ΠΑΡΑΜΥΘΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Σαν το σιτάρι σπέρνεται στον κόσμο η αλήθεια
Kι απ’ τον καθάριο σπόρο της φυτρώνουν παραμύθια.
Καλότυχος όποιος μπορεί τα στάχυα να θερίσει
Kαι το σιτάρι απ’ τ’ άχυρο καλά να ξεχωρίσει.
Για τον μικρό τον κόπο του μεγάλο κέρδος μένει:
Όλη η αλήθεια που θα βρει στα ψέματα κρυμμένη
Τι Είναι Παραμύθι;
Το παραμύθι σύμφωνα με τη λαογραφία είναι μια φανταστική ιστορία, που
διαθέτει έντονα τα στοιχεία του μαγικού, του υπερφυσικού και του απίθανου.
Συνήθως έχει πρωταγωνιστές υπεράνθρωπα όντα (όπως γίγαντες, δράκους,
νεράιδες, κ.ά.), αλλά και πρόσωπα ικανά μέσω μαγικών αντικειμένων ή προσωπικής
δύναμης για υπεράνθρωπα κατορθώματα. Κάποιος πολύ εύστοχα έγραψε: «Οι
µύθοι και τα παραµύθια απαντούν στα αιώνια ερωτήµατα: “Πώς µοιάζει
πραγματικά ο κόσµος; Πώς θα ζήσω εκεί; Τι να κάνω για να είµαι ο εαυτός µου”; Οι
µύθοι δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, ενώ τα παραµύθια κάνουν απλώς
υποθέσεις· τα µηνύµατά τους υπαινίσσονται λύσεις, αλλά αυτές οι λύσεις δεν
διατυπώνονται ποτέ ξεκάθαρα.
Τα παραµύθια αφήνουν τη φαντασία του παιδιού να αποφασίσει αν (και
πώς) µπορεί να συµβεί στον εαυτό του αυτό που
αποκαλύπτει η ιστορία για τη ζωή και για τη φύση
του ανθρώπου». Στα παραμύθια είναι κυρίαρχη η
διάσταση του απίστευτου. Το αφηγηματικό υλικό
δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατό με την
πραγματικότητα, είναι επινοημένο από τη φαντασία
του αφηγητή και χρησιμοποιείται κυρίως για
ψυχαγωγία και όχι για διδακτικούς σκοπούς. Αν και
ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα
παραμυθέομαι –ουμαι που σημαίνει παρηγορώ
ωστόσο στα νεότερα αποσκοπεί περισσότερο στην
τέρψη, την ψυχαγωγία του ακροατή-αναγνώστη.
Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί τα
παραμύθια από τους εξίσου δημοφιλείς μύθους με
ζώα, οι οποίοι είναι και το αρχαιότερο αφηγηματικό υλικό, κοινό σε όλους τους
πρωτόγονους λαούς.
Από την άλλη αν και δεν έχει καθαρά διδακτική διάσταση δεν πρέπει να
ξεχνάμε και την ηθική του πλευρά. Οι ανθρώπινες αδικίες αποκαθίστανται, τα
όνειρα εκπληρώνονται, το δίκαιο επικρατεί….
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Η Προέλευση και η Διάδοση του Παραμυθιού
Οι πρώτοι παραμυθάδες ασκούσαν επαγγελματικά την τέχνη του
παραμυθιού και προσάρμοζαν στις συνήθειες της κάθε εποχής το πλήθος των
παραμυθιών που είχαν παραλάβει προφορικά. Συνεχιστές τους οι διάσημοι αοιδοί
που στις έμμετρες αφηγήσεις τους περιελάμβαναν μύθους και μοτίβα παραμυθιών,
συχνά επαναλαμβανόμενα.
Το πρώτο παραμύθι που άκουσαν τα παιδιά ήταν συχνά δημιούργημα των
μαμάδων ή των νταντάδων, το οποίο ήταν κάπως σύντομο και απλό και
εξυπηρετούσε στο να αποκοιμηθεί το παιδί ευκολότερα. Στην αρχαία Αθήνα
μητέρες και τροφοί τραγουδούσαν στο παιδί όχι μόνο νανουρίσματα και
τραγουδάκια, αλλά τους διηγούνταν, απ’ όταν έφθαναν σε ηλικία να τις
καταλάβουν, ιστορίες της παραδόσεως. Αυτή ήταν η πρώτη διδασκαλία που
λάβαιναν τα αγόρια.
Ξέρουμε, ότι τα ανυπάκουα παιδιά τα απειλούσαν με διάφορους
“μπαμπούλες”, που τα ονόματά τους ήταν “Ακκώ, Αλφιτώ, Γελλώ, Γοργώ, Έμπουσα,
Λάμια, Μορμώ ή Μορμολύκη, Εφιάλτης”, κοπάδι μεγάλο και τρομακτικό. Ο λύκος
χρησίμευε κι αυτός σα φόβητρο, καθώς βλέπουμε από το μύθο του Αισώπου “O
λύκος και η γριά”. Στα φρόνιμα, όμως, παιδιά μητέρες και τροφοί συνήθιζαν να
διηγούνται διασκεδαστικές ιστορίες, όπου τα ζώα είχαν τον πρώτο ρόλο (αυτούς
τους αισώπειους μύθος, που ο Σωκράτης τους ήξερε απ' έξω μέχρι τα γεράματά του
και προσπάθησε να τους κάνει στίχους μέσα στη φυλακή του, λίγο πριν πεθάνει).
Από αυτούς τους μύθους έβγαινε ένα δίδαγμα, το δίδαγμα της πείρας, και κατά
συνέπεια μια διδασκαλία. Χωρίς αμφιβολία, μητέρες και τροφοί εισήγαγαν, λίγο
αργότερα, το παιδί στη μυθολογία και στους εθνικούς μύθους. Του μετέδιδαν αυτά
που οι ίδιες είχαν μάθει στην παιδική τους ηλικία και αργότερα πηγαίνοντας στις
θρησκευτικές γιορτές και βλέποντας έργα τέχνης. Τα ετοίμαζαν έτσι για τη μελέτη
των ποιημάτων του Ομήρου και του Ησιόδου, που θα γίνονταν αργότερα από το
δάσκαλο της ανάγνωσης (το γραμματιστή).
Στην αρχαία Ελλάδα οι παραμυθάδες ονομάζονταν “λογοποιοί” ή
“μυθοποιοί”, ενώ στην αρχαία Ρώμη “αρεταλόγοι”. Στην Τουρκία ονομάζονταν
“μεντάχ” και ήταν αυτοί που κρατούσαν άγρυπνους τους πιστούς τις νύχτες που
διαρκούσε το ραμαζάνι.
Σήμερα, ο όρος παραμύθι, που αντιστοιχεί στους όρους της σύγχρονης
λαογραφίας folktale (αγγλικά) και Volks-märchen (γερμανικά), χρησιμοποιείται όχι
μόνο για τα κατεξοχήν μαγικά παραμύθια, αλλά και για τις διηγήσεις όπου δρουν
άνθρωποι με το απλό και φυσικό μέτρο των δυνατοτήτων τους, για θρησκευτικές ή
αστείες διηγήσεις. Το 1910 ο Φιλανδός λαογράφος και φιλόλογος Άντι Άαρνε
δημοσίευσε ένα διεθνή κατάλογο των λαϊκών διηγήσεων, τον οποίο μετέφρασε και
εμπλούτισε ο Αμερικανός συνάδελφός του Στιθ Τόμσον το 1928. Ο κατάλογος αυτός
ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη επιστημονική προσπάθεια να ταξινομηθούν οι
διάφοροι τύποι παραμυθιών, αλλά και οι διάφορες παραλλαγές του ίδιου
παραμυθιού, όπως εμφανίζονταν κατά καιρούς στο όριο ανάμεσα στη λογοτεχνία
και τη σύγχρονη παράδοση. Ο σύγχρονος διεθνής κατάλογος περιέχει περισσότερες
από 2.500 αφηγήσεις διάφορων τύπων, που όμως όλες συγκεντρώνουν τα τυπικά
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χαρακτηριστικά του παραμυθιού. Η ανάγκη να συμπεριληφθούν κάτω από έναν
γενικό κύκλο τα διάφορα είδη ήταν απόλυτα αναγκαία. Και αυτό γιατί, εκτός από τα
διάφορα σημεία επαφής (δημοτικότητα, προφορική παράδοση, κ.ά.), πολλά από
αυτά τα είδη είχαν κοινό ένα μεγάλο πρόβλημα! Το πρόβλημα της καταγωγής των
παραμυθιών. Τμήμα αυτού του προβλήματος είναι π.χ. το θέμα της ταυτότητας των
διαφόρων μοτίβων ή θεμάτων, ακόμα και σε παραμύθια συγκεντρωμένα σε
διαφορετικές εποχές και σε λαούς πολύ απομακρυσμένους μεταξύ τους.

Οι Ρίζες του Παραμυθιού
Ένα σημαντικό ερώτημα, που προέκυψε από την επιστημονική μελέτη του
παραμυθιού, ήταν αυτό που αφορούσε τη γέννησή του. Γύρω απ’ αυτό κατά
καιρούς διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες.

Η μυθολογική θεωρία:
Η πρώτη αυτή θεωρία εκφράστηκε από τους αδερφούς Γκριμ, οι οποίοι την
εξέθεσαν στο δεύτερο τόμο της διάσημης συλλογής τους με λαϊκά παραμύθια που
είχαν συλλέξει από την προφορική παράδοση, με τον τίτλο “Kinder und Hausmärchen” (1815). Οι δυο Γερμανοί φιλόλογοι διατύπωσαν την άποψη ότι τα
παραμύθια, αν και νεότερα από τους μύθους και τα επικά τραγούδια, προέρχονταν
από έναν κοινό χώρο, την κοιτίδα του ινδοευρωπαϊκού πολιτισμού και ότι από εκεί
μετακινήθηκαν μαζί με τα ινδοευρωπαϊκά φύλα. Βασική ιδέα των Γκριμ ήταν, ότι τα
παραμύθια ήταν κατάλοιπα αρχαίων μύθων, άρα ήταν έργο όχι μόνο της
φαντασίας, αλλά αποδεικτικό στοιχείο μεγάλης ιστορικής αξίας. Την άποψή τους
αυτή επανέλαβαν με μεγαλύτερη έμφαση στον τόμο των παρατηρήσεων που
εξέδωσαν για τα δικά τους παραμύθια το 1856.
Στην αρχή, η θεωρία έγινε σεβαστή και υποστηρίχθηκε και από άλλους
μελετητές, όπως ο Μαξ Μίλερ, ο Τζορτζ Κοξ, ο Άντζελο ντε Γκουμπερνάτις, κ.ά. Η
μυθολογική θεωρία ξεπεράστηκε όμως πολύ γρήγορα και αντικρούστηκε από
άλλες.

Η ινδική θεωρία:
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1859, εμφανίστηκε η ινδική θεωρία, η οποία
διατυπώθηκε από τον Γερμανό φιλόλογο και σανσκριτολόγο Τέοντορ Μπένφαϊ στη
μακροσκελή εισαγωγή της γερμανικής μετάφρασης (1959) της Πανταστάντρα, της
παλαιότερης ινδικής συλλογής παραμυθιών. Σύμφωνα με τον Μπένφαϊ, οι μύθοι
προέρχονται από τη Δύση και κυρίως από τους ελληνικούς μύθους του Αισώπου, σε
αντίθεση με τα παραμύθια που προέρχονται από την Ινδία και μάλιστα από την
ινδουιστική και βουδιστική της παράδοση.
Πολλά από αυτά τα παραμύθια διαδόθηκαν πριν από τον 10° αιώνα μέσω
της προφορικής παράδοσης προς τη βόρεια Ασία και προς τη Δύση. Άλλα
παραμύθια, κυρίως μετά τον 10° αιώνα, διαδόθηκαν στην Ευρώπη μέσα από μια
μακριά σειρά διαδοχικών μεταφράσεων (με έντονη την ισλαμική επίδραση), κυρίως
μέσω του Βυζαντίου, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Σύμφωνα πάντα με τον Μπένφαϊ,
κάποια άλλα παραμύθια με βουδιστική έμπνευση διαδόθηκαν από την Ινδία στην
Κίνα και το Θιβέτ και από εκεί, μέσω των Μογγόλων, έφθασαν στην Ευρώπη. Πολύ
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σύντομα η θεωρία ξεπεράστηκε, αφού αποδείχτηκε ότι η Ινδία ήταν μια από τις
κυριότερες πηγές δημιουργίας των παραμυθιών, δεν ήταν όμως η μοναδική.

Η πολυγενετική ή ανθρωπολογική θεωρία:
Το 1873 οι Άγγλοι ανθρωπολόγοι Έντουαρντ Τέιλορ και Άντριου Λανγκ,
επηρεασμένοι από την θεωρία της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου, διατύπωσαν
μια καινούργια θεωρία. Σύμφωνα μ’ αυτή, η καταγωγή των παραμυθιών θα έπρεπε
να αναζητηθεί στη διανοητικότητα και στις ψυχικές δυνάμεις του πρωτόγονου
ανθρώπου, ο οποίος έβλεπε τη φύση, τον ήλιο, τους ανέμους, κ.ά., σαν όντα με
ψυχή. Η συγκεκριμένη θεωρία, που δεχόταν την ομοιότητα του ψυχικού και
πνευματικού κόσμου όλων των πρωτόγονων ανθρώπων, θεωρούσε δυνατή την
παράλληλη δημιουργία παρόμοιων βασικών διηγήσεων σε εντελώς διαφορετικά
σημεία του πλανήτη.
Η ιστορικογεωγραφική θεωρία:
Ο Φιλανδός λαογράφος και φιλόλογος Άντι Άαρνε, που όπως ανέφερα δημοσίευσε
ένα διεθνή κατάλογο των λαϊκών διηγήσεων το 1910, διατύπωσε μια καινούρια
θεωρία με τον επίσης Φιλανδό Κάαρλε Κρον. Οι δυο επιστήμονες υποστήριξαν, ότι
ένα παραμύθι σε μια χώρα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με ένα σταθερό τρόπο,
χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όταν όμως μεταδίδεται σε κάποια άλλη χώρα,
αλλάζει και προσαρμόζεται στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον.

Η συμβολιστική θεωρία:
Η διανοητικότητα και ο κόσμος των πρωτόγονων ανθρώπων υποδεικνύουν στα
θέματα των παραμυθιών τα τελευταία ίχνη αρχαίων μύθων. Ο Άρνολντ Κουρ Βαν
Γένεπ συνέδεσε τα παραμύθια με αρχαίους τοτεμικούς μύθους και σχετικές τελετές.
Ο Χανς Νάουμαν υποστήριξε, ότι υπάρχουν ίχνη στοιχείων σχετικών με την πίστη
στην επιστροφή των νεκρών στη γη. Τέλος, ο Σέντλιβ μελετώντας τα παραμύθια του
Σαρλ Περό διατύπωσε την άποψη, ότι προέρχονται από παλιές τελετουργίες των
εποχών του έτους και της μύησης.

Η ψυχαναλυτική θεωρία:
Μια άλλη, τέλος, θεωρία, τις βάσεις της οποίας έθεσε ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης
Σίγκμουντ Φρόιντ, υποστηρίζει την καταγωγή του παραμυθιού από το όνειρο. Η
θεωρία αυτή, αν και δεν κατάφερε να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση στην
προέλευση των παραμυθιών, κατάφερε να προσφέρει μια νέα διάσταση στη μελέτη
τους.

Διαφορετικές εκδοχές ανά χώρα
Τα αδύνατα σημεία των παραπάνω θεωριών, από τις οποίες σχεδόν καμία
δεν μπορεί να θεωρηθεί εντελώς ξεπερασμένη, είναι η υπερβολική τους γενίκευση
και η αξίωση να δώσουν μια μοναδική λύση στο πρόβλημα της καταγωγής των
παραμυθιών, ενώ θα έπρεπε να αναζητηθούν λύσεις διαφορετικές για κάθε τύπο
παραμυθιού. Ένα είναι γεγονός: τα δημοφιλή παραμύθια και οι λαϊκοί μύθοι είναι
πολύ παλιοί. Αυτό διαπίστωσε μια πρόσφατη βρετανική έρευνα, που εστιάστηκε
στη διάσημη “Κοκκινοσκουφίτσα”. Διαπιστώθηκε, ότι όχι μόνο υπάρχουν
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τουλάχιστον 70 παραλλαγές της σε όλο τον πλανήτη, αλλά ότι η προέλευση της
ιστορίας χάνεται στο βάθος του χρόνου.
Μια νέα μελέτη από ανθρωπολόγους, υπό τον ιρανικής καταγωγής δρ. Τζέιμι
Τεχράνι του βρετανικού πανεπιστημίου του Ντέραμ, σύμφωνα με τη βρετανική
“Τέλεγκραφ”, αναζήτησε την καταγωγή των πιο διάσημων παιδικών και λαϊκών
ιστοριών, υιοθετώντας νέες τεχνικές, που συνήθως χρησιμοποιούν οι βιολόγοι, για
να κατατάξουν τα διάφορα είδη στο “δέντρο της ζωής” και έτσι να εντοπίσουν τις
διαδοχικές φάσεις της εξέλιξης μέχρι έναν κοινό πρόγονο στο απώτατο παρελθόν.
Όπως διαπιστώθηκε, η ευρωπαϊκή εκδοχή της “Κοκκινοσκουφίτσας” μιλά για ένα
λύκο που έχει μασκαρευτεί σαν γιαγιά. Στην κινεζική μια τίγρη αντικαθιστά το λύκο,
ενώ στην ιρανική, όπου δεν είναι νοητό ένα κοριτσάκι να περπατά μόνο του στο
δάσος, ο πρωταγωνιστής είναι αγοράκι. Αντίθετα με την κυρίαρχη άποψη ότι η
“Κοκκινοσκουφίτσα” κατάγεται από τη Γαλλία, λίγο πριν ο Σαρλ Περό παρουσιάσει
την πρώτη γραπτή εκδοχή της ιστορίας κατά τον 17° αιώνα, την οποία στον 19°
αιώνα ξαναέγραψαν οι αδελφοί Γκριμ, η έρευνα του δρ. Τεχράνι κατέληξε ότι στην
πραγματικότητα διάφορες παραλλαγές της ίδιας ιστορίας μοιράζονται κάποιον
κοινό “πρόγονο”, που υπήρξε τουλάχιστον πριν 2.600 χρόνια. Ο άγνωστος κοινός
“πρόγονος” εκτιμάται ότι πρέπει να έμοιαζε με μια άλλη ιστορία, το “Λύκο και τα
Παιδιά”, όπου ο λύκος προσποιείται ότι είναι μια κατσικούλα, για να μπορέσει να
μπει σ’ ένα σπίτι γεμάτο κατσίκες. Οι διάφορες αφρικανικές παραλλαγές της
“Κοκκινοσκουφίτσας” θεωρείται ότι προέρχονται από αυτή την συγγενική ιστορία,
οι παραλλαγές του Ιράν αποτελούν στενό συγγενή της ευρωπαϊκής
“Κοκκινοσκουφίτσας”, ενώ οι παραλλαγές που συναντώνται στην Ιαπωνία, την
Κορέα, την Κίνα και τη Βιρμανία, αποτελούν μια ξεχωριστή ασιατική οικογένεια.
Όπως δήλωσε ο Τεχράνι, “διαχρονικά αυτές οι λαϊκές ιστορίες έχουν αδιόρατα
αλλάξει και έχουν εξελιχθεί, προσαρμοζόμενες όπως ένας βιολογικός οργανισμός.
Επειδή πολλές καταγράφηκαν πολύ μετά την αρχική δημιουργία τους, έχουν
επανεφευρεθεί από εκατοντάδες γενιές.
Η μελέτη της εξάπλωσης και των μεταβολών αυτών των ιστοριών μάς μαθαίνει
διάφορα πράγματα για την ανθρώπινη ψυχολογία και για το είδος των πραγμάτων
που θεωρούμε αξιομνημόνευτα”. Άγνωστο παραμένει, με ποιον τρόπο η ιστορία της
“Κοκκινοσκουφίτσας” πέρασε από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά είναι πιθανό αυτό
να συνέβη κατά μήκος των διακρατικών εμπορικών οδών της αρχαιότητας και μέσω
της συνεχούς μετακίνησης ανθρώπων από τόπο σε τόπο. Σύμφωνα με μια θεωρία, η
εξάπλωση αυτών των ιστοριών είχε και μια άλλη μισο-συνειδητή αιτία: την
επιθυμία να περάσουν στις νεότερες γενιές μια σειρά από ιδέες και συμβουλές για
καλύτερη επιβίωση, π.χ. για την αντιμετώπιση της βίας και της απάτης. Η
αρχαιότερη ιστορία που βρέθηκε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους Bρετανούς
μελετητές, είναι ένας μύθος του Αισώπου, που χρονολογείται από τον 6° αι. π.Χ
περίπου.
Συνεπώς, όπως ανέφεραν, ο κοινός πρόγονος όλων αυτών των παιδικών
ιστοριών πρέπει να αναζητηθεί ακόμα πιο πίσω στο χρόνο. “Ψάχνουμε μια πολύ
αρχαία ιστορία, που εξελίχτηκε με το πέρασμα του χρόνου”, ανέφερε ο Τεχράνι, ο
οποίος παρουσίασε την έρευνά του στο Βρετανικό Φεστιβάλ Επιστήμης τον
Σεπτέμβριο του 2009.
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Από την προφορική στην έντεχνη λογοτεχνία
Η αποδοχή των παραμυθιών ως αναγνωρισμένο είδος της λαϊκής
λογοτεχνίας και συνεπώς η διατύπωση των σχετικών φιλολογικών προβλημάτων,
είναι σχετικά πρόσφατη, αφού μόνο μετά το έργο των αδελφών Γκριμ θεωρήθηκε
ότι το παραμύθι (με τη μετάβαση από την προφορική παράδοση στην γραπτή
λογοτεχνία) μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τη γνωστική, γλωσσική
και αισθησιοκινητική καλλιέργεια του παιδιού.
Εδώ χρειάζεται να διακρίνουμε το λαϊκό παραμύθι από το λόγιο, καθώς οι
όροι συγχέονται συστηματικά, γιατί οι δυο μορφές συνυπήρξαν και
αλληλεπίδρασαν στην Ευρώπη από τα μέσα του 14ου αιώνα και μετά. Αυτό
οφείλεται στη σταδιακή διαφοροποίηση του κοινού που αποδέχτηκε το παραμύθι.
Ενώ αρχικά αποτελούσε ένα είδος προφορικής ψυχαγωγίας για τα λαϊκά στρώματα,
στη συνέχεια πέρασε στους αστικούς κύκλους, όπου επίσημοι αποδέκτες του
κατέληξαν να είναι τα παιδιά. Οι διαφορές ανάμεσα στο (προφορικό) λαϊκό και το
(γραπτό) λόγιο παραμύθι αφορούσαν την παραγωγή, τη μεταβίβαση και τη
λειτουργία του παραμυθιακού λόγου.
Τα πρώτα και τα περισσότερα παραδείγματα επεξεργασμένων φιλολογικά
παραμυθιών προέρχονται από την Ανατολή, με γνωστότερο παράδειγμα τις “Χίλιες
και μια νύχτες”. Στην Ευρώπη τα παραμύθια απέκτησαν τη μεγαλύτερη έντεχνη
ανάπτυξη μέσω των δραματικών παραμυθιών του Σέξπιρ (Όνειρο καλοκαιρινής
νύχτας, Τρικυμία), του Γιόχαν Λούντβιχ Τίικ, του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, του
Τζαμπατίστα Μπαζίλε (Το παραμύθι των παραμυθιών), του Στραπαρόλα (Οι
ευχάριστες νύχτες), του Βοκκάκιου (Δεκαήμερο), κ.ά. Σε πολλές από τις παραπάνω
περιπτώσεις τα παραμύθια έγιναν έντεχνα και επιτηδευμένα έργα, ενώ ο λαός, που
τα είχε διατηρήσει μέσα στους αιώνες, δε φαινόταν πια καθόλου.
Το ρομαντικό κίνημα υπογράμμισε τη σημασία του λαϊκού αφηγητή και
προώθησε συλλογές παραμυθιών, σύμφωνες με το αρχικό κείμενο. Έτσι, το
παραμύθι πέρασε σταδιακά από το συλλογικό στο ατομικό επίπεδο και από την
αγροτική στην αστική τάξη.

Πηγές των Παραμυθιών
Τα παραμύθια γεννήθηκαν από διάφορες πηγές και γνώρισαν διαφορετική
εξέλιξη. Ανάλογα με τα θέματά τους διακρίνονται σε παραμύθια με ζώα, με
ανθρώπους που υφίστανται δοκιμασίες, μετά έχουμε τα μαγικά παραμύθια στα
οποία η δράση προωθείται με τρόπους μαγικούς ή και τα ευτράπελα παραμύθια
που παρωδούν καταστάσεις και ασκούν κοινωνική κριτική.
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την ελληνική Μυθολογία, την
πρώτη πηγή παραμυθιών, τα Λαϊκά Παραμύθια, τους Μύθους του Αισώπου, τα
Ευρωπαϊκά Παραμύθια και τα Σύγχρονα Παραμύθια. Ας δούμε, όμως, το κάθε ένα
ξεχωριστά.
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Η Μυθολογία
Η Μυθολογία είναι διακριτός επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη
μελέτη των μύθων, δηλαδή των ιστοριών που ένας ιδιαίτερος πολιτισμός θεωρεί
αληθινές και βασίζονται στην θρησκεία και την πίστη.

Ο Ρόλος της Μυθολογίας στη Ζωή του ανθρώπου
Όπως λέγεται παραπάνω η μυθολογία βασίζεται στην θρησκεία και την
πίστη. Οι μυθολογία δημιουργήθηκε κυρίως από τους αρχαίους Έλληνες.
Γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιστοί και έτσι ανακαλύφθηκαν και
εκδόθηκαν οι μύθοι από τους αρχαίους ποιητές και φιλοσόφους. Οι μυθολογία
ερμηνεύει επίσης την φυσική, ανεξήγητα φαινόμενα και πολιτισμικά κενά και ότι
άλλο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ορθολογικά και επίσης εμπλέκεται και η θεότητα .
Η μυθολογία στον σύγχρονο κόσμο παραμένει ζωντανή μέσω των αστικών μύθων,
της επιστημονικής φαντασίας λογοτεχνίας και πολλών άλλων τρόπων.

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
Οι «μύθοι προέλευσης» ή οι «μύθοι δημιουργίας» αποτελούν μια
προσπάθεια να καταστεί ο κόσμος κατανοητός και να εξηγηθεί η προέλευση του με
απλούς όρους. Η ευρύτατα αποδεκτή άποψη για την αρχή των πραγμάτων όπως
αναφέρεται από τον Ησίοδο στη Θεογονία, ξεκινά με το Χάος, την πραγματική
ανυπαρξία των πάντων. Από το κενό προέκυψε η Γαία και μερικά άλλα αρχικά θεία
όντα: ο Έρωτας, η Άβυσσος (τα Τάρταρα), και ο Έρεβος. Χωρίς αρσενική βοήθεια η
Γαία γέννησε τον Ουρανό που έπειτα την γονιμοποίησε ξανά. Από εκείνη την ένωση
γεννήθηκαν πρώτα οι τιτάνες: έξι αρσενικά και έξι θηλυκά όντα (Ωκεανός, Κοίος,
Κριός, Υπερίων, Ιαπετός, Κρόνος, Θεία, Ρέα, Θέμις, Μνημοσύνη, Φοίβη και Τηθύς),
κατόπιν οι μονόφθαλμοι Κύκλωπες και οι Εκατόγχειρες. Ο Κρόνος που ήταν ο
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νεότερος, πολύ πανούργος και πιο φοβερός εκ των παιδιών της Γαίας, με την
προτροπή της μητέρας του ευνούχισε τον πατέρα του Ουρανό και έγινε ο
κυβερνήτης των Θεών με την αδελφή του Ρέα ως σύζυγο του ενώ οι άλλοι τιτάνες
έγιναν αυλικοί του. Η σύγκρουση πατέρα γιου επαναλήφθηκε όταν ο Κρόνος ήρθε
αντιμέτωπος με τον γιο του, Δία. Ο Δίας, με την βοήθεια της μητέρα του Ρέας,
προκάλεσε τον Κρόνο σε πόλεμο για την βασιλεία των Θεών. Εν τέλει, με τη βοήθεια
των Κυκλώπων, που ελευθέρωσε από τα Τάρταρα, ο Δίας και οι σύμμαχοί του
νίκησαν, ενώ ο Κρόνος και οι τιτάνες φυλακίστηκαν στα Τάρταρα.

Οι Ήρωες της Μυθολογίας
Ως ήρωας στη μυθολογική παράδοση αλλά και ως σύγχρονο κοινωνικό
αρχέτυπο εννοείται κάποιος άνδρας ή γυναίκα (ηρωίδα), που μπορεί να
εμφανίζεται παραδοσιακά ως πρωταγωνιστής ενός μύθου, ενός θρύλου ή έπους και
που κατέχει ικανότητες μεγαλύτερες από εκείνες που κατέχει ο μέσος άνθρωπος.
Αυτές οι ικανότητες τον βοηθούν να εκτελέσει ασυνήθιστες και παράτολμες
αγαθοεργές πράξεις (ηρωική πράξη) για τις οποίες γίνεται γνωστός/ή . Αυτές οι
δυνάμεις δεν είναι μόνον σωματικές αλλά και διανοητικές ή ψυχικές. Ως ήρωας
επίσης νοείται η κεντρική φυσιογνωμία ενός λογοτεχνικού, θεατρικού και
κινηματογραφικού έργου.
Η εποχή στην όποια ζούσαν οι ήρωες είναι γνωστή ως ηρωική εποχή. Η
επική ποίηση δημιούργησε κύκλους ιστοριών γύρω από συγκεκριμένα γεγονότα ή
ήρωες και καθιέρωσε τις οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των ηρώων στις διάφορες
ιστορίες. Έτσι, προέκυψε και η χρονολογική διάταξη των ιστοριών. Σύμφωνα με τον
Ken Dowden, "υπάρχει μια δομή αίτιο-αποτέλεσμα, μπορούμε δηλαδή να
παρακολουθήσουμε την τύχη κάποιων οικογενειών σε βάθος χρόνου". Μετά την
άνοδο της λατρείας των ηρώων, θεοί και ήρωες θεωρούνται εξίσου ιεροί και
επικαλούνται από κοινού σε όρκους και προσευχές. Σε αντίθεση με την εποχή των
θεών, κατά τη διάρκεια της ηρωικής εποχής, οι ήρωες δεν αποτελούν μια
καθορισμένη κλειστή ομάδα. Μείζονες θεοί δεν γεννιούνται πλέον, αλλά νέοι
ήρωες μπορούν πάντοτε να αναδειχθούν.
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Μια άλλη σημαντική διάφορα είναι ότι ο ήρωας προσδιορίζει την
εθνολογική ταυτότητα της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Αντίθετα, οι θεοί
θεωρούνταν καθολικοί. Οι μνημειώδες εκδηλώσεις προς τιμήν του Ηρακλή
θεωρούνται ως η απαρχή της εποχής των ηρώων. Στην ηρωική εποχή έχουν επίσης
αποδοθεί τρία μεγάλα στρατιωτικά γεγονότα, η Αργοναυτική εκστρατεία, ο Τρωικός
καθώς και ο Θηβαϊκός πόλεμος.

Εποχή Θεών και Ανθρώπων
Ανάμεσα στην εποχή που οι θεοί ζούσαν απόμακροι και την εποχή που
έπαψαν να παρεμβαίνουν στην ανθρώπινη ιστορία, εξελίχθηκε μια σύντομη
μεταβατική εποχή στην οποία θεοί και θνητοί ζούσαν μαζί. Οι περισσότερες από
αυτές τις ιστορίες περιλαμβάνονται στο Μεταμορφώσεις του Οβιδίου και
διαιρούνται σε δύο θεματικές ενότητες: ιστορίες αγάπης, και ιστορίες θείας
τιμωρίας. Οι ιστορίες αγάπης συχνά συνεπάγονται αιμομιξία ή αποπλάνηση και
ένωση μιας θνητής με θεό, με καρπούς του έρωτα ηρωικούς απογόνους. Δίδαγμα
είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ θεών και θνητών πρέπει να αποφεύγονται, γιατί σπάνια
έχουν ευτυχή κατάληξη. Πιο σπάνια, μια θεά ζευγαρώνει με έναν θνητό, όπως στον
ομηρικό Ύμνο για την Αφροδίτη, όπου η Θεά ενώνεται με τον Αγχίση και γεννά τον
Αινεία.

ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Το Λαϊκό Παραμύθι
Λαϊκά παραµύθια είναι τα παραµύθια εκείνα που δεν γράφτηκαν από
κάποιο λογοτέχνη σε βιβλίο αλλά διαδόθηκαν από στόµα σε αυτί και από αυτί σε
στόµα. Οι ρίζες των παραµυθιών αυτών χάνονται στα βάθη των αιώνων, κανείς δεν
γνωρίζει ποιος ήταν αυτός που τα σκέφτηκε πρώτος ούτε ποια ήταν η πρωταρχική
τους εκδοχή. Είναι κάτι σαν τα σημερινά λαϊκά τραγούδια που από τόπο σε τόπο
παραμετροποιούνται ανάλογα με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας. Άλλωστε
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σώζονται τόσες διαφορετικές εκδοχές τους, και σε τόσα διαφορετικά µέρη, που δεν
µπορούµε καν να βρούµε από ποιο µέρος ξεκίνησαν. Χαρακτηριστικό είναι το
«κάποτε ριζώνουν και τα λόγια», το οποίο συνδέεται φανερά µε το µύθο του Μίδα,
και του οποίου σώζονται τουλάχιστον τέσσερις εκδοχές, από τη Ζάκυνθο, τον Πόντο,
την Ήπειρο και τη Θράκη. Αποτελούν γνήσιο στοιχείο λαϊκής τέχνης.
Τα παραµύθια, όπως και οι µύθοι, είναι φανταστικές ιστορίες που ωστόσο
κρύβουν µέσα τους µεγάλες αλήθειες. Πολλοί παραµυθάδες έκλειναν τις αφηγήσεις
τους λέγοντας: «ήµουνα κι εγώ εκεί με παπούτσι από χαρτί», όχι για να πούνε
ψέµατα, αλλά ακριβώς για να δείξουν πόσο αληθινά είναι τα παραµύθια, παρόλο
που κρύβουν σοφά την αλήθειά τους πίσω από φανταστικές ιστορίες. Επίσης το
«κλείσιμο» των παραμυθιών υπογραμμίζει τη μαγική σχέση του κοινού με το
παραμύθι: και ζήσαν αυτοί καλά…κι εμείς καλύτερα

Οι Ήρωες του Λαϊκού Παραμυθιού
Άγνωστο επίσης είναι ότι το γεγονός στα λαϊκά παραμύθια περιγράφονται
καταστάσεις στις οποίες τοποθετούνται οι ήρωες άσχετα με το φύλο τους. Η
εκπαίδευση αποτελεί πολιτική πράξη η οποία αντανακλά πολιτική φιλοσοφία κάθε
κοινωνίας. Οι ήρωες χωρίζονται σε κάλους και κακούς. Ο καλός ήρωας διαφέρει
από τον κακό σε όλα. Άλλωστε οι ακρότητες κυριαρχούν στο παραμύθι. Η έννοια
της μεσότητας δεν υπάρχει. Οι ήρωες είναι καλοί ή κακοί, όμορφοι ή άσχημοι,
πλούσιοι ή φτωχοί, έξυπνοι ή κουτοί…
Επίσης, είναι το πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναπαρασταθεί από κάποιο
άνθρωπο ή ζώο. Είναι τα πρόσωπα τα οποία θα πράττουν καλά πράγματα με σκοπό
να περάσουν ένα μήνυμα το οποίο είναι να φερόμαστε καλά και να πράττουμε
καλά για να έχουμε μια ευτυχισμένη και ενάρετη ζωή. Ενώ ο κακός ήρωας της
υπόθεσης είναι το πρόσωπο το οποίο θα καταχραστεί κάποια πρόσωπα ή
καταστάσεις με σκοπό να δείξει ένα άσχημο, αντιπαθητικό πρόσωπο στον
αναγνώστη που τις πιο πολλές φορές γίνεται πρόσωπο ως μίμηση.
Όλοι οι ήρωες του παραμυθιού, άνθρωποι, ζώα, φυτά, προσαρμόζονται στο
περιβάλλον του παιδιού. Το παιδί που στην καθημερινότητά του έρχεται
αντιμέτωπο με προβλήματα, εμπόδια και δυσχέρειες εξαιτίας του προβλήματος
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που αντιμετωπίζει, μέσω του παραμυθιού το υπερνικά και εισέρχεται σε ένα κόσμο
πλούσιων και θαυμαστών αναπαραστάσεων. Το παιδί με ειδικές ανάγκες και
δυνατότητες από τις σχέσεις με τα αντικείμενα ξεχωρίζει εκείνα που κινούνται και
ενδιαφέρεται κυρίως για όσα αντιπροσωπεύουν δράση και ενέργεια.

Ο Συνολικός Ρόλος των Ηρώων
Όλοι διαβάζουμε παραμύθια, για αυτό και όλοι ξέρουμε πως, χωρίς ήρωες
δεν υπάρχει ιστορία. Αυτό συμβαίνει διότι μέσα από αυτούς βγαίνει το τελικό
συμπέρασμα. Σε άλλα παραμύθια αυτό είναι απλά ένα ωραίο τέλος, σε άλλα όμως,
είναι ένα ηθικό δίδαγμα. Όπως και να’χει το αίσιο τέλος εκφράζει την ανάγκη του
ανθρώπου για ευτυχία.
Πάντως για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα πρέπει να προηγηθεί μια
πλοκή η οποία δημιουργείται μέσω των ηρώων. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πως
το παραμύθι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους ήρωες. Οι μορφές των ηρώων
διαφέρουν από είδος σε είδος ακόμα και από ιστορία σε ιστορία. Ένα παράδειγμα
είναι ότι στα παραμύθια του Αισώπου οι ήρωες είναι ζώα ενώ σε παραμύθια από
άλλους συγγραφείς είναι άνθρωποι, που συχνά τα ονόματά τους παραπέμπουν σε
εμφάνιση ή ντύσιμο. Πχ. Χιονάτη, Ξανθομαλλούσα, Κοντορεβιθούλης, Σταχτοπούτα,
Κοκκινοσκουφίτσα, κ.α. Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά στοιχεία της
φύσης προσωποποιούνται και έχουν και αυτά ένα ρόλο στο παραμύθι.
Εκτός από την εξωτερική τους μορφή όμως, αν δούμε την «διδακτική» θα
καταλάβουμε πως είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι κατά την
διάρκεια παρασκευής τους είχαν αρκετά μεγάλη απήχηση στα παιδιά αλλά και
στους γονείς. Μπορούμε εύκολα να το συμπεράνουμε από το γεγονός ότι μέχρι ένα
παιδί να κλείσει τα δέκα έτη ζωής συγκρίνει συνεχώς τον εαυτό του με ήρωες
παραμυθιών (μέχρι να ανακαλυφθούν τα κινούμενα σχέδια τουλάχιστον). Τέλος
όλοι όσοι έχουν περάσει από τη παιδική ηλικία έχουν σχηματίσει μια εικόνα μέσα
τους για τα παραμύθια και κυρίως οι παλαιότερες γενιές, όπως των παππούδων μας
ή ακόμα καλύτερα οι παππούδες τους. Αυτοί ήξεραν καλύτερα από όλους μας πως
είναι να ζεις ένα παραμύθι μόνο με τις εικόνες της φαντασίας και πως είναι να
κατασκευάζεις έναν ήρωα στο μυαλό σου!

ΤΙΤΛΟΙ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Το Δαφνοκούκουτσο, Oι μύθοι στου κενταύρου την ράχη, H αστράμαξα
(Παραμύθι Αρμενίας), Λαλούν πουλιά λαλούν αηδόνια,H νεράιδα και το μαντήλι και
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τα μαγικά σεντούκια.

Κόκκινη κλωστή δεμένη
Στην ανέμη τυλιγμένη
Δωσ’της κλώτσο να γυρίσει
Παραμύθι ν’ αρχινήσει
Οι δώδεκα μήνες

Λαϊκό παραμύθι

Μια φορά κι έναν καιρό μια χήρα γυναίκα και πολύ φτωχιά είχε πέντε παιδιά κι
ήταν τόσο φτωχιά, που δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Και δεν έβρισκε και δουλειά για να
δουλέψει, μόνο μια φορά την εβδομάδα την φώναζε μια αρχόντισσα γειτόνισσά
της, και της ζύμωνε το ψωμί της και της έδινε για τον κόπο της μηδεκάν ένα γωνιάδι
ψωμί να πάει στα παιδιά της να φάνε· μόν’ έφευγε η καημένη με τα ζυμάρια στα
χέρια κι ερχότανε στο σπίτι της κι εκεί τα έπλυνε με παστρικό νερό και κείνο το νερό
το έβραζε και γινόταν κομμάτι σαν χυλός και τρώγανε τα παιδιά της. Και μ’ αυτόν το
χυλό ήταν όλη την εβδομάδα χορτάτα, όσο να ξαναζυμώσει πάλι η μάνα τους στην
αρχόντισσα και νά ’ρθει πάλι η μάνα τους με τ’ άνιφτα τα χέρια και να τους κάνει
πάλι χυλό.
Και τα παιδιά της αρχόντισσας με τόσα και τόσα φαγιά, πολλά και παχιά, και με το
αφράτο το ψωμί δε θρεβότανε, μόν’ ήτανε σαν τσίροι. Τα παιδιά όμως της φτωχιάς
θρεβότανε και παχαίνανε και ήτανε σαν μπαρμπουνάκια. Και σάστιζε η αρχόντισσα
και το ’κανε κουβέντα στις φιλενάδες της κι οι φιλενάδες της τής είπαν:
– Θρέβονται και παχαίνουν τα παιδιά της φτωχιάς, γιατί παίρνει την τύχη των
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παιδιών σου στα χέρια της και την πηγαίνει στα δικά της τα παιδιά. Γι’ αυτό κείνα
παχαίνουν και τα δικά σου ξεπέφτουν και χαλούν.
Το πίστεψεν η αρχόντισσα και, όταν ήρθε η μέρα για να ζυμώσει πάλι, δεν την
άφησε τη φτωχιά να φύγει με άνιφτα χέρια, μόνο την έβαλε και νίφτηκε καλά καλά,
για ν’ απομείνει η τύχη μέσ’ στο σπίτι της. Κι η φτωχιά ήρθε στο σπίτι της με τα
δάκρυα στα μάτια.
Τα παιδιά της, άμα την είδαν και δεν είχαν τα χέρια της ζυμάρια, αρχίσανε να
κλαίνε. Κι από ένα μέρος κλαίγανε τα παιδιά κι από τ’ άλλο η μάνα. Τέλος αυτή σα
μεγάλη έκανε σίδερο την καρδιά της και μέρωσε και είπε στα παιδιά της:
– Μερώστε, παιδιά μου, και μην κλαίτε και θα σας βρω ένα κομμάτι ψωμί να σας
φέρω.
Και πήγε από πόρτα σε πόρτα και τρόμαξε να βρει να της δώσουν ένα ξερογώνιαδο
και το μούσκεψε καλά καλά με το νερό και το μοίρασε στα παιδιά της, κι αφού
φάγανε, τα έβαλε και πλαγιάσανε και κοιμηθήκανε. Κι αυτή απάνω στα μεσάνυχτα
παίρνει τα μάτια της και φεύγει, για να μην ιδεί τα παιδιά της να πεθαίνουν από την
πείνα.
Κει που πήγαινε στην έρημο τη νύχτα, βλέπει σ’ ένα ψήλωμα ένα φέξος και
πήγαινε πάνω σ’ αυτό. Κι όταν πήγε κοντά, είδε πως ήταν τέντα και στη μέση της
τέντας κρεμότανε ένας μεγάλος πολυέλαιος με λαμπάδες και αποκάτω από τον
πολυέλαιο κρεμότανε ένα πράγμα στρογγυλό σαν τόπι. Μπήκε μέσα στην τέντα
εκείνη, κι είδε και καθότανε δώδεκα παλληκάρια και μιλούσανε για μιαν υπόθεση
πώς πρέπει να την κάμουν.
Η τέντα ήταν στρογγυλή και στο έμπασμα της τέντας από δεξιά καθότανε τρία
παλληκάρια κι είχαν τα στήθια τους ανοιχτά και στα χέρια τους βαστούσαν τρυφερά
χορτάρια κι άνθια από τα δέντρα.
Παρακάτω από αυτά τα παλληκάρια καθότανε άλλα τρία κι ήταν ανασκουμπωμένα
ως τους αγκώνες και χωρίς επανωφόρι και βαστούσαν στα χέρια τους στάχυα ξερά.
Παρακάτω καθότανε άλλα τρία παλληκάρια και βαστούσαν στο χέρι τους από ένα
τσαμπί σταφύλι.
Παρακάτω καθότανε και άλλα τρία παλληκάρια παραμαζωμένα και φορούσαν από
μια γούνα μακριά από το λαιμό ως κάτω από τα γόνατα.
Άμα την είδαν τα παλληκάρια τη γυναίκα, είπαν:
– Καλώς τη θείτσα, κάθισε.
Κι η γυναίκα, αφού τα χαιρέτησε, κάθισε. Κι αφού κάθισε τη ρωτήσανε πώς ήταν
και πήγε σε κείνα τα μέρη. Κι η καημένη η χήρα αφηγήθηκε την κατάστασή της και
τα βάσανά της κι επειδή τα παλληκάρια καταλάβανε πως πεινά η φτωχιά,
σηκώθηκεν ένας από εκείνους που φορούσαν τις γούνες και της έβαλε τραπέζι κι
έφαγε· κι είδε πως ήταν κουτσός.
Αφού έφαγεν η γυναίκα και χόρτασε, αρχίσανε τα παλληκάρια να τη ρωτούν για
λογής λογής πράματα της χώρας κι η γυναίκα αποκρινότανε ότι ήξερε. Στα υστερινά
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τής λένε τα τρία παλληκάρια, που είχαν τα στήθια τους ανοιχτά:
– Ε, θείτσα, πώς περνάτε με τους μήνες του χρόνου; Πώς σας φαίνεται ο Μάρτης, ο
Απρίλης κι ο Μάης;
– Καλά περνούμε παιδιά μου, αποκρίθηκεν η χήρα και μάλιστα, αφού έρθουν
αυτοί οι μήνες, πρασινίζουν τα βουνά κι οι κάμποι και στολίζεται η γης με λογιών
των λογιών λουλούδια και βγαίνει μια μοσκοβολάδα, που ανασταίνεται ο
άνθρωπος. Αρχίζουν και κελαηδούν όλα τα πουλιά. Βλέπουν οι ζευγίτες τα χωράφια
τους πράσινα και χαίρεται η καρδιά τους κι ετοιμάζουν τις αποθήκες τους. Ώστε δεν
έχουμε τίποτα να παραπονεθούμε για το Μάρτ’ Απρίλη και Μάη, γιατί ρίχνει ο Θεός
φωτιά και μας καίει για την αχαριστιά μας.
Ύστερα της είπαν και τα άλλα τρία τα παλληκάρια, που ήταν ανασκουμπωμένα και
βαστούσαν στάχυα:
– Εμ, ο Θεριστής, ο Αλωνιστής κι ο Αύγουστος πώς σας φαίνονται;
Κι η φτωχιά αποκρίθηκε:
– Και γι’ αυτούς τους μήνες δεν έχουμε τίποτα να παραπονεθούμε, γιατί με τη
ζέστα που κάνουν, ωριμάζουν τα γεννήματα και όλα τα οπωρικά. Τότε θερίζουν οι
ζευγίτες τα σπαρτά τους κι οι περιβολαρέοι συμμαζεύουν τα οπωρικά τους. Και
μάλιστα οι φτωχοί πολύ είναι ευχαριστημένοι απ’ αυτούς τους μήνες, γιατί δεν
χρειάζονται πολλά και ακριβά ρούχα.
Ύστερα τη ρωτήσανε τ’ άλλα τα τρία τα παλληκάρια, που βαστούσαν τα σταφύλια:
– Με τους μήνες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη πώς τα πάτε;
– Αυτούς τους μήνες, αποκρίθηκεν η γυναίκα, μαζεύουν οι άνθρωποι τα σταφύλια
και τα κάνουν κρασί. Κι αλλιώς έχουν αυτό το καλό που δίνουν είδηση πως έρχεται
ο χειμώνας και φροντίζουν οι άνθρωποι για ξύλα, για κάρβουνα και για βαριά
φορέματα, για να ζεσταίνονται.
Ύστερα τη ρωτήσανε και τα παλληκάρια, που είχαν τις γούνες:
– Eμ, με τους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη πώς περνάτε;
– A! αυτοί οι μήνες πολύ μας αγαπούν, είπεν η φτωχιά, κι εμείς πολύ τους
αγαπούμε. Mα θα ρωτήσετε γιατί; Nά γιατί! επειδή οι άνθρωποι είναι φυσικά
αχόρταγοι και θέλουν να δουλεύουν χρονικίς, για να κερδαίνουν πολλά, έρχονται
αυτοί οι μήνες του χειμώνα και μας περιμαζώνουν τριγύρω στη γωνιά και μας
ξεκουράζουν απ’ τις δουλειές του καλοκαιριού. Τους αγαπούν κι οι άνθρωποι, γιατί
με τις βροχές τους και με τα χιόνια τους μεγαλώνουν όλα τα σπαρτά και όλα τα
χορτάρια. Ώστε, παιδιά μου, όλ’ οι μήνες καλοί κι άξιοι είναι και κάνουν κάθε ένας
τη δουλειά, που τον πρόσταξεν ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε καλοί.
Τότε τα έντεκα τα παλληκάρια γνέψανε στον πρώτο από κείνους που βαστούσαν
τα σταφύλια και βγήκεν όξω και σε λίγο ήρθε πάλι μέσα και βαστούσε στα χέρια
του μια λαγήνα ταπωμένη και την έδωκε στη γυναίκα και της είπαν:
– Άιντε τώρα θείτσα, πάρε αυτήν τη λαγήνα και πήγαινε στο σπίτι σου να ζήσεις τα
παιδιά σου.
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Φορτώθηκε τη λαγήνα η γυναίκα με τη χαρά και είπε στα παλληκάρια:
– Πολλά τα έτη σας, παιδιά μου.
– Ώρα καλή σου, θείτσα, της αποκρίθηκαν κι έφυγε.
Και ίσια ίσια την ώρα που χάραξε, ήρθε κι αυτή στο σπίτι της κι ηύρε τα παιδιά της
ακόμα και κοιμόντανε. Κι άπλωσε ένα σεντόνι κι άδειασε τη λαγήνα κι είδε πως
ήταν γεμάτη φλουριά και κόντεψε να τα χάσει από τη χαρά της.
Αφού έφεξε καλά, πήγε στο φούρνο της αγοράς κι αγόρασε πεντ’ έξι ψωμιά και
καμιάν οκά τυρί και ξύπνησε τα παιδιά της, τα ένιψε, τα συγύρισε, τα ’βαλε κι είπαν
την προσευχή τους κι ύστερα τους έδωσε ψωμί και τυρί και φάγανε τα καημένα και
χορτάσανε καλά.
Ύστερα αγόρασε ένα κιλό σιτάρι και το πήγε στο μύλο και το άλεσε, το ζύμωσε και
πήγε τα ψωμιά στο φούρνο και ψηθήκανε.
Και την ώρα που γύριζε απ’ το φούρνο με την πινακωτή τα ψωμιά στον ώμο και
πήγαινε στο σπίτι της, την είδεν η αρχόντισσα κι υποψιάστηκε πως κάτι τι της έτυχε
κι έτρεξε καταπόδι της, για να μάθει πού ηύρε τ’ αλεύρι και ζύμωσε. Η αγαθή η
φτωχιά είπεν όλη την αλήθεια.
Ζήλεψε η αρχόντισσα κι έβαλε στο νου της να πάει και κείνη σε κείνα τα
παλληκάρια.
Τη νύχτα λοιπόν, αφού αποκοίμισε τον άντρα της και τα παιδιά της, βγήκε από το
σπίτι της και πήρε το δρόμο και πάει κι ηύρε την τέντα, που ήτανε οι δώδεκα μήνες,
και τους χαιρέτησε. Κι αυτοί της είπαν:
– Καλώς την κοκώνα, πώς ήταν και καταδέχτηκες και μας ήρθες;
– Είμαι φτωχιά, αποκρίθηκε, κι ήρθα να με βοηθήσετε.
– Πολύ καλά, είπαν· πεινάς; θέλεις να φας;
– Όχι, σας ευχαριστώ, είπε, είμαι χορτάτη.
– Πολύ καλά, είπαν τα παλληκάρια, και πώς περνάτε στη χώρα;
– Μη χειρότερα, αποκρίνεται.
– Εμ, πώς περνάτε με τους μήνες; ξαναρωτήσανε.
– Πώς να περάσουμε, αποκρίθηκεν εκείνη. Ο κάθε ένας τους έχει και την οργή του.
Ενώ από τον Αύγουστο είμαστε συνηθισμένοι στη ζέστα, έρχεται μάνι-μάνι ο
Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης κι ο Νοέμβρης και μας κρυώνουν και άλλον τον πιάνει
παροξυσμός και άλλος πουντιάζει. Ύστερα μπαίνουν οι χειμωνιάτικοι οι μήνες
Δεκέμβρης, Γενάρης και Φλεβάρης και μας παγώνουν και γεμίζουν οι δρόμοι χιόνια
και δεν μπορούμε να βγούμε όξω και μάλιστα κείνος ο Κουτσοφλέβαρος!… (Τ’
ακούει ο καημένος ο Φλεβάρης). Αμ’ κείνοι πάλι οι ξεμωραμένοι μήνες, Μάρτης,
Απρίλης και Μάης! Δεν το νιώθουν πως είναι καλοκαιρινοί μήνες, μόν’ θέλουν να
κάνουν κι αυτοί σαν τους χειμωνιάτικους, ώστε αυτοί καταντούν τον χειμώνα εννιά
μήνες. Και δε μπορούμε να βγούμε όξω την Πρωτομαγιά να πιούμε τον καφέ με το
γάλα και να κυλιστούμε στα χορτάρια. Ύστερα έρχονται ο μήνες Θεριστής,
Αλωνιστής και Αύγουστος. Αυτοί πάλι έχουν μανία να μας πνίγουν στον ίδρωτα με
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τη ζέστα που κάνουν. Και μάλιστα απ’ τη ζέστα του Δεκαπενταύγουστου μας πιάνει
παροξυσμός και έρχονται κι οι δρίμες και μας χαλνούν τ’ ασπρόρουχα στις
απλωστεριές. Τι να σας πω, παλληκάρια. Περνούμε με τους μήνες (που να μη
λαχαίνανε κατάρα) μια ζωή ξεσκισμένη.
Δεν είπαν τίποτα τα παλληκάρια, μόν’ γνέψανε κείνον, που καθότανε στη μέση
κεινών που ήτανε ανασκουμπωμένοι και βαστούσαν στάχυα. Κι αυτός σηκώθηκε κι
έφερεν ένα λαγήνι ταπωμένο και το ’δωσε στη γυναίκα και της είπε:
– Πάρε αυτό το λαγήνι, κι όταν θα πας στο σπίτι σου να σφαλιστείς μόν’ μονάχη σ’
ένα δωμάτιο και να τ’ αδειάσεις. Στο δρόμο μην τύχει και τ’ ανοίξεις.
– Όχι, δεν τ’ ανοίγω, είπε και έφυγε η γυναίκα και ήρθε με τη χαρά στο σπίτι,
προτού ακόμα ξημερώσει.
Και σφαλίστηκε σ’ ένα δωμάτιο ολομόναχη και άπλωσε ένα σεντόνι και ξετάπωσε
το λαγήνι και το άδειασε. Και τι ν’ αδειάσει; Όλο φίδια! Και χυθήκανε απάνω της και
την φάγανε ολοζώντανη. Κι άφησε τα παιδιά της ορφανά, γιατί δεν είναι καλό να
κατηγορεί κανείς τον άλλον. Η φτωχιά όμως με την αγαθή της την καρδιά και με την
γλυκειά της τη γλώσσα αρχόντυνε και γίνηκε μεγάλη κοκώνα και πρόκοψε και τα
παιδιά της. Νά! αυτό είναι που λένε «καλά υστερνά».

(από το βιβλίο: Γ.Α. Μέγας, Ελληνικά Παραμύθια, A΄, Βιβλιοπωλείων της «Εστίας» I.Δ.
Kολλάρου & Σιας A.E., 1994)

Το μαχαίρι της σφαγής ,τα΄ακόνι της υπομονής και το κερί τα’ αμάλαχτο
Ήταν ένας πλούσιος οπού είχε μια τσιούπρα, και κάθουνταν και κεντούσε στο
παραθύρι. Κι εκεί που κεντούσε, πέρασ’ ένα πουλί και της είπε· «Tι κεντάς και τι
χρυσώνεις; άντρα πεθαμένο θα πάρεις». Τότες κλαίγοντας πάει η τσιούπρα στον
πατέρα της και του λέει όσα της είπε το πουλί. Κι ο πατέρας της τής είπε: «Πουλί
είναι κι ας λαλεί!» Πήγαινε πάλι πολλές φορές το πουλί στο παραθύρι και της ήλεγε
τα ίδια, κι η τσιούπρα πήγαινε στον πατέρα και του ήλεγε, όσα του είπε και πρώτα.
Και μια φορά που ήταν με τις συνομήλικές της όξου κι έπαιζε, τις έπιασε μια βροχή,
και πήγαν και στάθηκαν αποκάτου στη σκεπή ενούς σπιτιού που ήταν εκεί σιμά, κι
εκεί που στέκουνταν, άνοιξ’ η πόρτα κι αυτή μπήκε μέσα, και πάλι έκλεισ’ η πόρτα
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μοναχή της. Κι εκεί που κάθουνταν μοναχή της, περβατούσε τους οντάδες με την
αράδα, κι εκεί σ’ έναν οντά ήβρ’ ένα βασιλόπουλο πεθαμένο, κι είχε ένα χαρτί στο
χέρι του γραμμένο, και το ανάγνωσε κι είδε, που έγραφε: «Όποιος έρθει δω και
καθίσει και μείνει τρεις εβδομάδες, τρεις μέρες και τρεις ώρες χωρίς να κοιμηθεί,
εγώ θα σηκωθώ· κι αν είναι άντρας, θα τον κάνω βεζίρη μου, κι αν είναι γυναίκα, θα
την πάρω γυναίκα μου». Τότες αυτή σαν ανάγνωσ’ έτσι, έκατσε τρεις εβδομάδες και
τρεις μέρες χωρίς να κοιμηθεί κι ύστερα είδε αποκάτου μια γύφτισσα, και την
ανέβασε απ’ το παραθύρι και της είπε: «Kάτσε εδώ δυο ώρες, κι εγώ να κοιμηθώ, κι
ύστερ’ από δυο ώρες να με ξυπνήσεις. ―Καλά, της είπε η γύφτισσα». Και κείνη
έπεσε να κοιμηθεί, κι η γύφτισσα δεν την ξύπνησε, μόν’ έκατσε και τις τρεις ώρες
μοναχή της. Κι ύστερα ξύπνησε το βασιλόπουλο κι είπε της γύφτισσας: «Eσύ ’σαι η
γυναίκα μου». Τότες του είπ’ η γύφτισσα: «Πάρε κείνη, που κοιμάται, και βάλ’ την
να βόσκει τις χήνες». Κι αυτός την πήρε και την έβαλε κι έβοσκε τις χήνες. Μια μέρα
του ήρθε μήνυμα, να πηγαίνει να πολεμήσει, και φώναξε τη γυναίκα του και της
είπε, τι χρειάζεται να της φέρει. Και κείνη του είπε, να της φέρει μια φορεσιά
χρυσή. Φώναξε και τη χηνοβοσκού και την ρώτησε: «Xρειάζεσαι τίποτε να σου
φέρω, σα γυρίσω;» Και κείνη του είπε: «Θέλω να μου φέρεις το μαχαίρι της σφαγής,
τ’ ακόνι της υπομονής και το κερί τ’ αμάλαχτο· ει δε μη, να μην κινήσει τ’ άλογο
σου!» Τότες κίνησε και πήγε στον πόλεμο, κι ενίκησε τους οχτρούς, κι όντας γύρισε,
πήρε της γυναίκας του τη χρυσή φορεσιά· της χηνοβοσκούς κείνα, που του είπε,
αλησμόνησε να τα πάρει. Κι όντας πήγε να κινήσει, δεν ήθελε τ’ άλογό του να
κινήσει. Τότες κάθουνταν και συλλογιούνταν. Ύστερα στοχάστηκε κείνα, που είχε
τάξει της χηνοβοσκούς, και πήγε στο παζάρι ρωτώντας, και τα ’βρε σ’ ένα
αργαστήρι, και τ’ αγόρασε. Και κείνος ο πραματευτής τού είπε: «Tίνος τα παίρνεις
αυτά; ―Της δούλας μου, είπ’ ο βασιλιάς. ―Όντας της τα δώκεις, να δεις τι θα
κάμει», του είπε. Κι ο βασιλιάς τα πήρε και πήγε στην πατρίδα του, κι όντας πήγε,
τον ρώτησε η γυναίκα του: «Mου έφερες εκείνο, που σου είπα; ―Το ήφερα», της
είπ’ ο βασιλιάς και της έδωκε τη χρυσή φορεσιά. Έδωκε και της χηνοβοσκούς το
μαχαίρι, το ακόνι και το κερί· κι αυτή τα πήρε και πήγε στο καλύβι της, και
κλείστηκε μέσα κι έβαλε τ’ ακόνι της υπομονής καταγής, κι απάνου σ’ αυτό έστησε
το μαχαίρι της σφαγής, κι άναψε και το κερί το αμάλαχτο, και το έστησε κι αυτό
κοντά στο μαχαίρι. Κι ο βασιλιάς την πήρε από κοντά, και πήγε και παραμόνευε να
ιδεί τι θα κάμει. Κι αυτή άρχισε κι έλεγε: «Tι κάθεσαι μαχαίρι της σφαγής; δε
σηκώνεσαι να κόψεις το λαιμό μου;» Τότες σηκώθηκε το μαχαίρι να της κόψει το
λαιμό, και τ’ ακόνι της υπομονής τράβησε πίσω, κι όντας σηκώνουνταν το μαχαίρι,
εσβηόταν το κερί το αμάλαχτο. «Εγώ ήμουν αρχοντοπούλα, κι όντας εκεντούσα,
έρχουνταν ένα πουλί και μου ήλεγε· τι κεντάς και τι χρυσώνεις; άντρα πεθαμένο θα
πάρεις· και δεν το πίστευα· τι κάθεσαι μαχαίρι; δε σηκώνεσαι να κόψεις το λαιμό
μου; –τότες σηκώθηκε το μαχαίρι, και τ’ ακόνι το τράβησε πίσω– Kαι μια φορά που
έπαιζα με τις συνομήλικές μου, μας έπιασε μια βροχή, και στάθηκα στην πόρτα
17

τούτου του σαραγιού, όσο να περάσ’ η βροχή· τι κάθεσαι μαχαίρι της σφαγής, και
δε σηκώνεσαι να κόψεις το λαιμό μου; –τότες σηκώθηκε το μαχαίρι απανωθιό της,
και τ’ ακόνι το τράβησε πίσω– Kι άνοιξ’ η πόρτα και με τράβησε μέσα, και
περβάτησα όλους τους οντάδες και πήγα και στον οντά του βασιλόπουλου, κι είδα
το χαρτί, που είχε στο χέρι του, και το ανάγνωσα· τι κάθεσαι, μαχαίρι της σφαγής,
και δε σηκώνεσαι να κόψεις το κεφάλι μου; –και σηκώθηκε απανωθιό της, και τ’
ακόνι της υπομονής το τράβησε πίσω– Kι έκατσα τρεις εβδομάδες και τρεις μέρες
χωρίς να κοιμηθώ, κι ύστερα πέρασ’ η γύφτισσα που έχει αυτός γυναίκα, αποκάτου
απ’ το παραθύρι, και την ανέβασα πάνω και της είπα, να κάτσει να φυλάξει δυο
ώρες, κι αυτή έκατσε τρεις ώρες, και δε με ξύπνησε, και πήρ’ αυτή γυναίκα το
βασιλόπουλο, και μένα μ’ έκανε χηνοβοσκού· πώς το υποφέρνεις, μαχαίρι της
σφαγής, εγώ να κάτσω τρεις εβδομάδες άυπνη και να είμαι χηνοβοσκού τώρα, κι
αυτή η γύφτισσα να κάτσει τρεις ώρες και να γίνει αυτή βασιλοπούλα; Aκόμα
στέκεσαι, μαχαίρι;» Τότες σηκώθηκε το μαχαίρι της σφαγής απανωθιό της ψηλά
πολύ, τ’ ακόνι της υπομονής δε μπόρεσε να το φτάκει, μόνο το κερί σβήστηκε
ντίπου. Τότες το βασιλόπουλο, που τ’ άκουε, έκλαψε, ετσάκισε την πόρτα κι εμπήκε
μέσα, κι άρπαξε το μαχαίρι, που πήγαινε απανωθιό τής αρχοντοπούλας, και την
πήρε και την έκανε γυναίκα του, και τη γύφτισσα την έκανε χηνοβοσκού.

(από το βιβλίο: Παραμύθια του λαού μας, Eρμής, 1998)
Ο Σιμιγδαλένιος

Λαϊκό παραμύθι

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας κι είχε μια δυχατέρα. Της έλεγε να την
παντρέψει –δεν ήθελε. Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον– κανέναν
δεν ήθελε. Του λέει μια μέρα: «Πατέρα, να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι
μύγδαλα, ένα τσουβάλι σιμιγδάλι κι ένα τσουβάλι ζάχαρη.»
Πήγε ο πατέρας της και της τα πήρε. Κλειδώθηκε αυτή σε μια κάμαρη. Είπε: «Εγώ
θα κλειδωθώ σε μια κάμαρα σαράντα μέρες και να μη με γυρέψετε ντιπ.»
Κλειδώθηκε σε μια κάμαρη, έσπασε τα μύγδαλα, τα καθάρισε, τα ετοίμασε ούλα,
έπιασε και ζύμωσε το σιμιγδάλι, τα μύγδαλα και τη ζάχαρη και ιστόρησε έναν
άνθρωπο. Αφού τον έφκιασε, κάθισε στο κεφάλι του, τον λιβάνιζε κι έλεγε: «Δε μου
μιλείς, μάτια μου; Δε μου μιλείς, φως μου;»
Αυτά τα ’κανε σαράντα μέρες κι έκλαιε. Στις σαράντα μέρες, της λέει αυτός: «Αχ! τι
γλυκά κοιμόμουνα και με ξύπνησες!». Άφησε αυτή αμέσως τα κλάματα κι είχε γέλια
και χαρές. Ανοίγει τις πόρτες και βγαίνει αυτός όξω. «Νά, λέει, πατέρα, ποιόνα θα
πάρω, κι όχι κείνον που μου δίνεις». Χαρά ο πατέρας της, η μάνα της! Πήγαν να
κόψουν τα νυφικά, να ’τοιμαστούν, να κάμουνε το γάμο. Ετοιμαστήκανε, ράψανε τα
ρούχα του γαμπρού, της νύφης, καλέσανε τον κόσμο, κάνανε το γάμο, γλεντήσανε.
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Τ’ ακούει ο άλλος βασιλέας, πως του τάδε βασιλέα η δυχατέρα έκαμε ένα
σιμιγδαλένιο και τον πήρε άντρα, το μαθαίνει κι η δυχατέρα του αυτουνού, και
πέφτει στα μαύρα πανιά να πεθάνει. Ήθελε αυτή το Σιμιγδαλένιο για άντρα. Της
λέγαν η μάνα της κι ο πατέρας της: «Πού να τον βρούμε; Τον έχει κείνη, που τον
έχει».
Αρρώστησε η δυχατέρα του απ’ τον καημό της. Τι να κάμει ο πατέρας της;
Συνεννοήθηκε με τη γυναίκα του και είπαν: «Να κάμουμε, γυναίκα, μια φρεγάδα,
να την αρματώσουμε και να τη φορτώσουμε χρυσαφικά, γυαλικά, διάφορα».
Κάμανε τη φρεγάδα. Είπανε στο πλήρωμα: «Να πάτε να φουντάρετε αποκάτω απ’
το σπίτι, που ’ναι ο Σιμιγδαλένιος. Και να βάνετε άνθρωπο να παραφυλάει. Μόλις
ανεβεί απάνω ο Σιμιγδαλένιος, να σκωθείτε στα πανιά, να φύγετε αμέσως. Να
προσέξετε να μη σας πάρουνε χαμπάρι».
Φόρτωσε η φρεγάδα, σκώθηκε, έφυγε, πήγε, φουντάρησε αποκάτω απ’ το παλάτι
του Σιμιγδαλένιου. Ξυπνάν το πρωί οι δούλες, τη βλέπουν, πάνε μέσα στην κυρά
τους, λένε: «Αχ! κυρά, ήρθε μια φρεγάδα και πάει όλος ο κόσμος μέσα και ψωνίζει.
Έχει διάφορα χρυσά πράματα μέσα, γυαλικά!». Λέει αυτή τ’ αντρού της: «Δεν πας,
Σιμιγδαλένιε μου, και συ να πάρεις; –Τι τα θέλουμε, λέει, εμείς; Εμείς έχουμε. –Απ’
αυτά, λέει, θέλω να πάρεις». Δεν πήγε αυτός. Ξαναπάν οι δούλες. Του ξαναλέει
αυτή: «Να πας, Σιμιγδαλένιε μου, να πάρεις γυαλικά. –Καλά, λέει, πηγαίνω».
Σκώνεται ο Σιμιγδαλένιος, πάει, φωνάζει τη βάρκα απ’ τη φρεγάδα. Είπανε από
μέσα απ’ τη φρεγάδα: «Φωνάζει ο Σιμιγδαλένιος». Στείλανε τη βάρκα την καλή όξω.
Βγήκε η βάρκα η καλή όξω, λέει: «Τι αγαπάς; –Έχετε, λέει, πράματα καλά να
ψωνίσω; –Παραπάνω από καλά, λένε». Τον πήρανε το Σιμιγδαλένιο μέσα. Με έξι
κουπιά η βάρκα. Μόλις πάει μέσα, σκώθηκε η φρεγάδα στα πανιά, πάει στη
δουλειά της. Τον πήρανε το Σιμιγδαλένιο, τον πήγανε στο παλάτι τ’ αλλουνού του
βασιλιά. Τον πήγαν απάνω, του δίνει ένα νερό η βασιλοπούλα και πίνει, κι
αστόχησε τη γυναίκα του. Κάθισε κει. Τον πήρε άντρα της αυτή.
Ας αφήσουμε τώρα το Σιμιγδαλένιο με τη δεύτερη τη γυναίκα του και ας πάμε
στην πρώτη.
Η πρώτη η γυναίκα του, σαν ήρθε το μεσημέρι, και δεν ήρθε ο Σιμιγδαλένιος να
φάει, λέει: «Πού είναι ο Σιμιγδαλένιος; Στη φρεγάδα; –Έφυγε. –Πού πάει; –Ο Κύριος
ξέρει». Άρχισε τα κλάματα η γυναίκα του κι έκλαιε. Λέει ο πατέρας της: «Παιδάκι
μου, μην κλαις. –Να μην κλαίω; Τον άντρα μ’ θέλω. –Μα πού να τόνε βρούμε; Ας μη
τον έστελνες να σου πάρει γυαλικά. –Εγώ, λέει, πατέρα, θα φύγω. –Μα πού θα πας,
παιδάκι μου; –Θα φύγω» λέει. Σηκώθηκε κι έφυγε.
Δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει. Μέρες, μερόνυχτα γυρίζει. Γίνηκε αγνώριστη.
Στο δρόμο, που πήγαινε, βρίσκει μια γυναίκα· με τα βυζιά της πάνιζε, με τα βυζιά
της φούρνιζε. «Α!, λέει, θεια, τι ’ναι αυτά;» Πιάνει αυτή, της κάνει φτυάρι, της
φκιάνει πανόξυλο. «Να, λέει, θεια, έτσι πανίζουν και φουρνίζουν. –Ο Θεός, λέει,
παιδάκι μου, να στο πληρώσει το καλό που μου ’καμες. –Τι καλό, λέει, να με
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πληρώσει ο Θεός; Να με γιατρέψεις θεια. –Τι γιατρειά, να σε κάμω; –Ποια είσαι συ,
λέει. –Εγώ είμαι μάνα κι έχω τον ήλιο γιο. –Α! λέει, θεια, να καθίσω να του πω για
το Σιμιγδαλένιο. –Ου! λέει αυτή. Να καθίσεις; Θα σε φάει. –Ας καθίσω, λέει, θεια.
Κρύψε με να του πω κι εγώ τον πόνο μου. –Ου! λέει. Πού να σε κρύψω; Έχω τόπο;»
Άρχισε η μέρα μάζευε, έγειρε ο ήλιος. «Άντε, λέει, να φύγεις. Θα ’ρθει ο ήλιος, να σε
φάει. –Κρύψε με, λέει, θεια. Κάμ’ ένα καλό, να με κρύψεις». Έκλαιε αυτή, την
λυπήθηκε, σηκώνει τη σκούπα, την έκρυψε αποκάτω.
Βασίλεψε ο ήλιος. Σηκώθηκε, πήγε στη μάνα του. «Καλησπέρα, σταυρομάνα. –
Καλησπέρα. –Κάπου δω, κάπου κει, κάπου ανθρώπινη ψυχή μυρίζει, λέει ο ήλιος. –
Πού να τη βρω, λέει, εγώ την ανθρώπινη ψυχή; Εγώ είμαι η μάνα σου. Θέλεις να με
φας; Φάε με. –Ο Θεός να μην το δώσει, μάνα, λέει αυτός».
Κατέβασε η μάνα του το ρακοκάζανο, του ’βανε ψωμιά, φαγιά, έφαγε. Του λέει:
«Παιδάκι μ’ πεινάς άλλο; Θέλεις να φας; –Όχι, λέει, δεν πεινώ. –Σα δε πεινάς, λέει,
να βγει μια, να σου πει τον καημό της. Βγες, λέει, και συ παιδάκι μ’, να πεις τον
καημό σου». Βγήκε αυτή, λέει:
Ήλιε μου, λαμπρέ λαμπρέ και λαμπρογεμισμένε,
εδώ ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις,
μην είδες τον αντρούλη μου, που ’ναι σιμιγδαλένιος;
– Πού να τον ιδώ, χριστιανή μου, εγώ; Να πας στο φεγγάρι, που γυρίζει όλη νύχτα.
Εγώ το πρωί βγαίνω, το βράδυ έρχομαι. Άντε λέει, μάνα, φίλεψέ την κι ένα καρύδι».
Της έδωκε αυτή ένα καρύδι. Τους χαιρέτησε, σηκώθηκε, έφυγε. Έφυγε, πήγε στο
φεγγάρι.
Τα ίδια και του φεγγαριού η μάνα. Μαγέρευε κι ετοίμαζε να πάει το φεγγάρι να
φάει. «Άντε, λέει, να φύγεις. Θα ’ρθει το φεγγάρι τώρα να σε φάει. –Δε με κρύβεις,
λέει, να πω στο φεγγάρι τον καημό μου; –Πού να σε κρύψω; λέει –Κρύψε με, λέει,
θεια, να πω κι εγώ τον καημό μου». Ανοίγει ένα ντουλάπι, τη βάνει μέσα.
Έφεξε ο Θεός και πήγε το φεγγάρι. –«Κάπου δω, κάπου κει, κάπου ανθρώπινη
ψυχή μυρίζει μάνα. –Πού να βρεθεί, λέει, δω η ανθρώπινη ψυχή; Εγώ είμαι η μάνα
σου. Θέλεις να με φας; Φάε με. –Ο Θεός, λέει, να μην το δώσει, μάνα. –Έχεις τίποτα
να φάω; –Ούλα τα καλά, λέει, παιδάκι μ’». Του ’βανε τραπέζι, κάθισε το φεγγάρι,
έφαε, ήπιε. Λέει η μάνα του: «Παιδάκι μου έφαες; –Έφαγα. –Να ’χες, λέει, και μια
ανθρώπινη ψυχή, την έτρωες; –Ο Θεός, λέει, να μην το δώσει. –Βγες, λέει, τώρα και
συ, να πεις τον καημό σου».
Βγαίνει κείνη. –«Καλημέρα σας. –Καλημέρα».
Φεγγάρι μου, λαμπρό λαμπρό και λαμπρογεμισμένο,
εδώ ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις,
μην είδες τον αντρούλη μου, που ’ναι σιμιγδαλένιος;
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– Πού να τον ιδώ εγώ; λέει. Εγώ βγαίνω από βράδυ σε βράδυ. Να πας, λέει, στ’
αστέρια, που ’ναι πολλά. Αν δεν τον ιδεί το ένα θα τον ιδεί τ’ άλλο, φίλεψέ την, λέει
κι ένα μύγδαλο.»
Παίρνει το μύγδαλο, σηκώθηκε η κακομοίρα, με τα μάτια κλαμένα και την καρδιά
της καμένη, και φεύγει. Φεύγει, πηγαίνει στ’ αστέρια, στη μάνα τους. Έκανε κι αυτή
ετοιμασία, για να ’ρθούνε να φάνε τ’ αστέρια. Την βοήθησε στο ζύμωμα, στο
μαγέρεμα. Έφεξε. Λέει: «Άντε, να φύγεις τώρα. Θα ’ρθούνε τ’ αστέρια να φάνε, και
θα σε φάνε. –Δε με κρύβεις, λέει, θείτσα μου, να πω τον καημό μου; –Ου! λέει. Πού
να σε κρύψω; Δεν έχω τόπο. Αν γλυτώσεις απ’ τον έναν, δε γλυτώνεις απ’ τον
άλλον». Έκλαιε όλο αυτή, και δεν έφευγε. Ανοίγει την πόρτα, τη βάνει από πίσω απ’
την πόρτα. Έρχονται τ’ αστέρια. «Καλημέρα σταυρομάνα, λέει ο μεγάλος ο αστέρας.
–Καλώς τονε. –Κάπου δω, κάπου κει, κάπου ανθρώπινη ψυχή μυρίζει. –Ου! λέει,
παιδάκι μ’, Πού να βρεθεί ανθρώπινη ψυχή; Εγώ είμαι δω, η μάνα σου. Θέλεις να
με φας; Φάε με. –Ο Θεός να μη το δώσει». Έρχονται και τ’ άλλα τ’ αστέρια.
«Καλημέρα σταυρομάνα, καλημέρα σταυρομάνα, καλημέρα σταυρομάνα» –ούλα τ’
αστέρια. Καθίσανε, τους έβανε τραπέζι, φάγανε, ήπιανε ούλα. «Να ’χετε και μια
ανθρώπινη ψυχή, παιδιά, την τρώγατε; –Ο Θεός να μη το δώσει. –Βγες, λέει, εσύ
τώρα να πεις, τον καημό σου». Βγήκε κείνη· λέει:
Αστέρια μου λαμπρά λαμπρά και λαμπρογεμισμένα,
ψηλά οπού διαβαίνετε και χαμηλά κοιτάτε,
μην είδατε τον άντρα μου, που ’ναι σιμιγδαλένιος;
– Πού να τον ιδούμε; λέει ο μεγάλος αστέρας. Εμείς αποβραδίς βγαίνουμε και το
πρωί βασιλεύουμε».
Πετάχτηκε και το μικρό τ’ αστεράκι και λέει: «Εγώ, θεια, τον είδα». Του δίνει ένα
μπάτσο ο μεγάλος. «Μην το χτυπάς, λέει, αστέρα μου. Άσ’ το να μου πει, γιατί έχω
καημό. Πού τον είδες, λέει, παιδάκι μου. –Στ’ άσπρα σπίτια στα χανιά. –Άντε, λέει,
παιδάκι μ’, να με πας. –Δεν έρχεται, λέει ο αστέρας. –Δεν έχουμε ανάγκη να γίνουμε
κακοί. –Μα ποιος θα το ξέρει; λέει. Εγώ δεν το μαρτυρώ. –Ε! άντε, λέει, να την πας
και να ’ρθεις. Δώστε της κι ένα φουντούκι». Την πήρε τ’ αστεράκι, την πήγε.
Σαν έφτασε, λέει στις δούλες: «Δε λέτε της κυράς σας να μ’ αφήσει να καθίσω σ’
ένα καμαράκι; Είμαι ξένη, κι είμαι φτωχιά, αρφανή». Πήγαν οι δούλες, το είπανε.
Λέει η κυρά τους: «Άντε, λέει, βάλτε την σ’ ένα παράσπιτο».
Τη βάναν μέσα. Ανέβηκε, κατέβηκε ο Σιμιγδαλένιος, τον είδε αυτή. Κλειδώθηκε η
κακομοίρα μέσα κι έκλαιε. Το πρωί ξημερώνει ο Θεός, σπάζει το καρύδι, βγαίνει ένα
χρυσό μαγκάνι, απ’ αυτά που καλαμίζουν, σαν υφαίνουν. Έλαμπε ο ήλιος, έλαμπε
και το μαγκάνι. Το βλέπουν οι δούλες, το λένε της κυράς τους. «Άντε, λέει, πέστε
της, τι γυρεύει να τ’ αγοράσουμε». Πάνε κάτω, της λένε: «Τι γυρεύεις, ν’ αγοράσει η
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κυρά μας το μαγκάνι; –Εγώ, λέει, δε θέλω ούτε γρόσα, ούτε φλουριά, ούτε τα
πουλώ αυτά με λεπτά. Αυτά αξίζουν ένα βασίλειο».
Πήγαν οι δούλες, τα ’παν αυτά στην κυρά τους. Λέει: «Άντε πέστε της, τι θέλει να
της δώσουμε». Παν οι δούλες, την ξαναρωτούνε. Τις λέει αυτή: «Εγώ δε θέλω ούτε
γρόσα, ούτε φλουριά, μόνο το Σιμιγδαλένιο να μου δώσει μια βραδιά. –Για τα
μούτρα της, λέει η κυρά τους, τον έχω το Σιμιγδαλένιο; –Δεν τόνε δίνεις, λένε, κυρά,
μια βραδιά; Τι θα πάθει; –Ε! άντε, λέει, φέρτε το ποτό να τον ποτίσουμε». Πάνε το
ποτό, το ποτίζει, κοιμήθηκε αυτός. Τον πήρανε, τον πήγανε.
Τον πήρε αυτή, έστρωσε, τον ξάπλωσε, κλειδώθηκε, στάθηκε αποπάνω του κι
έλεγε: «Δε μου μιλείς, μάτια μου; Δε μου μιλείς, φως μου; Δεν είμαι γω που σ’
έπλασα; Δεν είμαι γω που σε ιστόρησα;» Άκουγε αυτός, μα δεν μπορούσε να
μιλήσει. Έφεξε ο Θεός, τον πήραν απάνω. Έσκασε, πλάνταξε αυτή. Πέρασε μια
μέρα, πέρασαν δυο. Σπάζει το μύγδαλο. Βγαίνει μια χρυσή ανέμη. Κατεβαίνουν οι
δούλες, τη βλέπουν. «Αχ! κυρά, για σένανε κάνει αυτή η χρυσή ανέμη. –Άντε, λέει,
πέστε της, τι θέλει να της δώσουμε, να την πάρουμε κι αυτή». Πάνε της λένε. Λέει:
«Εγώ δεν την πουλώ με λεπτά. Να μου δώσετε το Σιμιγδαλένιο μια βραδιά ακόμα».
Την καταφέρανε πάλι οι δούλες την κυρά τους, τον πότισε αυτή με το ποτό, της τόνε
δώκανε. Κλει τις πόρτες, στέκεται αποπάνω του: «Δε μιλείς, Σιμιγδαλένιε μου; Δε
μιλείς, μάτια μου; Δε μιλείς, φως μου;» Δε μπορούσε κείνος να μιλήσει. Έφεξε ο
Θεός, της τόνε πήρανε πάλι.
Έκλαψε αυτή, πικράθηκε. Τι να κάμει; Σπάζει και το φουντούκι. Σπάζει και το
φουντούκι, βγαίνει μια χρυσή κλώσα με τα χρυσά τα πουλάκια. Κατεβαίνουν πάλι οι
δούλες, τα βλέπουν, το λένε στην κυρά τους, πάνε πάλι σ’ αυτήν, της λένε τι θέλει
να τα δώσει. Γύρεψε πάλι αυτή μια βραδιά το Σιμιγδαλένιο. Με τα πολλά πάλι την
καταφέρανε να τόνε δώσει άλλη μια βραδιά. Παίρνει το ποτό αυτή να τόνε ποτίσει.
Αυτός το κατάλαβε, και κει που έκαμε πως θαλά το πιει, το ’χυσε στην τραχηλιά του.
Έκαμε ύστερα τον κοιμισμένο. Τον πήρανε, τον πήγανε. Κλειδώνεται αυτή. Άρχισε
πάλι: «Δε μου μιλείς, Σιμιγδαλένιε μου; Δε μου μιλείς, φως μου; –Ε! λέει κείνος.
Σώπα. Εσύ ποια είσαι; –Δεν είμαι γω η γυναίκα σου, που σ’ έπλασα; –Και γίνηκες
έτσι; –Έτσι γίνηκα, λέει, γιατί σ’ έχασα και σε γύρευα να σε βρω τόσο καιρό! –Τώρα,
λέει, να φύγουμε».
Σηκωθήκανε τη νύχτα, φύγανε. Πήγανε στο παλάτι τους και ζούνε καλά κι εμείς
καλύτερα. Και τα κλάματα που είχε αυτή, τα ’χει η άλλη τώρα.

(από το βιβλίο: Παραμύθια του λαού μας, Eρμής, 1998)
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ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Ο Μύθος
Ο μύθος σύμφωνα με την ανθρωπολογική ερμηνεία του όρου είναι ιερή ή
θρησκευτική αφήγηση της οποίας το περιεχόμενο σχετίζεται με την προέλευση ή τη
δημιουργία φυσικών, υπερφυσικών ή πολιτιστικών φαινομένων. Η ανθρωπολογική
έννοια για τον μύθο διαφέρει από εκείνην που υπονοεί στο περιεχόμενο του μύθου
κάποιο ψεύδος. Οι μύθοι διερευνούνται επίσης ως αποσπασματικές πηγές
προφορικής ιστορικής αφήγησης ως ενδείξεις κοινωνικών αξιών που
διαμορφώνουν τον κοινωνικό χάρτη μιας ομάδας ανθρώπων και (από τον Κλωντ
Λεβί-Στρος) για τις καθολικές (συμπαντικές) δομές τους.

Ο Αίσωπος
Ο Αίσωπος ήταν αρχαίος Έλληνας μυθοποιός του οποίου αμφισβητείται η
ύπαρξη. Για τη ζωή του δεν υπάρχουν ακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες. Η
γέννησή του τοποθετείται τον 7ο αιώνα π.Χ , η δράση του όμως τον 6ο και ως τόπος
καταγωγής του αναφέρεται η Φρυγία. Ένα είναι σίγουρο, πως ήταν παθιασμένος
ταξιδευτής. Ο Αίσωπος αρχικά ήταν δούλος και μέσω του δουλεμπορίου
αγοράστηκε από τον Σάμιο φιλόσοφο Ξάνθο. Στη συνέχεια ο Ξάνθος τον πούλησε
στον επίσης Σάμιο σοφό Ιάδμονα. Ο Ιάδμων, εκτιμώντας τα πνευματικά χαρίσματα
του Αισώπου και κυρίως την σοφία και την ευφυΐα του, τον απελευθέρωσε. Λέγεται
ότι ο Αίσωπος είπε τους μύθους του αυτούς όχι μόνο στη διάρκεια της ζωής του
αλλά και με σκοπό να υποστηρίξει την αθωότητά του στο δικαστήριο που είχε
αδίκως καταδικαστεί.
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Οι Μύθοι του Αισώπου
Οι Αισώπειοι Μύθοι γράφτηκαν σε πεζό λόγο. Ως γνωστό, μέχρι τότε, μόνον
ο έμμετρος λόγος, η ποίηση, θεωρούνταν το μοναδικό εκφραστικό είδος για τους
συγγραφείς. Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί κι ως πρωτοπόρος στο είδος του.
Ιδεολογία τους είναι η αποδοκιμασία του κακού στις πιο αντιπροσωπευτικές
μορφές του: της βίας, της απάτης, της αυθαιρεσίας, της προδοσίας, της
ματαιοδοξίας, της αλαζονείας, της ψευδολογίας, της πλεονεξίας, της πονηριάς. Η
αποδοκιμασία επιχειρείται άλλοτε με αναφορά στη Θεία δίκη, άλλοτε με πειστικές
υποδείξεις, πιο συχνά όμως με τη διαπίστωση του παραλογισμού του κακού, με τη
γελοιοποίηση του καθώς και με τη φιλοσοφική ενατένιση της ζωής.
Μέσα από τους μύθους του διακρίνεται το ευρύ, παρατηρητικό του πνεύμα
κι η ικανότητά του να διδάσκει με μικρές απλές ιστορίες, που πάντα έχουν στο
τέλος κάποιο ηθικό δίδαγμα. Ο Αίσωπος συνήθιζε με την παρατηρητικότητα και την
βαθειά σοφία του να πλάθει τέτοιες ιστορίες και να τις λέει γύρω του. Με τον καιρό
απέκτησε μεγάλη φήμη κι όλοι έτρεχαν κοντά του να ακούσουν κάποιο μύθο του
σχετικά με κάποιο πρόβλημα που τους απασχολούσε.
Σιγά - σιγά οι μύθοι του άρχισαν να μεταδίδονται από στόμα σε στόμα
μεταξύ των ανθρώπων, μέχρι την ελληνιστική εποχή οπότε συγκεντρώθηκαν και
παρουσιάστηκαν σαν ένα βιβλίο, αιώνες αργότερα. Οι Μύθοι του Αισώπου έχουν
μια ιδιαίτερη χάρη, μια θαυμαστή απλότητα και άφταστη διδακτικότατα! Είναι
παρμένοι από την καθημερινή ζωή και την φύση. Ο Αίσωπος έχει μια μοναδική
δυνατότητα να δίνει στα ζώα ανθρώπινες ιδιότητες, ψυχή και λαλιά, σε τέτοιο
βαθμό που να θεωρείς ότι αυτή ήταν κάποτε η πραγματικότητα και όλα αυτά που
διηγείται έχουν συμβεί.

Οι Χαρακτήρες των Μύθων
Πρωταγωνιστές στους μύθους του Αισώπου είναι, κατά το πλείστον,
ορισμένα ζώα, όπως η αλεπού, ο λύκος, το λιοντάρι, το ελάφι κ.ά. Κυρίως είναι
διάλογοι μεταξύ ζώων που μιλούν κι ενεργούν σαν άνθρωποι, ενώ υπάρχουν και
μερικοί με ανθρώπους ή θεούς. Τα ζώα δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρολό στους
μύθους του και αυτό γίνεται γιατί δεν θέλει να παρουσιάζει κάποιο ζώο ως κακό ή
καλό συνεχεία αλλά δείχνει τα χαρακτηρίστηκα τους άλλοτε με θετική ή αρνητική
επίδραση απέναντι στα αλλά ζώα. Επίσης υπάρχουν δυο βασικοί ήρωες σε κάθε
μύθο: ο ήρωας και ο αντιήρωας. Αυτοί έχουν διαφορετικές ιδιότητες τις οποίες
αντλούν από διαφορετικά πεδία. Απολαμβάνουν τα ιδία αγαθά που συμβολίζουν
διαφορές έννοιες όπως πλούτος, ευτυχία, ομορφιά, δύναμη αλλά σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους: ο κακός στην αρχή του παραμυθιού και ο κάλος στο τέλος. Έτσι
δημιουργείτε μια δομή αντιστροφής.
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Οι Γνωστότεροι Μύθοι
Μερικοί μύθοι είναι: Το πάθημα του λύκου, Το λαίμαργο ποντίκι, Το
λιοντάρι και το ποντίκι, Η αλεπού και ο κόρακας, Ο βοσκός και ο λύκος κλπ.

Το Λιοντάρι και το Ποντίκι
Μια φορά ένα λιοντάρι κοιμότανε στη σπηλιά του. Είχε φάει αποβραδίς, ένα
βόδι ολόκληρο, είχε πιεί μπόλικο νερό και τώρα είχε βυθιστεί στον ύπνο κι έβλεπε
όνειρα λιονταρίσια.
Ξαφνικά, ένιωσε στον ύπνο του πως κάτι το γαργαλούσε, σαν να περπατούσε
κάποιος - πολύ ελαφρά είν' αλήθεια - πάνω στο κορμί του. Άνοιξε τα μάτια του και
τι να δει: ήταν ένα ποντίκι!
Θύμωσε τότε με το ποντίκι γιατί ένα τόσο ταπεινό και μικρούλικο ζωάκι τόλμησε να
του χαλάσει την ησυχία του κι αρπάζοντάς το με το πόδι του, ετοιμάστηκε να το
χάψει.
Αλλά το ποντίκι άρχισε να το παρακαλάει κλαίγοντας:
- Άφησέ με βασιλιά μου να ζήσω κι εγώ μπορεί μια μέρα να σου ξεπληρώσω την
καλοσύνη που θα μου κάνεις.
Το λιοντάρι, που ήτανε πια χορτάτο και δεν μπορούσε να φάει ούτε έναν ποντικό,
γέλασε με τα λόγια που άκουσε και είπε:
- Σου χαρίζω τη ζωή, μόλο που ποτέ δε θα μπορούσες εσύ να με βοηθήσεις!
Κάποτε όμως το λιοντάρι έπεσε σ' ένα λάκκο που είχαν ανοίξει κάποιοι κυνηγοί, κι
εκείνοι του έδεσαν τα πόδια με χοντρά σκοινιά και το άφησαν για να πάνε στο
χωριό τους να φέρουν κι άλλους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν, για να το
κουβαλήσουν, επειδή ήταν πολύ βαρύ.
Ύστερα από λίγη ώρα, έτυχε να περνάει από εκεί ο ποντικός και άκουσε βογκητά.
Κατέβηκε τότε στο λάκκο, είδε το δεμένο λιοντάρι και το γνώρισε.
- Κάποτε μου χάρισες τη ζωή, του είπε. Τώρα θα σου ξεπληρώσω την καλοσύνη σου
και θα σε ελευθερώσω.
- Εσύ θα με ελευθερώσεις; Ρώτησε απορώντας το λιοντάρι. Πώς είναι δυνατό;
- Τώρα θα δεις είπε το ποντίκι.
Κι άρχισε, με τα σουβλερά του δόντια, να ροκανίζει τα χοντρά σκοινιά, που έδεναν
τα πόδια του λιονταριού.
Ύστερα από τρεις-τέσσερις ώρες, τα σκοινιά ήταν κομμένα και το λιοντάρι μπόρεσε,
μ' ένα πήδημα, να βγει από το λάκκο.
Δεν έφυγε όμως αμέσως, γιατί περίμενε να σκαρφαλώσει και το ποντίκι απάνω, μια
που κι αυτό δεν μπορούσε να βγει μ' ένα πήδημα.
-Σ' ευχαριστώ πολύ! Του είπε συγκινημένο το λιοντάρι.
-Σου είχα υποσχεθεί πως θα ξεπλήρωνα την καλοσύνη που μου έκανες, και κράτησα
την υπόσχεσή μου, αποκρίθηκε το ποντίκι. Τότε γέλασες μαζί μου, γιατί δεν
πίστευες πως εγώ, ένα μικρό και αδύνατο ποντίκι, θα μπορούσα να βοηθήσω
εσένα, το βασιλιά των αγριμιών. Πρέπει να ξέρεις, όμως, πως κι οι πιο αδύνατοι
μπορούν να ξεπληρώσουν το καλό που κάνουν οι δυνατότεροί τους.
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Συμπέρασμα
Σε αυτόν το μύθο του Αισώπου κατανοούμε πως και οι πιο αδύνατοι
μπορούν να ξεπληρώσουν το καλό που κάνουν οι δυνατότεροι τους και πως ο
ισχυρός έχει την ανάγκη και του πιο αδύναμου. Το μικροσκοπικό και ασήμαντο
ποντίκι του μύθου, έδειξε την μεγαλοψυχία του στο επιβλητικό λιοντάρι καθώς και
το πόσο σημαντικό είναι παρά το μικρό του μέγεθος. Επίσης διδασκόμαστε πως
όλοι έχουμε την ανάγκη και την βοήθεια των άλλων ακόμα και των πιο μικρών και
ταπεινών πλασμάτων και δε πρέπει να υποτιμάμε την αξία των άλλων που είναι
υποδεέστεροι από εμάς.

Ο Γάιδαρος και το αλάτι (Μύθοι Αισώπου)
Ήτανε μια φορά ένας χωρικός που είχε ένα γάιδαρο και τον χρησιμοποιούσε για να
κάνει τις διάφορες δουλειές του.
Επειδή ο γάιδαρός του ήταν πολύ χρήσιμος, τον αγαπούσε και τον περιποιόταν και,
πολλές φορές, του συγχωρούσε και τα γαϊδουρινά του πείσματα.
Μια μέρα, ο χωρικός φόρτωσε κοφίνια με αλάτι το γάιδαρο, και κίνησε να τα πάει
στο διπλανό χωριό, όπου θα μπορούσε να τα πουλήσει. Όμως, για να φτάσουν σ'
αυτό το χωριό, έπρεπε να περάσουν ένα ποτάμι.
Καθώς λοιπόν το περνούσαν, ο γάιδαρος παραπάτησε και βούλιαξε μέσα στο νερό.
Το αλάτι, όμως, μόλις βρέθηκε μέσα στο νερό, έλιωσε κι έτσι ο γάιδαρος σηκώθηκε
πιο αλαφρός από μέσα.
Ο χωρικός στενοχωρήθηκε πολύ που έχασε το αλάτι, αλλά ο γάιδαρος ήταν πολύ
ευχαριστημένος.
Μια άλλη μέρα, ο χωρικός φόρτωνε ξανά κοφίνια το γάιδαρο, αλλά, αυτή τη φορά,
τα κοφίνια είχαν μέσα σφουγγάρια. Ο γάιδαρος νόμιζε πως θα μπορούσε να
γλιτώσει και τώρα από το φορτίο του και έτσι, την ώρα που περνούσαν ξανά από το
ποτάμι, έκανε πως γλίστρησε και βούλιαξε ξανά μες το νερό.
Όμως τα σφουγγάρια ήπιαν νερό και βάρυναν, κι έτσι ο γάιδαρος δεν μπόρεσε να
βγει στην επιφάνεια και πνίγηκε.
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Το πάθημα του λύκου (Μύθοι Αισώπου)
Μια φορά κι έναν καιρό, το λιοντάρι αρρώστησε βαριά.
Φοβήθηκε πως θα πεθάνει κι έδωσε διαταγή να συγκεντρωθούν όλα τα ζώα του
μεγάλου δάσους μπροστά του, για να του πουν τι πρέπει να κάνει για να γιατρευτεί.
Όλα τα ζώα είπαν τη γνώμη τους, ώσπου ήρθε και η σειρά του λύκου.
- Βασιλιά μου, είπε με σεβασμό, δε γνωρίζω κανένα γιατρικό για την αρρώστια σου,
μα ούτε και όσα ζώα είναι συγκεντρωμένα εδώ, γνωρίζουν. Το μόνο ζώο που ξέρει
από φάρμακα είναι η αλεπού! Μα αυτή σε περιφρόνησε και δεν ήλθε στο κάλεσμά
σου. Άκουσα μάλιστα να λένε ότι χάρηκε για την αρρώστια σου και ότι δεν τη
νοιάζει κι αν πεθάνεις.
Ο λύκος τα είπε επίτηδες αυτά τα λόγια, γιατί δε χώνευε την αλεπού και ήταν
σίγουρος ότι το λιοντάρι θα την τιμωρούσε!
- Ώστε έτσι! φώναξε θυμωμένο το λιοντάρι. Να τη βρείτε αμέσως και να τη φέρετε
μπροστά μου. Θα της κόψω τη γλώσσα!
Ο λύκος έτριψε τα χέρια του από τη χαρά του. Είχε έλθει η στιγμή να κάνει κακό
στην αλεπού. Ένα πουλάκι, όμως, πέταξε γρήγορα και βρήκε την αλεπού.
- Αυτό κι αυτό συμβαίνει! της είπε. Ο λύκος σε συκοφάντησε και το λιοντάρι θα σου
κόψει τη γλώσσα για να σε τιμωρήσει.
- Σ' ευχαριστώ, καλό μου πουλάκι, του είπε η αλεπού. Μη φοβάσαι, θα καταφέρω
να γλυτώσω.
Μάζεψε τότε αγριόχορτα και μια και δυο τράβηξε με θάρρος για τη σπηλιά του
λιονταριού. Το λιοντάρι, όταν την είδε άφρισε από το κακό του.
- Σου έφερα αυτά τα βότανα, είπε η πονηρή αλεπού στο άρρωστο λιοντάρι, για να
γίνεις καλά.
- Έλα εδώ! της φώναξε. Που ήσουν; ∆εν έμαθες ότι κάλεσα όλα τα ζώα να
παρουσιαστείτε μπροστά µου;
- Ναι, βασιλιά µου, απάντησε με θάρρος η αλεπού. Το έμαθα πως είσαι άρρωστος
βαριά, γι' αυτό κι εγώ, πριν έλθω, πήγα και μάζεψα αυτά τα βότανα, που θα σε
κάνουν καλά.
Ο θυμός του λιονταριού έπεσε αμέσως.
- Ώστε γι' αυτό άργησες να έλθεις; της είπε. Καλά έκανες... Θα... γίνω καλά όταν
πάρω αυτά τα βότανα;
- Ναι, βασιλιά μου. Μόνο που χρειάζεται να τ' ανακατέψεις µε κάτι ακόμα, για να
γίνει τέλειο το φάρμακο.
- Με τι; ρώτησε το λιοντάρι.
- Να τα βράσεις μαζί µε μια γλώσσα λύκου. Αυτή βέβαια... εσύ ξέρεις πού θα τη
βρεις.
- Και βέβαια ξέρω! φώναξε το λιοντάρι. Θα κόψω τη γλώσσα αυτού του λύκου!
Το είπε και το έκανε αµέσως. Έτσι η πονηρή η αλεπού τιμώρησε το λύκο για τη
συκοφαντία του.
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Ο λαγός και η χελώνα
Ένα ανοιξιάτικο πρωινό ένας λαγός είχε βγει έξω από την φωλιά του και έτρωγε
φρέσκο χορταράκι. Καθώς έτρωγε, είδε μια χελώνα να περνάει λίγο πιο μακριά και
του φάνηκε τόσο αστείο το περπάτημα της, που άρχισε να την κοροϊδεύει ότι ήταν
πιο αργή και από τα σαλιγκάρια. Η χελώνα σταμάτησε, γύρισε προς τον λαγό και
του είπε:
- Τι θα έλεγες να τρέξουμε σε ένα αγώνα δρόμου για να δούμε ποιος είναι πιο
γρήγορος από τους δυο;
Αυτό ήταν! Ο λαγός έπεσε κάτω και άρχισε να χτυπιέται από τα γέλια. Βλέποντας
όμως ότι η χελώνα παρέμενε σοβαρή, κατάλαβε ότι δεν του το είπε για αστείο και
έτσι δέχτηκε την πρόκληση. Η αλεπού ως καταλληλότερη, όρισε το σημείο που θα
ξεκινούσαν, την διαδρομή και το σημείο τερματισμού.
Ο αγώνας ορίστηκε για το επόμενο πρωινό και πράγματι, οι δύο διαγωνιζόμενοι
καθώς και πολλά ζώα του δάσους βρίσκονταν πρωί πρωί στην αφετηρία. Η αλεπού
έδωσε το σύνθημα και ο αγώνας ξεκίνησε. Η χελώνα χωρίς να χάσει χρόνο άρχισε
να περπατάει, αργά βέβαια, και ήδη είχε καλύψει τα πρώτα εκατοστά της
διαδρομής. Ο λαγός βλέποντας τον ρυθμό της αντιπάλου του, και νυστάζοντας μιας
και ήταν πολύ πρωί, σκέφτηκε να κοιμηθεί λιγάκι και όταν ξυπνήσει θα έτρεχε όπως
μόνο αυτός μπορεί και θα τερμάτιζε σίγουρα πρώτος. Έτσι η χελώνα συνέχισε να
περπατάει, στην ορισμένη από την αλεπού διαδρομή, ενώ ο λαγός το έριξε στον
ύπνο. Πέρασε αρκετή ώρα και κάποια στιγμή ο λαγός ξύπνησε. Καιρός για τρέξιμο
είπε και ξεκίνησε. Παραξενεύτηκε πολύ που δεν συναντούσε την χελώνα και για μια
στιγμή σκέφτηκε ότι θα είχε εγκαταλείψει τον αγώνα αφού έτσι κι αλλιώς τον είχε
χαμένο από χέρι. Περισσότερο όμως ξέρετε πότε παραξενεύτηκε; Όταν έφτασε στο
σημείο τερματισμού και είδε την χελώνα να τον περιμένει μασώντας ένα φυλλαράκι
και έχοντας μια έκφραση θριάμβου στο πρόσωπο της.
Έτσι η χελώνα κέρδισε τον λαγό σε αγώνα δρόμου, όχι βέβαια γιατί τρέχει πιο
γρήγορα από αυτόν, αλλά γιατί παρέμεινε πιστή στον σκοπό της και δεν έδειξε
όπως ο λαγός αλαζονεία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Τα Ευρωπαϊκά Παραμύθια
Στα ευρωπαϊκά παραμύθια είναι γνωστό το σκοτεινό και μυστήριο ύφος
τους που πολλές φόρες μας αφήνει με ανάμεικτα και αμφιταλαντευόμενα
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συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι λίγες οι φόρες που το τέλος δεν είναι
ευχάριστο ούτε αναμενόμενο και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας τιμωρείτε για την
ματαιοδοξία του. Κάτι ακόμα που παρατηρείται στα ευρωπαϊκά παραμύθια είναι
ότι πάντα στο τέλος επικρατεί δικαιοσύνη και το κακό τιμωρείται. Με αυτόν τον
τρόπο αποκαθιστάται η δικαιοσύνη και οι ισορροπίες όπως πρέπει να είναι
καθησυχάζοντας τους μικρούς ακροατές ότι πάντα το καλό θα νικήσει.
Τα πιο συχνά επαναλαμβανόμενα θέματα στο παραμύθι είναι αυτά που
αναφέρονται στις αναποδιές και τα εμπόδια που μπορεί να τύχουν στον ήρωα ή την
ηρωίδα και στο ευτυχισμένο τελικά τέλος που θα έχει αυτός. Ένα άλλο, επίσης,
πολύ δημοφιλές θέμα των παραμυθιών είναι αυτό του άσχημου ή σε ορισμένες
περιπτώσεις αποκρουστικού όντως, Συνήθως το άτομο αυτό υποφέρει από μια
κατάρα που αργότερα με αγώνα και την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης ή με την
αγάπη και την αφοσίωση από ένα άλλο πρόσωπο προς το πρόσωπο του,
εξαφανίζεται ελευθερώνοντας. Το ευρωπαϊκό παραμύθι εκπροσωπείται κυρίως από
τέσσερις διάσημους σε όλους μας παραμυθάδες που είναι οι έξης: Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν, Γιάκομπ Γκριμ, Βιχλεμ Γκριμ και Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ

Ο Δανός συγγραφέας Χανς Κρίστιαν `Άντερσεν γεννήθηκε το 1805 στην πόλη
Οντενζέ και πέθανε στην Κοπεγχάγη το 1875. Καταγόταν από πολύ φτωχή
οικογένεια και πέρασε τα παιδικά του χρόνια μέσα σε στερήσεις. Ο πατέρας του
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ήταν τσαγκάρης και η μητέρα του τον μεγάλωσε ξενοδουλεύοντας. Ο `Άντερσεν
προσπάθησε ανεπιτυχώς να γίνει ηθοποιός και να ασχοληθεί με το θέατρο. Στη
συνέχεια εγκατέλειψε αυτές τις προσπάθειες του και άρχισε να γράφει ποιήματα. Ο
`Άντερσεν έγραψε πολλά έργα, διηγήματα, ποιήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις,
αλλά η μεγάλη φήμη που απέκτησε οφείλεται κυρίως στα παραμύθια, που τον
καθιέρωσαν στην παγκόσμια λογοτεχνία ως τον κορυφαίο του είδους αυτού.
`Έγραψε συνολικά 168 παραμύθια, που δημοσιεύτηκαν στην πατρίδα του, τη Δανία,
σε μικρούς τόμους των τεσσάρων παραμυθιών από το 1832 ως το 1874. Από τα πιο
γνωστά παραμύθια του είναι: “Το ασχημόπαπο”, “Ο μολυβένιος στρατιώτης”, “Η
σακοράφα”, “Το κορίτσι με τα σπίρτα”, “Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι”, “Το αηδόνι
του αυτοκράτορα της Κίνας”. Η χώρα του έχει καθιερώσει προς τιμήν του το ετήσιο
διεθνές “Βραβείο `Άντερσεν” για το καλύτερο έργο παιδικής λογοτεχνίας, ενώ τα
έργα του έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε μία εποχή γέννησης των εθνικών
ιδεολογιών με τους γνωστούς ανταγωνισμούς και στο χώρο των επιστημών, ο
Άντερσεν δεν παραλείπει να μας υπενθυμίσει την οικουμενικότητα του ανθρωπίνου
πνεύματος, χωρίς να ισοπεδώνει τις διαφορές ανάμεσα στους εθνικούς πολιτισμούς
ή να αποκρύπτει την συνεισφορά τους στην παγκόσμια ιστορία.
Συχνά μας ταξιδεύει σε χώρες μακρινές και άγνωστες που μοιάζουν σαν να
ευρίσκονται στον περίγυρο της γειτονιάς μας, αλλά δεν είχαμε μάτια να τις
παρατηρήσουμε σωστά. Διπολικός είναι ο κόσμος στον οποίον κινούνται τα
παραμύθια του Άντερσεν. Από το ένα άκρο, ο ωραίος, τρυφερός και ονειρικός
κόσμος που μοιράζεται με τα παιδιά ή καλύτερα οι επιθυμίες και τα όνειρα και από
το άλλο άκρο η αποκάλυψη μιας πραγματικότητας που ταιριάζει στους μεγάλους,
στην οποία φωλιάζει ο πόνος, η θλίψη και η απόγνωση.
Οι «Ήρωες» του από το ασχημόπαπο ως την μικρή γοργόνα και τον
αυτοκράτορα της Κίνας, είναι σύγχρονοι χωρίς να χάνουν την διαχρονικότητά τους.
Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε παραμύθι οι ήρωες των παραμυθιών βρίσκονται σε
παρόμοιες καταστάσεις με εμάς σήμερα.
Επί ενάμιση και πάνω αιώνα αρκετές γενεές μικρών και μεγάλων
γαλουχήθηκαν με τις ιστορίες του κορυφαίου αυτού παραμυθά, ιστορίες που
συνεχίζουν να έχουν αρκετούς αναγνώστες ακόμη και σήμερα. Από την εποχή του
έως τις ημέρες μας συνέβησαν κοσμογονικές αλλαγές, αλλά όμως τόσα πράγματα
παρέμειναν ίδια στις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων. Δηλαδή μέχρι σήμερα
έχουν αλλάξει τελείως οι συνήθειες των ανθρώπων, η καθημερινότητα τους,
παρόλα αυτά κάποιες σημαντικές άξιες έχουν μείνει ίδιες. Η περιέργεια των μικρών
παιδιών και η διψά για μάθηση έχει μείνει ίδια από τα πανάρχαια χρόνια και έτσι
τα παΐδια μέσω των παραμυθιών μαθαίνουν την διάφορα ανάμεσα στο καλό και το
κακό, μέσω των ηρώων αποκτούν πρότυπα και έχουν την ευκαιρία να ονειρεύονται.
Τις ημέρες των Χριστουγέννων, μας θυμίζουν την παιδική αθωότητα και τις
ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας, μην ξεχνάμε τα παιδιά του Άντερσεν που πεθαίνουν
αντί να μεγαλώσουν.
Τα παραμύθια του Άντερσεν είναι σχεδόν όλα –έμμεσα ή και άμεσα–
αυτοβιογραφικά. Η στέρηση, η φτώχεια, η περιφρόνηση των άλλων, η κοινωνική
αδικία είναι θέματα που τα γνώρισε ο ίδιος και που τον πόνεσαν σε όλη του τη ζωή.
Τα παραμύθια του αψηφούν τον κόσμο των γονιών, των δασκάλων ή και των
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παιδικών βιβλίων που προσπαθούν να κρατάνε μακριά από τα παιδιά κάποια
θέματα όπως ο φόβος της απομόνωσης, της εγκατάλειψης, ακόμη και του θανάτου.
Θέματα που έχουν σχέση με κάθε είδους πόνο, αλλά και με την ανεκπλήρωτη
ερωτική επιθυμία. Ο Άντερσεν γράφει για τη σχέση του ατόμου με τον κόσμο που το
περιβάλλει αλλά και για την αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμία και σε ότι δεν είναι
επιτρεπτό. Γράφει για την αντίθεση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, τη χαρά και
τη λύπη, την απόλαυση και τον πόνο.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΡΙΜ
Οι αδελφοί Γιάκομπ (Jacob Ludwig Carl Grimm) και Βίλχελμ Καρλ Γκριμ
(Wilhelm Carl Grimm) ήταν δύο ιδιαίτερα δημοφιλείς συλλέκτες παραδοσιακών
παραμυθιών που γεννήθηκαν στις 4 Ιανουαρίου του 1785 και στις 24 Φεβρουαρίου
του 1786 αντίστοιχα στο Χάναου της Γερμανίας. Τελείωσαν το Γυμνάσιο στο Κάσσελ
και μετά σπούδασαν νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ. Αφού εργάστηκαν
ένα διάστημα ως βιβλιοθηκάριοι στο Κάσσελ προσελήφθησαν ως καθηγητές στο
Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν, ο Γιάκομπ το 1830 και ο αδελφός του πέντε χρόνια
αργότερα. Όμως το 1837 απολύθηκαν επειδή διαμαρτυρήθηκαν μαζί με άλλους
πέντε συναδέλφους τους κατά του βασιλιά Ερνέστου Αυγούστου Α΄, για την
απόφασή του να καταργήσει το φιλελεύθερο σύνταγμα του βασιλείου του
Ανόβερου. Ο Βίλχελμ Καρλ Γκριμ πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου του 1859, ενώ ο
αδελφός του Γιάκομπ στις 20 Σεπτεμβρίου του 1863 στο Βερολίνο. Και οι δύο είναι
θαμμένοι στο κοιμητήριο του αγίου Ματθαίου στο Βερολίνο. Μερικά έργα τους
είναι: η Χιονούλα & η Ροδούλα, η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Κοντορεβιθούλης, Χάνσεν &
Γκρέτελ, Ραπουνζέλ, ο Λύκος & τα 7 Κατσικάκια.
Για τις εκδόσεις των αδελφών Γκριμ και το ύφος τους, που εξέφραζε τη νέα
και προοδευτική για την εποχή τους ηθική της ανερχόμενης αστικής τάξης, οι
φιλόλογοι επισημαίνουν ότι «από τη δεύτερη κιόλας ή την τρίτη έστω φορά που
τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν τα παραμύθια τους, οι προφορικές εκδοχές τους
χαρακτηρίζονταν από μιαν ορμή ασυνήθιστη, από ερωτισμό και αγριότητα που στην
εποχή μας δεν θα έπαιρναν εύκολα την έγκριση του politically correct παιδικού
βιβλίου. Αν και οι Αδελφοί Γκριμ, φιλόλογοι και θεματοφύλακες της νέας και
προοδευτικής για την εποχή ηθικής της ανερχόμενης αστικής τάξης, λογόκριναν και
επιμελήθηκαν όλα σχεδόν τα παραμύθια της συλλογής τους, ξανά και ξανά,
επιλέγοντας συχνά την πιο ανώδυνη από τις παραλλαγές, που είχαν συγκεντρώσει,
αφαιρώντας τα επίμαχα ή προκλητικά στοιχεία, λειαίνοντας τις επικίνδυνες αιχμές,
απαλείφοντας ότι θα μπορούσε να ταράξει τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια και
στην κοινωνία του 19ου αιώνα.
Μάγοι, τέρατα, γίγαντες, περίεργα πουλιά, ταλαιπωρημένες
πριγκιποπούλες, αδιαπέραστα κάστρα, πανούργοι διάβολοι, μυστηριώδεις νύφες,
αποθηριωμένοι λύκοι, θαυματουργά δαχτυλίδια, άνθρωποι μεταμορφωμένοι σε
ζώα, πλούσιοι και φτωχοί, αλλά και χωρικοί, βασιλιάδες ή νοικοκυρές συνεχίζουν
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και στις ημέρες μας να κυκλοφορούν προς πάσα κατεύθυνση στα παραμύθια των
αδελφών Γκριμ και να αναστατώνουν με τους πιο διαφορετικούς τρόπους τον νου
και την ψυχή μας. Η σύγκρουση αρσενικών και θηλυκών προτύπων, η εξαπάτηση
και η μαγεία, ο θρησκευτικός μανδύας, που δεν έχει αποβληθεί από τις
καταστάσεις τις οποίες γεννά η αφήγηση, όπως και ο αδιαμεσόλάβητος ρεαλισμός
με τον οποίο ο Γιάκομπ και ο Βίλχελμ εξιστορούν τα παθήματα των ηρώων τους,
αποκαλύπτοντας ξανά και ξανά την τραχύτητα των περιστάσεων υπό τις οποίες
έχουν κληθεί να ζήσουν, αντιπροσωπεύουν σίγουρα κάτι και από τη δική μας
εποχή: μια εποχή που δεν αποκλείεται να προβάλει ένα σοβαρό κομμάτι από την
κοινωνική και την υπαρξιακή της ανασφάλεια στην αλληγορική και τη συμβολική
γλώσσα δύο παράξενων παραμυθάδων.

Ε.Τ.Α. ΧΟΦΜΑΝ
Ο Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), εμβληματική μορφή του
ρομαντισμού στη γερμανική λογοτεχνία έζησε στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου
αιώνα. Γεννήθηκε στο Κένιγκσμπεργκ της Πρωσίας από γονείς νομικούς. Από μικρή
ηλικία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις τέχνες, ιδιαίτερα τη μουσική και τη
ζωγραφική, και διακρίθηκε για τις διανοητικές του ικανότητες. Σπούδασε νομικά και
εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο πρωσικό δημόσιο. Εγκατέλειψε τη νομική για να
εργαστεί ως μουσικός. Στα τριάντα του όμως συνειδητοποίησε ότι δεν θα φτάσει
ποτέ στο ύψος των μουσικών που θαύμαζε, κι έτσι στράφηκε στη συγγραφή.
Μετά την έκδοση των πρώτων διηγημάτων του, ο Hoffmann έγινε γρήγορα
ένας από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής του. Έγραψε πολλές ιστορίες,
όπου η πραγματικότητα πλέκεται με δεξιοτεχνία με τη φαντασία αλλά και με
κωμικά γεγονότα. Τα γνωστότερα έργα του είναι: Κρεσπελ και Αντωνία, Βιος και
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Πολιτεία του Γάτου Μουρ, Περιπέτειες της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, ο
Καρυοθραύστης. Ο Ε.Τ.Α. Χόφμαν, μια μεγαλοφυής και πολυσχιδής
προσωπικότητα, αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στη μετάβαση από το
ρομαντισμό στο ρεαλισμό. Ξεκινά από την ακριβή παρατήρηση της
πραγματικότητας, που σιγά σιγά, μέσα από μια παράξενη σύνθεση χρωμάτων, ήχων
και συναισθημάτων, φτάνει να γίνεται ένας κόσμος αλλόκοτος, ένας κόσμος που
τον κυβερνά το ανεξήγητο, το μυστηριώδες, το θαυμαστό.
Ο Χόφμαν είναι ένας μάστορας της φανταστικής λογοτεχνίας και ένας από
τους μεγαλύτερους Γερμανούς συγγραφείς, που άλλοτε είναι “ήπιος και γλυκός” και
άλλοτε “δηκτικός και κακός, που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε καρικατούρες
και τέρατα”. Γενικότερα τα Ευρωπαϊκά παραμύθια έχουν υπάρξει χρήσιμα αιώνες
τώρα και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα για την διαπαιδαγώγηση των μικρών
παιδιών. Αυτό οφείλεται τόσο στον προσεγμένο και σωστό τρόπο γραψίματος τους
όσο και στο ονειρικό και φανταστικό περιεχόμενο τους που μας διδάσκει
σημαντικές άξιες της ζωής.

Οι Ήρωες των Ευρωπαϊκών Παραμυθιών
Οι ήρωες του παραμυθιού, συνήθως, δε φέρουν κάποιο συγκεκριμένο
όνομα, αλλά χρησιμοποιούν ως όνομα τις ιδιότητες της οικογενειακής τους
κατάστασης, της κοινωνικής τους τάξης, του επαγγέλματός τους. Έτσι, γίνεται
αναφορά για βασιλιάδες, πρίγκιπες, βασίλισσες, μητριές, αδελφές κ.λπ. Οι
πρωταγωνιστές των παραμυθιών δέχονται βοήθεια από ζώα που μιλούν, από
μαγικά αντικείμενα, από νεράιδες, κακές μάγισσες, ξωτικά. Πολλές φορές όλα αυτά
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όχι μόνο δεν είναι βοηθοί τους αλλά είναι εκείνοι που βάζουν στον ήρωα εμπόδια
και τον φέρνουν αντιμέτωποι με αδιέξοδα. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα μας για τους
ήρωες των Ευρωπαϊκών Παραμυθιών μας οδηγεί σε πολλά συμπεράσματα. Οι
παραμυθάδες δεν κάνουν διακρίσεις σε ηλικίες, φύλο, καταγωγή ή οτιδήποτε άλλο,
αφού οι πρωταγωνιστές τους είναι οποιασδήποτε κατηγορίας. Επιπλέον δεν
χαρακτηρίζονται όλοι οι πρωταγωνιστές τους ως καλοί, υπάρχουν και κάποιοι που
δείχνουν ματαιοδοξία και στο τέλος τιμωρούνται. Υπάρχουν βεβαία και
περιπτώσεις που ο ήρωες παρόλο που είναι κάλος λαμβάνει τις ευθύνες των
επίλογων του.

Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ

Χρόνια, πολλά χρόνια πριν ζούσαν κάποια κορίτσια στο πυθμένα της
θάλασσας που ήταν από την μέση και πάνω άνθρωποι και από την μέση και κάτω
ψαριά. Αυτά τα κορίτσια τα έλεγαν γοργόνες. Οι γοργόνες ανέβαιναν συχνά στην
επιφάνεια της θάλασσας για να σώσουν τους ναυαγισμένους ναύτες, όμως κανένας
δεν τις έβλεπε επειδή δεν εμφανίζονταν ποτέ στην στεριά. Ζούσαν σε ένα όμορφο
παλάτι μαζί με τον βασιλιά της θάλασσας που η γυναίκα του είχε πεθάνει μερικά
χρόνια πριν και δεν είχε κανέναν να μοιράζεται τις ευθύνες του. Έπρεπε εκείνος να
φροντίζει να κοίλανε όλα ομαλά και ήταν τόσες πολλές οι υποχρεώσεις του που
ανέθεσε στην μητέρα του την ανατροφή των έξι κοριτσιών του.
Οι έξι γοργόνες ήταν όλες όμορφες αλλά η πιο ωραία ήταν η μικρότερη και
ο πατέρας της ήταν παρά πολύ περήφανος για εκείνη καθώς όλος ο λαός της
θάλασσας την αγαπούσε και πίστευε ότι ήταν η πιο όμορφη γοργόνα που υπήρξε
ποτέ. Εκείνη όμως ήταν δυστυχισμένη και το πρόσωπο της ήταν θλιμμένο. Συνεχεία
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καθόταν απομονωμένη από τις ξαδέρφες της και της άρεσε να ονειρεύεται και όλοι
ανησυχούσαν για εκείνη και αναρωτιόνταν τι δεν πήγαινε καλά.
Μια μέρα λοιπόν η μεγαλύτερη από τις ξαδέρφες αποφάσισε να την
ρωτήσει τι γιατί ήταν λυπημένη και η μικρή γοργόνα της εκμυστηρεύτηκε ότι είχε
βρει ένα ένα μαρμάρινο ομοίωμα ενός άντρα που μάλλον ήταν από ναυάγιο ενός
πλοίου. Επιτέλους κατάλαβαν ποιο ήταν το πρόβλημα η μικρή γοργόνα ήταν
ερωτευμένη, ερωτευμένη με ένα μαρμάρινο μπούστο!! Μετά από καιρό λοιπόν
ήρθε η σειρά της μεγαλύτερης ξαδέρφης να κολυμπήσει στην επιφάνεια αφού είχε
κλείσει τα δεκαπέντε. Μετά ήρθε η σειρά της δεύτερης της τρίτης και όλων των
αδέρφωνε. Η μικρή γοργόνα ενθουσιασμένη άκουγε της ιστορίες για τον έξω κόσμο
και φούντωνε μέσα της η περιέργεια και ήθελε να δει και μόνη της όλα αυτά τα
όμορφα τόπια. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά της η μικρή γοργόνα δεν έβλεπε την ώρα
να αντικρίσει την στεριά ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής της! Η γιαγιά της όμως δεν
συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό της αντίθετα ήταν πιο ανήσυχη από τις άλλες φόρες
και της έδωσε πολλές συμβουλές.
Αφού την καθησύχασε η μικρή γοργόνα κολύμπησε όσο πιο γρήγορα
μπορούσε και όταν έφτασε στην επιφάνεια του νερού θαύμασε την ομορφιά γύρω
της και απήλαυσε την ζεστασιά του ηλιοβασιλέματος. Εκείνη την στιγμή φάνηκε ένα
θαυμάσιο πλοίο και στο κατάστρωμα διέκρινε έναν όμορφο άντρα να στέκεται.
Όσο περνούσε η ώρα ο ουρανός σκοτείνιαζε και σύννεφα συγκεντρώνονταν αλλά οι
άνθρωποι το κατάλαβαν πολύ αργά... Άρχισε δυνατή βροχή και έπεφταν κεραυνοί.
Το πλοίο τιναζόταν ψηλά στον ουρανό και όταν έπεφτε ξανά χτυπούσε τόσο δυνατά
στα κύματα που κάποια στιγμή άνοιξε. Τα δυο μισά βυθιστήκαν κι οι άνθρωποι που
ήταν στο πλοίο πεταχτήκαν στο νερό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε η μικρή
γοργόνα ήταν να σώσει τον όμορφο νέο, έτσι τον τράβηξε μαζί της για να μην
πνιγεί. Ήταν αναίσθητος. Όταν έφτασε σε στεριά μετά από πολύ ώρα και η μικρή
πριγκίπισσα αποφάσισε να περάσει το βραδύ στην αγκαλιά του να ξεκουραστεί. Το
πρωί αφού του έδωσε ένα φιλί στο μέτωπο τον πήγε σε μια άλλη παράλια που
ήξερε ότι ζούσαν άνθρωποι. Έμεινε πίσω από έναν βράχο και περίμενε μέχρι να τον
βρουν ώσπου έφυγε.
Πέρασαν χρόνια από τότε και κάθε μέρα η μικρή γοργόνα γινόταν πιο
στενοχωρημένη, και η γιαγιά της μη μπορώντας να αντέξει αυτή την κατάσταση της
είπε πως μπορούσε να αποκτήσει ποδιά βρίσκοντας μια μάγισσα στο βυθό της
θάλασσας όμως πρώτου προλάβει να της προειδοποιήσει για τις συνέπειες η μικρή
γοργόνα έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μόλις έφτασε άκουσε μια βραχνή
φωνή να την καλωσορίζει. Μπροστά της βρέθηκε ένα άσχημο πλάσμα που την
κοιτούσε περιφρονητικά αναγνωρίζοντας όμως το θάρρος της. Την προειδοποίησε
ότι για αντάλλαγμα θέλει την φωνή της, ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ γοργόνα και ότι
θα πάνινε πολύ τα ποδιά της κάθε μέρα. Το πιο τραγικό όμως ήταν ότι παρόλο που
της είπε ότι αν δεν κερδίσει την αγάπη του πρίγκιπα θα πεθάνει, η μικρή γοργόνα
δεν δίστασε να δεχτεί. Έτσι μόλις ήπιε θαρραλέα το βρομερό ρόφημα που είχε
ετοιμάσει η μάγισσα βρέθηκε στην παράλια και καθώς λιποθύμησε από τον πόνο
στα ποδιά της όταν ξύπνησε βρέθηκε απέναντι της ο πρίγκιπας που είχε σώσει.
Εκείνος έλπιζε πάντα να βρει την όμορφη γοργόνα που του είχε σώσει την ζωή,
όμως μετά από καιρό αφού απελπίστηκε γνώρισε μια όμορφη πριγκίπισσα σε ένα
κοντινό βασίλειο και ερωτεύτηκαν. Έτσι δεν άργησε να γίνει ο γάμος, και η μικρή
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γοργόνα παρόλο που ήξερε πολύ καλά πως ήταν η τελευταία της μέρα και ήταν
πολύ δυστυχισμένη συνέχισε να χορεύει όλο το βραδύ. Όταν λοιπόν αποφάσισε
πως ήταν ώρα να πέσει στην θάλασσα και να πεθάνει εμφανιστήκαν οι ξαδέρφες
της ήταν όμως όλες φαλάκρες! «Πουλήσαμε στην μάγισσα τα μαλλιά μας με
αντάλλαγμα την ζωή σου» της είπαν. « Με έναν όρο όμως: πρέπει πριν ανατείλει ο
Ήλιος να σκοτώσεις τον πρίγκιπα, να πάρε αυτό το μαχαίρι και κάνε γρήγορα γιατί
διαφορετικά θα πεθάνεις». Η μικρή γοργόνα άρχισε να κλαίει γιατί δεν ήθελε να
σκοτώσει τον πρίγκιπα που τον αγαπούσε τόσο πολύ. Έτσι πέταξε το μαχαίρι στην
θάλασσα και μόλις άρχισαν να προβάλλουν οι πρώτες ακτίνες στον ουρανό εκείνη
έπεσε στη θάλασσα και πήγε στην χωρά των πνευμάτων. Εκεί έμενε για πολλά
πολλά χρόνια και παρόλη την στενοχώρια της ευχόταν κάθε ευτυχία στον πρίγκιπα
και την πριγκίπισσα του.

Οι λειτουργίες του Propp
Αναλύοντας τη δομή του λαϊκού παραμυθιού –με έμφαση στα ρωσικά παραμύθια
(τα οποία μαζί με τα γερμανικά και τα ιταλικά ανήκουν στην ίδια ινδοευρωπαϊκή
κληρονομιά), ο Propp διατύπωσε τρεις αρχές: 1) Σταθερά στοιχεία, μόνιμα στα
παραμύθια, είναι οι λειτουργίες των πρωταγωνιστών, ανεξάρτητα από τον
εκτελεστή και τον τρόπο εκτέλεσης 2) ο αριθμός των λειτουργιών που εμφανίζονται
στα μαγικά παραμύθια είναι περιορισμένος 3)η διαδοχή των λειτουργιών είναι
πάντα η ίδια.
Στο σύστημα του Propp οι λειτουργίες είναι τριάντα μία και αρκούν, με τις
παραλλαγές και τις εξωτερικές διαρθρώσεις τους , να περιγράψουν τη μορφή των
παραμυθιών:
1. Απομάκρυνση
2. Απαγόρευση
3. Παράβαση
4. Έρευνα
5. Προδοσία
6. Παγίδα
7. Συνενοχή
8. Ζημιά
9. Μεσολάβηση
10. Συγκατάθεση του πρωταγωνιστή
11. Αναχώρηση του πρωταγωνιστή
12. Ο πρωταγωνιστής υποβάλλεται σε δοκιμασία από το δωρητή
13. Αντίδραση του πρωταγωνιστή
14. Κατοχή του μαγικού μέσου
15. Μεταβίβαση του πρωταγωνιστή
16. Πάλη ανάμεσα στον πρωταγωνιστή και τον ανταγωνιστή
17. Ο πρωταγωνιστής σημαδεύεται
18. Νίκη επί του ανταγωνιστή
19. Μετατόπιση της δυστυχίας ή της αρχικής έλλειψης
20. Επιστροφή του πρωταγωνιστή
21. Διωγμός
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22. Ο πρωταγωνιστής γλιτώνει
23. Ο πρωταγωνιστής φτάνει ινκόγκνιτο στο σπίτι
24. Απαιτήσεις του ψεύτικου πρωταγωνιστή
25. Στον πρωταγωνιστή ανατίθεται ένα δύσκολο καθήκον
26. Επιτέλεση του καθήκοντος
27. Αναγνώριση του πρωταγωνιστή
28. Αποκάλυψη του ψεύτικου πρωταγωνιστή ή ανταγωνιστή
29. Μεταμόρφωση του πρωταγωνιστή
30. Τιμωρία του πρωταγωνιστή
31. Γάμος του πρωταγωνιστή
Φυσικά δεν υπάρχουν σε όλα τα παραμύθια όλες οι λειτουργίες: στην υποχρεωτική
διαδοχή έχουμε και άλματα, συνενώσεις και συνθέσεις, τα οποία όμως δεν
αντικρούουν τη γενική γραμμή (Τζ. Ροντάρι, Φραμματική της φαντασίας)

Λειτουργίες του Propp για την «Μικρή Γοργόνα»
 Απουσία (η μητέρα της μικρής γοργόνας έχει πεθάνει)
 Απαγόρευση (όταν ήρθε η σειρά της μικρής γοργόνας να βγει στην
επιφάνεια της θάλασσας δίνονται αυστηρές οδηγίες από την γιαγιά της να
μην έρθει σε επαφή με ανθρώπους)
 Παράβαση (η μικρή γοργόνα τελικά σώζει έναν άνθρωπο άρα παραβαίνει
την εντολή της γιαγιάς της)
 Έλλειψη (μετά από την διάσωση του πρίγκιπα από την μικρή γοργόνα εκείνη
τον ερωτεύεται άρα επιθυμεί να γίνει άνθρωπος και να μείνει κοντά του)
 Έναρξη αυτενέργειας (η μικρή γοργόνα παίρνει δική της απόφαση να
συμβουλευτεί την μάγισσα της θάλασσας)
 Αναχώρηση (η μικρή γοργόνα φεύγει από το σπίτι της οριστικά και πάει να
βρει τον πρίγκιπα της)
 Πρώτη λειτουργία του δωρητή ( ο ήρωας δοκιμάζεται από τον δωρητή,
δηλαδή η μικρή γοργόνα υποβάλλεται σε μια δοκιμασία για να πάρει αυτό
που θέλει δηλαδή να γίνει άνθρωπος)
 Λήψη μαγικού μέσου (έτσι με μαγικό τρόπο η μικρή γοργόνα γίνεται
άνθρωπος)
 Τοπική μετακίνησης (ο ήρωας μεταφέρεται στον τόπο οπού βρίσκεται το
αντικείμενο αναζήτησης δηλαδή στην στεριά)
 Δύσκολο πρόβλημα ( Η μικρή γοργόνα στο τέλος βρίσκεται σε ένα δίλημμα.
Έχουν φτάσει οι ξαδέρφες της και αν σκότωνε τον πρίγκιπα θα σωζόταν
αλλιώς θα πέθαινε)
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Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι
Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι είναι ένα παραδοσιακό Ευρωπαϊκό παραμύθι. Η
γνωστότερη εκδοχή του είναι εκείνη από την συλλογή των Αδερφών Γκριμ, Παιδικά
και Σπιτικά Παραμύθια (Kinder- und Hausmärchen) με πρώτη δημοσίευση το 1812
με το όνομα Η Μικρή Χιονάτη / Χιονατούλα (Schneewittchen) και έχοντας την
προέλευσή της στο Σπέσαρτ της Γερμανίας.

"Η Χιονάτη". Εικονογράφηση του Heinrich Leutemann ή του Carl Offterdinger

Αρχή
Μια βασίλισσα, ενώ πλέκει, κατά λάθος τρυπά το δάχτυλό της με την βελόνα και
τρεις σταγόνες αίμα πέφτουν στο χιόνι του εβένινου παραθύρου όπου καθόταν.
Τότε, εύχεται να είχε ένα παιδί με δέρμα λευκό σαν το χιόνι, χείλη κόκκινα σαν το
αίμα και μαλλιά μαύρα σαν τον έβενο. Πράγματι, αργότερα γέννησε μια τέτοια
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κόρη που την ονόμασε Χιονάτη (λευκή του χιονιού). Δυστυχώς, η βασίλισσα πέθανε
και ο πατέρας παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, όμορφη μα ματαιόδοξη και
υπερήφανη, αφού δεν άντεχε κάποια άλλη να ξεπεράσει την ομορφιά της.

Η νέα γυναίκα του Βασιλιά και η διαταγή του θανάτου της Χιονάτης
Η βασίλισσα είχε έναν μαγικό καθρέφτη, που όταν κοιταζόταν σ' αυτόν και τον
ρωτούσε: "Καθρεφτάκι, καθρεφτάκι στον τοίχο πάνω τώρα, Ποια είναι η ωραιότερη
σ' ολόκληρη την χώρα;" (υιοθετημένο και διασκευασμένο για ομοιοκαταληξία από
το γερμανικό: "Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer ist die Schönste im ganzen
Land?"). Ο καθρέφτης απαντούσε: "Κυρία Βασίλισσα, εσύ είσαι η ωραιότερη στην
χώρα." (υιοθετημένο και διασκευασμένο για ομοιοκαταληξία από το γερμανικό:
"Frau Königin, Ihr seid die Schönste im Land."). Όταν όμως η Χιονάτη έγινε επτά
χρονών, ο καθρέφτης απάντησε πως εκείνη τώρα ήταν η ωραιότερη. Η βασίλισσα
διέταξε έναν κυνηγό να πάρει το παιδί στο δάσος και αφού το σκοτώσει, να φέρει
πίσω την καρδιά της. Εκείνος, όμως, την λυπήθηκε και δίστασε να την σκοτώσει. Της
είπε να τρέξει μέσα στο δάσος για να ξεφύγει από την βασίλισσα και έτσι, αντί της
Χιονάτης, έφερε την καρδιά ενός ελαφιού. Όταν ο κυνηγός έφτασε στο παλάτι, η
βασιλισσα διέταξε τον μάγειρα να μαγειρέψει την καρδία για να την φάει.

Η Χιονάτη στο σπίτι των Νάνων
Τρέχοντας, η Χιονάτη έφτασε στο σπίτι επτά νάνων. Εκεί έφαγε, ξάπλωσε και
κοιμήθηκε. Μετά από λίγη ώρα, οι νάνοι έφτασαν στο σπίτι τους και την είδαν να
κοιμάται. Η νύχτα πέρασε και την άλλη μέρα το κορίτσι ξύπνησε, και αφού τους
είπε την ιστορία της και ζήτησε από τους νάνους να μείνει μαζί τους, αυτοί της
είπαν πως αν καθαρίζει, πλένει, σφουγγαρίζει, ξεσκονίζει, πλέκει και δένει, τότε θα
μείνει μαζί τους και θα έχει ό,τι θέλει. Η Χιονάτη δέχτηκε και έτσι έμεινε μαζί τους.

Η Ανακάλυψη
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"Το βασιλόπουλο βλέπει τη Χιονάτη στο φέρετρο"'. Εικονογράφηση του Alexander Zick

Μια μέρα, η βασίλισσα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και τον ρώτησε: "Καθρέφτη,
καθρεφτάκι μου στον τοίχο πάνω τώρα, ποια είναι η ωραιότερη σ' ολόκληρη την
χώρα;" και ο καθρέφτης της απάντησε: "Κυρά Βασίλισσα, εσύ είσαι η ωραιότερη
εδώ, μα πέρα από τα βουναλάκια, μαζί με τα επτά νανάκια, είν' η Χιονάτη από σένα
χίλιες φορές ωραιότερη, όπως εγώ μπορώ να δω!" (υιοθετημένο και διασκευασμένο
για ομοιοκαταληξία από το γερμανικό: "Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber
Sneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner
als Ihr"). Έτσι, η βασίλισσα μεταμφιέστηκε σε μια γυρολόγο και πήγε στο σπίτι των
νάνων για να σκοτώσει την Χιονάτη. Αφού κατάφερε να παζαρέψει και να πουλήσει
στο κορίτσι κάποια μεταξένια κορδόνια δεσίματος του κορσέ, τα έδεσε πολύ σφιχτά
σε αυτήν και εκείνη έπεσε κάτω αναίσθητη.

Απόπειρες δολοφονίας της Χιονάτης
Όταν οι νάνοι ήρθαν, έκοψαν τα κορδόνια και αυτή ζωντάνεψε. Μα ο καθρέφτης
είπε στην βασίλισσα ότι η Χιονάτη ήταν ακόμα ζωντανή. Τότε, εκείνη ξανάρθε στο
σπιτάκι, ντυμένη ως γερόντισσα, αυτή τη φορά με μια δηλητηριώδη χτένα, την
οποία έβαλε στα μαλλιά της Χιονάτης, κάνοντάς την να ξαναλιποθυμήσει. Αφού οι
νάνοι την έσωσαν, η βασίλισσα, μαθαίνοντας πάλι για εκείνη, έφτιαξε τώρα ένα
μήλο, μισό λευκό και καθαρό, μισό κόκκινο και δηλητηριασμένο. Έπειτα, με την
μορφή αγρότισσας, πήγε στην καλύβα και προσέφερε την κόκκινη πλευρά του
μήλου στο κορίτσι, τρώγοντας η ίδια την λευκή. Πριν βάλει μια μπουκιά στο στόμα
της, η πριγκίπισσα έπεσε κάτω νεκρή. Οι νάνοι, μην μπορώντας να την συνεφέρουν,
την θρήνησαν για τρία μερόνυχτα και έπειτα, επειδή παρέμενε όμορφη, την
έκλεισαν σε ένα γυάλινο φέρετρο και σκάλισαν με χρυσά γράμματα το όνομα και
την καταγωγή της βασιλοπούλας.
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Το Βασιλόπουλο σώζει την Χιονάτη
Τα χρόνια πέρασαν και ένα βασιλόπουλο που έφθασε στα βουνά, είδε την όμορφη
κόρη πλέον να κείτεται στο φέρετρο. Τότε, εκείνος ζήτησε και οι νάνοι του έδωσαν
το φέρετρο να το πάρει στο παλάτι του. Στη διαδρομή, ένας από τους στρατιώτες
που κουβαλούσαν την κόρη σκόνταψε και το φέρετρο τραντάχτηκε, με αποτέλεσμα
το κομμάτι του μήλου να ξεκολλήσει από τον λαιμό της Χιονάτης και εκείνη να
ζωντανέψει. Έτσι, αφού της εξήγησαν τι είχε γίνει, το βασιλόπουλο την πήρε μαζί
του και την παντρεύτηκε.

Ο θάνατος της κακιάς Βασίλισσας
Η βασίλισσα, τόσο καιρό ήρεμη από την απάντηση του καθρέφτη ότι αυτή είναι η
ωραιότερη και καλεσμένη στον γάμο, μόλις πριν φύγει για εκεί, κάνει την
συνηθισμένη ερώτηση και ο καθρέφτης λέει: "Κυρά Βασίλισσα, εσύ είσαι η
ωραιότερη εδώ, μα είν' η νεαρή Βασίλισσα χίλιες φορές ωραιότερη, όπως εγώ
μπορώ να δω" (υιοθετημένο και διασκευασμένο για ομοιοκαταληξία από το
γερμανικό: "Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist
tausendmal schöner als Ihr"). Έτσι, η Βασίλισσα καταφθάνοντας στον γάμο μαθαίνει
για την Χιονάτη και εκείνοι την τιμωρούν με δυο πυρακτωμένα παπούτσια, τα
οποία της τα πήγαινε ως δώρο για να την σκοτώσει, τα φοράει και χορεύοντας
οδηγείται η ίδια στον θάνατο. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας, η Χιονάτη έζησε με
τον πρίγκιπα και τους νάνους ευτυχισμένη για όλη την υπόλοιπη ζωή της.

Άλλες εκδοχές του παραμυθιού
Η Κέλτικη "Gold-tree and Silver-tree"
Στο παραμύθι αυτό, η βιολογική μητέρα-βασίλισσα μαθαίνει από ένα ψάρι ότι η
κόρη της είναι πιο όμορφη από εκείνη και έτσι, άρρωστη από θυμό και φθόνο,
ικετεύει τον βασιλιά να σκοτώσει το κορίτσι και να της φέρει την καρδιά και το
συκώτι του. Ο βασιλιάς παντρεύει την κόρη του με έναν πρίγκιπα, στέλνοντάς την
κοντά του και φέρνει την καρδιά και το συκώτι μιας κατσίκας στην γυναίκα του, η
οποία ηρεμεί. Ωστόσο, κάποτε μαθαίνει την αλήθεια και καταφθάνει στο παλάτι
του πρίγκιπα, ενώ αυτός λείπει, καταφέρνοντας σχεδόν να σκοτώσει το κορίτσι,
βάζοντας ένα αγκάθι στο δάχτυλό της. Ο πρίγκιπας κλείνει, έπειτα, το σώμα της σε
ένα δωμάτιο, ξαναπαντρεύεται και η δεύτερη σύζυγός του μια μέρα ανακαλύπτει
την κόρη και τραβά το αγκάθι, με αποτέλεσμα εκείνη να ξυπνήσει. Η βασίλισσα
όμως μαθαίνει τα πάντα και πάει πάλι στο παλάτι. Εκεί, προσφέρει στο κορίτσι ένα
φαρμακωμένο ποτό, μα η δεύτερη σύζυγος του πρίγκιπα ξεγελά την μοχθηρή
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γυναίκα, κάνοντας την να πιεί εκείνη το ποτό και να πεθάνει. Στο τέλος, ο πρίγκιπας
και οι σύζυγοι ζουν μαζί ευτυχισμένοι.

Η Ιταλική "Bella Venezia"
Η ιστορία αναφέρεται σε μια γυναίκα, την Bella Venezia, που ρωτώντας τους
πελάτες του πανδοχείου της αν έχουν δει ποτέ γυναίκα ομορφότερή της, μαθαίνει
από έναν απ' αυτούς ότι η κόρη της είναι αυτή η γυναίκα. Έτσι, την κλείνει σε έναν
πύργο, μα μάταια, αφού το κορίτσι παραμένει η πιο ωραία. Έτσι, διατάζει έναν
υπηρέτη να την σκοτώσει, μα εκείνος σκοτώνει ένα αρνί στην θέση της, ενώ το
κορίτσι βρίσκει δώδεκα ληστές και μένει μαζί τους. Η μητέρα της, όμως, μαθαίνει
ότι είναι ζωντανή και έτσι στέλνει μια μάγισσα στο σπίτι των ληστών, οι οποία της
βάζει στα μαλλιά μια δηλητηριώδη φουρκέτα και την σκοτώνει. Οι ληστές την
θάβουν κάτω από ένα δέντρο και μετά από καιρό ένας πρίγκιπας την βρίσκει και
την παίρνει μαζί του. Στο παλάτι, η μητέρα του θα τραβήξει την φουρκέτα από τα
μαλλιά της κόρης και εκείνη θα παντρευτεί τον γιο της.

Η Αρμένικη "Nourie Hadig"
Στην ιστορία αυτή, μια αρχόντισσα ρωτά κάθε μήνα το νέο φεγγάρι ποια είναι η
ωραιότερη. Όταν μαθαίνει ότι η κόρη της, η Nourie Hadig, την έχει περάσει σε
ομορφιά, βάζει τον άντρα της να την σκοτώσει και να της φέρει το ματωμένο ρούχο
της. Το κορίτσι το σκάει και βρίσκει ένα σπίτι στο οποίο υπάρχει ένας κοιμώμενος
πρίγκιπας και με τον οποίο μένει μαζί και τον φροντίζει. Όταν ο πρίγκιπας ξυπνά,
θέλει να πάρει για γυναίκα του μια τσιγγάνα που η Nourie Hadig είχε αγοράσει για
να τον φροντίζουν μαζί. Ωστόσο, o πρίγκιπας μαθαίνει την αλήθεια μέσω μιας
μαγικής πέτρας και παντρεύεται τη Nourie Hadig. Η βασίλισσα, μαθαίνοντας για την
κόρη της, στέλνει μια μάγισσα να πουλήσει σ' αυτήν ένα δαχτυλίδι. Μόλις το
φοράει η Nourie Hadig πέφτει σε βαθύ ύπνο. Ο πρίγκιπας καλεί γιατρούς να την
βοηθήσουν και ένας, προσπαθώντας να κλέψει το δαχτυλίδι, την συνεφέρει. Η
μητέρα της, μόλις πληροφορείται τα πάντα, πεθαίνει από τον θυμό της.

Η Ελληνική "Μυρσίνη"
Τέλος, σ' αυτή την εκδοχή, δυο ορφανές, ζηλιάρες αδελφές, μαθαίνουν από τον
ήλιο ότι η τρίτη, μικρότερη αδερφή τους, η Μυρσίνη, είναι η ομορφότερη από
αυτές. Έτσι, με την πρόφαση της τίμησης της νεκρής μητέρας τους, οδηγούνται στον
τάφο της, όπου και εγκαταλείπουν την Μυρσίνη. Εκείνη βρίσκει με την βοήθεια των
δέντρων το σπίτι των δώδεκα Μηνών, με τους οποίους τελικά μένει μαζί. Μόλις
διαδίδονται τα νέα στις αδελφές, εκείνες καταφθάνουν στο σπίτι των Μηνών με ένα
φαρμακωμένο γλυκό, λέγοντας τάχα ότι την είχαν χάσει εκείνη την ημέρα. Η
Μυρσίνη όμως γλιτώνει, αφού βλέπει ότι ο σκύλος που τρώει από το γλυκό,
πεθαίνει. Την δεύτερη φορά, οι αδελφές πηγαίνουν με ένα μαγικό δαχτυλίδι στην
Μυρσίνη, λέγοντας ότι ήταν ευχή και κατάρα της μητέρας τους να το πάρει. Η
Μυρσίνη το φορά και πέφτει σε λήθαργο. Οι Μήνες τότε την κλείνουν μέσα σε μία
χρυσή κασέλα, που ένας πρίγκιπας την παίρνει μαζί του, ζητώντας την από αυτούς,
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με τον όρο να μη δει ποτέ τι έχει μέσα. Μετά από καιρό, ο νεαρός αρρωσταίνει και
ανοίγει την κασέλα για να μάθει τι έχει, πριν αυτός πεθάνει. Βλέποντας την
Μυρσίνη, τραβά το δαχτυλίδι, για να δει αν γράφει το όνομα της από μέσα. Εκείνη,
τότε, ξυπνά και παντρεύεται τον υγιή πια νεαρό. Όταν οι αδελφές της ξανάρθαν για
να τη βλάψουν, οι στρατιώτες τις εμπόδισαν.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Τα Σύγχρονα Παραμύθια
Μέσα από τα παραμύθια τα παιδιά μαθαίνουν τους ρόλους των 2 φύλων,
και διαμορφώνουν την δική τους ταυτότητα. Σε πολλά βιβλία εικονογραφημένα
μεταδίδονται σεξιστικές απόψεις στα παιδιά που τα διαβάζουν, γιατί αποδίδονται
συχνά συγκεκριμένοι ρόλοι και υποχρεώσεις στο κάθε φύλο. Οι πρωταγωνιστές
είναι κυρίως άντρες που αναλαμβάνουν συνήθως πρωτοβουλίες και τις πιο
δύσκολες δραστηριότητες. Η γυναίκα ωστόσο παρουσιάζεται πιο υποτακτική και
παθητική, καθώς στις εικόνες μαγειρεύουν, σιδερώνουν είναι νοικοκυρές και
υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών τους. Οι άντρες απεικονίζονται κυρίως
στον επαγγελματικό τους χώρο και έχουν δευτερεύοντα ρόλο στην ανατροφή των
παιδιών.

Μεταμυθοπλασία
Η μεταμυθοπλασία μας δείχνει το σύνολο των μεταμυθοπλαστικών ηρώων
που αναδεικνύουν μια μεταμυθοπλαστική διαδικασία. Ωστόσο η μεταμυθοπλασία
αναφέρεται κυρίως στην λογοτεχνική γραφή. Κυρίως σκοπός είναι να τραβήξει την
προσοχή. Η μεταμυθοπλασία θέτει και ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους
ερμηνείας της μυθοπλασίας και της αναπαράστασης της πραγματικότητας. Ένας
ιδιαίτερος χαρακτήρας μυθοπλαστικός καλείται εκείνος που συμμετέχει ως
αφηγητής ή εσωτερικός ακροατής ,αλλά και ως ενεργός ήρωας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις τραβάει την προσοχή με σκοπό να θέσει κάποια ερωτήματα σχετικά με
την πραγματικότητα και την μυθοπλασία. Ένας από τους κυριότερους
μεταμυθοπλαστικούς χαρακτήρες είναι ο Κρίστοφερ Ρόμπιν (Winnie) καθώς έχει
τον ρόλο του αφηγητή και είναι ενεργός ήρωας. Πολλές φορές το αποτέλεσμα της
μυθοπλασίας είναι ‘’υπερδιηγηματικό’’ καθώς οι χαρακτήρες δραπετεύουν από το
διηγητικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν, για ένα άλλο, καθώς μας το δείχνουν
εξωδιηγητικό.

Ευγένιος Τριβιζάς
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Έχει γράψει πολλά παραμύθια
που έχουν τεράστια επιτυχία στις παιδικές ηλικίες γιατί μέσα από αυτά τα παιδιά
κάνουν όνειρα μαθαίνουν συνεχώς καινούργια πράγματα για τη ζωή και
διαμορφώνουν σιγά σιγά τον χαρακτήρα τους. Τα συναισθήματα που μεταφέρει
στα παιδιά μέσα από τα παραμύ8ια του είναι πολλά. Για παράδειγμα το αίσθημα
της χαράς της περιέργειας και πολλά ακόμα..Τα μηνύματα που περνάει στα παιδιά
είναι μηνύματα αισιοδοξίας και οράματα φανταστικών κόσμων που μπορούν να
αποτελέσουν τα πρότυπα αλλαγής του δικού τους κόσμου και τρόπους
ξεπεράσματος των δικών τους προβλημάτων. Τα παιδιά δεν πρέπει να μαθαίνουν
μόνο να υπηρετούν την πραγματικότητα αλλά να την ξεπερνάνε. Τα παιδιά μέσα
από τα σύγχρονα παραμύθια ταυτίζονται με τους ήρωες που τα εκφράζουν και
διαχωρίζουν το καλό με το κακό.
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Ήρωες των Σύγχρονων
Παραμυθιών

Στα σύγχρονα παραμύθια η έννοια του χαρακτήρα είναι πως κάθε
μυθοπλαστικός χαρακτήρας έχει την προσωπικότητα του όπου τον κάνει μοναδικό
και να ξεχωρίζει από τους άλλους. Κάποια από τα σύγχρονα παραμύθια είναι: Η
Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων, ο Πίτερ Παν, η Χιονάτη, όπως και ο Πινόκιο.
Ωστόσο οι χαρακτήρες διακρίνονται σε επίπεδους-μονοδιάστατους και σφαιρικούςπολυδιάστατους. Μονοδιάστατοι μπορούν να θεωρηθούν η πονηρή αλεπού, ο
κακός ο λύκος ,η αργή χελώνα και ο γρήγορος λαγός. Υπάρχει και άλλος ορισμός
όπως: στατικοί-δυναμικοί, καθώς οι στατικοί είναι αυτοί που δεν εξελίσσονται στην
διάρκεια της πλοκής ενώ οι δυναμικοί είναι αυτοί που αλλάζουν πάντα σε όλα τα
σύγχρονα παραμύθια οι ωραίοι γεννιούνται και πεθαίνουν ωραίοι,, καθώς οι καλοί
είναι το ίδιο καλοί ακόμα και σε αυτούς που τους βασανίζουν ενώ οι κακοί
παραμένουν έτσι .Υπάρχουν ακόμα και οι κεντρικοί ήρωες –περιφερειακοί.
Οι κεντρικοί μπορούν να είναι οι ήρωες αλλά και οι αντιήρωες και
αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δράσης και παίζουν μεγαλύτερο ρόλο.
Γενικά στα βιβλία για μικρότερα παιδιά ο αριθμός των δευτερευόντων χαρακτήρων
παρουσιάζεται μειωμένος, εξαιτίας κ των περιορισμένων ικανοτήτων μνήμης των
αναγνωστών τους. Δεν θα πρέπει να υποτιμώνται οι δευτερεύοντες ρόλοι από τους
πρωταγωνιστικούς. Τα παιδιά θυμούνται χαρακτήρες μόνο και μόνο επειδή
επαναλαμβάνονται αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ιστορίας. Υπάρχουν
πολλές κατηγορίες των κλιμακωτών παραμυθιών. Μια πρώτη κατηγορία είναι οι
λεγόμενοι υποστηρικτικοί χαρακτήρες, αυτοί δηλαδή που θεωρούνται απαραίτητοι
για την εξέλιξη της ιστορίας.
Άλλες κατηγορίες είναι οι δορυφόροι που φωτίζουν πλευρές της πλοκής ή
των κεντρικών χαρακτήρων και οι κομπάρσοι που εισβάλλουν ευκαιριακά και
αθόρυβα στο μυθοπλαστικό σύμπαν, και με τον ίδιο διακριτικό τρόπο αποχωρούν
χωρίς να αφήσουν πίσω τους ίχνη. Κάθε έμβιο πλάσμα αυτού του κόσμου, κάθε
άψυχο αντικείμενο αλλά και οποιαδήποτε σύλληψη θα μπορούσαν να
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χρησιμεύσουν ως χαρακτήρες σε ένα εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Όλων των
ειδών οι άνθρωποι, και κυρίως τα μικρά παιδιά, μια σειρά ( προσωποποιημένων )
ζώων, αντικείμενα προικισμένα με λογική και λόγο, ακόμη και σεβάσμιοι θεοί
μοιράζονται με απόλυτη φυσικότητα τον κόσμο του παιδικού βιβλίου. Επίσης
πράγματα με την ευρύτερη έννοια, σημεία τήξης ή διάφορα φυσικά φαινόμενα,
όλα προικισμένα με ανθρώπινες ιδιότητες, μπορούν να αναλάβουν κεντρικό ρόλο
σε μία ιστορία. Οι λόγοι που ανθρωπόμορφα ζώα επιλέγονται ως πρωταγωνιστές
στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο είναι πολλοί. Άλλοτε πηγάζουν από την
ανιμιστική τάση των παιδιών και από την ανάγκη των συγγραφέων να μιλήσουν
χωρίς να προσβάλλουν, και άλλοτε δικαιώνονται ως οι καλύτερες επιλογές σε
ρόλους σύμβολου. Οι δύναμη του ονόματος ενός χαρακτήρα είναι ιδιαίτερα
υπολογίσιμη αφού είναι καθοριστικό στοιχείο για την σκιαγράφηση της
προσωπικότητας του.

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ

Εικόνα
Η συμβολή της εικόνας στη δημιουργία ενός λογοτεχνικού προσώπου
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Μια εικόνα επικοινωνεί το πλήθος των
λεπτομερειών που οι λέξεις δεν μπορούν να μεταδώσουν. Έτσι , ενώ λεκτικά οι
χαρακτήρες «στερούνται» γονάτων, πλάτης ή αφτιών, αφού τέτοιες λεπτομέρειες
μνημονεύονται μόνο αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Το οπτικό κείμενο έρχεται
να αποκαταστήσει όλες τις ελλείψεις και να δώσει στον αναγνώστη-θεατή μια
ολοκληρωμένη εικόνα για τους ήρωες του.

Γραμμή
Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η σημειολογία της γραμμής, αφού στο οπτικό
κείμενο του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου τίποτα δεν είναι τυχαίο και «κάθε
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σημάδι έχει την σημασία του». Έντονες γραμμές, ψιλές, χοντρές, καμπύλες,
τεθλασμένες υποβάλλουν διαφορετικά συναισθήματα στον αναγνώστη. Απαλές,
επίπεδες, οριζόντιες γραμμές δίνουν μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης. Κάθετα
σχήματα επαναστατούν απέναντι στη βαρύτητα και παρουσιάζονται πιο ενεργητικά,
πιο δραστήρια πιο πνευματικά, ενώ οι διαγώνιες δημιουργίες δημιουργούν μια
έντονη δυναμική ,ενδεχομένως μια ένταση και σίγουρα μια προσμονή
κινητικότητας. Πολλές φορές η αβεβαιότητα της πινελιάς και η ασυνέχεια της
γραμμής δρουν ως ένδειξη της συναισθηματικής ανασφάλειας του κεντρικού
ήρωα.

Χρώμα
Σε χαρακτήρες φτιαγμένους από γραμμές και χρώματα η σημασία των
δεύτερων είναι αναντίρρητα εμφανής. Η λειτουργία του χρώματος στη
χαρακτηρολογία είναι πολυσήμαντη και παραπέμπει σε μια σειρά διαφορετικών
χαρακτηριστικών και στοιχείων της προσωπικότητας τους. Χρώματα νοτισμένα με
συγκεκριμένα συναισθήματα όπως το κόκκινο του πάθους ή το γκρίζο της
μελαγχολίας, αλλά και χρώματα φορτωμένα με τα μηνύματα αυθαίρετων
κοινωνικών συμβάσεων, όπως το κόκκινο το χρώμα της απαγόρευσης –ίσως από τα
κόκκινα φανάρια της οδικής κυκλοφορίας – καταφέρνουν να προσδώσουν οπτικά
στους λογοτεχνικούς χαρακτήρες μια σειρά από διαφορετικές ιδιότητες. Σχεδόν
ισχύ κανόνα φαίνεται να έχει η σύνδεση των μουντών, σκούρων χρωμάτων, και
ιδιαίτερα του μαύρου, με τους κακούς της ιστορίας και την άσχημη ψυχολογική
κατάσταση των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Αντίθετα έντονα ζεστά χρώματα ή το
λευκό παραπέμπουν στους καλούς, τους αγνούς και τους αστραφτερά αισιόδοξους
τύπους των λογοτεχνικών ιστοριών. Αυτή η ιδιαίτερη σημειολογία των χρωμάτων,
στην αρνητική της υπερβολή, δρα σχεδόν στερεοτυπικά απέναντι στους ήρωες που
χρωματίζει.

Οπτική γωνία
Η γωνία λήψης που φέρνει κοντά ή απομακρύνει τον αναγνώστη από τους
ήρωες της ιστορίας –ως εναλλαγή ανάμεσα σε μακρινά και κοντινά πλάνα –δεν
αποτελεί μόνο στοιχείο χαρακτηρολογίας, αλλά διαδραματίζει ένα γενικότερο ,
πολυσύνθετο ρόλο στην αφηγηματική διαδικασία, καθώς έχει πάντοτε πολλαπλή
σημασία αν η σκηνή έχει «τραβηχτεί» από πάνω, ακριβώς απέναντι, από κάτω ή
ακόμη αν αυτή αποτελεί συνδυασμό περισσότερων της μιας οπτικών γωνιών. Άλλες
φορές, πάλι παρατηρείται η τεχνική του γκροπλάν, η λήψη δηλαδή της εικόνας από
κοντινή απόσταση και η εστίαση σε κάποια λεπτομέρεια, κυρίως με σκοπό μια
δραματικότερη αφήγηση. Άλλες φορές η υιοθέτηση συγκεκριμένης οπτικής γωνίας
λειτουργεί ως προσπάθεια ταύτισης του αναγνώστη-θεατή με κάποιο πρόσωπο της
ιστορίας , αφού με αυτό τον τρόπο ο πρώτος αναγκάζεται να δει μέσα από τα μάτια
του δεύτερου.

Υλικό
Κάποιες φόρες η επιλογή του υλικού πάνω στο οποίο ζωγραφίζει ο
εικονογράφος δεν είναι τυχαία και παίζει σημαντικό ρόλο , ακόμη και στη
χαρακτηρολογία .Ακραία μορφή της παραπάνω τακτικής φαίνεται να είναι η
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παράθεση του υλικού ως μιας οπτικής μετωνυμίας της προσωπικότητας ενός
χαρακτήρα.

Ομοιότητα / Ταύτιση
Είναι ενδιαφέρον ότι όχι μόνο η βιολογική αλλά και η ψυχολογική και ηθική
συγγένεια ανάμεσα σε διαφορετικούς χαρακτήρες αποδίδονται στην
εικονογράφηση όχι απλώς ως φυσική ομοιότητα, αλλά ως οπτική ταύτιση δυο
διαφορετικών ηρώων. Χαρακτήρες που μοιάζουν μεταξύ τους, όπως για
παράδειγμα , ο μπαμπάς και ο γιος στο βιβλίο. Ο μπαμπάς δεν θέλει όπου τα ίδια
χαρακτηριστικά και τα ίδια ρούχα παρουσιάζουν τον ανήλικο ως μικρογραφία του
ενηλίκου, αισθητοποιούν μια σχέση αγάπης που προικίζει με τα ίδια
χαρακτηριστικά , ακόμη και εξωτερικά, ανθρώπους που ζουν μαζί και αγαπημένα.

Ενδυμασία
Σε αντίθεση με την παρόμοια που λέει ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά σε
πάμπολλες περιπτώσεις οι ήρωες των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων
φαίνεται να είναι ότι φορούν. Εκτός από την ηλικία την κοινωνική θέση, την
οικονομική άνεση ή το επάγγελμα, τα ρούχα αποτελούν στοιχείο γενικότερης
χαρακτηρολογίας.

Τα Γνωστότερα Σύγχρονα Παραμύθια
Τέλος, θα επισημάνουμε ακόμα, τίτλους σύγχρονων παραμυθιών όπως: Το
Δάσος που το ‘σκασε, Τα τρία Μικρά Λυκάκια, Τα Μάρμαρα Πετούν και τα Φτερά
ενός Πήγασου.

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙ
Ήταν κάποτε ένας ποντικούλης που το λέγανε Ποντικούλης Τρωκτικούλη.
Ο Τρωκτικούλης ο ποντικούλης κάθε φορά που έβλεπε τα αστεράκια στον ουρανό,
ήθελε να τα αγγίξει.
- Παππού - έλεγε στον παππού του - σήκωσέ με σε παρακαλώ στα χέρια σου για να
αγγίξω ένα αστεράκι.
- Δεν γίνεται αυτό που ζητάς εγγονάκι μου απαντούσε ο παππούς του. Τα αστεράκια
είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα αγγίξει κανείς.
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- Μα γιατί είναι τόσο ψηλά παππού;
- Είναι τόσο ψηλά για να μην τα αγγίζουνε τα ποντικάκια και λερώνεται η
ασημόσκονή τους.
- Εγώ όμως παππού μια μέρα, να το δεις, θα αγγίξω ένα αστεράκι. Αλλά προτού το
αγγίξω, θα πλύνω καλά- καλά τα χεράκια μου για να μην λερώσω την ασημόσκονη
του.
Και τι δεν έκανε ο Τρωκτικούλης για να αγγίξει ένα αστεράκι. Έπαιρνε φόρα και
πηδούσε με όλη του την δύναμη όσο πιο ψηλά μπορούσε. Σκαρφάλωνε σε
σκουπόξυλα. Σκαρφάλωνε σε τηλεγραφόξυλα. Σκαρφάλωνε σε κεραίες τηλεόρασης.
Σκαρφάλωνε σε καμπαναριά. Τίποτα όμως. Όσο και να προσπαθούσε δεν
κατάφερνε να αγγίξει ένα αστεράκι.
- Ίσως είχε δίκιο ο παππούλης σκεφτόταν - Ίσως να μην αγγίξω ποτέ στην ζωή μου
αστεράκι. Αλλά πάλι, το θέλω τόσο πολύ, που -ποιος ξέρει- ίσως κάποια μέρα να τα
καταφέρω.
- Έτσι περνούσαν οι μέρες και οι μήνες ώσπου ένα Χριστουγεννιάτικο βράδυ βγήκε
ο Τρωκτικούλης από την ποντικότρυπα του και τι να δει; Ένα στολισμένο έλατο στην
μέση του σαλονιού και στην κορφή του ελάτου ένα ασημένιο αστεράκι.
Ο Τρωκτικούλης, έτριψε τα μάτια του σαστισμένος, έκανε πέντε τούμπες από τη
χαρά του, έκανε μπροστά, έκανε πίσω και έτρεξε στην ποντικοφωλιά του.
- Παππού! παππού! Έλα να δεις! ένα δέντρο φύτρωσε στη μέση του σαλονιού και
στην κορυφή του έχει ένα αστεράκι.
- Είσαι σίγουρος εγγονάκι μου.
- Άμα σου λέω παππού! Θα το αγγίξω. Δεν μου ξεφεύγει! θα το αγγίξω.
Έτσι λοιπόν ο τρωκτικούλης έπλυνε τα χέρια του και για καλό και για κακό
σαπούνισε τα ποδαράκια του και τα μουστάκια του και την ουρίτσα του και άρχισε
να σκαρφαλώνει στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε.
Εκεί που σκαρφάλωνε συνάντησε ένα ξύλινο στρατιωτάκι. Φορούσε φανταχτερή
στολή και στην μέση του είχε ζωσμένο ένα σπαθί.
- Γεια σου ποντικάκι - του είπε το στρατιωτάκι - Για πού το'βαλες;
- Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι
- Αστεράκι; Τι νόημα έχει να αγγίξεις ένα αστεράκι; - είπε το στρατιωτάκι - Έχω να
σου προτείνω κάτι πολύ καλύτερο.
- Δηλαδή;
- Να γίνεις και συ στρατιώτης - Βλέπεις εκείνο εκεί το κουτί στη βάση του δέντρου;
Εκεί μέσα βρίσκονται άλλα δώδεκα στρατιωτάκια. Θα κάνουμε ένα στρατό και θα
κατακτήσουμε όλο το σπίτι, θα κυριεύσουμε το μπάνιο. Θα λεηλατήσουμε την
κουζίνα και ποιος ξέρει; Μπορεί να βρούμε κανέναν άλλο στρατό και να τον
κατατροπώσουμε. Μετά θα κατακτήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα είσαι ένας
δοξασμένος στρατιώτης ποντικός και όλοι θα σε τρέμουνε.
- Δεν θέλω να είμαι ένας δοξασμένος στρατιώτης ποντικός και όλοι να με τρέμουνε.
- Τι θέλεις;
- Να αγγίξω ένα αστεράκι.
Έτσι ο Τρωκτικούλης συνέχισε να σκαρφαλώνει.
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Σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε -σκαρφάλωνε κι εκεί που σκαρφάλωνε, συνάντησε μια
κουκλίτσα. Ήταν η πιο όμορφη κουκλίτσα που είχε δει ποτέ του. Είχε ολόξανθα
μαλλιά και γαλάζια φουστίτσα.
- Γεια σου ποντικάκι - του είπε η κουκλίτσα - για πού το έβαλες;
- Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι.
- Και τι θα καταλάβεις να αγγίξεις ένα αστεράκι; είπε η κουκλίτσα - Ενώ αν αγγίξεις
εμένα, αν με αγκαλιάσεις, αν με φιλήσεις, αν με αγαπήσεις - ποιος ξέρει - μπορεί να
σε αγαπήσω κι εγώ. Βλέπεις εκείνο εκεί το κουτί με το ροζ περιτύλιγμα και την
βυσσινιά κορδέλα στη βάση του δέντρου; Ε λοιπόν εκεί μέσα βρίσκεται ένα
πανέμορφο κουκλόσπιτο, με λουλουδένια ταπετσαρία στη κρεβατοκάμαρα και
μικρούλικα σερβίτσια στην τραπεζαρία. Θα ζήσουμε εκεί για πάντα ευτυχισμένοι
και θα σου τηγανίζω κάθε μέρα τυροπιτάκια και την Κυριακή θα πηγαίνουμε στο
κουκλοθέατρο.
- Δεν θέλω να ζήσουμε εκεί για πάντα ευτυχισμένοι ούτε να μου τηγανίζεις κάθε
μέρα τυροπιτάκια ούτε την Κυριακή να πηγαίνουμε στο κουκλοθέατρο.
- Τι θέλεις;
- Να αγγίξω ένα αστεράκι.
- Καλά. Κάνε του κεφαλιού σου να δούμε τι θα καταλάβεις, είπε η κουκλίτσα.
Έτσι το ποντικάκι συνέχισε να σκαρφαλώνει.
- Σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε και εκεί που σκαρφάλωνε συνάντησε
ένα ναυτάκι.
- Γεια σου ποντικάκι - του είπε το ναυτάκι - Για πού το' βαλες;
- Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι.
- Αστεράκι; Ποιος ο λόγος να αγγίξεις ένα αστεράκι; Γιατί να χάνεις τον πολύτιμο
χρόνο σου με αστεράκια; -είπε το ναυτάκι - Έχω να σου προτείνω κάτι πολύ -πολύ πολύ μα πάρα πολύ καλύτερο.
- Τι;
- Βλέπεις εκείνο εκεί το κουτί με το θαλασσί περιτύλιγμα και την μπλε κορδέλα στη
βάση του δέντρου; Ε λοιπόν εκεί μέσα βρίσκεται μια μπουκάλα που έχει μέσα ένα
καραβάκι. Θα σπάσουμε την μπουκάλα, θα κλέψουμε το καραβάκι θα πάμε στο πιο
κοντινό ρυάκι και θα σαλπάρουμε. Έχω εδώ στην τσέπη ένα χάρτη θησαυρών. Θα
βγούμε στον ωκεανό και θα βρούμε τον θησαυρό. Εκατό ροζ ρουμπίνια μεγάλα σαν
καρύδια και χίλια πράσινα σμαράγδια μεγάλα σαν αμύγδαλα. θα είσαι ο πιο
εύπορος ποντικός του κόσμου, όλοι θα σου κάνουν υποκλίσεις και θα ζεις σε ένα
τυριόροφο σπίτι.
- Δεν θέλω να είμαι ο πιο εύπορος ποντικός του κόσμου ούτε όλοι να μου κάνουν
υποκλίσεις ούτε να ζω σε ένα τυριόροφο σπίτι, είπε το ποντικάκι.
- Τι θέλεις;
- Να αγγίξω ένα αστεράκι - Πως το λένε ρε παιδιά; - Θέλω να αγγίξω ένα αστεράκι.
Ένα αστεράκι. Δεν θέλω ούτε να γίνω δοξασμένος στρατιώτης ποντικός, ούτε να
μου τηγανίζουν τυροπιτάκια, ούτε, ούτε να μου κάνουν υποκλίσεις. Ένα αστεράκι
θέλω ν' αγγίξω κι εγώ. Πως το λένε; Ένα αστεράκι.
- Καλά ντε μη φωνάζεις. Εσύ θα το μετανιώσεις... είπε το ναυτάκι
Έτσι το ποντικάκι συνέχισε ν' ανεβαίνει, να ανεβαίνει να ανεβαίνει, ώσπου έφτασε
στην κορυφή του ελάτου.
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Εκεί αντίκρισε το πιο όμορφο αστεράκι που είχε δει ποτέ του Φεγγοβολούσε και το
έλουζε σε μια μαλαματένια λάμψη. Το ποντικάκι άπλωσε δειλά -δειλά το χεράκι του
που το είχε πλύνει οχτώ φορές και τ άγγιξε. Το αστεράκι λες και ανάσανε. Έγινε
ακόμα πιο ασημένιο, πιο ζεστό, πιο λαμπερό. Λες και το αγκάλιασε η φεγγοβολιά
του, λες και το χάιδεψαν απαλά οι φωτεινές αχτίνες του με την πιο γλυκιά θαλπωρή
που μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Το ποντικάκι αισθάνθηκε τόσο μα τόσο
ευτυχισμένο. Τα μουστάκια του έτρεμαν. Τα ποδαράκια του έτρεμαν. Η ουρίτσα του
έτρεμε. Έτρεμε ολόκληρο από τη χαρά του. Έτρεμε τόσο πολύ που έχασε την
ισορροπία του, έπεσε από το δέντρο και βρέθηκε ανάσκελα στο παχύ χαλί.
Μόλις σηκώθηκε έτρεξε αμέσως στην ποντικότρυπα για να πει τα νέα στον παππού
του.
- Παππού... παππού... Το άγγιξα.
- Ποιο άγγιξες εγγονάκι μου;
- Το αστεράκι! Το άγγιξα το αστεράκι!
- Μπράβο εγγονάκι μου - καμάρωσε ο παππούς. Είσαι το πρώτο ποντικάκι στην
οικογένειά μας που αγγίζει αστεράκι. -Θα χουμε να το λέμε...
Μετά το ποντικάκι βγήκε από την ποντικότρυπα και έτρεξε γρήγορα-γρήγορα να δει
πάλι το αστεράκι που είχε αγγίξει.
Αλλά στο μεταξύ είχε γίνει μια βλάβη του ηλεκτρικού και το αστεράκι είχε σβήσει.
- Φαίνεται ότι θα γύρισε πάλι ξανά στον ουρανό! σκέφτηκε το ποντικάκι.
Φόρεσε το παλτουδάκι του βγήκε στον κήπο και σήκωσε τα μάτια του ψηλά.
Χιλιάδες, μυριάδες αστέρια στραφτάλιζαν στο απέραντο στερέωμα...
Το ποντικάκι τα αγκάλιασε όλα με το βλέμμα του.
- Ποιο άραγε να είναι αυτό που άγγιξα; αναρωτήθηκε.
Τώρα όμως που είχε αγγίξει ένα αστεράκι ένοιωθε μια μεγάλη αυτοπεποίθηση.
- Υπάρχουν χιλιάδες ακόμα αστεράκια για να αγγίξω - σκέφτηκε.
- Αλλά αφού τα κατάφερα μια φορά, σίγουρα θα τα ξανά καταφέρω... Θα τ' αγγίξω
όλα...
Κι εκεί ανάμεσα στα χιλιάδες αστέρια ένα μικρό αστεράκι τρεμόσβηνε λες και
του'κλεινε το μάτι, λες και το έλεγε.
- Ναι μικρό μου ποντικάκι... Κάποια μέρα θα τ'αγγίξεις όλα...

Αφηγηματικά στοιχεία στο: «Το Ποντικάκι που Ήθελε να Αγγίξει ένα
Αστεράκι»
•Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς
•Εξωδιηγητικός- Ετεροδιηγητικός αφηγητής: ο αφηγητής δε συμμετέχει καθόλου
στην ιστορία που αφηγείται
• Διηγητικό ή ενδοδιηγητικό: γεγονότα της κύριας αφήγησης
• Μεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό: η δευτερεύουσα αφήγηση που εγκιβωτίζεται
στην κύρια
• Οπτική γωνία: Εξωτερική: ο αφηγητής βρίσκεται έξω από την υπόθεση
(γ΄πρόσωπο)
• Τύποι αφηγητών: Παντογνώστης: γνωρίζει τα πάντα, ακόμη και τις σκέψεις
των προσώπων, βρίσκεται παντού και πάντα (γ’ ρηματικό πρόσωπο).Αμέτοχος: έξω
από την υπόθεση, είναι παντού, περιγράφει ή σχολιάζει τα
πάντα(παντογνώστης, εξωτερική οπτική γωνία, τρίτο πρόσωπο)
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• Τύποι αφήγησης με κριτήριο την εστίαση: Αφήγηση με μηδενική εστίαση: ο
αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από τα πρόσωπα της ιστορίας (παντογνώστης).
Αυτή η απόλυτη γνώση των γεγονότων δείχνει ότι ο αφηγητής δε βλέπει τα
πράγματα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, άρα δεν εστιάζει σε κάτι
συγκεκριμένο.
• Τι αφηγείται ο αφηγητής: Πλοκή άμεση παρουσίαση χαρακτήρων
• Πώς αφηγείται: Αφήγηση
α) διήγηση: γ’ πρόσωπη αφήγηση, παντογνώστης αφηγητής)
β)Διάλογος: συνομιλία σε ευθύ λόγο, α’ πρόσωπο. Προσδίδει ζωντάνια δύναμη.
γ) Περιγραφή: αναπαράσταση προσώπων, τόπων, πραγμάτων, φαινομένων.
δ) Εσωτερικός μονόλογος: απόδοση σκέψεων, συναισθημάτων, αναμνήσεων,
συνειρμών του ήρωα (α’ πρόσωπο, ενεστώτας) χωρίς παρέμβαση του αφηγητή.
• Αφηγηματικός χρόνος :
Εσωκειμενικός χρόνος α) χρόνος της ιστορίας: ο φυσικός χρόνος στον οποίο
εκτυλίσσεται η ιστορία, η φυσική σειρά των γεγονότων.
• Εγκιβωτισμός: μέσα στην κύρια αφήγηση υπάρχουν και μικρότερες
δευτερεύουσες αφηγήσεις που διακόπτουν την ομαλή ροή του χρόνου. Πρόκειται
για μια αφήγηση μέσα στην αφήγηση.
• Προϊδεασμός, προσήμανση: η ψυχολογική προετοιμασία του αναγνώστη για
το τι πρόκειται να ακολουθήσει
• Προοικονομία: ο τρόπος διευθέτησης των γεγονότων και η δημιουργία
κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε η εξέλιξη της πλοκής να είναι φυσική και λογική
για τον αναγνώστη.
•Χρονική Διάρκεια: α)επιβράδυνση: γεγονότα μικρής διάρκειας παρουσιάζονται
εκτεταμένα. β )Χρονική συχνότητα: χρήση μοτίβων (επαναλαμβανόμενες φράσεις
ή βασικά θέματα που επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα) που κλιμακώνουν τη
δράση ή περιγράφουν μια ψυχική κατάσταση.

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ο όρος «αφηγηματολογία» δηλώνει τον επιστημονικό κλάδο που
αναπτύχθηκε από τα μέσα του 20ού αιώνα περίπου στο πλαίσιο των λογοτεχνικών
σπουδών , και έχοντας ως αντικείμενο την δομή ενός αφηγήματος καθώς και την
ίδια την πράξη της αφήγησης .Επιχειρεί να συγκροτήσει μια θεωρία του
αφηγηματικού λόγου. Αφήγημα είναι το κείμενο, δηλαδή ο προφορικός ή γραπτός
λόγος , που περιέχει μια ιστορία(τον μύθο το αφηγηματικό περιεχόμενο, το σύνολο
των γεγονότων που παρουσιάζονται) και η οποία οφείλει να μεταβιβαστεί από μια
αφηγηματική πράξη , την αφήγηση. Έτσι, η αφηγηματολογία επικεντρώνεται πιο
συγκεκριμένα στους τύπους του αφηγητή ,στις αφηγηματικές τεχνικές , στην
πλοκή κ.α. και προτείνει μοντέλα ανάλυσης της αφήγησης.
Παρακάτω θα επισημανθούν οι βασικότερες αφηγηματικές τεχνικές που
έχουν χρησιμοποιηθεί για την σύνθεση των παραμυθιών. Καταρχάς πρέπει να
αναφερθούμε στον αφηγηματικό χρόνο των παραμυθιών. Τα γεγονότα στα
παραμυθία λοιπόν εκτυλίσσονται φυσικά χωρίς αναδρομές στο παρελθόν ή
επέμβασης άλλων γεγονότων αφού απευθύνονται σε μικρά παιδιά και έτσι πρέπει
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να είναι κατανοητά. Έπειτα, θα συναντήσουμε πολλές φόρες την επιτάχυνση στα
παραμυθία. Επιβραδύνσεις δεν συναντάμε καθώς όπως είπαμε τα μικρά παιδία δεν
μπορούν να αντιληφτούν πολλά θέματα μαζί. Ως προς τον αφηγητή τώρα δεν είναι
ποτέ ήρωας της ιστορίας, αντίθετα αφηγείται σε γ’ πρόσωπο. Δεν έχει κάποια
οπτική γωνιά αφού είναι παντογνώστης, περιγράφει τις σκέψεις και τα
συναισθήματα των ηρώων με κάθε λεπτομέρεια και τους κατευθύνει. Τέλος
αναλύοντας τους αφηγηματικούς τρόπους των παραμυθιών κυριαρχεί η αφήγηση
και η περιγραφή. Βεβαία δεν λείπουν ο διάλογος ή ο εσωτερικός μονόλογος που
εμπλουτίζουν τον λόγο και την φαντασία των παιδιών με πιο ζωντανές εικόνες.
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Η χελωνίτσα Καρέτα-Καρέτα
και το παλιό Φολκσβάγκεν
Χρήστος Μπουλώτης

H πρώτη λέξη που ψιθύρισε η χελωνίτσα Καρέτα-Καρέτα με το που
βγήκε απ’ τ’ αυγό ήταν: «Αστέρια!!». Για την ακρίβεια, ανασηκώνοντας
το κεφάλι της είπε με θαυμασμό: «Ποπό, αστέρια!».
Και τούτο γιατί γεννήθηκε στην άμμο, πλάι στ’ ακρογιάλι, μια
καλοκαιριάτικη νύχτα με αστροφεγγιά, που εκατομμύρια αστέρια,
μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα, κι ακόμη πιο μεγάλα, λαμπύριζαν ψηλά
στον ουρανό, τρεμόσβηναν, σαν να της έκλειναν φιλικά το μάτι. Κι
εκείνη, μαγεμένη απ’ την τόση ομορφιά, βάλθηκε να τα μετράει ένα
ένα, χωρίς όμως να ξέρει πως είναι αμέτρητα. Έτσι αποξεχάστηκε…
Και να ’ταν μόνο αυτό! Αντί να πάρει το δρόμο ευθύς για τη θάλασσα,
όπως έκαναν τ’ αδέλφια και τα πρώτα της ξαδέλφια που βγήκαν κι
εκείνα την ίδια νύχτα απ’ τ’ αυγό, τράβηξε ακριβώς στην αντίθετη
κατεύθυνση. Κι ήταν αυτό βαρύ σφάλμα, θανάσιμο που λένε οι
μεγάλοι. Γιατί η μικρή Καρέτα-Καρέτα, όπως οι γονείς της κι οι
παππούδες της, κι οι προπαππούδες της, αιώνες τώρα, από πάντα
δηλαδή, ήταν προορισμένη να ζει στις νερένιες γειτονιές, στη θάλασσα.
Εκεί θα ήταν το σπίτι της, όχι στη στεριά.
Ξεγελάστηκε, αλίμονο, απ’ τα φανάρια των αυτοκινήτων στη μεγάλη
λεωφόρο. Μπερδεύοντας το πάνω με το κάτω, τα πέρασε κι αυτά γι’
αστέρια, τεράστια αστέρια.

Έκανε όπισθεν να δει καλύτερα, να καταλάβει, κι αυτό που αντίκρισε
την πλημμύρισε αναπάντεχη χαρά.
«Ένα άγαλμα!… Δεν πιστεύω στα μάτια μου! Το άγαλμα της προγιαγιάς
μου, της αξιότιμης κυρίας Καρέτα-Καρέτα!», αναφώνησε.
«Η σοφή προγιαγιά μου! Αχ, τι τύχη που ’χω απόψε!».
«Σταμάτα, επιτέλους, τις ανοησίες, χελωνίτσα», ακούστηκε μια βαριά
φωνή. «Δεν είμαι η σοφή προγιαγιά σου. Ένα παλιό Φολκσβάγκεν
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είμαι. Ένα σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο. Κι αν έμπαινες στον κόπο να
με προσέξεις λίγο καλύτερα, θα ’βλεπες, καλή μου, πως δε μοιάζω και
τόσο με χελώνα. Με σκαθάρι μοιάζω. Κι εσύ… εσύ είσαι μια
ονειροπαρμένη χελωνίτσα που λοξοδρόμησε επικίνδυνα, που πριν
καλά καλά προφτάσει να βγει απ’ τ’ αυγό, θα πήγαινε αδικοχαμένη.
Γιατί, κακά τα ψέματα, μόλις έσκαγες μύτη στην άσφαλτο θα σ’ έκαναν
λιώμα οι ρόδες…».
Η μικρή χελωνίτσα Καρέτα-Καρέτα δε χόρταινε ν’ ακούει και να βλέπει.
Μπορεί, βέβαια, να μη σεργιάνισε στον ουρανό, μπορεί εκείνα τα
πελώρια αστέρια να μην ήταν παρά φανάρια αυτοκινήτων στη μεγάλη
λεωφόρο, μπορεί αυτό που νόμισε για το άγαλμα της σοφής
προγιαγιάς της να ήταν ένα παλιό Φολκσβάγκεν, όμως η ατυχία της
ήρθε κι έγινε τύχη… Κοίτα να δεις… Όλα τούτα τα παλιά αντικείμενα
στην παραλία… Ένας ολόκληρος κόσμος! Τι εμπειρίες κι ιστορίες!
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Και σκέφτηκε η χελωνίτσα πως είχε να μάθει ακόμη ένα σωρό
πράγματα απ’ το στόμα τους. Κι ύστερα σκέφτηκε φωναχτά:
«Φαίνεται πως όλα τα πετούν οι άνθρωποι, άμα παλιώσουν… Και γιατί
τα πετούν άραγε στην παραλία;».
«Α, μικρή μου χελωνίτσα», είπε με την μπάσα φωνή του το παλιό
Φολκσβάγκεν, «τώρα περνάς στα δύσκολα. Οι άνθρωποι… Αλλά άσε
καλύτερα… Αυτό είναι μια θλιβερή ιστορία, θα ’παιρνε πολύ χρόνο για
να σου εξηγήσω. Μόνο κοίτα καλύτερα γύρω σου και θα δεις. Κι άλλα
κονσερβοκούτια, και κουτιά από κόλα λόκα –κόκα κόλα ήθελα να πω–
και νάιλον σακούλες. Πλήθος, σου λέω! Χαμός, συνωστισμός».
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«Αλήθεια, σαν να έχετε δίκιο, κύριε Φολκσβάγκεν», διαπίστωσε εκείνη.
«Και δε μου λέτε, κύριε Φολκσβάγκεν, έχουν όλα τους φωνή;».
«Έχουν και παραέχουν. Όμως άκου τώρα προσεχτικά τι θα σου πω και
βάλε το καλά στο νου σου. Αρκετά όσα είδες κι έμαθες. Καιρός να
γυρίσεις στη θάλασσα. Αμέσως, τούτη τη στιγμή. Γιατί εσύ δεν είσαι
φτιαγμένη για στεριά, καλό μου κοριτσάκι. Έχουν δει τα μάτια μου
πολλές χελωνίτσες της γενιάς σου να χάνονται άδικα. Άλλες
ξεστρατίζοντας σαν κι εσένα, κι άλλες πριν προλάβουν να βγουν απ’ το
αυγό. Μπήζουν απρόσεκτα οι παραθεριστές τις ομπρέλες τους στην
άμμο, παίζουν σαν τρελοκάτσικα ρακέτες, στήνουν τις ξαπλωτές
πολυθρόνες για ηλιοθεραπεία, αυτές τις δολοφόνες σεζλόγκ, και, μ’ ένα
κρααακ, πάνε τ’ αυγά, πάνε και τα Καρεττάκια-Καρεττάκια. Κάθε φορά
με γέμιζε θλίψη ο χαμός τους. Μ’ εσένα όμως θα πονέσω. Αχ, πολύ θα
πονέσω! Πίστεψέ με. Γιατί εσένα, μικρή μου χελωνίτσα, σε συμπάθησα,
σ’ έβαλα στην καρδιά μου. Βιάσου λοιπόν… ».
«Ναι, βιάσου», τη συμβούλεψε και το κονσερβοκούτι. «Κι εγώ σε
συμπάθησα. Και θα ’ταν, αλήθεια, κρίμα απ’ το Θεό να χαθείς».
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(από το Ανθολόγιο της Γ δημοτικού)

Ευγένιος Τριβιζάς

Η Δόνα Τερηδόνα
Zούσε κάποτε στην Ισπεπονία μια πεντάμορφη κυρά που τη λέγανε Δόνα Τερηδόνα.
Η Δόνα Τερηδόνα είχε το πιο γλυκό και φωτεινό χαμόγελο του κόσμου. Όσο γλυκό
και φωτεινό όμως ήταν το χαμόγελό της, τόσο μοχθηρή και ύπουλη ήταν η ψυχή
της.
Κάθε πρωί η Δόνα Τερηδόνα ρωτούσε τον καθρέφτη της, έναν αστραφτερό
καθρέφτη με χρυσή, γυαλιστερή κορνίζα:
– Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποια στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό;
– Αναμφισβήτητα εσείς, Δόνα Τερηδόνα, και αυτό δεν το λέω για να σας κολακέψω,
απαντούσε ο καθρέφτης.
Μια μέρα συνέβη κάτι το εντελώς αναπάντεχο. Η Δόνα Τερηδόνα ρώτησε, όπως
συνήθιζε, τον πιστό της καθρέφτη:
– Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποια στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό;
– Το ομορφότερο χαμόγελο στον κόσμο το έχει η Λουκία.
– Τι έκανε, λέει; Λουκία; Ποια είναι αυτή η χαζο-Λουκία;
– Δεν την ξέρεις;
– Όχι! Πού να την ξέρω;
– Είναι ένα κοριτσάκι, που μόλις μετακόμισε στη γειτονιά μας.
Την άλλη μέρα η Δόνα Τερηδόνα έβαλε σε εφαρμογή το σατανικό της σχέδιο.
Πρώτα απ’ όλα έστειλε τρεις γορίλες με σομπρέρο, που είχε στη δούλεψή της, να
αρπάξουν τον οδοντογιατρό της περιοχής και να τον φυλακίσουν στα ανήλιαγα
υπόγεια του πύργου της.
Ύστερα άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο στην οδό Ουράνιου Τόξου, ακριβώς απέναντι
από το σπίτι που έμενε η Λουκία.
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Όταν το άλλο πρωί η Λουκία βγήκε στο δρόμο, για να πάει στο σχολείο, είδε το
ζαχαροπλαστείο με τις βιτρίνες φίσκα από τούρτες, σοκολατάκια, πάστες και
λουκουμάκια. Τα λιγουρεύτηκε και μπήκε μέσα.
– Καλημέρα σας.
– Καλημέρα! τη γλυκοχαιρέτησε η Δόνα Τερηδόνα μ’ ένα πλατύ χαμόγελο. Τι
επιθυμείς, καλό μου κοριτσάκι;

– Αυτά εδώ τα γλειφιτζούρια, τα μεγάλα, τα στριφογυριστά, με τα τρία χρώματα,
πόσο έχουνε;
– Δωρεάν.
– Τότε θα πάρω ένα ή μάλλον τρία. Κι αυτές εδώ οι τρούφες;
– Οι τρούφες; Για να δω
τον τιμοκατάλογο… Δωρεάν!
– Αλήθεια; Βάλτε μου τότε μισό κιλό ή μάλλον ενάμισι.
Η Δόνα Τερηδόνα περίμενε μερικές μέρες, για να δώσει τον καιρό στη Λουκία να
φάει τα ψώνια της, και ρώτησε νωχελικά τον καθρέφτη:
– Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποια στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό;
– Ε, δεν είπαμε; αποκρίθηκε ο καθρέφτης. Η Λουκία!
– Ποια Λουκία, μωρέ; Είσαι στα καλά σου; Δε χαλάσανε τα δόντια της;
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– Όχι.
– Γιατί;
– Επειδή η Λουκία δεν είναι καμιά χαζούλικη μικρούλα. Είναι τετραπέρατη. Κάθε
βράδυ πλένει καλά καλά τα δόντια της. Ποτέ, μα ποτέ δεν το ξεχνάει.
Η Δόνα Τερηδόνα κάλεσε τους γορίλες με τα σομπρέρο, τους έδωσε ένα τσουβάλι
και τους είπε:
– Πηγαίνετε στο σχολείο της Λουκίας. Μόλις τη δείτε να στρίβει τη γωνία, ριχτείτε
της, αρπάξτε την και κουβαλήστε την εδώ.
– Μάλιστα. Στις προσταγές σας.
Οι γορίλες πήρανε ένα τσουβάλι, ανεβήκανε στη μοτοσικλέτα τους, πήγανε στο
σχολείο και περιμένανε κρυμμένοι πίσω από μια βελανιδιά. Μόλις είδανε τη Λουκία
να βγαίνει, χυμήξανε, την αρπάξανε, τη βάλανε στο τσουβάλι, την πήγανε στον
πύργο και την κλειδώσανε σε ένα δωμάτιο που το είχε ετοιμάσει ειδικά για το
σκοπό αυτό η Δόνα Τερηδόνα.

Κάθε μέρα οι γορίλες πήγαιναν στο κελί της Λουκίας τα πιο εξαίσια ζαχαρωτά!
– Όχι! Όχι! Όχι!!! Δε θα τ’ αγγίξω, έλεγε μέσα της. Δε θα τ’ αγγίξω, γιατί δεν έχω μαζί
μου οδοντόβουρτσα και θα χαλάσουνε τα δόντια μου αν τα φάω.

60

Όσο περνούσαν όμως οι μέρες και δεν έβαζε μπουκιά στο στόμα της, τόσο πιο
δύσκολο ήταν να αντιστέκεται στον πειρασμό.
Την έβδομη μέρα οι γορίλες φέρανε στο κελί μια υπέροχη, τεράστια, πανέμορφη,
δεκαώροφη γαμήλια τούρτα. Η Λουκία δεν άντεξε άλλο, άρπαξε το κουτάλι, πήρε
μια μεγάλη, μια πελώρια, μια τεράστια κουταλιά και ετοιμάστηκε να τη βάλει στο
στόμα της.
– Συγνώμη! άκουσε τότε μια ψιλή φωνίτσα. Εσύ είσαι η Λουκία;
– Ναι. Ποιος μιλάει;
– Εγώ. Το γκρίζο ποντίκι με την κίτρινη ουρά. Εδώ στο πάτωμα. Σου ’φερα ένα
μήνυμα. Είναι δεμένο στην ουρά μου με μια κόκκινη κλωστή.
– Μήνυμα; Ποιος το στέλνει;
– Διάβασέ το και θα δεις.
Η Λουκία πήρε το μήνυμα και το διάβασε.
Λουκία,
Είμαι ο Θανάσης ο οδοντίατρος. Βρίσκομαι φυλακισμένος στο αντικρινό κελί. Σε
θαυμάζω, Λουκία. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να χαλάς τη ζαχαρένια σου. Κάνε ό,τι
σου πει ο Ποντικοσουρταφέρτας, το έμπιστο ποντίκι που σου έφερε το μήνυμα.

Με ανυπόκριτο θαυμασμό
Θανάσης Πολφός
– Τι πρέπει να κάνω; ρώτησε η Λουκία.
– Να ξεγελάσεις τη Δόνα Τερηδόνα, εξήγησε ο Ποντικοσουρταφέρτας.
– Μπα, αλήθεια; Και πώς, παρακαλώ, θα την κάνω να πιστέψει ότι έφαγα την
τούρτα, αν δεν τη φάω;
– Θα τη φάω εγώ και η παρέα μου.
– Και πώς θα την κάνω να πιστέψει ότι χαλάσανε τα δόντια μου;
– Θα τα μαυρίσεις με το καρβουνάκι.
– Ποιο καρβουνάκι;
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– Αυτό που μου έδωσε ο κύριος Πολφός.
Πέσανε όλα πάνω στη γαμήλια τούρτα και ώσπου να πεις «ποντικοουρά», δεν είχε
μείνει ούτε ψίχουλο. Στο μεταξύ η Λουκία μαύρισε με το καρβουνάκι τα δόντια της.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν βήματα. Ήταν η Δόνα Τερηδόνα και οι γορίλες που
έρχονταν να δουν αν η Λουκία είχε φάει την τούρτα.
– Για να δω τα δοντάκια σου, είπε μελιστάλαχτα η Δόνα Τερηδόνα. Για άνοιξε το
στοματάκι σου!
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– Ορίστε, χαμογέλασε η Λουκία.
– Βλέπω ότι μαυρίσανε τα δοντάκια σου.
– Αλήθεια; Τι κρίμα!
– Κατάμαυρα είναι. Έχουνε τα μαύρα τους τα χάλια. Δίνε του τώρα. Και αν θες τη
συμβουλή μου, μην πολύ χαμογελάς, γιατί, αν τύχει να σε δει κανείς, θα του κοπεί η
χολή του, και ποιος τον σώζει!
– Ευχαριστώ για την ευγενική σας συμβουλή, καλή μου κυρία. Θα τη λάβω σοβαρά
υπ’ όψη μου. Μπορώ να πηγαίνω τώρα;
– Μπορείς! απάντησε η Δόνα Τερηδόνα. Αφήστε την ελεύθερη, έδωσε εντολή στους
γορίλες. Και τον οδοντογιατρό επίσης. Δεν τον χρειαζόμαστε πια. Έτσι που έγιναν τα
δόντια τής χαζούλας, δε θεραπεύονται με τίποτα.

(Από το Ανθολόγιο της Γ Δημοτικού)

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
Μέσα από τα παραμύθια μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για τις
προκαταλήψεις, τα ήθη και την ιδεολογία γενικά εκείνης της εποχής που παρόλο
που μιλάμε για αιώνες πριν υπάρχουν στοιχειά που ισχύουν μέχρι και σήμερα.
Πρώτα από όλα το πιο χαρακτηριστικό είναι η θέση του άντρα και της γυναικάς
στην κοινωνία αλλά και στην οικογένεια. Σε όλα τα παραμύθι βλέπουμε ότι ο
άντρας δουλεύει και λείπει από το σπίτι ενώ η γυναικά έχει αναλάβει τα παιδία και
τις δουλείες του σπιτιού. Ύστερα, προβάλλεται καθαρά ο άντρας ως πιο δυναμικός
από την γυναικά. Έτσι αντανακλάται από τα παραμύθια που έχουν δημιουργηθεί
κατά την διάρκεια του μεσαίωνα η αντίληψη ότι ο άντρας είναι δυνατότερος από
την γυναικά μια άποψη που διασώζεται μέχρι σήμερα. Επίσης σε πολλά παραμυθία
μπορούμε να διακρίνουμε την σημαντικότητα του γάμου σε κοινωνίες κλειστές
όπως εκείνες του μεσαίωνα. Με αλλά λόγια στο τέλος του παραμυθιού το κάλο
τέλος είναι ο γάμος και σε καμιά περίπτωση ότι η πριγκίπισσα είναι ελεύθερη ή
οτιδήποτε άλλο.
Κάτι ακόμα που πρέπει να αναφερθεί ως προς την γυναικά είναι ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις η κακιά μάγισσα ή η κακιά βασίλισσα είναι γένους
θηλυκού. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί υπάρχουν
τόσες άλλες όπως στην Χιονάτη και την Σταχτοπούτα που η ιδία η μητριά τους είναι
η κακιά. Δεν έχουμε δει σε κανένα παραμύθι η μητριά να είναι καλή μόνο η αληθινή
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μητέρα. Σπάνια θα συναντήσουμε κάποιον κακό μάγο βασιλιά ή οτιδήποτε άλλο.
Έπειτα, κάτι ακόμα που παρατηρούμε στα παραμυθία είναι ο έντονος διαχωρισμός
του φτωχού και του πλουσίου. Συνήθως ο φτωχός είναι ένας καλόκαρδος,
γενναιόδωρος άνθρωπος ενώ ο πλούσιος ένας μνησίκακος, εγωιστής και
φιλάργυρος. Αυτό μας δείχνει το πως οι παραμυθάδες ήθελαν να τονίσουν ότι τα
χρήματα δεν φέρνουν απαραίτητα ευτυχία και δεν συνοδεύονται με ψυχικά
χαρίσματα.
Επίσης κάτι ακόμα που πρέπει να σημειώσουμε σχετικά με τον διαχωρισμό
φτωχών με πλουσίων και καλού με κάκου είναι ότι το θύμα συνήθως τον
καταστάσεων είναι πάντα ο κάλος ή ο φτωχός. Δηλαδή οι πιο πονηροί είναι οι
πλούσιοι και οι πιο αφελείς οι φτωχοί.
Έπειτα, στα παραμυθία είναι έντονος ο διαχωρισμός του όμορφου με το
άσχημο, με αλλά λόγια ο όμορφος είναι πάντα ο κάλος και ο άσχημος ο κακός. Όλες
οι πριγκίπισσες είναι πανέμορφες πάντα οι πρίγκιπες είναι κομψοί και αυτό
συνοδεύεται και με ψυχικά χαρίσματα βεβαία. Στα κλασικά παραμύθια, όπως
η Κοκκινοσκουφίτσα, τα Επτά Κατσικάκια, τα Τρία Γουρουνάκια, ο λύκος συνδέεται
πάντα με απαγόρευση, με απειλή και τελικά με κίνδυνο. Αυτά τα παραμύθια ήταν
χρηστικά: προειδοποιούσαν έμμεσα τον ακροατή-αναγνώστη για το κακό. Για να
γίνουν πειστικότερα οι απειλές που περιέγραφαν ζωντάνευαν και έπαιρναν τη
μορφή ανησυχητικά άγριων προσώπων δράκων, τεράτων, γιγάντων, μαγισσών κ.ά.
Στα νεότερα παραμύθια, τα οποία έχουν συνήθως περιεχόμενο χιουμοριστικό,
οικολογικό ή συνδυάζουν και τα δύο, οι λύκοι δεν είναι πλέον τόσο άγριοι. Είναι
λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πώς ένα τόσο τετριμμένο θέμα όπως ο λύκος των
παραμυθιών αντέχει όχι μόνο στον χρόνο αλλά και σε νέες επεξεργασίες.
Σήμερα οι συγγραφείς μεταμορφώνουν κλασικούς ήρωες, όπως ο λύκος, και
τους προσαρμόζουν στις αντιλήψεις της εποχής μας για να προβάλουν σύγχρονες
ιδέες, ανατρέποντας την παλιά εικόνα.

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Στα παραμύθια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η παιδαγωγική αξία διότι κάνει
την φαντασία του παιδιού ή ακόμα και το ενήλικα να ταξιδεύει προκαλεί και πάρα
πολλά συναισθήματα, εξιστορεί τα γεγονότα με απλουστευμένο τρόπο. Οι σύνθετες
έννοιες απλοποιούνται για την πιο εύκολη κατανόηση από τους αναγνώστες, όπου
αναγνωρίζουν τα πρότυπα μέσα από τα παραμύθια. Αλλά υπάρχουν κι άλλες
εκδοχές όπως προβάλλεται ένα βοηθητικό μήνυμα για το παιδί γιατί ξεπερνά
πολλές φοβίες και άγχη, διαμορφώνει χαρακτήρα μαθαίνει να συμπεριφέρεται.
Επίσης το παραμύθι κατακρίνει το αρνητικό και προβάλει το θετικό, προσπαθεί να
προσεγγίσει τη φύση και τον κόσμο.
Το παραμύθι χρησιμοποιείται και ως παράδειγμα και προκαλεί
ευχαρίστηση, ψυχική και συναισθηματική ικανοποίηση επειδή όταν διαβάζεις ένα
παραμύθι χαίρεσαι όταν τελειώνουν όμορφα και καλά.
Παρόλα αυτά όμως υπάρχει και ένας αντίλογος για το παραμύθι δηλαδή ότι
προσπαθούν να εγκλωβίσουν το παιδί σε έναν κόσμο ανύπαρκτο που όλα είναι
χαρούμενα και καλά βγάζοντας άγχη, φοβίες κλπ εξαιτίας των παραμυθιών. Στα
σύγχρονα παραμύθια προσπαθούν να καταρρίψουν τα στερεότυπα για να βγουν τα
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παιδιά από έναν τρόπο σκέψης που αυτό θα οδηγήσει σε μια προκαθορισμένη
συμπεριφορά. Και οι ενήλικες έχουν ανάγκη από τα παραμύθια γιατί μέσα από
αυτά ψυχαγωγούνται, αναπολούν τα παιδικά τους χρόνια κυρίως για να ξεφύγουν
από τα προβλήματα της καθημερινότητας και την κούραση της εργασίας και
επιτυγχάνεται μέσω των παιδιών τους .
Το παραμύθι είχε και θα έχει ψυχοθεραπευτική ιδιότητα διότι ο
αναγνώστης χαμογελά και ευτυχίζει μέσα από το καλό τέλος του παραμυθιού
ξεφεύγοντας έτσι από την δύσκολη και γεμάτη προβλήματα ημέρα της εργασίας. Ο
ενήλικας διατηρεί ήθη, έθιμα και παραδόσεις αλλά και στοιχεία πολιτιστικής
ταυτότητας κλπ. Γι’ αυτό χρειάζονται τα παραμύθια ως μορφή τέχνης πολλές φορές.
Έχουμε την αίσθηση ότι στις δομές του παραμυθιού το παιδί θαυμάζει
εκείνες που αντιστοιχούν στη φαντασία του και συγχρόνως τις δημιουργεί,
κατασκευάζοντας έτσι το απαραίτητο μέσο για την προσέγγιση γνώση και
κατανόηση του πραγματικού κόσμου.
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Κωνσταντίνα Ουάνγκα
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Δημήτρης Μπαλατσός
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Βάσια Ντούνη
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Αριστέα Νγκούρζα
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Δημήτρης Μπαλατσός
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Άννα Μανίσαλη
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Δημήτρης Μπαλατσός
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Μαρία Μεχίλη
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