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Περίληψη  

 

Η γυναίκα αποτελούσε ανέκαθεν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Ο  

συστηματικός παραγκωνισμός της, όμως, στο παρελθόν αποτέλεσε την αιτία 

σχετικών ερευνών και κινητοποιήσεων. Η γυναικεία παρουσία εξακολουθεί να 

αποτελεί στον σύγχρονο κόσμο ένα σημείο τριβής και αντιπαραθέσεων. Θεωρείται 

πως η πατριαρχική κοινωνία υπερασπίζεται αποκλειστικά τη θέση του άντρα και τον 

ανυψώνει ηθικά. Στο συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα, το ανδρικό φύλο βρίσκεται 

σε θέση εξουσίας ενώ αποδίδει αυτή την κυριαρχία σε εγγενείς φυσικές διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η πάροδος του χρόνου αποδεικνύει πως αυτή η 

κοινωνία του παρελθόντος διέθετε γερά θεμέλια των οποίων τα κατάλοιπα 

παρατηρούνται μέχρι και σήμερα.  

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι επαναπροσδιορίζουν την αξία του βιβλίου στη 

ζωή τους, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι μελέτες με θέμα την παιδική λογοτεχνία. Από 

τη θεματολογία μέχρι και τον τρόπο γραφής μιας αφήγησης αντλείται πληθώρα 

πληροφοριών. Το παραμύθι, αλλά και το βιβλίο γενικότερα, αποτελούν ένα ισχυρό 

μέσο διάδοσης θεσμών και πεποιθήσεων της εκάστοτε κοινωνίας. Κάθε είδους 

ιστορία οδηγεί στην ανακάλυψη στερεοτύπων που πιθανώς υπήρχαν. Έρευνες 

τονίζουν πως η θέση της γυναίκας επιβεβαιώνει την υπεροχή του αντρικού φύλου. Με 

τον τρόπο αυτό, τα λογοτεχνικά κείμενα επηρεάζουν σημαντικά τον ψυχισμό του 

παιδιού καθώς ως αναγνώστης ταυτίζεται με τα πρότυπα που προβάλλονται.  

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να καταγράψει το ρόλο της γυναίκας στην 

παιδική λογοτεχνία. Αναλυτικότερα, εξετάζονται δύο άξονες, το κλασικό και 

σύγχρονο παραμύθι. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, αναφέρεται ολόκληρη η ιστορία 

του παραμυθιού και τα χαρακτηριστικά της καθεμίας κατηγορίας (κλασικό & 

σύγχρονο παραμύθι), όπως επίσης η γυναικεία παρουσία και εικονογράφηση σε αυτά 

με την πάροδο του χρόνου. Στο δεύτερο μέρος, μέσω της μελέτης περίπτωσης 

αναλύονται και σχολιάζονται είκοσι παραμύθια (10 κλασικά, 10 σύγχρονα) δίνοντας, 

έτσι, μια συνολική εικόνα του φαινομένου. 

 

Λέξεις – κλειδιά: γυναίκα, κλασικό παραμύθι, σύγχρονο παραμύθι, γυναικεία 

απεικόνιση.  
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Abstract   

 

The woman was always an important part of the society. However, the 

repeated crowding out of her, in the past, was the reason of related research and 

mobilizations. The woman presence continue, at the modern world, to be considered a 

point of friction and debate. The patriarchal society defend exclusively the position of 

man and raise him morally. At this specific social system, the male gender has a 

powerful position in which is placed because of the innate differences that exist 

between men and women. The passing of time proves that this society of the past had 

solid foundation whose left-overs still exist nowadays.  

In an era that people redefine the worth of book at their lives, the studies about 

children’s literature have been increased. From the topics covered to the writing style 

of a narration, a lot of informations can be extracted. Fairytale, and book in general, 

are considered a powerful tool that spread institutions and beliefs of every society. 

Every kind of story leads to the discovery of stereotypes that maybe existed. 

Investigations highlight that the position of the woman confirm the ascendancy of the 

male gender. In this way, the literary texts affect significantly the psychology of the 

child because as a reader is identified with the role models that are shown off.  

This dissertation aims to document the role of the woman in children's 

literature. Furthermore, two sections are investigated, the classic and contemporary 

fairytale. At the first part of the essay, the history of fairytale and the features of each 

section (classic & contemporary) are mentioned as well the female presence and 

illustration of her over the years. At the second part, through the case study 20 

fairytales (10 classic, 10 contemporary) are analyzed and commented on, providing an 

overview of the phenomenon.   

 

Keywords: woman, classic fairytale, contemporary fairytale, illustration of woman.  

 

 



5 
 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κάθε άτομο διαθέτει πληθώρα αναμνήσεων από την παιδική του ηλικία σε 

σχέση με το βιβλίο και το παραμύθι. Πολλά προσωπικά βιώματα συνδέονται με 

εκείνο καθώς φιλοξενεί εικόνες και μοτίβα τα οποία αποτυπώνονται και 

αναπαράγονται στον παιδικό νου. Η διαμόρφωση της κοινωνικής και έμφυλης 

ταυτότητας αποτελεί μία μόνο πτυχή των προσεγγίσεών του. Με αφορμή την 

προσωπική μου ενασχόληση με την προσχολική ηλικία και την επαφή με τον μαγικό 

κόσμο των παραμυθιών, επιλέχθηκε η ανάλυση της γυναικείας παρουσίας στο 

παραμύθι. Για να προκύψει όμως μία σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος απαιτείται 

αρχικά η τοποθέτηση της λογοτεχνία στο επίκεντρο.   

Η λογοτεχνία αποτελούσε πάντοτε έναν πυλώνα της φιλολογίας μέσω του 

οποίου ο αναγνώστης μπορεί να φτάσει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο και να 

διευρύνει τη σκέψη του. Σημαντικό κομμάτι αυτού του κλάδου αποτελεί και η 

παιδική λογοτεχνία. Πολλοί θεωρούν την αφετηρία της ύπαρξης του βιβλίου για 

παιδιά το 1750 με τη συστηματική εκδοτική δραστηριότητα του Newbery στην 

Αγγλία. Αν και τα όρια μεταξύ της λογοτεχνίας για μεγάλους και μικρούς συχνά 

συγχέονται (Κατσίκη –Γκίβαλου, 1995:14) έγιναν πολλαπλές προσπάθειες ορισμού 

της. Ο Βασίλης Αναγνωστόπουλος (1987) ισχυρίστηκε πως με τον όρο παιδική 

λογοτεχνία εννοούμε κυρίως τα αισθητικώς δικαιωμένα λογοτεχνήματα των ωρίμων 

που απευθύνονται σε παιδιά. Φαίνεται να προσδιορίζεται, λοιπόν, αποκλειστικά σε 

σχέση με το κοινό της. Ο Δημήτρης Γιάκος (2008) υποστήριξε πως η παιδική 

λογοτεχνία περιλαμβάνει τα έργα τα οποία φέρνουν σε επαφή το παιδί με το 

αισθητικό αντικείμενο της τέχνης ενώ κάποιοι μελετητές επικεντρώθηκαν στον 

καθορισμό των χαρακτηριστικών της. Για παράδειγμα, ο φιλόλογος Perry Nodelman 

(1994) ανέφερε στοιχεία όπως απλότητα, φαντασία, αισιοδοξία, έντονη δράση, 

επανάληψη, διδαχή και μεταφορά των απόψεων ενός παιδιού. Η Πέτροβιτς – 

Ανδρουτσοπούλου (1990, 138-140) επεσήμανε ορισμένα σημεία αναγνώρισης της 

παιδικής λογοτεχνίας η μορφή, η λιτότητα του λόγου, η απουσία βωμολοχιών και 

σαρκασμού, η συντομία και το καίριο των περιγραφών, η αμεσότητα της αφήγησης 

και η διαγραφή των χαρακτήρων χωρίς επιμονή στην ψυχογράφησή τους.  

Από τις προηγούμενες ακόμη δεκαετίες υπήρχαν διαφορετικές απόψεις 

σχετικά για το εάν η παιδική λογοτεχνία θα πρέπει να υπολογίζεται στον φιλολογικό 

κλάδο και να αναλύεται όπως η λογοτεχνία ενηλίκων. Ωστόσο, με τον μαχητικό της 

χαρακτήρα έφτασε να εκδίδονται κατάλογοι μελετών και ερευνών απ’ όλο τον κόσμο 

με θέμα την Παιδική Λογοτεχνία κάτι το οποίο δεν ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες. 
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Από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και το 1970 εκδόθηκαν κυρίως περιοδικά 

παιδαγωγικού περιεχομένου που περιλαμβάνουν άρθρα και μικρές μελέτες 

(Αναγνωστόπουλος, 1987: 54). Ενώ, μετά το 1970 παρατηρήθηκε μια σταδιακή 

αυτονομία. Σχετικές έρευνες φιλοξενήθηκαν πλέον σε εφημερίδες και περιοδικά της 

εποχής και ενισχύθηκε η συνειδητοποίηση της αξίας της. Άλλωστε, όπως πολλοί 

υποστηρίζουν, το κατά πόσο ένα έργο θα αποκτήσει ή όχι αξία εξαρτάται από τις 

περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται. 

Η φιλόλογος Άντα Κατσίκι – Γκίβαλου (1995) ισχυρίστηκε πως η αρνητική 

αντίληψη προς τον συγκεκριμένο κλάδο οφείλεται στην επίδραση που ασκούν οι 

κοινωνικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις για το παιδί στους συγγραφείς. Πεποιθήσεις 

που αφορούν όχι μόνο το ίδιο το παιδί και την αγωγή του αλλά και τη θέση του, 

αρχικά στα πλαίσια της οικογένειας κι αργότερα της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον 

Χαντ (1996), στα παιδικά βιβλία κυριαρχεί η δράση γι’ αυτό και υπάρχει έντονα το 

στοιχείο του διαλόγου ενώ επιδιώκεται η δημιουργία μοτίβων που θα προάγουν την 

πλοκή. Έτσι, με περιπετειώδεις τρόπους, αισιόδοξα νοήματα και ρεαλισμό αποδίδεται 

ο σύγχρονος αντιφατικός κόσμος (Αναγνωστοπούλου, 1998:79).  

Το παιδικό βιβλίο έχει κυρίαρχη θέση στη ζωή του παιδιού. Ο παιδαγωγικός 

του ρόλος παροτρύνει τον αναγνώστη να εξερευνήσει τον κόσμο που παρουσιάζεται 

μπροστά του με βασικά εργαλεία τη φαντασία και την περιπέτεια. Το παιδί 

διαμορφώνει σταδιακά την προσωπικότητά του καθώς μεταβιβάζονται σε αυτό ηθικές 

αξίες και πρότυπα. Καλλιεργείται αισθητικά κι έρχεται σε επαφή με έντονα 

πολιτιστικά στοιχεία. Δεν πρέπει να παραληφθεί επίσης η γλωσσική ανάπτυξη που 

προσφέρει έμμεσα με την ανάγνωση του έργου και άμεσα με το πλούσιο λεξιλόγιο 

που χρησιμοποιείται. Η συμβολή των παιδικών βιβλίων άλλωστε, εκτός της 

ψυχαγωγίας, είναι η διαμόρφωση της κριτικής σκέψης και η προώθηση της 

πνευματικής ωρίμανσης του παιδιού. 

 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

Α. 1. Ιστορία του παραμυθιού 

 

Το παραμύθι αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του 

ανθρώπου. Οι προφορικές λαϊκές παραδόσεις προϋπήρχαν για χιλιάδες χρόνια, 

γεννήθηκαν μαζί με την ανθρωπότητα και παράλληλα με το τραγούδι. Οι διηγήσεις 

μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά και σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Αυτός είναι και ο 

λόγος που συχνά αναφέρονται βιώματα πρωτόγονων (έθιμα, ανθρωποθυσίες, 

ανθρωποφαγίες), διότι αποτελούν μνήμες της ζωής πρωτόγονων λαών (Edward Tylor, 

1971). Τις αρχαιότερες γραπτές ιστορίες τις βρίσκουμε στην Ανατολή, στα Ινδικά 

Πανχατάντρα (Δουλάμη, 2011:28). Έως τον 12ο αιώνα συναντάται μόνο η 

προφορική διάδοση παραμυθιών ενώ από τον 16ο αιώνα ξεκίνησε η πιο συστηματική 
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γραπτή απόδοση . Τον 17ο αιώνα υπήρξε κινητικότητα κυρίως στην Ευρώπη 

φτάνοντας τελικά τον 19ο αιώνα να αποτελέσει κέντρο ενδιαφέροντος με 

μεταφράσεις ξενόγλωσσων παραμυθιών, συγγραφή καινούργιων και δημοσίευση 

σχετικών ερευνών σε όλες τις χώρες. Καθοριστική ήταν η συμβολή των αδερφών 

Grimm με την έκδοση τριών τόμων με παραμύθια που κατέγραψαν βασιζόμενοι στις 

παιδικές τους αναμνήσεις, τις αναμνήσεις των θυγατέρων του φαρμακοποιού Βιλντ 

και τις διηγήσεις απλών ανθρώπων, διατηρώντας  όμως το ύφος των αφηγητών 

(Αναγνωστόπουλος, 1987:67). Ενώ, εξίσου σημαντική, ήταν η παρουσία του 

Άντερσεν με το έργο του, συλλογή Παιδικών Παραμυθιών (εικοσαετίας 1832-1855).  

Ο άνθρωπος αγαπά τους μύθους, τους αποζητά και τους πλάθει σε κάθε εποχή 

ωστόσο η απουσία συγκεκριμένης χρονολογικής τοποθέτησης συγκεκριμένα των 

παραμυθιών δυσκόλεψε αρκετά την ανάλυσή τους. Πρόκειται για κατάλοιπα ενός 

κόσμου απομακρυσμένου από τη μνήμη του σύγχρονου ανθρώπου 

(Αναγνωστόπουλος, 1987:70). Σύμφωνα με πολλές απόψεις, προέρχονται από τον 

κόσμο του ονείρου γι’ αυτό και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον πέραν της 

φιλολογικής πτυχής τους και η ψυχολογική. Είναι ένας τρόπος για να δοθεί νόημα 

στον κόσμο έχοντας ως βάση τα ήθη, τα πιστεύω και τις τελετουργίες της κάθε φυλής 

ή κοινότητας. Υπάρχει, άλλωστε, η πεποίθηση πως ο άνθρωπος ασχέτως καταγωγής, 

χαρακτηριστικών και πεποιθήσεων έχει την ίδια πρωτογονική αντίληψη για τη φύση, 

τα μυστήρια του κόσμου και της κοινωνίας, που την εκφράζει μέσα από το παραμύθι 

(Αναγνωστόπουλος, 1987:76).  

Η λέξη παραμύθι προέρχεται από το αρχαιολογικό ρήμα «παραμυθέομαι» που 

σημαίνει συμβουλεύω ή παρηγορώ. Στην αρχαία Ελλάδα είναι γνωστό πως με τον 

όρο «παραμυθητής» αποκαλούνταν όποιος παρηγορούσε. Ενώ αναλύοντας την 

ετυμολογία του όρου αποτελείται από το πρόθεμα «παρά» που σημαίνει πλησίον, 

κοντά ή προέλευση και το υποκατάστατο της λέξης μύθος «μύθιον» που σημαίνει 

λόγος, λόγια. Το παρα - μύθι επομένως συσχετίζεται άμεσα με τον μύθο ή προέρχεται 

από αυτόν.  

Η δημιουργία ενός μοναδικού ή απόλυτου ορισμού για το παραμύθι είναι 

σχεδόν αδύνατο γι’ αυτό και συνήθως προσεγγίζεται περιγραφικά (Αυδίκος, 1994). 

Σύμφωνα με τους Bolte & Polivka, σχολιαστές των παραμυθιών των αδερφών 

Grimm, με τη λέξη παραμύθι εννοούμε μια διήγηση δημιουργημένη με ποιητική 

φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από τον κόσμο του μαγικού, μια ιστορία του θαύματος 

που δεν εξαρτάται από τους όρους της πραγματικής ζωής και την ακούνε με 

ευχαρίστηση μεγάλοι και μικροί έστω και αν δεν τη θεωρούν πιστευτή» (Bolte & 

Polivka στο Μερακλής, 2001:15).  Επιπλέον, παραμύθι για τον Λουκάτο (1992) είναι 

η λαϊκή διήγηση που μοιάζει με μεγάλο περιπετειακό μύθο ή έχει συντεθεί από 

περισσότερους πυρήνες (μοτίβα) ανθρωπο-μεταφυσικών μύθων, οι οποίοι είναι 

γνωστοί σε περισσότερους λαούς. Για τον Johan Jender  τα παραμύθια είναι η 

«αρχαιότερη ποίηση του ανθρώπινου γένους», το αποθησαύρισμα της πρωτόγονης 

πνευματικής δημιουργικότητας των λαών και σε αυτό βρίσκονται οι πηγές της 

ιστορίας των πρωτόγονων λαών. Ενώ άλλοι όπως ο Robert Retsch αναφέρθηκαν σε 
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αυτό ως το «αρχέτυπο της ανθρώπινης αφηγηματικής σχέσης». Οι ορισμοί που 

δόθηκαν κατά καιρούς για το παραμύθι, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, 

υπογραμμίζουν τα στοιχεία του «μαγικού και υπερφυσικού, του απίθανου και 

απίστευτου περιεχομένου» (Μαλαφάντης, 2011:22). 

 

Θεωρίες καταγωγής  

Ως προς την προέλευση των παραμυθιών διατυπώθηκαν κάποιες θεμελιώδεις 

θεωρίες. Πρώτη η ινδοευρωπαϊκή που διατυπώθηκε από τους αδελφούς Grimm τον 

19ο αιώνα υποστηρίζει πως τα παραμύθια αποτελούν μία απλούστερη μορφή μύθων. 

Ξεκίνησαν από  το κέντρο του Ινδόευρωπαϊκού πολιτισμού κι έπειτα μετακινήθηκαν. 

Είναι επομένως απαραίτητη η κατανόηση πρώτα του μύθου της άριας φυλής για να 

υπάρξει σωστή ανάλυση του παραμυθιού. Δεύτερη είναι η ινδική θεωρία που 

διατυπώθηκε από τον Theodor Benfey.  Πιο αναλυτικά, θεωρείται πως οι μύθοι της 

Ινδίας αποτελούν δάνειο από τη Δύση και συγκεκριμένα από τους ελληνικούς μύθους 

του Αισώπου. Από την Ινδία κάποια παραμύθια μεταδόθηκαν πριν τον 10ο αιώνα 

μέσω των εμπόρων και των ταξιδιωτών, με γραπτή παράδοση εφόσον οι αραβικές 

κατακτήσεις έγιναν αφορμή να μεταφραστούν παραμύθια στα αραβικά και στα 

περσικά και μέσω των Μογγόλων που με τη σειρά τους τα μετέδωσαν στην Ευρώπη 

(Αυδίκος,1994:63). 

Επόμενη θεωρία είναι η πολυγενετική θεωρία που εκφράστηκε από Άγγλους 

ανθρωπολόγους, υπό την ηγεσία του E. Tyler. Η θεωρία αυτή όριζε πως υπάρχει η 

παράλληλη εμφάνιση ίδιων φαινομένων σε διαφορετικούς τόπους (Αυδίκος, 

1994:64). Επομένως χρέος κάθε μελετητή είναι να συλλέξει παραμύθια από κάθε 

σημείο του κόσμου, να τα συγκρίνει και να συμπεράνει έτσι μία συνολική εξελικτική 

πορεία, βασισμένη κυρίως στα μοτίβα. Οι υποστηρικτές της ανθρωπολογικής 

διάστασης  τόνισαν την σχέση κοινωνίας και λαϊκού δημιουργήματος και από 

πολλούς υποστηρίζεται πως τα παραμύθια αποτελούν πολιτιστικά αλφαβητάρια και 

καθρέφτες που συμβάλουν στη διερεύνηση της ύπαρξης του ανθρώπου 

(Jones,1995:13). Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική,  είναι η ιστορικο-γεωγραφική ή 

αλλιώς Φιλανδική Σχολή. Εντάσσεται στις μονογενετικές θεωρίες και επικεντρώνεται 

στους άξονες του χώρου και του χρόνου. Συγκεκριμένα, ένα παραμύθι που 

μεταφέρεται από γενιά σε γενιά διατηρεί τα βασικά της χαρακτηριστικά και 

γνωρίσματα ενώ όταν μεταδίδεται από χώρα σε χώρα υφίσταται μεταβολές. 

Πρωταρχικός εμπνευστής ήταν ο Julius Krohn με τη μελέτη τραγουδιών, συνέχισε ο 

γιος του Kaarle Krohn κι έπειτα  ο μαθητής του Antii Aarrne.  

 

Θεωρίες περιεχομένου  

Ο Max Muller, τον 19ο αιώνα, με τη μυθολογική θεωρία αναφέρθηκε στους 

μύθους των Ινδοευρωπαίων που συγκεντρώνονταν στο ιερό βιβλίο Ριγκ Βέντα. 
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Φαίνεται πως εμπεριείχαν πυρήνες κοσμολογίας και εξέφραζαν κυρίως αφηρημένες 

έννοιες όπως  νύχτα, μέρα, ήλιος κ.α. Η θεματολογία αυτή φτάνοντας στην Ευρώπη 

έχασε το αρχικό της νόημα. Αποτέλεσμα της προσπάθειας επαναφοράς της και 

αναγωγής της κρυμμένης σημασίας ήταν η δημιουργία των παραμυθιών. Στη 

συγκεκριμένη θεωρία παραβλέπεται η ιστορική πορεία και η συγχρονική λειτουργία 

κατά τόπους και εποχές (Αυδίκος, 1994:70). Ακολουθεί η συμβολιστική θεωρία η 

οποία πραγματεύεται τη σχέση με την πολυγενετική προσέγγιση και την άποψη της 

καταγωγής από κάποιες τελετουργίες. Σημαντικός υποστηρικτής ήταν ο Saintyves 

που μελέτησε τα παραμύθια του Perrault και προσπάθησε να τα συνδέσει με αρχαίες 

τελετουργίεςv(1923). Ο Hans Naumann (1921) περιόρισε τις διαφορές στις λαϊκές 

αφηγήσεις ως προς τον τρόπο που ενσωματώνουν τον χώρο και τον χρόνο ενώ 

υποστήριξε πως το παραμύθι είναι έκφραση δεισιδαιμονιών και μαγικό-αποτρεπτικών 

τελετουργιών. Παρά τη βαρύτητα που διαθέτουν τα λεγόμενα αυτής της θεωρίας, 

ανασταλτικός παράγοντας είναι ο δογματισμός στην προσέγγιση των παραμυθιών 

που τελικά αποτρέπει μια ικανοποιητική εξήγηση (Αυδίκος, 1994:71). 

Σύμφωνα με την  ψυχολογική - ψυχαναλυτική σχολή χρησιμοποίησε τρεις 

προσεγγίσεις. Πρώτη είναι η κλινική κατά την οποία ο άνθρωπος δημιουργεί 

καλλιτεχνικά βασισμένος στην κλινική εικόνα του, τα καταπιεσμένα συναισθήματα 

,τις εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες και συγκρούσεις κλπ. Επόμενη προσέγγιση 

είναι η θεωρητική στην οποία αναλύεται ο ανθρώπινος ψυχισμός και τελευταία η 

κείμενοαναλυτική που αξιοποιεί για τη μελέτη του ψυχαναλυτικούς όρους. Τέλος, 

υπήρχε πάντοτε η θεωρία πως τα παραμύθια προέρχονται από τα όνειρα. Ο 

υποστηρικτής της, der Leyen, καθόρισε πως μόνο μέσω των ονείρων μπορούν να 

αναλυθούν επάξια μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις που αναφέρονται. Σε αυτή την 

προσέγγιση έγκειται το ζήτημα της αβαθύτητας του παραμυθιού κάτι που 

συγκρούεται με την κατά βάση ψυχολογική προσέγγιση του παραμυθιού.  

Όσο αφορά τη μορφολογική προσέγγιση, κύριος εκπρόσωπος είναι ο Ρώσος 

Vladimir Propp. Με το έργο του «Μορφολογία του παραμυθιού» (1965) ανέλυσε πως 

δεν μπορούν να συμπεραίνονται και να αναγνωρίζονται σχέσεις μεταξύ πολιτισμών 

μύθων και θεωριών αν δεν αποσυναρμολογηθεί το παραμύθι στα συστατικά του 

μέρη. 

 

Ταξινόμηση παραμυθιών  

Με τον αριθμό των παραμυθιών να είναι αμέτρητος καθίσταται απαραίτητη η 

ταξινόμηση τους. Αυτό το ζήτημα αποτελούσε ανέκαθεν ένα τεράστιο πρόβλημα το 

οποίο επηρέασε και τη γενικότερη προσέγγιση των έργων. Τελικώς, επικράτησε η 

ταξινόμηση ανά κατηγορίες, υποθέσεις και ζεύγη. Ως προς τις κατηγορίες,  ο Wundt 

(1990, στο Μαλαφάντης, 2011) χώρισε τα παραμύθια ως μυθολογικά παραμύθια – 

μύθοι, καθαρά μαγικά παραμύθια, βιολογικά παραμύθια - μύθοι, μύθοι για ζώα, 

παραμύθια για την «προέλευση», αστεία παραμύθια - μύθοι  και ηθικοί μύθοι. Στη 
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συγκεκριμένη μέθοδο παραμονεύει ο κίνδυνος της ασαφούς οριοθέτησης των 

υποκατηγοριών καθώς κάθε μελετητής ή αναγνώστης εφαρμόζει τον προσωπικό του 

διαχωρισμό. Ως προς τις υποθέσεις, υπάρχουν τέσσερεις βασικές κατηγοριοποιήσεις 

οι μύθοι ζώων που πρωταγωνιστούν ζωή ή άνθρωποι, τα καθαρά παραμύθια που 

μπορεί να είναι μαγικά, θρησκευτικά, αινιγματικά, νουβέλες, οι ευτράπελες διηγήσεις 

που έχουν περιγελαστικό χαρακτήρα και τα τυπολογικά παραμύθια. Τέλος, στον 

διαχωρισμό ανά ζεύγη δίνεται έμφαση στη μορφολογία γι’ αυτό άλλωστε και 

εμπνευστής είναι ο Vladimir Propp (1991). Σύμφωνα με αυτόν υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι των ζευγών πάλι – νίκη και πρόβλημα- 

λύση. Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία η εξέλιξη της υπόθεσης γίνεται μέσω 

του πρώτου ζεύγους, στην δεύτερη μέσω του δεύτερου ζεύγους, στην τρίτη μέσω και 

των δυο ζευγών και στην τέταρτη χωρίς κανένα από τα δυο ζεύγη. 

Μια διαφορετική ταξινόμηση των παραμυθιών καταγράφεται από την 

Κανατσούλη (2002), σύμφωνα με την οποία τα παραμύθια χωρίζονται στα μαγικά ή 

εξωτικά παραμύθια με έντονο το μαγικό στοιχείο, τα διηγηματικά ή κοσμικά 

παραμύθια που κινούνται σε ανθρώπινες κοινωνίες και μοιάζουν με μυθιστορήματα 

από την πραγματική ζωή, τα θρησκευτικά ή συναξάρια που συνδέονται με τους βίους 

αγίων και τα ευτράπελα ή σατιρικά που αναφέρονται σε παθήματα κουτών, 

ξεγελάσματα κ.λπ. Επιπρόσθετα, ο Μερακλής (2004) παραθέτει τον διαχωρισμό των 

παραμυθιών στους μύθους ζώων, τα καθαυτό παραμύθια, τα αστεία και ανέκδοτα και 

τα τυπολογικά παραμύθια. Η υποκατηγορία των καθαυτών παραμυθιών περιλαμβάνει 

αναλυτικά τα μαγικά, θρησκευτικά και διηγηματικά, κοσμικά, νουβέλες κι 

αινιγματικά. Τέλος, με βάση τον διαχωρισμό που πρότεινε ο Λουκάτος (Δελώνης, 

1991) πρώτη κατηγορία είναι τα μαγικά ή ξωτικά παραμύθια, τα διηγηματικά ή οι 

περιπέτειες, δεύτερη τα θρησκειοθεματικά ή συναξαρικά, τρίτη τα συμβουλευτικά ή 

διδακτικά, τέταρτη τα ευτράπελα ή αστεία, πέμπτη τα αινιγματικά, έκτη τα 

κλιμακωτά και έβδομη και τελευταία τα νοηματικά.  

Σύμφωνα με τον Zipes (1994:27) τα παραμύθια, σε γενικές γραμμές, ως προς 

τη δομή τους διέπονται από την «αποστολή» με την αναχώρηση ή εξορία του 

πρωταγωνιστή όπου καλείται να φέρει εις πέρας ένα καθήκον (συχνά ανυπέρβλητο), 

τους «βοηθούς» που αφορά μυστηριώδεις δυνάμεις/νεράιδες/ζώα που μιλούν και τον 

βοηθούν στην πορεία του και τα «εμπόδια» δηλαδή τους εχθρούς/κακές δυνάμεις με 

τις οποίες πρέπει να αναμετρηθεί. Επιπλέον, καθορίζονται από τη «δράση του ήρωα» 

καθώς περνά από δοκιμασίες, αντιπαρατίθεται με το κακό και προσπαθεί να επιτύχει 

την αποστολή του και το «ευτυχισμένο τέλος» όπου η δικαιοσύνη και το κακό 

τιμωρείται. Η επιτυχία του ήρωα συνήθως οδηγεί σε γάμο, απόκτηση αγαθών, 

σωτηρία και σοφία ή συνδυασμό των τριών.  

Η συμβολή των παιδικών βιβλίων στην κοινωνική, λογοτεχνική και 

βιβλιογραφική ιστορία είναι ανεκτίμητη (Χαντ, 1996:35). Ο πλούτος μηνυμάτων και 

τα πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας επιτρέπουν στους μελετητές να εμβαθύνουν και να 

τονίσουν την αξία τους. Μιλώντας για τα παραμύθια η ψυχαγωγία αποκτά κυρίαρχο 

ρόλο ενώ ακολουθούν η μύηση χαρακτήρα, η ενίσχυση αίσθησης του ανήκειν, η 



11 
 

διαμόρφωση ατομικής και συλλογικής ταυτότητας (Δουλάμη, 2011). Το παραμύθι, 

γενικότερα, παροτρύνει και υποστηρίζει τους ανθρώπους καθ’ όλη της διάρκεια της 

ύπαρξής τους. Κάθε παραμύθι μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα για κάθε άτομο, και 

διαφορετικό νόημα για το ίδιο άτομο σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του 

(Αναγνωστοπούλου, 1996:375). Εμπεριέχει τον σύγχρονο προβληματισμό καθώς, 

ακόμη κι αν δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, κάθε στοιχείο της πλοκής απορρέει από 

τις αντιλήψεις της κοινωνίας που το έπλασε. Ακόμη, αντιμετωπίζει σοβαρά τα 

υπαρξιακά άγχη και τα διλλήματα του παιδιού μεταδίδοντας το νόημα της 

προσπάθειας και του αγώνα για να φτάσει εκεί που επιθυμεί. Και καθώς όλα είναι 

δυνατά, μεταδίδεται η ελπίδα. 

 

Παραμυθάδες  

Η μετάδοση ιστοριών και παραμυθιών αποτελούσε ένα είδος προφορικής 

λογοτεχνίας η οποία καθοριζόταν από το είδος του προσώπου που το δημιουργεί και 

από τις ανάγκες του ακροατηρίου. Την αφήγηση αναλάμβανε ο παραμυθάς ο οποίος, 

σύμφωνα με τον Αυδίκο (1994:43), ήταν ένα άτομο που αναλάμβανε το ρόλο, στο 

πλαίσιο της κοινωνίας, να μεταφέρει την κληρονομιά, να την ανανεώσει και να την 

παραδώσει στους επόμενους με ευλάβεια. Ένας άνθρωπος με δεξιοτεχνία που 

χειριζόταν άψογα το λόγο και την αφήγηση. Επίσης, συνήθως ήταν καλός 

τραγουδιστής και έλεγε ανέκδοτα και ευτράπελες ιστορίες. Παρότι στο Βυζάντιο και 

την αρχαία Ελλάδα η διήγηση πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από γυναίκες ή 

γιαγιάδες, όσο αφορά τα παραμύθια ήταν ένας γέροντα ή μια γριά που ονομάζονταν 

παραμυθάς ή παραμυθούδα αντίστοιχα. Υπήρχε ακόμη συνοδεία εκφραστικών 

χειρονομιών για την περιγραφή της δράσης όπως και χρωματισμός της φωνής, 

παύσεις, επιτάχυνση ή επιβράδυνση του ρυθμού καθώς από την υποκριτική του 

ικανότητα του ατόμου εξαρτιόταν ολόκληρη η αφήγηση. Έκαναν αναφορά και στα 

δικά τους βιώματα μέσω της ιστορίας είτε προσθέτοντας προσωπικά τους 

χαρακτηριστικά στους χαρακτήρες είτε αντικαθιστώντας ονόματα των περιοχών με 

εκείνα απ’ όπου προέρχονταν. Κάποιες φορές έκαναν προσωπικές παρεμβολές ή 

ασκούσαν κριτική, λέγοντας τη γνώμη τους, προκειμένου να καταδικάσουν πράξεις ή 

να δείξουν τη συμπαράστασή τους στους ήρωες. Πρόκειται για έναν ανιδιοτελή και 

ευαίσθητο άνθρωπο που πάσχει και συμπάσχει κι αυτό ίσως είναι η μεγάλη δόξα του 

(Αναγνωστόπουλος, 2010:28). Τέλος, όταν ερχόταν κάποιος γνωστός παραμυθάς 

στην περιοχή ήταν ένα μεγάλο γεγονός της κοινότητας που συγκέντρωνε τους 

κατοίκους στα κεντρικά σημεία της περιοχής.  

 

Α.1.1. Κλασικό Παραμύθι  
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Το κλασικό ή αλλιώς λαϊκό παραμύθι είναι ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία της λαϊκής παράδοσης. Κάθε κοινωνία έχει τα δικά της παραμύθια τα οποία 

και κληροδοτεί στις επόμενες γενιές. Είναι πλούσια σε λαογραφικά στοιχεία με 

περιγραφή πολιτιστικών στοιχείων (εορτές, ήθη και έθιμα) και αναλύσεις του χώρου, 

της κοινωνίας κ.α. Αποτελεί δημιούργημα του λαού και είναι συλλογικό, γι’ αυτό και 

παρουσιάζονται πολλές παραλλαγές αλλά και ομοιότητες παραμυθιών από λαό σε 

λαό και από τόπο σε τόπο. Έχουν παγκόσμιο και διαχρονικό χαρακτήρα. Οι άνθρωποι 

έγραφαν ιστορίες από την αρχή ακόμη της ύπαρξής τους, τις μετέδιδαν προφορικά 

έως ότου τελικά καταγράφηκαν και συνέχισαν τον ταξίδι τους.  

Σχηματικά το λαϊκό παραμύθι αποτελεί τον κλασικό τύπο αφήγησης και 

ορίζεται ως ένα έργο συγκεκριμένου μεγέθους που αρθρώνει διαδοχικά επεισόδια και 

μοτίβα, τα γεγονότα εγγράφονται στο παρελθόν, ο αφηγητής – πρόσωπο εξαφανίζεται 

και επικρατεί μια απρόσωπη αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο, όπου κυριαρχεί ο 

παρατατικός και ο αόριστος (Καρακίτσιος, 2012: 58). Ακόμη, αξιοσημείωτη ήταν η 

συμβολή του λαογράφου Axel Orlin που επεσήμανε ορισμένες αφηγηματικές αρχές 

του παραμυθιού τις οποίες ονόμασε «επικούς νόμους». Πιο συγκεκριμένα, 

υποστήριξε πως η αρχή της ιστορίας είναι ήρεμη χωρίς τη γνωστοποίηση του 

σπουδαιότερου σημείου δράσης κάτι που επαναλαμβάνεται και στο τέλος καθώς την 

κορύφωση - λύτρωση ακολουθεί η ηρεμία επαναφέροντας έτσι κάποιου είδους 

σταθερότητα. Οι επαναλήψεις είναι συχνές ώστε να τονίζουν την πλοκή και να 

προσθέσουν όγκο στην ιστορία. Επιπλέον, η απλότητα χαρακτηρίζει την αφήγηση. Η 

πλοκή είναι λιτή και αφορά αποκλειστικά μια ιστορία εκτός αν εκτυλίσσονται 

παράλληλα επεισόδια τότε πρόκειται για λόγιο προϊόν. Όσο αφορά την 

ποικιλομορφία αποφεύγεται γι’ αυτό και παρόμοια αντικείμενα παρουσιάζονται 

σχεδόν σαν όμοια. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται είναι άμεσα 

συνδεδεμένοι με τις ιδιότητες του προσώπου στα πλαίσια της ιστορίας και δεν 

υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για τη ζωή τους εκτός πλοκής. Κατά τη διάρκεια 

ενός επεισοδίου βρίσκονται μόνο δύο πρόσωπα ενώ οι αντίθετοι χαρακτήρες 

βρίσκονται πάντα αντιμέτωποι. Εάν εμφανίζονται δύο πρόσωπα στον ίδιο ρόλο 

πρόκειται για μικρούς και αδύνατους και συχνά είναι δίδυμοι οι οποίοι αργότερα 

καταλήγουν ανταγωνιστές. Τελευταία αφηγηματική αρχή είναι η ανάδειξη στο τέλος 

του προηγουμένως χειρότερου ή αδύναμου προσώπου στον καλύτερο.  

Πολλοί υποστηρίζουν πως τα παραμύθια δεν είναι παρά η τάση του ανθρώπου 

να δημιουργεί μυθοπλασίες και να κινείται μέσα σ’ αυτές. Έξω, λοιπόν, απ’ τη λογική 

του ανθρώπου μεταξύ της σφαίρας του ονείρου και του παράλογου όλα 

εκτυλίσσονται σε μια πλασματική, απροσδιόριστη ατμόσφαιρα του μακρινού 

παρελθόντος (Δουλάμη, 2011). Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται οι 

χαρακτηριστικές εναρκτήριες και καταληκτικές φράσεις «Μια φορά κι έναν καιρό» 

και «Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα». Με βασικό στοιχείο την απλότητα 

εισάγει το παιδί στην πραγματικότητα η οποία αποδίδεται με έναν φιλτραρισμένο 

τρόπο που διεγείρει τη φαντασία. Τα παραμύθια οδηγούν τους αναγνώστες σε ένα 
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μονοπάτι κατά το οποίο εξελίσσεται διαρκώς η πλοκή. Όλα αποτυπώνονται μέσω της 

δράσης.  

Οι χαρακτήρες περιγράφονται σχηματικά και διαθέτουν απόλυτα 

χαρακτηριστικά. Είναι εμπνευσμένοι από την καθημερινή ζωή, απλοί. Ο συγγραφέας 

υπηρετεί κάποια συγκεκριμένη πρόθεση, την ψυχολογία των ηρώων. Τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν είναι συχνά κοινά με εκείνα των αναγνωστών προσφέροντας έτσι 

μια οικειότητα (Κανατσούλη, 2004). Όλες οι διαστάσεις, καταστάσεις και συγκυρίες 

είναι ακραίες με έντονες αντιθέσεις και οι συγκρούσεις είναι συνεχείς με την υπεροχή 

του καλού έναντι του κακού. Οι σκληρές ανθρώπινες σχέσεις λειτουργούν ως 

προετοιμασία και οδηγούν στην τελική λύτρωση. Αποδίδεται έτσι ο εσωτερικός 

ψυχικός κόσμος του ανθρώπου και ο αναγνώστης διδάσκεται τόσο ηθικά όσο και 

αισθητικά. Το ύφος που χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια είναι οικείο, χαλαρό 

και έχει ως στόχο την ψυχαγωγία αλλά και τη διδαχή.  

Ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να φτιάχνει μύθους για να ξεφεύγει 

από την καθημερινή του ρουτίνα και τα προβλήματά της. Είναι ένα έμφυτο ένστικτο 

που οδηγεί στη δημιουργία ενός κόσμου που αποκαθιστά την πραγματικότητα, έστω 

και σε φανταστικό επίπεδο, επεμβαίνει στον κόσμο του πραγματικού και εκπληρώνει 

τα όνειρα του ανθρώπου. Το λαϊκό παραμύθι εκφράζει την παιδική ψυχή 

(Αναγνωστόπουλος,1991) και αποτελεί ένα σημείο ένωσης με τους μεγαλύτερους. Σε 

ένα χώρο διαχρονικό και διατοπικό πρωταγωνιστεί η φαντασία και μαζί με μια 

αλληγορική γλώσσα δικαιώνει τους σώφρονες και τιμωρεί όσους σφάλουν.  

Α.1.2. Σύγχρονο Παραμύθι  

 

Το παραμύθι παρά τη σχετική σταθερότητα της δομής του διαρκώς αλλάζει 

αναπροσαρμόζεται και μεταβάλλεται. Ο Γεώργιος Μέγας επεσήμανε πως ενώ δεν 

υπόκειται καθόλου στους όρους της πραγματικής ζωής, προσαρμόζεται όμως, ως επί 

το πλείστον, τόσο τέλεια προς το περιβάλλον, τα ήθη και έθιμα, τους μύθους και τις 

δοξασίες του λαού, ώστε γίνεται κομμάτι από τη ζωή του, παίρνει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του λαού (1961:10). Το σύγχρονο ή αλλιώς έντεχνο παραμύθι είναι ο 

διάδοχος του λαϊκού παραμυθιού. Η χρήση του όρου «έντεχνο» θεωρείται από 

πολλούς ατυχής διότι σηματοδοτεί κάτι που είναι γραμμένο με τέχνη όπως ακριβώς 

συμβαίνει δηλαδή και με το λαϊκό. Με τον τρόπο αυτό το λαϊκό παραμύθι στερείται 

την έντεχνη ποιότητά του (Κανατσούλη, 2002). Με την πρόοδο των επιστημών, της 

τεχνολογίας  και της σύγχρονης αστικής ζωής, δημιουργήθηκαν νέοι πνευματικοί 

ορίζοντες στη φαντασία του παιδιού (Αναγνωστόπουλος, 1982). Το παραμύθι 

διαφοροποιείται σημαντικά εφόσον διαφοροποιούνται τα ενδιαφέροντα των παιδιών 

και η αλλαγή πορείας είναι ανάλογη των νέων τάσεων της κοινωνίας. Το φαινόμενο 

αυτό επηρέασε ολόκληρη τη δομή και υπόσταση των νεότερων παραμυθιών. 

Πρόκειται, άλλωστε, για την απτή απόδειξη της πολιτιστικής εξέλιξης του ανθρώπου 

σύμφωνα με τον Μερακλή (1973).  
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Η πρόοδος αυτή παρουσιάζεται σε πληθώρα τομέων και έχει αντίκτυπο στην 

ίδια την επίδραση της αφήγησης η οποία πλέον είναι περισσότερο παιδοκεντρική. 

Λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών εφόσον αποτελούν 

τον πυρήνα της μαθησιακής διαδικασίας. Ενώ το κλασικό παραμύθι τείνει προς την 

διδαχή αυτή καθ΄ αυτή, το σύγχρονο ενθαρρύνει μια διαδικασία ανακάλυψης της 

γνώσης μέσα στην οποία τα παιδιά αισθάνονται ελεύθερα. Ο συναισθηματικός τομέας 

αποτελεί τη βάση στην οποία τοποθετούνται τα νοήματα που προσεγγίζονται. Το 

περιεχόμενο δεν είναι καθόλου ηθογραφικό ενώ το εύρος της θεματολογίας 

διευρύνεται και προσεγγίζονται ζητήματα που παλαιότερα ήταν άγνωστα ή και 

απαγορευμένα, όπως η σεξουαλική αγωγή (Αναγνωστόπουλος, 1998). Παρατηρείται 

σχετική μέριμνα για την αισθητική αξία και απόλαυση που θα προκληθεί στον 

αναγνώστη. Με τη χρήση καλλιεργημένης γλώσσας, χιούμορ, πλούσιας 

εικονογράφησης και μεικτών τεχνικών - επικοινωνιακών μέσων (εικόνα, λόγος, ήχος) 

το σύγχρονο παραμύθι στοχεύει, όπως και το κλασικό, να ενώσει όλη την 

ανθρωπότητα με κοινά μοτίβα και να υπηρετήσει πιστά τον άνθρωπο. 

Κάποια από τα στοιχεία του παραμυθιού που παρέμειναν αναλλοίωτα κατά το 

πέρασμα των δεκαετιών είναι οι αντιθέσεις, ο έντονος διάλογος, οι συμβολισμοί, η 

δοκιμασία του ήρωα κ.α. καθώς συναντιούνται και σε σύγχρονα έργα. Το κύριο 

χαρακτηριστικό στοιχείο του σύγχρονου παραμυθιού είναι η απομυθοποίηση. Οι 

μυθικές διαστάσεις των ηρώων και των καταστάσεων αντικαθίστανται από τις 

πραγματικές, ρεαλιστικές. Ακόμη, συναντάται η αποφυγή της αγριότητας και της 

απανθρωπιάς διότι προκαλούν έντονο άγχος, αναστάτωση και ανασφάλεια στα 

παιδιά. Απουσιάζει, επίσης η μυθολογία και η θεϊκή δύναμη και επιρροή ενώ 

εμφανίζονται αταξικές κοινωνίες χωρίς βασιλιάδες πρίγκιπες κλπ. Διατηρείται το 

μυθικό μοτίβο αλλά αποτελεί έναν συνδυασμός φαντασίας και πραγματικότητας. 

Επιπλέον, έχει μια συνολική εκσυγχρονιστική διάθεση. Λαμβάνοντας υπόψη την 

ηλικία και τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών του, τους φέρνει σε επαφή με σύγχρονα 

κοινωνικά θέματα. Αποτυπώνονται και προάγονται νέοι τομείς εξέλιξης όπως το 

διάστημα, τα πολιτικά γεγονότα και το φυσικό περιβάλλον και εντάσσονται 

επιτεύγματα της τεχνολογίας όπως διαστημόπλοια, αεροπλάνα, πύραυλοι, 

αυτοκίνητα, υπολογιστές κ.α. Προστίθενται τομείς όπως η τηλεόραση και ο 

κινηματογράφος, η δημιουργία μεγαλουπόλεων αλλά και το κοινωνικό και φυσικό 

περιβάλλον, η οικογένεια, το σχολείο.  

Αναφορικά με τους ήρωες, αντικαθίστανται από νεότερες εκδοχές τους. 

Διαφοροποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ως προς τη μορφή αλλά και το 

ήθος. Επιπρόσθετα, η υπερβολή του κλασικού παραμυθιού που περιελάβανε δράκους 

μάγους, νάνους κλπ. καταρρίπτεται και τη θέση τους παίρνουν τέρατα, επιστήμονες, 

ρομπότ, σούπερμαν κλπ. Παύει η σύνδεση ωραίου-άσχημου με το καλό-κακό γιατί οι 

καταστάσεις επιδέχονται βαθύτερες ερμηνείες και αποδόσεις. Επιπλέον, 

πρωταγωνιστεί η ανεπαίσθητη και έμμεση διδαχή ενώ το ύφος του κειμένου είναι 

ακόμη πιο φυσικό, λειτουργικό και ρεαλιστικό. Το ευτυχισμένο τέλος («happy end») 

διατηρείται αποφέροντας την πολυπόθητη λύτρωση του ήρωα. Η απόδοση 
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δικαιοσύνης είναι μόνο η αρχή ενός συνειρμού συναισθημάτων με αρχή της την 

κάθαρση κι έπειτα την ευτυχία άρα και αισιοδοξία, ασφάλεια, ανθρωπιά, ειρήνη 

φτάνοντας στην πίστη και τα όνειρα. Τέλος, στα σύγχρονα παραμύθια καθοριστικό 

ρόλο παίζει η εικονογράφηση. Παρατηρείται συχνά η εικόνα να προηγείται της λέξης 

ή το κείμενο να φαντάζει τόσο απλοϊκό που σβήνει δίπλα στην εικόνα (Δελώνης, 

1991).  

Ο Αναγνωστόπουλος (1991) υποστηρίζει πως το σύγχρονο παραμυθιακό 

υλικό μπορεί να διαιρεθεί στις κατηγορίες παραμύθια για ζώα, κλασικά παραμύθια 

(μαγικά, διηγηματικά, θρησκευτικά κ.α.), αστεία παραμύθια και διδακτικά 

παραμύθια. Είναι γεγονός πως τα σημερινά παιδιά επειδή ζουν σε έναν κόσμο που 

συνεχώς συγκρούεται, φοβάται, δυστυχεί και προκαλεί μόνιμο άγχος έχει ως 

αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των παραμυθιών γιατί χάνουν την συγκινησιακή τους 

φόρτιση (Αυδίκος, 1994:36). Το  παιδί αναδεικνύεται σε αυτόνομη μονάδα και 

διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών του, το δικό του πνευματικό και μορφωτικό 

χώρο, τις ιδιαίτερες κοινωνικές του σχέσεις (Κατσίκη–Γκίβαλου, 1995:20). 

Επομένως, παράλληλα με την ψυχαγωγία που προσφέρεται, ο αναγνώστης διδάσκεται 

ηθικά και πολιτικά. Ενισχύεται η δημιουργική και κριτική σκέψη και διευκολύνεται η 

μετάβαση προς την αναγνώριση του κόσμου και την ενηλικίωση.  

Σύμφωνα με τον Peter Hunt (Κανατσούλη, 2017) η ανάγνωση και η 

πρόσληψη του ίδιου παραμυθιού από συνομηλίκους αναγνώστες διαφοροποιείται σε  

μεγάλο βαθμό, γιατί το ψυχικό μέταλλο πάνω στο οποίο προσκρούει εξαρτάται από 

το φύλο τους, την κοινωνική τάξη ή ομάδα που ανήκουν και την κουλτούρα μέσα 

στην οποία διαπαιδαγωγούνται. Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως κάθε ανάγνωση μπορεί 

να οδηγήσει σε τελείως διαφορετικά και μοναδικά μονοπάτια. Το παρελθόν και η 

ιδιοσυγκρασία του αναγνώστη θα συμβάλουν σημαντικά στην πορεία του αλλά 

τελικώς η στάση και σκέψη του είναι εκείνη που θα του επιτρέψουν ή όχι να αφεθεί 

πλήρως στο ταξίδι αυτό του παραμυθιού.  

 

Α.2. Γυναικεία παρουσία και στερεότυπα 

 

Όπως ανέλυσε η Κανατσούλη (1999:19) ο όρος «σεξισμός» δημιουργήθηκε 

κατ’ αναλογία του όρου «ρατσισμός» για να υποδηλωθεί το ιδεολογικό υπόβαθρο και 

την κοινωνική συμπεριφορά που οδηγούν σε διακρίσεις σε βάρος κοινωνικών 

ομάδων. Συγκεκριμένα, η σεξουαλική διαφορά συνδέεται άμεσα με κυρίαρχα 

στοιχεία του χαρακτήρα, με ικανότητες, με προορισμό και ρόλους των δύο φύλων 

στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Προκύπτουν έτσι δυο κατηγορίες 

ανθρώπων που ως επί το πλείστον δεν διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά 

χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από την υπόλοιπη μερίδα ανθρώπων.  
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Η διάκριση του φύλου βασίζεται σε επιχειρήματα που είναι σχετικά και 

μεταβλητά ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και εξαρτώνται απ’ τις 

εικόνες του άντρα και της γυναίκας που επιβάλλονται από τις κοινωνικοιστορικές 

συνθήκες (Muldworf, 1980:143). Ο άντρας θεωρείται πιο δυναμικός, λογικός, 

συναισθηματικά σταθερός, με αυτοκυριαρχία και αυτοπεποίθηση ενώ η γυναίκα 

θεωρείται συναισθηματική, υποταγμένη, ανασφαλής και εξαρτημένη από το αντίθετο 

φύλο. Συγκροτούνται έτσι στερεότυπα, δηλαδή απόψεις που επιβάλλονται στην 

κοινωνία και κατευθύνουν τις προσδοκίες προς μια μερίδα του πληθυσμού. Επιπλέον, 

τα στερεότυπα φύλων ορίζονται ως το σύνολο των προσχηματισμένων και 

υπερπλουστευμένων κοινωνικών αντιλήψεων αναφορικά με τους τρόπους 

συμπεριφοράς, τις ικανότητες, τους ρόλους, τα επαγγέλματα κλπ. των ατόμων, απλώς 

και μόνο με βάση το φύλο τους (Κανατσούλη, 1999:20). Αποκλείεται με τον τρόπο 

αυτό η διαφορετικότητα, απουσιάζει τελείως η προσωπική κριτική σκέψη και 

αποδίδονται τα θετικά χαρακτηριστικά στο αντρικό φύλο ενώ τα αρνητικά στο 

γυναικείο.  

 

Φεμινιστική κριτική και παιδική λογοτεχνία  

Τη δεκαετία του ’60 στην Αμερική, στα πλαίσια του φεμινιστικού κινήματος 

αναπτύχθηκε η φεμινιστική κριτική.  Σε ένα πλαίσιο όπου οι αναγνώστες, οι 

συγγραφείς και οι εκδότες της λογοτεχνίας θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητο πως είναι 

άνδρες ξεκίνησαν σημαντικές αλλαγές. Η φεμινιστική κριτική κατάφερε εκτός από τη 

μελέτη γραφής γυναικείων κειμένων να αμφισβητήσει και να επανεξετάσει όλα τα 

έργα που είχαν εκδοθεί μέχρι τότε ως κληρονομιά του Δυτικού κόσμου. 

Επισημάνθηκαν οι διαφορές των φύλων, οι φορείς μετάδοσης σχετικών αξιών και 

αντιλήψεων και το γεγονός πως αποκλείστηκε η γυναικεία άποψη στη θεωρία και 

κριτική της λογοτεχνίας (Κανατσούλη, 1999:38-39). Στην αρχή, τονίστηκε η 

εμφάνιση της γυναίκας με μορφές όπως δαίμονας ή άγγελος και η κακομεταχείριση 

που υπέστη. Έπειτα, αποκαλύφθηκε πως η γυναικεία λογοτεχνία συσκοτίστηκε από 

τις πατριαρχικές αξίες της κοινωνίας και ήρθε στο φως μεγάλος αριθμός έργων όπως 

βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες που διερευνήθηκαν εκ νέου. Αυτό συνέβη διότι η 

γυναικεία λογοτεχνική παραγωγή αντιμετωπιζόταν πάντοτε ως υποδεέστερη ή 

δεύτερης κατηγορίας συναισθηματολογία. Τελικώς, απαιτήθηκε ριζική μεταρρύθμιση 

και αναδιατύπωση των μέχρι τότε έργων που βασίστηκαν αποκλειστικά στο αντρικό 

φύλο. Βασική αδυναμία σύμφωνα με πολλούς ήταν η απουσία αρθρωμένης θεωρίας 

ενώ άλλοι υποστήριξαν πως αυτό ακριβώς ήταν που συνέβαλε στην επιτυχία της. Στο 

μέλλον πολλοί συγγραφείς (J.K. Rowling, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien) υπέγραφαν τα 

έργα τους μόνο με τα αρχικά τους, στην προσπάθεια επιφανειακά να αποκρύψουν τη 

φυλική τους ταυτότητα και ουσιαστικά να την υπερβούνε και να την εντάξουν σε 

στάδια ελευθερίας και ισότητας. Η πορεία της φεμινιστικής δράσης σαφώς βρίσκεται 

ακόμη σε εξέλιξη ενώ με την πάροδο του χρόνου διερευνήθηκε και επεκτάθηκε σε 

τομείς όπως η παιδική λογοτεχνία.  
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Παρά το  μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε γύρω από τα παιδικά βιβλία δεν 

υπήρχε και η ανάλογη βιβλιογραφία για τις απεικονίσεις των φύλων. Η θεματική 

αυτή αγγίζει πολλούς τομείς της επιστήμης όπως κοινωνιολογία, ψυχολογία, 

ανθρωπολογία, βιολογία κ.α. αλλά και της καθημερινότητας. Τα παιδιά ταυτίζονται 

άμεσα με τους ήρωες των παραμυθιών είναι επομένως υψίστης σημασίας η παρουσία 

των δύο φύλων προς διαμόρφωση ή αποφυγή στερεοτύπων (Κανατσούλη, 1999:103). 

Η φεμινιστική κριτική της παιδικής λογοτεχνίας ορίζεται από την Margaret Higonnet 

(1993) ως προς τρεις άξονες το «ποιος γράφει» δηλαδή η γυναίκα συγγραφέας, το «τι 

γράφει» δηλαδή τον τρόπο απεικόνισης αρσενικών και θηλυκών προσώπων και 

τελευταίο το «σε ποιον απευθύνεται» δηλαδή το φύλο του αναγνωστικού κοινού. Πιο 

συγκεκριμένα, μετά από σχετικές μελέτες διαπιστώθηκε πως η γυναίκα στην παιδική 

λογοτεχνία φαίνεται να αναλαμβάνει αποκλειστικά το ρόλο της ανατροφής του 

παιδιού κάτι που δεν εκτιμάται ιδιαίτερα από την κοινωνία. Ακόμη, η πληθώρα 

στερεοτύπων που εμπεριέχονται στα βιβλία δεν αποτρέπει και την ανάγνωσή τους. 

Όσο αφορά το αναγνωστικό κοινό, τεκμηριώνεται ιστορικά πως υπήρχε απόλυτος 

διαχωρισμός των δύο φύλων, με τα ρομαντικά έργα να προορίζονται για τις γυναίκες 

και τα ιστορικά για τους άντρες. Ένα παρεμφερές παράδειγμα είναι και η επιλογή του 

επιφανούς εκδότης Newbery να διαχωρίσει επίσημα τα βιβλία ανάλογα με το φύλο.  

Η Lissa Paul μέσω των κειμένων της, το άρθρο «Enigma Variations: What 

Feminist Theory Knows About  Children’s Literature» (1990) και το βιβλίο, 

«Reading Other Ways» (1998) δημιούργησε ένα βασικό θεωρητικό εργαλείο, το 

οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση για τους θεωρητικούς της παιδικής λογοτεχνίας 

σχετικά με τη μελέτη των δύο φύλων (Κανατσούλη, 2008). Ουσιαστικά 

επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές περιοχές της ακαδημαϊκής θεωρίας και κριτικής της 

παιδικής λογοτεχνίας τις οποίες ορίζει ως επανανάγνωση (επανερμηνεία, 

αποκατάσταση, αναδημιουργία), επαναφορά και αναπροσανατολισμό και φτάνει σε 

αυτές θέτοντας τα εξής ερωτήματα:  

1. Ποιανού ιστορία είναι αυτή (συγγραφέας/δημιουργός); 

2. Ποιος είναι ο αναγνώστης; 

3. Πότε και πού έγινε η ανάγνωση; 

4. Ποιος ονομάζεται και ποιος όχι (μέσα στην ιστορία); 

5. Ποιος είναι στην κορυφή; 

6. Ποιος τιμωρήθηκε και ποιος επιβραβεύθηκε; 

7. Ποιος μιλά και ποιος σιωπά; 

8. Ποιος δρα και σε ποιον ασκείται η δράση; 

9. Ποιος κατέχει περιουσία και ποιος είναι εξαρτώμενος; 

10. Ποιος παρατηρεί και ποιος παρατηρείται; 

11. Ποιος μάχεται για την τιμή και ποιος υποφέρει; 

12. Πώς προσδιορίζεται το αξιακό σύστημα; 

 

Η Turin (1998) απέδειξε πως η απεικόνιση της γυναίκας στο παιδικό βιβλίο 

δεν είναι καθόλου αθώα καθώς διαιωνίζει προκαταλήψεις. Ο χώρος που συνηθίζει να 



18 
 

βρίσκεται είναι το παράθυρο που αποτελεί και ένα σύμβολο αποκλεισμού και 

έγκλειστης ζωής και συχνά μαζί της βρίσκεται κάποια γάτα που αποτελεί το σύμβολο 

της μόνιμης συντροφιάς. Αντικείμενα που τη συνοδεύουν είναι η ποδιά ή το καλάθι 

και χαρακτηριστικά της είναι τα λουλούδια και τα δάκρυα. Αντιθέτως ο άντρας 

μεταφέρει χαρτοφύλακα ως δείγμα της επαγγελματικής σοβαρότητας και διαβάζει 

εφημερίδα. 

Είναι προφανές πως τα βιβλία παλαιότερων χρόνων αντικατοπτρίζουν 

αναχρονιστικούς ρόλους και νοοτροπίες εκείνης της εποχής. Είναι επομένως μια 

αστείρευτη πηγή πληροφοριών. Συχνά υπάρχουν προφεμινισιτκές, φεμινιστικές και 

μεταφεμινιστικές αντιλήψεις στο ίδιο κείμενο είτε ως κατάλοιπα πατριαρχικών δομών 

οικογένειας και κοινωνίας είτε ως μετάβαση από τον προφεμινιστικό στο φεμινιστικό 

κώδικα και από τη φεμινιστική στη μεταφεμινιστική εκδοχή της οικογένειας και της 

κοινωνίας (Παπαντωνάκης, 2009:61). Ακόμη, το φύλο του συγγραφέα μπορεί να 

επηρεάσει το φύλο του ήρωα όπως επίσης να αποτυπώσει κοινωνικές αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις για το φύλο ιδίως εάν πρόκειται για γυναίκα συγγραφέα 

(Παπαντωνάκης, 2009:60-61). Σημαντικό ρόλο πέραν του κειμένου αποτελεί το είδος 

της ανάγνωσης όπως και το πώς αντιλαμβάνεται το ιδεολογικό περιεχόμενο ο 

αναγνώστης. Για τον λόγο αυτό ο Macherey (1985)  θεωρούσε πως ο αναγνώστης 

είναι κατά κάποιο τρόπο ο παραγωγός του βιβλίου. Τα βιβλία είναι εκείνα που 

διαμορφώνουν την σκέψη των παιδιών είτε αφορά το γυναικείο φύλο είτε το αντρικό. 

Με μία καθοδήγηση πατριαρχικής βάση εύλογο είναι να δημιουργηθούν στερεότυπα 

για το ένα φίλο και να υπερισχύσει του άλλου. 

 

Α.2.1. Η γυναίκα στο λαϊκό παραμύθι  

 

Στο κλασικό παραμύθι αποδίδονταν συστηματικά διαφορετικές ιδιότητες στον 

άντρα και τη γυναίκα. Αναλυτικότερα, η γυναίκα παρουσιάζεται να αναμένει τη 

λύτρωση από έναν άντρα ο οποίος θα την προστατεύσει διότι είναι ανυποψίαστη και 

ανήμπορη. Περιορίζεται στην παθητικότητα και τη σιωπή ενώ σπάνια αναφέρονται 

πνευματικές ικανότητες και ευφυία. Συνδέεται με το σπίτι, το νοικοκυριό καθώς 

ολοκληρώνεται μέσω ενός γάμου και τεκνοποίησης. Προσφέρει αποκλειστικά 

υπηρεσίες μητέρας, νοικοκυράς και συζύγου. Στηρίζει την ευτυχία της στα χρήματα 

και κυρίως στη δύναμη του συντρόφου της, δεν έχει γνώμη και έχει ως σκοπό της 

ζωής της τη προσφορά χωρίς ανταπόδοση. Η οικογένεια παρουσιάζεται απόλυτα 

πατριαρχική και όλες οι ενέργειες κατευθύνονται από τις παραδοσιακές κοινωνικές 

αντιλήψεις, προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με τα δύο φύλα (Κανατσούλη, 1999). 

Όταν χρειάζεται βοήθεια συχνά απευθύνεται σε κάποια καλή νεράιδα ενώ όταν 

υπάρχουν προβλήματα πιθανό να τα προκαλεί μια κακιά μάγισσα, μητριά κ.α. 

Μοναδική αποδεκτή πηγή εξουσίας είναι η ομορφιά της, η οποία περιγράφεται 

αναλυτικά και αναφέρεται συχνά. Από την άλλη πλευρά ο άντρας παρουσιάζεται 

έξυπνος, ανεξάρτητος, δυναμικός, γενναίος και δίνει λύσεις στα προβλήματα που 
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προκύπτουν. Αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους κι έτσι έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

σε ορισμένα επαγγέλματα. Διαθέτει ελευθερία εντός και εκτός σπιτιού και μονίμως 

βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση. Πρόκειται για τη στερεοτυπική παρουσία των 

ρόλων των φύλων, μέσα από ένα σύστημα ανταμοιβής και τιμωρίας και 

παρουσιάζουν ως φυσικό κάτι που είναι ιδεολογικά κατασκευασμένο 

(Bacchilenga,1997:147). Ο άντρας δρα και ανταμείβεται ενώ η γυναίκα διστάζει και 

περιορίζεται. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται μια πρώτη εικόνα του πραγματικού κόσμου 

που κυριαρχούν οι διακρίσεις και το παιδί με τη σειρά του ταυτίζεται με τις εικόνες 

που προσλαμβάνει. 

Η αμφισβήτηση της αξίας των λαϊκών παραμυθιών ως πρότυπα 

διαπαιδαγώγησης ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70. Υπήρξε ιδιαίτερα αρνητική κριτική 

σε βάρος των κλασικών παραμυθιών όχι στις αρχικές μορφές τους αλλά στις 

καταγραφές και παραλλαγές των αδερφών Grimm και του Charles Perrault. Η 

Κανατσούλη (1999) αναφέρει πως η φεμινιστική κριτική χωρίζεται σε δύο τάσεις. 

Αντιπρόσωπος της πρώτης ήταν η Marie Louise von Franz (1993) που υποστήριζε 

πως η γυναίκα ήταν αρχέτυπο ή σύμβολο γένους που είχε εξίσου θετικά και αρνητικά 

χαρακτηριστικά. Όντας ψυχίατρος ανέλυσε τις διττές μορφές όπως νεράιδα και 

μάγισσα, στοργική μητέρα και μητριά κ.α. και επεσήμανε πως κάθε γυναίκα διαθέτει 

και τις δύο αυτές πλευρές. Απέδωσε, επίσης, στις γυναίκες την αδυναμία απουσίας 

δράσης όσο αφορά τη δικαιοσύνη, θεώρησε όμως ότι οι αρνητικές παρουσίες της 

στην αφήγηση αποτελούν αντανακλάσεις της νευρωτικής της συμπεριφοράς. Η 

δεύτερη τάση εκφράστηκε από τη Ruth Bottigheimer (1987) που προασπίστηκε την 

εμφανή παθητικότητα της γυναίκας στο λαϊκό παραμύθι. Παρατήρησε πως η 

γυναικεία φιγούρα παραμένει συχνότερα σιωπηλή και για περισσότερο χρόνο ή της 

επιβάλλεται σαν τιμωρία κάτι που δεν εφαρμόζεται ποτέ στο αντίθετο φύλο. 

Συμπέρανε μάλιστα πως υπήρχαν συγκεκριμένα ρήματα που αποδίδονταν στις 

ενέργειες των γυναικών όπως το «φώναξε». Από την άλλη, ρήματα όπως «ρώτησε», 

«μίλησε» χρησιμοποιούνταν κατ’ εξοχήν για το αρσενικό πρόσωπο όπως και 

γενικότερα ο ενεργητικός τρόπος ομιλίας. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις ακόμη και προς 

την παραβίαση κάποιας απαγόρευσης. Στην περίπτωση του αγοριού τελικώς έφτανε 

στην ανταμοιβή ενώ στου κοριτσιού κατέληγε στην τιμωρία η οποία και 

περιγραφόταν εκτενέστερα. Το κορίτσι συχνά βρισκόταν εγκλεισμένο ή 

απομονωμένο σε πύργους, παλάτια, δάση κλπ. ενώ το αγόρι ακόμη και να χανόταν 

εκμεταλλευόταν την ευκαιρία και εξερευνούσε τον χώρο φτάνοντας τελικά στην 

επιτυχία. Η Bottigheimer κατηγόρησε τους αδερφούς Grimm για το είδος της 

απεικόνισης του γυναικείου φύλου καθώς τη βάσισαν σ’ έναν πατριαρχικό και 

συντηρητικό κοινωνικό κώδικα.  

Στις απόψεις της Bottigheimer αντιτάχθηκε η Christa Kamenetsky (1992), η 

οποία υποστήριξε πως το σύνολο των αρνητικών αυτών χαρακτηριστικών δεν 

αποδίδονταν μόνο σε ηρωίδες αλλά και σε πολλούς ήρωες. Η Maria Tatar (1992) 

παρόλο που συμφωνούσε γενικότερα με τη Bottigheimer ως προς τους περιορισμούς 

που προσέθεσαν οι αδερφοί Grimm, υποστήριξε πως η γυναίκα δεν είναι μόνιμα 
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παθητική καθώς υπάρχουν αρκετές ηρωίδες που δραστηριοποιούνται αρκετά ώστε να 

προκαλέσουν κακό ή παρόλο που απουσιάζουν κεντρικές ηρωίδες υπάρχουν γυναίκες 

που εξουσιάζουν σύμφωνα με τη δική τους βούληση τους άλλους (πχ. Βασίλισσα, 

μητριά). Τέλος, υποστήριξε πως τα παραμύθια πρέπει να διαβάζονται περισσότερο 

διαχρονικά ως αντανακλάσεις ψυχικών διεργασιών. Κάποιοι άλλοι ερευνητές 

παρατήρησαν ότι οι γυναίκες, με ποσοστό που ξεπερνάει το 50%, κατέχουν κεντρικό 

ρόλο στο παραμύθι όχι διότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον των αδερφών Grimm 

αλλά διότι οι παραμυθούδες έπαιζαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη γνωστοποίηση 

και διάδοση των παραμυθιών (Κανατσούλη, 1999:158).  Για να μελετηθεί αποδοτικά 

η απεικόνιση των δύο φύλων, στα παραμύθια των Grimm, πρέπει να κατανοηθεί η 

σύνδεσή τους με τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες (Zipes,1988). Δεν πρόκειται για 

άσκοπες αναφορές αλλά για ιστορικά κείμενα που αντανακλούν πολλαπλά στοιχεία 

και πληροφορίες της εκάστοτε εποχής και πολιτισμού.  

 

 

Α.2.2. Η γυναίκα στο σύγχρονο παραμύθι  

 

Χαρακτηριστικό του σύγχρονου παραμυθιού είναι η πιο εξελιγμένη παρουσία 

των ηρώων ως προς κάθε άποψη. Αντίστοιχα, η γυναίκα μέσα σε αυτό βιώνει 

σημαντικές αλλαγές. Οι γυναικείες φιγούρες αρχίζουν να περιγράφονται ως ισάξιες 

των αντρών. Γίνεται λόγος για δυναμικές γυναίκες που δραστηριοποιούνται ακόμη 

και περισσότερο από τον αντίθετο φύλο. Μεγάλη αίσθηση προκαλεί η σταδιακή 

ανεξαρτησία τους, δεν είναι υπεύθυνες μόνο για το σπίτι και την ανατροφή των 

παιδιών αλλά αναλαμβάνουν δράση. Το πρότυπο των ανεξάρτητων γυναικών 

αντισταθμίζει την κυριαρχία της παθητικής πριγκίπισσας - γυναίκας (Stone, 1986: 

230) που πρωταγωνιστούσε στο μεγαλύτερο ποσοστό των κλασικών παραμυθιών.  

Ο γάμος δεν αποτελεί πάντοτε το ευτυχές τέλος καθώς οι ήρωες μπορεί να 

μην παντρευτούν, να αντιμετωπίζουν προβλήματα μετέπειτα, να χωρίσουν ή ακόμη 

και να μην αναφέρουν ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το καθιερωμένο, λοιπόν, ευτυχές 

τέλος του γάμου καταρρίπτεται κάτι που συμβαίνει και με την τεκνοποίηση. Πολλές 

είναι οι φορές που οι ηρωίδες είναι τόσο απασχολημένες με τα ενδιαφέροντά τους, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή γενικότερα την υπόλοιπη ζωή τους που δεν τους 

απασχολεί η απόκτηση παιδιών. Στις περιπτώσεις που αυτό όμως συμβαίνει και οι 

δύο γονείς της οικογένειας φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για την ανατροφή 

αποδεσμεύοντας τη γυναίκα από πληθώρα υποχρεώσεων που είχε στο παρελθόν. 

Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η ρομαντική πλευρά των ανδρών και η ικανότητα τους 

να συναισθάνονται (Κανατσούλη, 2008: 184) κάτι που απουσίαζε πλήρως. Η γυναίκα 

εργάζεται, έχει κοινωνική ζωή, επαγγελματική επιτυχία και βλέψεις για το μέλλον. Τα 

όνειρά της δεν περιορίζονται στη διασκέδαση καθώς φαίνεται διατεθειμένη να 
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αγωνιστεί για τη θέση της στην κοινωνία. Ακόμη κι αν εξακολουθεί να παλεύει με 

κοινωνικά στερεότυπα δεν πτοείται και συνεχίζει το έργο της.  

Στις σύγχρονες αφηγήσεις, οι παγιωμένες αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας 

φαίνεται να αμφισβητούνται είτε άμεσα μέσω του περιεχομένου είτε έμμεσα μέσω 

σχολίων στο γραπτό κείμενο ή την εικονογράφηση. Πολλά παραμύθια υιοθετούν τα 

αντίθετα χαρακτηριστικά της γυναίκας που παρουσιάστηκαν στο κλασικό παραμύθι. 

Πιο αναλυτικά, η μικρή σωματική διάπλαση αντικαθίσταται από μεγαλόσωμα 

κορίτσια, η απαράμιλλη ομορφιά με εσωτερικό πλούτο, η συνετή συμπεριφορά και ο 

καθωσπρεπισμός με ατίθασο και παιγνιώδη χαρακτήρα. Παύει, επίσης, η ισοδυναμία 

της κακής συμπεριφοράς και κακής εμφάνισης συναντώντας πλέον κοπέλες 

αναφερόμενες ως καλές να έχουν δύσμορφα χαρακτηριστικά  ή μισητές μάγισσες με 

ασύγκριτη ομορφιά. Ενισχύεται, έτσι και η φιλία μεταξύ των γυναικών χωρίς να 

υπάρχει η προηγούμενη αντιζηλία (πχ μητριά, μάγισσα, θετές αδερφές).  

Παρατηρήθηκαν, ακόμη, διαφοροποιήσεις όπως η ανταλλαγή ρόλων 

τοποθετώντας την ηρωίδα σε ρόλους που συνήθως αναλάμβαναν άντρες και το 

αντίστροφο. Πολλές φορές η γυναίκα βρίσκεται στη θέση του αφηγητή που είναι 

πλέον ομοδιηγητικός συμβολίζοντας έτσι την απόκτηση φωνής και άποψης επί των 

καταστάσεων. Επιπλέον, υπήρξαν πολλές τροποποιήσεις κλασικών παραμυθιών ή 

συνέχιση αυτών τοποθετώντας ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο και 

φτάνοντας στην απομυθοποίηση του τέλους των ιστοριών αλλά και ολόκληρης της 

σύστασής τους. Είναι εμφανής η ανάγκη για ισοτιμία γι’ αυτό και η γυναίκα σε 

περιπτώσεις απουσίας της προτιμά να παραμείνει μόνη της παρά να συμβιβαστεί. 

Κλείνοντας, αν και πιο σπάνια τοποθετούνται (από γυναίκες) στο επίκεντρο της 

ιστορίας ομοφυλόφιλοι ήρωες ή αγοροκόριτσα που αναζητούν ακόμη τη φυλική τους 

ταυτότητα. Ενισχύεται και ισχυροποιείται με κάθε τρόπο η θέση του γυναικείου 

φύλου, αποδίδεται ο σεβασμός που έχει στερηθεί στο παρελθόν και τοποθετούνται 

νέα πλαίσια προσέγγισης των δύο φύλων.  

 

Α. 3. Εικονογράφηση και απεικονίσεις φύλου  

 

Τον 19ο αιώνα με τη λογοτεχνία να βρίσκεται στον επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος ξεκίνησε και η άνθηση της εικονογράφησης. Πάντοτε υπήρχε στενή 

σχέση εικόνας και λόγου χωρίς να σημαίνει φυσικά πως η εικόνα δεν έχει ξεχωριστά 

δική της λειτουργία. Άρχισαν λοιπόν να πληθαίνουν τα βιβλία τα οποία 

χρησιμοποιούσαν πλέον την εικόνα για να συμπληρώσουν την ιστορία που 

αφηγούνταν και να τραβήξουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Η εικόνα δεν πρόδιδε 

την αναγνωστική ομάδα για την οποία προοριζόταν ή την ηλικία αυτής  

(Γαβριηλίδου, 2013), τα έντονα χρώματα αποφεύγονταν και τα εξώφυλλα ήταν 

κυρίως μονόχρωμα με σκληρό χάρτινο εξώφυλλο ή πανόδετο κράτημα. Το 

εικονογραφημένο βιβλίο είναι ένα γνήσιο πολυτροπικό κείμενο που εκφράζεται με τη 
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λεκτική και κυρίως την οπτική μορφή του γραπτού κειμένου (Γιαννικολούλου, 

2016:215). Μεταδίδει πληροφορίες μέσα από παράθεση πολλών εικόνων σε 

συνδυασμό με μικρά κείμενα (Nodelman, 2007). Η εικονογράφηση με τη σταδιακή 

εξέλιξη της τεχνολογίας, που κατέστησε δυνατές καινοτόμες εκτυπώσεις, 

διευρύνθηκε.  

Όσο αφορά την εικονογράφηση του παραμυθιού, η σύγκριση εξωφύλλων 

παλαιότερων και σύγχρονων εκδόσεων καταδεικνύει τις διαφορές που έχουν 

προκύψει με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τη Σιβροπούλου (2004) στα 

σύγχρονα εικονογραφημένα παραμύθια παρατηρούνται χαρακτηριστικά της 

εικονογράφησης που τα διαφοροποιούν από τα κλασικά όπως η ισορροπία ανάμεσα 

στην εικόνα και το κείμενο ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά και συμπληρωματικά 

και το γεγονός πως οι χαρακτήρες είναι χαρακτηριστικοί και αναγνωρίσιμοι, 

συμμετέχοντας ενεργά στα γεγονότα του παραμυθιού. Το σύγχρονο παραμύθι είναι 

ένας χώρος πειραματισμού της εικονογράφησης. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές 

που η εικόνα μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες από το γραπτό κείμενο ενώ 

εκείνες τις φορές που λέει λιγότερα προκαλεί έντονα το ερέθισμα της φαντασίας και 

την επιρροή του ψυχικού κόσμου του παιδιού (Κατσίκη – Γκίβαλου, 1995).  

Σημαντικό στοιχείο της εικόνα είναι πως αποτελεί την πρώτη μορφή 

ανάγνωσης, την πιο απλή και άμεση γι’ αυτό και μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς 

την παρουσία του γραπτού λόγου (Κατσίκη – Γκίβαλου, 1995:133). Όσο αφορά όμως 

τη λογοτεχνία δεν υπάρχει λόγος ανάλυσης της εικόνας ενώ απουσιάζει το κείμενο ή 

το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Πρόκειται για μια εικαστική αφήγηση που γίνεται 

κατανοητή από όλους ασχέτως πολιτισμού, γλώσσας και κουλτούρας και με τη 

σωστή χρήση της εμπλουτίζει και ζωντανεύει το περιεχόμενο της ιστορίας. Παρόλο 

που αντιλαμβανόμαστε τις λέξεις γραμμικά ενώ τις εικόνες ολιστικά η σύνδεση των 

δύο αυτών τομέων είναι αναγκαία και αμφίδρομη. Προωθούν από κοινού την πλοκή 

και την περαιτέρω ανάλυσή της. Οι εικόνες ενεργοποιούν τις αισθητικές ευαισθησίες 

του αναγνώστη – ακροατή και παρέχουν οπτικά ερεθίσματα. Με τις γλωσσικές και 

οπτικές πληροφορίες που λαμβάνει βρίσκεται σε θέση να διακρίνει τις σημαντικές 

από τις ασήμαντες λεπτομέρειες  και το κυρίως θέμα από το επουσιώδες. Χωρίς να 

παύει να συντελεί μια διαδικασία γνωστικής εκμάθησης τοποθετούνται τα θεμέλια 

της κοινωνικοπολιτιστικής ταυτότητας του παιδιού, μαθαίνει περισσότερα για τον 

εαυτό του, τη χώρα του, τα κοινωνικά ζητήματα  και τα στερεότυπα της εποχής του. 

Αντιλαμβάνεται καλύτερα τον κόσμο όπως και το παραμύθι και συνειδητοποιεί την 

προσωπική του ταυτότητα. Συνδέει τις προσωπικές του εμπειρίες με το περιεχόμενο 

των εικόνων και σταδιακά τιθασεύει τις πιέσεις και τα άγχη του ασυνείδητου. Ο 

εσωτερικός του κόσμος καλλιεργείται και αναπτύσσονται τα αισθήματα της χαράς 

και της ελπίδας.  

Η εικόνα τη σύγχρονη εποχή εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία του περικειμένου και εξυπηρετεί ανάγκες αισθητικές, εμπορικές, ακόμη και 

ερμηνευτικές μιας και πολλές φορές ωθεί τον αναγνώστη – θεατή να αντιμετωπίσει 

την αφήγηση με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο (Γιαννικοπούλου 2016:151). Κοινή 
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αφετηρία όλων των εικονογράφων είναι το κείμενο ωστόσο καθένας προσεγγίζει 

διαφορετικά την εικονογράφηση με στόχο πάντοτε να δώσει μια περιγραφή των 

φαινομένων με βάση το πώς τα βλέπει ο ίδιος. Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν πως 

καλοί εικονογράφοι θεωρούνται όσοι εφευρίσκουν και αναπτύσσουν ένα πρόσθετο 

υλικό στην ιστορία (Landes, 1985:51) ή χρησιμοποιούν μια κοινή επεξεργασία 

κειμένου και εικόνας αδιαχώριστα (Alderson, 1986:9). Από την άλλη πλευρά, κάθε 

αναγνώστης αφομοιώνει και ερμηνεύει την εικόνα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με 

την ηλικία, την καταγωγή, κοινωνική ταυτότητα κ.α.  

Το εικονοβιβλίο αφορά δύο όψεις, σύμφωνα με την Sonia Landes (1985:52)  

την οπτική και τη λεκτική και η καθεμία μπορεί να προβάλλεται ξεχωριστά, για να 

ισχυροποιεί, να εναρμονίζει, να προκαταλαμβάνει ή να επεκτείνει την άλλη. Όσο 

αφορά τον εικαστικό κώδικα εικονογράφησης ο Eron Panofski, (Ασωνίτης 2001) 

ανέφερε πως βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο - Φυσικό 

είναι η μορφή δηλαδή τα χρώματα, οι σχέσεις των γραμμών, οι ακολουθίες των 

μορφών και ζωγραφικά μοτίβα που παρουσιάζονται σε μια εικόνα. Δεύτερο είναι το 

Τυπικό επίπεδο που αφορά το θέμα δηλαδή τις σημασιολογικές αναπαραστάσεις ή τις 

αναπαραστάσεις που συνδέονται άμεσα με τη μορφή. Και τρίτο επίπεδο - Συμβολικό 

είναι το επίπεδο που αναλύεται περαιτέρω η γενικότερη σημασία της εικόνας 

(περιεχόμενο). Η αναπαράσταση της εικόνας μπορεί να είναι απεικονίσεις ή άμεσες 

αναφορές της πραγματικότητας , αναπαραστάσεις ή ερμηνείες της  πραγματικότητας, 

κωδικοποιήσεις ή αναπαραγωγές δομών σε ένα αφηρημένο επίπεδο της 

πραγματικότητας (Ασωνίτης Π., 2001). Κάποια από τα στοιχεία της εικόνας είναι το 

σχέδιο, το χρώμα, η σύνθεση και η τεχνική ενώ ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται και 

συγχέονται αυτά συντελεί τη γλώσσα της εικόνας που μπορεί να είναι επιθετική ή 

νοσταλγική, χιουμοριστική ή ρομαντική, ρεαλιστική ή ονειρική (Κατσίκη – 

Γκίβαλου, 1995:133). Ακόμη, μεταβλητές όπως η οργάνωση της σελίδας, η έννοια 

του δισέλιδου έναντι της μονής σελίδας, το μέγεθος του πλαισίου της εικόνας και ο 

γενικός σχεδιασμός της σελίδας φαίνεται να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα 

εικονογραφημένα βιβλία (Moebius, 1986).  

Ο Χαντ (1996:244) ανέφερε πως σύμφωνα με τη θεωρία «Gestalt», ένα έργο 

τέχνης ελκύει με χαρακτηριστικά της φυσικότητάς του όπως καλή σχέση μορφών του 

βάθους (θετικές – αρνητικές), καθαρές οργανωτικές δομές, η επιμονή σε 

εικονογραφικά στοιχεία ή η συχνότητά τους και η δυναμικότητα της 

εικονογράφησης. Η τέχνη του λόγου και της γραφής συνδέονται με την εικόνα κι 

εκείνη με τη σειρά της αποτελεί τη δίοδο για συνομιλία με άλλες τέχνες καθιστώντας 

με τον τρόπο αυτό την ανάγνωση μια διευρυμένη πολιτισμική εμπειρία 

(Γιαννικοπούλου, 2016:264).  

Κάθε βιβλίο, ακόμη και κάθε σελίδα αυτού, είναι μια μοναδική εμπειρία για 

τον αναγνώστη. Οι εικονογράφοι είναι εξαρτημένοι καλλιτέχνες εφόσον συμβάλουν 

στη συνέχιση και τον εμπλουτισμό ενός ήδη υπάρχοντος έργου. Κάθε καλλιτέχνης 

μεταδίδει μέσω της εικονογράφησης τις εκφράσεις της προσωπικότητάς του 

(Nodelman, 1994) και δίνει την αίσθηση του πολιτισμού και της κουλτούρας από την 
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οποία προέρχεται. Απαιτείται, λοιπόν, συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές 

δεξιότητες προκειμένου να επικαλυφθεί με νόημα η οπτική και λεκτική εμπειρία που 

προσφέρεται. Το εικονογραφημένο παραμύθι γενικότερα είναι ένα ορυχείο φαντασίας 

και δημιουργικότητας. Βρίσκεται κοντά στο παιδί και ενισχύει τη σχέση του με τον 

γονέα. Παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλίων που να 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο ρόλο τους δεν υπάρχει λόγος να στερηθούν τα 

παιδιά αυτό που οι ενήλικες χαίρονται, τη μεγάλη τέχνη μέσω της οποίας 

καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη και εκλεπτύνουν το καλλιτεχνικό τους 

κριτήριο (Μπενάκος, 1981).  

 

Γυναικεία απεικόνιση 

Η εικονογραφική αναπαράσταση των δύο φύλων απασχόλησε πρώτα κάποιες 

φεμινίστριες κοινωνικούς επιστήμονες που άρχισαν να αμφισβητούν την αθωότητα 

της απεικόνιση της γυναίκας στο παιδικό βιβλίο. Το 1972, η Lenore Weitzman 

δημοσίευσε μια έρευνα, στο American Journal of Sociology, όπου καταδίκασε μαζί 

με τους συνεργάτες της τις γυναικείες απεικονίσεις εκ των οποίων κάποιες απ’ αυτές 

ήταν βραβευμένες (Κανατσούλη, 2008:129). Υποστήριξαν πως οι ηρωίδες 

παρουσιάζονταν αφανείς και χωρίς κάποια επαγγελματική ενασχόληση και 

λειτουργούσαν ως αρνητικό πρότυπο για τις νεότερες γενιές. Ακολούθησαν πολλοί 

μελετητές αυτό το μονοπάτι αντιπροσωπεύοντας κυρίως δύο παραδόσεις. Αρχικά, οι 

εμπειριστές χρησιμοποίησαν την ανάλυση περιεχομένου για να αποδείξουν τα άνισα 

χαρακτηριστικά που αποδίδονταν και να απορρίψουν τέτοιου είδους 

εικονογραφήσεις. Μετέπειτα,  ερευνητές ασπάστηκαν την πολυπολιτισμική οπτική 

της Weitzman κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη και συμπληρωματικές παράμετροι 

όπως η απεικόνιση παιδιών που δεν ζούνε με τους βιολογικούς γονείς ή η μετάδοση 

αξιών που δεν προέρχονται από τον δυτικοευρωπαϊκό κόσμο (Κανατσούλη, 

2008:131).  

Φυσικός χώρος της γυναίκας τείνει να είναι η κουζίνα ή τοποθεσίες κοντά στο 

παράθυρο. Το ζώο που βρίσκεται δίπλα της είναι μια γάτα που αποτελεί το σύμβολο 

της μόνιμης συντροφιάς και χρησιμοποιούνται στοιχεία όπως ποδιά, καλάθι, 

λουλούδια, δάκρυα κ.α. Το πλαίσιο του σπιτιού είναι η εμβέλεια της δράσης της ενώ 

η παρουσία της τίθεται σαν αντικείμενο θέασης λόγω της ομορφιάς της. Τονίζεται 

μάλιστα τόσο έντονα που ακόμη και οι πράξεις της κατευθύνονται ώστε να μην χάσει 

αυτή την άψογη εξωτερική εμφάνιση.  Από την άλλη πλευρά, η ασχήμια γυναικών 

που συμβόλισαν την κακία μέχρι και σήμερα προβληματίζει τους εικονογράφους. Για 

παράδειγμα, η μητριά της Χιονάτης είναι ένας κυρίαρχος χαρακτήρας και αποτελεί 

αναπαραστατικά τον πιο σημαντικό πυλώνα της ιστορίας, τη μάχη μεταξύ καλού και 

κακού. Η αρσενική παρουσία φαίνεται να αποδίδεται με πιο σκούρα χρώματα και 

διαθέτει μεγαλύτερο όγκο και ύψος (Τσιλιμένη, 2007:63). Κατέχει αντικείμενα όπως 

ο χαρτοφύλακας που συμβολίζει τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα και 
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αποτελεί  απόδειξη πως οι άντρες στο κλασικό παραμύθι δρουν και οι γυναίκες 

εμφανίζονται (Berger, 1986:47).  

Με την πάροδο του χρόνου η εικονογράφηση όπως και το ίδιο το παραμύθι 

εξελίχθηκε. Στόχος δεν είναι απλώς η απόδοση της αφήγησης αλλά η ξεκάθαρη 

τοποθέτηση απέναντι στην ιστορία και την κοινωνία γενικότερα. Επισημάνθηκαν 

αλλαγές στο χρώμα των μαλλιών των γυναικών, αντί για ξανθιά παρουσία υπάρχει 

μελαχρινή όπως και στην ενδυμασία με επιλογές που προσφέρουν περισσότερη 

ελευθερία και άνεση. Αποκτά χαρακτηριστικά και αρετές που εμπλουτίζουν τον 

εσωτερικό της κόσμο και δείχνουν ευφυία. Η γυναίκα κυριαρχεί στην εικονογραφική 

σκηνή γιατί συγκριτικά με την αντρική παρουσία βρίσκεται πολλές φορές ψηλότερα 

ή είναι αναλογικά μεγαλύτερη (Κανατσούλη, 2008:144). Τονίζεται έτσι η 

ανεξαρτησία και ο δυναμισμός της ενώ πρέπει να επισημανθεί, επίσης, πως υπήρξε 

προσπάθεια απόδοσης θετικών χαρακτηριστικών εικονογραφικά και στις ηρωίδες 

κλασικών παραμυθιών. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η μερική μεταβολή του νοήματος 

τονίζοντας την γυναικεία παρουσία και τη σημαντική θέση της στην οικογένεια και 

την κοινωνία. 

 

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Β. 1. Ανάλυση Κλασικών Παραμυθιών 

 

1. Κοκκινοσκουφίτσα  

Εικονογράφος: Trina Schart Hyman 

 

Υπόθεση  

Υπήρχε κάποτε ένα κοριτσάκι που το λάτρευε η γιαγιά του. Της είχε φτιάξει, 

μάλιστα,  μια κόκκινη κάπα που το κοριτσάκι τη φορούσε διαρκώς και έτσι όλοι τη 

φώναζαν Κοκκινοσκουφίτσα. Μία μέρα η μητέρα της τής ζήτησε να μεταφέρει ένα 

καλάθι με φαγητά στην άρρωστη γιαγιά της. Της επεσήμανε να προσέχει στο δρόμο, 

να μη χαζολογάει και να επιστρέψει πριν νυχτώσει. Το κοριτσάκι προχωρώντας 

πέρασε από το δάσος όπου συνάντησε ένα λύκο. Εκείνος άρχισε να τη ρωτάει εάν 

είναι μόνη της, που πηγαίνει και με τι σκοπό. Όταν έμαθε πού βρίσκεται το σπίτι της 

γιαγιάς άφησε την Κοκκινοσκουφίτσα και κατευθύνθηκε προς τα εκεί. Η κοριτσάκι, 

παράλληλα, σταμάτησε για να μαζέψει μερικά λουλούδια και να τα προσφέρει στην 

γιαγιά της. Όταν έφτασε στο σπίτι χτύπησε την πόρτα. Ο λύκος που είχε προηγηθεί 

του κοριτσιού πήρε τη θέση της γιαγιάς και μεταμφιέστηκε με τα ρούχα της. Όταν η 
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Κοκκινοσκουφίτσα πλησίασε, προσπάθησε να την φάει. Για καλή της τύχη, όμως, 

ένας κυνηγός που περνούσε άκουσε τις φωνές και έτρεξε να βοηθήσει. Σκότωσε 

αμέσως το λύκο, βοήθησε τη γιαγιά να συνέλθει κι αποχώρησε. Οι δυο τους 

απόλαυσαν το γεύμα που υπήρχε στο καλάθι και αφού η γιαγιά αισθάνθηκε καλύτερα 

η Κοκκινοσκουφίτσα ξεκίνησε και πάλι για το σπίτι της. 

 

Ανάλυση  

Η κοκκινοσκουφίτσα ξεχνά εύκολα τις προειδοποιήσεις της μητέρας της όταν μιλά με 

τον λύκο και αποκαλύπτει περαιτέρω πληροφορίες. Αυτή η απερισκεψία της 

πρόκειται μεταγενέστερα να της κοστίσει. Όπως φαίνεται και από την εκτενή 

ανάλυση της μητέρας σχετικά με τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσει το 

κοριτσάκι, διαπιστώνεται πως αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο η τάση να παρεκκλίνει 

από το γνωστό μονοπάτι. Της αρέσει να εξερευνά και να ανακαλύπτει τα μυστικά των 

μεγάλων. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι ιδιαίτερα κατακριτέο. Δε νοείται το κορίτσι να 

έχει την ελευθερία και την διάθεση για ανακάλυψη του κόσμου καθώς δεν το 

επιτρέπει η θέση της. Πολλοί υποστηρίζουν πως η Κοκκινοσκουφίτσα παλεύει ήδη με 

τα προβλήματα της εφηβείας για τα οποία δεν είναι έτοιμη συναισθηματικά. Ο ρόλος 

της, όμως, προβλέπει να συλλέξει κάθε είδους γνώση που θα χρειαστεί στο μέλλον 

και να την εφαρμόσει στους τομείς δράσης της (οικογένεια, γάμος, σπίτι). Όπως η 

μητέρα και η γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας δεν ήταν σε θέση να την βοηθήσουν ή 

να την προστατεύσουν έτσι και κάθε γυναίκα καλείται να περάσει μόνη της από μία 

διαδικασία μύησης προκειμένου να μένει στο σωστό – ηθικό δρόμο. Οποιαδήποτε 

παρέκκλιση από αυτόν μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες όπως συνέβη και στην 

ιστορία. Όλα αποτελούν μια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Η 

Κοκκινοσκουφίτσα αποτελεί ένα υπάκουο και αρεστό κορίτσι που συμβολίζει το 

καλό με χαρακτηριστικά την ομορφιά, την ευγένεια και τη χαρά. Από την άλλη 

πλευρά, το κακό σηματοδοτείται με τον λύκο ως πονηρός, λαίμαργος και αχόρταγος. 

Τόσο η γιαγιά όσο και ο λύκος αποτελούν μια είδους οριοθέτηση της γυναικείας 

συμπεριφοράς. Το κορίτσι δεν αντιλαμβάνεται πως μέσω των πράξεών της 

παρεκτρέπεται ηθικά για τα δεδομένα της παραδοσιακής κοινωνίας.  

Η αρσενική παρουσία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία εφόσον πρώτα ο λύκος 

αποπροσανατολίζει την ηρωίδα και είναι η αιτία των προβλημάτων της κι έπειτα ο 

κυνηγός είναι εκείνος που επεμβαίνει και δίνει ένα τέλος στο δράμα της. Χωρίς τη 

συμβολή αυτών των δύο η ιστορία θα είχε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. 

Επιπρόσθετα, ο λύκος εκτός από τον αρσενικό αποπλανητή αντιπροσωπεύει όλες τις 

αντικοινωνικές, ζωώδεις στάσεις της γυναίκας. Το κορίτσι είναι διατεθειμένο να 

εγκαταλείψει τις αρετές της προκειμένου να αποδεχτεί και να δοκιμάσει τις προτάσεις 

του λύκου. Η αντρική παρουσία, λοιπόν, όχι μόνο δεν βοηθάει ουσιαστικά την 

ηρωίδα αλλά αποτελεί εμπόδιο στην εξελικτική της πορεία.  
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Εικονογράφηση  

Στην Εικόνα 1, βρίσκεται η γιαγιά καθώς δίνει στην Κοκκινοσκουφίτσα την 

καινούργια της κάπα. Συνολικά δίνεται η αίσθηση της καθημερινότητας μίας κοινής 

γυναίκας. Η γιαγιά, φορώντας την ποδιά της, βρίσκεται στο χώρο της κουζίνας 

εφόσον φροντίζει για τα γεύματα του σπιτιού και απασχολείται με την ανατροφή των 

παιδιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει μεριμνήσει να φτιάξει μια κάπα για την 

εγγονή της γι’ αυτό και στην δεξιά γωνία φαίνεται το καλάθι με τα ραφτικά της 

σύνεργα. Είναι προσηλωμένη στο ρόλο της και φαίνεται χαρούμενη γι’ αυτό. Όλες οι 

λεπτομέρειες δείχνουν ότι είναι ένας γυναικείος χώρος. Οι γάτες αποτελούν ένα 

σύμβολο μόνιμης συντροφιάς για τη γυναίκα. Ακόμη, το καλάθι, η κουζίνα, τα 

λουλούδια, το παράθυρο και η παρουσία του παιδιού αποτελούν κατεξοχήν γυναικεία 

στοιχεία. Κάθε γυναίκα οφείλει να φροντίσει το νοικοκυριό της, την ανατροφή των 

παιδιών της ενώ παράλληλα βρίσκεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, 

έγκλειστη με μοναδική της πραγματικότητα οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σ’ αυτό. Το 

κοριτσάκι ακολουθεί τα χνάρια της γιαγιάς της φορώντας σχεδόν τα ίδια ρούχα. 

 

Εικόνα 1 

 

Στη δεύτερη εικόνα (Εικόνα 2) υπάρχει η πρώτη επαφή της Κοκκινοσκουφίτσας με 

το λύκο. Η πρώτη επαφή του καλού και του κακού. Ο λύκος όντας αρσενικός 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πλάνου και πλησιάζει πολύ κοντά το 

κοριτσάκι. Παρόλο που δεν φαίνονται απειλητικές οι διαθέσεις του η υπεροχή του 

είναι αυτονόητη λόγω του μεγέθους του και των ιδιοτήτων που κατέχει έμφυτα. Η 

Κοκκινοσκουφίτσα με ένα αθώο βλέμμα παρακολουθεί την αρσενική παρουσία. 

Κρατάει σφιχτά τα αντικείμενα που της παραδόθηκαν. Παρόλο που φαίνεται σε 

γενικές γραμμές συγκεντρωμένη στο στόχο της (μεταφορά καλαθιού) είναι εμφανής ο 
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αποπροσανατολισμός της. Τοποθετούνται στο δάσος που αποτελεί έναν χώρο μαγείας 

και μυστηρίου, εκεί που όλα μπορούν να συμβούν. 

Η σχέση μεταξύ της Κοκκινοσκουφίτσας και του λύκου κορυφώνεται με μία ισχυρή  

αντιπαράθεση (Εικόνα 3). Ο λύκος αναδεικνύει την δύναμη και την εξουσία που 

κατέχει. Το στοιχείο του κακού ενσαρκώνεται πλέον μέσω των άγριων ενστίκτων 

ενός λύκου. Απεικονίζονται ξεκάθαρα η επιθετική του στάση, το αγριεμένο πρόσωπο, 

τα κοφτερά δόντια και τα μυτερά νύχια. Τα στοιχεία αυτά, ξεδιπλώνουν τις αληθινές 

προθέσεις του. Ο λύκος βρίσκεται σε ένα όμορφο, ασφαλές – οικείο περιβάλλον της 

Κοκκινοσκουφίτσας φορά τα ρούχα της γιαγιάς της, επομένως της είναι ακόμη πιο 

προσιτός και παρόλα αυτά έχει καταφέρει να την απειλήσει με θάνατο. Το κοριτσάκι 

είναι ξαφνιασμένη και βρίσκεται πλάτη κάτι που αποδεικνύει την κατωτερότητα της 

σε σχέση με το αντρικό φύλο. Καταλαμβάνει πολύ μικρότερη έκταση στην εικόνα σε 

σχέση με το λύκο δείχνοντας έτσι την υπεροχή του. 

 

Εικόνα 2 | Εικόνα 3 

Ο κυνηγός αποτελεί ένα ακλόνητο ανδρικό παράδειγμα προς μίμηση της 

παραδοσιακής κοινωνίας (Εικόνα 4). Παρουσιάζεται με ένα εντυπωσιακό 

παρουσιαστικό και ρούχα εργασίας ώστε να τονιστεί η αξία του ίδιου όπως και του 

επαγγέλματός του. Αποτελεί έναν έντιμο , εργατικό, ευγενικό άντρα που με την 

πρώτη ευκαιρία βοήθησε στη λήξη μίας τραγωδίας. Υπερασπίστηκε τις δύο γυναίκες 

με τη χρήση του όπλου που βρίσκεται στα δεξιά του και αποτελεί σύμβολο δύναμης. 

Αντίθετα, οι γυναικείες παρουσίες συνεχίζουν να τοποθετούνται σε ένα παραμυθένιο 

– γυναικείο περιβάλλον και αυτή τη φορά είναι έντρομες και αβοήθητες. Πιο 

συγκεκριμένα, η γιαγιά καταφεύγει σε χειραψία με τον άντρα δείχνοντας έτσι την 

ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό της, ενώ το κορίτσι έχει τοποθετηθεί στην αγκαλιά 

του για να λάβει την απαραίτητη για εκείνη φροντίδα, στήριξη και αγάπη. 
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Εικόνα 4 

 

 

2. Χιονάτη  

Εικονογράφος: Charles Santore 

 

Υπόθεση 

Η μητριά της Χιονάτης ήταν μία υπερβολικά περήφανη γυναίκα. Είχε έναν μαγικό 

καθρέφτη και ρωτούσε διαρκώς ποια ήταν η ομορφότερη. Ο καθρέφτης πάντοτε της 

απαντούσε πως ήταν εκείνη έως ότου η Χιονάτη έγινε εφτά χρονών και θεωρήθηκε η 

ομορφότερη. Η μητριά διέταξε έναν κυνηγό να την πάει στο δάσος για να τη 

σκοτώσει.  Εκείνος, όμως, τη λυπήθηκε και την άφησε να φύγει. Η κοπέλα 

περιπλανώμενη έφτασε στο σπίτι επτά νάνων, έφαγε και κοιμήθηκε. Την επόμενη 

μέρα που γνώρισε τους νάνους τους εξιστόρησε τι συνέβη. Ακόμη, τους ζήτησε να 

μείνει μαζί τους με αντάλλαγμα να τους βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού.  Όταν η 

μητριά επανέλαβε την ερώτηση στον καθρέφτη και πληροφορήθηκε πως η Χιονάτη 

ήταν ζωντανή προσπάθησε να τη σκοτώσει. Μεταμφιέστηκε και της πούλησε 

μεταξένια κορδόνια δεσίματος του κορσέ τα οποία έσφιξε πολύ κι έπεσε λιπόθυμη. 

Όταν επέστρεψαν οι νάνοι, έκοψαν το κορδόνι και επανάφεραν τη Χιονάτη στη ζωή. 

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε με μία δηλητηριώδη χτένα κι ένα μήλο. Η 

πριγκίπισσα έπεσε κάτω νεκρή και οι νάνοι την έκλεισα σε ένα γυάλινο φέρετρο. 

Όταν ένα βασιλόπουλο, περνώντας, είδε την όμορφη κοπέλα ζήτησε να την πάρει στο 

παλάτι του. Στη διαδρομή η Χιονάτη τραντάχτηκε και ξύπνησε. Της εξήγησαν τι 

συνέβη και παντρεύτηκε το βασιλόπουλο. Η μητριά όταν έμαθε τα νέα πήγε στο 
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παλάτι τους όπου της έδωσαν ένα ζευγάρι μαγικά παπούτσια τα οποία τελικά την 

οδήγησαν στο θάνατο. Το ζευγάρι έζησε για πάντα ευτυχισμένο.  

 

Ανάλυση  

Η Χιονάτη δείχνει τη θηλυκή πλευρά του ατόμου με το λευκό της δέρμα και τα 

κόκκινα μάγουλά της. Όπως υποδηλώνει και το όνομά της είναι αγνή και ιδιαίτερα 

αφελής. Δεν αντιλαμβάνεται αμέσως το μίσος της μητριάς και φαίνεται να πέφτει 

στην παγίδα της δηλητηρίασης πολλές φορές. Παρά τις προειδοποιήσεις των νάνων, 

αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση και παραβλέπει τους κινδύνους. Όταν 

βρίσκεται στο σπίτι τους είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια και 

φυσικά όντας γυναίκα κυμαίνεται στις δουλειές του σπιτιού και το νοικοκυριό. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας χαρακτηρίζεται από την ομορφιά της η οποία εκεί είναι 

και η αιτία του φθόνου της μητριάς. Το παραμύθι, άλλωστε, δεν αποτελεί μία ιστορία 

αγάπης αλλά μία ιστορία αντιζηλίας που θα ολοκληρωθεί με την ενηλικίωση. Η 

ασύγκριτη ομορφιά της είναι, επίσης, το μέσο που θα την οδηγήσει στην απόκτηση 

συντρόφου. Το γυάλινο φέρετρο εξυπηρετεί ως βιτρίνα για προβολή του θεάματος - 

κοπέλας. Το βασιλόπουλο χωρίς να την γνωρίζει την διακρίνει με βάση αυτό το 

χαρακτηριστικό της. Μάλιστα, ο γάμος αποτελεί μία είδους επιβράβευση της 

Χιονάτης για την επιτυχή πορεία της (από την εφηβεία) προς την ωριμότητα. 

Η μητριά είναι μια έξυπνη και μοχθηρή γυναίκα. Βρίσκεται σε μία ισχυρή θέση 

εξουσίας και αρνείται τη διαδοχή της. Παρουσιάζει έντονα στοιχεία ναρκισσισμού με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη διαρκή προσήλωση στον καθρέφτη ο οποίος 

συμβολίζει την αντρική ματιά που παρατηρεί τη γυναίκα. Η Βασίλισσα εκφράζει την 

αυταρέσκειά της και θεωρεί τον εαυτό της το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Δεν 

υπάρχουν μητρικά αισθήματα για τη Χιονάτη. Μεταξύ τους τίθεται το ζήτημα της 

συγγένειας εφόσον δε συνδέονται εξ αγχιστείας. Η μητριά είναι ανταγωνιστική και 

ζηλόφθονη και στην πραγματικότητα φοβάται την υπεροχή της κοπέλας. Επιπλέον, 

έχει την ταυτότητα της μάγισσας με την ιδιότητα να δίνει ή να αφαιρεί τη ζωή που 

αποτελεί ένα κλασικό στοιχείο του παραμυθιού. Όταν μεταμορφώνεται 

αντιπροσωπεύει τη σκοτεινή και καταστροφική εικόνα της γυναικείας φύσης. 

Βρίσκεται παντού και τα μέσα που χρησιμοποιεί παραπέμπουν στην θηλυκότητα 

(δηλητηριασμένο χτενάκι, ζώνη, κόκκινο μήλο). Τα συγκεκριμένα αντικείμενα θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιούνται καθημερινά προς όφελος της κοπέλας ενώ εδώ είναι 

εκείνα που τις προκαλούν κακό. Συγκεκριμένα, πολλοί αναφέρουν πως το μήλο 

συμβολίζει τον πειρασμό και κατ’ επέκταση τις ώριμες σεξουαλικές επιθυμίες. Για 

τον λόγο αυτό, όταν το καταναλώνει η Χιονάτη τελειώνει το στάδιο της αθωότητάς 

της. Όλα της τα προβλήματα αποτελούν δοκιμασίες μιας μυητικής πορείας φτάνοντας 

τελικά στην κατάκτηση της θηλυκής ταυτότητας - ενηλικίωσης. Πολλές αναφορές 

υποστηρίζουν πως η καλή Χιονάτη και η κακιά μητριά αποτελούν τις δύο όψεις της 

γυναικείας προσωπικότητας. Η Βασίλισσα αγωνίζεται ενάντια στην παθητική πλευρά 

του χαρακτήρα της και η Χιονάτη ενάντια στην αυτάρεσκη Βασίλισσα. 
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Εικονογράφηση  

Η Χιονάτη βρίσκεται στο δάσος με τον κυνηγό (Εικόνα 5). Εκείνη βρίσκεται 

γονατισμένη μπροστά του και παρακαλάει για τη ζωή της. Τον κρατάει με τα δυο της 

χέρια δηλώνοντας απελπισία και τον κοιτάζει μέσα στα μάτια. Κάνει επίκληση στο 

συναίσθημα για να της χαρίσει τη ζωή ενώ εκείνος την κοιτάζει με ένα ήρεμο αλλά 

αυστηρό βλέμμα. Είναι σκυμμένος  προς το μέρος της, κρατά ένα κοφτερό μαχαίρι 

και είναι έτοιμος να της επιτεθεί ωστόσο η στάση του είναι στατική κι όχι ενεργητική. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τις δεύτερες σκέψεις του. Η Χιονάτη αποτελεί ένα 

μικρόσωμο κορίτσι, ντυμένο στα λευκά κάτι που τονίζει την αθωότητα και αγνότητα 

της, καθώς είναι μόνο εφτά χρονών. Δίπλα της ο κυνηγός διαθέτει ένα τεράστιο 

ανάστημα και καλύπτει μεγάλη έκταση της εικόνας δείχνοντας την υπεροχή και την 

εξουσία του. Ωστόσο, του είναι δύσκολο να πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση. Οι δυο 

ήρωες τοποθετούνται στο δάσος ένα μέρος μυστηρίου και μαγείας όπου όλα είναι 

πιθανά να συμβούν. Τα ζώα της εικόνας είναι στραμμένα προς τους χαρακτήρες και 

παρακολουθούν την έκβαση της κατάστασης. 

 

Εικόνα 5 

Η μητριά διαθέτοντας και την ιδιότητα της μάγισσας μελετά το σχέδιό της (Εικόνα 

6). Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στοιχεία όπως ένα μαγικό βιβλίο με ξόρκια, 

κάποια σκεύη κουζίνας για την προετοιμασία φίλτρων, ένας σκελετός και ένα κερί 

υπό το φως του οποίου πραγματοποιούνται τα μαγιά. Από το παράθυρο διακρίνεται 

πως είναι νύχτα, γεγονός που αντιπροσωπεύει το σκότος της μαγείας που 

πραγματοποιείται. Η γυναίκα είναι εξαιρετικά όμορφη όμως δηλώνεται ο μόχθος της 

μέσω της έκφρασης και των σκουρόχρωμων ρούχων. Κρατά το μήλο με τα δυο της 

χέρια σαν ένα εξαρτάται η ζωή της από αυτό. Εκείνο συμβολίζει την αιώνια νεότητα 

που πρόκειται να αποκτήσει σκοτώνοντας τη Χιονάτη. 
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Εικόνα 6 

 

Στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 7), η μητριά καταφεύγει στην τρίτη και τελευταία της 

προσπάθεια. Έχει επιστρέψει στο σπίτι των νάνων, μεταμφιεσμένη σε γριά πωλήτρια 

και προσφέρει στην Χιονάτη το δηλητηριασμένο μήλο. Φορά αντίστοιχα ρούχα, μία 

μαντήλα στο κεφάλι της και παριστάνει μια σκυμμένη, ταλαιπωρημένη γυναίκα. 

Υπάρχει η ακριβής απεικόνιση του μήλου καθώς είναι χωρισμένο στα δύο με το 

αριστερό κομμάτι του να είναι υγιές και το δεξί θανατηφόρο. Στην δεξιά πλευρά, 

προφανώς, βρίσκεται η Χιονάτη η οποία λόγω του δαχτύλου της φαίνεται σκεπτική. 

Εκφράζει μία στοιχειώδη πονηριά καθώς έχει τρομοκρατηθεί από τις προηγούμενες 

απόπειρες που βίωσε. Η μητριά καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πλάνου, έχει 

καταφέρει να εισχωρήσει και πάλι στη ζωή της κοπέλας και είναι περισσότερο 

αποφασισμένη και απειλητική από ποτέ. Ακόμη, η έκτασή της προδιαθέτει τον 

αναγνώστη για την επικείμενη νίκη της. Η Χιονάτη δεν έχει καμία θέση δίπλα της γι’ 

αυτό και απλώς ξεπροβάλει από το παράθυρο. Δεν διαθέτει την απαραίτητη δύναμη 

και καχυποψία για να την αντιμετωπίσει κάτι που θα της στοιχίσει αργότερα.   
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Εικόνα 7 

 

Η Χιονάτη βρίσκεται ξαπλωμένη μέσα στο γυάλινο φέρετρο (Εικόνα 8). Φορά λευκά 

παραπέμποντας στην αγνότητα και κρατά στα χέρια της λουλούδια, ένα γυναικείο 

σύμβολο. Τριγύρω της βρίσκονται μέλη του ζωικού βασιλείου που της 

συμπαραστέκονται και τη φροντίζουν, όπως επίσης ένας από τους νάνους που 

αποτελεί και ένα είδος φρουρού. Στην αριστερή πλευρά του πλάνου, βρίσκεται ένας 

πρίγκιπας. Είναι πολύ όμορφος με ξανθά μαλλιά, φορά πλούσια και έντονη 

χρωματικά ενδυμασία, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη βασιλική καταγωγή του. 

Συνοδεύουν τον πρίγκιπα δυο συγκεκριμένα ζώα, το άλογο που αποτελεί σήμα 

κατατεθέν της δύναμης και της επιτυχίας και ο σκύλος που παραδοσιακά θεωρούνταν 

η συντροφιά του άντρα. Με την παρουσία τους, τονίζουν τον ανδρισμό του πρίγκιπα 

και καθιστούν πιο εντυπωσιακή την είσοδό του. Επιπλέον, υπάρχουν δύο άντρες της 

φρουράς που τον συνοδεύουν και τον προστατεύουν πίστα. Και οι τρεις κοιτούν με 

απορία την κοπέλα και αναρωτιούνται τί της συνέβη. Η αξία της κοπέλας αυτομάτως 

ανυψώνεται καθώς ένας άντρας τόσο υψηλής τάξης ακινητοποιήθηκε για να τη 

θαυμάσει. Εφόσον δεν έχει τις αισθήσεις της αυτό που αντικρίζουν είναι μονάχα η 

ομορφιά της. Για μία ακόμη φορά, η γυναίκα αποτελεί ένα αντικείμενο θέασης προς 

τους άντρες.  
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Εικόνα 8 

 

3. Σταχτοπούτα 

Εικονογράφος: Kinuko Y. Craft 

Υπόθεση 

Η Σταχτοπούτα ήταν κόρη ενός πλούσιο εμπόρου. Όταν ο πατέρας της απεβίωσε 

έμεινε με την μητριά της και τις δύο θετές αδερφές της. Οι τρεις τους υποβίβαζαν 

διαρκώς την κοπέλα η οποία είχε το ρόλο της υπηρέτριας και κοιμότανε στις στάχτες 

του τζακιού, απ’ όπου πήρε και το όνομά της. Το βράδυ που θα γινόταν ο χορός του 

πρίγκιπα εμφανίστηκε μπροστά της μία νεράιδα – νονά η οποία με το ραβδί της τής 

προσέφερε ένα όμορφο φόρεμα, μία άμαξα κι ένα ζευγάρι γυάλινα γοβάκια, με την 

υποχρέωση να επιστρέψει πριν τα μεσάνυχτα. Ο πρίγκιπας εντυπωσιάστηκε μαζί της 

και προσπάθησε να τη προσεγγίσει ωστόσο εκείνη έφυγε τρέχοντας προτού λυθούν 

τα μάγια. Κατά λάθος, όμως, άφησε πίσω ένα από τα γοβάκια της. Ο πρίγκιπας 

υποχρέωσε όλες τις γυναίκες της περιοχής να δοκιμάσουν το γοβάκι για να 

συμπεράνει σε ποια ταίριαζε. Οι αδερφές της Σταχτοπούτας κατέβαλαν μεγάλη 

προσπάθεια να φορέσουν το γοβάκι προκειμένου να κερδίσουν τον πρίγκιπα χωρίς 

όμως αποτέλεσμα. Όταν ήρθε η σειρά της Σταχτοπούτας που φόρεσε το γοβάκι, ο 

Πρίγκιπας της ζήτησε να παντρευτούν και ζήσανε μαζί ευτυχισμένοι. 

 

Ανάλυση  

Η Σταχτοπούτα αποτελεί ένα ταλαιπωρημένο ορφανό κορίτσι το οποίο 

εκμεταλλεύονται η μητριά και οι θετές αδερφές της. Από το όνομα της ακόμη 

συμπεραίνεται η διάκρισή της από τα υπόλοιπα γυναικεία μέλη της οικογένειας. Το 

τζάκι αποτελεί την εξορία που συμβολίζει το μαρασμό και την εσωστρέφεια και οι 
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στάχτες παραπέμπουν στην ταπείνωση και τη θλίψη. Είναι αβοήθητη ως προς το 

χαμό της μητέρας της και παντελώς παραμελημένη από τον περίγυρό της. Πλήττεται 

από πολλούς τομείς και οι καταστάσεις είναι υπεράνω των δυνάμεων της. Όταν 

ακολουθεί τις οδηγίες της νεράιδας αντιλαμβάνεται ότι μόνο με τον προσωπικό κόπο 

μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωή της. Κάνει ό,τι περνά από το χέρι της 

προκειμένου να παρευρεθεί στο χορό του πρίγκιπα ελπίζοντας εμμέσως να τον 

γοητεύσει. Οι προσδοκίες της περιορίζονται στην αναμονή του μνηστήρα που θα την 

σώσει. Το γοβάκι που φοράει συμβολίζει την θηλυκότητα. Επιπλέον, το γυαλί 

παραπέμπει στην πνευματική τελειότητα και την λάμψη όπως επίσης στην εύθραυστη 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοπέλα. Οπτικοποιεί συνοπτικά την αξία της 

ηρωίδας όχι όμως την αρετή της. Η ομορφιά και η εντυπωσιακή της παρουσία είναι 

εκείνα που θα την ξεχωρίσουν στο πλήθος και όχι τα πνευματικά χαρίσματα ή ο 

εσωτερικός της κόσμος. Η τελετουργία με τον πρίγκιπα να της φοράει το γοβάκι 

υποδηλώνει ίσως τον αρραβώνα αλλά κυρίως την συμμόρφωση του γυναικείου 

σώματος ενόψει της αντρικής επιθυμίας και αποδοχής. Εφόσον κατάφερε να 

γοητεύσει τον πρίγκιπα η Σταχτοπούτα ανυψώνεται ταξικά. Όλα όσα βίωσε 

διαγράφονται καθώς αποτέλεσαν τη μύησή της για να βιώσει τελικά την απόλυτη 

λύτρωση. Δεν αποκαθίσταται απλώς αλλά παντρεύεται έναν άντρα υψηλής ιεραρχίας 

και τα όνειρά της φαίνονται να πραγματοποιούνται. 

Η μητριά του παραμυθιού παρουσιάζεται άσχημη εξωτερικά και σκοτεινή εσωτερικά. 

Αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις του κάκου, την αχαριστία, την αγένεια και τη ζήλια ενώ 

παράλληλα αποτελεί μία κακή εικόνα της γυναικείας όψης. Είναι εκείνη που κινεί 

αρχικά τα νήματα και χρησιμοποιώντας ως πιόνια τις δύο της κόρες, δημιουργεί 

αντίξοες συνθήκες για την Σταχτοπούτα. Δεν αγαπάει την κοπέλα σαν δικό της παιδί, 

αντίθετα τη ζηλεύει. Η προσωπική της αλαζονεία δεν έχει όρια φτάνοντας, έτσι, στο 

ναρκισσισμό. Εφόσον η ίδια δεν έχει καταφέρει να γίνει βασίλισσα φιλοδοξεί τη θέση 

αυτή να πάρει κάποια από τις κόρες της καθώς γνωρίζει πως αν συμβεί αυτό θα 

ανέβει και η ίδια ταξικά. Η συστηματική υποβάθμιση της κοπέλας την ανυψώνει 

συναισθηματικά και δεν δέχεται την ήττα. Ολόκληρη η ιστορία αποτελεί μία υπόθεση 

γυναικών και συγκεκριμένα την εμμονή της μητριάς με τη θετή της κόρη. 

 

Εικονογράφηση 

Στην Εικόνα 9, η Σταχτοπούτα αποτελεί μία τυπική νοικοκυρά. Για την ακρίβεια, 

παραπέμπει περισσότερο σε υπηρέτρια παρά σε μέλος της οικογένειας. Παρά τη 

σκληρή δουλειά της, παρουσιάζεται ήρεμη και εύθυμη χαμογελώντας σε μια 

πεταλούδα που περνά. Είναι μία κοπέλα πρόσχαρη που φαίνεται διατεθειμένη να 

βοηθήσει και να συμβάλει με κάθε τρόπο. Στο ένα της χέρι κρατά μία κανάτα με την 

οποία ρίχνει νερό και στο άλλο ένα πανί. Και τα δύο αντικείμενα παραπέμπουν στην 

καθαριότητα. Είναι η αρμόδια του νοικοκυριού κάτι που επιβεβαιώνεται από κάθε 

άποψη, τόσο από τις κινήσεις της όσο και από το μαντίλι που φορά στα μαλλιά. Τα 

ρούχα της είναι βρώμικα και παλιά που σημαίνει πως δεν καθαρίζονται ή 
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ανανεώνονται. Βρίσκεται στο κατώφλι ενός παραθύρου ως τυπική ηρωίδα λαϊκού 

παραμυθιού. Δεν έχει πρόσβαση στον έξω κόσμο. Ο περίγυρός της πλαισιώνεται με 

όμορφα λουλούδια τα οποία έρχονται να απαλύνουν τον πόνο του εγκλεισμού της και 

αποτελούν γενικότερα ένα στοιχείο άμεσα συνδεμένο με τη γυναίκα.  

Στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 10), ο εικονογράφος παρουσιάζει τη γυναίκα πλάτη και 

καθισμένη στο πάτωμα ώστε να τονίσει την κατώτερη θέση της. Δεν έχει καμία αξία 

στο χώρο και η παρουσία της μειώνεται αισθητά από εκείνη του πρίγκιπα. Ο ρόλος 

της είναι να ασχοληθεί με τα ρούχα, άρα τις οικιακές δουλειές ενώ παράλληλα το 

γεγονός αυτό τονίζεται έντονα με την παρουσία του καλαθιού. Από την άλλη πλευρά, 

ο πρίγκιπας βρίσκεται σε υψηλότερη θέση στο κάδρο και χρησιμοποιείται ένα άλογο 

για την επιβλητική του είσοδο. Επιπλέον, το άλογο αποτελεί το μέσο με το οποίο έχει 

μία εύκολη πρόσβαση και περιήγηση στον κόσμο και παραπέμπει στην ελευθερία και 

επιτυχία που κατέχει το αντρικό φύλο. Η πλούσια και πολυτελής ενδυμασία του 

δηλώνει την καταγωγή και την τάξη του. Η κοπέλα βρίσκεται στο δάσος μόνο κατ’ 

ανάγκη των καθηκόντων της  ενώ ο άντρας από προσωπική επιλογή και βούληση. 

Δεν υπάρχει κανένα σημείο τομής των δύο ατόμων κάτι που αποδεικνύει και την 

διαφορά τους κοινωνικά. 

 

Εικόνα 9 | Εικόνα 10 

Στην Εικόνα 11, ο εικονογράφος επιλέγει να προσθέσει κάθε γυναικεία μορφή που 

αναφέρθηκε στην ιστορία εκτός της νεράιδας. Κάθε μία γυναίκα αποτελεί και μία 

πτυχή της γυναικείας φύσης που πραγματεύεται ο συγγραφέας. Απεικονίζεται αρχικά, 

η Σταχτοπούτα, που είναι η κατώτατη ταξικά, βρίσκεται και πάλι πλάτη, ακίνητη και 

αποτελεί ένα διακοσμητικό στοιχείο του χώρου. Οι δύο θετές αδερφές φορώντας 

παρόμοια φορέματα, κάτι που δείχνει τον ίδιο χαρακτήρα τους, προσπαθούν να 
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κοροϊδέψουν τον πρίγκιπα με δόλιους τρόπους. Είναι εμφανώς αγχωμένες και 

αναστατωμένες αλλά απόλυτα προσηλωμένες στο στόχο τους. Τέλος, υπάρχει η 

μητριά η οποία παρουσιάζεται μαυροφορεμένη σηματοδοτώντας το κακό και το 

μυστήριο. Έχει κατευθύνει από πριν τις κόρες της επομένως δε χρειάζεται να κάνει 

καμιά ενέργεια, απλώς παρακολουθεί την σκηνή. Ο πρίγκιπας με την είσοδο του στο 

συγκεκριμένο σπίτι έχει μεταφέρει εκτός από τους υπηρέτες του και τους στρατιώτες 

του δείχνοντας έτσι την σημασία που προσδίδεται από ολόκληρη την κοινωνία στο 

γάμο του. Η αναγγελία του γάμου ενός πρίγκιπα αποτελεί το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος της εικόνας.  

Με τον γάμο των δύο ηρώων αποδίδεται η πολυπόθητη δικαίωση (Εικόνα 12). Η 

κοπέλα ανεβαίνει ταξικά και λαμβάνει την πλήρη αποδοχή και αγάπη όχι 

οποιουδήποτε άντρα αλλά ενός πρίγκιπα. Δηλώνει την σύμπραξη και την απεριόριστη 

αφοσίωσή της κρατώντας του το χέρι. Είναι εξαιρετικά όμορφη με χρυσαφένια 

μαλλιά και ένα εκθαμβωτικό φόρεμα. Μία μόνο μάτια στην «ανανεωμένη» 

Σταχτοπούτα αρκεί για να γίνουν κατανοητές οι μεγάλες αλλαγές της ζωή της. Ο 

πρίγκιπας αποτελεί το ισχυρό σύμβολο της εικόνας όχι τόσο λόγω της παρουσίας του 

όσο της παρουσίας του σκύλου που κάθεται δίπλα του. Δεν επιλέγετε τυχαία, καθώς 

δεν υπάρχει κανένα άλλο μέλος του ζωικού βασιλείου και κατά δεύτερον αποτελεί 

(στο λαϊκό παραμύθι) το ζώο που συντροφεύει συστηματικά τον άντρα. 

 

Εικόνα 11 | Εικόνα 12 

 

4. Η μικρή γοργόνα  

Εικονογράφος: Anastasiya Archipova 
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Υπόθεση 

Η μικρή γοργόνα, ζούσε στο βυθό της θάλασσας και όταν έγινε 15 χρονών της 

επιτράπηκε να κολυμπήσει για πρώτη φορά στην επιφάνεια. Εκεί παρακολούθησε τη 

γιορτή ενός πρίγκιπα σε ένα πλοίο και τον ερωτεύτηκε. Μία έντονη καταιγίδα βύθισε 

το πλοίο και τότε η γοργόνα έσωσε τον πρίγκιπα. Αφού βεβαιώθηκε πως είναι καλά, 

αποχώρησε χωρίς να τη δει. Όταν επέστρεψε, για πολύ καιρό μελαγχόλησε και 

θέλησε να γίνει άνθρωπος και να αποκτήσει ψυχή για να είναι μαζί του. Εφόσον οι 

συμβουλές της γιαγιάς της δεν τη βοήθησαν, απευθύνθηκε σε μία μάγισσα η οποία 

της έδωσε ένα φίλτρο με αντάλλαγμα την φωνή της και την προειδοποίησε πως θα 

αποκτούσε ψυχή μόνο αν κέρδιζε την αγάπη του πρίγκιπα. Διαφορετικά, την επόμενη 

μέρα της παντρειάς του με κάποια άλλη, θα πέθαινε. Όταν τελικά βγήκε στη στεριά, 

σαγήνευσε τον πρίγκιπα αλλά εκείνος υποστήριζε πως θα παντρευτεί την κοπέλα από 

το ναό που πίστευε πως τον έσωσε. Η καρδιά της μικρής γοργόνας ράγισε όταν είδε 

αυτό το γάμο. Για να ξαναγίνει γοργόνα θα έπρεπε να σκοτώσει τον πρίγκιπα πριν 

την αυγή κάτι που τελικά δεν κατάφερε να κάνει. Όταν ξημέρωσε το σώμα της 

διαλύθηκε στους αφρούς. Πληροφορήθηκε, όμως, πως λόγω της ανιδιοτέλειας της θα 

είχε μια ευκαιρία να ανέβει στο βασίλειο του θεού εάν έκανε για τριακόσια χρόνια 

καλές πράξεις. 

Ανάλυση  

Η μικρή γοργόνα είναι μία κοπέλα που σαγηνεύεται από την ομορφιά της στεριάς. 

Θέλει να αποκτήσει κάτι που δεν έχει και προσπαθεί γι’ αυτό. Ενώ φαινομενικά 

υπάρχει μία έντονη δραστηριοποίηση της ηρωίδας προς την κατάκτηση των ονείρων 

της, τα όνειρα αυτά περιτριγυρίζονται γύρω από έναν άντρα. Σε ολόκληρη την 

ιστορία δεν αναφέρεται κανένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος παρά μόνο η απόκτηση 

συντρόφου και ο γάμος. Όλες τις οι προσπάθειες κατευθύνονται σε αυτόν τον άξονα 

και σταδιακά κλιμακώνονται. Αναλυτικότερα, ξεκινά με την εξερεύνηση του κόσμου 

μέχρι που αντικρίζει τον πρίγκιπα. Λαμβάνει πληροφορίες από το περιβάλλον της 

σχετικά με τους ανθρώπους και όταν αντιλαμβάνεται πως δεν μπορούν να τη 

βοηθήσουν στρέφεται σε ένα μαγικό – υπερφυσικό στοιχείο, την μάγισσα. Οι 

προειδοποιήσεις της μάγισσας δεν την αγγίζουν καθώς είναι διατεθειμένη να 

αλλοιώσει τον ίδιο της τον εαυτό προκειμένου να τον αποκτήσει. Θα κάνει οτιδήποτε 

με ανταμοιβή την αγάπη του. Ωστόσο, μόνο όταν βιώνει την απόρριψη του πρίγκιπα 

λαμβάνει και μία εικόνα του πραγματικού κόσμου. Όταν αντιλαμβάνεται πως κανείς 

δεν μπορεί να τη βοηθήσει και πως δεν είναι εφικτό να παίρνει πάντοτε αυτό που 

θέλει, καταρρέει. Τα αρνητικά της συναισθήματα την καταβάλλουν και πιστεύει πως 

μπορεί να δώσει τέλος στη ζωή του πρίγκιπα. Για μία ακόμη φορά, όμως, η 

ανιδιοτέλειά της δεν της το επιτρέπει. Δεν μπορεί να βάλει το προσωπικό της όφελος 

πάνω από εκείνον και να τον θυσιάσει, προτιμά να θυσιαστεί η ίδια.   

Επιπλέον, υπάρχει το στοιχείο της μάγισσας όπως και σε πολλά άλλα παραμύθια. 

Εκείνη πρόκειται για μια σκοτεινή δύναμη που βρίσκεται σε απόμερο μέρος αλλά 

έχει ισχυρή φήμη. Εκμεταλλεύεται την αδυναμία της γοργόνας για τον πρίγκιπα και 
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της στερεί κάτι πολύτιμο, την υπέροχη φωνή της. Παρά το γεγονός ότι πιστεύει πως η 

κοπέλα θα αποτύχει αδιαφορεί πλήρως για την τύχη της και μεριμνεί για την 

ενίσχυση των δυνάμεών της. Είναι μία γυναίκα που χρησιμοποιεί διαρκώς δόλιους 

τρόπους χωρίς να απολογείται σε κανένα. 

 

Εικονογράφηση  

Στην πρώτη Εικόνα 13, η μικρή γοργόνα όπως κάθε ονειροπόλο κορίτσι κοιτάζει από 

το παράθυρο της με ελπίδα. Το κεφάλι της είναι στραμμένο ψηλά προς την επιφάνεια 

της θάλασσας και διακρίνεται η ανυπομονησία της εξερεύνησης. Έχει χρυσαφένια 

μακριά μαλλιά και είναι πολύ όμορφη. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω της 

καθώς αποτελεί το επίκεντρο της εικόνας. 

Η μάγισσα του παραμυθιού σύμφωνα με την απεικόνιση (Εικόνα 14) έχει ως 

χαρακτηριστικό της τα φίδια γύρω της όπως και στα μαλλιά της. Το στοιχείο αυτό 

τονίζει την επικινδυνότητα της μάγισσας και προκαλεί φόβο. Κρατά ένα μαχαίρι το 

οποίο δείχνει καθαρά τις διαθέσεις της και έχει μία εξαιρετικά πονηρή έκφραση. Το 

πρόσωπο της είναι έντονο και ιδιαίτερο και φορά σχετικά σκούρα χρώματα. Το άλλο 

της χέρι είναι εκτεταμένο μεταφέροντας την προσοχή στο καζάνι το οποίο βράζει. Ο 

καπνός που παράγεται έχει γεμίσει όλο τον περίγυρό με αποτέλεσμα να είναι όλα 

θολά. Η μυστηριώδης ατμόσφαιρα της σκηνής ενισχύει ακόμη περισσότερο το 

μυστήριο της μάγισσας. Στο βάθος του τοπίου διακρίνονται απειλητικές μορφές που 

γεννιούνται μέσω του καπνού, και ανά πάσα στιγμή φαίνονται έτοιμες να επιτεθούν 

με εντολή της γυναίκας. 

 

Εικόνα 13 | Εικόνα 14 
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Στην Εικόνα 15, είναι φανερό πως η μικρή γοργόνα βιώνει τον εφιάλτη της. Ο 

εικονογράφος την τοποθετεί όχι απλώς να παρακολουθεί το γάμο αλλά και να 

συμμετέχει σε αυτόν βοηθώντας την νύφη. Το βλέμμα της είναι κατεβασμένο προς το 

έδαφος κάτι που δείχνει απογοήτευση και θλίψη. Φορά ένα φόρεμα χρώματος 

κόκκινου που συμβολίζει την αγάπη της προς τον πρίγκιπα. Το ζευγάρι προηγείται 

της κοπέλας και είναι διακριτό ότι αδιαφορούν για την ύπαρξη της τη δεδομένη 

στιγμή. Η γοργόνα αναγκάζεται να είναι η μοναδική μάρτυρας αυτού του γάμου 

καθώς κανένας άλλος δεν βρίσκεται στη σκηνή. 

Η μικρή γοργόνα βρίσκεται σε υψηλότερη θέση εξουσίας σε σχέση με τον πρίγκιπα 

γι’ αυτό και βρίσκεται υψηλότερα στην εικόνα (Εικόνα 16). Παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

σκεπτική καθώς πρέπει να λάβει μία απόφαση. Παρόλο που κρατά το μαχαίρι κοντά 

της δεν φαίνεται έτοιμη να το χρησιμοποιήσει αντίθετα είναι κατεβασμένο προς τα 

κάτω, ανίκανο να χτυπήσει τον άντρα. Δεν υπάρχει καμία δράση. Η εικόνα αποπνέει 

μία αίσθηση στασιμότητας και περισυλλογής, λες και η κοπέλα κοντοστάθηκε για να 

φιλτράρει τις σκέψεις της και να αποφασίσει τι πρόκειται να κάνει. 

 

 

Εικόνα 15 | Εικόνα 16 

 

 

5. Η Ωραία Κοιμωμένη  

Εικονογράφος: Kinuko Y. Craft 
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Υπόθεση  

Ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα επιθυμούσαν πολύ να αποκτήσουν ένα παιδί. Η 

βασίλισσα, καθώς έκανε μπάνιο σε μια λίμνη, πληροφορήθηκε από ένα βάτραχο πως 

πρόκειται να αποκτήσει μία κόρη. Έτσι ακριβώς συνέβη και γεννήθηκε ένα όμορφο 

κοριτσάκι με το όνομα Αυγή. Με σκοπό τον εορτασμό της κόρης του, ο βασιλιάς 

διοργάνωσε μία μεγάλη γιορτή στο παλάτι. Μεταξύ των καλεσμένων, βρίσκονταν και 

οι σοφές γυναίκες που επρόκειτο να δώσουν στο παιδί όλες τις χαρές. Οι γυναίκες 

ήταν 13 ωστόσο εκείνοι αποφάσισαν να καλέσουν μόνο τις 12 γιατί δεν είχαν αρκετά 

σερβίτσια. Όλες οι σοφές δώρισαν στο παιδί σοφία, ομορφιά και πλούτο ώσπου 

εμφανίστηκε ξαφνικά η 13η και καταράστηκε την πριγκίπισσα. Ευχήθηκε όταν γίνει 

15 χρονών να τρυπήσει το δάχτυλό της στο αδράχτι μιας ανέμης και να πεθάνει. Η 

12η σοφή, καθώς δεν είχε δώσει ακόμη το δώρο της, πρότεινε να μετατρέψει τον 

θάνατο σε βαθύ ύπνο ο οποίος θα διαρκούσε 100 χρόνια. Ο βασιλιάς έκανε ματαίως 

τα πάντα για να μην τρυπήσει η κοπέλα το δάχτυλό της. Όταν τελικά συνέβη, όλοι οι 

αυλικοί έπεσαν σε βαθύ ύπνο μαζί της, το παλάτι καλύφθηκε από θάμνους και ο 

μύθος της Ωραίας Κοιμωμένης άρχισε να διαδίδεται. Για πολλά χρόνια, γενναία 

βασιλοπούλα προσπαθούσαν να φτάσουν την πριγκίπισσα και χωρίς αποτέλεσμα 

έφταναν στο θάνατο. Μόνο ένας πρίγκιπας κατάφερε να περάσει όλα τα εμπόδια και, 

αφού φίλησε την κοπέλα, έλυσε τα μάγια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και έζησαν μαζί 

ευτυχισμένοι. 

 

Ανάλυση  

Η Ωραία Κοιμωμένη είναι μία ακόμη κοπέλα που στα πλαίσια ενός κλασικού 

παραμυθιού είναι έρμαιο των αποφάσεων των άλλων. Από την αρχή ακόμη της ζωής 

της, βιώνει την κατάρα της 13ης σοφής. Το μίσος μιας άγνωστης γυναίκας καθόρισε 

ολόκληρη την ύπαρξή της, χωρίς να ευθύνεται η ίδια. Πολλές αναφορές 

υποστηρίζουν πως ο αριθμός των σοφών γυναικών (12) συμβολίζει την εμμηνόρροια 

(12 φορές το χρόνο) που θα αφυπνίσει σεξουαλικά τη βασιλοπούλα και θα την 

ετοιμάσει για τον γάμο. Συνεπώς, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εμμέσως στην 

αποκατάστασή της. Η μεγάλη διάρκεια του ύπνου της αποδεικνύει και τον υψηλό 

βαθμό της παθητικότητας της γυναίκας και αποτελεί την απομόνωση του 

ναρκισσισμού. Με τον τρόπο αυτό, είναι παγερή και δεν έχει καμία γνώση ή 

συναίσθημα. Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται κι ένα σύμβολο εσωτερισμού, ηρεμίας και 

αυτοσυγκέντρωσης που απαιτείται για τη μετάβαση από την εφηβεία προς την 

ενηλικίωση.  

Η θέση της βασιλοπούλας βρίσκεται στο σπίτι και συγκεκριμένα σε ένα παλάτι 

έρημο, περικυκλωμένο από θάμνους άρα απρόσιτο και απομονωμένο. Οι ενέργειές 

της είναι περιορισμένες ενώ οι ελάχιστες δράσεις που επιλέγει, όπως η εξερεύνηση 

(να μάθει αργαλειό), την αποθαρρύνουν πλήρως. Πολλοί αναφέρουν πως το τρύπημα 

του δαχτύλου της σηματοδοτεί και τη νουθεσία για την σεξουαλική αφύπνιση, ενώ τα 
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αγκάθια που τελικώς την περιτριγυρίζουν αποτελεί τη ζώνη προστασίας της 

αγνότητάς της. Η ζώνη αυτή φυσικά παραβιάζεται μόνο από κάποιον άντρα υψηλής 

θέσης και εξουσίας, τον πρίγκιπα. Εκείνος, από την πλευρά του, φαίνεται να παίρνει 

τη ζωή στα χέρια του, να προσπαθεί και να καταρρίπτει τα εμπόδια κάτι που δε 

συμβαίνει ποτέ με την κοπέλα. Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός αντρών που 

προηγήθηκαν και απέτυχαν αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία του.  

Η γυναίκα αποτελεί για μία ακόμη φορά ένα αντικείμενο θέασης. Ο μύθος 

δημιουργείται γύρω από το όνομα της με κύριο χαρακτηριστικό την ομορφιά της, η 

οποία επισημαίνεται διαρκώς. Η ζωή της εξαρτάται μονίμως από κάποιο άλλο άτομο, 

το οποίο στην προκειμένη φάση είναι αρσενικού γένους. Ο πρίγκιπας είναι εκείνος 

που θα την αποδεσμεύσει από τα μάγια αποδίδοντας δικαιοσύνη, θα τη φέρει στη ζωή 

και θα την «απογειώσει» με τον γάμο. Σαφώς μετά τη θυσία του, η Ωραία Κοιμωμένη 

είναι πρόθυμη να αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της σε εκείνον, όπως και πράττει. 

Από την άλλη μεριά, η 13η σοφή γυναίκα παρουσιάζεται ιδιαίτερα βλοσυρή. Για έναν 

φαινομενικά ασήμαντο λόγο, την απουσία πρόσκλησης στη γιορτή, φτάνει δίχως 

δισταγμό στα άκρα. Χωρίς να υπολογίζει κανέναν χρησιμοποιεί ένα θανάσιμο ξόρκι 

κάτι που αποδεικνύει και την έλλειψη ορίων. Δεν δίνονται πληροφορίες για εκείνη 

παρά μόνο για τις πράξεις της και τονίζεται η αντίθεσή της με τις υπόλοιπες γυναίκες. 

Τέλος, αποτελεί την αιτία χρόνιου πόνου και δυστυχίας για ολόκληρο το βασίλειο 

χωρίς να αναφέρεται καμία τιμωρία εις βάρος της.  

 

Εικονογράφηση  

Όπως φαίνεται και στην πρώτη εικόνα (Εικόνα 17), τονίζεται έντονα η αντίθεση 

ανάμεσα στην 13η γυναίκα και των υπολοίπων σοφών. Οι 12 γυναίκες 

παρουσιάζονται εξαιρετικά όμορφες και απεικονίζονται με απαλά, γήινα χρώματα. 

Έχουν κοριτσίστικες λεπτομέρειες όπως μακιγιάζ, φορέματα και κοσμήματα, κάτι 

που παρατηρείται και στην μητέρα της κοπέλας. Εκείνη ως βασίλισσα, εκτός των 

γυναικείων χαρακτηριστικών της διαθέτει ένα ευφάνταστο ρούχο που αποδεικνύει 

και τον πλούτο της. Σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα, η νευριασμένη σοφή 

γυναίκα δεν έχει σχεδόν καθόλου σωματική διάπλαση. Παρουσιάζεται σαν μία 

αχανής μάζα η οποία απεικονίζεται με έντονα σκούρα χρώματα. Διακρίνονται μόνο 

το πρόσωπο της, το οποίο είναι εξίσου σκοτεινό και βλοσυρό, και τα χέρια της, τα 

οποία δείχνουν μία επιθετική στάση. Ακόμη, υπάρχει ένα σμήνος μαύρων πουλιών 

που την περιτριγυρίζουν και σηματοδοτούν το θάνατο. Η παρουσία της 

πρωταγωνιστεί στην εικόνα και προϊδεάζει τον αναγνώστη για τον επερχόμενο 

πανικό.  
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Εικόνα 17 

 

Στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 18), φαίνεται να διαθέτει μια κανονική σωματική 

υπόσταση. Η ενδυμασία της είναι απλή και περνάει εύκολα απαρατήρητη 

παραπέμποντας σε μία υπηρέτρια του παλατιού. Επιπλέον, έρχεται σε αντίθεση με το 

πλούσιο χρωματικά φόρεμα της βασιλοπούλας. Το πρόσωπο της μάγισσας λόγω της 

στάσης και του ρούχου καλύπτεται σκοπίμως ώστε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά 

της. Όσο αφορά την κοπέλα, είναι ιδιαίτερα όμορφη με ξανθά καλοχτενισμένα 

μαλλιά. Διαθέτει κάθε είδους πολυτέλεια κάτι που παρουσιάζεται από το ύφασμα του 

ρούχου της και τα κοσμήματά της. Φαίνεται από τη διστακτική αλλά ερευνητική 

στάση πως προσπαθεί να μάθει και να εξερευνήσει τον κόσμο. Ακόμη, καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος της εικόνας καθώς αποτελεί και το κέντρο της δράσης της 

συγκεκριμένης σκηνής. 
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Εικόνα 18 

 

Η σκηνή της βασιλοπούλας που κοιμάται αποτελεί ένα ειδυλλιακό τοπίο (Εικόνα 19). 

Ο εικονογράφος την έχει πλαισιώσει με κάθε λογής όμορφα και πλουσιοπάροχα 

σύμβολα. Διακρίνονται πολλά είδη λουλουδιών, μουσικά όργανα όπως η άρπα, το 

στέμμα της και μία κλίνη πολυτέλειας. Ο πρίγκιπας βρίσκεται σε υψηλότερη θέση και 

με απόλυτη υπακοή σκύβει προς το μέρος της αποδίδοντας το σεβασμό που της 

αξίζει. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να υποκλίνεται στα κάλλη της.  Η όψη άλλωστε 

της Ωραίας Κοιμωμένης έρχεται να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει το όνομα που 

δικαίως της δόθηκε, σύμφωνα με το μύθο, καθώς ενσαρκώνει την απόλυτη ομορφιά. 

Στα πλαίσια αυτής της ηρεμίας φαίνεται να απολαμβάνει, όντας απαθής παράλληλα, 

τον ύπνο της. Τα χρώματα που επιλέγονται για να την απεικονίσουν παραπέμπουν 

στα χρώματα της αυγής κάτι που συνδέεται και με το πραγματικό της όνομα. 

Πλησιάζοντας μάλιστα το λευκό παραπέμπουν στην αγνότητα και την αθωότητα.  
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Εικόνα 19 

 

6. Η πεντάμορφη και το τέρας 

Εικονογράφος: Kinuko Y. Craft 

Υπόθεση  

Ένας χήρος έμπορος είχε έξι παιδιά όταν έχασε όλα του τα πλούτη και χάθηκε σε μια 

τρικυμία. Ζήτησε άσυλο σε ένα παλάτι και χωρίς να δει τον ιδιοκτήτη έμεινε ένα 

βράδυ όπου απόλαυσε κάθε άνεση. Η μικρότερη κόρη του, η Πεντάμορφη, που ήταν 

πολύ ευγενική και διαβασμένη είχε ζητήσει σαν δώρο από το ταξίδι του, μόνο ένα 

τριαντάφυλλο ενώ οι άλλες δύο αδερφές, που ήταν τρομερά μοχθηρές, ζήτησαν κάθε 

είδους χρυσάφι. Την επόμενη μέρα, ο πατέρας στην προσπάθειά του να κόψει ένα 

τριαντάφυλλο για την Πεντάμορφη κατηγορήθηκε από το τέρας - ιδιοκτήτη  ότι 

καταπάτησε την ιδιοκτησία του και τον απείλησε με θάνατο. Κατέληξαν στην 

συμφωνία να πάρει το τριαντάφυλλο αρκεί να επιστρέψει η Πεντάμορφη στη θέση 

του. Το τέρας συμπεριφερόταν σαν υπηρέτης της και της προσέφερε κάθε αγαθό που 

είχε. Καθημερινά της ζητούσε να τον παντρευτεί αλλά εκείνη αρνούνταν. Όταν 

επισκέφτηκε την οικογένειά της για κάποιες μέρες, πήρε μαζί της ένα μαγεμένο 

καθρέφτη κι ένα δαχτυλίδι, ωστόσο αθέτησε την υπόσχεσή της και άργησε να 

επιστρέψει. Παρακολουθούσε τι συνέβαινε στο παλάτι όταν είδε ξαφνικά το τέρας να 

πεθαίνει. Έφτασε γρήγορα κοντά του και του εκμυστηρεύτηκε την αγάπη της 

κλαίγοντας. Το τέρας μεταμορφώθηκε στον όμορφο πρίγκιπα των ονείρων της και 

την πληροφόρησε πως η αληθινή της αγάπη κατάφερε να σπάσει την κατάρα – 

μεταμόρφωση που του έκανε μια νεράιδα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε και ζήσαν μαζί 

ευτυχισμένοι. 

 

Ανάλυση  
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Το όνομα της ηρωίδας επιβεβαιώνει και τονίζει την ομορφιά της η οποία 

αναδεικνύεται συνεχώς. Παρουσιάζεται ιδιαίτερα έξυπνη και δραστήρια. Αρχικά,  

αποφασίζει μόνη της το πετρωμένο της και συναντά με θάρρος το τέρας προκειμένου 

να σώσει τον πατέρα της. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μία είδους αυτοθυσία που 

αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει. Πρέπει να ανταποδώσει τη φροντίδα που της δόθηκε 

και να αποδώσει έτσι το σεβασμό που του αξίζει. Οι πράξεις της, επομένως, δεν 

αποτελούν προσωπική επιλογή. Όλη της τη ζωή βρίσκεται παγιδευμένη. Αρχικώς, 

στο πατρικό της σπίτι, εφόσον είναι η μόνη συνετή σε σχέση με τα αδέρφια της που 

είναι αδιάφορα και άπληστα, κι έπειτα στο κάστρο όπου βρίσκεται απομονωμένη, 

έγκλειστη και ανίκανη να ελέγξει τις καταστάσεις. 

 

Το γεγονός πως το τέρας συμπεριφέρεται ευγενικά και της προσφέρει κάθε είδους  

αγαθό, και κυρίως την αδιάσπαστη προσοχή του, ερμηνεύεται από την κοπέλα ως 

πράξη καλοσύνης. Σταδιακά, αποκτά συμπόνια και θετικά συναισθήματα για εκείνον 

φτάνοντας να παραβλέψει την ομηρία του. Η Πεντάμορφη κολακεύεται από το 

έντονο ενδιαφέρον του τέρατος και τελικώς διαπραγματεύεται την αγάπη της. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, το σύνδρομο της Στοκχόλμης που αποτελεί ένα ψυχολογικό 

φαινόμενο κατά το οποίο οι όμηροι αποκτούν συμπάθεια ακόμη και αγάπη προς τους 

απαγωγείς τους, χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο ή πόνο που βίωσαν εξαιτίας τους. 

Επιπλέον, το κομμένο τριαντάφυλλο συμβολίζει τη χαμένη παρθενικότητα που 

σταδιακά εξελίσσεται σε μια σχέση αγάπης. Όπως το κάστρο έτσι και το τέρας 

παρουσιάζεται εξωτερικά ιδιαίτερα σκληρό και εσωτερικά ως ευαίσθητο, με πλούσιο 

πνευματικό κόσμο. Ο πρίγκιπας παρά τις δυσκολίες του ανταμείβεται αδρά με την 

αγάπη της πεντάμορφης και το γάμο τους ενώ δεν συμβαίνει και το αντίστροφο. Η 

Πεντάμορφη κερδίζει μεν τον πρίγκιπα των ονείρων της, χάνει δε κάθε επαφή με την 

οικογένειά της και τον έξω κόσμο. Όλος ο εσωτερικός πλούτος που διαθέτει και 

περιγράφεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας την εξυψώνει προκειμένου να είναι 

αξία για τον πολυπόθητο πρίγκιπα. Όταν πραγματοποιείται ο γάμος τίποτα άλλο δεν 

έχει σημασία καθώς η ηρωίδα παρουσιάζεται ολοκληρωμένη. 

 

Οι δύο αδερφές της ηρωίδας δεν συμμετέχουν καθόλου στα γεγονότα. Κοιτούν το 

προσωπικό τους συμφέρον αδιαφορώντας τόσο για τον πατέρα τους όσο και για την 

υπόλοιπη οικογένεια. Είναι μοχθηρές και με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να 

πληγώσουν την Πεντάμορφη. Προκύπτει έτσι μία συνολική εικόνα της γυναίκας που 

είτε ακολουθεί το δρόμο της Πεντάμορφης, όντας πνευματική, συνετή και παρά τα 

προσωπικά της θέλω μπορεί να φτάσει στην ευτυχία, είτε επιλέγεται η κακιά και ρηχή 

παρουσία που δεν προοδεύει και τελικώς δεν ανταμείβεται.  

 

 

Εικονογράφηση 

Στην εικονογράφηση του έργου είναι εμφανής η αντίθεση των αδερφών μεταξύ τους. 

Στην Εικόνα 20 παρουσιάζεται η Πεντάμορφη η οποία βρίσκεται στο παράθυρο, ένα 

χώρο του σπιτιού που προορίζεται για τη γυναίκα. Επιπρόσθετα, έχει  τοποθετήσει 
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ένα κομμάτι του εξωτερικού κοινωνικού περίγυρου, μπουκέτο με λουλούδια, στον 

εσωτερικό και καθημερινό κόσμο της – περβάζι. Συντροφιά της αποτελούν τα βιβλία 

της και κάποια ζώα εφόσον δεν συνδέεται ιδιαίτερα με τα υπόλοιπα μέλη  της 

οικογένειας. Φορά ένα λευκό ρούχο που συμβολίζει την αγνότητα και αθωότητά της 

κι ένα μαντήλι στα μαλλιά που παραπέμπει στο νοικοκυριό και στα καθήκοντα των 

γυναικών. Το βλέμμα της είναι αχανές και καθοδικό χωρίς να προσδοκεί κάτι. 

Κοιτάζει προς τον έξω κόσμο αλλά αδυνατεί να συμμετάσχει ενεργά σε αυτόν. 

 

Στην Εικόνα 21 απεικονίζονται οι δύο αδερφές οι οποίες φορούν ρούχα και 

κοσμήματα πολυτελείας. Τους ενδιαφέρει η χρηματική αποκατάσταση και η 

απληστία  τους φαίνεται με την υπερβολή στο ντύσιμό τους. Κοντά τους βρίσκονται 

πολλά κρεμμύδια τα οποία αποτελούν ένα συμβόλαιο του ψέματος. Είναι ο λόγος για 

τον οποίο κλαίνε και όχι η συντροφικότητα προς την αδερφή τους ή η επιθυμία τους 

να την έχουν κοντά τους. Καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας σε 

αντίθεση με την Πεντάμορφη η οποία εμφανίζεται άχνα στο βάθος. 

 

 

Εικόνα 20 | Εικόνα 21 

 

Όλα τα στοιχεία της Πεντάμορφης στη πρώτη εικόνα (Εικόνα 20) έρχονται σε 

αντίθεση με εκείνα της Εικόνας 22 στην οποία φαίνεται να κατευθύνεται προς το 

παλάτι. Αποτελεί πλέον μία αγωνίστρια που οδεύει προς τη μάχη. Η 

αποφασιστικότητα και η ορμή της είναι εμφανής. Βρίσκεται πάνω σε ένα χρυσαφένιο 

άλογο το οποίο αποτελεί το μέσο για τη λύση των προβλημάτων της και συμβολίζει 

την επιτυχία. Επίσης, ένα σμήνος από γαλάζια πουλιά την ακολουθεί και την 

ενθαρρύνει. Είναι εκείνα που θα την οδηγήσουν στον «γαλάζιο» πρίγκηπα. Την 

σκηνή παρακολουθεί κι ένα σκύλος που παραπέμπει στην αρσενική παρουσία καθώς 
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αποτελεί το ζώο συντροφικότητας του άντρα. Τέλος, το σκηνικό του δάσους αποτελεί 

ένα μαγικό μέρος όπου η ψυχή εισχωρεί στο άγνωστο. 

 

 

Εικόνα 22 

Η Πεντάμορφη είναι φανερά μαγεμένη από τον πνευματικό και υλικό πλούτο που της 

παρατίθεται (Εικόνα 23). Παρουσιάζεται καθημερινά ένας πλήρης μαγικός κόσμος 

μπροστά της. Διακρίνονται στοιχεία όπως γοργόνες, νεράιδες, αιθέριες υπάρξεις και 

πλάσματα του ζωικού βασιλείου. Ακόμη, μουσικοί και χορευτές βρίσκονται εκεί για 

να την ψυχαγωγήσουν. Αποδίδεται, έτσι, η δελεαστικότητα του κόσμου που της 

προσφέρεται από το τέρας. Η γνώμη της δεν μεταβάλλεται λόγω των υλικών αγαθών 

αλλά λόγω του μεγαλείου που βιώνει δίπλα του, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται μια 

τόσο υπερβολική, ελκυστική και μαγική εικόνα.  

  

 

Εικόνα 23 
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7. Χάνσελ και Γκρέτελ 

Εικονογράφος: Paul O. Zelinsky 

 

Υπόθεση  

Έξω από ένα μεγάλο δάσος ζούσε η οικογένεια ενός ξυλοκόπου που είχαν δυο παιδιά, 

τον Χάνσελ και την Γκρέτελ. Λόγω της φτώχειας που βίωναν και με προτροπή της 

μητέρας, οι γονείς αποφάσισαν να παρατήσουν τα παιδιά στο δάσος.  Καθώς αυτή η 

απόφαση έφτασε στ’ αυτιά των παιδιών, ο Χάνσελ μάζεψε πολλά λευκά βότσαλα. 

Την επόμενη μέρα, καθώς προχωρούσαν άφηνε από ένα βότσαλο στην διαδρομή του 

ώστε να γνωρίζει το δρόμο της επιστροφής. Τα παιδιά έμειναν το βράδυ στο δάσος 

και όταν ξημέρωσε επέστρεψαν. Ο πατέρας τους χάρηκε πολύ ωστόσο η μητέρα τους 

νευρίασε τόσο που την επόμενη μέρα επανέλαβε τη  διαδικασία. Αυτή τη φορά ο 

Χάνσελ άφησε ψίχουλα από ψωμί τα οποία τελικά φαγώθηκαν από τα ζώα του 

δάσους. Περιπλανιόντουσαν για πολλές μέρες ώσπου ανακάλυψαν ένα τεράστιο σπίτι 

φτιαγμένο από γλυκά. Κοιμήθηκαν εκεί, ωστόσο το επόμενο πρωί, ανακάλυψαν πως 

το σπίτι ανήκε σε μία μάγισσα που παρέσερνε τα παιδιά για να τα φάει. Φυλάκισε τον 

Χάνσελ και τον τάιζε διαρκώς για να τον παχύνει και έκανε την Γκρέτελ υπηρέτριά 

της. Μετά από πολλές εβδομάδες αναμονής η μάγισσα ζήτησε από την Γκρέτελ να 

ετοιμάσει το φούρνο για να φάει τον Χάνσελ. Εκείνη παριστάνοντας την ανόητη 

ζήτησε να της δείξει τον τρόπο και όταν πλησίασε την έσπρωξε στο φούρνο με 

αποτέλεσμα να πεθάνει. Τα παιδιά, ελεύθερα πια, πήραν τους θησαυρούς που βρήκαν 

στο σπίτι και έφυγαν. Στη διαδρομή τους, συνάντησαν τον πατέρα τους που τους 

αποκάλυψε πως η μητέρα τους πέθανε. Όλοι μαζί επέστρεψαν στο σπίτι και με τον 

πλούτο της μάγισσας έζησαν ευτυχισμένοι. 

 

Ανάλυση  

Στο συγκεκριμένο παραμύθι υπάρχει ένα ισχυρό δίπολο των γυναικείων χαρακτήρων. 

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η μητέρα των παιδιών που είναι ιδιαίτερα απόμακρη 

και ψυχρή κι από την άλλη η μάγισσα η οποία χρησιμοποιεί τα παιδιά για να καλύψει 

τις ανάγκες της. Όσο αφορά τη μητέρα, απουσιάζουν τα μητρικά αισθήματα μπροστά  

στην προσωπική της σωτηρία. Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός στο να προτείνει στο 

σύζυγό της μία τόσο απάνθρωπη επιλογή.  Συμπεραίνεται, ακόμη, πως η φτωχική 

τους κατάσταση αποτελεί ίσως την τέλεια δικαιολογία για να ξεφορτωθεί τα παιδιά. 

Σε κανένα σημείο της δράσης δεν φαίνεται να μετανιώνει για τις επιλογές της, 

αντιθέτως, τις υποστηρίζει ακόμη περισσότερο. Συγκεκριμένα, υπάρχει αναφορά του 

κειμένου στην νευριασμένη αντίδρασή της όταν αντικρίζει την επιστροφή των 

παιδιών και την αποφασιστικότητά της όταν τα ξανά τοποθετεί στο δάσος. Όλες οι 

αναφορές στο πρόσωπο της παραπέμπουν σε μία γυναίκα ξένη προς τα παιδιά και την 

οικογένεια γενικότερα.  
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Η ισχυρή φήμη της μάγισσας προηγείται την παρουσίας της. Χρησιμοποιεί την 

τακτική να παρασέρνει παιδιά, να τα μαγειρεύει και να τα τρώει. Εκμεταλλεύεται την 

αθωότητα λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και σε συνδυασμό με τη δελεαστικότατα 

του σπιτιού από γλυκά τα φυλακίζει εύκολα. Το σπίτι αποτελεί μία βιτρίνα που 

καλύπτει τις αποτρόπαιες πράξεις της. Η απληστία της είναι τελικά αυτό που τη 

σκοτώνει. Δεν μπορεί να αρκεστεί στο να φάει τα παιδιά αλλά πρώτα κοπιάζει να 

παχύνει τον Χάνσελ και να βασανίσει την Γκρέτελ. Είναι πονηρή αλλά μπροστά στην 

ματαιοδοξία της όλα σβήνουν. 

 

Εικονογράφηση  

Ο Zelinsky απεικονίζει τη μητέρα ως μια κλασική νοικοκυρά (Εικόνα 24). Έχει 

αναλάβει πλήρως το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών και την πλαισιώνει με 

σύμβολα όμως η ποδιά και η μαντήλα. Τα παιδιά όπως φαίνεται και στην εικόνα 

βρίσκονται προς την πλευρά της δηλώνοντας έτσι την υπακοή σε αυτήν. Είναι το 

μοναδικό άτομο που έχει ενεργό ρόλο και εκφράζει έντονα συναισθήματα. Το ύφος 

της είναι ιδιαίτερα καχύποπτο και σκυθρωπό Καθώς φαίνεται να μην ικανοποιείται με 

τα χρήματά τους. Ο πατέρας δεν μπορεί παρά να υπακούσει τα λεγόμενά της γι’ αυτό 

και σκύβει τελείως το κεφάλι του. Στο χέρι του βρίσκονται τα λιγοστά τους χρήματα 

που αποτελούν και την αιτία της απομάκρυνσης των παιδιών.  

 

 

Εικόνα 24 
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Η μάγισσα διαθέτει όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά μιας ηρωίδας λαϊκού 

παραμυθιού (Εικόνα 25). Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που παρουσιάζεται 

άκακη, εξαντλημένη και ανήμπορη. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι 

αποκρουστικά χωρίς, όμως, να προξενούν κάποιο συναίσθημα μίσους. Τέλος, η 

υπερβολικά σκυφτή κορμοστασιά και το απλωμένο χέρι της την κάνει να μοιάζει με 

ζητιάνα.  

 

 

Εικόνα 25 

Στην Εικόνα 26, υπάρχει μια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Συνεχίζει να 

υπάρχει η εξαθλίωση εμφανισιακά, αλλά οι πράξεις της δείχνουν το αντίθετο. Μπορεί 

να μην έχει καλή όραση εφαρμόζει όμως ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Υπάρχει μια 

αντίδραση από την πλευρά του Χάνσελ, αφού της δίνει το κόκκαλο με πονηρό 

βλέμμα. Μοιράζονται από κοινού το βασικό πλάνο ως προμήνυμα της κυριαρχίας των 

παιδιών λίγο αργότερα.  
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Εικόνα 26 

8. Ραπουνζέλ  

Εικονογράφος: Paul O. Zelinsky  

 

Υπόθεση  

Όλα ξεκίνησαν με ένα μοναχικό ζευγάρι το οποίο επρόκειτο να αποκτήσει παιδί. Η 

γυναίκα από την έντονη επιθυμία της να φάει ένα βότανο, που βρισκόταν στον κήπο 

μιας κακιάς μάγισσας, αρρώστησε. Τότε, ο σύζυγός της αναγκάστηκε να κλέβει 

συστηματικά αυτό το φυτό μέχρι που τον κατάλαβε η μάγισσα. Του πρότεινε μία 

συμφωνία, να τον αφήσει χαρίζοντάς της όμως το παιδί.  Ο άντρας συμφώνησε και 

έδωσε το παιδί το οποίο αργότερα ονομάστηκε Ραπουνζέλ και απέκτησε χρυσαφένια 

μαλλιά. Στην ηλικία των 12 χρονών η μάγισσα κλείδωσε την Ραπουνζέλ σε ένα πύργο 

μέσα στο δάσος όπου για να εισέλθει κανείς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα μακριά 

μαλλιά της. Της απαγόρευσε κάθε έξοδο με το φόβο πως ο κόσμος είναι επικίνδυνος 

για εκείνη. Μια μέρα, ένας πρίγκιπας άκουσε την κοπέλα να τραγουδάει και της 

ζήτησε να τη συναντήσει. Εκείνη έριξε τα μαλλιά της και τελικά ερωτεύτηκαν. Για 

αρκετό καιρό κρυβόταν από την μάγισσα ώσπου η Ραπουνζέλ έμεινε έγκυος. Η 

μάγισσα εξαγριώθηκε, της έκοψε το μεγαλύτερο μέρος των μαλλιών της και την 

εξόρισε. Προσποιήθηκε πως είναι εκείνη στον πρίγκηπα ο οποίος όταν το κατάλαβε 

πήδηξε από τον πύργο με αποτέλεσμα να τυφλωθεί. Λίγο καιρό αργότερα, ενώ ο 

πρίγκιπας περιπλανιόταν στην εξορία άκουσε την κοπέλα να τραγουδάει και όταν 

πλησίασε διαπίστωσε πως είχε ήδη γεννήσει. Η αγάπη τους γιάτρεψε την όραση του 

πρίγκηπα και όλοι μαζί επέστρεψαν στο βασίλειό του, όπου ζήσανε ευτυχισμένοι. 

 

Ανάλυση  

Όπως είναι προφανές, οι γυναικείες παρουσίες αυτού του παραμυθιού είναι η 

Ραπουνζέλ και η μάγισσα που την υιοθετεί. Η μάγισσα, ως η πιο ισχυρή ηρωίδα της 

ιστορίας, δεν κατονομάζεται αφήνοντας έτσι τις περιγραφές της να την 



53 
 

χαρακτηρίζουν. Ο δυναμισμός της φαίνεται μέσω των πράξεών της, παίρνει πάντοτε 

αυτό που θέλει και δε λογοδοτεί σε κανέναν. Μόνο κατά την παιδική ηλικία της 

Ραπουνζέλ φαίνεται να είναι ήρεμη και χαρούμενη. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές 

παρουσιάζεται μοχθηρή. Δεν μπορεί να ελέγξει την οργή της γι’ αυτό και απαιτεί να 

πάρει το παιδί του ζευγαριού αποδεικνύοντας έτσι την απουσία μητρικών. Με την 

τοποθέτηση της Ραπουνζέλ στον πύργο επιλέγει την απομόνωσή της προκειμένου να 

αποφύγει περαιτέρω προβλήματα. Προτιμά να σκαρφαλώνει καθημερινά παρά να την 

αφήσει ελεύθερη. Προβάλλει ως αιτία των πράξεών της την ασφάλεια του παιδιού και 

την μητρική ανησυχία της ενώ στην πραγματικότητα είναι κινήσεις απελπισίας που 

καλύπτουν τους προσωπικούς φόβους της. Αντίστοιχη περίπτωση προκύπτει όταν η 

Ραπουνζέλ αγνοεί πλήρως τους κανόνες που της έθεσε και επιτρέπει την είσοδο στον 

πρίγκιπα χρησιμοποιώντας μάλιστα τα μαλλιά που για πολλά χρόνια αποτελούσε το 

σημείο ένωσης αυτών των δυο. Η μάγισσα καταβάλλεται από τον πανικό καθώς 

επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι της και οδηγείται σε ακραίες ενέργειες (κόψιμο 

των μαλλιών, εξορία).  Η ραγδαία αλλαγή στη συμπεριφορά της απεικονίζει την 

απογοήτευση και τον πόνο που βιώνει εφόσον δεν ελέγχει πλέον την κατάσταση. 

Μάλιστα,  ένα νέο πρόσωπο φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την κόρη της από 

την ίδια. Αντιλαμβάνεται πως απειλείται και είναι διατεθειμένη να φτάσει στα άκρα. 

Από την άλλη πλευρά η Ραπουνζέλ αποτελεί ένα άτυχο κορίτσι που βίωσε τον 

αποχωρισμό και την πλήρη απομόνωση. Ενσαρκώνει το αντικείμενο του πόθου για το 

αντίθετο φύλο καθώς είναι εξαιρετικά όμορφη και διαθέτει χαρακτηριστικά όπως 

υπέροχα χρυσαφένια μαλλιά και φωνή αηδονιού. Τα στοιχεία αυτά επισημαίνονται 

συχνά. Επιπλέον, παρουσιάζεται ιδιαίτερα παθητική καθώς δέχεται όλους τους 

περιορισμούς της μάγισσας ενώ στην προσπάθειά της να εναντιωθεί είναι ιδιαίτερα 

αφελής. Δεν προσπαθεί να γνωρίσει και να εξερευνήσει τον κόσμο που ξεδιπλώνεται 

μπροστά της αλλά αρκείται στην γνωριμία με τον πρίγκιπα, στο βίωμα του απόλυτου 

έρωτα και την απόκτηση παιδιών. Οι επιλογές της είναι μεν ελάχιστες και αφορούν 

ακραίες καταστάσεις αλλά δεν εκφράζει ποτέ την επιθυμία ενός καλύτερου 

μέλλοντος. Στο τέλος του παραμυθιού φαίνεται να βιώνει την απόλυτη ευτυχία χωρίς 

περαιτέρω προσδοκίες.  

 

Εικονογράφηση  

 

Η μάγισσα στην αρχή της αφήγησης είναι αγριωπή και ολόκληρη η στάση του 

σώματος δείχνει το μίσος και την επιθετικότητα (Εικόνα 27). Τα σκούρα χρώματα 

που χρησιμοποιούνται συμβολίζουν την κακία, το άγνωστο και την θνητότητα ενώ 

στο πρόσωπό της δύσκολα διακρίνεται το φύλο της. Η έκφραση του προσώπου έχει 

παραμορφώσει τελείως τα χαρακτηριστικά της. Αντίθετα, όταν υπάρχει ένα 

διαφορετικό περιβάλλον γύρω τους όπως το αναγεννησιακό τοπίο στην Εικόνα 28, 

δεν κυριαρχεί στο πλάνο αλλά χαίρεται και απολαμβάνει τις στιγμές με τη 

Ραπουνζέλ. Εκπέμπει μια ηρεμία καθώς κεντάει όπως θα έκανε οποιαδήποτε άλλη 
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γυναίκα – μητέρα. Είναι φανερό πως καμαρώνει την κόρη της κάτι που 

συμπεραίνεται εύκολα από την έκφραση του προσώπου της.  

 

Εικόνα 27 | Εικόνα 28 

 

Στις Εικόνες 29 & 30, ενώ οι καταστάσεις είναι εκτός ορίων η μάγισσα δεν 

επανέρχεται στην αρχική της τρομακτική μορφή. Δεν αποτελεί μια κακιά μάγισσα 

αλλά μια μητέρα  που προδόθηκε από το παιδί της και απαιτεί να τιμωρηθεί αυστηρά. 

Τα χαρακτηριστικά της αποκαλύπτουν μια γυναίκα που παλαιότερα ήταν όμορφη και 

τώρα είναι δυστυχισμένη. Ένα «ανθρώπινο» πρόσωπο φαίνεται να παίρνει τη θέση 

του ακαταλόγιστου μίσους. Ακόμη, φοράει κόκκινο φόρεμα που συμβολίζει την 

αγάπη ενώ η Ραπουνζέλ είναι ντυμένη με ρομαντικά χρώματα που παραπέμπουν στην 

απόλυτη ευτυχία που επιδιώκει να ζήσει με τον πρίγκιπα. Η Ραπουνζέλ παρά την 

αρχική της παθητικότητα δείχνει πρώτη φορά μια εναντίωση προς τη μάγισσα. Η 

έκφραση και η κίνηση του σώματός της παρουσιάζει έντονη αντίσταση και 

δυσαρέσκεια. Στην τελευταία αναπαράσταση (Εικόνα 30) οι δύο ηρωίδες 

τοποθετούνται εσκεμμένα στο παράθυρο, έναν χώρο του σπιτιού που προοριζόταν 

αποκλειστικά για τη γυναίκα και αποτελούσε το σύμβολο του αποκλεισμού της 

κοινωνικής της δράσης. Για μια ακόμη φορά, η μάγισσα τοποθετεί τη Ραπουνζέλ στο 

παράθυρο, δηλαδή, στην έγκλειστη ζωή και αφαιρεί τη μοναδική μέθοδο σωτηρίας 

της, τα μαλλιά της.  
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Εικόνα 29 | Εικόνα 30 

 

9. Βασίλισσα του Χιονιού  

Εικονογράφος: P. J. Lynch 

 

Υπόθεση  

Ένα στοιχείο, πιο πονηρό ακόμα κι από όλα τα ξωτικά. έφτιαξε έναν καθρέφτη που 

ότι καθρεφτιζόταν μέσα του ζάρωνε και χανόταν ενώ όλα τα άσχημα πράγματα 

μεγάλωναν και γίνονταν χειρότερα από πριν. Στον καθρέφτη αλλοιώνονταν, ακόμη, 

τα χαρακτηριστικά των πιο όμορφων ανθρώπων ώσπου οι φίλοι τους δεν μπορούσαν 

να τους αναγνωρίσουν. Τα ξωτικά διέδωσαν αυτόν τον καθρέφτη σε όλο τον κόσμο 

και έτσι όλοι οι άνθρωποι είχαν αλλοιωθεί μέσα σ’ αυτόν. Έπειτα τον μετέφεραν 

στον ουρανό για να συνεχίσουν, ωστόσο, όσο πιο ψηλά ανέβαιναν τόσο πιο πολύ 

ράγιζε ο καθρέφτης μέχρι που έγινε θρύψαλα. Όλα αυτά τα κομμάτια έφτασαν στη γη 

και προκάλεσαν μεγάλη δυστυχία γιατί οι άνθρωποι ασχολιόντουσαν ακόμη 

περισσότερο με όλα τα κακά και τα στραβά. Εκείνη την εποχή ζούσαν σε μια γειτονιά 

ο Κέυ και η Γκέρντα που ήταν σαν αδέρφια. Δύο από τα κομμάτια του καθρέφτη 

μπήκαν στα μάτια και την καρδιά τού Κέυ. Λόγω των παρενεργειών εγκατέλειψε τη 

γειτονιά κι ένα τεράστιο έλκηθρο τον πήρε στην άκρη του κόσμου. Τον απήγαγε η 

Βασίλισσα του Χιονιού και με δυο της φιλιά ξέχασε όσους ανθρώπους γνώριζε. 

Εκείνη ήταν πανέμορφη και πολύ γοητευτική. Η Γκέρντα περνώντας από πολλές 

περιπέτειες πήγε να βρει τον φίλο της. Πέρασε έναν μαγικό ποταμό, φιλοξενήθηκε σε 

μία γριά μάγισσα, αιχμαλωτίστηκε από ληστές και απελευθερώθηκε. 

Πληροφορήθηκε, ακόμη, για το τι συνέβη στον Kέυ και πως μόνο η δύναμη της 
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καρδιάς ενός αθώου παιδιού, του κοριτσιού, θα μπορούσε να τον σώσει. Όταν έφτασε 

στο παλάτι, αγκάλιασε το αγόρι και τα καυτά δάκρυά της έφτασαν στην καρδιά και 

τα μάτια του λιώνοντας τον πάγο που είχε καρφωθεί. Τα παιδιά επέστρεψαν στη 

γειτονιά τους, ως ενήλικες πλέον, αγαπημένοι. 

 

Ανάλυση  

Η Βασίλισσα του Χιονιού φαίνεται να σπάει τον κλασικό ορισμό της κακιάς 

γυναικείας παρουσίας καθώς διαθέτει δυο τελείως αντίθετες υπάρξεις. Από τη μια 

πλευρά, οι πράξεις της είναι βίαιες, επιβάλει τα προσωπικά της θέλω και σπείρει την 

δυστυχία στους ανθρώπους. Αδιαφορεί για το κακό που προκαλεί και φαίνεται 

σίγουρη για την εαυτό της. Βρίσκεται σε μία πολύ ισχυρή θέση εξουσίας που της 

επιτρέπει να επιβάλει ότι επιθυμεί. Από την άλλη, η απαράμιλλη ομορφιά της είναι 

σαγηνευτική. Είναι τρομερά ευπαρουσίαστη κάτι που κανονικά θα παρέπεμπε σε 

θετικά συναισθήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, όλα της τα χαρίσματα 

βρίσκονται στον υπερθετικό βαθμό. Υπάρχει η απερίγραπτη ομορφιά αλλά 

ταυτόχρονα και η παγερή όψη. Δίνεται έτσι η αίσθηση της απουσίας συναισθημάτων 

κάτι που αποδιδόταν συχνά στις γυναίκες. Είναι έξυπνη και πολύ λογική. Ακόμη, 

παραμένει πίστη στους στόχους της χωρίς να επηρεάζεται από παράγοντες όπως το 

ανήλικο αγόρι. Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα της, πραγματοποιείται μέσω των 

εκπροσώπων της ενώ η ίδια δίνει διαταγές και επεμβαίνει μόνο όταν είναι 

απαραίτητο. Κύριο όπλο της υπήρξε ο καθρέφτης ο οποίος συμβολίζει το κακό. 

Παραμορφώνει τον κόσμο και προσβάλλει τις ανθρώπινες ψυχές. 

Όσο αφορά τη Γκέρντα, αποτελεί το κλασικό υπάκουο κορίτσι που προκειμένου να 

σώσει μια κατάσταση οδηγείται σε περιπέτειες. Ο ρόλος της είναι να διαλευκάνει το 

μυστήριο της απαγωγής του αγοριού και να το φέρει πίσω. Τοποθετείται σε μία σειρά 

δοκιμασιών προκειμένου να επιτύχει το στόχο της. Καμία ενέργεια δεν αποτελεί 

απόλυτα δική της επιλογή καθώς αναγκάζεται λόγω των περιστάσεων να δράσει 

αντιστοίχως. Διαθέτει κριτική σκέψη και πυγμή, στοιχεία που χρησιμοποιούνται όμως 

προς όφελος ενός αρσενικού ατόμου. Βάζει τη ζωή της σε υψηλό κίνδυνο αρχικά για 

να επιστρέψει το αγόρι κι έπειτα για να κερδίσει ίσως την καρδιά και την αποδοχή 

του. Αισθάνεται πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνον γι’ αυτό και καταλήγει να 

υπερβεί τον ίδιο της τον εαυτό. Μέσω των δοκιμασιών της, φτάνει στη σύνδεση με 

τον Κέυ. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν επιστρέφουν είναι απόλυτα ευτυχισμένη 

δίπλα του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ή αμφισβήτηση της αγάπης της, αντιθέτως η 

ανταμοιβή της είναι η ολοκλήρωση που προσφέρει ο γάμος. 

 

Εικονογράφηση  

Η Βασίλισσα του Χιονιού στις απεικονίσεις της δεν στερείται το μεγαλείο (Εικόνα 

31). Αποτελεί μία επιβλητική παρουσία η οποία συνδυάζει αντίθετα ζεύγη. 
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Καλύπτεται πλήρως από τον πάγο που παραπέμπει αφενός στην ψυχρότητα και 

αφετέρου στη λογική που κατέχει. Ακόμη, η στάση του σώματός της είναι σοβαρή 

δείχνοντας την κατοχή του απόλυτου ελέγχου ενώ το βλέμμα της κατευθύνεται προς 

τα πάνω υποδηλώνοντας την επίκληση σε κάτι ανώτερο. Η παρουσία της στο σύνολό 

της αποπνέει μία είδους θεϊκή υπόσταση. Είναι μία Βασίλισσα με μαγικές δυνάμεις 

ωστόσο θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί και μία θέα που κατέβηκε στη γη. Η όψη 

της, επομένως, προκαλεί μια σειρά αντίθετων συναισθημάτων κάτι που 

καταρρίπτεται τελείως όταν πληροφορείται κάνεις για τις πράξεις της. Η εικόνα της 

αποτελεί μία πλάνη που κανονικά θα παρέπεμπε σε στοιχεία αγνότητας, με βάση το 

λευκό χρώμα που επικρατεί, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα βασίλειο που 

λειτουργεί υπό τις εντολές της. Απόδειξη αποτελεί το μικρό αγόρι που εμφανίζεται 

αχνά στο βάθος χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Τέλος, τοποθετείται στο πάτωμα 

υποδηλώνοντας την κυριαρχία της Βασίλισσας και την αδυναμία προσέγγισής της.  

 

 

Εικόνα 31 

 

Στην Εικόνα 32 το ζευγάρι παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαρούμενο. Οι δυο τους 

κοιτάζονται στα μάτια και απολαμβάνουν την ευτυχία τους. Με μία πιο προσεκτική 

ματιά, διαπιστώνεται πως η κοπέλα είναι ντυμένη με τα ρούχα που χρησιμοποιούσαν 

οι γυναίκες στο νοικοκυριό τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η πόδια. Η στάση 

της είναι ιδιαίτερα ταπεινή, δείχνει εγκράτεια και πλήρη έλεγχο, με την πλάτη της να 

είναι ευθεία. Τα χέρια της αποδίδουν ολόκληρη τη συμπεριφορά της προς το σύζυγό 

της. Το ένα δίνεται σ’ εκείνον δείχνοντας κατανόηση, αγάπη και στήριξη ενώ το 

δεύτερο τοποθετείται ευλαβικά πάνω στα πόδια της παραπέμποντας στην απόλυτη 
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υπακοή. Αντίθετα, ο Κέυ βρίσκεται σε μία πιο άνετη θέση. Στηρίζεται χαλαρά στο 

πόδι του, βγαίνει από το καλούπι ενός όρθιου καθίσματος και γενικότερα διαθέτει μια 

ελευθερία κινήσεων. 

 

Εικόνα 32 

 

Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της εικονογράφησης στην περιγραφή και των 

δευτερευόντων γυναικείων ρόλων της ιστορίας. Στην Εικόνα 33, όταν η Γκέρντα 

φιλοξενήθηκε από μία γριά μάγισσα παρουσιάζεται για μία ακόμη φορά μία γυναίκα 

η οποία είναι δύσμορφη, ηλικιωμένη και περίεργα ντυμένη. Προκαλεί έτσι μία 

αμηχανία και ένα φόβο για όσα είναι διατεθειμένη να κάνει. Γύρω της, βρίσκονται 

πολλά βιβλία  που συνδέονται με τα ξόρκια και τις προφητείες που προφανώς έχει μία 

μάγισσα. Επιπλέον, ο εικονογράφος προσθέτει το στοιχείο της χτένας που 

παραπέμπει στις μάγισσες που κρατούν φυλακισμένους τους ομήρους τους πριν τους 

φάνε ή τους μεταμορφώσουν. Υπάρχει, επομένως, μια γενική αίσθηση μυστηρίου και 

υψηλής επικινδυνότητας στο πλάνο. Στην Εικόνα 34 μια σοφή γυναίκα της 

Φιλανδίας, φαίνεται να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Απεικονίζεται μια γυναικεία 

παρουσία μεγάλης ηλικίας η οποία καρφώνει με το μαχαίρι της ένα φίδι 

αποδεικνύοντας τις δυνάμεις της. Κοιτάζει καρτερικά την Γκέρντα ωστόσο το 

παρουσιαστικό της είναι αρκετά  αμφιλεγόμενο ως προς τις προθέσεις της. 



59 
 

 

Εικόνα 33 | Εικόνα 34 

 

10.  Ο Πρίγκιπας Βάτραχος  

Εικονογράφος: Alex Uyeno 

 

Υπόθεση  

Η κόρη ενός βασιλιά έπαιζε μόνη της στον κήπο με ένα χρυσό τόπι. Μια μέρα, πήγε 

στο πίσω μέρος του παλατιού και παρατηρώντας ένα όμορφο πουλί της έπεσε το 

μπαλάκι μέσα σε μια λίμνη. Καθώς έκλαιγε μια φωνή τη ρώτησε τι έπαθε. Γυρνώντας 

αντίκρυσε έναν πράσινο βάτραχο. Του εξήγησε τι συνέβη κι εκείνος 

προθυμοποιήθηκε να την επιστρέψει εάν του έκανε μια χάρη. Ενώ του προσέφερε 

κάθε αγαθό που διέθετε ο βάτραχος ζήτησε μόνο τη φιλία της, να τον προσκαλέσει 

στο παλάτι και να φάνε παρέα. Η πριγκίπισσα πήρε τη μπάλα της και επέστρεψε στο 

παλάτι. Την ώρα του φαγητού ο βάτραχος χτύπησε την πόρτα και ζήτησε να περάσει. 

Ο βασιλιάς αναρωτήθηκε τι συνέβη και προσκάλεσε μέσα τον βάτραχο τονίζοντας 

την υποχρέωση διατήρησης των υποσχέσεών τους. Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα 

μετέφερε τον βάτραχο στο δωμάτιο για να ξεκουραστεί έπειτα από απαίτησή του. Η 

διαδικασία επαναλαμβανόταν κάθε βράδυ εκείνης της εβδομάδας, γελούσαν και 

παίζανε ώσπου η πριγκίπισσα απολάμβανε ειλικρινά την παρέα του. Την έβδομη 

μέρα ξύπνησε δίπλα σε έναν πανέμορφο πρίγκιπα. Εκείνος της εξήγησε πως μια 

διαβολική μάγισσα τον είχε μεταμορφώσει και πως η καλοσύνη της τις τελευταίες 

μέρες έσπασε το ξόρκι. Η πριγκίπισσα ήταν τρομερά χαρούμενη και οι δυο τους 

παντρεύτηκαν και έζησαν ευτυχισμένοι.   
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Ανάλυση  

Η πριγκίπισσα της ιστορίας αποτελεί μια κοπέλα που διαφέρει από την οικογένειά 

της. Ενώ έχει πολλές ακόμη αδερφές φαίνεται να είναι η μόνη που διατηρεί έναν 

παιγνιώδη χαρακτήρα. Από την αρχή, λοιπόν, της ιστορίας παρουσιάζεται μοναδική. 

Λόγω ενός άτυχους συμβάντος καλείται να εκπληρώσει την χάρη ενός βατράχου. 

Προσπαθεί να ικανοποιήσει το αίτημά του, με την φιλία της ωστόσο φοβάται την 

αντίδραση των υπολοίπων. Το γεγονός πως έχει δώσει μία υπόσχεση δεν αναιρεί 

όμως πως πρόκειται για έναν βάτραχο της λίμνης. Η ίδια έχει μία αφελή σκέψη και 

δεν αντιλαμβάνεται πως ο βάτραχος τρέφει ερωτικά αισθήματα για εκείνη. Όταν 

εξελίσσεται σταδιακά η φιλία τους, καταφέρνει να δει πέρα από την εμφάνιση τα 

προσωπικά του χαρίσματα. Η κοπέλα, επομένως, αποτελεί ένα άτομο που αρχικώς 

παρουσιάζεται προκατειλημμένη απέναντί του αλλά καταλήγει ιδιαίτερα 

ανοιχτόμυαλη. Αυτή η ευελιξία της σκέψης της ανταποδίδεται και με την απόκτηση 

ενός πρίγκιπα. Η κοπέλα μπορεί να μη ζήτησε ποτέ την ύπαρξη ενός συντρόφου αλλά 

με την καλοσύνη της κέρδισε το ύψιστο αγαθό, την αποκατάσταση. Το τέλος της 

ιστορίας δίνει μεν μια λύτρωση στην κοπέλα για όλη την ψυχολογική ταλαιπωρία που 

υπέστη, την αποκαταστεί  δε καθώς ένας πρίγκιπας ενδιαφέρθηκε για εκείνη. 

Συνολικά, παρατηρείται μια διαδικασία μύησης προκειμένου η κοπέλα να καταστεί 

άξια ενός συντρόφου.  

 

Εικονογράφηση  

Η πριγκίπισσα παρουσιάζεται να κάθεται στον κήπο του παλατιού μόνη της (Εικόνα 

35). Κρατά τη χρυσή μπάλα της και αποζητά το παιχνίδι. Το βλέμμα της είναι 

καθοδικό και μελαγχολικό παραπέμποντας στη μοναξιά που βιώνει. Παρόλο που δεν 

χρησιμοποιούνται πολλές λεπτομέρειες, διακρίνεται εύκολα η ομορφιά της. Έχει 

πλούσια ξανθά μαλλιά και φοράει ένα ροζ φόρεμα που ενισχύει την κοριτσίστικη 

ταυτότητά της. Ακόμη, το στέμμα και το χρυσό κρεμαστό τη συνδέουν με την 

βασιλική καταγωγή της. Παρόλο που απεικονίζεται να διαθέτει όλες τις 

προδιαγραφές όπως ομορφιά, υψηλή ταξική θέση, πλούτο και βρίσκεται σε ένα πολύ 

όμορφο περιβάλλον, φαίνεται δυστυχισμένη. Στο βάθος του πλάνου βρίσκεται ο 

πατέρας της που την κοιτάζει δείχνοντας ενδιαφέρον και φροντίδα. Οι αδερφές της, 

χωρίς να της δίνουν καμία σημασία, χορεύουν, χαμογελούν και διασκεδάζουν ενώ 

είναι αξιοσημείωτο πως έχουν τρομερή ομοιότητα μεταξύ τους. Τα μηνύματα που 

περνούν μέσω της εικόνας αφορούν μια γυναίκα που δεν διαφέρει με κανέναν τρόπο 

από τη μάζα, επιβάλλεται να είναι όμορφη και χαρούμενη ενώ οποία διαφοροποιείται 

οδηγείται στην δυστυχία.  
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Εικόνα 35 

Στη συνέχεια, απεικονίζεται η πριγκίπισσα η οποία ανοίγει την πόρτα του παλατιού 

και αντικρίζει τον βάτραχο (Εικόνα 36). Έχει μία έκπληκτη έκφραση καθώς δεν 

περίμενε την εμφάνισή του, ιδιαίτερα χτυπώντας το κουδούνι. Νιώθει εκτεθειμένη και 

ανησυχεί για την έκβαση της κατάστασης. Από την άλλη πλευρά, ο βάτραχος 

φαίνεται να προσφέρει κάποια λουλούδια στην κοπέλα τα οποία παραπέμπουν σε μία 

ερωτική αντιμετώπιση και αναμένει την είσοδό του. Το γεγονός πως είναι 

μικρόσωμος συμβολίζει την αξία του μπροστά στην κοπέλα και την υπέροχη τις 

πριγκίπισσας. Η κοπέλα λόγω ενός άτυχου συμβάντος καλείται να διαχειριστεί μία 

κατάσταση ενώ απέναντι της βρίσκεται ένα ζώο της λίμνης. 

Στην Εικόνα 37, η πριγκίπισσα ανεβαίνει τις σκάλες κρατώντας τον βάτραχο. Εφόσον 

έχει προηγηθεί το δείπνο, ο βάτραχος ζήτησε να ξεκουραστεί στο δωμάτιο γεγονός 

που αναγκάζει την κοπέλα να τον κουβαλήσει. Ο τρόπος που τον κρατά δηλώνει 

απέχθεια και αντιπάθεια καθώς τον έχει σε μία απόσταση, έχει ανοίξει διάπλατα τις 

παλάμες της και έχει γύρει ελαφρώς το σώμα της προς τα πίσω. Παρόλο που δεν 

επιθυμεί αρχικά να τον ακουμπήσει και έπειτα να τον κρατήσει στα χέρια της είναι 

αναγκασμένη να το κάνει. Η παρουσία του στέμματος δεν έχει καμία αξία καθώς δεν 

αναιρεί την υπόσχεση που έδωσε.  Η εικόνα είναι ιδιαίτερα λιτή ως προς τα στοιχεία 

που προσφέρει αλλά και ισχυρή ως προς το μήνυμα του εξαναγκασμού της 

πριγκίπισσας για μια πράξη που δεν επιθυμεί. 
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Εικόνα 36 | Εικόνα 37 

Β.2. Ανάλυση Σύγχρονων Παραμυθιών  
 

 

1. Fly girl, fly 

Συγγραφέας: Nancy Roe Pimm 

Εικονογράφος: Alexandra Bye 

 

Υπόθεση  

Η Staesta, ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και λόγω πολέμου 

μετανάστευσε στην Αμερική, ζούσε στην Καλιφόρνια. Ήταν μέλος μίας μεγάλης 

οικογένειας που διατηρούσε εν ζωή όλες τις παραδόσεις της καταγωγής τους. Όταν 

χρειάστηκε να ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο ήταν πολύ αγχωμένη καθώς ήταν πολύ 

φοβητσιάρα. Όταν όμως το αεροπλάνο απογειώθηκε και είδε τη θέα και την ομορφιά 

των τοπίων από ψηλά, αναθεώρησε. Ήξερε πως επρόκειτο να κάνει μεγάλα πράγματα 

στη ζωή της και αποφάσισε να γίνει πιλότος. Πολλοί αμφισβήτησαν την επιλογή της 

λέγοντας πως ήταν ένα νεανικό όνειρο, πως θα ήταν δύσκολο λόγω του φύλου της ή 

πως κανένας άντρας δεν θα ήθελε να παντρευτεί μία γυναίκα πιλότο. Εκείνη 

ακούγοντας μόνο τα υποστηρικτικά λόγια των γονιών της, διάβασε, σπούδασε και 

μπήκε στην ακαδημία πιλότων. Όταν αποφοίτησε ως η πρώτη γυναίκα στην 

οικογένειά της, γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους που έκαναν ταξίδια σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Αφού πήρε πληροφορίες από πολλά άτομα σχετικά με τις επιστήμες, την 

μηχανική, τον καιρό και γενικότερα τον πλανήτη ξεκίνησε το δικό της σόλο ταξίδι. 

Όταν έφτασε πάνω από τον ωκεανό άρχισε να σκέφτεται όλους παράγοντες που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη ή δυστύχημα. Παλεύοντας με τη 
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σκέψη της, ήταν έτοιμη να επιστρέψει όταν σκέφτηκε όλα τα νεαρά κορίτσια που 

παρακολουθούσαν το ταξίδι της από την πατρίδα της. Η δύναμη της επανήλθε και 

συνέχισε. Κάνοντας στάσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη πραγματοποιούσε 

ομιλίες σε χιλιάδες παιδιά σχετικά με τα όνειρά τους. Παρόλο που υπήρχαν πολλές 

μέρες που η κούραση την κατέβαλε και ήθελε να παραιτηθεί συνέχιζε έως ότου 

έφτασε στο Αφγανιστάν. Οι γυναίκες εκεί την υποδέχτηκαν θερμά και της 

εκμυστηρεύτηκαν πως αποτελούσε το πρότυπό τους. Εκείνη συγκινημένη τις 

ενθάρρυνε και ολοκλήρωσε το ταξίδι της με την επιστροφή στην Αμερική. 

Περικυκλωμένη από άτομα που ζητωκραύγαζαν, φίλησε το πάτωμα και τότε ήταν η 

στιγμή που συνειδητοποίησε πως τα κατάφερε. 

 

Ανάλυση  

Η Staesta αποτελεί ένα κορίτσι που εξελίσσεται σε ενήλικη γυναίκα. Παρά τις φοβίες 

της ως παιδί, καταφέρνει να βρει το κουράγιο να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Αυτό 

αποτελεί και την έναρξη του ονείρου της. Διαθέτει εξαρχής τον χαρακτήρα μίας 

δυναμικής γυναίκας καθώς αναφέρει από μόνη της στους γονείς της πως πρόκειται να 

κάνει σπουδαία πράγματα. Είναι ένα ντροπαλό παιδί ωστόσο είναι τόσο σίγουρη για 

τον εαυτό της για να προβεί σε τέτοιες δηλώσεις. Αφού συνειδητοποιεί το σκοπό της 

ζωής της, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τον πλησιάσει. Διαθέτει έναν μεθοδικό 

μυαλό καθώς συμπληρώνει σταδιακά ένα τεράστιο παζλ. Με το πρώτο βήμα, τις 

σπουδές κάτι που δεν έχει ξανά συμβεί στην οικογένειά της θα μπορούσε να 

σταματήσει και να εκτελεί απλές πτήσεις. Εκείνη, αντίθετα, συλλέγει ακόμη 

περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνεί με άτομα από όλο τον κόσμο προκειμένου 

να πληροφορηθεί για τις επιλογές της και να διευρύνει τους ορίζοντές της. 

Συμπεραίνεται λοιπόν πως πρόκειται για ένα προικισμένο και αποφασισμένο άτομο. 

Βασισμένη στις προσωπικές της ικανότητες και σε συνδυασμό με την υποστήριξη της 

οικογένειας της και ιδιαίτερα της μητέρας της, καταφέρνει το αδύνατο. Δεν αποτελεί 

μία ουτοπική παρουσίαση ενός ονείρου καθώς παρουσιάζονται και οι στιγμές 

αδυναμίας. Η ηρωίδα συχνά αμφιταλαντεύεται για την πορεία της ωστόσο δεν 

υποκύπτει ποτέ στις αμφιβολίες της. Η δυναμική της είναι ακλόνητη και ακμαία. 

Μέρα με τη μέρα θεμελιώνεται μια ισχυρή γυναικεία παρουσία που αποτελεί πρότυπο 

για τις μικρότερες αδερφές, τις κοπέλες της πατρίδας της αλλά και ολόκληρου του 

γυναικείου φύλου. 

 

Εικονογράφηση  

Η Shaesta βάζοντας τα χέρια της στη μέση υποστηρίζει πως πρόκειται να κάνει 

σπουδαία πράγματα (Εικόνα 38). Φαίνεται από την ισχυρή στάση της και το 

επιβλητικό βλέμμα της πως είναι αποφασισμένη. Επιπλέον, έχει ανέβει πάνω σε μία 

πέτρα για να εκμεταλλευτεί την στιγμή και να δηλώσει κάτι σημαντικό. Αναγκάζει με 
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τον τρόπο αυτό τους υπόλοιπους όχι απλώς να την προσέξουν αλλά να αποδώσουν 

την ύψιστη σημασία στα λεγόμενα της. Η οικογένεια της βρίσκεται γύρω της και οι 

γονείς της τής χαμογελούν. Την κοιτάζουν με θαυμασμό άρα υπολογίζουν τις 

δηλώσεις της. Η μητέρα της φαίνεται περισσότερο ενθουσιασμένη γι’ αυτό και της 

προσφέρει το μεγαλύτερό της χαμόγελο. Η Shaesta έχει πετύχει το στόχο της, να 

λάβουν οι σκέψεις της για το μέλλον την προσοχή και κυρίως την υποστήριξη που 

αξίζουν. 

Στη δεύτερη εικόνα (Εικόνα 39), η ηρωίδα έχοντας μόλις διατυπώσει τον ακριβή 

στόχο της να γίνει πιλότος διχάζεται. Από τη μία πλευρά (αριστερά), απεικονίζεται 

χαρούμενη και ονειροπόλα. Κράτα ένα φυλλάδιο της ακαδημίας πιλότων 

αποδεικνύοντας πως ξέρει τι θέλει. Ακόμη, η σφιγμένη γροθιά σηματοδοτεί την 

πυγμή και την αποφασιστικότητα της. Από την άλλη πλευρά (δεξιά), απεικονίζεται 

απογοητευμένη και αγχωμένη. Κράτα αμήχανα το φυλλάδιο με τα δυο της χέρια κάτι 

που δείχνει αμφιβολία και κοιτάζει προς το πάτωμα δείχνοντας την απαισιοδοξία της. 

Ο λόγος φυσικά αποκαλύπτεται στο κεντρικό μέρος της εικόνας όπου αναφέρονται οι 

σκέψεις της σχετικά με όσα έχει συνηθίσει να ακούει όλα τα χρόνια της ζωής της. 

Πρόκειται για απόψεις ανθρώπων μίας παλαιότερης κοινωνίας, οι εκφράσεις τους 

δείχνουν αποδοκιμασία και υποστηρίζουν πως δεν είναι εφικτό να πραγματοποιήσει 

τα όνειρά της. Τέλος, μεταφέρεται ένα αισιόδοξο μήνυμα καθώς η αριστερή φιγούρα 

της Shaesta που υποστηρίζει την απόφαση της είναι εμφανώς μεγαλύτερη από την 

δεξιά που αμφιβάλει. Ενώ το στοιχείο που μετριάζει τον αρνητισμό της δεξιάς 

εικόνας είναι η παρουσία της μητέρας που δείχνει την συμπαράσταση στην κόρη της. 

 

 

Εικόνα 38 
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Εικόνα 39 

 

Η κοπέλα επιστρέφει στην πατρίδα της ως ηρωίδα (Εικόνα 40). Περιτριγυρίζεται από 

τον γυναικείο πληθυσμό του Αφγανιστάν που την αποθεώνει. Ζητωκραυγάζουν, 

χειροκροτούν και της δωρίζουν λουλούδια ως ένδειξη σεβασμού, αγάπης και 

συμπαράστασης. Επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός με την άφιξή της και η ίδια 

φαίνεται να βιώνει έντονα συναισθήματα. Κοιτάζει προς το πάτωμα σαν να 

αισθάνεται ρίγος συγκίνησης για το γεγονός πως οι προσπάθειες και το προσωπικό 

της έργο αγγίζουν και εμπνέουν τις γυναίκες της πατρίδας της. Χαμογελάει ντροπαλά 

δείχνοντας, ακόμη, ταπεινότητα.  

Στην τελευταία εικόνα της ιστορίας (Εικόνα 41), η Shaesta ανοίγει την πόρτα του 

αεροσκάφους με το οποίο ταξίδεψε. Έχει φτάσει μόλις στο σπίτι της και την 

υποδέχονται φωνάζοντας και χειροκροτώντας ένθερμοι υποστηρικτές της. Η γυναίκα 

στέκεται καμαρωτή και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιεί 

ότι έχει καταφέρει όλα όσα τόλμησε να ονειρευτεί και κοιτάζει ψηλά με αισιοδοξία. 

Οι γροθιές της είναι σφιγμένες από την ένταση και το δυναμισμό. Βιώνει την 

απόλυτη δικαίωση των κόπων της και το απολαμβάνει. 
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Εικόνα 40 | Εικόνα 41 

 

 

2. Piggy book 

Συγγραφέας: Anthony Browne  

Εικονογράφος: Anthony Browne 

 

Υπόθεση  

Ο κύριος Γουρουνάκης ζούσε με τους δύο γιους του σε ένα όμορφο σπίτι με κήπο και 

γκαράζ. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και η γυναίκα του. Κάθε πρωί οι τρεις τους 

καθόντουσαν στην τραπεζαρία όπου ζητούσαν από τη μητέρα να φέρει γρήγορα το 

πρωινό. Εκείνη μόλις έφευγαν έπλενε τα πιάτα, μάζευε τα κρεβάτια, καθάριζε το 

σπίτι κι έπειτα πήγαινε στη δουλειά της. Με την επιστροφή των τριών στο σπίτι η 

μητέρα καλούνταν να έχει έτοιμο το δείπνο τους καθώς όλοι ήταν κουρασμένοι. 

Μέχρι τότε καθόντουσαν στο σαλόνι βλέποντας τηλεόραση και περιμένοντας. Μία 

μέρα, όταν τα αγόρια επέστρεψαν στο σπίτι, δεν υπήρχε κανένας να τους υποδεχτεί. 

Λίγο αργότερα, βρήκαν ένα χαρτί που άφησε η γυναίκα και έλεγε πως φεύγει γιατί 

είναι γουρούνια. Καθώς οι μέρες περνούσαν και κανείς δεν φρόντιζε τους τρεις 

άντρες άρχισαν να καταλαβαίνουν την αξία της. Οργανώθηκαν και μοίρασαν τις 

αρμοδιότητες του σπιτιού. Παρακάλεσαν μετανιωμένοι τη μητέρα να γυρίσει κι 

εκείνη όταν είδε τη μεταμόρφωσή τους δέχτηκε. Ο κύριος Γουρουνάκης έπλενε τα 

πιάτα και σιδέρωνε, τα παιδιά έστρωναν τα κρεβάτια και όλοι μαζί βοηθούσαν στο 

μαγείρεμα. Η μητέρα ήταν πολύ χαρούμενη με τις εξελίξεις και συνέχισε τις εργασίες 

της με την επιδιόρθωση του αμαξιού. 

 

Ανάλυση  
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Με την έναρξη της αφήγησης παρουσιάζονται τα τρία μέλη της οικογένειας από 

κοινού και το τελευταίο, η γυναίκα μετέπειτα. Ο πατέρας και οι δύο γιοι όχι απλώς 

δεν συμμετέχουν στα καθήκοντά του σπιτιού αλλά απαιτούν και την ύψιστη ταχύτητα 

από τη γυναίκα. Ζητούν να τους υπηρετεί πιστά και απόλυτα. Συχνά, μάλιστα, 

αναφέρεται πως γκρινιάζουν και δεν καταβάλλουν καμιά προσπάθεια να την 

βοηθήσουν. Αντίθετα, βρίσκονται στο χώρο της τραπεζαρίας αναμένοντας το πρωινό 

ή στο χώρο του σαλονιού περιμένοντας το απογευματινό. Αδιαφορούν πλήρως για 

την ύπαρξη της εκτός από τις στιγμές που την έχουν ανάγκη. Η αξία της, λοιπόν, 

ισοδυναμεί με την χρησιμότητά της στη ζωή τους. Όσο απουσιάζει η παρουσία της 

από το σπίτι τόσο ενεργητική και δραστήρια είναι στο παρασκήνιο. Εργάζεται στην 

υπηρεσία της οικογένειας εντός σπιτιού και στην προσωπική της εργασία εκτός 

σπιτιού. Ενώ προσφέρει κάθε είδους άνεση στους γύρω της η ίδια δεν απολαμβάνει 

κανένα απολύτως προνόμιο. Γι’ αυτό το λόγο, δεν υπάρχει καμία εκτενής περιγραφή 

για την προσωπικότητα ή την δράση της στην αφήγηση.  

Προκειμένου να ασκήσει πίεση τους εγκαταλείπει κάτι που ταράζει άμεσα τις 

ισορροπίες του σπιτιού. Προστίθεται το στοιχείο του γράμματος για να τονίσει πως η 

μητέρα έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης, αναγνωρίζει την αξία της και θέτει τα 

όρια της. Όλοι έρχονται αντιμέτωποι με καινούργιες υποχρεώσεις και αναγκάζονται 

να αναλάβουν ρόλους που πριν απαξίωναν. Η σταδιακή μεταβολή οδηγεί στην 

συνειδητοποίηση του έργου της. Τόσο τα παιδιά όσο και ο σύζυγός συμφωνούν με τα 

λεγόμενα του γράμματος πως είναι γουρούνια. Βιώνουν την απόλυτη εξαθλίωση 

γεγονός που τους οδηγεί να αντιληφθούν όσα υπέμενε για χρόνια η γυναίκα. Στο 

τελευταίο μέρος της ιστορίας, το αντρικό ποσοστό του σπιτιού παραδέχεται το λάθος 

του και αναθεωρεί την στάση του. Η γυναίκα μετά την επιστροφή της τοποθετείται σε 

ένα νέο ρόλο στα πλαίσια του οποίου ασχολείται με ό,τι αγαπά, τη διόρθωση 

αμαξιών. Το συγκεκριμένο στοιχείο χρησιμοποιείται για να αποκαταστήσει πλήρως 

τη γυναίκα καθώς όχι μόνο υπολογίζεται αλλά υιοθετεί και συμπεριφορές που μέχρι 

τότε θεωρούνταν καθαρά αντρικές. Η ηρωίδα αρχικά παραγκωνίζεται στη συνέχεια 

όμως στέκεται στα πόδια της, υπερασπίζεται τον εαυτό της, τολμά και δικαιώνεται. 

 

Εικονογράφηση  

Από το εξώφυλλο ακόμη (Εικόνα 42) αποδίδεται το νόημα του βιβλίου. Ο 

εικονογράφος έχει επιλέξει να παρουσιάσει τη μητέρα να κουβαλά τα τρία υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειας. Εκείνη φαίνεται να δυσκολεύεται σε μεγάλο βαθμό και έχει μια 

σκυθρωπή έκφραση. Ο πατέρας είναι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος καθώς 

χαρίζει το πιο λαμπερό χαμόγελό του ενώ τα παιδιά φαίνεται να διασκεδάζουν. Η 

μητέρα επωμίζεται κυριολεκτικά και μεταφορικά το βάρος όλης της οικογένειας. 

Περιορίζεται πλήρως και χάνεται η ελευθερία της χωρίς να το έχει επιλέξει. Αποτελεί 

έναν δευτερεύοντα χαρακτήρα του πορτραίτου προκειμένου να αναδειχθεί το αντρικό 

φύλο. Ο σύζυγός της αδιαφορεί πλήρως για το φορτίο που επωμίζεται καθώς το 

θεωρεί χρέος της. Τα παιδιά χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης 
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φαίνεται να ακολουθούν τα χνάρια του πατέρα τους και να θεωρούν αυτή τη 

συγκυρία αυτονόητη. Ακόμη, τα ρούχα του ανδρικού πληθυσμού κυμαίνονται σε 

μεγαλύτερη και εντονότερη χρωματική παλέτα ενώ της γυναίκας είναι ιδιαίτερα 

μουντά. 

 

 

Εικόνα 42 

 

Στην Εικόνα 43, γίνεται η πρώτη εμφάνιση της μητέρας. Ακολουθείται η ροή της 

ημέρας της όπου πρώτα φροντίζει να ολοκληρώσει όλες τις δουλειές του σπιτιού πριν 

αποχωρήσει. Αναλαμβάνει την πλήρη φροντίδα του σπιτιού ενώ πρέπει να πάει 

μετέπειτα στη δουλειά της. Σε καμία από τις φωτογραφίες δεν παρουσιάζεται το 

πρόσωπο ή τα χαρακτηριστικά της δηλώνοντας έτσι την απουσία της μέσα στο σπίτι. 

Ακόμη, χρησιμοποιούνται σκούρα και μουντά χρώματα για να αποφευχθεί κάθε 

είδους ζωηράδα ή ενεργοποίηση. Η ακολουθία των φωτογραφιών δίνει την αίσθηση 

μίας ρουτίνας που επαναλαμβάνεται καθημερινά. Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί 

πως παρόλο που υπάρχει αυτοκίνητο στην οικογένεια εκείνη μεταφέρεται με το 

λεωφορείο τονίζοντας ακόμη περισσότερο τη χαμηλή αξία της. 
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Εικόνα 43 

Οι απεικονίσεις στην Εικόνα 44 αφορούν τον ανδρικό πληθυσμό του σπιτιού. Και οι 

τρεις παρουσιάζονται με ανοιχτό το στόμα για να δηλωθεί η ανάγκη τους να ζητάνε 

διαρκώς και να γκρινιάζουν. Οι λέξεις τους είναι μεγαλύτερες των πράξεών τους 

αφού επιλέγουν την ακινησία. Τα παιδιά μόλις ήρθαν από το σχολείο, εφόσον έχουν 

τις τσάντες και τα παλτά τους, και απαιτούν την άμεση εξυπηρέτηση τους, το γεύμα 

τους. Αντίστοιχα, ο σύζυγος επιστρέφοντας από τη δουλειά επιλέγει να καθίσει στην 

πολυθρόνα και να διαβάσει την εφημερίδα του διαμαρτυρόμενος για την αργοπορία 

του γεύματος παρά να βοηθήσει σε αυτό. Πρέπει να σημειωθεί πως χρησιμοποιείται 

μία είδους προ οικονομία στην εικονογράφηση καθώς εμφανίζεται όλο και 

περισσότερο το στοιχείο του γουρουνιού. Συγκεκριμένα, ο πατέρας έχει μία καρφίτσα 

σε σχήμα γουρουνιού στο σακάκι του και η σκιά του που αποτυπώνεται στην 

ταπετσαρία δείχνει την φιγούρα ενός γουρουνιού επίσης. Περνάει αμέσως το μήνυμα 

πως σταδιακά μεταμορφώνονται σε γουρούνια. 

 

 

Εικόνα 44 

Όταν η γυναίκα επιστρέφει ξανά στο σπίτι της τα μέλη της οικογένειας έχουν 

μεταμορφωθεί πλήρως σε γουρούνια και την ικετεύουν γονατιστή να παραμείνει 
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(Εικόνα 45). Τα ρούχα τους είναι έτοιμα να σκιστούν γεγονός που σηματοδοτεί την 

περαιτέρω αλλαγή τους από λεπτό σε λεπτό άρα και την αναγκαιότητα της 

κατάστασης. Παρατηρείται, επίσης, στην ταπετσαρία και πάλι το στοιχείο του 

γουρουνιού. Η μητέρα τους παρακολουθεί ενώ βρίσκεται σε μία δυναμική στάση. Τα 

χαρακτηριστικά της αρχίζουν να διακρίνονται και για πρώτη φορά φοράει ένα έντονο 

χρώμα, το κόκκινο. Η τοποθέτηση των αντρών στο κάτω μέρος της εικόνας 

αποδεικνύει την ανωτερότητα του γυναικείου φύλου και την πρόσφατη ανύψωσή του. 

 

Εικόνα 45 

Τέλος, η ιστορία ολοκληρώνεται με την μητέρα να φτιάχνει το αμάξι της οικογένειας 

(Εικόνα 46). Φορά έντονα χρώματα, τα χαρακτηριστικά της διακρίνονται πλήρως και 

φαίνεται εξαιρετικά χαρούμενη. Καθώς χαμογελάει έχει τοποθετημένα τα χέρια της 

στο εσωτερικό του αυτοκινήτου αποδεικνύοντας πως γνωρίζει τι κάνει και 

διαχειρίζεται την κατάσταση. Το αυτοκίνητο της οικογένειας παλαιότερα αποτελούσε 

για εκείνη ένα φάντασμα καθώς δεν είχε θέση μέσα σε αυτό. Τώρα, δεν βρίσκεται 

απλώς εσωτερικά του αλλά τοποθετείται να το επιδιορθώνει για να ισχυροποιηθεί η 

θέση της και να δικαιωθεί πλήρως ο ρόλος της μέσα στην οικογένεια και την 

κοινωνία.  
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Εικόνα 46 

 

 

3. Princess SmartyPants 

Συγγραφέας: Babette Cole 

Εικονογράφος:  

 

Υπόθεση  

Η πριγκίπισσα Εξυπνάκιας δεν ήθελε να παντρευτεί παρά το ενδιαφέρον πολλών 

μνηστήρων. Ήθελε να ζήσει στο κάστρο της με τα κατοικίδια της και να επιλέγει τις 

δραστηριότητές της. Όταν η μητέρα της τής τόνισε πως χρειάζεται να βρει έναν 

άντρα, εκείνη ενημέρωσε τους πολίτες πως όποιος θα ολοκλήρωνε την δοκιμασία που 

θα έθετε θα την παντρευόταν. Ζήτησε από έναν πρίγκηπα να σταματήσει τα γιγάντια 

σκουλήκια της αυλής, σε έναν άλλον να ταΐσει τα κατοικίδια που είχαν το μέγεθος 

δράκου και σε ένα τρίτο να την ακολουθεί σε έναν ντίσκο μαραθώνιο με ρόλερς. 

Ζητούσε, προφανώς, από κάθε πρίγκιπα να αναλάβει μια άσχετη υποχρέωση όπως να 

συνοδεύσει την μητέρα της για ψώνια ή μια παράλογη δοκιμασία όπως να της 

επιστρέψει το μαγικό δαχτυλίδι από το στόμα ενός πελώριου ψαριού. Κανένας 

πρίγκηπας δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος και όλοι αποχωρούσαν 

ντροπιασμένοι ή χτυπημένοι. Η πριγκίπισσα νόμιζε πως ήταν πλέον ασφαλής όταν 

ένας ακόμη πρίγκιπας εμφανίστηκε. Κατάφερε να ανταπεξέλθει σε όλα τα αιτήματα 

που έθεσε η κοπέλα ενώ δεν την θεωρούσε και ιδιαίτερα έξυπνη. Εκείνη, τον 

εκδικήθηκε δίνοντας του ένα μαγικό φιλί ώστε να τον μεταμορφώσει σε ένα 

γιγαντιαίο βάτραχο. Ο πρίγκιπας έφυγε αμέσως ντροπιασμένος ενώ όταν οι υπόλοιποι 

πρίγκιπες του βασιλείου άκουσαν τι του συνέβη, κανείς δεν ήθελε να την παντρευτεί 

την πριγκίπισσα. Η κοπέλα έζησε χαρούμενη παρέα με τα κατοικίδια της. 

 

Ανάλυση  

Η πριγκίπισσα της ιστορίας αποτελεί μία κοπέλα που δεν επιθυμεί να παντρευτεί. 

Είναι ξεκάθαρη και σίγουρη για την επιλογή της γι’ αυτό και τη διατυπώνει συχνά. 

Είναι αποφασισμένη να παραμείνει απλώς στο παλάτι της παρέα με τους φίλους της, 

τα κατοικίδια, και να διασκεδάζει με τον τρόπο που επιλέγει η ίδια. Τοποθετεί ως 

ύψιστη προτεραιότητα τον εαυτό της και τις επιθυμίες της. Βαριέται οποιαδήποτε 

δραστηριότητα της προκαλεί πλήξη και αντιτίθεται στις παραδοσιακές ενασχολήσεις 

μία πριγκίπισσας. Γνωρίζοντας πως οι γονείς της, και ιδιαίτερα η μητέρα της, 

πρόκειται να επιμείνουν σχετικά με το γάμο, ελίσσεται και αυτοσχεδιάζει. Οι 

κινήσεις της είναι εξαιρετικά στοχευμένες και αποσκοπούν στην παραίτηση των 

αντρών αλλά ποτέ στη δική της. Πρόκειται να αναδειχτεί η νικήτρια των 

καταστάσεων με τρόπο μη αμφισβητήσιμο από το παλάτι.   
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Διαθέτει ένα όνομα που αποδίδει τα στοιχεία του χαρακτήρα της. Δεν είναι απλώς 

έξυπνη αλλά και πονηρή καθώς σκαρφίζεται ένα ολόκληρο πλάνο προκειμένου να 

εμποδίσει τους πιθανούς μνηστήρες. Τους υποβάλει σε τρομερές και αδίστακτες 

δοκιμασίες γνωρίζοντας τον παραλογισμό και την επικινδυνότητά τους. Έχει ως 

στόχο να τους αποτρέψει από την προσπάθεια ή να τους καταδικάσει σε αποτυχία. Οι 

ενέργειές της φαίνεται να αποδίδουν μέχρι που ένας πρίγκιπας φτάνει στον 

τερματισμό και αμφισβητεί τη νοημοσύνη της. Η ηρωίδα με ψυχραιμία και 

δυναμισμό, καταφεύγει σε μία τελική προσπάθεια για την ευτυχία. Επικαλείται τον 

μαγικό κόσμο και προσφέρει ένα φιλί μεταμόρφωσης στον άντρα. Εκφράζεται, έτσι, 

η άποψη που έχει για το αντρικό φύλο και τη διάσωση γυναικών από άξιους 

πρίγκιπες. Αμφισβητεί ολόκληρη την ύπαρξή του και τον μεταμορφώνει σε ένα 

βάτραχο, δηλαδή ένα κατώτερο ον. Η πριγκίπισσα εξυπνάκιας οδηγείται στο ευτυχές 

τέλος της το οποίο δεν είναι πάρα η παρέα με τα κατοικίδιά της και η απόλαυση της 

ζωής χωρίς το αντρικό φύλο.  

 

Εικονογράφηση  

Η πριγκίπισσα Εξυπνάκιας (Εικόνα 47), παρουσιάζεται να απολαμβάνει στιγμές στο 

παλάτι. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί έναν αγώνα ιππασίας δηλαδή ένα άθλημα 

εξαιρετικά δυναμικό και για τους περισσότερους χαρακτηριστικά αντρικό.  

Επιλέγεται σκόπιμα το άλογο καθώς αποτελεί ένα σύμβολο επιτυχίας. Διαθέτει έναν 

άνετο και χαλαρό τρόπο καθίσματος εφόσον είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα και τρώει 

το φαγητό της με τα χέρια. Ακόμη, τονίζεται η ατημέλητη εμφάνισή της καθώς δεν 

φορά καν παπούτσια, οι κάλτσες της βρίσκονται τριγύρω, τα ρούχα της είναι φαρδιά 

ρούχα εργασίας και τα μαλλιά της είναι ανακατεμένα. Τόσο η ίδια όσο και τα 

κατοικίδια που βρίσκονται τριγύρω είναι αφοσιωμένοι πλήρως στον αγώνα. 

Πρόκειται, λοιπόν, για κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στο πάτωμα υπάρχουν ακόμη 

διάφορα αντικείμενα όπως σημειωματάρια, εφημερίδες, ποτήρια, μισοφαγωμένα 

φαγητά και σκουπίδια. Δηλώνεται, έτσι, μία εξαιρετικά ατίθαση, για τα δεδομένα του 

παλατιού, συμπεριφορά.  
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Εικόνα 47 

Στην δεύτερη εικόνα υπάρχει μία ισχυρή σύγκρουση του κλασικού και του 

σύγχρονου κόσμου (Εικόνα 48). Από τη μία πλευρά, η πριγκίπισσα με λερωμένα 

ρούχα και παπούτσια παραπέμπει σε μία αγροτική ενασχόληση. Δηλώνει την πλήξη 

της και την άρνησή της στο γάμο. Το μοναδικό στοιχείο που την συνδέει με την 

βασιλική καταγωγή της είναι το στέμμα. Δίπλα της βρίσκεται το κατοικίδιό της το 

οποίο φαίνεται να επιλέγει σαν οικογένεια της. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς της 

αποτελούν το σήμα κατατεθέν ολόκληρης της κοινωνίας. Όντας βασιλιάς και 

βασίλισσα βρίσκονται σε θέση εξουσίας και είναι εμπλουτισμένοι με κάθε είδους 

πολυτέλεια στο ντύσιμό τους. Ο πατέρας παρουσιάζεται απλώς έκπληκτος αλλά 

αμέτοχος ενώ η μητέρα δηλώνει μία ισχυρή αντιπαράθεση απέναντι στην κόρη της. 

Σηκώνει, μάλιστα, το χέρι της επιδεικτικά για να διατάξει το γάμο της. Η 

καθιερωμένη εικόνα της πριγκίπισσας γενικότερα (δεξιά) συγκρούεται με την 

ανανεωμένη εκδοχή της (αριστερά). 

 

Εικόνα 48 
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Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ενός πρίγκιπα η πριγκίπισσα απεικονίζεται να 

οδηγεί μία τεράστια μηχανή (Εικόνα 49). Έχει προετοιμαστεί αναλόγως με μία 

επιβλητική μαύρη αμφίεση και τα απαραίτητα γυαλιά που παραπέμπουν στην 

εμφάνιση ενός ισχυρού μηχανόβιο ατόμου. Με τη στάση της και την έκφρασή της 

δείχνει αποφασιστικότητα, δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Τα θαλάσσια τέρατα που 

βρίσκονται στο κάτω μέρος της εικόνας βρισκόταν σε ετοιμότητα για να τους 

καταβροχθίσουν και εκφράζουν την επικινδυνότητα του περάσματος. Ο πρίγκιπας 

ανασηκώνει έντρομος τα χέρια του ως ένδειξη απελπισίας και φόβου. Ακόμη, έχει 

χάσει το στέμμα του λόγω της αυξημένης ταχύτητας που έχουν. Δηλώνεται, με τον 

τρόπο αυτό, η αδιαφορία σχετικά με την  υψηλή ταξική θέση σε δραστηριότητες 

όπως αυτή. Για την πριγκίπισσα δεν έχει καμία σημασία η καταγωγή του άντρα αρκεί 

να μπορούν να διασκεδάσουν παρέα. 

Με το ευτυχές τέλος της πριγκίπισσας (Εικόνα 50), παρουσιάζεται ένα παραθαλάσσιο 

τοπίο. Η πριγκίπισσα είναι ξαπλωμένη σε μία ξαπλώστρα, όπου φοράει το μαγιό ένα 

σύμβολο χαλαρότητας, και το στέμμα της άρα έχει απαλλαχθεί σχεδόν πλήρως από 

τη βασιλική ενδυμασία. Ακόμη, απολαμβάνει το ρόφημα της άρα διασκεδάζει και 

γιορτάζει την επιτυχία της. Δε φαίνεται να την απασχολεί καμιά σκέψη και είναι 

ευτυχισμένη με την εξέλιξη των καταστάσεων. Γύρω της βρίσκονται για μία ακόμη 

φορά οι φίλοι της, τα κατοικίδια του παλατιού, που φαίνονται να μοιράζονται τη χαρά 

μαζί της. Βρίσκονται αρκετά κοντά της τονίζοντας έτσι την ψυχολογική υποστήριξη 

που της προσφέρουν γεγονός που παραλείπεται εμφανώς από τους γονείς και τον 

υπόλοιπο περίγυρό της. 

 

 

Εικόνα 49 | Εικόνα 50 
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4. The worst Princess  

Συγγραφέας: Anna Kemp 

Εικονογράφος: Sara Ogilvie  

 

Υπόθεση  

Η πριγκίπισσα Sue βρισκόταν στο παλάτι της για πολλά χρόνια περιμένοντας τον 

πρίγκηπα να την σώσει. Όσα βιβλία κι αν διάβαζε ήταν τρομερά βαριεστημένη. Μία 

μέρα ένας πρίγκιπας έφτασε στην αυλή της και προσπαθώντας να αποδείξει την αξία 

του απαριθμούσε τα κατορθώματά του. Εκείνη τρομερά ενθουσιασμένη τον 

προέτρεψε να την φιλήσει για να ζήσουν το ευτυχές τέλος τους. Ανέβηκε στο άλογο 

του και κατευθύνθηκαν προς το παλάτι του. Τις εξήγησε πως θα είχε το δικό της 

πύργο όπου θα ασχολούνταν με τα φορέματά της, θα έπρεπε να χαμογελάει πολύ και 

να είναι όμορφη. Η πριγκίπισσα  υποστήριξε έκπληκτη πως θα προτιμούσε να έχει 

ένα άλογο ή να κάνει διαφορετικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες αλλά εκείνος 

αρνήθηκε. Καθώς κοιτούσε από τον πύργο και σκεφτόταν πως ο πρίγκιπάς της ήταν 

ανόητος είδε έναν τεράστιο φλογερό δράκο. Καθώς δεν το φοβόταν, τον πλησίασε 

και του πρότεινε να τον κεράσει λίγο τσάι. Του ανέφερε πως ήταν περιορισμένη όπως 

και εκείνος από τον πρίγκιπα και πως δεν άντεχε άλλο. Ο δράκος παίρνοντας 

εκδίκηση φτερνίστηκε δυνατά και προκάλεσε έναν τεράστιο χαμό στο παλάτι. Τότε ο 

πρίγκιπας φανερά νευριασμένος πλησίασε και υποστήριξε πως είναι η χειρότερα 

πριγκίπισσα τόσο λόγω της εμφάνισης και της φυγής της από τον πύργο όσο και για 

τον ερχομό του δράκου. Η πριγκίπισσα αδιαφορώντας ανέβηκε στη ράχη του δράκου 

λέγοντας πως μπορεί να είναι η χειρότερη πριγκίπισσα αλλά εξασφάλισε μία ενέργεια 

βόλτα με το δράκο. Ο δράκος αφού επιτέθηκε στον πρίγκιπα ανέβηκε στον ουρανό 

όπου απόλαυσαν τη βόλτα τους. Πριγκίπισσα και δράκος άρχισαν να εξερευνούν 

μέρη, να μονομαχούν και να διασκεδάζουν ώσπου γεννήθηκε μια δυνατή φιλία. 

 

Ανάλυση  

Η πριγκίπισσα Sue διαθέτει όλα τα χαρίσματα μίας παραδοσιακής πριγκίπισσας. 

Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα πύργο όπως πολλές ακόμη γυναίκες των παραμυθιών 

αλλά ο πρίγκιπας της φαίνεται να χρονοτριβεί. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια 

αναμονής και η υπομονή της έχει τελειώσει. Οι συγκυρίες φαίνεται να έχουν 

απορροφήσει όλη της την ενέργεια γι’ αυτό και είναι παραδομένη. Ενώ είναι αδύναμη 

πλέον να δράσει όταν εμφανίζεται ο πρίγκιπας όλες οι ελπίδες της ξαναζωντανεύουν. 

Έχοντας τα ακούσματα ενός ευτυχούς τέλους επιταχύνει με κάθε τρόπο την 

διαδικασία αυτή. Έχει πακεταρισμένα ήδη τα ρούχα της και οδηγείται κατευθείαν στο 

πολυπόθητο φίλη με την αντρική παρουσία. Γνωρίζει πως αυτό αποτελεί το κλειδί της 

διάσωσης και της λύτρωσής της. Παρά το γεγονός πως δε συμβαίνει τίποτα 

διαφορετικό μετά από αυτό, αρκείται στην ελευθερία που αποκτά. Όταν φτάνει στο 
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παλάτι του πρίγκιπα αντιμετωπίζει μία κατάσταση που δεν περίμενε. Τοποθετείται 

για μία ακόμη φορά έγκλειστη μέσα σε ένα πύργο όπου έχει ελάχιστες δυνατότητες. 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει καθορίζεται με βάση το φύλο της 

(φορέματα, εμφάνιση, μαλλιά). Η κοπέλα, παρά την απογοήτευση της, ψάχνει 

καινούργιους τρόπους για να επανέλθει η ψυχολογία της. Όταν αντικρίζει το δράκο 

εκμεταλλεύεται αμέσως την παρουσία του. Παρά την ευφυία και την εφευρετικότητά 

της βιώνει την επίπληξη του πρίγκιπα ο οποίος την χαρακτηρίζει ως τη χειρότερη 

πριγκίπισσα. Εκείνη αρπάζει την ευκαιρία που της δίνεται και αντιτίθεται στο 

πεπρωμένο της. Δεν επιτρέπει κανένα άτομο να της συμπεριφέρεται με αυτό τον 

τρόπο και υπερασπίζεται τον εαυτό της αρκετά ώστε να τον εγκαταλείψει. Συναντά 

στο δράκο την υποστήριξη και τη διασκέδαση που δε βίωσε ποτέ από το μελλοντικό 

σύζυγό της. Στη συνέχεια, διασκεδάζει, πολεμάει και δραστηριοποιείται όπως το 

ονειρευόταν. Η πριγκίπισσα βρήκε μία θέση στην κοινωνία που δεν απαιτεί να 

απαρνηθεί τον εαυτό της. Εφόσον δεν υπήρξε ένας ρόλος που να την ικανοποιεί, 

δημιούργησε το δικό της. 

 

Εικονογράφηση  

Η κοπέλα απεικονίζεται να κάθεται στην καρέκλα του πύργου και να περιμένει 

(Εικόνα 51). Βαριέται τόσο πολύ αυτή την αναμονή ώστε έχει χυθεί στο κάθισμα με 

αποτέλεσμα να ακουμπάνε μόνο οι ώμοι της. Είναι ντυμένη με ένα γυναικείο 

ντύσιμο, ένα φόρεμα που απεικονίζει καρδιές και λουλούδια και έχει πολύ μακριά 

μαλλιά τα οποία είναι όμορφα πλεγμένα μέχρι το πάτωμα. Ξεχωρίζει το στέμμα της, 

που αποτελεί το χαρακτηριστικό της βασιλικής της καταγωγής και ακόμη και η 

καρέκλα της έχει το σύμβολο της καρδιάς. Ενώ τα στοιχεία του σκηνικού θα 

παρουσίαζαν έντονο ρομαντισμό αποδεικνύεται το αντίθετο. Η πριγκίπισσα κράτα 

ένα γιογιό το οποίο βρίσκεται πεταμένο στο πάτωμα δηλώνοντας πως το παιχνίδι μαζί 

του έχει παλιώσει. Πίσω της βρίσκεται μια πακεταρισμένη βαλίτσα η οποία 

προφανώς είναι έτοιμη για την διάσωση και το γάμο της. Στο πάτωμα υπάρχει 

τοποθετημένο ένα ρόφημα που προφανώς αναμένεται να ακολουθήσει τα υπόλοιπα 

φλιτζάνια που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και είναι τοποθετημένα σε στοίβα στο 

διπλανό τραπέζι τονίζοντας, έτσι, τη μεγάλη αναμονή. Υπάρχει μία απογοήτευση και 

μιζέρια στην ατμόσφαιρα καθώς είναι προφανές πως η πριγκίπισσα περιμένει, όπως 

συμπεραίνεται και από τον ιστό της αράχνης, για πάρα πολύ καιρό. Είναι πλέον 

παραδομένη και απαισιόδοξη. 

Στην δεύτερη εικόνα (Εικόνα 52), η πριγκίπισσα δε γέρνει απλώς προς τον πρίγκιπα 

αλλά τον μετακινεί για να τον φιλήσει. Εκείνος είναι αμέτοχος καθώς έχει 

αιφνιδιαστεί και κόκκινος από την τροπή που βιώνει. Είναι αποπροσανατολισμένος, 

γεγονός που αποδεικνύεται από το σπαθί και την περικεφαλαία του που βρίσκονται 

γύρω του. Η πριγκίπισσα τεντώνει ολόκληρο το σώμα της, κλείνει τα μάτια της και 

απολαμβάνει τη στιγμή. Είναι φανερά ενθουσιασμένη δίνει εκείνη το φιλί στον 
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πρίγκιπα για να επιταχύνει την ευτυχία τους και να βιώσει το όνειρο. Δεν μπορεί να 

περιμένει ούτε ένα λεπτό παραπάνω για να βιώσει τον έρωτα. 

 

 

Εικόνα 51 | Εικόνα 52 

Η πριγκίπισσα Sue έχει πέσει στο χώρο των φυτών τρομερά ακατάστατη και 

λερωμένη (Εικόνα 53). Τα μαλλιά της είναι ανακατεμένα και το πρόσωπο της 

γδαρμένο. Κοιτά με απορία τον πρίγκιπα στα δεξιά της ο οποίος με αυστηρή στάση 

απλώνει το χέρι του και δείχνει με το σπαθί του επικριτικά το δράκο. Ο δράκος 

μυρίζει ανενόχλητος ένα πολύ μικρό λουλούδι και απολαμβάνει τον ανθισμένο και 

πανέμορφο κήπο. Η μοναδική αυστηρή παρουσία της εικόνας είναι ο πρίγκιπας ο 

οποίος δεν δέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές και έχει υψηλότερες προσδοκίες για 

την πριγκίπισσα. Εκείνη με τη σειρά της απορεί με τη στάση του και μέσω των 

συνολικών συνθηκών διατυπώνεται η διαφοροποίηση της από εκείνον.  

 

 

Εικόνα 53 
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Τέλος, η πριγκίπισσα και ο δράκος αποτελούν ένα ισχυρό δίδυμο τόσο στην ιστορία 

όσο και στην εικόνα (Εικόνα 54). Τρομερά χαρούμενοι και οι δύο μονομαχούν με 

έναν άλλο στρατιώτη ο οποίος φαίνεται να πέφτει στο έδαφος και το άλογο του το 

οποίο υποχωρεί. Οι αντίπαλοί τους είναι έκπληκτοι με την ήττα τους. Ο δράκος από 

την χαρά του εκπνέει μία τεράστια φλόγα ενώ η πριγκίπισσα κρατά μία ασπίδα κι ένα 

δόρυ. Απεικονίζεται μία θετική και διασκεδαστική στιγμή ισχυρής φιλίας. Η κοπέλα 

δε χρειάζεται κανέναν πρίγκιπα καθώς από την έκταση που καταλαμβάνει με το 

δράκο στο πλάνο φαίνεται πως επικρατεί. Επιπλέον, το δεμένο γιογιό στην ουρά του 

δράκου και η τσαγιέρα που κρέμεται αποτελούν στοιχεία της προηγούμενης ζωής της 

και διατηρούνται ακλόνητα. 

 

 

Εικόνα 54 

 

 

5. Όταν το κορίτσι αποφάσισε 

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μποτόπουλος  

Εικονογράφος: Χάρις Σαπουντζή  

 

Υπόθεση  

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα μικρό κορίτσι αποφάσισε να μάθει κολύμπι. Ήδη 

υποστήριζε πως ήξερε να κολυμπάει αλλά ήθελε να βελτιώσει τις επιδόσεις της κάτι 

που πρακτικά δεν ίσχυε καθώς το προηγούμενο καλοκαίρι δεν μπήκε καθόλου στη 

θάλασσα. Έψαξε κάθε είδους πληροφορία και διάβαζε συνεχώς. Δε σταμάτησε μέχρι 

να πληροφορηθεί από κάθε πιθανή πηγή. Ρώτησε τα χρυσόψαρα τι γνώριζαν, έπεισε 

τα γάτα τους να εξασκηθεί στην πισίνα και έβαλε μία μύγα να κολυμπήσει μέσα σ’ 

ένα ποτήρι. Εξασκήθηκε σκληρά κολυμπώντας στο πάτωμα και την μπανιέρα της και 

δοκίμασε αρκετές βουτιές πάνω σε μαξιλάρια. Βούτηξε στο ενυδρείο, το νεροχύτη, το 

νιπτήρα και σε λακκούβες του δρόμου. Προπονούνταν συνεχώς και το κολύμπι τής 
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είχε γίνει έμμονη ιδέα. Όταν έφτασε το καλοκαίρι ένιωθε πανέτοιμη. Ισχυριζόταν ότι 

έκανε τεράστια πρόοδο παρόλο που δεν μπήκε τελικά στη θάλασσα και βρισκόταν 

απλώς στο πλοίο που μετέφερε το αυτοκίνητό τους στο νησί. 

 

Ανάλυση  

Την ηρωίδα της αφήγησης αποτελεί ένα ανήλικο κοριτσάκι το οποίο αποφασίζει να 

αποκτήσει μία συγκεκριμένη δεξιότητα, το κολύμπι. Είναι τρομερά αποφασισμένη 

όχι απλώς να το δοκιμάσει αλλά να επιτύχει πλήρως σε αυτό. Από την πρώτη στιγμή 

βάζει τα δυνατά της να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από κάθε πιθανή 

πηγή. Εναλλάσσει το ένα σενάριο μετά το άλλο και είναι ευέλικτη. Η μεθοδολογία 

της είναι στοχευμένη ωστόσο δεν φοβάται την αποτυχία. Η παιγνιώδης συμπεριφορά 

την οδηγεί στην ευτυχία, η οποία είναι μία μικρή νίκη της καθημερινότητας. Το 

κολύμπι δεν είναι όνειρο ζωής αλλά με την προσήλωσή της ανεβάζει κατά πολύ την 

αξία του. Μεταφέρεται, έτσι, το μήνυμα πως δεν χρειάζεται η ύπαρξη του ύψιστου 

στόχου για να προκύψουν αισθήματα ικανοποίησης, χαράς και ευτυχίας ενός 

κοριτσιού αλλά η διάθεση για προσπάθεια και εξέλιξη.  

 

Εικονογράφηση  

Στην πρώτη εικόνα (Εικόνα 55), το κορίτσι φορά μία σακούλα στο κεφάλι. Σύμφωνα 

με τις δίπλα σακούλες που περιέχουν φρούτα, έχει αδειάσει εκείνη των μήλων και την 

αξιοποιεί για πρακτικούς λόγους. Το κείμενο αποκαλύπτει πως κάποιος γονέας της 

τής είπε πως τα μυαλά της έχουν πάρει αέρα. Με ένα χιουμοριστικό και ειρωνικό 

τρόπο το κορίτσι προσπαθεί να αντισταθμίσει το σχόλιο του γονέα. Με την επιλογή 

της σακούλας δίνει την προσωπική της πινελιά και υπενθυμίζει την ύπαρξη της 

προσωπικότητας. Παρά το μικρό της ηλικίας της, είναι δυναμική και ως ένα βαθμό 

κατασταλαγμένη σε αυτά που θέλει να πει. Η σκέψη της είναι παιδική αλλά ισχυρή.  

 

Εικόνα 55 
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Η εικονογράφος τοποθετεί το κοριτσάκι δίπλα σε ένα ενυδρείο να  ζητά πληροφορίες 

από τα χρυσόψαρα (Εικόνα 56). Συγκεκριμένα, έχει φτιάξει ένα αυτοσχέδιο καλάμι 

και στο αγκίστρι του υπάρχει μια απειλή για τηγάνισμα των ψαριών προκειμένου να 

μιλήσουν. Η απλή και παιδική σκέψη της σατιρίζει τις παραδοσιακές απόψεις περί 

του γυναικείου φύλου. Η γυναίκα, και στην προκειμένη φάση το κορίτσι, είναι 

εξαιρετικά δραστήρια και ενεργητική ενώ προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες 

πληροφορίες είναι καινοτόμα και εφευρετική. Τίποτα δεν την σταματά γι’ αυτό και 

φτάνει να απειλεί τα ίδια της τα ψάρια προκειμένου να προχωρήσει η εξέλιξη της. 

Επιπλέον, με σκοπό να φτάσει το πάνω μέρος του ενυδρείου έχει ανεβεί σε μια 

τεράστια στοίβα βιβλίων που της προσδίδει ύψος. Η πράξη της αυτή αποδεικνύει την 

ευφυία της, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο σηματοδοτεί πως μόνο μέσω των βιβλίων 

άρα της μελέτης και της πνευματικότητας μπορεί να ανυψωθεί κάνεις και να 

διαπρέψει. 

 

 

Εικόνα 56 

 

Λίγο αργότερα στην πορεία της (Εικόνα 57), το κορίτσι αποφάσισε να εξασκηθεί στις 

βουτιές. Επιλέγει αυτή τη φορά μία υποκατηγορία του στόχου της. Στο πάνω μέρος 

του πλάνου, απεικονίζεται η πρώτη της προσπάθεια να βουτήξει στην μπανιέρα του 

σπιτιού της κάτι που αποδείχτηκε εξαιρετικά επώδυνο καθώς έσπασε το κάτω μέρος . 

Δίπλα βρίσκεται ένα σκαμπό από το οποίο πήδηξε και παρουσιάζεται με αχνές 

φιγούρες ολόκληρη η πορεία της. Στο κάτω μέρος του πλάνου, παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα των δοκιμών της. Κατέληξε πως η πιο αποτελεσματική προσπάθεια 

είναι η βουτιά με τοποθέτηση μαξιλαριών στο εσωτερικό της μπανιέρας (δεξιά) 

καθώς όταν αφαιρούνται τα μαξιλάρια είχε ως αποτέλεσμα το χτύπημα (αριστερά). 

Ακολουθεί, επομένως, ένα αναλυτικό πλάνο δράσης. Ορίζει επιμέρους στόχους και 

με τη χρήση πειραμάτων καταλήγει στην καλύτερη επιλογή. Η σκέψη της είναι 
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αναλυτική και καινοτόμα. Το πάνω μέρος της εικόνας σηματοδοτεί την προετοιμασία 

και το σχεδιασμό του κοριτσιού ενώ το κάτω το αποτέλεσμα και την επιτυχία της.  

 

Εικόνα 57 

 

Το εξώφυλλο της ιστορίας παρουσιάζει την ηρωίδα να φορά τα μπρατσάκια της 

σηματοδοτώντας αμέσως το στόχο να μάθει κολύμπι (Εικόνα 58). Τα μπρατσάκια 

αποτελούν ένα αντικείμενο που την σώζει ωστόσο είναι διατεθειμένη να το 

εγκαταλείψει προκειμένου να εξελιχθεί και να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Η 

χαρτοσακούλα στο κεφάλι της αναδεικνύει το γεγονός πως κάνει του κεφαλιού της 

και της αρέσει να αντιτίθεται σε όσα λένε οι γονείς της. Βαριέται εύκολα, δεν 

υπακούει σε κανόνες και επιθυμεί να διασκεδάσει. Επίσης, τονίζεται η μικρή ηλικία 

της με τα μαλλιά της που έχουν ένα κλασικό παιδικό χαρακτήρα όντας κοτσιδάκια 

και το γεγονός πως βρίσκεται πάνω σε έναν μονόκερο, δηλαδή ένα φανταστικό - 

μαγικό στοιχείο. 
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Εικόνα 58 

6. Η τρίτη μάγισσα  

Συγγραφέας: Μαρία Αγγελίδου 

Εικονογράφος: Κατερίνα Βερούτσου  

 

Υπόθεση  

Σε μια μεγάλη πόλη ζούσε μία μάγισσα με τις κόρες της. Οι μάγισσες ενώ παλαιότερα 

ήταν είτε πεντάμορφες που σκότωναν με δηλητηριασμένα αντικείμενα είτε 

κακάσχημες που παρέσυραν μικρά παιδάκια, είχαν αλλάξει. Ζούσαν στις πόλεις, 

πήγαιναν σε κανονικά σχολεία και δούλευαν. Η μητέρα μάγισσα είχε ένα εργοστάσιο 

με κρέμες ομορφιάς, μεγάλωνε με πολύ αγάπη της κόρης της και τις προόριζε για 

καλές δουλειές. Η πρώτη κόρη επρόκειτο να πάρει το εργοστάσιο με φυσικό ταλέντο 

στις πωλήσεις και η δεύτερη θα γινόταν δημοσιογράφος με κλίση στην ομιλία και την 

έρευνα. Για την τρίτη, όμως, μάγισσα η μητέρα της ανησυχούσε πολύ καθώς ενώ 

ήταν πολύ έξυπνη δεν είχε κανένα άλλο ταλέντο παρά μόνο την περιέργεια. Της 

αρέσει να εξερευνά, μα κανένα επάγγελμα δε φαινόταν να της αρέσει. Όταν μια μέρα 

αποφάσισε να γυρίσει τον κόσμο, χρησιμοποίησε κάθε λογής μεταφορικό μέσο και 

γνώρισε κάθε λογής οντότητα. Συνέχισε να παρακολουθεί και να παρατηρεί τον 

κόσμο έως ότου με όλες αυτές τις γνώσεις έγινε παραμυθού. Άρχισε να γυρίζει 

σπουδαίες ταινίες οι οποίες συγκλόνισαν το κοινό και την αποθέωσαν. 

 

Ανάλυση  

Το παραμύθι πραγματεύεται τη ζωή τεσσάρων μαγισσών. Η μητέρα προσπαθεί να 

βοηθήσει με κάθε τρόπο τα παιδιά της να εξελιχθούν και να προοδεύσουν βρίσκοντας 
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μία δουλειά. Ενώ οι δύο πρώτες μάγισσες είναι κατασταλαγμένες ως προς τον 

επαγγελματικό  προσανατολισμό τους, η τρίτη δεν δέχεται να συμβιβαστεί στα 

καλούπια της εποχής. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο επάγγελμα που να την 

αντιπροσωπεύει και να αναδεικνύει το ταλέντο της,  να παρατηρεί και να συλλέγει 

(πληροφορίες) συνεχίζει την αναζήτηση. Καταφεύγει, μάλιστα, σε δραστικές 

ενέργειες όπως η εγκατάλειψη του σπιτιού της προς εξερεύνηση του κόσμου. Είναι 

δραστήρια,  ευέλικτη και ανοιχτόμυαλη κάτι που συμβολίζεται με τη χρήση 

διαφορετικών  μεταφορικών μέσων και τη γνωριμία με κάθε είδους ανθρώπου. 

Παίρνει το ρίσκο, τολμά και ανταμείβεται όχι μόνο με την ανάδειξη ενός καινούργιου 

επαγγέλματος και την επιβράβευση του κόσμου όσο και με την προσωπική της 

ανύψωση πνευματικά. Η ηρωίδα δεν κατονομάζεται μεταδίδοντας το μήνυμα πως θα 

μπορούσε να βρίσκεται στη θέση της οποιαδήποτε μάγισσα, οποιαδήποτε γυναίκα.  

Παραχωρείται μία ισχυρή θέση σε κάθε γυναικεία παρουσία της ιστορίας. Η μητέρα 

φαίνεται να μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της και προσπαθεί να τους μεταδώσει τις 

απαραίτητες αξίες για να πετύχουν σε όποιο τομέα επιλέξουν. Οι δύο πρώτες 

μάγισσες αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν το ταλέντο που διαθέτουν ακολουθώντας 

τη δουλειά που αγαπούν ενώ η τρίτη αποτελεί την εξερευνήτρια και επαναστάτρια 

της εποχής. 

 

Εικονογράφηση  

Με την έναρξη του παραμυθιού τοποθετείται το πλαίσιο των μαγισσών σύμφωνα με 

την παράδοση (Εικόνα 59). Παρουσιάζεται μία δύσμορφη γυναικεία παρουσία με 

υπερβολικά χαρακτηριστικά προσώπου. Παρόλο που εμφανίζεται μόνο το προφίλ 

της, μπορούν να διακριθούν στοιχεία όπως η απειλητική και επικίνδυνη έκφραση, το 

χαρακτηριστικό καπέλο της μάγισσας και η ύπαρξη μίας σαύρας πάνω της. Η 

παρουσία της είναι περιορισμένη και λιτή αλλά εξαιρετικά περιεκτική.  

Στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 60), παρουσιάζονται οι σύγχρονες μάγισσες. Είναι 

ξεκάθαρο πως τοποθετούνται σε μία αστική πόλη δηλώνοντας έτσι, η εικονογράφος, 

τον εκσυγχρονισμό τους. Κανένα στοιχείο δεν παραπέμπει τον αναγνώστη στη μαγεία 

παρά μόνο το χαρακτηριστικό καπέλο της τρίτης μάγισσας δεξιά της φωτογραφίας. 

Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες που επιλέγουν να δείξουν την προσωπικότητά τους 

μέσω της εμφάνισής τους. Καθεμία έχει κάνει τις δικές της προσωπικές επιλογές ως 

προς το μαλλί, το ντύσιμο, την έκφραση αλλά και ολόκληρη τη στάση του σώματος. 

Αποδεικνύεται, έτσι, η ελευθερία της έκφρασης. Η μοναδική που διαφοροποιείται 

είναι η τρίτη μάγισσα η οποία έχει απομακρυνθεί ελαφρώς από τις υπόλοιπες. Δεν 

υπάρχει κάποια έκφραση θυμού ή απόγνωσης. Τονίζεται η επιλογή να ακολουθήσει 

το ένστικτό της ακόμη κι αν αυτό την κάνει να διαφοροποιείται των μελών της 

οικογένειάς της ή των υπολοίπων γενικότερα.  
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Εικόνα 59 | Εικόνα 60 

 

Η τρίτη μάγισσα (Εικόνα 61) είναι φανερά χαρούμενη και ικανοποιημένη με την 

έκβαση των επαγγελματικών ζητημάτων της. Βρίσκεται στον τομέα της, και είναι 

ενεργή μέσα σε αυτόν κάτι που συμβολίζεται με την κίνηση του χεριού της. Έχει 

διατηρήσει την αρχική της εμφάνιση, άρα την προσωπικότητά της, ενώ ακολουθεί το 

καινούργιο της όνειρο. Βρίσκεται πίσω από την κάμερα γεγονός που αποδεικνύει πως 

δεν σταματά να παλεύει και να προσπαθεί. Είναι μια γυναίκα που δραστηριοποιείται 

μέσω της κίνησης και εκπέμπει ενεργητικότητα και ικανότητα διαχείρισης 

καταστάσεων. Η απουσία άλλων ατόμων επιβεβαιώνει την αξία της. Δεν χρειάζεται 

κανέναν, μπορεί να τα καταφέρει μόνη της όπως έκανε άλλωστε και στο παρελθόν.   
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Εικόνα 61 

 

7. Η ξύπνια βασιλοπούλα  

Συγγραφέας: Αγγελική Δαρλάση  

Εικονογράφος: Σάντρα Ελευθέριου   

 

Υπόθεση  

Ήταν κάποτε μία βασιλοπούλα που την λέγανε Ωραία αλλά γκρίνιαζε συνεχώς. 

Υποστήριζε πως βαριέται να είναι όμορφη και να ασχολείται μονίμως με την 

εμφάνισή της. Οι συγγενείς της, ως απόγονοι της Ωραίας Κοιμωμένης είχαν ως βάση 

στην καθημερινότητά τους τον ύπνο κάτι που την έκανε να βαριέται ακόμη 

περισσότερο. Μία μέρα έτσι όπως κοιμόταν σε μια αιώρα της αυλής, ένας νεαρός 

περνώντας έριξε πάνω της κατά λάθος ένα σωρό βιβλία. Αφού γνωρίστηκαν και 

έμαθε πως δεν είναι πρίγκιπας αλλά ένας βιβλιοπώλης που ταξίδευε στον κόσμο, του 

εξομολογήθηκε το πρόβλημά της. Εκείνος της πρότεινε να διαβάσει ένα βιβλίο ώστε 

να παραμείνει ξύπνια. Όσο περισσότερα βιβλία διάβαζε η Ωραία τόσο περισσότερο 

ευχαριστιόταν τη ζωή της. Οι γονείς της βλέποντας την ευχαρίστησή της 

ακολούθησαν την ίδια μέθοδο. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήσανε μια τεράστια 

βιβλιοθήκη στο παλάτι που ήταν πλέον ανοιχτή για όλους τους πολίτες. Όλοι οι 

κάτοικοι μεταμορφώθηκαν σύντομα σε αποφασισμένους και ξύπνιους ανθρώπους. Ο 

βιβλιοπώλης με τόση ζήτηση των βιβλίων άνοιξε το δικό του βιβλιοπωλείο και όντας 



86 
 

ερωτευμένος με τη βασιλοπούλα, αποδέχτηκε την πρόταση γάμου που του έκανε. 

Εκείνη ανέλαβε χρέη βιβλιοθηκονόμου και διασκέδαζε καθημερινά.  

 

Ανάλυση  

Παρόλο που στην αρχή της αφήγησης δίνεται η αίσθηση μιας ηρωίδας που 

παραπέμπει σε κλασικό παραμύθι τα χαρακτηριστικά της καταρρίπτουν τη θεωρία 

αυτή. Οποίο στοιχείο αναφέρεται χρησιμοποιείται μόνο για να απορριφθεί στη 

συνέχεια. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για μια βασιλοπούλα που όμως δεν την 

ενδιαφέρει η καταγωγή της, ονομάζεται ωραία λόγω της ασύγκριτης ομορφιάς της 

ωστόσο αυτή βρίσκει πολλά προβλήματα σε αυτό καθώς πρέπει συνεχώς να φροντίζει 

για την συμπεριφορά και την εμφάνισή της. Επίσης, είναι απόγονος της Ωραίας 

Κοιμωμένης γεγονός που παραπέμπει στα κάλλη και το ευτυχές τέλος της όμως για 

την Ωραία παρατίθεται το ζήτημα του ύπνου και ως επακόλουθο της βαρεμάρας. 

Μέσα από τα μάτια μίας παραδοσιακής κοινωνίας όλα όσα ανέφερε μπορούν να την 

οδηγήσουν στην απόλυτη ευτυχία. Η ηρωίδα αντιτίθεται πλήρως σε αυτή την άποψη 

χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα εξαιρετικά απαξιωτικό στοιχείο, αυτό της βαρεμάρας. 

Τέτοιοι τομείς για εκείνη δεν είναι απλώς δευτερεύοντες αλλά δεν την απασχολούν 

καθόλου. Μόλις συναντά έναν ξένο νεαρό κάνει το εύλογο ερώτημα εάν είναι 

πρίγκιπας. Μεγαλωμένη μέσα σε ένα παλάτι, λοιπόν, βασίζεται στα ακούσματα που 

έχει από τις προηγούμενες γενιές σχετικά με την εύρεση ενός συντρόφου υψηλής 

καταγωγής. Οι περαιτέρω πληροφορίες για τον βιβλιοπώλη και το επάγγελμά του 

αρκούν για να την συναρπάσουν και να του ανοίξει την καρδιά της. Εμπιστεύεται το 

ένστικτο της και αφήνετε στα χέρια του. Είναι διατεθειμένη να δοκιμάσει και να 

εξερευνήσει καλύτερα τον κόσμο. Δεν φοβάται το καινούργιο και το άγνωστο εφόσον 

βλέπει πως ανοίγουν το μυαλό και τα μάτια της  και να αρχίζει να ευχαριστιέται 

πλήρως την χαρά της ζωής. 

Οι γονείς της βρίσκονται εκεί ως στηρίγματα για εκείνη και χαίρονται με την ευτυχία 

της. Δεν της επιβάλουν περιοριστικούς κανόνες αντίθετα λαμβάνουν υπόψιν τα 

λεγόμενα της και φτάνουν να ακολουθούν και τα χνάρια της. Η Ωραία ενεργοποιείται 

και στον επαγγελματικό τομέα, καθώς έχει πλέον το ρόλο της βιβλιοθηκονόμου. 

Παραμερίζει τις βασιλικές υποχρεώσεις, ακολουθεί την καρδιά της και 

δραστηριοποιείται. Στο τέλος της ιστορίας, αναλαμβάνει τα ηνία της σχέσης της με το 

νεαρό και του ζητά να παντρευτούν. Αδιαφορεί πλήρως για τις παλαιότερες 

παραδόσεις με τον άντρα να κάνει την ερώτηση καθώς θέλει απλώς να γιορτάσει τον 

έρωτα και να συνδεθεί με τον άνθρωπό της. Έχει πλήρη επίγνωση των 

συναισθημάτων της και αποφασίζει υπεύθυνα για το μέλλον της. 

 

Εικονογράφηση  
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Στην Εικόνα 62, η Ωραία παρουσιάζεται να βαριέται στην αιώρα της αυλής της. Ενώ 

έχει όλο το παρουσιαστικό της βασιλοπούλας η έκφραση και η στάση της 

απεικονίζουν την απόλυτη έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή της. Η Εικονογράφος 

εκμεταλλεύεται την αναφορά του κειμένου στα ψάρια του σιντριβανιού Και τα 

τοποθετεί γύρω της παρομοιάζοντας την έτσι με ένα ακόμη χρυσόψαρο στη γυάλα. 

Έχει ένα εντυπωσιακό παρουσιαστικό, περιτριγυρίζεται από τα βασιλικά καθήκοντα 

– παλάτι αλλά δεν της δίνεται ο χώρος να δράσει και να είναι ελεύθερη. Είναι ένα 

αντικείμενο θέασης για τους υπόλοιπους - πολίτες του βασιλείου και αυτό την οδηγεί 

στην στεναχώρια και την παραίτηση. 

Στην δεύτερη εικόνα (Εικόνα 63), η βασιλοπούλα ακολουθεί το καθημερινό της 

πρόγραμμα και κοιμάται. Αντί, όμως, για ένα κανονικό κρεβάτι και δωμάτιο έχουν 

τοποθετηθεί τεράστια και αμέτρητα βιβλία. Με την καθιέρωση της συνήθειας του 

διαβάσματος στην καθημερινότητα της έχει αλλάξει ολόκληρο το πλαίσιο στο οποίο 

ζει και κινείται. Τα βιβλία ανέκτησαν το ενδιαφέρον της και καταλαμβάνουν τόσο 

μεγάλη χρονική περίοδο μέσα στη μέρα της που καταλήγει να κοιμάται πάνω σε 

αυτά. Καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας και το μέγεθος τους είναι 

ανάλογο της αξίας τους και του μεγαλείου της πνευματικότητας που προσφέρουν.  

 

Εικόνα 62 | Εικόνα 63 

 

Στην εικόνα του ζευγαριού (Εικόνα 64), εκφράζεται η αγάπη και ο έρωτας. Το 

ζευγάρι ερωτευμένο απολαμβάνει στιγμές ευτυχίας μετά την πρόταση γάμου της 

Ωραίας. Το στοιχείο του φιλιού παραπέμπει σε παραδοσιακές εικόνες εδώ ωστόσο 

κρύβεται μία μεγάλη αντίθεση. Εκφράζεται έντονα η κοινωνική διάκριση των δύο 

ατόμων της βασιλοπούλας και του βιβλιοπώλη. Εκείνη είναι ντυμένη πλουσιοπάροχα 

και φορά το στέμμα της ενώ ο νεαρός φορά φτωχικά ρούχα που είναι πρόχειρα 
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ραμμένα. Η εικονογράφος τους τοποθετεί στο κοινό τους τομέα – περιβάλλον, το 

βιβλιοπωλείο. Αποτελεί το στοιχείο που τους έφερε κοντά και τους ένωσε. 

 

 

Εικόνα 64 

 

 

8. Πριγκίπισσα Αθηνά: Μα τι κάνουν οι  πριγκίπισσες όλη μέρα;  

Συγγραφέας: Στέλλα Κάσδαγλη  

Εικονογράφος: Τομεκ Γιοβάνης 

 

Υπόθεση  

Η πριγκίπισσα Αθηνά αναρωτιόταν διαρκώς τι κάνουν οι άλλες πριγκίπισσες όλη τη 

μέρα. Με τη βοήθεια του Παρρότου, του παπαγάλου της άρχισε να σκέφτεται τις 

πιθανές δραστηριότητές της. Είχε εξαντλήσει όλες τις δραστηριότητες του παλατιού 

όπως διάβασμα, κέντημα, επιλογή κοσμημάτων και παρόλα αυτά εξακολουθούσε να 

βαριέται. Η μικρή πριγκίπισσα απευθύνθηκε στην μητέρα της με το ίδιο ερώτημα και 

εκείνη της απάντησε πως το να είναι πριγκίπισσα είναι ενδιαφέρον από μόνο του. 

Εφόσον ούτε ο πατέρας της τη βοήθησε, τη λύση έδωσε ο Κούριος, ο επιστήμονας 

του παλατιού που της συνέστησε τη μηχανή του παραμυθοχώρου. Με αυτή την 

εφεύρεση θα μπορούσε να ταξιδέψει σε όλα τα παραμύθια που έχουν φτιάξει οι 

άνθρωποι και έτσι να πάρει ιδέες για πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Έτρεχε 

πολύ ώρα με το ποδήλατο έως ότου είδε μια πριγκίπισσα να φυλάει ένα βάτραχο, 

αμέσως μετά μία κοπέλα με πολύ μακριά μαλλιά και στο τέλος δεν μπορούσε να 
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διακρίνει καμιά πριγκίπισσα καθώς το ποδήλατο πήγαινε όλο και πιο γρήγορα έως 

ότου χάλασε και την έφερε πίσω. Επειδή ο εφευρέτης έλειπε αποφάσισε να φτιάξει 

μόνη της το ποδήλατο και επέστρεψε στο ταξίδι της. Αυτή τη φορά, συνάντησε μία 

γυναίκα που δεν ήταν πριγκίπισσα αλλά συγγραφέας, μια πιλότο και μια επιστήμονα 

που της αφηγήθηκαν τις ιστορίες τους. Όταν επέστρεψε είπε στους φίλους της πως οι 

γυναίκες έξω από τα παραμύθια ασχολούνται με πολλούς τομείς. Τότε ο Κούριος της 

επεσήμανε πως και εκείνη μόλις είχε φτιάξει μία μηχανή και της πρότεινε να γίνει η 

βοηθός του. Από τότε η πριγκίπισσα ήταν πολύ ευτυχισμένη κάνοντας πειράματα και 

φτιάχνοντας χρήσιμα πράγματα για το παλάτι. Υπήρχαν φορές που αναπολούσε τις 

πριγκιπικές τις μέρες αλλά ο φίλος της τής θύμιζε πως όντας πριγκίπισσα δεν 

μπορούσε να κάνει και τίποτα πολύ σπουδαίο. 

 

Ανάλυση  

Η πριγκίπισσα Αθηνά έχει καταβάλει όλη της την προσπάθεια στην εκμάθηση 

πριγκιπικών δραστηριοτήτων.  Παρόλα αυτά δυσκολεύεται να βρει νόημα στο ρόλο 

μιας πριγκίπισσας. Προβληματίζεται τόσο πολύ για το συγκεκριμένο θέμα που ζητά 

την γνώμη όλων των οικείων ατόμων της. Όταν μαθαίνει πως η μητέρα της 

εγκατέλειψε το όνειρο της να γίνει κτηνίατρος επειδή είναι γυναίκα και συγκεκριμένα 

μέλος του παλατιού, απογοητεύεται. Ωστόσο, δεν παραιτείται  και συνεχίζει την 

σχετική έρευνα προκειμένου να καταπολεμήσει την βαρεμάρα της. Με την μηχανή 

του παραμυθοχώρου Ενθουσιάζεται και αρχίζει να πιστεύει πως θα λάβει πιο 

ουσιώδες πληροφορίες. Είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην περιπέτεια χωρίς δεύτερη 

σκέψη. Η επαφή με τις πριγκίπισσες δεν την συγκινεί καθώς τέτοιου είδους ενέργειες 

δεν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες της. Στην πραγματικότητα, δεν την αφορούν 

οι ζωές των άλλων γυναικών αλλά η εύρεση ενός καινούργιου και συναρπαστικού 

ενδιαφέροντος για την ίδια. Προκειμένου να φτάσει σε αυτό διευρύνει ακόμη 

περισσότερο την σκέψη της και προσπερνά τα εμπόδια, επισκευάζει το ποδήλατο. 

Προφανώς είναι δημιουργική, ενεργητική και λειτουργεί υπό πίεση. Το δεύτερο 

μέρος του ταξιδιού τη συναρπάζει. Μέχρι τότε έψαχνε τι μπορεί να κάνει μία 

πριγκίπισσα ενώ τώρα πληροφορήθηκε για το τι μπορεί να κάνει μία γυναίκα 

γενικότερα. Σε ένα πλαίσιο εκτός παραμυθιού, οι γυναίκες είναι ισχυρές και 

καινοτόμες, ακολουθούν το ένστικτό τους και προσφέρουν έμπρακτα στην 

ανθρωπότητα. Η πριγκίπισσα με την έμπνευση που έλαβε εκμεταλλεύεται το νέο 

πλαίσιο δράσης που ξεδιπλώθηκε. Αποτελεί μια ανήσυχη φύση που αρνείται να 

χαραμίσει τη ζωή της σε ανούσιες επιλογές. Συγκρίνει πλέον τις βασιλικές 

ενασχολήσεις του παλατιού με ουσιώδεις πλάνα ζωής και αρνείται να συμβιβαστεί. 

Από την αρχή της ιστορίας είχε ως στόχο να βρει το δρόμο της και το καταφέρνει 

μέσω της εξερεύνησης. Παρά την αρχικά αντίθετη στάση των γονιών της συνεχίζει να 

ακολουθεί αυτό που αγαπά να επισκευάζει και να φτιάχνει πράγματα. Βάζει ως 

προτεραιότητα τον εαυτό της και ανταμείβεται γι’ αυτό.  
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Εικονογράφηση  

Στην πρώτη εικόνα (Εικόνα 65), η πριγκίπισσα Αθήνα παρουσιάζεται ως μία άψογη 

διάδοχος. Φορά το κοριτσίστικο φόρεμά της και έχει μακριά μεταξένια μαλλιά. 

Πραγματοποιεί μία χορευτική φιγούρα με χάρη προκειμένου να την απαθανατίσει 

ένας ζωγράφος ενώ γύρω της βρίσκονται κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, το 

στέμμα της και σύνεργα ραπτικής. Όλα τα στοιχεία της εικονογράφησης 

απευθύνονται αποκλειστικά στην γυναικεία φύση. Το κοριτσάκι όντας πριγκίπισσα 

καλείται να αξιοποιήσει καθένα απ’ αυτά για να φαίνεται άψογη και να αποκτήσει τις 

απαραίτητες δεξιότητες. 

Αντίθετα, στην δεύτερη εικόνα (Εικόνα 66) η πριγκίπισσα προσπαθεί να βρει 

εναλλακτικές ασχολίες. Παρουσιάζεται να χορεύει φορώντας ότι θέλει για 

παράδειγμα παντόφλες με τερατάκια , να παίζει μουσική ως DJ φορώντας τα 

αντίστοιχα ακουστικά και να τραγουδά έχοντας ένα μικρόφωνο γυαλιά και καπέλο. 

Και οι τρεις απεικονίσεις παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο κορίτσι που διασκεδάζει. 

Καμία από αυτές δεν θυμίζει το παραδοσιακό πρότυπο μίας πριγκίπισσας. Επιπλέον, 

η έκφραση του κοριτσιού δηλώνει επιμονή και διασκέδαση. 

 

Εικόνα 65 | Εικόνα 66 

 

Το κορίτσι μόλις έχει επισκευάσει το ποδήλατο και είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες 

(Εικόνα 67). Δείχνει την επιτυχή επισκευή που πραγματοποίησε στον Παρρότο 

γεμάτη χαρά και περηφάνια. Είναι η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα παρουσιάζεται 

με ένα τόσο λαμπερό και αληθινό χαμόγελο. Τα ρούχα της είναι λερωμένα ενώ τα 

μαλλιά της είναι ανακατεμένα και ακατάστατα από τον κόπο που κατέβαλε. Στο 

πάτωμα βρίσκονται όλα τα εργαλεία που χρησιμοποίησε τα οποία συνήθως 

παραπέμπουν σε αντρικές εργασίες. Ο παπαγάλος φίλος της απεικονίζεται να 

χοροπηδάει τρομερά έκπληκτος από το αποτέλεσμα που κατάφερε η πριγκίπισσα. 

Φαίνεται να μην περίμενε το αποτέλεσμα. 

Το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας εικόνας (Εικόνα 68) καλύπτεται από το νέο 

μηχάνημα τις πριγκίπισσες. Πρόκειται για μία μηχανή η οποία προσφέρει πληθώρα 

υπηρεσιών. Διαθέτει χτένες, πιστολάκια και θέση για το στέμμα με σκοπό προφανώς 

να περιποιείται τη γυναίκα που κάθεται στην καρέκλα ακριβώς μπροστά. 
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Συγκεκριμένα, δίπλα στην καρέκλα υπάρχει ένα τραπέζι με ένα ρόφημα κάτι που 

προσδίδει το αίσθημα της χαλάρωσης και της ηρεμίας. Πίσω από τη μηχανή 

βρίσκεται η κοπέλα της οποίας το πρόσωπο δε φαίνεται καθόλου εφόσον είναι 

τρομερά απασχολημένη επισκευάζοντάς την. Επιλέγει τα εργαλεία που επιθυμεί από 

το κουτί δίπλα της και συνεχίζει ανενόχλητη τη δουλειά της με επαγγελματική 

ακρίβεια. Το γεγονός πως βρίσκεται τόσο κοντά στη μηχανή δείχνει πως δεν 

παρεκκλίνει ή καθυστερεί αλλά παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο στόχο της. 

 

Εικόνα 67 | Εικόνα 68 

 

 

9. Αμέλια, το κορίτσι που έμαθε να πετάει 

Συγγραφέας: Mara Dal Corso  

Εικονογράφος: Daniela Volpari  

 

Υπόθεση  

Η ιστορία αναφέρεται στην Αμέλια, ένα κορίτσι 10 χρονών που ήθελε να πετάξει. Για 

πολύ καιρό συνέλεγε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία έβρισκε. Κολλούσε σε ένα 

λεύκωμα φωτογραφίες γυναικών που έχουν κάνει σπουδαία πράγματα και ήλπιζε πως 

μια μέρα θα γίνει σαν αυτές. Πολλές φορές, σκαρφάλωνε στα βράχια, άνοιγε τα χέρια 

της και πηδούσε απολαμβάνοντας τον αέρα. Προσπάθησε, επίσης να πετάξει με το 

δικό της αεροπλάνο μέσω μίας ράμπας που έφτανε ως την σκέπη της αποθήκης. 

Παρόλο που η προσγείωση ήταν απότομη και επώδυνη δεν μπορούσε να συγκρατήσει 

τον ενθουσιασμό της γιατί κατάλαβε τι ήθελε να κάνει στη ζωή της. Μία μέρα ενώ 

ήταν ανεβασμένη στο τρενάκι του λούνα-παρκ είδε, για πρώτη φορά από κοντά, ένα 

αεροπλάνο. Τότε το έδειξε το μπαμπά της και του εξήγησε πως μια μέρα θα πετούσε 

κι εκείνη με ένα αεροπλάνο και θα έμπαινε σε κάποιο λεύκωμα για τα κατορθώματά 

της. Ο πατέρας της χαρούμενος με το όνειρο της κόρης της την αγκάλιαζε. Κάποια 

χρόνια αργότερα η Αμέλια είχε δικό της αεροπλάνο και ήταν η πρώτη γυναίκα που 

ταξίδεψε μόνη της. 
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Ανάλυση  

Η Αμέλια είναι ένα φιλόδοξο κορίτσι που παρά το μικρό της ηλικίας της δεν την 

τρομάζει ο κόσμος. Εμπιστεύεται το ένστικτό της και αντιλαμβάνεται πως της αρέσει 

να πετάει. Ολόκληρη η πραγματικότητά της περιστρέφεται γύρω από αυτό το 

ενδιαφέρον και κάνει τα πάντα για να το κατακτήσει. Οποιοδήποτε βήμα της, από το 

λεύκωμα με τις σπουδαίες γυναίκες έως και την δημιουργία του δικού της 

αεροπλάνου, δείχνει την πυγμή και την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Ακόμη και με 

την ισχυρή πτώση της, φαίνεται πως η αποτυχία δεν την πτοεί. Δεν την αφορά το τι 

συμβαίνει αρκεί να οδηγηθεί μία μέρα στο όνειρο της. Οι γονείς της βρίσκονται στο 

πλευρό της, την βοηθούν και την ενθαρρύνουν και όταν αντικρίζουν τον ενθουσιασμό 

του παιδιού τους είναι ευτυχισμένοι κι εκείνοι. Δεν υπάρχει καμιά είδους πίεση προς 

το παιδί το οποίο φαίνεται να δρα απολύτως ελεύθερα. Η Αμέλια δε διστάζει να 

μοιράζεται τις σκέψεις της για το μέλλον εφόσον έχει βρει το σκοπό της ζωής της. 

Παραμένει πιστή και ακλόνητη στον δρόμο που έχει επιλέξει μέχρι που το 

καταφέρνει.  

 

Εικονογράφηση  

Στην πρώτη εικόνα (Εικόνα 69) η Αμέλια κοιτάζει έξω από το παράθυρο του 

δωματίου της. Παρόλο που τοποθετείται ως γυναικεία παρουσία στον εσωτερικό 

χώρο, έγκλειστη να παρατηρεί τον έξω κόσμο, η εικονογράφηση την ανυψώνει. Η 

στάση του σώματός της δείχνει εξουσία σιγουριά και αποφασιστικότητα ενώ το 

βλέμμα της είναι χαρούμενο και ονειροπόλο. Η ηρωίδα είναι ξεκάθαρη για τις 

προθέσεις της και αποφασισμένη για τις πράξεις που θα την οδηγήσουν στην τελική 

ευτυχία. Η ενδυμασία, μάλιστα, παραπέμπει σε εκείνη της πιλότου ενισχύοντας 

ακόμη περισσότερο την κλίση προς αυτόν τον τομέα. Το δωμάτιό της είναι ένα ζεστό 

περιβάλλον που περιέχει κοριτσίστικα στοιχεία όπως καρδιές στο κρεβάτι και την 

ταπετσαρία και φιογκάκια στο κάδρο δεξιά του πλάνου. Τα στοιχεία αυτά που 

αποδίδουν την ετερότητα, το ρομαντισμό και το συναισθηματισμό της γυναίκας 

έρχονται σε αντίθεση με την δραστηριοποίηση και την πυγμή που δείχνει η στάση 

του κοριτσιού. 
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Εικόνα 69 

 

Το ταξίδι του κοριτσιού προς την εξερεύνηση της πτήσης εξελίσσεται διαρκώς 

(Εικόνα 70). Στη συγκεκριμένη εικόνα, βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοσχέδιο αεροπλάνο 

που έφτιαξε μόνη της και οδηγείτε προς την απογείωση. Δεν μπορεί να συγκρατήσει 

τον ενθουσιασμό της όπως είναι φανερό στο πρόσωπό της. Εξακολουθεί να φοράει τα 

κοριτσίστικα ρούχα της (φουλάρι με φιογκάκι) κάτι που παραπέμπει στην 

παιδικότητα που διατηρεί, με σημαντικότερο αξεσουάρ το γυαλιά πιλότου τα οποία 

δεν αποχωρίζεται. Το κυρίαρχο στοιχείο του πλάνου είναι η ίδια να κατευθύνεται 

προς την υλοποίηση του ονείρου της. 

 

 

Εικόνα 70 
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Στην τελευταία εικόνα του βιβλίου (Εικόνα 71), η Αμέλια βρίσκεται στην εξώπορτα 

και κοιτάζει προς το εξωτερικό του σπιτιού. Τα χέρια της είναι τοποθετημένα στη 

μέση και παραμένει ακίνητη. Υπάρχει μία άμεση σύνδεση με την πρώτη εικόνα της 

αφήγησης όπου βρισκόταν στην ίδια ακριβώς θέση ωστόσο μπροστά από το 

παράθυρό της. Αποδεικνύεται η πρόοδος του κοριτσιού καθώς βρίσκεται ένα βήμα 

πιο κοντά στο όνειρό της. Βασισμένη σε όλη την προσπάθεια που κατέβαλε, είναι 

πλέον σε θέση να αφήσει το σπίτι - τον παλιότερο εαυτό της και να προχωρήσει στον 

έξω κόσμο - την καινούργια της ταυτότητα. Είναι τόσο αποφασισμένη να εξελιχθεί 

και να επιτύχει που δεν επηρεάζεται από κανέναν παράγοντα. Δεν διακρίνεται ο 

κόσμος πέρα από την πόρτα, αντίθετα καταλαμβάνεται από ένα εξαιρετικά έντονο 

φως που σηματοδοτεί τόσο τη δύναμη του κοριτσιού όσο και το λαμπρό μέλλον που 

την περιμένει. 

 

 

Εικόνα 71 

 

 

10. Θέλω να φύγω από την πόλη  

Συγγραφέας: Willis Jeanne  

Εικονογράφος: Ross Tony  

 

Υπόθεση  

Η ηρωίδα της ιστορίας υποστηρίζει πως δεν θα ήθελε να γίνει ένα καλό κορίτσι γιατί 

είναι σκέτη πλήξη. Βαριόταν να φαίνεται σαν μικρή κυρία ή να περνάει την ώρα της 

με ένα βιβλίο στο χέρι. Ακόμη, δεν ήθελε να είναι προκομμένη και να περνάει την 
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μέρα της κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού αντίθετα προσδοκούσε να γίνει μια 

καουμποΐνα. Να γυρνάει στις αλάνες και να τραγουδάει, να δαμάζει άγρια άλογα και 

να στριφογυρίζει το λάσο της, να βγάζει βόλτα τα κοπάδια της και να ακούει τις 

κραυγές των αετών, να βλέπει τα τσοπανόσκυλα να παίζουνε και τα νερά του 

ποταμού να κυλάνε. Ήθελε να κάνει οτιδήποτε θα έκανε καθημερινά μια καουμποΐνα. 

Όταν αντιλήφθηκε πως όλα όσα ονειρευόταν δεν μπορούσαν να γίνουν στην πόλη 

που έμενε και απ’ τον 20ο όροφο μιας πολυκατοικίας ανακοίνωσε στον πατέρα της 

την απόφασή της. Χωρίς να περιμένει απάντηση του εξήγησε πως δεν της αρκούσε να 

κλείνει τη μάτια της και να φαντάζεται πως το σκυλάκι του σκουπιδότοπου είναι η 

φοράδα της. Η πόλη δεν τη χωρούσε πια και δεν ήξερε τι άλλο έμεινε να κάνει όποτε 

ανέβηκε σε ένα άλογο, έγινε μία καουμποΐνα και πρότεινε στον πατέρα της να κάνει 

το ίδιο. Εκείνος χωρίς δισταγμό φόρεσε τα καουμπόικα ρούχα του και την 

ακολούθησε. 

 

Ανάλυση  

Το κοριτσάκι της αφήγησης παρά το μικρό της ηλικίας της είναι ιδιαίτερα 

κατασταλαγμένο. Δεν της είναι εύκολο να προσαρμόζεται στην καθημερινότητα μίας 

μικρής κυρίας. Δηλώνει πως βαριέται αφόρητα δραστηριότητες όπως το διάβασμα, το 

πλέξιμο ή το πικνίκ με φίλες. Υποστηρίζει με πολύ γενναίο τρόπο πως συμπεριφορές 

παραδοσιακά κοριτσίστικες και γυναικείες όπως οι δουλειές του νοικοκυριού και η 

ενασχόληση με το σπίτι φέρνουν την απόλυτη πλήξη. Η εικόνα ενός φρόνιμου και 

ήσυχου κοριτσιού καταρρίπτεται πλήρως. Αντιτίθεται σε κάθε γυναικείο στερεότυπο 

και προτείνει μία εναλλακτική δράση. Ο ρόλος της καουμποΐνας δίνει λύσεις σε όλα 

της τα προβλήματα και αποτελεί την δική της διέξοδο. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας 

συμπεριφοράς της κινεί το ενδιαφέρον και προσφέρει την δραστηριοποίηση που 

χρειάζεται. Δεν φοβάται να τολμήσει μία τεράστια αλλαγή στη ζωή της προκειμένου 

να ακολουθεί το ένστικτό της. Η πίστη στον εαυτό της και στην ύπαρξη ενός 

περιβάλλοντος που της ταιριάζει καλύτερα πείθει τον πατέρα της να ακολουθήσει τα 

χνάρια της κόρης του. 

 

Εικονογράφηση  

Στην πρώτη εικόνα (Εικόνα 72), παρουσιάζεται ένα παραδοσιακό κορίτσι. Βρίσκεται 

μέσα στο σπίτι και συγκεκριμένα μπροστά σε ένα παράθυρο για να παρακολουθεί 

όσα συμβαίνουν μόνη και έγκλειστη. Καθώς δεν έχει πλήρη κοινωνική ζωή κάθεται 

στην πολυθρόνα της και απασχολείται με πρακτικές κυρίως εργασίες. Όπως φαίνεται 

στο κάτω μέρος του πλάνου  υπάρχουν σύνεργα ραπτικής και κεντήματος, βιβλία, 

σημειωματάρια και στυλό. Σημαντική επίσης είναι η παρουσία της γάτας καθώς 

αποτελεί βασικό σύμβολο της μοναχικής συντροφιάς για τη γυναίκα. Παρόλο που 
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όλα τα στοιχεία θα παρέπεμπαν παλαιότερα σε μία γυναίκα «χαρούμενη», η ηρωίδα 

απεικονίζεται κενή και βαριεστημένη. 

Στα ίδια πλαίσια κυμαίνεται και η επόμενη εικόνα (Εικόνα 73), στην οποία 

πραγματοποιείται ένα κοριτσίστικο πικνίκ. Τρία κοριτσάκια κάθονται ήρεμα και 

συνομιλούν. Παρατηρούνται κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους όπως τα 

καλοχτενισμένα μαλλιά, η αμφίεση με φορέματα ή φούστες και η παρουσία μίας 

γυναικείας κούκλας που κάθεται δίπλα στην καθεμία. Η εικόνα των τριών κοριτσιών 

παραπέμπει στην αναφορά του κειμένου σχετικά με τα καλά κορίτσια. Αντίθετα σε 

όσα αναφέρθηκαν, παρουσιάζεται η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, η οποία κάθεται 

στα κάγκελα του φράκτη και φορά ένα καουμπόικο καπέλο. Δίπλα της υπάρχει η 

συνηθισμένη μεν γυναικεία κούκλα κι ένα αρκουδάκι, επιλέγετε όμως να φορούν ένα 

καουμπόικο καπέλο κι ένα φτερό αντίστοιχα. Η απεικόνιση αποδίδει ακριβώς το 

στοιχεία του χαρακτήρα της. Το κοριτσάκι ενώ βρίσκεται στην ίδια γενιά και την ίδια 

κοινωνία με τις υπόλοιπες κοπέλες διαφοροποιείται ως προς κάθε άποψη. Μέσω του 

κειμένου έχει ήδη εκφράσει πως δεν θέλει να μπει σε αυτό το καλούπι της ήσυχης 

νεαρής και βαρετής κοπέλας γιατί δεν τη διασκεδάζει. Το γεγονός πως βρίσκεται σε 

υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις συνομίληκές της επιβεβαιώνει πως έχει μία 

διαφορετική ματιά των πραγμάτων και λόγω αυτής ανεβαίνει η αξία της. 

 

 

Εικόνα 72 | Εικόνα 73 

 

Στην εικόνα (Εικόνα 74) απεικονίζεται το κοριτσάκι να κρέμεται από ένα σκοινί που 

προοριζόταν για το άπλωμα των ρούχων. Καθώς τα μισά ρούχα είναι απλωμένα και 

τα υπόλοιπα μισά μέσα σε ένα καλάθι συμπεραίνεται πως έχει αφήσει στη μέση τη 

δουλειά της. Δεν επιθυμεί να παραμείνει μόνο στα καθήκοντά ενός σπιτιού άρα να 

αποτελεί διαρκώς μία νοικοκυρά αλλά θέλει να εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε 
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ευκαιρία της δίνεται για να διασκεδάσει. Αρνείται να συμβιβαστεί σε ένα νοικοκυριό 

και επιλέγει την πλήρη ελευθερία. Η ισχυρή γυναικεία παρουσία της ενισχύεται 

ακόμη περισσότερο από την ύπαρξη του σκύλου που την παρακολουθεί καθώς 

αποτελούσε ανέκαθεν ένα ανδρικό σύμβολο, το ζώο που συντρόφευε τον άντρα. 

Διατυπώνεται, έτσι, μία σαφής δήλωση προς το αντρικό φύλο. Τέλος, τονίζεται η 

ανάγκη αναθεώρησης του γυναικείου ρόλου με τα δύο αντικρουόμενα στοιχεία που 

παρατίθενται, την παραδοσιακή γυναίκα που απλώνει ρούχα και περιορίζεται στις 

οικιακές εργασίες και ένα αστικό περιβάλλον με πολυκατοικίες τριγύρω που 

παραπέμπει στην σύγχρονη κοινωνία. 

Το κοριτσάκι έχει εκπληρώσει το όνειρο του (Εικόνα 75). Έχει πάρει την απόφαση να 

γίνει καουμποΐνα, φοράει την ανάλογη ενδυμασία και ανεβαίνει σε ένα άλογο. Το 

άλογο αποτελεί έναν φορέα μηνυμάτων καθώς αποτελεί το σύμβολο της επιτυχίας. 

Δίνεται η αίσθηση του δυναμισμού καθώς το κοριτσάκι μεταφέρεται μέσω αυτού σε 

μακρινές αποστάσεις δηλαδή νέες εξερευνήσεις και περιπέτειες. Επιπλέον, χαιρετάει 

τον μπαμπά της κουνώντας το καπέλο για να επικυρώσει την αποχώρησή της και να 

τον παροτρύνει να την ακολουθήσει.  

 

Εικόνα 74 | Εικόνα 75 

 

Στην τελευταία εικόνα (Εικόνα 76), απεικονίζεται ο πατέρας της κοπέλας ο οποίος 

πετάει τα παλιά του ρούχα και αντικείμενα όπως τηλέφωνο, κλειδιά και ντύνεται 

καουμπόης. Όχι μόνο υποστηρίζει την κόρη του αλλά αποφασίζει και να την μιμηθεί. 

Συμφωνεί μαζί της και το αποδεικνύει κάνοντας το τεράστιο βήμα να εγκαταλείψει 

την πόλη. Το γεγονός αυτό παραπέμπει στην αναθεώρηση των προσωπικών του 

πεποιθήσεων και την υποστήριξη της γυναίκας γενικότερα. Η έκφρασή του είναι 

χαρούμενη καθώς βιώνει και ο ίδιος την μετάβαση προς την ευτυχία. 

 



98 
 

 

Εικόνα 76 

 

Β.3. Σύγκριση - Αποτελέσματα 

 

Το αντικείμενο της μελέτης, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ήταν ο ρόλος της 

γυναίκας στην παιδική λογοτεχνία και συγκεκριμένα το κλασσικό και σύγχρονο 

παραμύθι. Με πηγή δεδομένων 20 παραμύθια, 10 κλασσικά και 10 σύγχρονα, 

πραγματοποιήθηκε μία εκτενής ανάλυση για την θέση που διέθετε η γυναίκα αρχικά 

στην κοινωνία κι έπειτα στις απεικονίσεις μέσω αφηγήσεων. Όπως συνέβη με την 

εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό του παραμυθιού γενικότερα υπήρξαν αισθητές 

τροποποιήσεις. Το πλαίσιο της κοινωνίας άλλαξε και είχε ως αποτέλεσμα την 

τοποθέτηση της γυναίκας σε ένα νέο, ανανεωμένο περιβάλλον με περισσότερες 

δράσεις και απόψεις. Όσο αφορά το σύστημα καταγραφής και ανάλυσης που 

εφαρμόστηκε, εξετάζονται δυο άξονες, το αφηγηματικό κείμενο και η 

εικονογράφηση. Αναφέρεται σύντομα η πλοκή κάθε ιστορίας κι έπειτα 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των γυναικείων ρόλων. Σε πολλά 

παραμύθια, μάλιστα, παρατηρούνται περισσότερες από μια γυναίκες. Εξετάζεται η 

παρουσία, οι πεποιθήσεις και η συμπεριφορά καθεμιάς ως προς την υπόλοιπη 

κοινωνία και το ανδρικό φύλο όπως επίσης ο περίγυρο που τους περιβάλλει. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος του ανδρικού φύλου 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να επεξεργαστεί καλύτερα ο ρόλος της ηρωίδας. Στο 

τελευταίο μέρος, επεξεργάζεται η εικονογράφηση του βιβλίου. Συλλέγονται 

πληροφορίες σχετικά με την απεικόνιση της γυναίκας κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Αναφέρονται, ακόμη, τα επιπρόσθετα στοιχεία ή οι σχολιασμοί που προστίθεται από 

το δημιουργό.  
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Το κλασικό και σύγχρονο παραμύθι όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα 

διαφοροποιούνται σε πολλά σημεία. Στο κλασικό παραμύθι περιγράφεται μία ταξική 

κοινωνία απόλυτων καταστάσεων που κυριαρχεί το ανδρικό φύλο. Με θεματολογία 

εμπνευσμένη από την καθημερινή ζωή και την μυθολογία παρουσιάζονται σκληρές 

ανθρώπινες σχέσεις και η αντίθεση κάλου - κάκου. Με ένα ύφος απλό, λιτό και 

χαλαρό υπάρχει ως στόχος η διδαχή. Αντίθετα, στο σύγχρονο παραμύθι με 

διευρυμένη πηγή  έμπνευσης κάθε είδους πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο 

άνθρωπος φαίνεται να υπάρχει μια αταξική κοινωνία όπου οι ήρωες ερμηνεύονται 

βαθύτερα και αποδίδονται με περισσότερες ερμηνείες. Είναι ελαστικοί αποφεύγοντας 

την σκληρότητα και κατευθύνονται προς μία διαδικασία εξερεύνησης και 

πνευματικής ανόδου. Κυριαρχεί η απομυθοποίηση των παραδοσιακών ρόλων και η 

διερεύνηση ενός καινούργιου κόσμου.  

 

Αφηγηματικό κείμενο  

Προς μια κατεύθυνση εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων κυμαίνεται και η 

ανάλυση της γυναικείας παρουσίας των επιλεγμένων παραμυθιών. Οι γυναίκες στην 

παραδοσιακή αφήγηση αποτελούν κατά βάση διακοσμητικά αντικείμενα. 

Συνδράμουν ελάχιστα στη δράση της ιστορίας και αποτελούν θύματα των 

περιστάσεων. Χωρίς υψηλές προσδοκίες και όνειρα αναμένουν τον ερχομό του 

πρίγκιπα στη ζωή τους. Με την αποκατάσταση και την ένωση μαζί του φτάνουν και 

οι ίδιες σε μια υποτιθέμενη ολοκλήρωση. Από την άλλη πλευρά, στα σύγχρονα 

παραμύθια, το γυναικείο φύλο κάνει μεγάλα βήματα προόδου προς την ελευθερία και 

την ισότητα. Υπολογίζεται αισθητά η θέση της γυναίκας η οποία αναλαμβάνει 

πλήρως τον έλεγχο της ζωής της. Βασίζεται στις δυνάμεις και το ένστικτό της και 

κυνηγά μια καλύτερη ζωή. Δεν της προσφέρονται πάντοτε πλούσιες ευκαιρίες αλλά 

εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει. 

 

 ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Περιγραφή ηρωίδας 

– Χαρακτηριστικά  

Γενική, απόλυτη, αντίθεση 

καλού- κακού 

Αναλυτική, ισάξια του αντρικού 

φύλου, πολλαπλά επίπεδα 

ερμηνείας  

Τομείς δράσης  Αποκλειστικότητα στο σπίτι 

και την οικογένεια  

 Διεύρυνση τομέων (οικογένεια, 

σπίτι, κοινωνική ζωή, εργασία 

κ.α.) 

Συμπεριφορά  Παθητική, περιορισμένη Ενεργητική, ανεξάρτητη 

Σκοπός  Αποκατάσταση – γάμος  Εξερεύνηση του κόσμου, 

προσωπική εξέλιξη  

Πηγή εξουσίας   Ομορφιά  Εσωτερικός κόσμος 
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Ευτυχία – Λύτρωση Ταξική ανάδειξη, 

αποκατάσταση – γάμος 

Εκπλήρωση προσωπικών 

στόχων και ονείρων, γαλήνη  

Πηγή προβλημάτων   Κακιά μάγισσα, μητριά κ.α. Καθημερινή ζωή  

Παροχή βοήθειας Μαγικό στοιχείο (νεράιδα κ.α.) Ανάληψη προσωπικής ευθύνης, 

οικογένεια, φίλοι 

Παραβατικότητα  Αυστηρή, απόλυτη τιμωρία  Διαλλακτική διάθεση, 

διαπαιδαγώγηση    

Κοινωνικό πλαίσιο  Πατριαρχική κοινωνία Ριζοσπαστική, εκσυγχρονισμένη 

κοινωνία  

Γυναικεία παρουσία - Διαφορές κλασικού & σύγχρονου παραμυθιού  

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα υπάρχει 

πλέον η περιγραφή των γυναικών. Στοιχεία του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς και 

της εξωτερικής τους εμφάνισης γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά εφόσον αποδίδεται 

αφηγηματικός χρόνος σε αυτό. Η γυναίκα αποτελεί μία ισχυρή παρουσία και φαίνεται 

να διεκδικεί το χώρο της στην κοινωνία και ιδιαίτερα δίπλα στον άντρα. Η περιγραφή 

της είναι πλέον ισάξια εκείνου,  κάτι που στο παρελθόν απουσίαζε καθώς 

επικρατούσε μία γενική και απόλυτη αναφορά στο πρόσωπό της. Παρουσιαζόταν η 

πλοκή με δευτερεύοντες χαρακτήρες τις γυναίκες ακόμη και στις περιπτώσεις που 

αποτελούσαν τις κύριες ηρωίδες του κειμένου. Υπήρξε, συνεπώς, ένας ξεκάθαρος 

παραγκωνισμός του γυναικείου φύλου. Στο σύγχρονο παραμύθι, παύει να υπάρχει η 

απόλυτη διάκριση κάλου και κακού και την θέση τους παίρνουν προσεγγίσεις που 

δέχονται παραπάνω από μία ερμηνείες και αποδόσεις. Στο κλασικό παραμύθι, τα 

χαρακτηριστικά των ηρώων, και ιδιαίτερα των γυναικών, παρέπεμπαν σε μία 

αλλοιωμένη παθολογική εικόνα. Αντίθετα στο σύγχρονο, όλες οι ηρωίδες 

ανεξαιρέτως διαθέτουν πολλά επίπεδα ψυχολογικών διακυμάνσεων, γεγονός που τις 

τοποθετεί πιο κοντά στην πραγματικότητα και την πολύπλευρη ψυχοσύνθεση του 

ατόμου. 

Ακόμη, παρατηρήθηκε η αλλαγή των τομέων δράσης του γυναικείου φύλου. 

Παλαιότερα, υπήρχε η αποκλειστική ενασχόληση με το νοικοκυριό. Οι γυναίκες 

αναλάμβαναν πλήρως όλες τις δουλειές του σπιτιού και αποτελούσαν τη βασική τους 

ενασχόληση. Επιπλέον ασχολούνταν με την ανατροφή των παιδιών και φρόντιζαν να 

τους μεταδώσουν όλες τις απαραίτητες αξίες. Συχνά, μάλιστα, κατηγορούνταν διπλά 

τόσο για τις προσωπικές τους πράξεις όσο και για εκείνες των παιδιών τους καθώς 

θεωρούνταν υπεύθυνες γι’ αυτά. Εφόσον οι υποχρεώσεις βρίσκονταν στο εσωτερικό 

του σπιτιού τοποθετούνταν κι εκείνες εκεί. Μοναδική διέξοδος αποτελούσε ο κήπος ή 

το δάσος σε περιπτώσεις όπως απόκτηση αγαθών, πλύσιμο ρούχων, φροντίδα ζώων 

κλπ. Στη σύγχρονη γυναίκα προσφέρεται ένας διευρυμένος αριθμός τομέων. Μπορεί 

να επιλέξει το επάγγελμα που επιθυμεί ακόμη και να ασχοληθεί με ένα παραδοσιακά 

αντρικό επάγγελμα (πχ. επισκευή αυτοκινήτων). Το κομμάτι της οικιακής εργασίας 

συνήθως δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση ενώ συχνά αποδίδεται εξολοκλήρου στον 
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άντρα – ήρωα. Τονίζεται η πορεία προς τη γυναικεία ανεξαρτησία τόσο οικονομικά 

καθώς δεν απαιτούνται πλέον τα χρήματα του συζύγου ή του πατέρα όσο και 

επαγγελματικά με την ελεύθερη επιλογή. Επιπλέον, η γυναικεία παρουσία 

απολαμβάνει μια πλήρη κοινωνική ζωή και συναναστρέφεται με κάθε είδους 

άνθρωπο κάτι που παλαιότερα απουσίαζε πλήρως.  

Όσο αφορά τη συμπεριφορά του γυναικείου φύλου παύει να είναι παθητική 

και ενεργοποιείται. Η γυναίκα πλέον είναι ανεξάρτητη ασχέτως ηλικίας (καθώς 

υπάρχουν και ανήλικα κορίτσια ως χαρακτήρες), εκφράζει τη γνώμη της και 

υποστηρίζει τις απόψεις της. Σε αντίθεση με το παρελθόν που χαρακτηριζόταν από τη 

σιωπή της, είναι δυναμική και δεν πτοείται από την υπεροχή κανενός ανθρώπου, 

ιδίως των αντρών.  Όταν, μάλιστα, της αντιτίθενται τα γύρω άτομα διαθέτει την 

πυγμή και την αποφασιστικότητα να τους αντιμετωπίσει και να τους διαψεύσει. 

Καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιβληθεί και να ακουστεί. Αντί να διστάζει και 

να περιορίζεται, δρα έχοντας κατά νου όσα πιστεύει και τελικώς ανταμείβεται. Η 

παραδοσιακή κοπέλα έχει ως στόχο την αποκατάσταση η οποία πραγματοποιείται 

μέσω του γάμου. Όλες οι ενέργειες της αποσκοπούν αρχικώς στην εύρεση συντρόφου 

και τέλος στην αιώνια δέσμευση μαζί του, τον γάμο. Προσφέρει διαρκώς χωρίς να 

αποζητά ανταπόδοση ενώ φαίνεται η αξία της να καθορίζεται αποκλειστικά από την 

αποδοχή του ανδρικού φύλου. Σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα, η σύγχρονη 

κοπέλα κοιτάζει το περιβάλλον γύρω της ως μία ευκαιρία για εξέλιξη. Στόχος της 

είναι να εξερευνήσει καλύτερα τον κόσμο και να γνωρίσει τις επιλογές της. Δεν 

αποσκοπεί σε υλικές ή επιπόλαιες συναισθηματικές συνδέσεις αλλά στην ανάδειξη 

μίας προσωπικής βελτίωσης. 

Ως προέκταση, επισημαίνεται επίσης η προώθηση του πλούσιου εσωτερικού 

κόσμου. Οι ηρωίδες δεν περιορίζονται πλέον στην αστείρευτη ομορφιά η οποία 

τονίζεται επανειλημμένα αλλά στα προσωπικά τους χαρίσματα. Οι διαδικασίες 

μύησης που βιώνουν τις οδηγούν σε νέα μονοπάτια εξερεύνησης της ύπαρξης των 

σχέσεων και της υπέρβασης του ανθρώπινου νου. Παρουσιάζονται να διακρίνονται 

σε τομείς επιστημών ή να αποτελούν εφευρέτες ενός σύγχρονου κόσμου. Η γυναίκα 

ασκεί αισθητή επιρροή στον περίγυρό της. Είναι μια πρωτοπόρος που έρχεται να 

δικαιώσει τις προηγούμενες και να ενισχύσει τις επόμενες. Μια αγωνίστρια που 

μάχεται για μια καλύτερη ποιοτικά ζωή. Δεν αναμένει τη λύτρωση από ένα αντρικό 

πρότυπο αλλά μοχθεί η ίδια για την προσωπική της ευτυχία. Φροντίζει να 

ακολουθήσει το δρόμο της καρδιάς της για να καταλήξει τελικά και στην εκπλήρωση 

των ονείρων της. Όταν δεν γνωρίζει τι ακριβώς επιθυμεί επιλέγει να προβεί σε 

περαιτέρω αναζήτηση παρά να συμβιβαστεί με τα παραδοσιακά κατεστημένα. 

Αμφισβητεί τους περιορισμούς και τις αρχές μιας ταξικής κοινωνίας και αποζητά την 

ψυχική γαλήνη της ελευθερίας. Σε περιπτώσεις που παλαιότερα θα θεωρούνταν 

απλώς απρόσιτη, αδιάφορη ή επικριτική, η γυναίκα εκφράζει ελεύθερα την γνώμη της 

και δημιουργεί έτσι ένα καινούργιο πλαίσιο δράσης.  

Με την διερεύνηση της θεματολογίας του παραμυθιού, γενικότερα, τα 

προβλήματα των ηρώων κατευθύνθηκαν σε εκείνα της καθημερινή ζωής. Υπήρξε η 
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απομάκρυνση αρνητικών γυναικείων προτύπων που προκαλούν καταστροφή, πόνο ή 

θάνατο όπως οι κακές μάγισσες, οι μητριές κ.α. Οι παρουσίες αυτές κατηύθυναν τον 

αναγνώστη σε μια παραπλανητική εικόνα της γυναικείας φύσης που παλεύει με 

ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Στη θέση τους βρέθηκαν υγιείς και 

συνηθισμένοι προβληματισμοί με θέμα την προσωπική βελτίωση, την ανακάλυψη της 

ταυτότητας, τη διασκέδαση κ.α. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στο κλασικό 

παραμύθι η συνήθη παροχή βοήθειας προερχόταν από κάποιο μαγικό στοιχείο. Η 

ηρωίδα απευθυνόταν σε κάποια νεράιδα ή καλή μάγισσα η οποία επρόκειτο με τα 

κατάλληλα ξόρκια να επέμβει. Αποτελούσαν, λοιπόν, ένα είδος προστάτη που θα 

κατάφερνε αυτό που δεν τολμούσε η κοπέλα, να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η 

απουσία της γυναικείας φωνής μεταφορικά αποδίδεται στην απουσία θάρρους και 

κριτικής σκέψης. Αδυνατεί να ορθώσει το ανάστημά της ενάντια σε παραβατικές, 

βίαιες ή κακοποιητικές συμπεριφορές. Στο σύγχρονο παραμύθι, η γυναικεία παρουσία 

κράτα τα ηνία της ζωής της. Δεν επιτρέπει σε κανένα άλλο άτομο να αντικαταστήσει 

το μόχθο που οφείλει να καταβάλει για την επιτυχία της. Θέτει υψηλούς στόχους και 

φροντίζει να ολοκληρώσει το ταξίδι της προς την ολοκλήρωση και ευτυχία. Σε αυτό 

το ταξίδι υπάρχουν, συνήθως, οι κοντινοί της άνθρωποι όπως η οικογένεια και οι 

φίλοι που της συμπαραστέκονται. Την εμψυχώνουν σε στιγμές αμφιβολίας και της 

υπενθυμίζουν την αξία και το στόχο της.  

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η γυναίκα στην παραδοσιακή κοινωνία είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη. Αδυνατεί να δράσει από μόνη της και της επιβάλλεται ένας 

μεγάλος αριθμός κανονισμών και  απαγορεύσεων.  Σε περιπτώσεις παραβατικότητας 

η ανδροκρατούμενη κοινωνία δεν διαθέτει καμία ελαστικότητα αντίθετα δείχνει ένα 

εξαιρετικά σκληρό πρόσωπο. Δεν υπάρχει χώρος για μετάνοια και επιβάλλονται οι 

ύψιστες τιμωρίες μόνο όμως στο γυναικείο φύλο. Στον σύγχρονο κόσμο, κανένας 

χαρακτήρας ούτε η γυναίκα αλλά ούτε και ο άντρας φαίνεται να τιμωρείται με τέτοιο 

τρόπο. Λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι παράγοντες και αντιμετωπίζουν ίσες τιμωρίες.  

Ως στόχο τίθεται η αποτροπή μεν παρόμοιων συμπεριφορών στο μέλλον αλλά και η 

ουσιαστική διαπαιδαγώγηση μέσω αυτής της διαδικασίας. 

Εν κατακλείδι, ολόκληρο το κοινωνικό πλαίσιο του παραδοσιακού 

παραμυθιού  χαρακτηρίζεται από μία πατριαρχική κοινωνία. Όλα καθορίζονται και 

εξελίσσονται με βάση τις αντρικές παρουσίες οι οποίες λειτουργούν ως πρότυπα. 

Κατέχουν κάθε είδους ελευθερία να δράσουν, να αποφασίσουν ή να εκφραστούν ενώ 

η κοινή γνώμη υποστηρίζει κάθε τους ενέργεια. Στην αντίθετη πλευρά οι γυναίκες 

είναι συνοδοιπόροι τους. Απολαμβάνουν ελάχιστες επιλογές και οφείλουν να 

υπακούσουν στις εντολές ενός ανδροκρατούμενο πλήθους. Από την ανατροφή τους, 

ακόμη, προορίζονται και προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των αντρικών 

αναγκών. Αρνούνται να αμφισβητήσουν την ισχυρή ιεραρχία των φύλων και 

υιοθετούν τον ρόλο του θύματος. Το σύγχρονο παραμύθι αναφέρει τη λήξη μιας 

τέτοιας κοινωνίας και την ανάδειξη μιας ριζοσπαστικής. Εναντιώνεται σε κάθε 

στερεοτυπικό στοιχείο και προβάλει μια κοινωνία απαλλαγμένη από προκαταλήψεις. 

Δεν υπάρχει θέση για την υπεροχή κανενός άλλου παρά μόνο του ατομικού εαυτού 
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που πασχίζει και ανταμείβεται. Η γυναίκα τοποθετείται για πρώτη φορά στο 

επίκεντρο και αναδεικνύει έναν νέο κόσμο ίσων ευκαιριών. Καταρρίπτει τις δομές 

της παραδοσιακής κοινωνίας και μετουσιώνει ένα σύμβολο αναγέννησης.  

Παρά τον μεγάλο αριθμό των διαφορών που επισημαίνονται, το σύγχρονο 

παραμύθι διατηρεί πολλά στοιχεία του παραδοσιακού. Και στα δυο είδη παρατηρείται 

το θηλυκό φύλο να αποτελεί, σχεδόν πάντα, τον κεντρικό άξονα του κειμένου. Η 

ιστορία οποιασδήποτε θεματολογίας ακολουθεί, συνήθως, την πορεία της κοπέλας, 

τις πράξεις της και τις επιλογές της. Ακόμη κι όταν δεν πρόκειται για την ιστορία μιας 

γυναίκας, εκείνη εμφανίζεται σε έναν δευτερεύοντα αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο. 

Ακόμη, πυρήνας του κειμένου είναι η φαντασία. Η ιστορία είτε διαδραματίζεται σε 

έναν φανταστικό κόσμο μακριά από την πραγματικότητα είτε χρησιμοποιεί το 

φανταστικό στοιχείο για να ενισχύσει την πλοκή. Αντίστοιχα, όσο αφορά το ρόλο της 

γυναίκας χρησιμοποιούνται συχνά φανταστικά στοιχεία που την πλαισιώνουν όπως 

δράκοι προκειμένου να τη συνδέσουν με το κλασικό παραμύθι και να προωθήσουν 

αυτή τη φορά τη δύναμη και την υπεροχή της.   

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

Κεντρική ηρωίδα 

Φαντασία 

Συνεχής δράση  

Δοκιμασία μύησης 

Υπερβολή 

Συμβολισμοί 

“Happy End” 

Ομοιότητες κλασικού & σύγχρονου παραμυθιού 

Ένα ακόμη κοινό στοιχείο των παραμυθιών ήταν η συνεχής δράση. Η διαδοχή 

των γεγονότων είναι πολύ γρήγορη καθώς οι ηρωίδες καλούνται να φτάσουν στο 

στόχο τους. Καθορίζονται όχι τόσο με βάση την ανάλυση του συναισθηματικού τους 

κόσμου αλλά με την κινητοποίηση και τις πράξεις τους. Γι’ αυτό το λόγο, η αξία κάθε 

στοιχείου της πλοκής αυξάνεται όταν καταφέρνει να επικρατήσει στην αφηγηματική 

δράση που εξιστορείται. Οι γυναίκες περνούν από κάποια διαδικασία μύησης η οποία 

απαιτεί να καταβάλουν μία συνεχή προσπάθεια για να φτάσουν τελικά στην λύτρωση. 

Στο κλασικό παραμύθι αφορούσε αρχικά τη μετάβαση από την εφηβεία και την 

παιδικότητα προς την ενηλικίωση και την ωριμότητα κι έπειτα την εκμάθηση 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων προκειμένου να αναλάβουν επιτυχώς ένα 

νοικοκυριό στο μέλλον. Στο σύγχρονο, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κυρίως 

καταστάσεις αμφισβήτησης και εύρεσης της προσωπικής, κοινωνικής και έμφυλης 

ταυτότητάς τους. Πασχίζουν να συλλέξουν όλα εκείνα τα στοιχεία που πρόκειται να 

τις χαρακτηρίσουν ως άτομα.  
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Επιπλέον, παρουσιάζονται καταστάσεις και ήρωες στη μέγιστη υπερβολή 

τους. Τα χαρακτηριστικά των κοριτσιών της παραδοσιακής κοινωνίας είναι πλήρης 

παθητικότητα, απόλυτη σιωπή και συγκατάβαση, παραίτηση από προσωπικές 

επιθυμίες και ολοκληρωτική αφοσίωση προς το αντρικό φύλο. Είναι προφανές, 

λοιπόν, πως δεν υπάρχουν καθόλου διακυμάνσεις ως προς τις πράξεις, τις προθέσεις 

ή έστω τις σκέψεις τους. Αντίστοιχα, στο σύγχρονο παραμύθι παρουσιάζονται μεν ως 

επαναστάτριες (σε σχέση με την παραδοσιακή κοινωνία), δηλαδή ατίθασες, 

ονειροπόλες, αποφασισμένες ή ευφυείς ωστόσο επιλέγεται πάλι ο υπερθετικός 

βαθμός. Αισθητή κάνουν την παρουσία τους και οι συμβολισμοί. Το παραμύθι, 

γενικότερα, αποτελεί μια είδους αλληγορία που στοχεύει στην πληροφόρηση και την 

αφύπνιση των αναγνωστών σχετικά με διάφορα θέματα. Με τον ίδιο τρόπο, ο 

συγγραφέας επιλέγει να μεταφέρει όψεις και συμπεριφορές της γυναίκας. Προκύπτει, 

επομένως, να ενσαρκώνει διάφορους ρόλους που αποσκοπούν στην ανάδειξη ή 

υποτίμησή της ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από στοιχεία που σηματοδοτούν 

διάφορα νοήματα. Τα στοιχεία αυτά είναι άλλοτε αντικείμενα κι άλλοτε πρόσωπα, 

καταστάσεις ή ενέργειες. Όταν υπάρχει αναφορά στην παραδοσιακή κοινωνία 

διατυπώνεται κυρίως η υποβάθμιση της γυναίκας ενώ όσα αφορά τη σύγχρονη 

εκφράζεται η σταδιακή άνοδος και εξέλιξη. Και στους δύο άξονες, όμως, επικρατεί 

ένα το ισχυρό φινάλε ευτυχίας.  

Παρά τις διαφορές που επισημάνθηκαν, το ευτυχές τέλος επαναλαμβάνεται σε 

κάθε ιστορία. Οι ηρωίδες καταφέρνουν να ακουστούν και να διαπρέψουν καθώς 

ανταμείβονται για όλη τους την προσπάθεια. Αφορά την ανάγκη του αναγνώστη να 

βιώσει τη λύτρωση και την αναγέννηση της ελπίδας. Στο κλασικό παραμύθι, στοιχεία 

όπως η κατανόηση, η γνώση της θέσης, η επιτυχής ενασχόληση με το σπίτι διαθέτουν 

ύψιστη σημασία και οδηγούν στην τελική ανάδειξη, την αποδοχή και αποκατάσταση 

από το αρσενικό γένος. Αντιστοίχως, στο σύγχρονο παραμύθι ο μόχθος, η υπέρβαση 

και η άρνηση εγκατάλειψης των ονείρων είναι εκείνα που θα φέρουν τελικώς την 

ευτυχία της ηρωίδας με την εκπλήρωση των στόχων της.  

 

Εικονογράφηση  

Όπως είναι φυσικό, μέσω της εικονογράφησης εκφράζονται εξίσου οι 

ομοιότητες και διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι εικονογράφοι των 

παραμυθιών αναφέρουν ξεκάθαρα τις απόψεις τους για την αποκατάσταση του ρόλου 

της γυναίκας και των δυνατοτήτων της. Παρουσιάζονται, λοιπόν, οι παρατηρήσεις 

που Ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε σε όλα τα σύγχρονα παραμύθια που 

αναλύθηκαν ήταν ο έντονος γυναικείος συμβολισμός. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούνται στοιχεία της παραδοσιακής κοινωνίας που αντιστοιχούσαν στην 

γυναίκα όπως το παράθυρο, τα λουλούδια, τα δάκρυα, το καλάθι κ.α. ενόψει ενός 

φεμινιστικού σχολιασμού. Η αποδοκιμασία όμως εκφράζεται με την τοποθέτηση 

τέτοιων παραδοσιακών συμβόλων δίπλα σε νεωτερικά. Οι κοπέλες κάθονται 

βαριεστημένα δίπλα στο παράθυρο, αρνούνται να παραμείνουν στο σπίτι και 
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τοποθετούνται έξω από αυτό ενώ δοκιμάζουν γυναικείες ασχολίες όπως το πλέξιμο 

αλλά τις απορρίπτουν άμεσα γι’ αυτό και τα σύνεργα τους βρίσκονται στο πάτωμα. 

Άλλες φορές, παρουσιάζονται στο κατώφλι της πόρτας παραπέμποντας σε μία μεγάλη 

έξοδο προς εκπλήρωση των ονείρων τους, σε σημεία που αντιστοιχούν σε νέα 

επαγγέλματα γι’ αυτές όπως το βιβλιοπωλείο και το αεροδρόμιο ή προς αναζήτηση 

του κόσμου γενικότερα (πάρκα, αεροπλάνα, πλοία κ.α.). 

Η γυναικεία φυσιογνωμία και ομορφιά αλλάζει ριζικά. Οι ηρωίδες του 

κλασικού παραμυθιού που συχνά επρόκειτο για βασίλισσες και πριγκίπισσες ήταν 

αιθέριες και μαγευτικές παρουσίες, με κόκκινα χείλη, ξανθά μαλλιά και λεπτό 

σωματότυπο. Η έκφραση τους ήταν γαλήνια και χαμογελαστή δίνοντας την αίσθηση 

της ηρεμίας, σύνεσης και αγάπης. Φορούσαν μακριά φορέματα ως ένδειξη του φύλου 

τους και στέμματα ή κοσμήματα αποδεικνύοντας την καταγωγή και τον πλούτο τους. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αντικαθίσταται από κοπέλες με φουντωτά, ακατάστατα 

και κάποιες φορές καστανά μαλλιά που αρνούνται να ακολουθήσουν τις 

καθιερωμένες ενασχολήσεις. Συχνά καταλήγουν βρώμικες ή με σχισμένα ρούχα ενώ 

οι επιλογές τους όσο αφορά την ενδυμασία είναι διαφορετικές.  Προκύπτει η ανάγκη 

για άνεση καθώς οι γυναίκες παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενεργητικές και 

χρησιμοποιούν παντελόνια, ρούχα εργασίας ή στολές λόγω του επαγγέλματος που 

έχουν επιλέξει. Τα αξεσουάρ τους (πχ. κορώνα) βιώνουν καταστροφές ή χάνονται 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σηματοδοτώντας την ελάχιστη σημασία τους. Στο 

σύγχρονο παραμύθι η γυναίκα εναντιώνεται στην παράδοση και ο δημιουργός 

φροντίζει να επισημάνει το γεγονός αυτό επαρκώς. 

Τελευταία παρατήρηση της εικονογράφησης αποτελεί η απεικόνιση της 

γυναίκας στο πάνω μέρος του κάδρου ή σε υψηλότερη θέση από το αντρικό φύλο. 

Μπορεί στο σύγχρονο παραμύθι να μην επικρατεί μία ταξική κοινωνία αλλά η 

γυναίκα βιώνει την άνοδο. Με το στοιχείο της υπερβολής του παραμυθιού συνήθως 

δεν παρουσιάζεται ισάξια με τον άντρα αλλά να υπερτερεί προκειμένου να τονιστεί 

ακόμη περισσότερο η αξία της. Εναλλακτικά, ορισμένες φορές καταλαμβάνει 

μεγαλύτερη έκταση στο χώρο της εικόνας για να εκφραστεί εξίσου η υπέροχη της. 

Στο κλασικό παραμύθι φαίνεται να ισχύει ακριβώς το αντίθετο καθώς ο άντρας 

καταλαμβάνει όλες τις θέσεις εξουσίας. 

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  

 

Η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία φαίνεται να απολαμβάνει πολλά προνόμια 

που απουσίαζαν στο παρελθόν. Η θέση της έχει ενισχυθεί σημαντικά και φτάνει να 

εξισορροπείται με εκείνη του αντρικού φύλου. Όσο αφορά, όμως, πρακτικά ζητήματα 

καθημερινότητας και συμπεριφοράς οι γυναίκες εξακολουθούν να βιώνουν 

σημαντικές διακρίσεις. Η κοινωνία αντί να υποστηρίξει εξίσου τα μέλη της 
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παρουσιάζει ένα πιο υποστηρικτικό, ανεκτικό και ελαστικό πρόσωπα προς τους 

άντρες. Οι πεποιθήσεις αυτές είναι βαθιά ριζωμένες στην υποσυνείδητη σκέψη των 

ανθρώπων και τείνει να τους κινεί προς την κατεύθυνση στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων. Η θέση της γυναίκας αμφισβητήθηκε και αμφισβητείτε ακόμη από 

τον αντρικό πληθυσμό.  Παρά την έμπρακτη συνεισφορά της σε όλους τους τομείς 

εξακολουθούν να εκφράζονται μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις για το 

ρόλος της. Παύει να τοποθετείται αποκλειστικά στον χώρο του σπιτιού αλλά 

αποδίδονται σε εκείνη οι περισσότερες ενασχολήσεις του, εργάζεται σε όλα τα 

επαγγέλματα χωρίς όμως να λαμβάνει πάντοτε θέσεις ηγεσίας, διαθέτει την ίδια 

ελευθερία με τον άντρα αλλά η κοινή γνώμη την καταδικάζει με κάθε ευκαιρία για 

την επιπολαιότητά της. Με την πάροδο του χρόνου υπήρξε μία σημαντική 

κινητοποίηση τόσο των γυναικών όσο και γενικότερα των υποστηρικτών του 

φεμινιστικού κινήματος. Το κίνημα αυτό, όντας η φωνή των γυναικών 

υπερασπίστηκε κάθε δικαίωμα που τους αναλογεί. Με την εξάπλωση του φαινομένου 

στη λογοτεχνία ασκήθηκε έντονη κριτική σε κάθε είδους αφήγηση. 

Στη συγκεκριμένη εργασία προσεγγίσθηκε όσο το δυνατόν περισσότερο το 

ζήτημα της γυναικείας παρουσίας στην παιδική λογοτεχνία. Από την βιβλιογραφική 

έρευνα και τη μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε το συμπέρασμα 

πως η γυναίκα στο παρελθόν δεν αποτελούσε ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας. Ποτέ 

δεν θεωρήθηκε ισάξια με το αντρικό φύλο αντίθετα καταπιεζόταν και 

παραγκωνιζόταν συστηματικά. Εμφανιζόταν είτε ως το θύμα των συγκυριών και των 

καταστάσεων είτε ως την αιτία καταστροφών. Το κλασικό παραμύθι αποτελεί ένα 

αποτύπωμα της παραδοσιακής – πατριαρχικής αυτής κοινωνίας. Μέσω αυτού 

αντλήθηκαν πολλές πληροφορίες για την υποτίμηση της γυναίκας. Σχετικά με το 

σύγχρονο παραμύθι, υπήρξε μία διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος. Η γυναίκα 

αποκτά σταδιακά μία δύναμη που δεν είχε παλαιότερα και καταφέρνει να πιστέψει 

στον εαυτό της. Οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάθε βήμα 

της προς την εκπλήρωση των στόχων της κάτι που στο τέλος αποτελεί και την 

επιτυχία - ευτυχία της. Το σύγχρονο γυναικείο φύλο είναι πιο ισχυρό από ποτέ και 

ξεδιπλώνει όλες τις πτυχές της φύσης του. Τόσο η εικονογράφηση όσο και το κείμενο 

αποτέλεσαν σημεία αναφοράς συμβολισμών και σχολίων των δημιουργών προς τιμήν 

του γυναικείου φύλου.  

Η παρούσα εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μικρό κομμάτι της 

διερευνητικής διαδικασίας και ανάλυσης που πραγματοποιείται παγκοσμίως με βάση 

το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν ακόμη πολλά κείμενα και εικονογραφήσεις που   

δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάλυση των μελετητών. Οποιαδήποτε περαιτέρω 

ενασχόληση είναι βέβαιο πως θα προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για το ρόλο των 

γυναικών. Αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο της κοινωνίας που δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί επιπόλαια. Άλλωστε, κάθε προσπάθεια μύησης ως προς την 

εξίσωση των δύο φύλων και την πρόοδο του θηλυκού φύλου προς την ελεύθερη 

έκφραση και βούληση είναι ανεκτίμητη. Με τη διερεύνηση νέων πτυχών και την 

εμβάθυνση του θέματος είναι εφικτό να προκύψουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ένα 
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πρώτο βήμα προς την διάλυση του φαινομένου αυτού θα αποτελούσε η πλήρης 

ενημέρωση των πολιτών κι έπειτα η διαπαιδαγώγηση των νέων. Η εκπαίδευση, 

άλλωστε, αποτελεί τον πυρήνα κάθε κοινωνίας εφόσον σχηματίζει και καθοδηγεί, 

μέσω των παιδιών, το μέλλον. 
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