες αφηγηματικές μορφές, είναι εκείνες 

στις οποίες τις περισσότερες φορές η εξέλιξη της δράσης υπακούει στην ανάγκη να 

γίνει σαφές ένα ηθικό δίδαγμα. Η πλοκή, ο ήρωας και η λύση προκαθορίζονται από 

τις ηθικές σκοπιμότητες. Οι ήρωες των αφηγηματικών αυτών μορφών είναι παιδιά 

και τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι οι γονείς, πρόσωπα του αμέσου οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών. Πολλές φορές ο κόσμος των ζώων 

προσφέρει τη δυνατότητα της ελεύθερης μεταφοράς των ανθρώπινων ελαττωμάτων 

και αρετών και τότε ήρωες γίνονται πουλιά, κότες, πελαργοί, η πέννα, η σακκορράφα, 

η πάπια κτλ. Το παιδί-αναγνώστης προχωρεί μόνο του στην ταύτιση, συμμετέχοντας 

στην κατανόηση του διδάγματος και αφομοιώνοντας γι' αυτό τον λόγο καλύτερα το 

ηθικό περιεχόμενο. Οι ήρωες των διδακτικών αφηγημάτων είναι θετικοί ή αρνητικοί, 

«καλά» ή «κακά» παιδιά. Τα «κακά» παιδιά όμως συνήθως στην εξέλιξη της δράσης 

μεταβάλλονται σε «καλούς» χαρακτήρες, απότομα και ριζικά. Η ξαφνική μεταβολή 

οφείλεται σε μια αυστηρή τιμωρία ή πάθημα του ίδιου του παιδιού. Το κοινωνικό 

σώμα αποτελούν αι «ανώτεραι τάξεις», η «μεσαία τάξις» και οι κατώτερες. Η έννοια 

των «κοινωνικών τάξεων» φαίνεται να αντιστοιχεί κυρίως σε ομάδες κατηγορίες 

αξιωμάτων. Η βασική όμως διχοτόμηση του κοινωνικού σώματος, είναι η διχοτόμηση 

του σε «πλούσιους» και «φτωχούς». Οι πλούσιοι είναι δούκες, βασιλείς. Φτωχοί 

μπορεί να είναι ο ζητιάνος, ο μπαλωματής, ο εργάτης, ο μυλωνάς. 

 Ο ορισμός της ευτυχίας ως κοινωνικής αρετής είναι: «Η αληθινή ευτυχία είνε 

[sic] να μένη [sic] κανείς ευχαριστημένος από την τύχη του» και την προβολή της 

ολιγάρκειας: «όστις αρκείται εις ελάχιστα πράγματα, αυτός ευκολώτατα [sic] 

ικανοποιεί τας επιθυμίας του» (Διάπλασις των Παίδων: 1909, 328). Η Παιδική 

Λογοτεχνία βοηθά το παιδί να αναχθεί σταδιακά στην εκλεκτή αντίληψη ότι όλοι οι 

λαοί της γης εκτός από τις διαφορές ποθούν το καλό, το δίκαιο, την ελευθερία, την 

ειρήνη. Στοχεύει δηλαδή όχι μόνο στην εθνική αλλά και στην πανανθρώπινη 

συνείδηση. Η διδασκαλία της στοχεύει εκτός από την καθαρά αισθητική καλλιέργεια, 

με την ανάπτυξη του καλαισθητικού συναισθήματος, και στην παροχή γνώσεων. 

Στοχεύει ακόμα και στην καλλιέργεια του γλωσσικού οργάνου και γενικότερα στο να 
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διαμορφώσει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα στα παιδιά και 

γενικότερα στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο, χωρίς να ηθικολογεί. Κυριαρχεί η 

λιτότητα, προτιμάται η κυριολεξία, η ακριβολογία και η σαφήνεια στην έκφραση, 

χωρίς να απορφανίζεται το κείμενο από τα λυρικά φορτία του αλλά και από τη 

δημιουργική φαντασία του. 

Το 1880 ο Μιλτιάδης Βρατσάνος στο άρθρο «Περί τεχνικής αναγνώσεως και 

απαγγελίας» αναφέρει πως πρέπει να γράφονται «μύθοι εκλεκτοί και εύληπτοι… τα 

προσόντα των καλών αναγνωστικών βιβλίων… πρέπει να είναι 1) τερπνά 2) 

διδακτικά 3) επιτήδεια προς άσκησιν του πνεύματος  4) κατάλληλα προς μόρφωσιν 

του ήθους και 5) καθαρεύοντα την λέξιν». (Αναγνωστόπουλος, 2008: 111) Ο 

Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης στο άρθρο («εκλογή ποιηματίων» αναφέρει πως τα βιβλία 

τα προορισμένα για παιδιά να γράφονται με προσοχή. Το πνεύμα πρέπει να τρέφεται, 

όπως το σώμα, «δια του καθαροτάτου γάλακτος» και ότι αυτός που συγγράφει 

παιδικό σύγγραμμα οφείλει να μη λησμονεί ότι αποτείνεται «προς ό,τι αβρότατον και 

λεπτότατον εν τω κόσμω: την φαντασίαν και την καρδίαν των παίδων.» 

(Αναγνωστόπουλος, 2008: 169). 

Παρακάτω ακολουθεί παιδαγωγική ανάλυση των παραμυθιών: 

Το παραμύθι «Το πύρειον» αναπτύσσει τη φαντασία του παιδιού μέσω του 

φανταστικού κόσμου που προβάλλει. Το παιδί βλέπει κόσμους που αλλιώς δε θα 

μπορούσε να δει. Προσφέρει αισθητική τέρψη μέσω των χιουμοριστικών σκηνών και 

επίσης προκαλεί τον προβληματισμό στη σκηνή όπου ο ήρωας προσπαθεί να σωθεί 

από το θάνατο έτσι ώστε να μπορέσει το παιδί να σκεφτεί την επίλυσή του, 

αποκτώντας έτσι αυτενέργεια και αυτοπεποίθηση. 

Το παραμύθι «Πετών κιβώτιον» προβάλλει την ηθικότητα καταδικάζοντας την 

οκνηρία του ήρωα βοηθώντας το να ξεχωρίσει την αξία του καλού από το κακό, 

αναπτύσσει τη φαντασία, προσφέρει αισθητική τέρψη και προάγει τη σημαντικότητα 

της φιλίας.  

Το διήγημα «Μαργίττα» εκπαιδευτικά προσφέρει γνώσεις σχετικά με την κοινωνική 

διαστρωμάτωση, γνώσεις για άλλους τόπους και πολιτισμούς, μέσω του αξιακού 

συστήματος το βοηθάει να αναγνωρίσει τον ηθικότητα, υπομονή και την τιμιότητα 

του Σόερεν και τιμωρώντας τη Μαργίττα αναγνωρίζει τη ματαιοδοξία και την 

αλαζονεία ως αρνητικά φερόμενα χαρακτηριστικά, έτσι προβάλλοντας σωστά 

πρότυπα να προσαρμοστεί ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Το διήγημα «Δόξα και κακομοιριά/ Ταπεινοί και καταφρονεμένοι» διδάσκει τις ηθικές 

αξίες τιμωρώντας την αλαζονεία και επαινώντας την ολιγάρκεια έτσι ώστε να 

εμφυσήσει στο παιδί την ιδέα της ισότητας διευκολύνοντας το θέτοντας ως 

παράδειγμα την κοινωνία των φυτών στην οποία όπως στην ανθρώπινη υπάρχει ο 

ταξικός διαχωρισμός. Προβάλλει τη φυσιολατρία και τη διαπολιτισμικότητα. 
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Το διήγημα «Τα πέντε μπιζέλια» σχετικά με την ηθική επικροτεί την ολιγάρκεια και 

την υπομονή και καταδικάζει την οκνηρία, τη ματαιοδοξία και την απληστία με 

σκοπό να εμφυσήσει στο παιδί τις σωστές αρετές. 

Το διήγημα «Η αηδών» προβάλλει τη φυσιολατρία, καλλιεργεί τη φαντασία μέσω του 

φανταστικού, κάνει γνωστή την διαπολιτισμικότητα ταξιδεύοντας το παιδί σε 

διαφορετικούς πολιτισμούς. Επίσης, προκαλεί την αισθητική τέρψη με τα διάχυτα 

χιουμοριστικά στοιχεία της ιστορίας. Παρόλα αυτά, καταδικάζει τη φιλαργυρία, την 

κολακεία και το ψέμα μέσω της τιμωρίας για να γνωρίσει το παιδί την αρετή από την 

κακία. Τέλος, μεταβιβάζει γνώσεις ως προς ένα νέο θέμα, αυτό της τεχνοκρατίας. 

 

Το παραμύθι «Ο σύντροφος του ταξιδιού» καλλιεργεί τη φαντασία με τη βοήθεια του 

μαγικού στοιχείου. Διακρίνει την υπεροχή του καλού έναντι του κακού επαινώντας 

την ευγνωμοσύνη και την τιμιότητα ενώ καταδικάζει τη φιλαργυρία και την κλοπή. 

Προωθεί την έννοια της θρησκευτικότητας, της φυσιολατρίας και φέρνει αντιμέτωπο 

το παιδί με το ρεαλιστικό θέμα του θανάτου, έτσι ώστε να προσαρμοστεί με τα 

δυσάρεστα ενδεχόμενα της ζωής.  

 

Το διήγημα «Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου» προβάλλει τη 

φυσιολατρία, κάνει γνωστούς στο παιδί διάφορους πολιτισμούς και το καλλιεργεί το 

εθνικό πνεύμα μέσα από το θαυμασμό άλλων χωρών της αρχαίας ελληνικής ιστορίας 

και παράδοσης.  

 

Το διήγημα «Ο άγγελος» μεταβιβάζει ηθικές αξίες μέσω της θρησκείας, που με κριτή 

το Θεό εμφυσάει το ηθικό πρότυπο παιδιού, δίνει κίνητρο να δρα σωστά εφόσον στο 

τέλος θα γίνει κι αυτό ένα αγγελάκι, ιδιαίτερο αγαπητό σύμβολο στο παιδί.  

 

Το διήγημα «Ιστορία μιας φιάλης» γνωρίζει στο παιδί διαφορετικούς κόσμους και τις 

διαφορετικές πτυχές της ζωής όσον αφορά την έννοιας της ευτυχίας και της 

δυστυχίας, μαθαίνοντας το να εκτιμά κάθε στιγμή της ζωής είτε είναι χαρούμενη είτε 

είναι δυστυχής. 

 

Το διήγημα «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» προβάλλει προβλήματα άλλων παιδιών και 

μέσω του προβληματισμού ως προς την επίλυση ενεργοποιεί την αυτοπεποίθηση και 

αυτοαντίληψή του. Μέσω της περιφρόνησης των φτωχών προβάλλει την ηθική 

πλευρά του έναντι της σκληρής κοινωνίας. Τονώνει τη θρησκευτικότητα και την αξία 

της ισότητας υπενθυμίζοντας ότι ο Θεός φροντίζει όλους τους ανθρώπους είτε είναι 

φτωχοί είτε πλούσιοι και έτσι μυεί το παιδί στη διαφορετικότητα της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης. Τέλος, καλλιεργεί τη φαντασία του μέσα από τον κόσμο του 

μαγικού.   

 

Το διήγημα «Οι τάφοι των βασιλέων» προσφέρει γεωγραφικές πληροφορίες της 

Σουηδίας και διδάσκει την ηθική καταδικάζοντας τη ματαιοδοξία. 
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Το διήγημα «Οι πηδηταί» προσφέρει αισθητική τέρψη μέσω του κωμικού στοιχείου 

όπως και την ηθική αγωγή αποκηρύσσοντας την αδικία.  

 

Το διήγημα «Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής» επικροτεί την παιδική εργασία, την 

εργατικότητα και την επιμέλεια και με τη χρήση του κωμικού στοιχείου και της 

θετικής πλευράς της εργασίας λειτουργεί ως κίνητρο για το παιδί. 

 

Το διήγημα «Η καμπάνα» προβάλλει την φυσιολατρία, τονώνει το θρησκευτικό 

ιδεώδες, γνωστοποιεί τη διαφορετικότητα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης 

προβάλλοντας την ισότητα και εξαλείφοντας τον κοινωνικό ρατσισμό, έτσι βοηθά τα 

παιδιά να μάθουν τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους και να τις εκτιμούν. Όσον 

αφορά την ηθική πλευρά καταδικάζει την αλαζονεία και την έλλειψη ισχυρής πίστης 

στο Θεό. Τέλος, προσφέρει γνώσεις ως προς την καθολική εκκλησία. 

 

Το διήγημα «Η σταλαγματιά του νερού» καλλιεργεί τη φαντασία του παιδιού μέσω 

φανταστικών γεγονότων, και με τη βοήθεια των ζώων επιχειρεί στο να βοηθήσει το 

παιδί να κατανοήσει την κοινωνική διαστρωμάτωση. Μέσω επίσης, των 

συγκρούσεων των ζώων κάνει σαφή τη δυσκολία της ζωής στις μεγαλουπόλεις 

προβάλλοντας την αξία της υποχωρητικότητας έτσι ώστε να προσαρμοστεί το παιδί 

καλύτερα στην κοινωνία. 

 

Το διήγημα «Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων»  προσφέρει εκπαιδευτικές 

γνώσεις άλλων πολιτισμών.  

 

Το διήγημα «Ο μύλος του διαβόλου» προσφέρει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις άλλων 

πολιτισμών, τονίζει το θρησκευτικό ιδεώδες ενισχύοντας την πίστη στο Θεό και 

ενθαρρύνει την εργατικότητα όπως και την υπομονή. 

 

Το διήγημα «Διήγησις της σελήνης» καλλιεργεί τον προβληματισμό του παιδιού και 

την ενεργοποίηση της σκέψης ως προς την επίλυσή του προβλήματος που 

αντιμετωπίζει ο ήρωας, έτσι το παιδί αποκτά αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση. 

Επικροτεί την τιμιότητα και την ειλικρίνεια μέσω του κωμικού στοιχείου. 

 

Το διήγημα «Η ευαίσθητος κόρη» ενθαρρύνει την αγάπη προς τα ζώα, το σεβασμό 

προς τους γονείς και την ειλικρίνεια. 

 

Το διήγημα «Τι είδεν η σελήνη» προσφέρει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις από 

αρχαιοτάτων χρόνων ως τα σύγχρονα για την εποχή γεγονότα. 

 

Το διήγημα «Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός» γνωρίζει στο παιδί εξέχουσες 

προσωπικότητες πολλών διαφορετικών πολιτισμών και καταστώντας τους ως 

πρότυπα στο παιδί εμφυσάει την εργατικότητα, την υπομονή και την επιμέλεια ως 
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απαραίτητα εφόδια για το μέλλον τους. Τέλος, φέρνει σε επαφή το παιδί με την 

επιστήμη και την τεχνολογία. 

 

Το διήγημα «Οι πελαργοί» τονώνουν την αγάπη για τα ζώα και μαθαίνουν 

συγκεκριμένα τη ζωή των πελαργών και τον τρόπο ανατροφής των παιδιών τους 

συγκρίνοντάς τη με τη δική τους. Αναγνωρίζουν την ηθική αξία της καλής και κακής 

πράξης μέσα από τον έπαινο του καλού παιδιού και την τιμωρία του κακού. 

 

Το διήγημα «Δώδεκα με το λεωφορείον» διδάσκει τη σειρά των μηνών και τις 

διαφορετικές ενέργειες των ανθρώπων σε κάθε έναν από αυτούς και το παιδί γνωρίζει 

τον πολιτισμό της Δανίας και τις συνήθειες των εκεί παιδιών κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα. 

 

Το διήγημα «Ο ειρηνοδίκης και ο άγιος Παύλος» τονώνει το θρησκευτικό ιδεώδες ενώ 

καταδικάζει το ψέμα, τη φιλαργυρία και την απληστία μέσα από την τιμωρία του 

ειρηνοδίκη αλλά τονίζει ωστόσο την αγάπη του Θεού, αφού γλιτώνει τον ειρηνοδίκη 

από την κρεμάλα. Έτσι του διδάσκει την αξία της ηθικής από την ανήθικη πράξη.   

  

Το δίηγημα «Το λευκάνθεμον/ Το χαμόμηλον» εμφυσάει την αγάπη προς τα ζώα και 

τη φύση, ενισχύει τη φυσιολατρία, την αξία της ζωής, αντιπαραβάλλοντας το δίπολο 

ελευθερία - φυλακή και το δίπολο ζωή - θάνατος. Γνωστοποιεί στο παιδί την 

ηθικότητα μέσω καλής και κακής πράξης, όπου στο συγκεκριμένο διήγημα η κακή 

πράξη τιμωρείται. Τέλος, καταδικάζει την αλαζονεία, την υπερηφάνεια η οποία κι 

αυτή στο τέλος τιμωρείται, ενθαρρύνοντας έτσι το παιδί να φέρεται ηθικά 

προσφέροντάς τα απαραίτητα εφόδια για να προσαρμοστεί κατάλληλα στην κοινωνία 

και τις απαιτήσεις της. 

 

Το διήγημα «Ο χιονάνθρωπος» εμφυσάει τη φυσιολατρία και την αναγνώριση της 

αξίας κάθε εποχής, εδώ κυρίως χειμώνα- καλοκαιριού. Επίσης, και πάλι 

καταδικάζεται η κακή πράξη, η οποία εδώ είναι η δαγκωματιά του σκύλου, με την 

ανάλογη τιμωρία, οπότε ενθαρρύνεται η ηθικότητα. 

 

Το διήγημα «Οι δυο πετεινοί» καταδικάζει την οκνηρία και τη φιλαυτία, όπου μέσω 

αυτής της τιμωρίας το παιδί μαθαίνει να αποφεύγει αυτές τις συμπεριφορές. 

Επιπλέον, εμφυσάει τη φυσιολατρία, τη ζωή και τις συνήθειες διαφορετικού είδους  

πουλιών.  

 

Το διήγημα «Το παραμύθι της χρονιάς» μοιάζει αρκετά με το διήγημα «Δώδεκα με το 

λεωφορείον». Εδώ όμως το παιδί μαθαίνει της εναλλαγές των εποχών και τις 

εκάστοτε αλλαγές της φύσης.  

 

Το διήγημα «Η πεταλούδα» προβάλλει τη διαπολιτισμικότητα μέσα από τον κόσμο 

των φυτών, έτσι το παιδί μαθαίνει τις διαφορές των ανθρώπων και αποφεύγει να 
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τρέφει αισθήματα ρατσισμού. Προβάλλει επίσης, τη φυσιολατρία και διδάσκει στο 

παιδί τα διαφορετικά είδη φυτών. 

 

Το διήγημα «Μια αχτίδα του ήλιου» μαθαίνει στο παιδί την υπακοή και την υπομονή 

έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο και να 

ανταποκρίνεται σωστά στις διαπροσωπικές του σχέσεις. 

 

Το διήγημα «Ιστορία μιας δραχμής» γνωρίζει στο παιδί την αξία της 

διαπολιτισμικότητας και της ισότητας για την αποφυγή του ρατσισμού. Προβάλλει 

την αξία της ειλικρίνειας και της υπομονής ως αρετές οι οποίες στο διήγημα 

επιβραβεύονται, έτσι ενθαρρύνει το παιδί να τις υιοθετήσει. 

 

Το διήγημα «Η σακκορράφα» καταδικάζοντας την αλαζονεία, την υπερηφάνεια και 

την περιφρόνηση των άλλων ωθεί το παιδί να τις αποφύγει έτσι ώστε να 

προσαρμοστεί ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Το διήγημα «Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος» γνωρίζει στο παιδί τον ιταλικό πολιτισμό, 

ενισχύει το χριστιανικό ιδεώδες, επιβραβεύοντας την εργατικότητα, την τιμιότητα και 

τη θέληση να αποκτά κανείς νέες γνώσεις ενθαρρύνει το παιδί να υιοθετήσει αυτές τις 

αρετές ενώ αποτρέπει την ανυπακοή τιμωρώντας την.  

 

Το διήγημα «Ο κομήτης» κάνει γνωστή στο παιδί την πτώση κομητών στη γη, και το 

αποτρέπει από το να ασπαστεί και να πιστεύει σε προλήψεις και δεισιδαιμονίες 

αποδεικνύοντάς τις αβάσιμες. 

 

Το διήγημα «Η τσαγιέρα» προβάλλει την ηθική αξία του καλού έναντι του κακού 

τιμωρώντας την υπερηφάνεια και την αλαζονεία με σκοπό να προσαρμοστεί 

ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο και να ανταποκρίνεται σωστά στις διαπροσωπικές 

του σχέσεις. 

 

Το διήγημα «ο κυρ- Ματοκλείστης» προβάλλει την υπακοή και σεβασμό στους γονείς, 

την επιμέλεια και εργατικότητα στο σχολείο και μέσω της τιμωρίας αποσκοπεί να 

αποτρέψει το παιδί αντίστοιχα από την ανυπακοή και την οκνηρία στο σχολείο. 

Αναπτύσσει τη φαντασία του παιδιού μέσω του ονειρικού πλαισίου, προκαλεί 

αισθητική τέρψη μέσω του κωμικού στοιχείου και μαθαίνει στο παιδί στοιχεία για 

άλλους πολιτισμούς, ζώα, φυτά.     

 

Το διήγημα «Η μικρά Εβραία» ενισχύει τη χριστιανική πίστη. 

 

Το διήγημα «Τι είδεν η σελήνη/ Πάτερ ημών» ενισχύει τη χριστιανική πίστη,  

προβάλει την αγάπη της οικογένειας και την ατομική διαφορετικότητα καθενός μέσα 

σ’ αυτήν και  προκαλεί αισθητική τέρψη μέσω ενός αθώου κωμικού στοιχείου. 
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Το διήγημα «Το κακόπαιδον» διδάσκει τη φροντίδα και την αγάπη προς το 

συνάνθρωπο και κάνει γνωστό στο παιδί το θεό Έρωτα. 

 

Το διήγημα «Επί του θρόνου της Γαλλίας» διδάσκει στο παιδί την ιστορία της Γαλλίας 

και συγκεκριμένα το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός της «Ιουλιανής Επανάστασης» 

και τη σημαντικότητα της έννοιας της δημοκρατίας και της ισότητας των κοινωνικών 

τάξεων έτσι ώστε να του εμφυσήσει την ιδέα αυτή, εφόδιο για το μέλλον του. 

 

Το διήγημα «Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί» διδάσκει την εργατικότητα, την τιμιότητα, την 

εφευρετικότητα και τη θέληση για ζωή. Επίσης, προσφέρει στο παιδί γνώσεις 

τεχνοκρατίας και επιστήμης. 

 

Το διήγημα «Η πέννα και το καλαμάρι» διδάσκει στο παιδί την ισότητα και 

κατακρίνοντας την υπερηφάνεια και την υπεροψία το αποτρέπει από το να υιοθετήσει 

τέτοιες συμπεριφορές. 

 

Το διήγημα «Η παλαιά οικία» διδάσκει την αγάπη προς το συνάνθρωπο, την 

ανεκτικότητα και την υπομονή. 

 

Το διήγημα «Το σύμφωνο φιλίας» ενισχύει το πατριωτικό και οικογενειακό πνεύμα 

και τη φυσιολατρία, προβάλλει την αξία της φιλίας και διδάσκει την ιστορία και τη 

λαογραφία του τόπου του. 

 

Το διήγημα «Τα φορέματα του βασιλέως» χλευάζοντας την κουτοπονηριά, την 

απληστία, την κολακεία και τη φιλαρέσκεια αποτρέπει το παιδί από να ασπαστεί 

τέτοιες συμπεριφορές. 

 

Το διήγημα «Το ασχημόπαπο» μέσω του παραδείγματος της διαφορετικότητας των 

ζώων διδάσκει στα παιδιά την ιδέα της διαπολιτισμικότητας για να αντιτάξει το 

ρατσισμό, την έννοια της μοναδικότητας του καθενός και της ισότητας. Προβάλλει τη 

φυσιολατρία και τα διαφορετικά είδη πουλιών. 

 

Το διήγημα «Είναι αληθέστατον» κατακρίνοντας το ψέμα και την περιέργεια 

αποτρέπει το παιδί από το να ασπαστεί αυτές τις μη ηθικές συμπεριφορές. Μαθαίνει 

επίσης στο παιδί τον κόσμο των πουλιών. 

 

Το διήγημα «Η βασιλοπούλα και το ρεβύθι» την ισότητα των κοινωνικών στρωμάτων. 

 

Το διήγημα «Ο σταθερός στρατιώτης» ενισχύει τη φαντασία του παιδιού μέσω του 

μαγικού στοιχείου, προβάλλει ως ηθικές αρετές το θάρρος, τη δύναμη της θέλησης,  

και την ελπίδα. Διδάσκει επίσης την αναγνώριση και εκτίμηση της διαφορετικότητας 

του συνανθρώπου με σκοπό τη μη ανοχή/υιοθέτηση του ρατσισμού. 
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Το διήγημα «Οι δυο κλώσοι» ηθικολογικά καταδικάζει το φθόνο, την ευπιστία και τη 

φιλαργυρία, ενώ επαινεί την εργατικότητα και το θάρρος. Ενισχύει τη φαντασία του 

παιδιού μέσω του μαγικού στοιχείου και φέρνει το παιδί σε επαφή με τη ρεαλιστική 

πλευρά του θανάτου έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες που 

ενέχει η ζωή. 

 

Το παραμύθι «Η μικρή γοργόνα» προωθεί το θρησκευτικό στοιχείο, την ανιδιοτελή 

αγάπη προς το συνάνθρωπο, την ανθρώπινη ετερότητα και αποδίδει αρνητικά 

χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε αποκρουστικές φιγούρες με σκοπό την 

αποτροπή της υιοθέτησής τους από το παιδί. Προβάλει τη φυσιολατρία, την αξία της 

οικογένειας και το θέμα της υπακοής και του σεβασμού προς τους γονείς προς 

αποτροπή αντίθετων αποτελεσμάτων, που το παιδί συνάντησε στο εν λόγω διήγημα. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ_ΣΤΟΧΟΙ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΗ 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

8 5,6 5,6 5,6 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΤΕΡΨΗ 

5 3,5 3,5 9,2 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ 3 2,1 2,1 11,3 

ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ 15 10,6 10,6 21,8 

ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

1 ,7 ,7 22,5 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 13 9,2 9,2 31,7 

ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ 

ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ 

5 3,5 3,5 35,2 

ΤΙΜΩΡΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

14 9,9 9,9 45,1 

ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΘΕΜΑ 

ΘΑΝΑΤΟΥ 

2 1,4 1,4 46,5 

ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ 2 1,4 1,4 47,9 

ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΑ 

11 7,7 7,7 55,6 

ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

8 5,6 5,6 61,3 

ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ 5 3,5 3,5 64,8 

ΠΡΟΩΘΕΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

6 4,2 4,2 69,0 
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ΜΥΕΙ ΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

7 4,9 4,9 73,9 

ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

6 4,2 4,2 78,2 

ΑΞΙΑ 

ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1 ,7 ,7 78,9 

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 1 ,7 ,7 79,6 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 2,1 2,1 81,7 

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΩΑ 3 2,1 2,1 83,8 

ΥΠΑΚΟΗ 4 2,8 2,8 86,6 

ΙΣΟΤΗΤΑ 3 2,1 2,1 88,7 

ΑΓΑΠΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 3 2,1 2,1 90,8 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΙΣΤΗΣ 

3 2,1 2,1 93,0 

ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ,7 ,7 93,7 

ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 ,7 ,7 94,4 

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 

3 2,1 2,1 96,5 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 1 ,7 ,7 97,2 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗΝ 

ΕΛΠΙΔΑ 

1 ,7 ,7 97,9 

ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

3 2,1 2,1 100,0 

Total 142 100,0 100,0  
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Σύμφωνα με την παραπάνω καταγραφή συμπεραίνουμε ότι όλα σχεδόν τα 

μεταφράσματα επιτελούν όχι έναν μοναδικό αλλά ένα συνδυασμό παιδαγωγικών 

στόχων. Πρέπει βεβαίως να τονίσουμε ότι ο πρωταρχικός σκοπός τους ήταν να 

εντείνουν την όσο το περισσότερο γίνεται ανάγνωση. Επιπλέον, οι κυριότεροι και πιο 

συχνοί παιδαγωγικοί στόχοι είναι η προβολή των ηθικών αξιών και φυσιολατρίας, η 

μετάδοση γνώσεων, και η πειθαρχία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τιμωρίας. Τα 

μεταφράσματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα παιδαγωγικά είναι τα εξής: «Οι τάφοι των 

βασιλέων», «Το κακόπαιδον» και «Η βασιλοπούλα και το ρεβύθι», εφόσον δεν 

περιέχουν κάποιο παιδαγωγικό μήνυμα ηθικής, μετάδοσης γνώσεων ή αισθητικής 

τέρψης. 

 

 

3.3.1. Η λογοκρισία  

Γρηγόριος Ξενόπουλος 

Οι επικριτές του, του προσήψαν ότι ενέδιδε ασύστολα στην περιγραφή ερωτικών 

σκηνών για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Αν σήμερα έχουμε να 

του προσάψουμε κάτι, είναι ότι, για να μη θίξει τη δεκτικότητα του ευρύτατου κοινού 

των μυθιστορημάτων που δημοσίευε σε συνέχειες στον ημερήσιο Τύπο (πολλές 

φορές, μάλιστα, και δύο ταυτόχρονα), απέφυγε να εισαγάγει οποιοδήποτε νεοτερισμό. 

Για να δικαιολογηθεί, επικαλούνταν τη «διασκεδαστική τέχνη» και με υπερηφάνεια 

διακήρυσσε ότι «ισχύς μου η αγάπη του κοινού». Ανάλογη στάθηκε η συμπεριφορά 
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του και στην έντονη θεατρική του δραστηριότητα. Σε τίποτα δεν προηγήθηκε αλλά 

και σε τίποτε δεν βραδυπόρησε. Η φήμη του στάθηκε μεγάλη όσο ζούσε. Μια έρευνα 

του 1898, από την εφημερίδα Άστυ ανάμεσα σε αναγνώστες και συγγραφείς, ανέδειξε 

ως πρώτο στην Ελλάδα τον Παλαμά και δεύτερο τον Ξενόπουλο (Mario Vitti, 2004: 

315).   

Γνωρίζουμε ότι ιδίως από το 1913 που άρχισε να δημοσιεύει μυθιστορήματα σε 

συνέχειες στο «Έθνος», ο συγγραφέας δέχτηκε την κατηγορία ότι «δεν εκράτησε την 

Τέχνη του ψηλά. Για να κερδίση χρήματα, την κατέβασε ως την Επιφυλλίδα». Τέχνη 

λοιπόν ή επιφυλλίδα; Λογοτεχνία και μάλιστα πρωτοποριακή (πατέρας του αστικού 

μυθιστορήματος) ή λαϊκή, δηλαδή παραλογοτεχνία; Και πώς ξεχωρίζουμε τα δύο 

αυτά είδη; Από την πρόθεση του συγγραφέα, από το περιεχόμενο του έργου, από τον 

τρόπο, το έντυπο και τη συχνότητα δημοσίευσής του, ή από τον αριθμό και τη 

σύσταση των αναγνωστών και άρα από την ποικιλία και τη σημασιοδότηση των 

αναγνώσεων; (Φαρίνου- Μαλαματάρη, 1997: 299 & 324- 325).    

Όσον αφορά στη γλώσσα που χρησιμοποιεί, από τον χώρο του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου προέρχονται οι ουσιαστικότερες αντιρρήσεις σχετικά με τον 

διαπαιδαγωγητικό ρόλο της Διάπλασης, αφού οι διαφωνίες που εκφράζονται από τις 

στήλες του Νουμά αφορούν τις περισσότερες φορές το γλωσσικό πρόβλημα και έχουν 

σαν προσωπικό στόχο τον Γρηγόριο  Ξενόπουλο, χωρίς να αναφέρονται σε 

παιδαγωγικά προβλήματα. Τα μέλη του «Εκπαιδευτικού ομίλου» επρόκειτο να 

εκδώσουν ένα περιοδικό για παιδιά που θ' αντικαθιστούσε τη Διάπλαση. 

Χαρακτηριστικά η Πηνελόπη Σ. Δέλτα αναφέρει ότι το παράδειγμα αγωγής που 

σχολιάζει στο φυλλάδιο της «Στοχασμοί περί της ανατροφής των παιδιών μας», το 

πήρε από τη Διάπλαση. Στο φυλλάδιο αυτό η Διάπλαση χαρακτηρίζεται σαν «ένα από 

τα αξιοθρήνητα παιδικά αναγνώσματα». Το ίδιο παράδειγμα έχει σχολιάσει το 1907 

σε γράμμα της στον Φ. Φωτιάδη:  

«Ιδού λοιπόν μητέρα που δεν βρίσκει άλλο τρόπο να κάμη [sic] το παιδί της να 

ομολογήση [sic] το σφάλμα του παρά χώνοντάς το μέσα με πονηριά. Και 

βεβαίως το παιδί που θα διαβάση [sic] την ιστορία αυτή θα κρίνη [sic] πως 

πρέπει να γίνη [sic] πιο πονηρό από την μητέρα του για να κάμη [sic] αταξίες 

με ατιμωρησία είνε [sic] αυτή αγωγή;» (Αυτ., σ. 243-244, 1987). 

 Το ψέμα σαν μέσο εκφοβισμού, από τη μεριά του πατέρα αυτή τη φορά, για την 

απόσπαση ομολογίας του παιδικού σφάλματος γίνεται αντικείμενο κριτικής και στο 

άρθρο της Π. Σ. Δέλτα για τα Αναγνωστικά, που δημοσιεύεται στο Δελτίο του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου, στο οποίο αναφέρει τα εξής: «Πολύ χάρηκα να δω όσα λέτε 

για τον Όμιλο, για περιοδικό, επίσης και για περιοδικό για παιδιά που να κτυπήσει 

και να ρίξει κάτω τη Διάπλαση, που την αηδιάζω όσο δεν φαντάζεστε· η προστυχιά 

του φύλλου αυτού, η σαχλάδα των διηγημάτων, η κακοροιζικιά των αστείων του, δεν 

περιγράφονται». Η Π. Σ. Δέλτα θα αμφισβητήσει κυρίως την παιδαγωγική 

σκοπιμότητα των ηθικών αφηγημάτων που δημοσιεύει η Διάπλαση και θα απορρίψει 

το ηθικοπλαστικό της σύστημα που στηρίζεται στην ανταμοιβή της καλοσύνης και 

στην τιμωρία της κακίας. Η ίδια θα προτιμούσε μια ηθική «πιο περήφανη, πιο ψηλή» 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=65
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=107
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που θα στηριζόταν στη συνείδηση του ηθικού χρέους και στην αξιοπρέπεια». 

(Πάτσιου, 1987: 106). Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος επίσης, γράφει για τις αντιδράσεις 

του Αριστοτέλη Κουρτίδη απέναντι στις καινοτομίες που προσπαθούσε να 

καθιερώσει:  

«ο τέως αρχισυντάκτης, ζηλόφθονος, και μη συγχωρώντας με που τόλμησα να 

πάρω τη θέση που είχε αφήσει, κατηγορούσε στον Παπαδόπουλο ό,τι έκανα, 

του έλεγε πώς εχάλασα τη Διάπλασι, έβρισκε αντιπαιδαγωγικές κι αυτές τις 

επιστολές μου, και προσπαθούσε να μας φέρει σε ρήξη» (Ξενόπουλος: 1958, 

299).  

 

 

Κεφ. Δ΄: Οι εποχές οι μεταφραστές και τα κείμενα του Χ. Κ. Άντερσεν. 

 

4.1. Οι εποχές, οι μεταφραστές και τα κείμενα του Χ. Κ. Άντερσεν 

 

Έχοντας χωρίσει τους λογοτέχνες και τα μεταφράσματα στις εκάστοτε  περιόδους θα 

εστιάσουμε στο λόγο που ο κάθε μεταφραστής μεταφράζει και στην επιρροή που 

δέχτηκε ο κάθε μεταφραστής και το μετάφρασμά του τη συγκεκριμένη εποχή.  

 

α) Η δεκαετία 1870-1880 

Αυτή την περίοδο κυριαρχεί ο ρομαντισμός (στοιχεία ρομαντισμού: θάνατος, έρωτας) 

και τα παραμύθια είναι γραμμένα σε καθαρεύουσα. Αυτά είναι τα εξής: «Μητρός 

επάνοδος», «Η μικρά κόρη και τα φώσφορα» και «Το κακόπαιδον». 

 

β) Η γενιά του 1880 

Η χρονολογία 1880 σηματοδοτεί μία σημαντική στροφή. Νέα ευρωπαϊκά ρεύματα, 

όπως ο παρνασσισμός, ο συμβολισμός ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός, είναι πλέον 

πηγές έμπνευσης των λογοτεχνών, ενώ η ανάπτυξη της επιστήμης 

της Λαογραφίας οδηγεί σε θεματική ανανέωση των λογοτεχνικών έργων. Παράλληλα 

η δημοτική καθιερώνεται. Αυτήν την περίοδο είναι εμφανής η πλούσια μεταφραστική 

παραγωγή, με ποικίλη θεματολογία καθώς οι κύριοι  μεταφραστές είναι ο 

Αριστοτέλης Κουρτίδης, αρχισυντάκτης της Διαπλάσεως των Παίδων  και ο Βικέλας, 

ο οποίος μεταφράζει και δημοσιεύει παραμύθια και στην Διάπλαση των Παίδων αλλά 

κυρίως στην αυτοτελή έκδοσή του τυπωμένη στη Λειψία, την οποία αφιερώνει στα 

ανίψια του. Ο Κουρτίδης μεταφράζει τα εξής: «Η παλαιά οικία», «Ο άγγελος», «Το 

ροδάνι», «Ο κομήτης», «Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος». Ο Μιλτιάδης Παράσχος 

μεταφράζει τα : «Η ευαίσθητος κόρη» και «Διήγησις της σελήνης». Ο Νικόλαος, Γ. 

Πολίτης το: «Ιστορία μιας φιάλης» και ο Βικέλας: «Η σακκορράφα», «Ιστορία μιας 

Δραχμής», «Τα φορέματα του βασιλέως», «Το ασχημόπαπο», «Το χαμόμηλον», «Είναι 

αληθέστατον», «Η βασιλοπούλα και το ρεβίθι», «Ο σταθερός στρατιώτης» και «Οι δυο 

κλώσοι». Τα μεταφράσματα αυτά αποτελούν μικρά διηγήματα, τα οποία σκοπό έχουν 

να αυξήσουν την λογοτεχνική παραγωγή της εποχής, γι’ αυτό το λόγο ο σκοπός τους 

http://el.wikipedia.org/wiki/1880
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1


 

72 

 

είναι καθαρά παιδαγωγικούς χωρίς τη νύξη σε πολιτικά γεγονότα καθώς όπως 

αναφέρει η Πολυκανδριώτη για τον Αριστοτέλη Κουρτίδη «πάγια αντίληψή του είναι 

η διαπαιδαγώγηση του έθνους, της διάπλασης των Ελλήνων ... κεντρική ιδέα της 

διάπλασης των Ελλήνων, για τον Κουρτίδη, είναι η καλλιέργεια του πολιτισμού…» 

(Πολυκανδριώτη, 2011: 17).  

 

 

γ) Μετά το 1880 

 Η μεταβολή του 1880 στάθηκε ένα πνευματικό κίνημα με την απομάκρυνση από το 

ρομαντισμό και η προσήλωση στο οικείο. Η δημιουργικότητα των λογοτεχνών της 

περιόδου 1900 έως και 1930 μοιάζουν να λειαίνουν το έδαφος ώστε να 

διαμορφωθούν  οι κατάλληλες συνθήκες για τον «εσωτερικό» λόγο του 1930. Ο 

ελληνικός νεορεαλισμός, με τα σκηνογραφικά χαρακτηριστικά του καθορίζεται 

επακριβώς ή πάλι υπονοείται ως ατμόσφαιρα και υφολογική προσέγγιση, ήδη από τις 

αρχές του 1900. Οι λογοτέχνες αυτής της περιόδου υιοθετώντας δείγματα των 

ευρωπαϊκών τάσεων, απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από την εξαντλημένη 

θεματολογία, παρουσιάζοντας την ίδια στιγμή μία σαφή ροπή προς την ειλικρινή 

εκτίμηση της παράδοσης, φωτίζοντας την τοπογραφία του ελληνικού ψυχισμού. 

Τούτη η τελευταία μεταστροφή θα εκδηλωθεί τις επόμενες δεκαετίες με τρόπο 

καθολικότερο, αντλώντας την τεχνοτροπία της από το συμβολισμό, τον 

υπερρεαλισμό, το μοντερνισμό.  

Κατατάσσουμε ορισμένα από τα μεταφράσματά του Αριστοτέλη Κουρτίδη σ’ αυτήν 

την εποχή λόγω του έτους δημοσίευσής τους. Δημοσιεύτηκαν αυτήν την εποχή 

εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων στον ελληνικό χώρο. Κατά την Πολατίδου ο 

Κουρτίδης τα έτη 1902- 1904 στρέφεται στη δημοτική (Πολατίδου: 2004, 86).  

Τα ακόλουθα παραμύθια
6
: το πύρειον, το πετών κιβώτιον, και τα διηγήματα:  δόξα 

και κακομοιριά,  τα πέντε μπιζέλια, δόξα και κακομοιριά, και κυρίως η σταλαγματιά 

του νερού αποτυπώνουν έμμεσα την έκρυθμη κατάσταση της Ελλάδας
7
. Ενώ ο μύλος 

του διαβόλου και οι πελαργοί είναι μεταφράσματα τα οποία δεν αντανακλούν την 

                                                           
6
 Κατά τον Αλέξανδρο Ν. Ακριτόπουλο «Το παραμύθι προέρχεται τόσο από την προφορική λαϊκή 

αφήγηση όσο και από τη γραπτή λογοτεχνία… το επώνυμο, παραμύθι αποτελεί καθαρά καρπό 

προσωπικής λογοτεχνικής δημιουργίας και είναι δυνατόν να συνδεθεί εύκολα με το συγγραφέα 

αναπαριστάμενος κόσμος καθιερώνεται. Η πραγματικότητα αντικειμένων απεικονίζεται αφαιρετικά… ο 

παραμυθιακός κόσμος αποτελεί έναν κόσμο φαινομενικοτήτων. Μιας εγκόσμιας, μιας γήινης 

φαινομενικότητας… και μιας υπερκόσμιας, μιας υπερφυσικής… αποτελεί έναν φανταστικό χρονότοπο 

όπου επικρατεί η διαλεκτική σύνθεση των αντιθέσεων… του καλού και του κακού». (Αλέξανδρος Ν. 

Ακριτόπουλος, «Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι ως λογοτέχνημα, Τα παραμύθια της Χαλδίας» εκδ. 

Ηρόδοτος, Αθήνα 2011, σ. 13,14, 33, 34.) 

7
 Την όξυνση της επαναστατικής αναταραχής στην Κρήτη η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κήρυξη του 

πολέμου με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Ίσως μεταφράζεται σ’ αυτήν την φάση λόγω του πολέμου 

με τους Οθωμανούς. 
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πολιτική κατάσταση. Ο μύλος του διαβόλου τονίζει το θρησκευτικό φρόνημα
8
.
 
Οι 

πελαργοί έχουν παιδαγωγικό σκοπό. 

Ο Ξενόπουλος επιλέγει τα παρακάτω κείμενα προς μετάφραση για συγκεκριμένους 

λόγους. Ο αστικός ρεαλισμός που επικρατούσε αυτή την εποχή στην Ευρώπη και 

στην Αμερική επηρεάζει και τα έργα του Ξενόπουλου. Για το λόγο αυτό θεωρείται 

από πολλούς εισηγητής του αστικού μυθιστορήματος με προσπάθειες για την 

αντανάκλαση της ίδιας της πραγματικότητας. Ας μη ξεχνάμε ότι ο ίδιος ανήκει στη 

γενιά του 1880, χρονολογία η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας. Υπήρξε, επίσης, γνώστης της σχετικής παράδοσης αλλά και καινοτόμος 

νεωτεριστής. Η θεματολογία τους αντλείται από την επικαιρότητα (ιστορική, 

πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική) και συνοδεύεται από ένα ηθικό συμπέρασμα με τη 

μορφή διδάγματος, προτροπής ή προβολής ενός θετικού παραδείγματος. Ο Γρ. 

Ξενόπουλος γράφει σχετικά:  

«Έπαιρνα αφορμή από ένα οποιοδήποτε περιστατικό της εβδομάδας … κι 

αφού το διηγόμουν ή το περιέγραφα, ή το εξέθετα, προσπαθούσα να δώσω στο 

νεαρό μου αναγνώστη μερικές σχετικές γνώσεις και στο τέλος μια συμβουλή, 

ένα ηθικό δίδαγμα. Άλλοτε πάλι … απαντούσα σε μιαν απορία ή έδινα 

πληροφορίες που μου ζητούσαν η έλεγα τη γνώμη μου για ζητήματα 

φιλολογικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά, φιλοσοφικά, ζητήματα που άρχιζαν πια 

να ενδιαφέρουν και τους εφήβους» (Ξενόπουλος: 1979, 515).  

Ο Ξενόπουλος πίστευε σ’ ένα σοσιαλισμό που θα άλλαζε την κοινωνία χωρίς βίαιες 

ανατροπές. Σιγά-σιγά οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν το συμφέρον τους, οι πλούσιοι 

και οι φτωχοί θα έρχονταν σε συνεννόηση χωρίς βία. Το ιδανικό του σοσιαλισμού θα 

εξασφάλιζε σε κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε ράτσας τροφή, κατοικία και ενδυμασία, 

αλλά δεν μπορεί να καταλήξει ποτέ σε μία εντελώς ισότητα. Αρχικά ο Ξενόπουλος 

θεώρησε τις σοσιαλιστικές ιδέες τις μόνες που θα μπορούσαν να διορθώσουν την 

ανισότητα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Με την άνοδο του πνευματικού επιπέδου 

του λαού θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι το πραγματικό τους συμφέρον. Για το λόγο 

αυτό θεωρούσε το γράψιμο ως οφειλή διαπαιδαγώγησης και έργο ευθύνης υπέρ του 

συνόλου.  

 

Στα εξής κείμενα: «ο ειρηνοδίκης και ο Άγιος Παύλος» γίνεται λόγος κατά της 

φιλαργυρίας και στην «αηδών» γίνεται λόγος για τη ματαιότητα της εξουσίας και τη 

θέση του Γρηγόριου Ξενόπουλου απέναντι στο σοσιαλισμό.  

Στην περίοδο αυτή ανήκουν και τα διηγήματα: «Ο κυρ- ματοκλείστης», «Η μικρά 

κόρη και τα φώσφορα» και το «λευκάνθεμον». Αυτά επιτελούν καθαρά 

παιδαγωγικούς σκοπούς. Στα 2 τελευταία μάλιστα υπογράφει με το ψευδώνυμο 

                                                           
8
   Ίσως μεταφράζεται σ’ αυτήν την φάση λόγω του πολέμου με τους Οθωμανούς. 



 

74 

 

Σταματίνα Κουρτίδου
9
. Μεταφράζει επίσης το εκτενές διήγημα «Δώδεκα με το 

λεωφορείον» στο οποίο αφήνει στο τέλος έναν υπαινιγμό για την πολιτική 

κατάσταση. 

 

Την περίοδο αυτή ανήκουν μεταφράσματα στα οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί το 

ψευδώνυμο ή τα αρχικά του ονόματος του μεταφραστή
10

. Κατατάσσονται σ’ αυτήν 

την περίοδο λόγω της ημερομηνίας έκδοσής τους χωρίς να υπάρχει κάποια υπόνοια 

πολιτικής σκοπιμότητας. Αυτά είναι: «Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων», «Η 

μικρά Εβραία», «Τι είδεν η σελήνη», «Η μικρά φωσφοροπόλις», «Ακανθώδης η προς 

την δόξαν οδός», «Πάτερ ημών» και «Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής». 

Στα μεταφράσματα «Οι πηδηταί» και «Οι τάφοι των βασιλέων» ο Ξενόπουλος 

σατιρίζει την πολιτική κατάσταση της εποχής. Υπάρχει έκδηλη η απογοήτευση του 

Έλληνα πολίτη όσον αφορά το τέλος του 19ου αιώνα που έφερε μαζί του και το τέλος 

μιας αυταπάτης. H Ελλάδα χρεωκοπημένη ήδη οικονομικά χρεοκόπησε επιπλέον 

πολιτικά και στρατιωτικά με τον ατυχή πόλεμο του 1897. Στο διήγημα «Επί του 

θρόνου της Γαλλίας» ο συγγραφέας τάσσεται πάντα υπέρ των αδυνάτων. Εδώ 

αποσκοπεί στο να διηγηθεί ένα αληθινό ιστορικό γεγονός, την Ιουλιανή Επανάσταση. 

Το διήγημα δε μεταφράστηκε τυχαία αυτήν την περίοδο, η οποία ονομάζεται 

περίοδος του μεσοπολέμου. H ήττα των ελληνικών δυνάμεων στη Mικρά Aσία 

σημασιοδοτεί τη λήξη μίας δεκαετίας συνεχών πολέμων, αλλά και τη διαγραφή της 

«Mεγάλης Iδέας» μετά από μια εκατονταετία εδαφικών επεκτάσεων και 

πληθυσμιακών ενσωματώσεων.  

δ) Η γενιά του ‘30 

Στο λόγο περί αισθητικής της εποχής όσο και στην καλλιτεχνική δημιουργία, η 

προσπάθεια αυτή συνδέθηκε και με μια άλλη τάση, την αναζήτηση και τον 

προσδιορισμό της ελληνικότητας, που σε πολλούς καλλιτέχνες του Μεσοπολέμου 

εντοπίστηκε σε μια προσπάθεια επιστροφής στις πηγές και ρίζες του  Ελληνισμού. 

 Το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου προσπάθησε να επιβάλει με τη 

λογοκρισία του ένα συνολικό έλεγχο στην πνευματική ζωή που, ωστόσο, δεν 

επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική δημιουργία. Στον ιδεολογικό τομέα 

υιοθέτησε την έννοια της ελληνικότητας και το κλίμα επιστροφής στην παράδοση 

συνδέοντάς τα μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο με την εθνικιστική στροφή του καθεστώτος. 

Καθώς η λογοτεχνική και η καλλιτεχνική κίνηση κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου 

                                                           
9 Η Σταματίνα Κουρτίδου είναι η σύζυγος του Γρηγορίου Ξενόπουλου, και αδερφή του Ν. 

Παπαδόπουλου, πρώτου αρχισυντάκτη της Διάπλασης των Παίδων (Χάρης Σακελλαρίου, (2009), 

Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας, ελληνική και παγκόσμια. Αθήνα: Νόηση.) 

10
 Στα κείμενα της Διάπλασις των Πάιδων που δεν αναγράφεται το όνομα του λογοτέχνη αυτός είναι ο 

Γρηγόριος Ξενόπουλος (Άννα Πολατίδου, (2004), Η διάπλασις των Παίδων (1879-1917): Ευρετήρια 

για τα λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου, Φλώρινα). 
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μεγάλωνε, παρουσιάστηκαν ορισμένα περιοδικά που ανέλαβαν να κάνουν γνωστή 

στο ελληνικό κοινό την ευρωπαϊκή λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή. Τα πιο 

γνωστά από αυτά είναι η Νέα Εστία (1927), τα Νεοελληνικά γράμματα, τα Νέα 

γράμματα (1935-1945). Το περιεχόμενο αυτών των εντύπων ήταν κυρίως 

λογοτεχνικό. Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945), όμως, η ξενόφερτη 

εικονογραφημένη πλημμυρίδα απειλεί να εξαφανίσει το γνήσιο ελληνικό βιβλίο. 

Αυτό το διακηρύττει από το 1958 κάθε χρόνο η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, 

ότι «πρέπει τα έργα να κινούνται μέσα στην ελληνική πραγματικότητα» και όπως 

διευκρινίζει η πρόεδρός της Τατιάνα Σταύρου: «την ελληνοποίηση του παιδικού 

βιβλίου δεν την περιορίζουμε σε εξωτερικά σχήματα… να υπάρχουμε κι εμείς μέσα 

στο παραμύθι, το τραγούδι, σαν λαός, σαν Έθνος, σαν Ιστορία, με τις παραδόσεις 

μας, το χρώμα, την ψυχή μας». Η αναλογία ανάμεσα στα ελληνικά και ξένα βιβλία 

ήταν : 1 ελληνικό πρωτότυπο προς 3 ή 4 ξένα μεταφρασμένα (Γιάκος: 1993, 101).  

 

Τα μεταφράσματα του Γρηγόριου Ξενόπουλου: «Η τσαγιέρα», «Οι ταπεινοί 

και καταφρονεμένοι», «Μιλάει μια αχτίδα του ήλιου», «η πεταλούδα», «η πέννα και 

το καλαμάρι», «η καμπάνα», και «Μαργίττα» είναι φανερά επηρεασμένα από τις 

πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Ειδικά στο διήγημα «Η καμπάνα» το γεγονός του 

χωρισμού των δυο παιδιών σε δεξιά και αριστερά έγκειται στο ότι ο συγγραφέας 

κάνει παρομοίωση των δυο παιδιών με την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας.  

Ενώ στα μεταφράσματα, «Ο χιονάνθρωπος», «Το παραμύθι της χρονιάς», «η 

ευτυχία σε ένα κλαρί», «οι δυο πετεινοί»  και «το κορίτσι με τα σπίρτα» ο σκοπός 

είναι καθαρά παιδαγωγικός.  

 

ε) Η 2
η
 μεταπολεμική γενιά 

Εδώ παρατίθενται δύο ιστορικά διηγήματα με μεταφραστή τον Γεώργιο Πράτσικα, 

αυτά είναι τα εξής: «Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου» και «Το 

σύμφωνο φιλίας». Κατά τον Β. Δ. Αναγνωστόπουλο αναφέρονται στις περιπέτειες 

του έθνους. Είναι μιας άλλης μορφής, επιστροφή στις ρίζες, δηλαδή μέσα από 

ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα επιδιώκεται η αγάπη και ο σεβασμός στους αγώνες 

του λαού, η γνώση της ελληνικότητας, ο εθνικός φρονηματισμός. Ως λογοτεχνικό 

είδος έχει το ίδιο θεματολογικό εύρος με το μυθιστόρημα και δε διαφέρει ως προς την 

πρόθεση τόσο ως προς την εθνική. Οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι συνήθως ασήμαντα 

ή πλασματικά πρόσωπα. Η αναπαράσταση του καθημερινού βίου μιας περασμένης 

εποχής γίνεται με ρεαλιστικό τρόπο (κατά τον Scott το ιστορικό διήγημα είναι 

ρεαλιστική εκτέλεση μιας ρομαντικής σύλληψης). Κυριαρχεί ο λογοτέχνης που κάνει 

και τον παιδαγωγό (Αναγνωστόπουλος, 1991: 107).  

Παρατίθεται και ένα παραμύθι «Ο σύντροφος του ταξιδιού». 

 

στ) Η δεκαετία του ‘80 

Την δεκαετία του ’80 όπου υπάρχει μια εξισορρόπηση των πολιτικών συνθηκών, ο 

εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη της τεχνολογίας ο σεβασμός προς την παιδική ηλικία 

όπως και προς τα δικαιώματά της, τα παραμύθια τα οποία μεταφράζονται την περίοδο 
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αυτή σκοπό έχουν τη μετάδοση γνώσεων, την αισθητική τέρψη και τον 

προβληματισμό.  

Αυτήν την περίοδο μεταφράζονται: «Η μικρή γοργόνα», «Η βοσκοπούλα και ο 

μικρός καπνοδοχοκαθαριστής», «Ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη», «Η 

βασίλισσα του χιονιού», «Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι», «Το κοριτσάκι με τα 

σπίρτα», «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», «Το άσκημο παπάκι», «Ο 

μολυβένιος στρατιώτης» και  «Το αηδόνι».  

 

Σύμφωνα με το χωρισμό των μεταφρασμάτων σε χρονολογικές περιόδους 

ακολουθούν τα εξής γραφήματα, στα οποία φαίνεται η μεγαλύτερη συχνότητα 

μεταφραστικής παραγωγής ανά χρονολογική περίοδο. 

  

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ_ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1870-1880 3 4,2 4,2 4,2 

ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 18 25,4 25,4 29,6 

ΜΕΤΑ ΤΟ 1880 25 35,2 35,2 64,8 

ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 30 12 16,9 16,9 81,7 

2Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΓΕΝΙΑ 

3 4,2 4,2 85,9 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 10 14,1 14,1 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
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Από το παραπάνω γράφημα συμπεραίνουμε ότι τη μεγαλύτερη συχνότητα 

μεταφραστικότητας καταλαμβάνει η δεκαετία του 1880  και αυτό επειδή την δεκαετία 

αυτή μεταφράζουν σε μεγάλο βαθμό ο Αριστοτέλης Κουρτίδης και ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος οι οποίοι διετέλεσαν επίσης αρχισυντάκτες του περιοδικού «Διάπλασις 

των Παίδων» στο οποίο όπως διαπιστώσαμε δημοσιεύθηκαν τα περισσότερα 

μεταφράσματα. Μην ξεχνάμε βέβαια και η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας όπως 

και η άνθηση των διαφόρων λογοτεχνικών ειδών ευνοούσαν σημαντικά τη συχνότητα 

της μετάφρασης.  

 

 

4.1.1. Οι παιδαγωγοί μεταφραστές 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσουμε τους εξής λογοτέχνες δίνοντας βάση  στο 

συνολικό παιδικό λογοτεχνικό τους έργο αλλά και σύμφωνα με τις παραπάνω 

μεταφράσεις οι οποίες είναι γραμμένες για παιδαγωγικού σκοπούς. 

 

Οι λογοτέχνες είναι οι εξής: 

Αριστοτέλης Κουρτίδης 

Σπούδασε φιλοσοφία, παιδαγωγική και ψυχολογία, πραγματοποίησε παράλληλα 

διαλέξεις στο φιλολογικό σύλλογο Παρνασσός, στα πλαίσια του οποίου υπήρξε και 

οργανωτής της Σχολής Απόρων Παίδων. Αφοσιώθηκε στη διδασκαλία εκπαιδευτικών 

ως καθηγητής φιλοσοφίας και παιδαγωγικής. Το συγγραφικό του έργο καλύπτει το 

ευρύ πλαίσιο ενδιαφερόντων του από επιστημονικές ψυχοπαιδαγωγικές μελέτες και 

σχολικά βιβλία ως τη διηγηματογραφία (παιδική και κοινωνική) και τις λογοτεχνικές 

μεταφράσεις. Με ευδιάκριτο παιδαγωγικό-διδακτικό στόχο, το διηγηματικό έργο του 

θεωρείται από τα θεμελιώδη της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας.  
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Ο Αριστοτέλης Κουρτίδης εργάστηκε σκληρά για τη διάδοση της παιδείας.  

Υποστήριζε τη δημοτική, όμως δεν ήταν μάχιμος δημοτικιστής αλλά περισσότερο 

μετριοπαθής καθαρευουσιάνος
11

.  

Ανήκει στους λογοτέχνες της γενιάς του 1880, ειδικότερα στους συγγραφείς που 

συνδύαζαν στο έργο τους τον επιστημονικό και το λογοτεχνικό λόγο. Με ευδιάκριτο 

παιδαγωγικό-διδακτικό στόχο, το διηγηματικό έργο του θεωρείται από τα θεμελιώδη 

της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, ενώ δημοσίευσε επίσης διηγήματα 

κοινωνικού προβληματισμού. Στο ζήτημα της γλώσσας χρησιμοποίησε αρχικά την 

καθαρεύουσα και στην πορεία τη μικτή καθαρεύουσα αλλά και αργότερα τη 

δημοτική.   

Επίσης, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης έδειξε ενδιαφέρον για τη διαπαιδαγώγηση της 

παιδικής ηλικίας με τη λογοτεχνία. Μέσα από τις σελίδες της Διάπλασης των Παίδων  

παρουσίασε τα ποιήματά του, αλλά και πεζά, στην αρχή με το ψευδώνυμο «Αιμύλιος 

Ειμαρμένος». Όντας, βασικά, παιδαγωγός είδε την Τέχνη σαν ένα από τα μέσα για 

την αισθητική καλλιέργεια αλλά και την ηθική ανύψωση του παιδιού. Γι’ αυτό και 

στα κείμενά του, με όλη την απλότητα που τα διακρίνει, είναι ολοφάνερη η διδακτική 

πρόθεση. Η λαϊκότητα και ο διδακτισμός τελικά καθορίζουν το όλο προσανατολισμό 

του έργου του Κουρτίδη, πρωτότυπου αλλά και μεταφρασμένου, τόσο εκείνου που 

απευθύνεται στα παιδιά, όσο και εκείνου που απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό 

(Πολυκανδριώτη, 2011: 169). Καθοριστικό στοιχείο για τη διασύνδεση της έννοιας 

και της αξίας του πολιτισμού με τους παιδαγωγικούς και τους διδακτικούς του 

στόχους υπήρξαν οι σπουδές του στη Γερμανία. Ενδέχεται όμως κάποιο ρόλο να 

έπαιξε και η μύησή του στον Τεκτονισμό (όχημα του Διαφωτισμού) 

(Πολυκανδριώτη, 2011: 47). Στα κείμενά του έδινε έμφαση στην άρση των 

ανισοτήτων, στην ανάγκη για τη βελτίωση της κοινωνίας. Οι κοινωνικές του 

αντιλήψεις σε απόλυτη συνάρτηση με την πεποίθησή του για τον αποστολικό ρόλο 

της αγωγής και την ανάγκη προαγωγής του πολιτισμού και της εθνικής ταυτότητας, 

ενδυναμώθηκαν και συστηματοποιήθηκαν από τους ερβατιανούς καθηγητές του στη 

Γερμανία και ιδιαίτερα τον Rein. (Πολυκανδριώτη, 2011:  57). Με γνώμονα την 

πάγια αντίληψή του η παιδεία πρέπει να απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως και είναι 

απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη του έθνους και την καλλιέργεια της εθνικής 

συνείδησης. Ο Ξενόπουλος λέει χαρακτηριστικά για τον Κουρτίδη: «Προτιμώ τα 

παιδικά του διηγήματα, τα τρυφερά, τα οποία ανέδειξαν τον Κουρτίδη τον κάλλιστον 

των παιδικών μας συγγραφέων» (Ξενόπουλος, 1896: 2). 

 

                                                           
11 Ηθικοδιδακτικός και συντηρητικός.  Συνδέθηκε φιλικά με το Δημήτριο Καμπούρογλου, ο οποίος τον 

σύστησε στον Νικόλαο Παπαδόπουλο, διευθυντή του περιοδικού Διάπλασις των Παίδων. Ο Κουρτίδης 

παντρεύτηκε την αδερφή του Παπαδόπουλου Σταματίνα και ανέλαβε την αρχισυνταξία του 

περιοδικού, θέση που κράτησε ως το 1894. 
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Τα κείμενα του Αριστοτέλη Κουρτίδη είναι στην πλειονότητά τους παραβολικές 

διδακτικές ιστορίες που αφορμώνται από την πρόθεση είτε πληροφόρησης είτε 

διάδοσης μιας ιδέας και αφύπνισης του κοινού, εξυπηρετούν δηλαδή συγκεκριμένους 

στόχους. Είναι σαφές βέβαια ότι τα διηγήματά του αντανακλούν γενικότερα τις 

τάσεις της περιόδου, που ευνοούσαν τον διδακτισμό και τη ρεαλιστική απόδοση της 

πραγματικότητας, με τη διαφορά ότι ο δικός του δρόμος δεν περνούσε μέσα από την 

ηθογραφία και την πατριδογνωσία αλλά μέσα από την ηθική και τον πολιτισμό.  

Κύρια αρετή των κειμένων του είναι η υψηλή γλωσσική τους ποιότητα, η καλλιέπεια 

του λόγου, που διακρίνεται από ιδιαίτερη ευστοχία, ακριβολογία, εξαιρετικά 

ευφάνταστες παρομοιώσεις και πολύ προσεγμένη ισορροπία. Δεν παρασύρεται σε 

εκφραστικές υπερβολές, παρά το γεγονός ότι τα θέματα του εστιάζουν συχνότατα 

στην κοινωνική δυστυχία και επικεντρώνονται στα συναισθήματα των προσώπων  

προκειμένου να κινήσουν τους μηχανισμούς αφύπνισης των συνειδήσεων. Κατά την 

Πολατίδου:  

«Τα κείμενά του αφορούν ηθική αγωγή και οι ήρωες κινούνται σε κλειστό 

οικογενειακό χώρο. Τα θέματά του αφορούν κυρίως προβλήματα ζωής, 

φτώχεια, αρρώστια. Είναι άμεσος χρησιμοποιώντας  αποστροφές στον 

αναγνώστη. Στην καθαρεύουσά του παρεισφρέουν εκφράσεις δημοτικής χωρίς 

να απαλλαγεί από το διδακτισμό προσπαθώντας να αποδώσει με 

ρεαλιστικότερο τρόπο τα προβλήματα και τις συνθήκες της παιδικής ηλικίας 

έτσι ώστε να απαλλαγεί το παιδικό διήγημα από τα μεταφρασμένα πρότυπα» 

(Πολατίδου, 2011: 83).  

Γρηγόριος Ξενόπουλος  

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Ξενόπουλου στη διαπαιδαγώγηση και 

αισθητική καλλιέργεια των παιδιών μέσα από την 50ετή παρουσία του στο περιοδικό  

Διάπλασις των Παίδων, του οποίου διετέλεσε εμψυχωτής και διευθυντής. Με τις 

περισσότερες από 2.500 «Αθηναϊκές επιστολές» του με το ψευδώνυμο Φαίδων, έγινε 

παιδαγωγός, σύμβουλος και διαφωτιστής της ελληνικής νεολαίας. (Γούλη: 2007). 

Όπως βλέπουμε στα παραπάνω μεταφράσματά του ο σκοπός του είναι 

ηθικοδιδακτικός και οι αποδέκτες το παιδικό κοινό καθώς έχει παρέμβει σημαντικά 

στα κείμενα τα οποία μετέφρασε έτσι ώστε να τα καταστήσει όσο το δυνατόν 

κατάλληλα ως προς τη μορφή, τη διδασκαλία, τη μετάδοση γνώσεων και το 

περιεχόμενο. 

Κώστια Κοντολέων  

Η συγγραφέας και μεταφράστρια Κώστια Κοντολέων αποτελεί αναπόσπαστο μέλος 

της ομάδας των παιδαγωγών-μεταφραστών καθώς έχει βραβευθεί από τα κρατικά 

βραβεία λογοτεχνίας και παιδικού βιβλίου και συγκεκριμένα της έχει απονεμηθεί το 

βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης το έτος 1991 για το βιβλίο «Ματίλντα» του 

Ρόαλντ Νταλ.  
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4.1.2. Οι μεταφραστές παιδαγωγοί 

Νικόλαος Γ. Πολίτης  

Θεμελιωτής της επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλάδα. Τα μεταφράσματα του 

Νικόλαου Πολίτη έχουν στο μεγαλύτερο σύνολό τους παιδικό περιεχόμενο. Σε 

ορισμένα όμως, δεν εξοβελίζουν  σκηνές ή δεν κάνουν παρεμβάσεις σε φράσεις έτσι 

ώστε να τα καταστήσουν καθαρά παιδαγωγικά αλλά κύριο μέλημά τους είναι να 

συνεχίσουν τη γραπτή παράδοση και να εμπλουτίσουν την ελληνική λογοτεχνία. 

Επίσης, έχουν επιλέξει τόσο τα κατάλληλα κείμενα όσο την κατάλληλη εποχή της 

μετάφρασής τους έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την ιδεολογία της εποχής σε 

πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Δημήτριος Βικέλας  

Από το 1897 και ως το τέλος της ζωής του προσανατολίστηκε κυρίως προς 

κοινωφελή έργα, με προεξέχον την ίδρυση του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων 

Βιβλίων, σε συνεργασία με τον Γεώργιο Δροσίνη. Οδηγείται από την απλή 

καθαρεύουσα σε μια γλώσσα που προσεγγίζει την καθομιλουμένη της εποχής.   

Χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του βιβλίου του «Παραμύθια δανικά» αφιερωμένο 

στα ανίψια του γράφει:  

«Αγαπητά μου παιδάκια, μετέφρασα διά σας αυτά τα παραμύθια, διότι σας 

αξίζει, αφού μάθητε [sic] τα μαθήματά σας και τελειώσητε [sic] τα χρέη σας, 

να έχητε [sic] τι να διαβάσατε προς διασκέδασιν [sic], ας είναι και παραμύθια. 

Εύχομαι δε να πολλαπλασιασθώσιν [sic] αι τοιαύται [sic] αναγνώσεις σας, …  

και γραμμένα εις γλώσσαν απλήν και εύκολον [sic], ώστε να καταλαμβάνητε 

[sic] κάθε τι και να τα νοστιμεύησθε [sic]. … θ' ανοίξωσι [sic] την όρεξίν σας 

διά την ανάγνωσιν και θ' αυξήσωσι [sic] την επιθυμίαν σας να μάθητε [sic] 

πολλά πράγματα. … Επεθύμουν [sic] να σας έλεγά τι και περί του βίου του 

συγγραφέως: Πώς από πτωχόν και αγράμματον παιδί κατώρθωσε [sic] με 

κόπους και στερήσεις και επιμονήν, και με την βοήθειαν του Θεού, να γείνη 

ένας από τους πλέον ονομαστούς συγγραφείς της Δανίας, θα ήτο [sic] καλόν 

μάθημα διά σας να ιδήτε [sic] τι κάμνει [sic] η επιμονή και η επιμέλεια, και τι 

κρίμα είναι να μη ωφελήται [sic] τις και να μη προοδεύη [sic],…». 

Πέρα από το ηθογραφικό στοιχείο, που κυριαρχούσε στην πεζογραφία της εποχής 

του, ο Βικέλας προχωρεί και σε ψυχολογικές διεισδύσεις και αναλύσεις των ηρώων 

των έργων του. «Ήταν σπουδαίος αφηγητής ψυχογράφος», σημειώνει ο Γ. Βαλέτας 

(1947: 599). Πολλοί υποστηρίζουν ότι το νεοελληνικό διήγημα ξεκινά από το Βικέλα, 

που «εμόχθησε [sic] δια την αναγέννησιν-του διηγήματος εις την ιστορικήν 

περίοδον».  Όπως σημειώνει ο Αρ. Καμπάνης, «η διήγηση του Βικέλα είναι απλή και 

περιττή/απέριττη, το ύφος αρητόρευτο, η γλώσσα καθαρεύουσα χωρίς υπερβολές» 

(Καμπάνης, 1948: 191). Στα διηγήματα του Βικέλα υπάρχει οπωσδήποτε η διδακτική 

και η παιδαγωγική πρόθεση. «Η διδασκαλία γίνεται αναπόφευκτα, αλλά εδώ η 

Λογοτεχνία διδάσκει χωρίς να διδάσκει μένοντας κλειστή στον εαυτό της», όπως 

γράφει ο Γ. Θέμελης (1949: 171). «Εκείνο που ενδιαφέρει το Βικέλα είναι να 
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παραστήσει καθαρά τη ζωή, να πλάσει ζωντανά ομοιώματα ανθρώπων και όχι να 

διδάξει. Κι όμως η διδασκαλία γίνεται» (Γιάκος: 2008, 39).  

4.1.3. Οι λογοτέχνες μεταφραστές 

Γεώργιος Πράτσικας 

Ο Γεώργιος Πράτσικας  αποσκοπεί μέσα από ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα να 

ενισχύσει το εθνικό φρόνημα φέρνοντας στο προσκήνιο το ελληνικό στοιχείο. Από 

παιδαγωγική άποψη προσπαθεί να μυήσει τον αναγνώστη στη γνώση της ελληνικής 

ιστορίας.  Το περιεχόμενο όμως των κειμένων του, η έκτασή τους, οι χαρακτήρες του 

και η περίπλοκη γραφή του δεν ιδιαίτερα ευκολονόητα προς το παιδί- αναγνώστη 

καθώς τα μεταφράσματά του έχουν ως αποδέκτες μεγαλύτερης ηλικίας κοινό. 

 

Αχιλλέας Παράσχος 

Ο Αχιλλέας Παράσχος μέσα από το ποίημά του «Μητρός επάνοδος» και σύμφωνα με 

την τάση της εποχής στην οποία το μεταφράζει ακολουθεί το ρομαντικό ρεύμα. Από 

παιδαγωγική άποψη σκοπός του είναι να αναδείξει την ενότητα της οικογένειας και 

την ανεξάντλητη μητρική αγάπη. Παρόλα αυτά η μορφή και το περιεχόμενο του 

κειμένου είναι  δυσνόητα προς το παιδί- αναγνώστη. 

 

 

Κεφ. Ε΄: Οι εποχές, τα κείμενα και η ιδεολογία των μεταφρασμάτων του Χ. Κ. 

Άντερσεν 

5.1. Οι εποχές, τα κείμενα και η ιδεολογία τους 

 

Είναι αλήθεια για να γνωρίσει κανείς τον πολιτισμό ενός λαού, οφείλει να 

εξετάσει απροκατάληπτα την ιδεολογία της επίσημης πολιτείας, του σχολείου, της 

οικογένειας και των λοιπών φορέων που εμπλέκονται στη μόρφωση των νέων 

ατόμων. Στα μεταφράσματα των διηγημάτων και παραμυθιών του Άντερσεν 

εντοπίζονται ιδέες, σκέψεις και απόψεις που αντικατοπτρίζουν τις εκάστοτε αξίες και 

αρχές της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας. Ήδη από το τέλος του 18
ου

 αιώνα 

εντοπίζεται σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός με δυο βασικά θεματολογικά 

πολύκεντρα: τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Αυτή η δίκλωνη ιδεολογία διατρέχει 

όλο το σώμα της παιδικής λογοτεχνίας, σε ποικίλη βέβαια έκταση και ένταση. 

Ασφαλώς οι ιδεολογικές τάσεις στη λογοτεχνία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 

αντίστοιχα ρεύματα, κοινωνικά και πολιτικά (Αναγνωστόπουλος, 2001: 10). Η 

ιδεολογία χωρίς να απομακρύνεται από τη διπλή, βασική κατεύθυνση,  δηλαδή τον 

ελληνισμό και την ορθοδοξία, παρουσιάζει στην πορεία του χρόνου διάφορες 

ιδεολογικές εκφάνσεις. Βλέπουμε ότι τα παιδικά λογοτεχνικά περιοδικά και βιβλία 

προσαρμόζονται προς το σχολικό διδακτισμό καθώς η ερβατιανή μέθοδος 

διδασκαλίας (1830-1880) ευνόησε τη δημιουργία ενός στυγνού δασκαλοκεντρικού 

συστήματος, το οποίο μόλις στις αρχές του 20
ου

 αιώνα υποχώρησε προς τις νέες 

παιδαγωγικές αρχές. Επίσης το ιδεολογικό τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια 

πάντοτε ίσχυε σαν μια άρρηκτη αλυσίδα και σήμα κατατεθέν μιας ιδιόμορφης 
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νομιμοφροσύνης. Παρακολουθώντας βήμα-βήμα την εξέλιξη του παιδικού 

αναγνώσματος, ουσιαστικά ανακαλύπτουμε τις ιδεολογικές πτυχές εξέλιξης της 

ελληνικής κοινωνίας, που δίνουν καθαρή την εικόνα της μέσα στο χρόνο: ορθοδοξία, 

διαφωτισμός, διδακτισμός, φυσιολατρία κλπ. Όλα αυτά τα ρεύματα καταγράφουν 

ιστορικά μια ζωντανή πορεία του ελληνικού αναγνώσματος, η οποία αποτυπώνει το 

δυναμισμό, το ρεαλισμό, την πίστη και την αισιοδοξία του (Αναγνωστόπουλος, 2001: 

10,11). Στην έννοια της ελληνικότητας ενυπάρχουν και όλα τα στοιχεία που 

οριοθετούν την ελληνική ταυτότητα, από τα οποία τα κυριότερα είναι: γλώσσα, 

παράδοση, ήθη και έθιμα, ιστορία, πίστη στο Θεό, στην πατρίδα, την οικογένεια, 

πίστη στην ελευθερία (Αναγνωστόπουλος, 2001: 14).  

Οι νέες θεωρίες του 18
ου

 αιώνα (φιλοσοφικές, οικονομικές, πολιτικές και 

παιδαγωγικές) επηρέασαν και την παιδική λογοτεχνία. Ιδιαίτερα το κήρυγμα του 

Rousseau για μια φυσική παιδαγωγία και εκπαίδευση. Νωρίτερα ο John Locke, 

διατύπωσε την άποψη ότι τα παιδιά αγαπούν τη δημιουργική μάθηση και 

συμβουλεύει τους γονείς να αποφύγουν τα παραγγέλματα. Αυτές οι παιδαγωγικές 

αντιλήψεις εύλογα επηρέασαν και την λογοτεχνική συγγραφή (Αναγνωστόπουλος, 

2001: 86).   Μετά το 1880, τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα ο Ξενόπουλος θα ποδηγετήσει με 

πολλή σοφία το ελληνόπουλο, θα του προσφέρει γλώσσα και ήθος. Εδώ το 

ιδεολογικό σύστημα έχει ως σημεία αναφοράς την κοινωνία, την οικογένεια, τη 

θρησκεία, την εκπαίδευση, την εργασία κλπ. Είχε ήδη διαμορφωθεί η συνείδηση ότι 

έπρεπε να δοθούν οικεία αναγνώσματα στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να τα 

διαβάσουν στη γλώσσ τους. Υπήρχε ωστόσο η πεποίθηση των παιδαγωγών ότι στην 

Ευρώπη καλπάζει η πρόοδος, ενώ η Ελλάδα είναι πολύ πίσω, ώστε να μεταφέρουμε 

τα φώτα και στον τόπο μας, έτσι γνωρίζει το ελληνικό κοινό τις μεταφράσεις. 

Επισημαίνεται βέβαια και ο κίνδυνος της τυφλής μίμησης, της άκριτης αποδοχής και 

επίδρασης ξένων κινημάτων. Ο Λίνος Πολίτης υποστήριξε ότι:  

«η καμπύλη της λογοτεχνικής μας ιστορίας ακολουθεί τροχιά παράλληλη με 

την εξέλιξη στη δυτική Ευρώπη, ότι η καμπύλη αυτή δεν αποτελεί αταίριαστο 

συνονθύλευμα διαφορετικών κάθε φορά επιδράσεων, αλλά δημιουργείται μέσα 

στο ίδιο κλίμα και στις ίδιες συνθήκες τις ιστορικές και έχει δική της πορεία 

οργανική και εσωτερικά δικαιωμένη και ότι το ξένο, κάθε φορά που έρχεται σε 

επαφή με το δικό μας, αφομοιώνεται κανονικά, αρπάζεται από την ίδια αυτή 

τροχιά και εντάσσεται στην πορεία της» (Λ. Πολίτης, 1995: 23).  

Ο Κ. Δημαράς σημειώνει «ολόκληρη η νεοελληνική λογοτεχνία είναι μόνιμα 

στραμμένη στην Ευρώπη απ’ όπου δέχεται κάθε είδους επιδράσεις» (Δημαράς: 1880, 

110). Η πιο ευτυχισμένη περίοδος της παιδικής λογοτεχνίας είναι ο 19
ος

 αιώνας. Τα 

αίτια μπορεί να τα αναζητήσει κανείς στις πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις, 

στη στροφή στο λαϊκό πολιτισμό κλπ. Ας προσθέσουμε την επίδραση που είχαν στη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών οι θεωρίες των  Broca, του Binet και του Freud, που 

αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα να ζει την παιδική του ηλικία μακριά από 

στενόψυχους διδακτισμούς (Αναγνωστόπουλος, 2001: 87). Έτσι κυκλοφορούν σε 

πολλές χιλιάδες τα τεύχη των παιδικών περιοδικών Εφημερίς των Παίδων και 



 

83 

 

Διάπλασις των Παίδων. Το πρώτο κινείται σε καθαρά θρησκευτικά και 

πατριδολατρικά πλαίσια, ενώ το δεύτερο με αρχισυντάκτη τον Ξενόπουλο κινείται σε 

πιο ελεύθερους και ανοιχτούς ορίζοντες.   

Γενικά αρχίζει να απομακρύνεται το ανάγνωσμα από το πνεύμα της στενόμυαλης 

αντίληψης του διδακτισμού και προβάλλεται ως κριτήριο η λογοτεχνική αξία και η 

λογοτεχνικότητα του αναγνώσματος. Έτσι διαβάζουμε στο πρώτο φύλλο της 

Εφημερίδας των Παίδων ότι θα δίνεται στα παιδιά τέτοια ύλη «η οποία ομού [sic] με 

το τερπνόν θα ενώνει και το διδακτικόν και ωφέλιμον». Εξάλλου η Διάπλασις των 

Παίδων έχει ως μότο το «τέρπειν άμα και διδάσκειν [sic]», που είναι μετάφραση του 

γαλλικού «instruire en amusant» (Γιάκος, 1977: 43). Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος το 

1913 στο άρθρο «Βιβλία για τα ελληνόπουλα γραμμένα στη γλώσσα τους» λέει πως 

αποφάσισε να βγάλει «μια σειρά βιβλίων που θα έχουν πάντα λογοτεχνική αξία γιατί 

μόνο ότι είναι όμορφο και με τέχνη γραμμένο μπορεί να συγκινήση το παιδί …θα 

παίρνουν το υλικό τους από την εθνική ζωή … καθώς και το φυσικό κόσμο» 

(Αναγνωστόπουλος, 2008: 304,305). Οι θεματικοί πόλοι είναι κυρίως δύο: το έθνος 

και η φύση. Οι ιστορίες είναι μεταφράσεις των ιστοριών του Άντερσεν αλλά με 

αρκετές παραλλαγές σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα. Στις 13 Φεβρουαρίου 1918 

στο «πρακτικό της επιτροπής προς σύνταξιν αναγνωστικών βιβλίων» αναφέρει πως 

 «επί τη βάσει [sic] του συστήματος τούτου των ιδεών θα αναπτυχθεί … το 

σύνολο των κοινωνικών και ατομικών αρετών … θα είναι δυνατόν να 

διαγραφή [sic] ο πολυσύνθετος και ο ιδανικός τύπος του Έλληνος… εις την 

ανάπτυξιν [sic] του ιδεολογικού συστήματος θα προχωρήσουμε σύμφωνα με 

την ψυχολογικήν και ειδικώς [sic] την πνευματικήν κατάστασιν και εξέλιξην 

του παιδιού… δεν πρέπει να λησμονηθή [sic] ότι αρεταί [sic] τίνες, οίον η 

ευσέβεια, η φιλαλήθεια, η ευγένεια, η εργατικότης [sic], η ευγνωμοσύνη, η 

ευθύτης [sic] και άλλαι [sic] δεν υπόκεινται εις περιορισμούς».  

Σύμφωνα με τον Sarland 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα αναζητάται η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση 

και η προβολή ηθικών αξιών, πώς να γράφουν για παιδιά με τρόπους όχι 

συγκαταβατικούς και ποιες ίσως διαφορές προκύπτουν ανάμεσα στη λογοτεχνία 

γραμμένη για παιδιά και σ’ αυτή για μεγάλους. Το 1970 και έπειτα οι ιδεολογικές 

διαστάσεις κάνουν επίσημα την εμφάνισή τους (στο Hunt, 2004: 40).  

Όπως είναι γνωστό, όμως, η άνθηση αυτή ανακόπηκε με την αλλαγή της 

πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, τη μικρασιατική τραγωδία και την αστάθεια των 

κυβερνήσεων. Είναι σημαντικό, όμως, να πούμε ότι κατά τον Μεσοπόλεμο (1920- 

1940) χωρίς να παραμελούνται τα άλλα είδη της παιδικής λογοτεχνίας, δίνεται 

ξεχωριστή προσοχή στα πραγματογνωστικά διηγήματα (φυσιογνωστικά, 

πατριδογνωστικά, βιβλία γνώσεων για να καλύψουν τις γνωστικές ανάγκες των 

παιδιών*) και παραμύθια. Γράφονται δηλαδή αναγνώσματα για τα ελληνόπουλα 

έχοντας ως αναφορά την ελληνική ιστορία, τη φύση, τα ήθη και έθιμα, τη 

θρησκευτική ζωή. Μετά τον πόλεμο και μέσα σε μια νέα κατάσταση, που 

χαρακτηριστικά της ήταν η φτώχεια, η αποσύνθεση της εκπαίδευσης, ο θρήνος για τα 
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θύματα του πολέμου, η υλική καταστροφή της χώρας το παιδικό ανάγνωσμα άρχισε 

σιγά-σιγά να εμφανίζεται στη δεκαετία του ’60.  

Παρακάτω βλέπουμε έναν κατάλογο των μεταφρασμάτων των παραμυθιών 

και διηγημάτων του Άντερσεν όπου αναλύονται σε καθένα ξεχωριστά η ιδεολογική  

σκοπιά σύμφωνα με την εποχή στην οποία γράφεται. 

α) Η δεκαετία 1870-1880  

Μητρός επάνοδος: 

 Το κείμενο από την ιδεολογική του πλευρά τονίζει τον σημαντικό ρόλο της 

οικογένειας. Υπάρχει επίσης η παρουσία του θανάτου ως στοιχείο ρομαντισμού.  

 

Η μικρά κόρη και τα φώσφορα:  

Οικογενειακό ιδεώδες και καταπολέμηση του ρατσισμού. 

 

Το κακόπαιδον:  

Κλασικιστικά στοιχεία- είναι  εμφανές το ρομαντικό στοιχείο. 

 

β) Η γενιά του 1880 

Ιστορία μια φιάλης: 

 Διαφαίνεται και πάλι το στοιχείο θανάτου και το δίπολο ευτυχίας- δυστυχίας ως 

αναπόσπαστο και απρόβλεπτο κομμάτι της μοίρας.  

 

Η παλαιά οικία:  

Ιδεολογικά ο θάνατος του μολυβένιου στρατιώτη συνάδει ως τιμωρία για κακή 

συμπεριφορά. Κυρίαρχο ρόλο παίζει και πάλι ο θεσμός της οικογένειας. 

 

Ο άγγελος:  

Έχουμε το θάνατο παιδιού σε συνδυασμό με το θρησκευτικό στοιχείο που είναι 

διάχυτο σε όλο το κείμενο. Υπάρχει έπαινος για καλή συμπεριφορά του παιδιού.   

 

Η ευαίσθητος κόρη:  

Συναντάμε τις παραινέσεις γονέων προς τα παιδιά για σωστή συμπεριφορά η οποία 

επαινείται. 

 

Διήγησις της σελήνης:  

Παιδικό στοιχείο- επιταγές σωστής συμπεριφοράς σε οικογενειακό ζεστό περιβάλλον. 

 

Το ροδάνι: 

 Προβάλλεται η οικογενειακή θαλπωρή όπως και η ορθή συμπεριφορά των παιδιών. 

 

Ο κομήτης:  

Εμφανές το θέμα του θανάτου και η μη αποδοχή των δεισιδαιμονιών. 

 



 

85 

 

Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος:  

Ο θάνατος του παιδιού σε συνδυασμό με το θρησκευτικό στοιχείο. Εμφανής είναι η 

θαλπωρή της οικογένειας. Η κακή συμπεριφορά τιμωρείται. 

 

Ιστορία μιας δραχμής:  

Τιμωρείται και πάλι η κακή συμπεριφορά. 

 

Τα φορέματα του βασιλέως:  

Τιμωρία κακής συμπεριφοράς μέσα από κωμικές μορφές. 

 

Το ασχημόπαπο:  

Έχουμε λύτρωση έπειτα από πράξεις καλής συμπεριφοράς. Έκδηλη επίσης είναι η 

αναγνώριση της ανθρώπινης διαφορετικότητας. 

 

Το χαμόμηλον:  

Εμφανές το θέμα του θανάτου ως τιμωρία.  

 

Είναι αληθέστατον:  

Προβάλλει επιταγές σωστής συμπεριφοράς. 

 

Η βασιλοπούλα και το ρεβίθι:   

Κατακρίνεται η αλαζονεία και προτείνεται η αλλαγή συμπεριφοράς. 

 

Ο σταθερός στρατιώτης:  

Θέμα  θανάτου σε συνδυασμό με τον έρωτα. Επακολουθεί λύτρωση καλής 

συμπεριφοράς, αναγνώριση ανθρώπινης διαφορετικότητας. 

 

Οι δυο κλώσοι:  

Ο  θάνατος ως τιμωρία κακής συμπεριφοράς. 

 

 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ 6 20,0 20,0 20,0 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΩΣ ΛΥΤΡΩΣΗ 2 6,7 6,7 26,7 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

2 6,7 6,7 33,3 

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 1 3,3 3,3 36,7 
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ΕΥΤΥΧΙΑ-ΔΥΣΤΥΧΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 

1 3,3 3,3 40,0 

ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

6 20,0 20,0 60,0 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

2 6,7 6,7 66,7 

ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

2 6,7 6,7 73,3 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΩΣΤΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

3 10,0 10,0 83,3 

ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΩΝ 

1 3,3 3,3 86,7 

ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

2 6,7 6,7 93,3 

ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η 

ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ 

1 3,3 3,3 96,7 

ΘΕΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΡΩΤΑ 

1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Σύμφωνα με τη γενιά του 1880 ως επί το πλείστον τα παραμύθια έχουν ως θέμα 

αναφοράς το θάνατο, ο οποίος έχει να κάνει με τον παιδικό θάνατο σε συνδυασμό με 

τη θρησκεία και το θάνατο ως τιμωρία κακής συμπεριφοράς. Η παρουσία της βίας και 

του θανάτου σε παιδικές ιστορίες μπορούν ασφαλώς να ερμηνευτούν, αν λάβουμε 

υπόψη μας την υψηλή παιδική θνησιμότητα, καθώς και πολλά περιστατικά 

εγκατάλειψης παιδιών ή ακόμη τις πολλαπλές δημόσιες εκτελέσεις εγκληματιών, τις 

οποίες παρακολουθούσαν ακόμη και μικρά παιδιά.  Κατά τη Judith Plotz στο άρθρο 

«Literary ways of killing a child» «όταν τα παιδιά πεθαίνουν στη λογοτεχνία, 

πεθαίνουν με τέτοιον τρόπο που φαίνονται αγνά, ήσυχα, ακίνητα και αιώνια» 

(Nikolajeva, 1995: 3). Τα περισσότερα από τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα, εξάλλου, 

στόχευαν στον εκφοβισμό των παιδιών, προκειμένου να εναρμονιστεί στο εξής η 

συμπεριφορά τους με τους κανόνες που έθεταν οι γονείς. Μια άλλη συχνή θεματική 

της εποχής είναι ο έντονος διδακτισμός παρουσιάζοντας παιδιά ως πρότυπα καλής 

συμπεριφοράς ή την τιμωρία παιδιών τα οποία ενώ ήταν άτακτα με την έγκαιρη 

παρέμβαση της γονεϊκής παραίνεσης οδηγήθηκαν στην επιθυμητή συμπεριφορά. Η 

οικογενειακή ζωή στο σύνολό της προβάλλεται επίσης συχνά ως ιδανική, σε δυο 

διηγήματα μάλιστα δίνεται η ανεξάντλητη αγάπη της μητέρας, ενώ σε ένα διήγημα η 

μητέρα εμφανίζεται σκληρή και άκαρδη προς το παιδί της. Είναι εμφανής η 

εκπαιδευτική σκοπιμότητα στο σύνολο των διηγημάτων, ένα διήγημα μάλιστα αφορά 

καθαρά τη μετάδοση γνώσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της θρησκείας. Κατά τη 

Μάρθα Kαρπόζηλου «τα βιβλία γνώσεων έχουν μορφωτικό χαρακτήρα  
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παρουσιάζοντας δεδομένα, παρατηρήσεις, περιγραφές, εξηγήσεις και πληροφορίες 

που βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν μέσα από τα πράγματα, τα γεγονότα και τα 

φαινόμενα, τις γενικότερες έννοιες που διέπουν  τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο» 

(Καρπόζηλου, 1994: 84). Τα «μεικτά» αναγνώσματα  τα οποία περιέχουν 

λογοτεχνικές ιστορίες και μαζί γνωστικό υλικό  υποστηρίζουν και διευκολύνουν στην 

καλύτερη  σύλληψη της λογοτεχνικής ιστορίας (Κανατσούλη, 2011: 40). 

Παρατηρείται επίσης πως στα περισσότερα κείμενα οι ήρωες είναι κυρίως αγόρια, 

ενώ σε όσα έχουν κυρίαρχο ρόλο τα κορίτσια, εδώ σε ένα, κατέχουν μόνο 

παραδοσιακούς ρόλους. Εδώ προωθείται το σεξιστικό στοιχείο ότι δηλαδή στην 

κοινωνία προβάλλεται ως ισχυρό φύλο ο άντρας, στην παρούσα περίπτωση το αγόρι. 

Τέλος, υπάρχει κι ένα κλασικιστικό διήγημα- με θέμα ρομαντικό όπως ρομαντικά 

είναι τα περισσότερα διηγήματα της εποχής αυτής παρουσιάζοντας τα μικρά παιδιά 

που έχουν πεθάνει σε μορφή αγγέλων. Θέματα παράδοξα για τα παιδιά όπως ο 

θάνατος τα καθιστά δημοφιλή γιατί αντανακλά τη θλιβερή πραγματικότητα των 

χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και διεγείρουν  τα ερωτήματα και τη φαντασία του 

παιδικού κοινού της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Η παρουσία ζητιάνων και η 

απουσία ενός ισχυρού εργατικού κινήματος στο δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα οδηγεί 

στη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου δράσης για την ελληνική αστική τάξη, της 

βοήθειας του εκπολιτισμού. Συμπερασματικά, ο ρομαντισμός είναι διάχυτος- επιρροή 

από την προηγούμενη περίοδο της αθηναϊκής σχολής- στη μορφή του άκρατου 

διδακτισμού, της τιμωρίας, της έντονης παρουσίας του θανάτου και της έλλειψης 

τέρψης ή του κωμικού στοιχείου- επιρροή από τα «μυθιστορήματα μαθητείας» 

(«Bildungsormane»), γι’ αυτό και δε μεταφράζονται ακόμα τα παραμύθια. 

Παρόλα αυτά στα τέλη της εποχής παρουσιάζεται μια ροπή αλλαγής από τον αυστηρό 

διδακτισμό. Παρατηρείται η μετάδοση ωφέλιμων γνώσεων για το παιδί σε 

συνδυασμό με την τέρψη, το κωμικό στοιχείο, την εμφάνιση των ζώων ή 

αντικειμένων τα οποία παίρνουν το ρόλο των δρώντων ανθρώπων σε συνδυασμό 

βέβαια με τη διδασκαλία επιρροή της νέας εποχής, μιλάμε κυρίως για τα 

μεταφράσματα του Δημητρίου Βικέλα. Ούτε όμως στα διηγήματα του Βικέλα 

παρατηρείται η ιδέα προστασίας των παιδιών από την οδύνη της απώλειας η οποία 

όπως θα δούμε και στην επόμενη εποχή δεν προάγεται ούτε κατά τον 19
ο
 αιώνα. Και 

στα μεταφράσματα του Βικέλα παρατηρείται η προσπάθεια της ανάδειξης της 

επιθυμητής συμπεριφοράς, τώρα όχι όμως με την παρουσία παιδιών-ηρώων αλλά με 

τη μεταχείριση αντικειμένων, φυτών, παιχνιδιών και ζώων όπου σ’ αυτές τις ιστορίες 

συνήθως η μη επιθυμητή συμπεριφορά αποδίδεται σε χαρακτήρες της υψηλής τάξης 

(βασιλιάδες/ μεσαία τάξη) έναντι της εργατικής ή στα ωραιότερα ζώα/ φυτά έναντι 

των «άσχημων» ή μικρών. Ιδεολογικά και παιδαγωγικά αυτή η επιλογή του 

συγγραφέα σκοπεύει στο να αγαπηθεί ο περιθωριακός, αδύναμος, φτωχός 

χαρακτήρας έτσι ώστε να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός. 

 

γ) Μετά το 1880 

Η σακκορράφα:  
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Η αλαζονεία ως κακή συμπεριφορά τιμωρείται. 

 

Το πύρειον:  

Στοιχείο θανάτου- κρεμάλα, πολιτική σάτιρα. Με την αλλαγή  συμπεριφοράς  ο 

ήρωας σώζεται. 

 

Το πετών κιβώτιον:  

Πολιτική, εθνικιστική προπαγάνδα   

 

Η αηδών:  

Τεχνοκρατία, σάτιρα 

 

Ο ειρηνοδίκης και ο άγιος Παύλος:  

Η κακή συμπεριφορά τιμωρείται, προβάλλεται το θρησκευτικό στοιχείο- ρεαλιστικός 

διάκοσμος.  

 

Η μικρά κόρη και τα φώσφορα:  

Καταπολέμηση του ρατσισμού, προβάλλεται η θαλπωρή του οικογενειακού θεσμού,  

θάνατος ως εξαγνισμός. 

 

Ο κυρ- Ματοκλείστης:  

Ο θάνατος ως τιμωρία. 

 

Τα πέντε μπιζέλια:  

Η αλαζονεία ως κακή συμπεριφορά και έμμεσος θάνατος ως τιμωρία. 

 

Οι πελαργοί:  

Τιμωρία κακής και έπαινος καλής συμπεριφοράς. Σύγκριση καλού- κακού παιδιού. 

Προώθηση της γνώσης. 

 

Ο μύλος του διαβόλου:  

Τόνωση του θρησκευτικού ιδεώδους. 

 

Η σταλαγματιά του νερού:  

Πολιτική καυστική σάτιρα και τεχνοκρατία.  

 

Δόξα και κακομοιριά:  

Η αλαζονεία ως κακή συμπεριφορά και ρατσισμός. 

 

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων:  

Προώθηση γνώσεων. 

 

Η μικρά Εβραία:  
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Προώθηση της ανεξιθρησκίας και καταπολέμηση του ρατσισμού. 

 

Οι πηδηταί:  

Πολιτική σάτιρα. 

 

Πάτερ ημών:  

Θεσμός οικογένειας- θρησκείας. 

 

Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής:  

 Προβολή της εργατικής τάξης, καταπολέμηση- ρατσισμού. 

 

 Οι τάφοι των βασιλέων:  

Πολιτική σάτιρα και προώθηση γνώσεων. 

 

Επί του θρόνου της Γαλλίας:  

Προώθηση γνώσεων. 

 

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός:  

Προώθηση γνώσεων. 

 

Τι είδεν η σελήνη:  

Προώθηση γνώσεων ελληνικής ιστορίας. 

 

Δώδεκα με το λεωφορείον:  

Πολιτική σάτιρα και μετάδοση γνώσεων. 

 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Η ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ 

5 12,5 12,5 12,5 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ 2 5,0 5,0 17,5 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ 5 12,5 12,5 30,0 

ΣΩΖΕΤΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΜΕ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1 2,5 2,5 32,5 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

1 2,5 2,5 35,0 

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ 2 5,0 5,0 40,0 

ΤΟΝΩΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΙΔΕΩΔΟΥΣ 

3 7,5 7,5 47,5 

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 4 10,0 10,0 57,5 
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

2 5,0 5,0 62,5 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1 2,5 2,5 65,0 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΩΣ 

ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ 

1 2,5 2,5 67,5 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΩΣ ΤΙΜΩΡΙΑ 1 2,5 2,5 70,0 

ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΛΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1 2,5 2,5 72,5 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

7 17,5 17,5 90,0 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 1 2,5 2,5 92,5 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

1 2,5 2,5 95,0 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗΣ 

1 2,5 2,5 97,5 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Στην περίοδο αυτή η ιδεολογία δεν υφίσταται μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη 

περίοδο. Έχει περιοριστεί σημαντικά βέβαια το θέμα του θανάτου και σε όσα 

εμφανίζεται μόνο σε δυο αφορά το θάνατο μικρού παιδιού κι αυτό όχι ως τιμωρία. Το 

κωμικό στοιχείο εμφανίζεται σε μόνο πέντε από τα μεταφράσματα, από τα οποία τα 2 

είναι παραμύθια, συνεπώς ο σκοπός της διδασκαλίας χωρίς τέρψη είναι κι εδώ 

εμφανής αλλά η διδασκαλία είναι λιγότερη αυστηρή από την προηγούμενη περίοδο. 

Το θέμα της κακής συμπεριφοράς αποδιδομένη σε κακούς, ανόητους ή αλαζονικούς 

χαρακτήρες ως πρότυπα μη αρεστά στο παιδί είναι πάλι εμφανές σε 7 διηγήματα 

οπότε η ιδεολογία της διδαχής δεν υποχωρεί. Επίσης, παρατηρείται σε 2 («το 

πύρειον» και «οι πηδηταί») από τα κείμενα η πολιτική και μάλιστα καυστική σάτιρα 

και η παιδαγωγική αξία τους ως προς τα παιδιά έγκειται στο να τα ψυχαγωγήσει λόγω 

του κωμικού στοιχείου. Υπάρχουν ακόμα δυο διηγήματα («οι τάφοι των βασιλέων» 

και «επί του θρόνου της Γαλλίας») με πολιτική και πάλι ιδεολογία, στα οποία το 

παιδαγωγικό στοιχείο βρίσκεται στη μετάδοση ιστορικών και γεωγραφικών γνώσεων. 

Στο παραμύθι «το πετών κιβώτιο», σε ένα σημείο που ο ήρωας ταξιδεύει φτάνει σε 

μια χώρα που ο Άντερσεν ονομάζει «η χώρα των Τούρκων», ενώ ο μεταφραστής 

λόγω εθνικιστικής σκοπιμότητας την ονομάζει «η χώρα των Κάφρων». Τα θέματα 

της θρησκείας και της οικογένειας είναι εμφανή και σ’ αυτήν την περίοδο αλλά σε 2 

διηγήματα («η μικρά κόρη και τα φώσφορα» και «η μικρά εβραία») αποδίδονται με 

παρεκκλίνοντα τρόπο, δηλαδή παρουσιάζοντας την αρνητική πλευρά της οικογένειας 

δηλαδή του κακού πατέρα στο «η μικρά κόρη και τα φώσφορα» ωθεί το παιδί να 

αναγνωρίσει την αξία της οικογένειας μέσω της αντιπάθειας. Ομοίως στο «η μικρά 

εβραία» χρησιμοποιεί έναν ανορθόδοξο τρόπο να τονώσει τη χριστιανική πίστη. Αυτό 

που κάνει είναι να προβάλλει τον εβραϊσμό αλλά μέσω της άρνησης της 

εβραιοπούλας να αποδεχτεί την εβραϊκή πίστη αναδεικνύεται σε όλο το φάσμα του 

κειμένου η υπεροχή του χριστιανισμού. Σε ένα πάλι διήγημα, στο «δώδεκα με το 

λεωφορείον» ενώ σε όλο το διήγημα προβάλλεται η φυσιολατρία ως παιδαγωγική 

αξία, μόνο στο τέλος ο μεταφραστής προσθέτει ένα σχόλιο με ιδεολογικά πολιτικό 

περιεχόμενο σχολιάζοντας κάνοντας νύξη στην πολιτικά ταραγμένη εποχή. Τέλος, 

υπάρχουν κείμενα όπου γίνεται η εμφάνιση της τεχνοκρατίας και της επιστήμης, 

όπως και σε άλλα η μετάδοση γνώσεων σχετικά με την ιστορία άλλων χωρών αλλά 

και της Ελλάδας έτσι ώστε να τονώσει το εθνικό φρόνημα.     

 

 δ) Η γενιά του ‘30 

Η τσαγιέρα:  

Αλαζονεία, τιμωρία κακής συμπεριφοράς. 

 

Μιλάει μια αχτίδα του ήλιου:  

Πολυφωνία. 

 

Οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι:  

Καταπολέμηση ρατσισμού.  
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Η πεταλούδα:  

Αλαζονεία ως κακή συμπεριφορά τιμωρείται. Καταπολέμηση ρατσισμού. 

 

Οι δυο πετεινοί:  

Οκνηρία-  ως πρότυπο κακής συμπεριφοράς τιμωρείται. Πολιτική σκοπιμότητα. 

 

Το κορίτσι με τα σπίρτα:  

Οικογένεια- κοινωνικός ρατσισμός.  

 

Μαργίττα:  

Η αλαζονεία ως πρότυπο κακής συμπεριφοράς τιμωρείται. Μετάδοση γνώσεων. 

Καταπολέμηση ρατσισμού. 

 

Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί:  

Προβάλλεται η  αισιοδοξία, η τεχνοκρατία και η εργατική τάξη. 

 

Η πέννα και το καλαμάρι:  

Η  αλαζονεία ως πρότυπο κακής συμπεριφοράς τιμωρείται. 

 

Η καμπάνα:  

Έντονο θρησκευτικό στοιχείο, πολιτική σάτιρα, καταπολέμηση- ρατσισμού και 

προβολή της ισότητας. 

 

Το παραμύθι της χρονιάς:  

Μετάδοση γνώσεων. 

 

Ο χιονάνθρωπος:  

Έντονος συμβολισμός.  

 

 

 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

5 23,8 23,8 23,8 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ 1 4,8 4,8 28,6 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 1 4,8 4,8 33,3 

ΘΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1 4,8 4,8 38,1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 5 23,8 23,8 61,9 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 2 9,5 9,5 71,4 
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ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ 1 4,8 4,8 76,2 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 1 4,8 4,8 81,0 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 4,8 4,8 85,7 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ 1 4,8 4,8 90,5 

ΙΣΟΤΗΤΑ 1 4,8 4,8 95,2 

ΕΝΤΟΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Ορισμένα από τα πρώτα διηγήματα αυτής της περιόδου εμπεριέχουν την κοινή πλέον 

τακτική της κακής συμπεριφοράς των δρώντων προσώπων ως μέθοδο αποφυγής της 

αλαζονείας, του ρατσισμού και έχουν ως σκοπό την ανάδειξη του φτωχών και 

περιθωριοποιημένων προσδίδοντάς τους θετικά χαρακτηριστικά. Τα διηγήματα όμως 

κυρίως στο τέλος της περιόδου λόγω της πολιτικής αναταραχής και της 

αμφισβήτησης της κυβέρνησης τα οποία είναι 2 φέρουν πολιτική ιδεολογία ακόμα κι 

αν η ιδεολογία τους δε διαφαίνεται καθαρά, δηλαδή με κάποιο ένθετο σχόλιο του 

μεταφραστή. Τα διηγήματα αυτά, τα οποία είναι: «η καμπάνα» και «ο χιονάνθρωπος» 

φέρουν συμβολισμούς όπου συμβολίζεται η εργατική τάξη, δηλαδή ο 

δυσαρεστημένος ελληνικός λαός να διαμαρτύρεται ενάντια στην εξουσία. Στο 

«χιονάνθρωπο» το οποίο είναι καθαρά συμβολιστικό. Η παιδαγωγική του 
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σκοπιμότητα είναι να ψυχαγωγήσει μόνο με τους χαρακτήρες, γιατί αν κρίνουμε από 

πολιτική σκοπιά διαφαίνεται το αδιέξοδο λόγω του δυσάρεστου τέλους. Δυσάρεστο 

τέλος έχουν τα περισσότερα από τα διηγήματα της περιόδου αυτής σε σχέση με των 

προηγούμενων εποχών εφόσον ακόμα κι αν έχει επέλθει η τιμωρία στους 

ανυπάκουους χαρακτήρες η κατάληξή τους είναι απαισιόδοξη και δυσάρεστη, κυρίως 

στα διηγήματα «η πεταλούδα», «Μαργίττα» και «η τσαγιέρα». Το διήγημα «η 

καμπάνα» από την άλλη, περιλαμβάνει καυστική σάτιρα εναντίον της εξουσίας αλλά 

στο τέλος τείνει να παραμερίσει την ταξική αντιπαλότητα μεταχειριζόμενο την 

παιδικότητα των χαρακτήρων, που ανήκουν σε δυο εκ δια μέτρου αντίθετες 

κοινωνικές τάξεις, την ανώτερη από τη μια και την εργατική από την άλλη. Ενώ 

τόνιζε ο συγγραφέας την λεπτότητα και ευγένεια του πριγκιπόπουλου και τη φτώχεια 

και ανέχεια του άλλου παιδιού στο τέλος με κοινό γνώμονα τη θρησκεία (όπου 

τονώνει το χριστιανικό ιδεώδες) αναδεικνύονται ως άνθρωποι- παρατάξεις- 

ιδεολογίες ίσοι. Έτσι σε αντίθεση με το διήγημα «ο χιονάνθρωπος», η «καμπάνα»  

έχει αισιόδοξο τέλος, όπως αισιόδοξο είναι το διήγημα «η ευτυχία σ’ ένα κλαρί». 

Υπάρχουν βέβαια και οι ιδεολογίες μετάδοσης γνώσεων πάνω σε θέματα 

γεωγραφικά, φυσιοκρατικά και τεχνοκρατικά. Παρατηρείται ότι και εδώ λείπει το 

κωμικό στοιχείο, όπως και η παρουσία παραμυθιών με σκοπό την άμεση τέρψη των 

παιδιών.  

 

 

ε) Η 2
η
 μεταπολεμική γενιά 

Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου:  

 Μετάδοση ελληνικών γνώσεων. 

 

Ο σύντροφος του ταξιδιού:  

Ρεαλιστική σκοπιά της ελληνικής ιστορίας. 

 

Το σύμφωνο φιλίας:  

Θρησκευτικό στοιχείο. 

 

 

 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

2 50,0 50,0 50,0 

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

1 25,0 25,0 75,0 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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Την εποχή αυτή στα δυο διηγήματα «ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου» 

και «το σύμφωνο φιλίας» κυρίαρχο ρόλο παίζει η τόνωση του ελληνικού φρονήματος 

που είναι και η ιδεολογική τάση της εποχής, της επιστροφής στις ρίζες. Στο διήγημα 

«το σύμφωνο φιλίας» οι ραγδαίες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και οι συνακόλουθες 

μεταβολές σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο επιβάλλουν μια ρεαλιστική αντιμετώπιση 

των προβλημάτων των πλέον εφήβων ηρώων, που καλούνται να μεταβούν στον 

ενήλικο κόσμο της προσωπικής ευθύνης (Κωτόπουλος, 2011: 49). Κυριαρχεί ο 

ρεαλισμός με μετάδοση γνώσεων ως παιδαγωγική σκοπιμότητα. Το παραμύθι «ο 

σύντροφος του ταξιδιού» περιέχει έντονη θρησκευτική ιδεολογία.   

στ)Η δεκαετία του 80: 

Η μικρή γοργόνα:  

Θρησκευτικό στοιχείο, σεξιστικό στοιχείο. 

 

Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής:  

Ελληνικό στοιχείο, ρατσισμός, σεξιστικό στοιχείο, διαπολιτισμικότητα, η κακή 

συμπεριφορά τιμωρείται, στοιχείο έρωτα, η αγάπη υπερισχύει.   

 

Ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη:  
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Κωμικό στοιχείο, δημοκρατία, δικαιοσύνη, μεγαλείο της μόρφωσης, αξία του 

χρήματος.   

 

Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι:  

Κατακρίνεται η αλαζονεία και προτείνεται η αλλαγή συμπεριφοράς, ταξικές 

διαφορές, στοιχείο γάμου. 

 

Η βασίλισσα του χιονιού:  

Κωμικό στοιχείο, θρησκευτικό στοιχείο, μεγαλείο θεού σε σχέση με τους δαίμονες, 

σημασία φιλίας, μετάδοση γνώσεων, θεσμός οικογένειας, η κακή συμπεριφορά 

τιμωρείται, θρησκευτικό στοιχείο, ελπίδα, αφηρημάδα τιμωρείται, μεγαλείο 

μόρφωσης, αξία του χρήματος, ταξικές διαφορές, καλή πράξη ανταμείβεται, κακία 

παρουσιάζεται ως ασχήμια, στοιχείο θανάτου, η αγάπη υπερισχύει.   

 

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα:  

Οικογένεια- κοινωνικός ρατσισμός. 

 

Η Τοσηδούλα:  

Στοιχείο γάμου, η καλοσύνη υπερισχύει.  

 

Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα:  

Τιμωρία κακής συμπεριφοράς μέσα από κωμικές μορφές. 

 

Το άσκημο παπάκι:  

Έχουμε λύτρωση έπειτα από πράξεις καλής συμπεριφοράς. Έκδηλη επίσης είναι η 

αναγνώριση της ανθρώπινης διαφορετικότητας. 

 

Ο μολυβένιος στρατιώτης:  

Θέμα θανάτου σε συνδυασμό με τον έρωτα. Επακολουθεί λύτρωση καλής 

συμπεριφοράς, αναγνώριση ανθρώπινης διαφορετικότητας. 

 

Το αηδόνι:  

Τεχνοκρατία, σάτιρα. 

 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 6,4 6,4 6,4 

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 4,3 4,3 10,6 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 2,1 2,1 12,8 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 4 8,5 8,5 21,3 
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 1 2,1 2,1 23,4 

ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ 

3 6,4 6,4 29,8 

Η ΑΓΑΠΗ ΝΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ 3 6,4 6,4 36,2 

ΚΩΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 6,4 6,4 42,6 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2,1 2,1 44,7 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1 2,1 2,1 46,8 

ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 4,3 4,3 51,1 

ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 2 4,3 4,3 55,3 

ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 4,3 4,3 59,6 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΑΜΟΥ 2 4,3 4,3 63,8 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΦΙΛΙΑΣ 1 2,1 2,1 66,0 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 1 2,1 2,1 68,1 

ΘΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2 4,3 4,3 72,3 

ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΗ 

ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΤΑΙ 

3 6,4 6,4 78,7 

ΚΑΚΙΑ ΩΣ ΑΣΧΗΜΙΑ 2 4,3 4,3 83,0 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ 1 2,1 2,1 85,1 

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ 1 2,1 2,1 87,2 

ΜΑΓΓΙΣΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΕΣ 2 4,3 4,3 91,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΗ 

ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ 

4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Την περίοδο αυτή η ιδεολογία απαντά περισσότερο σε σύγχρονες επιταγές. 

Ιδεολογικά ο κοινωνικός και ο σεξιστικός ρατσισμός όπως και η έννοια της 

διαπολιτισμικότητας είναι εμφανείς. Επιπλέον, σε σχέση με τις προηγούμενες 

περιόδους στα έργα αυτά διαφαίνεται η παιδαγωγικότητα, ότι ο αρχικός και κύριος 

στόχος της μετάφρασης είναι το παιδί.  

Η επιθυμία της Μικρής Γοργόνας να εγκαταλείψει το οικείο γι’ αυτήν βασίλειο του 

βυθού καθοδηγείται από τη θρησκευτική ιδεολογία της εποχής. Στο πλαίσιο της 

ιδεολογίας της εποχής είναι η μέριμνα για το συλλογικό καλό. Αυτό αποτελεί μια 

ακραία αντίληψη που όπως εξάλλου και κάθε δυσάρεστο τέλος στα παραμύθια του 

Άντερσεν αφήνει κάποια δόση αισιοδοξίας. Η γυναικεία σιωπή, κανόνας προφανώς 

για τα χρόνια του Άντερσεν μπορεί να σημαίνει γυναικεία υποταγή και παραίτηση 

του δικαιώματος της γυναίκας να ακουστεί. Οι γυναίκες εκπροσωπούνται από δύο 

αντιθετικά πρότυπα: τις σεξουαλικά ισχυρές νεαρές γυναίκες και ταυτόχρονα 

ρομαντικές και ευαίσθητες που αφιερώνουν τη ζωή τους στην αναζήτηση μιας 

πριγκιπικής αγάπης, και τις περιθωριοποιημένες μεσήλικες και κακές μάγισσες, 

γενεσιουργούς της συμφοράς και της ανατροπής μιας ομαλής συνθήκης, με 

προβληματική την εικόνα που έχουν για τη θηλυκή πλευρά του εαυτού τους. Αυτές οι 

απεικονίσεις συναντώνται συχνά και στα λαϊκά παραμύθια. (Γαβριληίδου, 2011: 63-

64).  
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5.1.1. Τα κείμενα του Χ. Κ. Άντερσεν, τα μεταφράσματα και η ιδεολογία τους 

Παρακάτω θα γίνει η αντιστοίχιση των αγγλικών μεταφράσεων των παραμυθιών του 

Άντερσεν με τα μεταφράσματα των Ελλήνων λογοτεχνών. 

 

Ιστορία μιας φιάλης- The bottle neck 

Ιστορία μιας δραχμής- The silver shilling 

Η μικρά φωσφοροπόλις/ Η μικρά κόρη και τα φώσφορα/ Το κορίτσι με τα σπίρτα 

   - The little match-seller 

Ακανθώδης η προς την δόξαν οδός- The thorny road of honor 

Ο άγγελος- The angel 

Η παλαιά οικία- The old house 

Το λευκάνθεμον/ Το χαμόμηλον - The daisy 

Ο κομήτης- The comet  

Η σακκοράφα- The darning needle 

Ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος- The metal pig 

Το κακόπαιδον- The saucy boy 

Η αηδών/ Το αηδόνι  - The nightingale 

Ο μύλος του διαβόλου- The windmill  

Δώδεκα με το λεωφορείο- The mail-coach-passengers 

Ο κυρ- ματοκλείστης- Ole-Luk-Oie, the dream-god 

Η μικρά εβραία- The Jewish-maiden 

Οι πηδηταί- The jumper 

Οι πελαργοί- The storks 

Τα πέντε μπιζέλια- The pea blossom 

Δόξα και κακομοιριά/ Οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι-  The conceited apple-branch 

 Η σταλαγματιά του νερού- The drop of water 

Μιλεί μια αχτίδα του ηλίου- Sunshine stories  

Οι δυο πετεινοί- The farm-yard cock and the weather-cock 

Η τσαγιέρα- The teapot 

Η ευτυχία σ’ ένα κλαρί- Luck may lie in a pin  

Η πεταλούδα- The butterfly 

Η πέννα και το καλαμάρι- The pen and the inkstand  

Η καμπάνα- The bell 

Το παραμύθι της χρονιάς- The story of the year 

Ο χιονάνθρωπος- The snow man 

Το σύμφωνο φιλίας- The shepherd’s story of the bond of friendship 

Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου- A rose from Homer’s grave 

Το πετών κιβώτιο- The flying trunk 

Το πύρειον- The tinder-box 

Ο σύντροφος του ταξιδιού- The travelling companion 

Τα φορέματα του βασιλέως/ Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα - The emperor’s 

new suit 

Το ασχημόπαπον/ Το άσχημο παπάκι - The ugly duckling  
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Είναι αληθέστατον- There’s no doubt about it 

Η βασιλοπούλα και το ρεβίθι/ Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι - The princess and the 

pea 

Ο σταθερός στρατιώτης/ Ο μολυβένιος στρατιώτης- The brave tin soldier 

Οι δύο κλώσοι- Little Claus and big Claus 

Η μικρή γοργόνα- The little mermaid 

Ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη- The goblin and the huckster 

Η βασίλισσα του χιονιού- The snow queen 

Η Τοσηδούλα- Little tiny or Thumbelina 

 

Τα επόμενα εννέα μεταφράσματα αποτελούν μεταφράσεις του εκτενούς διηγήματος: 

“what the moon saw”. Συγκεκριμένα: 

Η ευαίσθητος κόρη- μετάφραση 2
ης

 ενότητας  

Επί του θρόνου της Γαλλίας- μετάφραση 5
ης

 ενότητας 

Τι είδεν η σελήνη- αντλεί στοιχεία από την 5
η
 και 8

η
 ενότητα 

Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων- μετάφραση 14
ης

 ενότητας 

Διήγησις της σελήνης- μετάφραση 21
ης

 ενότητας 

Το ροδάνι- μετάφραση 23
ης

 ενότητας 

Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής- μετάφραση 25
ης

 ενότητας 

Οι τάφοι των βασιλέων-  μετάφραση 28
ης

 ενότητας 

Πάτερ ημών/ τι είδεν η σελήνη - μετάφραση 34
ης

 ενότητας 

 

Στα επόμενα τέσσερα μεταφράσματα δεν υπάρχει αντιστοιχία με κανένα από τα 

παραμύθια της συλλογής των απάντων του Άντερσεν “The complete Hans Christian 

Andersen Fairy Tales”. Αυτά είναι τα εξής:  

Ο ειρηνοδίκης και ο άγιος Παύλος 

Μητρός επάνοδος 

Μαργίττα 

Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής 

 

Ιδεολογία Άντερσεν 

Ο Άντερσεν έγραφε τα παραμύθια του από το 1835 ως το 1872, (κατά την ρομαντικό 

- ρεαλιστική περίοδο του Biedermeier, όταν η κατανομή του κύρους των ειδών 

ενθάρρυνε τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία). Εκτός από οδοιπορικά, μυθιστορήματα, 

ποιήματα και θεατρικά έργα έγραψε πάνω από 160 διηγήματα, παραμύθια, μεγάλες ή 

μικρές ιστορίες, που σε όλες άφησε κάτι από τη γνώση, τη φιλοσοφία, τη φαντασία 

του, τα όνειρα και τα πιστεύω του, το χιούμορ του και, στο καθένα λίγο από την 

καρδιά του (Haase, 2008: 32). Ο Άντερσεν γράφει καθαρά παραμύθια και διηγήματα 

εμπνευσμένα από τις εμπειρίες της ζωής του. Το κάθε έργο του έχει τις ρίζες του σε 

γεγονότα και εμπειρίες του παρελθόντος που έχει αποκτήσει ο ίδιος, και τις 

προβάλλει σαν να είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Στα παραμύθια του όλοι αυτοί 

οι έμψυχοι και άψυχοι φίλοι του (άνθρωποι, ζώα, φυτά, λουλούδια, κτλ.) κινούνται, 
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ζουν, μιλάνε, τσακώνονται, παντρεύονται, πεθαίνουν μέσα στις οικογένειες που οι 

ίδιοι δημιουργούν. Χρησιμοποίησε, αν και με διαφορετικό τρόπο, τα παραμύθια της 

λαϊκής, προφορικής παράδοσης, που έως τότε κυκλοφορούσαν ανώνυμα και 

προφορικά σε διαφορετικά στρώματα του πληθυσμού, κυρίως τα φτωχότερα, για να 

ψυχαγωγήσουν και να μορφώσουν τα παιδιά. Ο 19ος αιώνας, εποχή που έζησε ο 

Άντερσεν, εποχή «ανακάλυψης της παράδοσης» από τους λαούς της Ευρώπης και 

καταγραφής των λαϊκών προφορικών παραμυθιών ορίζει και ένα τεράστιο πεδίο 

«επαναχρησιμοποίησης» και «επανασημασιοδότησης» του παλαιότατου παραμυθικού 

είδους. Στη διάρκεια του 19ου αι., τα παραμύθια, μέσα από τις λογοτεχνικές 

επεξεργασίες επώνυμων συγγραφέων, αποκτούν ένα νέο κοινωνικό ρόλο και 

κρίνονται, από την οπτική γωνία των κυρίαρχων κοινωνικών στρωμάτων, χρήσιμα 

για την ανατροφή των παιδιών. Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο της αλλαγής του 

κοινωνικού ρόλου του παραμυθιού στην Ευρώπη, ο Άντερσεν γνώρισε την καθολική 

αποδοχή «ως ο μεγάλος συγγραφέας των μικρών» και τα παραμύθια του 

καθιερώθηκαν ως ένα είδος λογοτεχνικού προτύπου για τον δυτικό πολιτισμό. Στο 

σύμπαν των παραμυθιών του κυριαρχεί ένα αίσθημα συμπάθειας για κάθε ζωντανό 

πλάσμα -ανθρώπινο ή μη ανθρώπινο- όσο μικρό και ασήμαντο και αν φαίνεται. «Το 

δικαίωμα να ζει ο καθένας με τον δικό του τρόπο και αυτό να γίνεται σεβαστό», είναι 

ένα από τα μηνύματα του Άντερσεν. Από την άλλη πάλι, στον παραμυθένιο κόσμο 

του επανέρχονται τα θέματα της γέννησης και του θανάτου, της εύθραυστης 

παιδικότητας, της επιθυμίας και της ενοχής σε ένα πλαίσιο καθαρά διδακτικό, γεμάτο 

αναφορές σε μια σωστή συμπεριφορά και σε πρότυπα πολιτικής ιδεολογίας» 

(Petersen, 2008: 232).  

Ο Άντερσεν υιοθέτησε το γερμανικό ιδεαλισμό. Ο γερμανικός ιδεαλισμός λοιπόν, 

έγκειται στη διάκριση ανάμεσα στον υλικό και ψυχοπνευματικό πολιτισμό, που 

υιοθέτησαν νεότεροι γερμανικοί κοινωνιολόγοι όπως ο A. Vierkandt, Fr. 

Oppenheimer, οι αδερφοί Max, ο Alfred Weber, ο Ottmar  Spann και άλλοι. 

Συγκεκριμένα ο Weber τονίζει πόσο πρέπει να αποφεύγει ο ερευνητής να 

αντιλαμβάνεται τα γεγονότα της ιστορίας σαν άψυχα πραγματικά περιστατικά. Είναι, 

λέει, προ πάντων «πράξεις ανθρώπινες» που «βγαίνουν από τη ζωή ανθρώπινων 

κοινωνιών». Οι γερμανοί ιδεαλιστές είναι φιλόσοφοι της ιστορίας που 

αντιλαμβάνονται τη θεωρία της κοινωνικής πραγματικότητας σαν επιστήμη του 

πολιτισμού (Παπαχατζής, 1971: 242, 243).  

Από τη δικιά του οικογένεια, ο Άντερσεν εισέπραξε περισσότερο πόνο παρά χαρά. Κι 

ίσως ο πόνος και η χαρά που εναλλάσσονται μέσα στα γραπτά του να είναι μια 

ασυνείδητη προσπάθεια να διασκεδάσει παλιές μνήμες και να απαλύνει τις πληγές 

που άφησαν μέσα την ψυχή του διάφορα γεγονότα στα παιδικά και εφηβικά του 

χρόνια. Δίνοντας στους ήρωές του ανθρωπόμορφη υπόσταση διευκολύνει τη 

διαδικασία της ταύτισης, κι έτσι η εμπλοκή του αναγνώστη στη ροή της ιστορίας 

είναι μεγαλύτερη. Για παράδειγμα στο παραμύθι «Διήγησις της σελήνης» η αναφορά 

στην κακία του κόσμου μοιάζει με την περίπτωση του Άντερσεν, ο οποίος πολλές 

φορές στην ζωή του έπεσε θύμα κοροϊδίας. Στο παραμύθι «η παλαιά οικία»  συχνά 
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εμπιστευόταν στα ημερολόγιά του την οδύνη που του προκαλούσαν τα συναισθήματα 

της μοναξιάς και της πλήξης που τον κυνήγησαν σχεδόν σε όλη του τη ζωή. 

Αναζητούσε την παρέα αλλά κάποιες φορές βαριόταν. Πόσο καταλάβαινε ο 

δημιουργός του το μικρό μολυβένιο στρατιωτάκι». (Νίλσεν, 1994: 36, 38)  Στο 

παραμύθι «ο άγγελος»  ο ίδιος λέει «η ομορφιά δεν είναι τόσο σημαντική όσο είναι η 

ενάρετη ζωή». Αυτό το ρητό αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν καθώς η άσχημή του εμφάνιση τον στιγμάτισε σε πολλές φάσεις της ζωής 

του. Παρόλα αυτά ο ίδιος υπήρξε σωστός και δίκαιος (Νίλσεν, 1994: 136). Στο 

παραμύθι «το ροδάνι» εάν ανατρέξουμε στα πρώιμα γεγονότα της ζωής του, θα 

διαπιστώσουμε πως αυτό το παραμύθι ήταν δημιούργημα της φαντασίας του, από 

τότε που ήταν ακόμη παιδί καθώς όταν τέλειωσε το σχολείο των άπορων παιδιών, 

μπήκε σε ένα ραφτάδικο, για να μάθει την τέχνη, αλλά ούτε και εκεί τα κατάφερε. Το 

ενδιαφέρον του έπειτα στράφηκε στο θέατρο, του άρεσε να απαγγέλλει και να 

τραγουδά, στο τέλος, όμως, τον κέρδισε η συγγραφή παραμυθιών. Έτσι λοιπόν 

συμπεραίνουμε πως αρχικά είχε ως όνειρο να ασχολείται με την ύφανση ή τη ραπτική 

και κυρίως να βλέπει τους γονείς του ευτυχισμένους, αν και φτωχούς. Στο παραμύθι 

«ο ορειχάλκινος αγριόχοιρος» λέει χαρακτηριστικά η Νίλσεν:  

«σ’ αυτό το περιβάλλον μεγάλωνε το παιδί, που το μόνο που λαχταρούσε ήταν 

να ζωγραφίζει και να τριγυρνάει στις πινακοθήκες της πόλης. Και ενώ τον 

προόριζαν για γαντοποιό (τον Άντερσεν τον προόριζαν για ράφτη οι γονείς 

του), το μικρό φτωχόπαιδο έγινε μεγάλος ζωγράφος. Και ο μικρός Άντερσεν, 

όταν μεγάλωσε κι αυτός, κρατούσε όπου κι αν πήγαινε ένα ψαλίδι με το οποίο 

έκοβε με δεξιοτεχνία πανέμορφες χάρτινες φιγούρες».  

Στο παραμύθι «το ασχημόπαπο» αναφέρει πως «ο Άντερσεν στο γυμνάσιο ξεχώριζε 

με την εμφάνισή του από τους μικρούς συμμαθητές του.  Ο διευθυντής του ο κ. 

Meisling τον ταπείνωνε συχνά μπροστά σε όλους. Στο πανεπιστήμιο του είχαν βγάλει 

το παρατσούκλι, Άντερσεν ο ψηλέας, καθώς με τα μακριά του πόδια και χέρια, με τα 

μεγάλα μυτερά του δόντια και την άγαρμπη περπατησιά του όλοι τον θεωρούσαν 

κακόμορφο και γελοίο» (Νίλσεν, 1994: 99) «και η μητέρα του Άντερσεν τον 

καμάρωνε όταν ήταν μικρός αλλά δεν είχε αρκετό χρόνο να του διαθέσει. Ήταν όμως 

μια καλή γυναίκα, αγράμματη και δεισιδαίμων που είχε μάθει τη ζωή από τη σκληρή 

της όψη: μικρούλα την έστελναν οι γονείς της να ζητιανεύει» (αυτό παραπέμπει στο 

διήγημα «το κοριτσάκι με τα σπίρτα», όπου το κοριτσάκι αυτό  δεν είναι άλλο από τη 

μητέρα του Άντερσεν (Νίλσεν, 1994:  89). Στο παραμύθι «τα πέντε μπιζέλια» «δεν 

είναι γνωστό πότε έμαθε ο Άντερσεν για την ετεροθαλή αδερφή του,  Karen Marie, 

υπάρχουν όμως στο παραμύθι αυτό η φωνή της μητέρας, που ίσως είναι της μητέρας 

του» όπου διαφαίνεται ο πόνος της στο δεύτερο τεύχος του διηγήματος εκεί όπου 

λέει: «θα πάγη [sic] να βρη [sic] την αδερφούλα της, έλεγεν η κακόμοιρη μητέρα… ο 

Θεός εμοιράσθηκε [sic] μαζί μου τον κόπον
. 
Μου πήρε το ένα…». Στο παραμύθι «η 

αηδών» «η διάσημη Σουηδέζα τραγουδίστρια Jenny Lind, για την οποία λέγεται ότι 

έγραψε αυτό το παραμύθι έγινε γι’ αυτόν η βουβή αγάπη που κουβάλησε μέσα του 

για πολλά χρόνια, χωρίς να μπορέσει να την εκφράσει» (Νίλσεν, 1994:  84). Στο 

παραμύθι «το κοριτσάκι με τα σπίρτα», όσον αφορά το ρόλο του πατέρα στη ζωή του 
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Άντερσεν διαφαίνεται εδώ αλλά και στο σύνολο των παραμυθιών του. Καθώς εφόσον 

δεν υπήρχε μια ουσιαστική σχέση με τον πατέρα του, δυσκολεύτηκε ως συγγραφέας 

να παρουσιάσει μια όμορφη, σημαντική ή απλώς θετική εικόνα του πατέρα, όπως 

συμβαίνει και εδώ με την αναφορά: «ο πατήρ της θα την έδερε». Στο παραμύθι «το 

λευκάνθεμον» το λευκάνθεμο μοιάζει με τη ζωή του Άντερσεν, ο οποίος 

περιφρονούνταν από όλους λόγω της ισχνής του διάπλασης και της φτώχειας του. Στο 

τέλος, παρόλα αυτά χάρη στην πίστη του Θεό και την επιμονή του δικαιώθηκε καθώς 

του δόθηκε το θείο χάρισμα της συγγραφής. Στο παραμύθι «ο κυρ- ματοκλείστης»,  

για τον Άντερσεν, ο ύπνος είναι συχνά γεμάτος εφιάλτες. Γνωστή είναι εξάλλου, από 

τα ημερολόγιά του, η χρόνια αϋπνία του. (Rossel, 1996: 17)  Στο παραμύθι 

«Εικονογραφημένον βιβλίον άνευ εικόνων» εδώ και πάλι πρόκειται για την 

προσωποποίηση της ζωής του, την αγάπη του για το θέατρο και τον άσβηστο πόθο 

του για μια γυναίκα. Στο παραμύθι «ο χιονάνθρωπος» Το παρόν παραμύθι αποτελεί 

μια αντανάκλαση της δυστυχισμένης ζωής του Άντερσεν που έζησε χρόνια μέσα στη 

δυστυχία και τη φτώχεια σε συνδυασμό με τον αβάσταχτο κρύο χειμώνα της Δανίας. 

Το εν λόγω παραμύθι είναι ένας στεναγμός λόγω του κρύου και για τα νιάτα που 

πέρασαν. Περιγράφει τα βάσανα της ζωής δίνοντας παρόλα αυτά μια ευχάριστη 

παιδική νότα. Στο παραμύθι «ο σύντροφος του ταξιδιού» το αυτοβιογραφικό στοιχείο 

είναι επίσης ισχυρό, καθώς ο Άντερσεν φαίνεται να ταυτίζεται με το νεαρό Γιοχάνες. 

O ορφανός ήρωας ταξιδεύει μακριά από τον τόπο του, αναζητώντας την πριγκίπισσα 

των ονείρων του, όπως συνέβη και στη ζωή του συγγραφέα, ο οποίος όμως δεν 

μπόρεσε να αποκτήσει ποτέ κανέναν έρωτά του. Στην πορεία του συνοδεύεται από 

την πατρική μορφή του συνταξιδιώτη, που θα του λύσει όλα του τα προβλήματα, 

σύντροφο παντοτινό, σταλμένο από το υπερπέραν, ως ανταμοιβή για τη θεάρεστη 

πράξη του ήρωα, την ταφή ενός αγνώστου. Στο παραμύθι «η μικρή γοργόνα» οι 

γοργόνες είναι δημοφιλείς στη δανική λογοτεχνία. Ο Άντερσεν στο γράμμα του προς 

τον B. S. Inglemann λέει ότι ήταν το μόνο που τον επηρέασε όσο έγραφε (Νίλσεν, 

1994: 163). Ο Eric Dal λέει πως η μονομερής αγάπη για τον πρίγκιπα συμβολίζει τη 

μονομερή αγάπη του Άντερσεν προς τη Louise, κόρη του ευεργέτη του, Jonas Collins 

από τον οποίο ζητούσε αναγνώριση. Η αγάπη του επίσης προς τη Louise θα 

προσέφερε αδερφική ισότητα προς το φίλο του Collins.  Ο πάτος της θάλασσας 

συμφωνεί με τον κόσμο απ’ όπου προήλθε ο Άντερσεν.  Κατά τον  P. M. Pickard 

θεωρεί ότι το διήγημα αυτό γράφτηκε ως αντίδραση του Άντερσεν για τους 

αρραβώνες της Louise με τον Jetta (Altmann & Gail de Vos, 2001: 179). Στο 

παραμύθι «η βασίλισσα του χιονιού», αυτές οι διαπλεκόμενες ιστορίες ήρθαν στο 

μυαλό του Άντερσεν από μνήμες της παιδικής του ηλικίας. Ο κήπος των παιδιών 

έμοιαζε με τον κήπο της μητέρας του στη στέγη του σπιτιού τους. Η απαγωγή του 

Κέυ και η εικόνα που βλέπει στο παράθυρο συνδέεται με ένα σχήμα φτιαγμένο από 

πάγο σε ένα παράθυρο που κάποτε του είχε δείξει ο πατέρας του και του είχε πει ότι 

έμοιαζε με γυναίκα με τεντωμένα χέρια λέγοντας «ήρθε να με πάρει» (Altmann & 

Gail de Vos, 2001: 149). Όπως και στα παραμύθια «Ιστορία μιας φιάλης» και 

«Ιστορία μιας δραχμής». 
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Στον κόσμο που πλάθει ο Άντερσεν οι ήρωές του ανεξάρτητα από την 

προέλευσή τους, ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και αναπτύσσουν όλων των 

ειδών τις διαπροσωπικές σχέσεις. Βασιλιάδες, αηδόνια, μαργαρίτες, κατσαρόλες, 

ηλιαχτίδες, όλα είναι ήρωες του Άντερσεν σε κάποιο στιγμιότυπο της φανταστικής, κι 

όμως καθημερινής ζωής, όπου εξελίσσονται δράματα και κωμωδίες, 

διαδραματίζονται έρωτες, αδικίες και κάποιο χαμόγελο θα βρεθεί να απαλύνει την 

πίκρα των δακρύων. Εκείνη την εποχή όπου η κοινωνικο-οικονομική ελίτ της 

Ευρώπης είχε την αποκλειστικότητα της μόρφωσης και της κάθε πνευματικής 

δραστηριότητας ήταν εκείνοι που πρώτοι εισήγαγαν στο γραπτό λόγο έννοιες 

αντίθετες του ρομαντισμού, όπως: φτώχεια, μιζέρια, κοινωνικές αδικίες. Κατά την 

Isabelle Jan ο Άντερσεν «αντιπροσωπεύει την εισχώρηση στη λογοτεχνία του 

προλεταριάτου και της νεύρωσης» (Jan, 1977: 12). Καυτηρίασε τους αριστοκράτες, 

περιέγραφε συχνά ανθρώπους και χώρους που δεν είχαν αίγλη. Ο Eλίας 

Mπρέδσντορφ γράφει «Ο Άντερσεν που περιφρονούσε πράγματι τους «ευγενείς εξ 

αίματος» και πίστευε στους «ευγενείς του πνεύματος» είχε πλήρη συνείδηση της 

ειρωνείας του πράγματος, καθότι σύχναζε πολύ στις οικογένειες των Δανών ευγενών, 

μέσα στα περίλαμπρα αρχοντικά τους και τους πύργους τους» (Bredsdorff, 1984: 

τευχ. 108). O J. Zipes, λαμβάνοντας υπόψη του ότι στο πρώτο μισό του 19ου αι. η 

Δανία, μια μικρή χώρα, με μια κλειστή φεουδαρχική γραφειοκρατική δομή, 

μεταμορφώνεται σταδιακά σε μια κοινωνία υπό την ηγεσία των αστών, υποστηρίζει 

πως, αν θέλουμε να συλλάβουμε το ουσιώδες στοιχείο των παραμυθιών του 

Άντερσεν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε με ποιο τρόπο ο συγγραφέας 

μεταχειρίστηκε την έννοια της κοινωνικής κυριαρχίας. Αν και στα παραμύθια του ο 

Άντερσεν συγκεντρώνει συχνά το ενδιαφέρον του στα φτωχά στρώματα και εκφράζει 

μια συμπάθεια προς κάθε καταπιεσμένο, θεωρεί ότι η άνοδος πλασμάτων στερημένων 

από δικαιώματα εξαρτάται από την ίδια τους τη συμπεριφορά και επιδοκιμάζεται από 

μια ανώτερη δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζει ένα σύστημα αξιών 

ολοκληρωτικά αστικό, εμπνευσμένο από τις αντιλήψεις της εποχής του για τις 

δεξιότητες και τις διαθέσεις (Zipes, 2006: 73). Για παράδειγμα στο παραμύθι «η 

σακκορράφα» Κατά τη Νίλσεν:  

«μια Δανέζα κόμησσα εξέφρασε κάποτε στον Άντερσεν την έκπληξή της για 

την επιλογή που έκανε ως προς τους χώρους και τους ήρωες των παραμυθιών 

του. Πως είναι δυνατόν, του είπε, να συχνάζεις ο ίδιος στους κύκλους της 

υψηλής αριστοκρατίας και να γράφεις ιστορίες όπως «η σακορράφα»;  

Η αλήθεια είναι ότι ο Άντερσεν που κυκλοφορούσε πράγματι από παλάτι σε παλάτι, 

χρησιμοποίησε την ταπεινή του προέλευση εκεί που τον συνέφερε, ενώ δεν έπαψε 

ποτέ να ζητάει την κοινωνική αναγνώριση από τις άρχουσες και πνευματικές τάξεις» 

(Νίλσεν, 1994: 59,60). Στο παραμύθι «τα φορέματα του βασιλέως» ο Άντερσεν πάντα 

παρουσιάζει τις βασιλοπούλες με αρνητικά χαρακτηριστικά, το ίδιο συμβαίνει κι εδώ 

με το βασιλιά του διηγήματος. Κατακρίνει την αλαζονεία, την πονηριά, τη 

ματαιότητα όπως και την αφέλεια των μεγαλείων. Στο παραμύθι «η βασιλοπούλα και 

το ρεβίθι» κατά την Παναγιώτα Γούλα: 
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 «με επιδέξιους λεκτικούς χειρισμούς, ο Άντερσεν πλουτίζει μια σχεδόν 

ανώδυνη λαϊκή διήγηση με μια γλυκόξινη κοινωνική ειρωνεία: η μητέρα του 

πρίγκιπα τον καθησυχάζει ευτυχισμένη: Ω, είναι σίγουρα γνήσια πριγκίπισσα, 

γιατί μόνο μια γνήσια πριγκίπισσα θα ήταν τόσο ιδιότροπη που να την ενοχλεί 

ένα μπιζέλι κάτω από είκοσι στρώματα και είκοσι παπλώματα!».  

Ο Jack Jipes αναφέρει πως είναι μια απλή ιστορία σχετικά με την αριστοκρατική 

υπόσταση. Ένας πραγματικός πρίγκιπας μπορεί να παντρευτεί μόνο μια αυθεντική 

πριγκίπισσα με την πρέπουσα ευαισθησία (Altmann & Gail de Vos, 2001: 94). Ο 

Pedersen έχει βρει επαναστατικά αισθήματα στα παραμύθια του. Ο Peter Brask λέει 

πως τα παραμύθια του είναι γεμάτα χλεύη και καυστική σάτιρα προς τον αστικό 

κόσμο (Altmann & Gail de Vos, 2001: 18). Ο Neils Ingwersen τον θεωρεί ως 

ανατρεπτικό συγγραφέα ο οποίος απεικονίζει τη μεσαία τάξη ως ανταγωνιστή του 

(Altmann & Gail de Vos,  2001: 145). Στο παραμύθι «το πύρειον» κατά τη Νίλσεν: 

«ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η βασίλισσα ήταν έξυπνη, αυτή βρήκε τον τρόπο να 

ανακαλύψουν το μέρος όπου έμενε ο στρατιώτης, λέει χαρακτηριστικά με ειρωνεία 

βέβαια: δεν είξευρε [sic] μόνον να πηγαίνη [sic] με την άμαξαν, αλλά και άλλα 

πράγματα». Στο παραμύθι «οι πηδηταί» ο Άντερσεν γράφει για τη ματαιοδοξία και 

την κενότητα των ευγενών. Και εύστοχα τους σατιρίζει στο παραμύθι όπου, παρόλο 

που έχει αναγγελθεί αγώνας άλματος σε ύψος με έπαθλο την πριγκίπισσα, τελικά την 

κερδίζει όχι ο Ψύλλος που πήδησε πιο ψηλά, ούτε ο Γρύλος που πήδησε αρκετά 

ψηλά, αλλά ο Αίγαγρος που πήδησε πιο χαμηλά από όλους όμως «στη σωστή 

κατεύθυνση: πάνω στην αγκαλιά της πριγκίπισσας. Στο παραμύθι «οι τάφοι των 

βασιλέων» παρεμβάλλει το σχόλιο για τους νεκρούς βασιλείς όπου πάνω στον τάφο 

τους υπάρχουν ιστοί αράχνης «ο ιστός είναι τόσο βραχύβιος όσο το πένθος των 

ανθρώπων». Στο παραμύθι «Μαργίττα» κατά τη Νίλσεν:  

«ο Άντερσεν πολύ θα ήθελε να ανήκει στην αριστοκρατία. Όταν ήταν πολύ 

μικρός η μητέρα τον είχε βάλει στο σχολείο του κ. Carsten για αγόρια και το 

μόνο παιδί με το οποίο δέθηκε ήταν ένα κοριτσάκι που το είχαν στείλει για 

λίγο οι γονείς του στο ίδιο σχολείο (το σχόλιο αντανακλά την έμπνευσή του 

για το εν λόγω διήγημα). Σ’ όλη του τη ζωή ένιωθε φθόνο για τους 

γαλαζοαίματους, ενώ στις συναλλαγές μαζί τους κρατούσε μια σχεδόν δουλική 

στάση. Η ταπεινή του καταγωγή του προκαλούσε δυσφορία» (Νίλσεν, 1994: 

129).  

Στο παραμύθι «οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι» κατά τη Νίλσεν: «ο Άντερσεν 

καυτηριάζει την περηφάνια και τη ματαιοδοξία, στάσεις που προετοιμάζουν από 

μόνες τους την καταδίκη τους. Λιγότερη αυστηρή θα είναι η τιμωρία που εφεύρει ο 

συγγραφέας για όσους βέβαια έχουν κάποια συνείδηση της ματαιοδοξίας τους» 

(Νίλσεν, 1994: 54). Και στο παραμύθι «ο σύντροφος του ταξιδιού» ο Άντερσεν 

«στολίζει τις βασιλοπούλες στα παραμύθια με χρώματα μάλλον σκιερά. Για έναν 

άνθρωπο που σε όλη του τη ζωή κράτησε απέναντι στις γυναίκες στάση 

επιφυλακτική, δεν είναι καθόλου περίεργο να αποδίδει στη γυναικεία φύση 

χαρακτηριστικά όπως η επιτήδευση, η σκληρότητα και ο εγωισμός». Στον 

καυτηριασμό της αριστοκρατίας ανήκουν και τα ακόλουθα: «Η σταλαγματιά του 
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νερού», «Μιλάει μια αχτίδα του ήλιου», «Η τσαγιέρα», «Η καμπάνα», «Το πετών 

κιβώτιον», «Είναι αληθέστατο». 

Σε αντίθεση με τους Brothers Grimm, ο Andersen εργάστηκε πρώτα απ 'όλα 

με τη δική του φαντασία και εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που  

ασχολήθηκε  με μια αφθονία επεισοδίων της προσωπικής του δυστυχίας, γενικά 

απέφυγε τα άσπλαχνα, ανησυχητικά σενάρια της λαογραφίας, την οποία οι Γκριμ 

συγκεντρώσαν και να διαφύλαξαν. Παρά το γεγονός ο παιδικός θάνατος και το 

ερωτοχτύπημα, ήταν μεταξύ των αγαπημένων ενδιαφερόντων του, αυτά ήταν 

ηπιότερα από το συναισθηματισμό του. Στο έργο του Άντερσεν, η παιδικότητα είναι 

πολύ συχνά συνδεδεμένη με τον θάνατο, οι ήρωές του που είναι συχνά παιδιά, 

πεθαίνουν για να ξεφύγουν από μια σκληρή πραγματικότητα. Οι ιστορίες του 

Άντερσεν για τον παιδικό θάνατο ανήκουν σε μια εποχή που τα ποσοστά βρεφικής 

θνησιμότητας ήταν υψηλά, και οι πενθούντες γονείς έβρισκαν παρηγοριά με την ιδέα 

ότι με τον πρόωρο θάνατο το παιδί τους είχε γλιτώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες και 

τα δεινά του. Για παράδειγμα στο παραμύθι «το λευκάνθεμον» κατά τη Νίλσεν: «η 

ταλάντευση του Άντερσεν ανάμεσα στην τραγικότητα και την ελαφρότητα, ανάμεσα 

στη φρίκη του θανάτου και τη ματαιότητα της ζωής είναι ένα χαρακτηριστικό 

στοιχείο του Άντερσεν, όπως γίνεται με τον κορυδαλλό τον οποίο είχαν αιχμαλωτίσει 

τα παιδιά και ξέχασαν να τον φροντίσουν». (Νίλσεν, 1994: 137, 138) Στο παραμύθι 

«ο καλικάντζαρος στο σπίτι του μπακάλη» ακόμα και όταν το παραμύθι του έχει 

ήρωες παιδιά, περιγράφει πάντα μια διαδικασία ενηλικίωσης, επίπονη και γεμάτη 

περιπέτειες. Τα παραμύθια του Άντερσεν δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που 

θέτει το πέρασμα στην ενηλικίωση και ο μεταφορικός θάνατος της παιδικότητας, 

αλλά προτιμά τον πραγματικό θάνατο των παιδιών - ηρώων τους (Καπλάνογλου,  

2002: 207). Κατά τη Νίλσεν «κανένας Θεός δεν έρχεται να σώσει τα ταλαίπωρα 

αθώα πλάσματα που το μόνο τους αμάρτημα είναι η φτώχεια, η πίστη στην αγάπη και 

η αναζήτηση της ευτυχίας. Σ’ αυτού του είδους τα παραμύθια κυριαρχεί μελαγχολία 

και θλίψη». (Νίλσεν, 1994: 131). Κατά τον Frank Hugus: «ο Άντερσεν γνώριζε πολύ 

καλά τις αδικίες της δανικής κοινωνίας, έχοντας βιώσει την αδικία από πρώτο χέρι, 

και στο σύνολο των έργων του, εκφράζει τη συμπάθεια για τους φτωχούς και 

περιφρόνηση για το πομπώδες. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο του παραμύθι 

έπλεξε την κριτική των κοινωνικών συνθηκών στην αφήγησή του. Στον «ορειχάλκινο 

αγριόχοιρο», για παράδειγμα, επικρίνει την σκληρότητα που προκύπτει από την 

οικονομική αποστέρηση. Στο «κοριτσάκι με τα σπίρτα», καταγγέλλει μια κοινωνία 

που αφήνει τα παιδιά να λιμοκτονούν» (Hugus, 1999: 29). Η Γαλλίδα κριτικός 

Isabelle Jan παραδέχεται ότι μπορεί να είναι «τραυματική για μικρά παιδιά» (Jan, 

1977: 53), και δέχεται ότι η παρηγοριά του χριστιανικού παραδείσου είναι απούσα. 

Ωστόσο, η Jan σημειώνει δεν είναι απλώς μια ήπια απομάκρυνση μακριά από τη ζωή, 
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αλλά ένα «μεγαλείο κατά τη στιγμή της εξαφάνισης» (Jan, 1977: 54)
12

. Το ρεαλιστικό 

συμπέρασμα από την ιστορία του Άντερσεν είναι επίσης πολύ πιο αξέχαστο  και 

εμψυχωτικό. Ο Andersen βλέπει τον θάνατο ως ένα είδος ολοκλήρωσης. Όπως λέει η 

Jan, «Μέσα από το θάνατο του κοριτσιού η ζωή γίνεται φως και να ενώνεται με το 

σύμπαν». Ο Wood και η Jan σχολίασαν τον Andersen για την πραγματικότητα στους 

μύθους του, αλλά η Jan επικεντρώνεται επίσης στην «κατάκτηση της 

πραγματικότητας», επισημαίνοντας ότι στα επεισόδια του οδυνηρού ρεαλισμού 

υπάρχει κάτι πέρα από την πραγματικότητα και τη φαντασία - ο οραματιστής. 

Δηλαδή, η πεζογραφία του επιτυγχάνει ένα υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο στο οποίο, 

όπως πίστευε ο Τόλκιν, μπορεί να μας παρηγορήσει και να αρνηθεί την «τελική ήττα» 

στο θάνατο. Παρόλα αυτά, παρατηρούμε έντονη χιουμοριστική εφευρετικότητα που 

παρουσίασε μια πραγματική πρόκληση για την καθιερωμένη παράδοση της 

υπέρμετρης διδαχής του παιδικού βιβλίου. Εκτός από τον εξανθρωπισμό των ζώων, 

κατσαρολών, τηγανιών, παιχνιδιών ο Andersen θέλει να μετουσιώσει αφηρημένες 

έννοιες στη ζωή. Το τέλος του " The Little Match Girl", που συζητήθηκε παραπάνω, 

παρέχει μια εικόνα του θανάτου η οποία είναι αρκετά διαφορετική, σε τέλεια 

ισορροπία της φυσικότητας και λαμπρότητας. «Η γιαγιά δεν ήταν ποτέ πριν τόσο 

όμορφη και τόσο μεγάλη. Ανύψωσε το μικρό κορίτσι κρατώντας το χέρι της, πέταξε 

μαζί της στη λάμψη και τη δόξα τόσο ψηλά και δεν υπήρχε ούτε κρύο ούτε πείνα 

ούτε φόβος: ήταν με τον Θεό» (Petersen, 2008: 301).  Κατά τον De Mylius Ο 

μολυβένιος στρατιώτης ρίχνεται στη φωτιά στο τέλος αλλά, όσο λιώνει σε σχήμα 

καρδιάς  η καρδιά του οδηγείται κατ’ ευθείαν στο Θεό. Ένα προοδευτικό μυαλό, ένα 

παιδί του δέκατου ενάτου αιώνα, στην προσπάθειά του για μια νέα αναζήτηση, το 

φως και τη λύτρωση, «στην πραγματικότητα ένας πρώιμος μοντερνιστής»
13

 (στο 

                                                           
12

 Ενοχλημένος, το 1946 ο Σκανδιναβός εικονογράφος βιβλίων, Gustaf Tenggren, άλλαξε το τέλος, 

έτσι ώστε το μικρό κορίτσι φεύγει από τη ζωή «ενώ κοιμάται σε ένα πολυτελές κρεβάτι αντί να έχει 

πεθάνει από το κρύο». 

13
 Δεν κάνει περιγραφή του σκηνικού, αφήνει τον αναγνώστη να την φανταστεί. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη 

περιγραφή και με την απλότητα της γραφής του τα έργα του μεταφράζονται εύκολα. Σύμφωνα με τις 

παραβολές του Φραντς Κάφκα, η προσπάθεια του Άντερσεν για ένα ορισμένο έργο αδιαπέραστο στην 

κριτική, που φιλοδοξεί να είναι τόσο αυτοβιογραφικό όσο και μυθοπλαστικό, η γλώσσα είτε η  

καθομιλουμένη είτε λογοτεχνική. Αυτή η αδιαφάνεια στην κριτική όχι μόνο αντανακλά μια 

προσπάθεια να εφεύρει ένα στυλ κατάλληλο για την αποφυγή της λογοκρισίας, αλλά είναι επίσης το 

αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης υποκειμενικής εισβολής ή όσμωσης μεταξύ του  άνθρωπου Andersen 

και του  αφηγητή Andersen. Επίσης, η φύση της γραφής του εμφανίζεται επίσης στην δυαδικότητα 

μεταξύ αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας. Στις ιστορίες του θα συναντήσουμε τα λόγια του Άντερσεν που 

απευθύνεται στους μικρούς αναγνώστες όπως στο «ασχημόπαπο» αρχίζει λέγοντας: «Κάθε ένας θα 

μπορούσε να υποθέσει ότι κάτι πολύ εξαιρετικό συνέβη στην λίμνη με τις πάπιες» ή λέγοντας: «τώρα, 

λοιπόν, ας ξεκινήσουμε... Όταν θα είμαστε στο τέλος της ιστορίας, θα γνωρίζουμε περισσότερα από 

όσα γνωρίζουμε τώρα: αλλά να αρχίσουμε. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν…». Η όλη διάταξη, έρχεται 

σε αντίθεση ακόμα και με τους απλούστερα συντακτικούς κανόνες. Έχει την τολμηρή πρόθεση να 

χρησιμοποιήσει τον προφορικό λόγο στα έργα του. Λέει ο ίδιος «Όποιος λέει μια ιστορία για ένα παιδί, 

χωρίς τη θέλησή του συνοδεύει την αφήγηση με πολλές χειρονομίες και γκριμάτσες, έτσι το παιδί 

βλέπει την ιστορία  αλλά και την ακούει». Όποιος, λοιπόν, απευθύνεται εγγράφως σε ένα παιδί πρέπει 

να έχει στη διάθεσή του το ρυθμό, τις ξαφνικές παύσεις, τις περιγραφικές χειρονομίες, το ύφος, το 



 

109 

 

Rossel, 1996: 174,176). Ωστόσο, ίσως το πιο σημαντικό σημείο για τον Andersen ως 

παιδικού συγγραφέα είναι ότι οι ιστορίες του είναι τόσο συχνά εμψυχωτικές. Το 

κλασικό παράδειγμα είναι «Το Ασχημόπαπο». Ο Andersen δείχνει ότι το παπάκι δεν 

θριαμβεύει κατά τύχη, αλλά σε μεγάλο βαθμό από τις δικές του προσπάθειες. Μετά 

από περαιτέρω περιπέτειες, ανακαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα σαν κύκνος 

μόνο όταν παίρνει την απόφαση να «πετάξει με βασιλικά πουλιά» και να θέσει τον 

εαυτό του στο έλεός τους (στο Rossel, 1996: 213). Ο φιλόδοξος χαρακτήρας αυτής 

της ιστορίας αποσαφηνίζεται αρνητικά τώρα, προδίδοντας ταξική προκατάληψη, 

ακόμη και ρατσιστικές τάσεις στο συγγραφέα (Zipes, 2006: 102). Αλλά αντανακλά 

κατά κύριο λόγο την ανθεκτικότητα του συγγραφέα (Banerjee, 1999: 68-89). 

Επηρεασμένος από τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας και τη φιλοσοφία του φίλου 

του, του σοφού Έρστεντ, ο Άντερσεν είχε αναπτύξει ένα φιλοσοφικό και υπαρξιακό 

σύμπαν που, με κέντρο πάντα τον θάνατο, γυρνούσε γύρω από τρεις ιδέες: η πρώτη ο 

θάνατος, η δεύτερη πυξίδα στο πέλαγο του βίου του, συνοψίζεται στην πίστη του ότι 

«θα πρέπει να υποφέρεις πολύ πριν νικήσεις τα εμπόδια και κατακτήσεις αυτό που 

ποθείς». Τέλος, ο Άντερσεν πίστευε πως «η ζωή είναι ένα θαύμα, το θαύμα είναι η 

ίδια η πραγματικότητα». Και οι τρεις αυτές ιδέες περιέχονται στα λαϊκά παραμύθια. 

Τα λαϊκά παραμύθια ήταν ένας θησαυρός που ο Άντερσεν γνώριζε καλά από τα μικρά 

του χρόνια. Όμως θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι ασχολήθηκε μ' αυτά 

φιλοδοξώντας, όπως οι αδελφοί Γκριμ για παράδειγμα, να τα διασώσει και να τα 

διαδώσει. Ο Άντερσεν τα ανανέωσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι διάλεξε κυρίως από το 

είδος που ονομάζουμε Ευτράπελα και όχι από τα Μαγικά Παραμύθια. Στα Λαϊκά 

Παραμύθια που ξαναδιηγήθηκε, ο Άντερσεν κράτησε το κέφι και την αμεσότητα της 

αφήγησης, ενέτεινε το κωμικό ύφος της συνωμοσίας που δημιουργεί στο κοινό μια 

αίσθηση συμμετοχής στη φάρσα, άφησε ανέπαφη την πλοκή, αλλά επινόησε κάποιες 

απολαυστικές λεπτομέρειες, σεβάστηκε τους σπαρταριστούς τύπους αλλά τους 

σχεδίασε πιο αδρά. Και παντού, στα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους προσθέτει τα 

δικά του καρυκεύματα, σχόλια, εικόνες, ήχους, γεύσεις και αρώματα, χαρίζοντας 

στην αφήγηση ζωντάνια, αλήθεια και βάθος. Είναι επίσης, δεισιδαίμων γιατί 

προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, όπως φαίνεται στο παραμύθι «Ο 

κομήτης». 

Σύμφωνα με τον Johan de Mylius ήθελε πρόοδο για την κοινωνία και το θέμα 

της επιστήμης ήταν αγαπητό στον Άντερσεν. Όπως φαίνεται στο παραμύθι «η 

ευτυχία σε ένα κλαρί» με αναφορά στον Νεύτωνα αλλά και στην «σταλαγματιά του 

νερού» με την αναφορά στο μικροσκόπιο. Με τη λαϊκή του προέλευση δε θα κέρδιζε 

                                                                                                                                                                      
χαμόγελο που προδίδει την ευτυχή έκβαση των πραγμάτων, το αστείο, το χάδι  - όλα αυτά θα πρέπει 

να προσπαθήσει να τα υφάνει στα γραπτά του, και όπως ο ίδιος δεν μπορεί να τραγουδήσει άμεσα ή να 

χορέψει τα γεγονότα για το παιδί , θα πρέπει να φυλακίσει μέσα στην πεζογραφία του το τραγούδι, την 

εικόνα, και τις παντομιμικές κινήσεις, ώστε να μπορούν να βρίσκονται εκεί, έτσι εισέρχεται πλήρως 

στη σφαίρα των αντιλήψεων του παιδιού. Αυτός είναι ο τρόπος που ένα παιδί ονειρεύεται, και ο 

τρόπος που ο ποιητής απεικονίζει το όνειρο ενός παιδιού.  
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τίποτα κοιτώντας σε ένα εξιδανικευμένο παρελθόν όπως οι ρομαντικοί (Mylius, 

2015). 

 Έλεγε ότι οι θρησκείες έπρεπε να προσεγγίζουν η μία την άλλη. Το ισλάμ, ο 

εβραϊσμός και ο χριστιανισμός να συνυπάρξουν. Για παράδειγμα παίρνουμε το 

παραμύθι «η μικρά εβραία» «αυτή που σε όλα τα γραπτά του Άντερσεν μένει 

ακλόνητη είναι η πίστη του στο χριστιανισμό. Όσο πιστός κι αν ήταν δεν έπεσε στην 

παγίδα του προσηλυτισμού. Για όλες τις θρησκείες μίλησε με σεβασμό και εδώ 

έφτασε να υπερασπίσει τον εβραϊσμό. Πρόκειται για ιστορία η οποία έχει ρίζες σε 

αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας όπου μια συμμαθήτριά του εβραιοπούλα 

μαθήτευε στο δημοτικό σχολείο με άλλα χριστιανόπουλα» (Νίλσεν, 1994: 139). 

Τέλος ο συμβολισμός των παραμυθιών του είναι έντονος.  

Στο παρακάτω γράφημα παρατηρούμε τα είδη της ιδεολογίας του Άντερσεν 

σε συνδυασμό με τη συχνότητά χρήσης τους από τον ίδιο. 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ_ΑΝΤΕΡΣΕΝ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ 2 2,7 2,7 2,7 

ΕΡΩΤΑΣ 7 9,5 9,5 12,2 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ 

12 16,2 16,2 28,4 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 7 9,5 9,5 37,8 

ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ 

16 21,6 21,6 59,5 

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 3 4,1 4,1 63,5 

ΛΑΊΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 4 5,4 5,4 68,9 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 6 8,1 8,1 77,0 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 4 5,4 5,4 82,4 

ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΦΤΩΧΟΥ- 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ 

7 9,5 9,5 91,9 

ΑΙΣΘΗΜΑ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ 

ΦΥΣΗΣ 

6 8,1 8,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο βαθμός που επηρεάστηκε από τα γεγονότα της 

ζωής του και η αρέσκειά του να επικρίνει την αριστοκρατία αποτελούν τα κύρια και 

βασικότερα στοιχεία της ιδεολογίας του. 

 

Κεφ. ΣΤ΄ : Συμπεράσματα 

 

6.1. Γενικά Συμπεράσματα 

 

Μέσω ενδελεχούς έρευνας των ελληνικών μεταφρασμάτων των παραμυθιών του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και της σύγκρισής τους με τα αντίστοιχα παραμύθια του 

Άντερσεν οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα: 

 Πρώτον, από τα 70 μεταφράσματα που δημοσιεύτηκαν σε παιδικά περιοδικά, 

εφημερίδες αλλά και σε αυτοτελείς εκδόσεις, τα περισσότερα είναι δημοσιευμένα στο 

περιοδικό Διάπλασις των Παίδων. Οι μεταφραστές των παραμυθιών ανέρχονται 

στους 17 από τους οποίους οι δυο μετέφρασαν τα περισσότερα παραμύθια, οι οποίοι 

είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και ο Αριστοτέλης Κουρτίδης καθώς υπήρξαν  

συντάκτες του περιοδικού «Διάπλασις των Παίδων». Σύμφωνα με την έρευνα 

καταγράφεται πλήθος ονομάτων μεταφραστών και μικρή συχνότητα των ονομάτων 

των κύριων μεταφραστών και αυτό γιατί στα τέλη του 19
ου

 με αρχές του 20
ου

 αιώνα 
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παρατηρείται πληθώρα ψευδωνύμων λόγω κοινωνικών και πολιτικών αναγκών, 

οικονομικών ή οικογενειακών λόγων, όπως και λογοτεχνικών παιχνιδιών.  Επίσης, 

από τα 70 ελληνικά μεταφράσματα που βρέθηκαν, σε 67 από αυτά υπάρχουν τα 

αντίστοιχα αγγλικά παραμύθια στη συγκεντρωτική έκδοση των παραμυθιών του 

Άντερσεν “The complete Hans Christian Andersen fairy tales”.  Όσον αφορά το έτος 

δημοσίευσής τους παρατηρείται ότι από το 1876-1965 υπάρχει αυξημένη 

μεταφραστική δραστηριότητα και αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ελληνικής 

λογοτεχνίας εξαιτίας των ελληνικών πολιτικών ταραχών, όπως επειδή το κοινό είχε 

αρχίσει να κουράζεται από τις χρηστοήθειες, αποζητώντας ψυχαγωγικά 

αναγνώσματα. Επιπλέον, οι άνθρωποι των γραμμάτων προερχόμενοι από τη 

διασπορά  και εξοικειωμένοι με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό  φέρνουν στον ελληνικό 

χώρο μια τάση ανανέωσης. Τέλος, ακόμα και οικονομικοί λόγοι προώθησαν τη 

μετάφραση καθώς η δημοσίευση ελληνικών αναγνωσμάτων κόστιζε περισσότερο. 

Βέβαια τα έτη 1903-1930 υπάρχει παντελής παύση μεταφραστικότητας, επειδή κατά 

τις αρχές του 20
ο
 αιώνα η ελληνική παιδική λογοτεχνία αρχίζει να αναπτύσσεται.   

Η μετάφραση στην παιδική λογοτεχνία πάντα αποτελούσε μια πράξη ισορροπίας 

προσαρμογής ξένων στοιχείων κατανοητών φυσικά στο παιδικό κοινό ή και 

διατήρησής τους με σκοπό την διαπαιδαγώγηση των μικρών αναγνωστών. Παρόλα 

αυτά οι μεταφραστές έρχονται αντιμέτωποι με ευαίσθητα θέματα και ιδιαιτερότητες 

τα οποία είναι κυρίως παιδαγωγικά και ιδεολογικά καθώς η παιδική λογοτεχνία 

ανήκει στο λογοτεχνικό σύστημα αλλά και ταυτόχρονα στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό 

και πολιτισμικό. Όπως αναφέρει η Zohav Shavit, η παιδική λογοτεχνία κατείχε 

περιφερειακή λογοτεχνική θέση με αποτέλεσμα ο μεταφραστής παιδικών βιβλίων να 

παρεμβαίνει ελεύθερα στο πρωτότυπο έτσι ώστε να το καταστήσει κατάλληλο στο 

παιδικό κοινό όπως και στη χώρα που απευθύνεται. Σχετικά με το θέμα της 

μετάφρασης των παραμυθιών του Άντερσεν παρατηρείται ιδιαίτερη προβληματική 

καθώς από τα μεταφράσματά του μόνο ένα παραμένει ανέπαφο. Όλα τα υπόλοιπα 

αποτελούν: ελεύθερες αποδόσεις, παραφράσεις, μιμήσεις/ δημιουργικές διασκευές 

και μεταπλάσεις. Επιπλέον, εξοβελίζονται σκηνές ακατάλληλες για το παιδικό κοινό, 

όπως σκηνές θανάτου, ορισμένα τοπωνύμια ελληνικοποιούνται ή παρατίθενται 

νουθεσίες οι οποίες δεν υπήρχαν στα αρχικά κείμενα.  

Σύμφωνα με το ερώτημα, σε ποιο κοινό προορίζονται τα μεταφράσματα αυτό είναι το 

παιδικό κοινό, γιατί σύμφωνα με την έρευνα οι παρεμβάσεις των μεταφραστών σκοπό 

έχουν να καταστήσουν τα παραμύθια αυτά κατάλληλα για τους νεαρούς αναγνώστες. 

 

 

6.2. Ειδικά Συμπεράσματα: Λογοτεχνικά, Παιδαγωγικά, Ιδεολογικά 

 

Όσον αφορά τα λογοτεχνικά είδη ο όρος παραμύθια που έθεσα στον τίτλο της 

εργασίας μου χρησιμοποιείται όχι για να δηλώσει  ότι όλο το εύρος των κειμένων που 

ερευνάται ανήκει στο είδος του παραμυθιού καθεαυτό αλλά γιατί έτσι συνηθίζεται να 

ονομάζονται τα κείμενα που προορίζονται στο παιδικό κοινό. Γι’ αυτό το λόγο από τα 

είδη κειμένων που ερευνήθηκαν τα 64 είναι διηγήματα, τα 5 είναι παραμύθια και 
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μόνο το ένα από αυτά ανήκει στα ποιήματα. Σχετικά με την αφηγηματική τεχνική στα 

περισσότερα διηγήματα η πλοκή είναι ευθύγραμμη και ο αφηγητής εξωδιηγητικός 

έτσι ώστε να υπάρχει λιτότητα στη δομή κατάλληλη για τους μικρούς αναγνώστες. 

Όσον αφορά το χώρο-πλαίσιο, η δράση των περισσότερων μεταφρασμάτων 

εκτυλίσσεται σε εξωτερικό χώρο και οι ήρωες στην πλειονότητά τους είναι παιδιά. 

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα τα μεταφράσματα προσέδιδαν ευκολία 

ανάγνωσης χωρίς ιδιαίτερες χρονικές αναλήψεις ή συνεχή αλλαγή χώρου- πλαισίου. 

 

Σχετικά με τη μεταφραστική μέθοδο που ακολούθησαν οι μεταφραστές, η μέθοδος 

της μίμησης/ δημιουργικής διασκευής είναι η επικρατέστερη και το γεγονός αυτό  

αποδεικνύει ότι οι μεταφραστές προσπάθησαν να καταστήσουν το παραμύθι όσο το 

δυνατόν καταλληλότερο στο παιδικό κοινό κάνοντας μικρές αλλαγές, όπως  

πρόσθετες παραινέσεις ή προσθαφαιρέσεις σκηνών. 

 

Ερευνώντας, έπειτα, τους παιδαγωγικούς στόχους κάθε μεταφράσματος, 

συμπεραίνουμε ότι οι μεταφραστές διάλεξαν τα έργα αυτά προς μετάφραση ούτως 

ώστε να προβάλλουν και να εμφυσήσουν κυρίως την ηθικότητα, τη φυσιολατρία, να 

μεταδώσουν γνώσεις και πληροφορίες. Επίσης, με τη χρήση της τιμωρίας είχαν ως 

σκοπό να επιβάλλουν την πειθαρχία και τη συμμόρφωση, συχνή τακτική των εποχών.    

 

Ερευνώντας τα μεταφράσματα από ιδεολογική σκοπιά και για κάθε χρονολογική 

περίοδο χωριστά, αυτή τη φορά, παρατηρούνται σταδιακές και ουσιαστικές αλλαγές. 

Συγκεκριμένα την περίοδο του 1880 είναι εμφανές το θέμα του παιδικού θανάτου σε 

συνδυασμό με τη θρησκεία ή ως τιμωρία κακής συμπεριφοράς. Με την πάροδο των 

χρόνων, δηλαδή την περίοδο μετά το 1880 το θέμα του θανάτου περιορίζεται, αλλά η 

διδασκαλία παραμένει αυστηρή εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις μεταφρασμάτων, 

στα οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά το κωμικό στοιχείο. Εμφανής είναι επίσης, 

η κοινωνική-πολιτική σάτιρα. Η γενιά του ’30 δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές. 

Ωστόσο, στην εποχή της 2
ης

 μεταπολεμικής γενιάς η ιδεολογία έχει σαφώς άλλη 

διάσταση. Κυριαρχεί η τόνωση του ελληνικού φρονήματος και επιβάλλεται η 

ρεαλιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πλευρά των παιδιών. Η γενιά 

του ’80 απαντά σε σύγχρονες ιδεολογικές επιταγές όπως είναι ο κοινωνικός και 

σεξιστικός ρατσισμός και η έννοια της διαπολιτισμικότητας. Τέλος, όσον αφορά την 

ιδεολογία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ανεξάρτητα από το μεγάλο ιδεολογικό 

φάσμα, τα περισσότερα παραμύθια του θίγουν γεγονότα της ζωής του, όπως και τη 

συνήθειά του να κατακρίνει την αριστοκρατία και να τάσσεται υπέρ της ταξικής 

προκατάληψης.   
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