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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

     Κάποτε, ο Αϊνστάιν, όταν ρωτήθηκε από μία μητέρα για το τι  

 

θα μπορούσε να κάνει ώστε ο γιος της να γίνει της εξυπνότερος,  

 

απάντησε περίπου ως εξής: «Διαβάζετέ του παραμύθια».   

 

      Η μητέρα, που φάνηκε να μην έχει μείνει απόλυτα  

 

ικανοποιημένη από την απάντηση, ρώτησε τι άλλο θα μπορούσε  

 

να κάνει, αφού θα του έχει διαβάσει παραμύθια.  

 

Η απάντηση που πήρε, τότε, ήταν: 

 

 «Διαβάστε του ακόμα περισσότερα παραμύθια!». 

 

 

 

 



 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
      Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας πολύ μεγάλος βασιλιάς. 

Κάποτε λοιπόν, σκέφτηκε να ζητήσει από τους σοφούς της χώρας  

του να τουφτιάξουν ένα βιβλίο, που θα περιελάμβανε τις ιστορίες  

όλου του κόσμου. 

Οι σοφοί διάβασαν, ρωτήσανε, ψάξανε, μαζέψανε όλες τις  

ιστορίες του κόσμου και φτιάξανε μ’ αυτές ένα και μόνο βιβλίο.  

Αλλά, ήταν ένα πολύ – μα πολύ – μεγάλο βιβλίο, τόσες πολλές 

σελίδες είχε, που το πάχος του ήταν ίσο με το ύψος του πύργου 

της Βαβέλ. 

Ο βασιλιάς κατάλαβε, πως ποτέ δεν θα είχε το χρόνο να διαβάσει 

ένα τόσο χοντρό βιβλίο κι έτσι, ζήτησε από τους σοφούς να του 

φτιάξουν ένα άλλο βιβλίο, περίληψη του πρώτου. Οι σοφοί 

δουλέψανε για χρόνια και στο τέλος, φτιάξανε, ό, τι τους είχε 

ζητηθεί. 

Μα και πάλι, ήταν ένα χοντρό βιβλίο – το πάχος του είχε ύψος 

ίδιο με μιας πυραμίδας. 

Ο Βασιλιάς είχε γεράσει και κατάλαβε πως τα χρόνια που είχε να 

ζήσει, δεν θα του φτάνανε για να το διαβάσει. Ζήτησε λοιπόν από 

τους σοφούς του, να κάνουνε μια περίληψη της περίληψης. 



Εκείνοι, δουλέψανε για χρόνια, φτιάξανε ένα άλλο βιβλίο, 

κανονικό αυτό. Αλλά ο βασιλιάς, είχε πολύ γεράσει, τα μάτια του 

πια δεν τον βοηθούσαν. 

Ζήτησε λοιπόν, να φτιάξουν μια ακόμα περίληψη της άλλης 

περίληψης, που ήταν περίληψη της πρώτης. Μια νέα 

επανάληψη, τόσο σύντομη, όσο είναι μια φράση. 

 Οι σοφοί, δούλεψαν για κάμποσα χρόνια, αλλά όταν τελειώσανε, 

ο βασιλιάς ήταν ετοιμοθάνατος, δεν μπορούσε πια ούτε μια λέξη 

να διαβάσει. Όμως, ήθελε προτού πεθάνει να ακούσει τη φράση 

που μέσα της έκλεινε όλες τις ιστορίες του κόσμου. 

Σκύψανε λοιπόν οι σοφοί στ’ αυτί του και του ψιθύρισαν τη 

φράση. 

Κι εκείνος, ακριβώς την τελευταία του στιγμή και πριν κλείσει 

γιαπάντα τα μάτια του, την επανέλαβε… 

 

Μουρμούρισε: <<Μια φορά κι έναν καιρό….>> 

 

 

 

 

KEΦ. 1ο : Το παραμύθι ως στοιχείο του λαϊκού 
πολιτισμού 



Τι είναι το λαϊκό παραμύθι;   Το λαϊκό παραμύθι είναι μια 
φανταστική αφήγηση το οποίο σχετίζεται με τον υπερφυσικό- 
μαγικό κόσμο και έχει ως κύριο στόχο την απόσπαση του 
ενδιαφέροντος των ακροατών. Το παραμύθι είναι μια από τις 
κύριες μορφές που παίρνουν ,συνήθως, οι ΄΄ λαϊκές αφηγήσεις 
΄΄ για να δηλώσουν τον υπερβατικό χαρακτηριστικό του. 
Παρόλα αυτά  το παραμύθι με το πέρασμα των χρόνων 
αλλάζει σημασίες και έννοιες χωρίς όμως χάνεται ο σκοπός 
του που είναι η ψυχαγωγία των ανθρώπων μέσα από τις 
φανταστικές διηγήσεις.  

 

Ορισμοί για το παραμύθι  

   Κατά καιρούς αναπτύχθηκαν αρκετοί ορισμοί για το τι είναι 
το παραμύθι. Μερικές από αυτές τις θεωρίες είναι : 

1) JOHAN JENDER: Τα παραμύθια είναι η αρχαιότερη ποίηση 
του ανθρώπινου γένους. Είναι το αποθησαύρισμα της 
πρωτόγονης πνευματικής δημιουργικότητας των λαών και 
σε αυτό βρίσκονται οι πηγές της ιστορίας των 
πρωτόγονων λαών. Προέρχεται από το ρήμα 
παραμυθούμαι που σημαίνει δίνω θάρρος, παρηγορώ 
κάποιον. 

2) ROBERT RETSCH: Το παραμύθι είναι το αρχέτυπο της 
ανθρώπινης αφηγηματικής σχέσης. 

3) MAX LUTHI: Με τη λέξη παραμύθι εννοούμε μια διήγηση 
δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα 
από τον κόσμο του μαγικού, μιαν ιστορία του θαύματος 
που δεν εξαρτάται από τους όρους της πραγματικής ζωής 
και την ακούνε με ευχαρίστηση μεγάλοι και μικροί. 



4) ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Το παραμύθι είναι λαϊκή διήγηση που είναι 
για τη λαογραφία ότι είναι το μυθιστόρημα για τη 
λογοτεχνία. 

 
 

Γέννηση του παραμυθιού   

     Για πολλούς αιώνες τα παραμύθια δεν θεωρούνταν 
σημαντικά για τους ανθρώπους .Η στροφή του ενδιαφέροντος 
προς αυτά άρχισε τον 19ο αιώνα όταν οι Γερμανοί αδερφοί 
Γκριμ δημοσίευσαν τα παραμύθια της πατρίδας τους. 
Μάλιστα, υποστήριξαν και μια θεωρία , Την Ινδοευρωπαϊκή , 
για την καταγωγή των παραμυθιών  ενώ στην συνέχεια 
ακολούθησαν και άλλες θεωρίες.  

α. Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία: Η πρώτη θεωρία, η οποία 
ονομάστηκε και μονογενετική, για την προέλευση των 
παραμυθιών προήλθε από τους αδερφούς Γκριμ το1819. 
Διατύπωσαν την άποψη ότι τα παραμύθια –παρότι νεότερα 
από τους μύθους και τα επικά τραγούδια– προέρχονταν από 
έναν κοινό χώρο, την κοιτίδα του ινδοευρωπαϊκούπολιτισμού, 
και από εκεί μετακινήθηκαν μαζί με τα ινδοευρωπαϊκά φύλα. 
Βασική ιδέα των Grimm ήταν ότι «τα παραμύθια ήταν 
εκπεπτωκότες μύθοι (δηλαδή μύθοι που απώλεσαν τα βασικά 
τους στοιχεία και έγιναν απλούστεροι) και μπορούν να γίνουν 
κατανοητά μόνο μέσα από μια κατάλληλη ερμηνεία των 
μύθων από τους οποίους προήλθαν». Η θεωρία αυτή δεν 
τεκμηρίωσε την ινδοευρωπαϊκή προέλευση των παραμυθιών, 
αφήνοντας αναπάντητα πολλά ερωτήματα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1819
https://el.wikipedia.org/wiki/Πολιτισμός


β.Η μυθολογική θεωρία: Παρόμοια θεωρία με την πρώτη ήταν 
και αυτή του Μαξ Μόλερ (Max Möller), ο οποίος το 1856 
υποστήριξε ότι τα παραμύθια προήλθαν από ηλιακούς μύθους 
των Ινδοευρωπαίων, που περιλαμβάνονταν στο ιερό βιβλίο 
Ριγκ Βέντα (Rig-Veda). Ο Möller, στηριζόμενος, όπως φαίνεται, 
στη θεωρία των εκπεπτωκότων μύθων, ισχυρίστηκε ότι αρχικά 
οι μύθοι εξέφραζαν αφηρημένες έννοιες, όπως για 
παράδειγμα οι ιστορίες γύρω από τον ήλιο ως κεντρικό 
πρόσωπο και πρωταγωνιστές τη Νύχτα, τον Ουρανό, την Αυγή 
κ.ά. αλλά καθώς διαδόθηκαν από την Ινδία στους λαούς της 
Ευρώπης και της Ασίας έχασαν το αρχικό τους νόημα. 
Προσπαθώντας οι λαοί να ερμηνεύσουν τα απομεινάρια 
αυτής της μυθολογίας έφτιαξαν τα παραμύθια. Οι οπαδοί 
αυτής της θεωρίας παρέβλεψαν το γεγονός ότι η Ριγκ Βέντα, 
στην οποία στηρίχθηκαν δεν ήταν δημιούργημα λαϊκής 
προέλευσης αλλά του ινδικού ιερατείου. 

γ. Η ινδική θεωρία: Την ινδική προέλευση των παραμυθιών 
υποστήριξε ο Άγγλος Θίοντορ Μπένφι (Theodor Benfey). 
Σύμφωνα με τον Μπένφι «οι ινδικοί μύθοι προέρχονται από τη 
Δύση και κυρίως από τους ελληνικούς μύθους του Αισώπου, 
σε αντίθεση με τα παραμύθια που προέρχονται από την Ινδία 
και συγκεκριμένα από την ινδουϊστική-βουδιστική παράδοση, 
στην οποία στηρίχθηκε». Από αυτά τα παραμύθια ορισμένα 
διαδόθηκαν πριν από τον 10ο αιώνα μέσω της προφορικής 
παράδοσης, άλλα, με έντονη την ισλαμική επίδραση, 
διαδόθηκαν μετά τον 10ο αιώνα, κυρίως μέσω Βυζαντίου, 
Ιταλίας και Ισπανίας, από τη λογοτεχνική παράδοση και, τέλος, 
άλλα με βουδιστικό υλικό διαδόθηκαν μέσω της Κίνας και του 
Θιβέτ στους Μογγόλους και από αυτούς στην Ευρώπη. H 
άποψη αυτή έχει μόνοn ιστορική αξία σήμερα, καθώς 
αποδείχθηκε ότι η Ινδία μπορεί να αποτέλεσε μία από τις 

https://el.wikipedia.org/wiki/1856
https://el.wikipedia.org/wiki/Ινδία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρώπη
https://el.wikipedia.org/wiki/Ασία
https://el.wikipedia.org/wiki/Αγγλία
https://el.wikipedia.org/wiki/Αίσωπος
https://el.wikipedia.org/wiki/Ισλαμισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιταλία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ισπανία
https://el.wikipedia.org/wiki/Κίνα
https://el.wikipedia.org/wiki/Θιβέτ


κυριότερες πηγές δημιουργίας των παραμυθιών, αλλά δεν 
ήταν η μοναδική. 

δ. Η πολυγενετική θεωρία των εθνολόγων: Tο 1873 oΆντριου 
Λανγκ (Α. Lang), επηρεασμένος από την εξελικτική θεωρία του 
Δαρβίνου, διατύπωσε την πολυγενετική θεωρία, σύμφωνα με 
την οποία: «μύθοι, παραμύθια, ιστορίες με παρόμοιο 
περιεχόμενο παρουσιάστηκαν σε διαφορετικούς λαούς, οι 
οποίοι πολλές φορές απείχαν πολύ τοπικά και χρονικά μεταξύ 
τους». Ο Λανγκ προσπάθησε μέσα από τις μορφές των 
ιστοριών, των μύθων και των παραμυθιών να καταδείξει μία 
ενιαία πορεία εξέλιξης των λαών μέσα στον χρόνο. H 
εθνογραφική θεωρία του Λσνγκ, εκτός των άλλων, 
«αποδέχτηκε την ύπαρξη πολύ μεγαλύτερης ομοιομορφίας 
στους πρωτόγονους λαούς από ό,τι πιθανώς υπάρχει στην 
πράξη». 

ε. Η ιστορικογεωγραφική θεωρία: Μονογενετική θεωρία, που 
εκφράστηκε από τη Φινλανδική Σχολή, όπως ονομάστηκε, 
προς τιμή των δύο Φινλανδών εμπνευστών της, του Καρλ Κρον 
(Karl Krohn) και του Άντι Άαρνε (Antti Aarne). Υποστήριξαν ότι 
ένα παραμύθι σε μία χώρα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με 
ένα σταθερό τρόπο, δηλαδή χωρίς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις. Όταν όμως μεταδίδεται σε άλλη χώρα, 
αλλάζει και προσαρμόζεται στο νέο πολιτιστικό του 
περιβάλλον.  

στ. Η συμβολιστική θεωρία: Ο γάλλος Σεντύβ (Saintyves) 
μελέτησε τα παραμύθια του Περρώ και διατύπωσε την άποψη 
ότι προέρχονταν από παλιές τελετουργίες. Ο γάλλος Βαν 
Γκένεπ (Van Gennep) σύνδεσε το παραμύθι με τον τοτεμισμό 
και τις σχετικές τελετές. Ο Γερμανός Νάουμαν (Naumann( 
υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλά ίχνη λατρευτικών τελετών στο 
παραμύθι, αλλά πρέπει να διερευνηθούν προσεκτικά. Οι 

https://el.wikipedia.org/wiki/1873
https://el.wikipedia.org/wiki/Άντριου_Λανγκ
https://el.wikipedia.org/wiki/Άντριου_Λανγκ
https://el.wikipedia.org/wiki/Κάρολος_Δαρβίνος
https://el.wikipedia.org/wiki/Φινλανδία


θεωρίες αυτές έχουν συμβάλλει στην κατανόηση των 
παραμυθιών, αλλά δεν εξηγούν την καταγωγή τους επαρκώς. 
Όπως στην πολυγενετική θεωρία, έτσι και εδώ οι 
«συμβολιστές» θεωρούν ότι όλες οι πρωτόγονες κοινωνίες 
παρουσιάζουν μια ομοιομορφία, πολύ περισσότερο από ό,τι 
συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

ζ. Η ψυχολογική-ψυχαναλυτική θεωρία: Η ψυχολογική 
θεωρία προσέγγισε και ερμήνευσε το παραμύθι με τρεις 
διαφορετικούς τρόπους, με τη κλινική προσέγγιση τη χρήση 
δηλαδή μαγικών παραμυθιών για τη διάγνωση και την 
ψυχαναλυτική θεραπεία των ασθενών, τη θεωρητική 
προσέγγιση, που βασίζεται στη μελέτη του ανθρώπινου 
ψυχισμού, και τη κειμενοαναλυτική προσέγγιση, η οποία 
μελετά και αναλύει το παραμύθι με ψυχαναλυτικούς όρους. Η 
θεωρία αυτή δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση 
όσον αφορά στην προέλευση του παραμυθιού. 

η.Η μορφολογία του παραμυθιού του V. Propp: Σύμφωνα με 
τη θεωρία του Ρώσου V. Propp θα πρέπει, πριν ασχοληθούμε 
με τον τόπο καταγωγής και τον τρόπο διάδοσης των 
παραμυθιών, να προσδιορίσουμε τι είναι τα παραμύθια, 
δηλαδή να ορίσουμε το περιεχόμενό τους. Κύριος στόχος του 
ήταν μέσα από το έργο του Μορφολογία του Παραμυθιού να 
δώσει μια απάντηση στο θέμα της ομοιότητας μεταξύ των 
παραμυθιών διάφορων λαών. Έτσι ο Προπ υποστήριξε ότι η 
κατάτμηση του παραμυθιού στα συστατικά του μέρη και η 
μεταγενέστερη επεξεργασία του ήταν ο ορθότερος τρόπος 
μελέτης του. 
 

ΚΕΦ. 2ο : Η δομή και μορφολογία του παραμυθιού 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 



           Tα παραμύθια οργανώνονται ουσιαστικά σε τρία βασικά 
μέρη: 

α) Σύντομη εισαγωγή ή προϊδέαση, π.χ. «αρχή του 
παραμυθιού, καλημέρα της αφεντιάς σας» ή «παραμύθι μύθι 
μύθι το κουκί και το ρεβίθι». 

 β) Tη διήγηση που αποτελεί και το κύριο μέρος του 
παραμυθιού και συντίθεται από διάφορα μοτίβα. Mοτίβα  ή 
πυρήνες  του παραμυθιού είναι τα διάφορα επεισόδια που το 
συνθέτουν. 

γ) το τέλος που είναι τυπικό, π.χ. «κι έζησαν αυτοί καλά και 
μεις καλύτερα» ή «κείνοι στ' αγκάθια και μεις στα βαμπάκια». 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

Α. Η μορφολογία εξετάζει τα κοινά στοιχεία των παραμυθιών 
τόσο στις ιστορίες όσο και στον τρόπο αφήγησης. 

Β.Πατέρας της σύγχρονης μορφολογίας είναι ο Ρώσος 
Βλαντιμίρ Προπ. 

Γ.Ο Προπ βρήκε οτι τα πρόσωπα των παραμυθιών επιτελούν 
λειτουργίες που έχουν σταθερά και μόνιμα χαρακτηριστικά. 

Δ.Χαρακτηριστικό παράδειγμα λειτουργίας είναι η παραβίαση 
μιας απαγόρευσης.Υπάρχει σε πολλά γνωστά παραμύθια π.χ. 
η κοκκινοσκουφίτσα παραβιάζει την συμβούλη της μαμάς της. 

 
Τα εννοιολογικά στοιχεία του παραμυθιού 



    Το παραμύθι είναι μία φανταστική προφορική διήγηση, που 
συνήθως αποτελείται από πολλά και διαδοχικά επεισόδια, τα 
λεγόμενα μοτίβα (το μοτίβο είναι μικρότερη αφηγηματική 
πρόταση που το συγκρατεί). Διαφέρει από το μύθο, γιατί 
αυτός είναι μια αλληγορική διήγηση, που έχει στόχο την ηθική 
διδασκαλία. Διαφέρει και από την παράδοση καθώς αυτή 
αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ή πρόσωπο, ή τόπο, 
και ο λαός την πιστεύει ως αληθινή. Το παραμύθι συγκινεί και 
ψυχαγωγεί όλους τους λαούς της γης από τα πανάρχαια 
χρόνια. Η υπόθεσή του δε δεσμεύεται από τόπο και χρόνο και 
τα πρόσωπά του είναι φανταστικά. Στα παραμύθια συναντάμε 
πλήθος από απίθανα και απίστευτα γεγονότα. Αυτά όμως που 
για το σημερινό άνθρωπο είναι φανταστικά, για τον 
πρωτόγονο αποτελούσαν τον αληθινό του κόσμο, όπως αυτός 
τον έβλεπε ή όπως τον εξηγούσε απλοϊκά. Όλος ο κόσμος του 
πρωτόγονου ανθρώπου, η θεωρία του για τη γέννηση του 
κόσμου, ο φόβος του για τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, η 
πίστη του στη μαγεία, στη δεισιδαιμονία και στις υπερφυσικές 
ικανότητες των μάγων, η στενή του σχέση με τα ζώα, τα οποία 
θεωρούσε συντρόφους, τα όνειρα που τον μετέφεραν σε 
άγνωστους τόπους με τρόπο ανεξήγητο, πέρασε μέσα στα 
παραμύθια. 

 
Ανάγκη προτύπων 

   Ο τεράστιος όγκος του παραμυθιακού υλικού έχει 
ταξινομηθεί σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Aarne–
Thompson σε 2.430 παραμυθιακούς τύπους. Παραμυθιακός 
τύπος είναι η αφηγηματική βάση πάνω στην οποία δομούνται 
οι παραλλαγές ενός παραμυθιού και απορρέει από τον 
συνδυασμό μοτίβων . Όταν δύο ή περισσότεροι παραμυθιακοί 
τύποι συνδυάζονται μεταξύ τους, το φαινόμενο, καθώς και η 
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νέα παραλλαγή που προκύπτει, ονομάζεται συμφυρμός. Με τη 
δημιουργία μονογραφιών και εθνικών καταλόγων 
πραγματοποιείται μία εμπεριστατωμένη μελέτη πάνω στο 
παραμύθι. Συντάκτης του ελληνικού καταλόγου με 
δημοσιευμένες και αδημοσίευτες παραλλαγές των ελληνικών 
λαϊκών παραμυθιών, που καταγράφηκαν μέχρι τη δεκαετία 
του 1970, είναι ο Γ. Α. Μέγας. 

Οι μύθοι των ζώων, τα μαγικά παραμύθια, οι ευτράπελες 
διηγήσεις και τα κλιμακωτά παραμύθια, αποτελούν τις 
μεγάλες κατηγορίες στις οποίες εντάσσεται το σύνολο των 
τύπων του παραμυθιού. Εδώ χρειάζεται να διακρίνει κανείς 
μεταξύ λαϊκού και λόγιου παραμυθιού, καθώς οι δύο όροι 
συγχέονται συστηματικά, εφόσον οι δύο μορφές συνυπήρξαν 
και αλληλεπέδρασαν στην Ευρώπη από τα μέσα του 14ου έως 
τις αρχές του 20ου αιώνα. «Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στη σταδιακή διαφοροποίηση του κοινού που αποδέχεται το 
παραμύθι. Ενώ το παραμύθι αποτέλεσε αρχικά είδος 
προφορικής ψυχαγωγίας για τα λαϊκά στρώματα της 
κοινωνίας, πέρασε στη συνέχεια στους αστικούς κύκλους, 
όπου επίσημος αποδέκτης του κατέληξε να είναι το παιδικό 
κοινό». Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στο λαϊκό 
παραμύθι (προϊόν της προφορικής παράδοσης) και στο λόγιο 
(προϊόν της γραπτής λογοτεχνίας) αφορούν κυρίως την 
παραγωγή, τη μεταβίβαση και τη λειτουργία του 
παραμυθιακού λόγου. Κύριοι σταθμοί αυτής της μακραίωνης 
ανταλλαγής θεωρούνται το Δεκαήμερο του Βοκκάκιου, οι 
Ευχάριστες Νύχτες του Straparola, o Γαργαντούας του 
Rabelais, το Πενταήμερο του Basile, τα Παραμύθια του Περρώ 
και η γενικότερη παραγωγή της αυλής του Λουδoβίκου XIV, 
και η μετάφραση του «Χίλιες και Μία Νύχτες» από τον 
Galland. Η διαμόρφωση του έντεχνου παραμυθιού ως νέου 
λογοτεχνικού είδους από τους von Arnim και Brentano, καθώς 
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και η συλλογή των αδελφών Γκριμ, κλείνουν ουσιαστικά τη 
μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο. Έτσι, το παραμύθι 
πέρασε σιγά-σιγά από το συλλογικό στο ατομικό επίπεδο και 
από την αγροτική κοινότητα στην αστική κοινωνία, ενώ η 
παραγωγή και η διάδοσή του εξυπηρετούν πλέον και 
εμπορικούς στόχους. 

 
Τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού 

Αισθητικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού 

1. Λιτότητα  

2. Αποφυγή πραγματολογικών και ψυχολογικών 
περιγραφών 

 

Τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού 

Ως είδος το παραμύθι ακολουθεί τρεις γενικές αρχές, 
προκειμένου να αναφερθεί στον χρόνο, στον τόπο και στα 
πρόσωπα, που αφορούν το περιεχόμενό του. Συγκεκριμένα: 

• Στο παραμύθι ο χρόνος είναι αόριστος. 
• Επίσης αόριστος είναι και ο τόπος της δράσης. 
• Η δράση εκτυλίσσεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσα από την 
ανωνυμία των προσώπων. 

Το 1908 ο Δανός λαογράφος Άξελ Όλρικ (Axel Olrik) κατέληξε 
στην επισήμανση κάποιων αφηγηματικών αρχών για το 
παραμύθι, τους αποκαλούμενους επικούς νόμους: 
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Επικοί νόμοι 

1. Ένα παραμύθι δεν ξεκινά με το σπουδαιότερο σημείο της 
δράσης και δεν τελειώνει απότομα. Προηγείται μια ήρεμη 
εισαγωγή, ενώ η ιστορία συνεχίζεται και μετά την κορύφωση, 
για να κλείσει τον κύκλο σε ένα σημείο ηρεμίας και 
σταθερότητας. 

2. Οι επαναλήψεις είναι συχνές, όχι μόνο για να δώσουν ένταση 
στην πλοκή, αλλά και για να προσδώσουν όγκο στην ιστορία. 

3. Την ίδια στιγμή, παρόντα στο ίδιο επεισόδιο βρίσκονται 
συνήθως μόνο δύο πρόσωπα. 

4. Οι αντίθετοι χαρακτήρες βρίσκονται αντιμέτωποι. 
5. Αν εμφανίζονται στον ίδιο ρόλο δύο πρόσωπα, πρόκειται για 

μικρούς και αδύνατους. Συχνά είναι δίδυμοι και όταν 
δυναμώσουν γίνονται συχνά ανταγωνιστές. 

6. Ο χειρότερος ή πλέον αδύναμος μιας ομάδας αποδεικνύεται 
στο τέλος ο καλύτερος. 

7. Οι χαρακτηρισμοί είναι απλοί: αναφέρονται μόνο οι ιδιότητες 
που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη για τη ζωή των προσώπων εκτός πλοκής, 

8. Η πλοκή είναι απλή και λέγεται μία ιστορία τη φορά. Όταν 
εκτυλίσσονται παράλληλα δύο ή περισσότερα επεισόδια, τότε 
πρόκειται για λόγιο προϊόν. 
9. Όλα θίγονται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Παρόμοια 
αντικείμενα περιγράφονται όσο γίνεται πιο όμοια. H 
ποικιλομορφία δεν επιχειρείται καν. 
10. Στο παραμύθι ο χρόνος είναι αόριστος. 

11. Επίσης αόριστος είναι και ο τόπος της δράσης. 

12. Η δράση εκτυλίσσεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσα από την 
ανωνυμία των προσώπων. 
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Κάποια συστατικά έμπνευσης 

     Στα υφολογικά-αισθητικά γνωρίσματα του παραμυθιού 
ανήκουν το περιεχόμενο, τα εκφραστικά μέσα και η 
λειτουργία του. Το περιεχόμενο των παραμυθιού είναι ενιαίο 
και μονοδιάστατο. Το φυσικό και το υπερφυσικό στοιχείο 
συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Ο ήλιος το φεγγάρι και τα 
αστέρια παίρνουν ανθρώπινη μορφή και το βελόνι, το μήλο, το 
νερό αποκτούν μαγικές ικανότητες. Οι παραμυθιακοί ήρωες 
παρουσιάζονται ως αβαθείς μορφές (έλλειψη υποκειμενικού 
βάθους), χωρίς εσωτερικό κόσμο, πάντα νέοι, χωρίς παρελθόν 
και μέλλον. «Ο συνδυασμός της έλλειψης υποκειμενικού 
βάθους και της μόνωσης των παραμυθιακών προσώπων έχει 
έμμεσο αφηγηματικό αποτέλεσμα στο αφηρημένο ύφος του 
παραμυθιού και τη συνολική απλότητα που το χαρακτηρίζει. 

Εξαιτίας αυτής της απλότητας έγκειται στην τεχνική, τις 
δυνατότητες και τις υπερβάσεις του συγγραφέα να αποδείξει 
τη λογοτεχνική αξία του παραμυθιού και το βαθμό της 
ωριμότητάς του ως πνευματική έκφραση. Από την αισθητική 
ανάλυση του παραμυθιού απουσιάζουν οι γλαφυρές 
περιγραφές και τα πολλά επίθετα. Στο παραμύθι, όταν αυτό 
είναι το ζητούμενο, χρησιμοποιούνται σκληρά υλικά όπως 
μέταλλο, διαμάντι, γυαλί κ.ά. που όλα όμως είναι λαμπερά. Οι 
χρωματικές αποχρώσεις απουσιάζουν και το ύφος του 
παραμυθιού στηρίζεται στην υπερβολή και τα εκφραστικά 
μέσα του, που έχουν τελικό αποτέλεσμα τη σταθερότητα του 
ύφους και της δομής. Επιπλέον, το παραμύθι «ωθεί το 
ακροατήριο στην ονειροπόληση εξιδανικεύοντας την 
πραγματικότητα». Η παραμυθιακή αφήγηση αντλεί τα θέματά 
της από το κοινωνικό περιβάλλον. 

ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ 
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    Το παραμύθι βασίζεται στην προφορική μεταβίβαση της 
παράδοσης από γενιά σε γενιά. Σημαντικός λοιπόν είναι ο 
ρόλος του αφηγητή, που ζωντανεύει τον κόσμο του 
παραμυθιού. Οι παραμυθάδες, στην πλειονότητά τους άνδρες, 
σύμφωνα με τις ανάγκες και το ταλέντο τους δίνουν μορφή σε 
ένα αφηγηματικό σχήμα. Έτσι αυτό που διαθέτουμε δεν είναι 
το αρχέτυπο ενός παραμυθιού αλλά πολυάριθμες εκδοχές 
του. Οι μετασχηματισμοί των παραμυθιών και η δημιουργία 
συγκεκριμένων αφηγηματικών τύπων οφείλονται στους 
αφηγητές. Το πολιτισμικό βάρος και η διάδοση ενός 
παραμυθιού εξαρτάται κάθε φορά από την αφηγηματική 
δύναμη ενός παραμυθά, αλλά και από τα γούστα, τις 
προτιμήσεις και τους παιδαγωγικούς ή άλλους στόχους του 
ακροατηρίου του μέσα σε μια τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον 
τρόπο η διαδικασία της αφήγησης και της διάδοσης ενός 
παραμυθιού υπόκειται στο συσχετισμό τριών παραγόντων: της 
προϋπάρχουσας παράδοσης, του εκάστοτε αφηγητή και της 
κοινότητας των ακροατών του. 
     Tα παραμύθια γεννιούνται σε ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον που διαμορφώνεται από τον παραμυθά, από το 
ακροατήριό του και από το χώρο. Tο κλειδί σ’ αυτή την 
αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα τρία αυτά 
στοιχεία είναι οι ανάγκες του ακροατηρίου στις οποίες κάθε 
φορά θα πρέπει ο παραμυθάς να προσαρμόζει τις αφηγήσεις 
του. Ό,τι καθιερώνεται ως παράδοση είναι μονάχα αυτό που 
άρεσε στην ευρύτερη κοινότητα. O παραμυθάς μέσα από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει από την προφορική παράδοση, 
καθώς συνήθως αφηγείται κάθε είδους ιστορίες, αναπτύσσει 
ιδιαίτερες ικανότητες: καλό μνημονικό και συνθετική 
ικανότητα ώστε να περικόπτει μοτίβα από τα παραμύθια, να 
προσθέτει άλλα ή να επιμηκύνει τις ιστορίες. 



 

Παραμύθια και ήρωες 

1.Οι ήρωες έχουν ιδιαιτερότητες τοσο για τα παιδιά όσο και 
για τους μεγαλύτερους.Επίσης τους ήρωες τους 
κατατατάσσουμε ανάλογα με την εποχή και τη χώρα 
προέλευσης του παραμυθιού.Σύμφωνα με το ψυχαναλυτικό 
μοντέλο προσέγγισης, τα παραμύθια μεταφέρουν σημαντικά 
μηνύματα στο συνειδητό, στο προσυνειδητό και στο 
ασυνείδητο.Όπως ξετυλίγονται οι ιστορίες των παραμυθιών, 
ενσαρκώνουν τις πιέσεις του Εκείνου, επιτρέπουν την 
αναγνώρισή τους και υποδεικνύουν δρόμους για την 
ικανοποίηση των πιέσεων που ,όμως, ευθυγραμμίζονται με τις 
απαιτήσεις του Εγώ και του Υπερεγώ.Επιπλέον, τα παραμύθια 
προσπαθούν να μεταδώσουν με ποικίλους τρόπους το εξής 
μήνυμα : ο αγώνας εναντίων σοβαρών δυσκολιών στη ζωή 
είναι αναπόφευκτος, καθώς είναι ουσιαστηκό κομμάτι της 
ανθρώπινης ύπαρξης όμως αν κανέις δε λιγοψυχήσει ,τότε 
καταφέρνει να νικήσει όλα τα εμπόδια και στέφεται νικητής. 
2.      Πρακτικά σε όλα τα παραμύθια το καλό και το κακό 
συνυπάρχουν και παίρνουν τη μορφή κάποιων προσώπων και 
των πράξεων τους.Δηλαδή, όπως ακριβώς συμβάινει και στη 
ζωή όπου το καλό και το κακό είναι πανταχού παρόντα και η 
ροή προς αυτά υπάρχει στον κάθε άνθρωπο .Δεν είμαστε 
πάντα καλοί ή πάντα κακοί άνθρωποι, μπορούμε να είμαστε 
και καλοί και κακοί και αυτός ο δυισμόςθέτει το ηθικό 
πρόβλημα και απαιτεί πάλη για την επίλυση του. 

 
Παραμύθια και συμβολισμός 



      Τα παραμύθια κατορθώνουν να μεταδώσουν ένα νόημα 
που στηρίζεται σε έναν κώδικα συμβόλων που υποσυνείδητα 
γίνονται κατανοητά από τα παιδιά. Τα παραμύθια και οι 
παιδικές ιστορίες είναι πλούσιες πηγές υλικού που μας 
αποκαλύπτουν το κουράγιο, τη θέληση να μεταμορφώσουμε 
τη ζωή μας, αρκεί να δούμε τον συμβολισμό τους.  

ΧΡΩΜΑΤΑ 

 Στα παραμύθια συχνά βλέπουμε την παρουσία χρωμάτων, 
κυρίως του λευκού, του μαύρου και του κόκκινου, καθώς και 
μιας μεγάλης ποικιλίας από άλλα χρώματα. Ένα μωσαικό 
χρωμάτων που προσδίδει στα παραμύθια υψηλής αισθητικής 
τέρψης στοιχεία, όπως ένας ζωγραφικός πίνακας. 

ΑΣΠΡΟ: Το άσπρο συμβολίζει την αγνότητα, αθωότητα και την 
πνευματικότητα. Παρατηρούμε το λευκό δέρμα σαν χιόνι της 
χιονάτης, το ένα από τα τρία γουρουνάκια έχει άσπρο χρώμα, 
το ζαχαρωτό σπίτι με φτιαγμένα παράθυρα από ζάχαρη, 
κάτασπρους κύκνους, την ευχή της βασίλισσας να αποκτήσει 
παιδί με δέρμα άσπρο σαν το χιόνι, τις άσπρες πέτρες όπου 
συμβολίζουν τις άσπρες πέτρες που μάζεψε ο Δαυίδ στο 
δρόμο για να συναντήσει τον Γολιάθ, την Θεία ευχαριστία ή 
ακόμα το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού.  

ΜΑΥΡΟ: Το μαύρο συμβολίζει τον θάνατο και την θνητότητα. 
Παρατηρούμε μαυροφορεμένες γριές μάγισσες, την ευχή της 
βασίλισσας να αποκτήσει το παιδί της μαύρα μαλλιά σαν τον 
έβενο,  επίσης ο λύκος, η κακιά μάγισσα, το ένα από τα τρία 
γουρουνάκια και τέλος οι σκιές, το δάσος, το άγνωστο που θα 



αντιμετωπίσουμε, τα βαθιά σκοτεινά νερά και τέλος το ίδιο το 
σκοτάδι που απλώνεται την νύχτα.  

ΆΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: Παρατηρούμε την παρουσία του κίτρινου 
όπως τα χρυσαφένια μαλλιά της ”Ραπουνζέλ”, τις 
ξανθομαλλούσες καλλονές, τον κίτρινο τούβλινο δρόμο που 
οδηγούσε στην σμαραγδένια πολιτεία του ”Μάγου του Όζ”, 
του πορτοκαλί όπως της πορτοκαλιάς κολοκύθας που 
μεταμορφώνεται σε άμαξα για να πάει η σταχτοπούτα στον 
χορό, του καφετί όπως του καφέ χρώματος ενός (του πιο 
έξυπνου) από τα τρία γουρουνάκια, του γαλάζιου όπως τους 
γαλάζιους πρίγκιπες, του πράσινου όπως των πράσινων 
βατράχων, πολύχρωμους σπόρους, χρωματιστά χωράφια, 
ασημένια και γυάλινα γοβάκια και πολλά άλλα.  

 

ΑΡΙΘΜΟΙ  

Οι αριθμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα παραμύθια 
και τους συσχετίζουν με την εσωτερική παράδοση. Οι 
κυρίαρχοι συμβολικοί αριθμοί είναι αυτοί του τρία, του επτά, 
του δώδεκα και του δεκατρία. 

ΤΡΙΑ: Ένας από τους πιο γνωστούς αριθμούς που 
χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του παραμυθιού είναι ο 
αριθμός τρία. Στη Βίβλο, ο αριθμός 3 αντιπροσωπεύει την 
ψυχή και κάθε τι πνευματικό. Ο αριθμός αυτός θεωρείται 
“τέλειος” αριθμός και αντιπροσωπεύει την Αγία Τριάδα, 
καθώς και την τριάδα της μητέρας, του πατέρα και του 
παιδιού. Είναι οι τρεις ευχές που έχουν χορηγηθεί, τα τρία 
κατορθώματα με τα οποία ο ήρωας πρέπει να αποδείξει τον 



εαυτό του, καθώς επίσης παρατηρείται συχνά σε μια ιστορία 
μια οικογένεια να αποτελείται από τρία αδέλφια. Στην ”Ωραία 
Κοιμωμένη” ο αριθμός τρία συνδέεται με τη μοίρα, τον θάνατο 
και τις τριάδες, οι οποίες στην αρχαιότητα ονομάζονταν 
Μοίρες (η Κλωθώ η οποία κάνει την πραγματική περιστροφή, 
ενώ η Λάχεσις πιάνει το νήμα και η τρίτη αδελφή η Άτροπος 
κόβει το νήμα, θέτοντας έτσι τέλος στην ζωή ενός θνητού). Το 
τρία συμβολίζει στο παραμύθι της ”Σταχτοπούτας” τις τρεις 
μέρες (συμβολικός αριθμός) όπου διαρκεί ο χορός. Επίσης 
τρεις φορές πηγαίνει στον χορό του βασιλιά, κάτι που δείχνει 
την αμφιθυμία της ερωτικής συνεύρεσης και του φόβου να το 
επιχειρήσει.  

ΕΠΤΑ: Στους ”Επτά νάνους” υποδηλώνονται οι εφτά ημέρες 
της εβδομάδας που πρέπει να είναι αποδοτικές και η 
”Χιονάτη” οφείλει να κάνει το δικό της κύκλο «εργασίας» για 
να γίνει ένα υπεύθυνο άτομο. Επίσης θα μπορούσαν να 
συσχετιστούν με τα επτά μυστήρια του Μίθρα και τους επτά 
πλανήτες της αστρολογίας. Οι Αδερφοί Γκριμ πίστευαν στον 
αριθμό 7. Από τον «Λύκο και τα Επτά Κατσικάκια» μέχρι τα έξι 
αδέρφια του «Κοντορεβιθούλη» (αυτός μαζί τους ισοδυναμεί 
με τον αριθμό επτά) και τις μαγικές του μπότες που διένυαν 
ένα μίλι με επτά μόνο βήματα, φαίνεται ότι ο αριθμός αυτός 
παίζει ρόλο κλειδί στις ιστορίες τους. Αυτό σχετίζεται με την 
αριθμολογία της Ιουδαϊκής – Χριστιανικής θρησκείας, όπου 
σαν άθροισμα του 3 με το 4 συμβολίζεται κάθε τι το 
ανθρώπινο. Τέλος στο παραμύθι της ”Βασίλισσας Των 5 
Λουλουδιών” βλέπουμε το σπίτι της να περιβάλλεται από 7 
χαντάκια και 7 φράκτες από καλάμια, που συμβολίζουν τα 7 



στάδια μύησης. Το ξεπέρασμα των φρακτών, χαντακιών 
σημαίνει κίνηση προς τα εμπρός μέσα από την αυτογνωσία.  

 

Ο Ρόλος των ζώων στα παραμύθια 

     Συχνά παρατηρούμε στα παραμύθια τα ζώα και τα φυτά να 
αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες και να συμπεριφέρονται σαν 
άνθρωποι, δηλαδή να μιλούν, να σκέφτονται, να βοηθούν, να 
είναι επίκουροι του καλού. Τα ζώα που μπορούν και μιλούν, 
που είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, ή αυτά που έχουν μαγικές 
ιδιότητες, εμφανίζονται σε όλα τα παραμύθια του κόσμου και 
αυτό σχετίζεται με τον μύθο του Παράδεισου. Ο γάτος σε 
πολλά παραμύθια δεν είναι μόνο κολπατζής προκειμένου να 
πετύχει τον σκοπό του, αλλά παράλληλα φύλακας και 
προστάτης της ζωής των θνητών, όπως στον ”Παπουτσωμένο 
Γάτο” οπού ο γάτος βοηθά τον αφέντη του να γίνει βασιλιάς ή 
όπως τα πουλιά και τα άλλα ζώα που βοηθούν την 
”Σταχτοπούτα” να πάει στον χορό και μετά την βοηθούν να 
παντρευτεί τον πρίγκιπά της. Αυτός είναι ο ρόλος των ζώων και 
ο οποίος συνεχίζεται και μετά τον θάνατό τους. Άλλοτε τα 
βλέπουμε να δρουν από μόνα τους και άλλοτε παρατηρούμε 
μια σχέση αμοιβαιότητας. Οι ήρωες σώζουν ή βοηθούν το ζώο 
και αυτό από ευγνωμοσύνη τους ανταποδίδει τη σωτηρία, 
όταν χρειάζεται η επέμβαση των δυνάμεων τους. Στο 
παραμύθι ”η Ωραία και το Τέρας” με την βοήθεια των ζώων η 
πεντάμορφη βρίσκει τον μαγεμένο ήρωα που τον είχε χάσει 
και λύνονται τα μάγια. Σε κάθε περίπτωση το πουλί που μιλάει 



ή το ευγνώμων ζώο συμβολίζουν τον μύθο του Παραδείσου 
όπως βλέπουμε στο παραμύθι ” Ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι”. 

 

 

ΖΩΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

    Συχνά παρατηρούμε στα παραμύθια τα ζώα και τα φυτά να 
αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες και να συμπεριφέρονται σαν 
άνθρωποι, δηλαδή να μιλούν, να σκέφτονται, να βοηθούν, να 
είναι επίκουροι του καλού. Τα ζώα που μπορούν και μιλούν, 
που είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, ή αυτά που έχουν μαγικές 
ιδιότητες, εμφανίζονται σε όλα τα παραμύθια του κόσμου και 
αυτό σχετίζεται με τον μύθο του Παράδεισου. 

ΑΛΕΠΟΥ: Συμβολίζει τη σοφία, όπως την βλέπουμε στον 
”Μικρό Πρίγκιπα”. 

ΛΥΚΟΣ: Ο λύκος (δράκος ή όφις) αντιπροσωπεύει όλες τις 
ζωώδεις τάσεις μέσα μας. Είναι ο επικίνδυνος αποπλανητής, 
που στήνει παγίδα στην ηρωίδα και αυτή ενδίδει. Συμβολίζει 
τον πειρασμό που μας μαγεύει και σε αυτόν υποκύπτουμε 
τελικά, όπως παρατηρούμε στην ”Κοκκινοσκουφίτσα”. Ο λύκος 
συμβολίζει το χειμώνα και το σκοτάδι κατά την Σκανδιναβική 
μυθολογία. Αν δεν υπήρχε αυτή η σαγήνη προς το άγριο, τότε 
ο λύκος δεν θα ασκούσε καμία απολύτως επιρροή στην 
”Κοκκινοσκουφίτσα”. Το κοριτσάκι όχι μόνο τον πληροφορεί 
αβίαστα, αλλά και στο σπίτι της γιαγιάς, παρ’ ότι 
αναστατώνεται, παραμένει σαν υπνωτισμένο. Είναι το ίδιο 
μάγεμα που ασκεί στο μυαλό του παιδιού το σεξ. Ο λύκος όταν 



προσποιείται ότι είναι η γιαγιά, συμβολίζει την κυριαρχία των 
κατώτερων ενστίκτων μας επί των ηθικών αρχών μας.  

ΒΑΤΡΑΧΟΣ: Ο βάτραχος που μιλάει συμβολίζει την άσχημη, 
σκοτεινή πλευρά μας. Στο παραμύθι ”Ο Βάτραχος Πρίγκιπας” 
όσο πιο κοντά πηγαίνει ο βάτραχος, τόσο αυτή νιώθει 
μεγαλύτερο άγχος, αηδία ή ακόμα και θυμό. Η αφύπνιση της 
σεξουαλικότητας είναι συνυφασμένη με αυτά τα 
συναισθήματα. Όταν υπερβαίνει το μίσος της για το άγνωστο 
και ανακαλύπτει τα συναισθήματά της- άρα γίνεται ο εαυτός 
της- τότε και ο βάτραχος γίνεται ο εαυτός του και 
μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα. 

 

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

      Στα παραμύθια οι ήρωες που παίρνουν το ρίσκο να 
ταξιδέψουν, έρχονται αντιμέτωποι με τα φυσικά στοιχεία, 
όπως στον ”Μικρό Πρίγκιπα” του οποίου το ταξίδι συμβολίζει 
την επιθυμία να βρει απαντήσεις σε όσα τον απασχολούν ή 
στην ”Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων”. Είναι το ταξίδι και 
συνάμα ο κίνδυνος από τα τέσσερα πρωταρχικά σημεία: νερό, 
γη, αέρας, φωτιά. 

 ΝΕΡΟ: Στο παραμύθι ”Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ” βλέπουμε ότι 
τα παρατημένα από τους γονείς τους παιδιά στο δάσος πρέπει 
να διασχίσουν κατά την επιστροφή μία έκταση νερού (ποτάμι) 
το οποίο συμβολίζει μία μετάβαση και μία νέα αρχή σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο της ύπαρξης. Στην ”Βασίλισσα του 
Χιονιού” η παγωμένη λίμνη συμβολίζει την λογικότητα. Στο 
”Μάγο του Όζ” η Ντόροθι παίρνει ένα κουβά με νερό -κάτι το 



οποίο συμβολίζει το ασυνείδητό της- και το ρίχνει στη 
Μάγισσα, αποκτώντας αυτοσυνείδηση. Καλώντας η Ντόροθι 
το ασυνείδητό της, όλος ο κόσμος που κάποτε την τρόμαζε 
διαλύεται και γύρω της επικρατεί η ασφάλεια.  

ΓΗ: Σταθερό μοτίβο είναι το επικίνδυνο δάσος όπου κατοικούν 
αρκούδες, νάνοι, ζώα, νεράιδες, μάγισσες ή άλλα μαγικά όντα 
και στο οποίο καταφεύγουν οι ήρωες, όπως στην 
”Κοκκινοσκουφίτσα” όπου παρεκκλίνοντας σκόπιμα από τον 
σωστό δρόμο έρχεται αντιμέτωπη με τον κακό λύκο. Την 
”Χιονάτη” επίσης βλέπουμε να πετιέται έξω από την 
ναρκισσιστική μάνα της σε ένα σκοτεινό και επικίνδυνο δάσος. 
Επίσης οι”Χάνσελ και η Γκρέτελ” βιώνουν την εγκατάλειψη 
από τους γονείς τους, οι οποίοι τα παρατούν σε ένα πυκνό 
δάσος στο οποίο μόνο μια μάγισσα θα μπορούσε να ζήσει. Το 
πατρικό σπίτι πολύ κοντά στο δάσος και το μελόσπιτο (το 
οποίο καταβρόχθισαν τα παιδιά από την βουλιμία τους) στα 
βάθη του ίδιου δάσους είναι στο ασυνείδητο επίπεδο οι δυο 
όψεις του πατρικού σπιτιού, δηλαδή εκείνη που ικανοποιεί και 
εκείνη που διαψεύδει τις προσδοκίες.  

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΓΟΒΑΚΙ: Στην ”Σταχτοπούτα” αρχικά το γοβάκι ήταν από 
γούνα, ενώ στην συνέχεια ο Περό αντικατέστησε την λέξη με 
μια ομόηχη της που σημαίνει γυαλί (vair). Το γυάλινο γοβάκι 
έχει μαγικές ιδιότητες, καθώς στην Αλχημεία το γυαλί 
συμβολίζει την πνευματική τελειότητα, τη λάμψη, την 



καθαρότητα και τη διαύγεια. Το γυαλί ως εύθραυστο υλικό 
που μπορεί να εκραγεί κάτω από την πίεση, υποδηλώνει ότι 
ακόμα και οι καλοί χαρακτήρες όπως η ”Σταχτοπούτα” 
μπορούν να εκραγούν. Eίναι διάφανο και περνάει το φως μέσα 
του, είναι το ίδιο μεταλλαγμένο και παραμορφωμένο και 
δείχνει σε ποιο πόδι ταιριάζει η γνώση, η μεταμόρφωση, με 
άλλα λόγια τις αιώνιες αλήθειες που μένουν διαχρονικές 
πάντα.  

ΤΖΑΚΙ-ΣΤΑΧΤΗ: Βλέπουμε την ”Σταχτοπούτα” παραμελημένη, 
καθώς έχει χάσει την μητέρα της και τον προορισμό της, να 
κάθεται δίπλα στο τζάκι. Εκεί το τζάκι συμβολίζει τον 
μαρασμό, την εσωστρέφεια. Χρειάζεται ο μαρασμός (= η 
στάχτη) για να επέλθει η αναγέννηση. Η στάχτη συμβολίζει την 
στάχτη των νεκρών, την ταπείνωση και την θλίψη, το πένθος 
(όπως σκουπίζει τις στάχτες η ”Σταχτοπούτα”) αλλά και το 
εφήμερο της ζωής. Ως προσωρινή κατάσταση είναι αναγκαίο, 
αλλά για να εξασφαλιστεί η επιβίωση πρέπει να μετατραπεί σε 
μια θετική στάση ζωής. Σε αρχαία έθιμα βλέπουμε τους 
δυστυχείς να κάθονται στις στάχτες.  

ΜΗΛΟ: Το μήλο που υπάρχει σε πολλούς μύθους, θρύλους 
(μήλο της έριδος στην Ιλιάδα, μήλα Εσπερίδων, βιβλικό μήλο 
της Εύας, χρυσό μήλο της Κασσιανής) γενικά είναι σύμβολο 
της αιώνιας νεότητας, της απαγορευμένης γνώσης, αλλά και 
της επιθυμίας και του πειρασμού. Ειδικά το κόκκινο μήλο 
συμβολίζει το σεξ και τον έρωτα. Στα λατινικά το μήλο (malum) 
σημαίνει κακό. Το μήλο στη ”Χιονάτη” συμβολίζει κάτι κοινό 
ανάμεσα στη μητριά και την κόρη, τις ώριμες σεξουαλικές 



επιθυμίες τους. Όταν καταναλώνει το μήλο αμέσως επέρχεται 
το τέλος της αθωότητάς της. 

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ: Έχουν συχνά μαγικές ιδιότητες και συμβολίζουν 
την αλήθεια (δείχνουν τα πράγματα όπως είναι, αλλά και αυτά 
που δεν θέλεις να δεις), ματαιοδοξία και μαγεία. Είναι φορέας 
σύνδεσης του συνειδητού με το ασυνείδητο. Στην ”Χιονάτη” 
όταν η κοπέλα τον ρωτάει της λέει πάντοτε την αλήθεια, ενώ ο 
χώρος στην ”Ωραία Κοιμωμένη” είναι γεμάτος από καθρέπτες. 
Πολλές φορές όποιος κοιτάει το γυαλί μεταφέρεται σε άλλους 
κόσμους, αλλά αν ένα κομμάτι του καθρέπτη πέσει μέσα στο 
μάτι κάποιου, τότε θα βλέπει μόνο το κακό και την ασχήμια 
του κόσμου, όπως στην ”Βασίλισσα του Χιονιού”. Ο καθρέπτης 
αποτελεί μια αντανάκλαση και το άτομο αλληλεπιδρά με τον 
προβληματισμό του. Το κακό δεν μπορεί να φανεί μέσω του 
καθρέπτη, όπως στην κακιά μητριά  της ”Χιονάτης”, η οποία 
δεν μπορεί να δει τον εαυτό της μέσα σε αυτόν, γι αυτό 
συνεχώς τον ρωτάει επιβεβαιώνοντας έτσι την πεποίθηση ότι 
δεν γνωρίζει ούτε ποια είναι ούτε τι είναι και γι αυτό 
οργίζεται.  

 

Μαγικό στοιχείο παραμυθιών 

Ο Ήρωας αποκτά το μαγικό μέσο: 

Το μαγικό μέσο μπορεί να είναι ένα μαγικό αντικείμενο 
(μαγικό καπέλο,μαγικό σκουφάκι,μαγικό δαχτυλίδι),μια 
μαγική λέξη,μια κρίσιμη συμβουλή,μαγική τροφη ή πότο. 

Πώς ο ήρωας εξασφαλίζει το μαγικό μέσο;  



-ο ήρωας το βρίσκει τυχαία 

-ο ήρωας εργάζεται για πολύ καιρό στον κάτοχο του μέσου και 
αυτός του το διδει για ανταμοιβη 

-ο ήρωας μαθητεύει σ'έναν δάσκαλο ,αυτός στο τέλος του 
χαρίζει μαγικό μέσο σχετικό με την τέχνη. 

Πώς εξασφαλίζει τον μαγικό βοηθό; 

Ο μαγικός βοηθός μπορεί να είναι άνθρωπος ,ζώο απλό,ζώο 
που μιλά,άνθρωπος μεταμορφωμενος σε ζώο,μάγος,νεράιδα. 

 

 

ΚΕΦ.3ο :  Το παραμύθι στο χρόνο 

      Οι ρίζες του παραμυθιού θα πρέπει ίσως  να αναζητηθούν 
στην  προϊστορική  εποχή και στις διηγήσεις  που 
εμπνεύστηκαν από την καθημερινότητα  και τις θρησκευτικές 
τελετές .Κατά τους ιστορικούς χρόνους ,η Ινδία ,η Αίγυπτος ,η 
Βαβυλώνα και η Ασσυρία  ήταν τα κέντρα του  παραμυθιού 
,ενώ στην   Ευρώπη ,εμφανίστηκαν μόνο στο Μεσαίωνα ως 
λαϊκές νουβέλες κατά  τι ρεαλιστικότερες από τους 
προκατόχους τους. Από  το Μπαρόκ και μετά ,ώθηση στο 
παραμύθι  έδωσε ο Γάλλος Σαρλ  Περό , ο οποίος διέδωσε τις 
Αφηγήσεις της Μαμάς Όκα , μερικές από τις σημαντικότερες 
νουβέλες λαϊκής παράδοσης . Στη συνέχεια οι αδελφοί Γκριμ 
και ο γερμανικός νεορομαντισμός το αποθέωσαν ,θεωρώντας 
το ως <<τι ανώτατο είδος πνευματικής δημιουργίας>>. 
Οι αρχαιότερες γραπτές ιστορίες που ανακαλύφθηκαν ήταν 
στην Ανατολή και αποτελούνταν από μια συλλογή από 



σανσκριτικά παραμύθια με πέντε βιβλία, τα Ινδικά 
Πανχατάντρα . 
 Δε γνωρίζουμε πότε γράφτηκαν, πιστεύεται όμως ότι έφτασαν 
στην Ελλάδα την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Τα βιβλία αυτά τα χρησιμοποιούσαν για να εκπαιδεύσουν 
τους νεαρούς Ινδούς αριστοκράτες. 
Υπάρχουν επίσης οι βουδιστικοί θρύλοι Πατάκα, οι οποίοι 
έχουν γραφτεί πριν από 2000 χρόνια και οι περσικοί μύθοι 
Νεράιδες και Τζίνια, ενώ 
οι αρχαιότεροι από όλους εμφανίστηκαν στην Αίγυπτο το 1400 
π.Χ. 
Στην Ελλάδα τα παραμύθια εμφανίστηκαν στην αρχαιότητα. Ο 
Όμηρος και ο Ηρόδοτος διέδωσαν πολλές <<μαγικές>> 
διηγήσεις στα έργα τους .Ο Πλάτωνας επίσης αναφέρεται σε 
γραώδεις μύθους ,στους Νόμους και στην Πολιτεία του, σε 
ιστορίες δηλαδή που οι γηραιές γυναίκες αφηγούνταν στα 
παιδία . Η Τουρκοκρατία έδωσε  νέα θέματα στο παραμύθι 
ανατολικής προέλευσης . 
Η παλαιότερη συλλογή παραμυθιών στην Ευρώπη 
εμφανίστηκε μετά την εποχή της Αναγέννησης στην Ιταλία και 
συγκεκριμένα στη Βενετία το 1550 από τον Στραπαρόλα, όταν 
δημοσίευσε τα Νότι Πιατσέβολι. 
Αποτελούνταν από μια συλλογή που περιελάμβανε αστεία, 
αινίγματα και ιστορίες. Έναν αιώνα αργότερα ο Τζιαν – 
Μπατίστα  Μπαζίλ  έγραψε το Πενταήμερο το οποίο θεωρείται 
και η καλύτερη συλλογή παραμυθιών. 
Κάποιες από αυτές τις ιστορίες μεταφράστηκαν στα γαλλικά 
γύρω στο 1560-76 και δημοσιεύτηκαν από τον  Κάρολο Περρώ 
με τίτλο Ιστορίες των Ξωτικών. Αυτή η συλλογή ήταν η αρχή 
για την εδραίωση των παραμυθιών στην Ευρώπη. Ο Γάλλος 
Σεντύβ μελέτησε τα παραμύθια του Περρώ και διατύπωσε την 
άποψη ότι προέρχονταν από παλιές τελετουργίες. Στη 



συνέχεια ακολούθησαν τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ από 
την Γερμανία. 
Ο Γάλλος Βαν Γκένεπ σύνδεσε το παραμύθι με τον τοτεμισμό 
και τις σχετικές τελετές. Ο Γερμανός Νάουμαν υποστήριξε ότι 
υπάρχουν πολλά ίχνη λατρευτικών τελετών στο παραμύθι, 
πρέπει όμως να διερευνηθούν προσεκτικά. Οι θεωρίες αυτές 
έχουν συμβάλλει στην κατανόηση των παραμυθιών, αλλά δεν 
μας εξηγούν την καταγωγή τους. Σήμερα τα βιβλία των 
παραμυθιών είναι δημοφιλή όχι μόνο σαν ιστορίες για παιδιά 
αλλά και σαν αντικείμενο μελέτης ανθρωπολογικών, 
ψυχολογικών και μεταφυσικών ερευνών. 
Τα παραμύθια από πάντα είχαν από πολύ μεγάλη σημασία και 
δεν ήταν απλά ένας τρόπος ψυχαγωγίας. 
Κατά την εποχή του Μεσαίωνα κάποια απαγορεύτηκαν διότι 
Θεωρήθηκε πως είχαν καταστροφικά αποτελέσματα που 
παραβίαζαν θρησκευτικά και μαγικά ταμπού που σχετίζονται 
με αυτά. Θεωρήθηκαν ως παγανιστικά μαγικά εργαλεία ή 
ιδεολογήματα εξέγερσης κατά της φεουδαρχικής κοινωνίας 
όπου, ο φτωχός νέος της κατώτατης κοινωνικής τάξης φτάνει 
να παντρευτεί την βασιλοπούλα υπερβαίνοντας το εθιμικό 
δίκαιο. 
      Σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Αφρική, 
πιστεύεται ότι εκείνος που διηγείται παραμύθια, όσο ο ήλιος 
λάμπει, κινδυνεύει να χάσει τα μαλλιά του. Σε άλλα μέρη 
πιστεύεται ότι τα παραμύθια πρέπει να λέγονται μόνο κατά τη 
διάρκεια του θερισμού. Όμως, ο παραδοσιακός και ασφαλής 
τρόπος και χρόνος για να διαβάσει κάποιος παραμύθια είναι 
το βράδυ, κοντά στο τζάκι, με κλειστές τις πόρτες και 
παράθυρα.  Η επιτυχία των παραμυθιών σε όλες τις χώρες και 
τους πολιτισμούς του κόσμου εδώ και χιλιάδες χρόνια δείχνει 
ότι μέσα από τα διάφορα επίπεδα ερμηνείας τους, έχουν να 
διδάξουν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά. Παρόλο που 
τα παραμύθια υπάρχουν από τόσο παλιά σε όλον τον κόσμο, 



οι πλοκές τους είναι σχετικά λίγες και υπάρχουν ομοιότητες σε 
όλες τις χώρες μια και αλλάζουν προσαρμοζόμενες κάθε φορά 
στο νέο πολιτιστικό τους περιβάλλον.  
 
 
Ιστορική εξέλιξη του παραμυθιού  

     Τα λαϊκά παραμύθια , ως προφορικές αφηγήσεις, λέγονταν 
από αγράμματους χωρικούς ή από κατώτερες κοινωνικές 
τάξεις για αυτό και θεωρήθηκαν ότι εκφράζουν το πνεύμα 
ενός έθνους. Ωστόσο η προφορική και η γραπτή παράδοση  
του παραμυθιού συνδέονταν και από τα παλαιότερα χρόνια. 
Για παράδειγμα ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης άντλησαν πολλά 
στοιχεία από τις προφορικές παραδόσεις ή ο Σαίξπηρ που 
δανείστηκε στοιχεία από τα λαϊκά παραμύθια για το έργο του 
΄΄ Ο Βασιλιάς Ληρ ΄΄ . Τα τελευταία χρόνια τα λαϊκά παραμύθια 
ξαναγράφονται και διασκευάζονται αρκετές φορές. Στην 
Ελλάδα τα παραμύθια υπάρχουν ήδη από τα λαϊκά 
αναγνώσματα που δημιουργήθηκαν την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Σήμερα, πολλά παραμύθια έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην όπερα, στο μπαλέτο , στην παιδική 
λογοτεχνία , ακόμα και στην διαφήμιση. Στα παραμύθια 
συναντάμε πλήθος από απίθανα και απίστευτα γεγονότα. 
Αυτά όμως που για το σημερινό άνθρωπο είναι φανταστικά, 
για τον πρωτόγονο αποτελούσαν τον αληθινό του κόσμο, όπως 
αυτός τον έβλεπε ή όπως τον εξηγούσε απλοϊκά. 

 
Εξέλιξη του παραμυθιού στην σημερινή εποχή 



Tο σύγχρονο παραμύθι, για το οποίο έχει επικρατήσει επίσης 
να λέγεται και έντεχνο*, γράφεται από επώνυμους 
παραμυθάδες/συγγραφείς και είναι ένα είδος που φέρει πολύ 
περισσότερο προσωπικά βιώματα σε αντίθεση με τη 
συλλογικότητα και ομαδικότητα των βιωμάτων του λαϊκού 
παραμυθιού. Συνεπώς κουβαλά όλες τις αναστολές, 
προβληματισμούς, συμπλέγματα, αμφιβολίες ενός σύγχρονου 
συγγραφέα. 

            Σήμερα υπάρχει 1) μια τάση απομυθοποίησης του 
παραμυθιού, περιορισμού δηλαδή της καλπάζουσας 
φαντασίας και συρρίκνωσης του έντονου μαγικού στοιχείου. O 
ρεαλισμός, δηλαδή θέματα που εμπνέονται οι παραμυθάδες 
από τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής, αποτελεί βασικό 
στοιχείο του σύγχρονου παραμυθιού, αν και βέβαια πάντα 
παρουσιάζεται μέσα από κάποιο μαγικό/φανταστικό 
περίβλημα. Yπάρχει συγκερασμός πραγματικότητας και 
φαντασίας.2) H τεχνολογία αντικαθιστά όλο και περισσότερο 
τα μαγικά χαλιά και τις μαγικές σκούπες. 3) Aποφεύγονται οι 
αγριότητες και θηριωδίες των λαϊκών παραμυθιών. 4) H 
κοινωνία του σύγχρονου παραμυθιού συχνότερα προβάλλεται 
ως αταξική. 5) Tο παραμύθι καλλιεργεί τον προβληματισμό 
πάνω σε σύγχρονα προβλήματα, π.χ. το συνωστισμό των 
μεγαλουπόλεων. 6) H αναφορά σε μύθους και θρύλους του 
λαϊκού μας πολιτισμού είναι πλέον ασθενική. 7) O διδακτισμός 
έχει υποχωρήσει, υπάρχει διδαχή αλλά έρχεται αβίαστα .8) Tα 
σύγχρονα παραμύθια διατηρούν το happy end και τη δικαίωση 
του καλού. 9) Aποφεύγεται ο σεξισμός. 10) Yπάρχει χιούμορ. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ.4ο : Η κοινωνιολογική διάσταση του 
παραμυθιού 

Το παραμύθι ως μέσο κοινωνικοποίησης  
 
     Τα παραμύθια πέρα από τον ψυχαγωγικό τους ρόλο μιλάνε 
μ' ένα  ξεχωριστό τρόπο στην ψυχή των παιδιών και 
αποτελούν μέσο για την παιδαγωγική ανατροφή αλλά και την 
κοινωνικοποίηση τους. 
    Μαθαίνουν στους αναγνώστες τους πως μέσα από τα 
προβλήματα ξεπηδά η λύση, μέσα από τις δοκιμασίες έρχεται 
η λύτρωση, τους μαθαίνουν να πιστεύουν στην επικράτηση 
του κάλου, του ηθικού, του δίκαιου και να επαναθέτουν τις 
ελπίδες τους στο αισιόδοξο μήνυμα της ζωής. Το παραμύθι 
καταδικάζει στην ανθρώπινη συνείδηση την κακία, την 
κακομεταχείρηση του αδυνάτου, την τεμπελιά, την ζήλεια, το 
μίσος, τη βία, το φθόνο,τη ψευτιά, την πλεονεξία και γενικά 
κάθε κακό. Η κάθε ιστορία περνάει ασυνείδητα μια διδαχή 
μηνυμάτων ζωής η οποία συμβάλει στην ομαλή 
κοινωνικοποίηση του παιδιού για την μετέπειτα ζωή του. 



   Οι ιστορίες των παραμυθιών ενδυναμώνουν την πίστη των 
παιδιών στην ικανότητα τους καταφέρνουν να κατευνάσουν 
τους φόβους που βιώνονται σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια, 
καθησυχάζουν πως το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό και 
συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση μιας ευρύτερης, θετικής 
προοπτικής για την μετέπειτα ζωή τους. Η διδακτική τους 
αφήγηση προετοιμάζει το παιδί για την κοινωνία. Το βοηθά να 
σκέπτεται κριτικά πάνω σε γεγονότα, να αντιλαμβάνεται το 
αδιέξοδο, να βρίσκει λύσεις και προοπτικές και έτσι οδηγείται 
αυτόματα στην αυτογνωσία και στην καλύτερη 
συνειδητοποίηση του κόσμου. 
   Μέτα από το παραμύθι το παιδί αναπτύσσει σωστή 
κοινωνική συμπεριφορά καθώς καθοδηγείται στο δρόμο της 
αρετής, του καλλιεργούνται στάσεις και συνήθειες ώστε να 
μην γίνει τεμπέλης, είρωνας, ζηλιάρης, μοχθηρός, τσιγκούνης, 
απάνθρωπος και γενικότερα κακό παράδειγμα στην κοινωνία. 
   Επίσης δυναμώνεται ο ρόλος της οικογένειας, η αγάπη, η 
αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια που 
πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτή. Η ελπίδα και η αισιοδοξία 
που υπάρχει σε κάθε ιστορία δίνει λύση σε κοινωνικούς 
προβληματισμούς του παιδιού με αποτέλεσμα να αποκτά 
κοινωνικά ιδανικά και μοντέλο για ιδανική συμπεριφορά. 
   Τα παραμύθια δεν φτιάχτηκαν για να κοιμίζουν τα μικρά 
παιδιά αλλά για να τα αφυπνίζουν επιτυγχάνωντας μια υγιή 
ανάπτυξη συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή ένταξη τους στην 
κοινωνία. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ.5ο : Η παιδαγωγική και ψυχολογική διάσταση του 
παραμυθιού 

      Τα παραμύθια είναι τα πιο κατάλληλα μέσα για την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. Αυτό συμβαίνει 
γιατί είναι γεμάτα  από φανταστικές εικόνες και σύμβολα, 
παραβολές και μεταφορές, που τους προσδίδουν μεγάλη 
παιδαγωγική και μορφωτική αξία, αλλά και γιατί διαθέτουν 
μιαν εξίσου σημαντική ψυχολογική λειτουργία, μέσα από τους 
μηχανισμούς ταύτισης των παιδιών με τους κεντρικούς ήρωες. 
Τα παραμύθια ψυχαγωγούν τα παιδιά. Παράλληλα βοηθούν 
στην ανάπτυξη του μυαλού και τηςπροσωπικότητάς τους 
διεγείροντας και καλλιεργώντας την επινοητικότητα, την 
εφευρετικότητα και την φαντασία τους. Επιπλέον, υπάρχουν 
παραμύθια, όπως τα κλασικά, που διαφωτίζουν τα παιδιά 
σχετικά με τον εαυτό τους επειδή εκτυλίσσονται εκεί όπου, 
συναισθηματικά και ψυχολογικά, βρίσκονται και τα ίδια τα 
παιδιά. Τα κλασικά παραμύθια μιλούν για τις βαθύτερες και 
πιο σοβαρές ανησυχίες του παιδιού με τρόπο που το ίδιο 
καταλαβαίνει, χωρίς να τις υποτιμούν όπως συνηθίζουμε να 
κάνουμε εμείς οι μεγάλοι. Η ζήλια λόγου χάρη, ανάμεσα στα 
αδέρφια και η αγωνία ενός παιδιού ότι αγαπιέται λιγότερο 



από το αδελφάκι του που εκφράζονται έντονα σε κλασικά 
παραμύθια. Πρόκειται για παραμύθια σκληρά που πολλές 
φορές οι γονείς δεν θέλουν να διαβάσουν στα παιδιά τους. 
Αυτά τα παραμύθια όμως παίρνουν στα σοβαρά τα υπαρξιακά 
διλήμματα του παιδιού όπως την ανάγκη του παιδιού να 
αγαπιέται, το φόβο ότι δεν αξίζει, την αγάπη για τη ζωή, τον 
φόβο για το θάνατο. Με αυτή την έννοια μπορούν να παίξουν 
ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική τους ανάπτυξη. 

 

Τα παραµύθια παίζουν σηµαντικό ρόλο στον ψυχισµό των 
παιδιών και στη καλλιέργειά του γιατί εµπεριέχουν στοιχεία 
και χαρακτήρες µε τα οποία το παιδί ταυτίζεται και µέσα από 
τα οποία εκφράζει και διαχειρίζεται ασυνείδητα κοµµάτια του 
ψυχισµού του. Το παραµύθι, επειδή είναι ένας κόσµος 
φανταστικός, δηµιουργεί το περιθώριο στα παιδιά να 
αφεθούν σε κοµµάτια του ψυχισµού τους που έξω από το 
παραµύθι µπορεί να φαντάζουν απειλητικά ή απίθανα. Για 
παράδειγµα, το «τέρας» του εκάστοτε παραµυθιού µπορεί να 
είναι ένας χαρακτήρας µε τον οποίο ένα θυµωµένο παιδί να 
ταυτιστεί για να εκτονώσει το θυµό του. Εξίσου, µπορεί να 
χρησιµοποιήσει αυτό το χαρακτήρα για να προβάλλει επάνω 
του τα στοιχεία κάποιου προσώπου απ’ την πραγµατική του 
ζωή, προσώπου που εµφανίζεται στο παιδί ως απειλητικό. 
Μέσα από το παραµύθι και τη φαντασία λοιπόν, δίνεται η 
δυνατότητα στο παιδί να παλέψει µε το «τέρας» και να το 
νικήσει, κάτι που δεν θα µπορούσε ίσως να κάνει στην 
καθηµερινότητά του. ∆εν είναι δε τυχαίο που στη φαντασία 
καταφεύγουν εντονότερα παιδιά µε δυσκολία να βάλουν τα 
συναισθήµατά τους ξεκάθαρα σε λέξεις, είτε γιατί έχουν 
λεκτικές δυσκολίες, είτε γιατί θα τους ήταν συναισθηµατικά 
δύσκολο να µιλήσουν µε ειλικρίνεια για το πώς αισθάνονται. 



Τα παραµύθια λειτουργούν βάσει των προβολικών 
µηχανισµών του ανθρώπινου ψυχισµού, των διαδικασιών 
δηλαδή µέσα από τις οποίες κανείς προβάλλει σε µια ιστορία 
στοιχεία από τη δική του ζωή και τον εσωτερικό του κόσµο. 
Μέσω αυτής της διαδικασίας προκύπτουν και ταυτίσεις µε 
τους ήρωες των παραµυθιών ή µε τα γεγονότα όπως 
διαδραµατίζονται σε αυτά. Το παιδί ενδέχεται να ταυτιστεί και 
µε το τέλος µιας ιστορίας ή να θελήσει να την αλλάξει. 
Συνήθως, οι αλλαγές σε ένα παραµύθι που θέλει να κάνει το 
παιδί, η έντονη συµπάθειά του και προσκόλληση σε µια 
ιστορία ή αντίστοιχα η απέχθειά του γι’ αυτή µαρτυρούν 
στοιχεία από τον ψυχισµό του παιδιού αλλά και τη ζωή του. Αν 
το παιδί, για παράδειγµα, στις ιστορίες µε τα τρία 
γουρουνάκια σχολιάζει στη µαµά τους ότι αυτά δεν 
καταφέρνουν να προστατευτούν από τον κακό λύκο, ή 
µαλώνουν συνέχεια µεταξύ τους, ή ότι ο κακός λύκος είναι 
ισχυρότερος των καλύτερών τους προσπαθειών, τότε αυτό το 
παιδί µάλλον εκφράζει εσωτερικές ανασφάλειες είτε όσον 
αφορά τη συνεργασία του και συνύπαρξή του µε άλλα 
παιδάκια ή τα αδέλφια του, είτε την ευνουχιστική και 
απειλητική παρουσία ενός ατόµου στην οικογένεια ή στο 
σχολείο, είτε βέβαια έναν ιδιαίτερα εύθραυστο ψυχισµό µε 
εντονότατες ανασφάλειες επιβίωσης,  που, για πα- ράδειγµα, 
θα µπορούσε να έχει ένα άρρωστο ή µε άλλους τρόπους 
ευάλωτο παιδί. Βέβαια η ανάγνωση του παραµυθιού 
καθοδηγεί την ψυχική εξέλιξη των παιδιών, όχι όµως τόσο σαν 
στεγνή ανάγνωση µιας ιστορίας που το παιδί ενδέχεται να 
κάνει και µόνο του, αλλά κυρίως σαν µία δυναµική 
διαδικασία. Ειδικά στην περίοδο που η ικανότητα του παιδιού 
να διαβάσει από µόνο του είναι από ανύπαρκτη έως 
περιορισµένη, το βασικό ρόλο παίζει η αφήγηση και η σχέση 
µε αυτόν που αφηγείται το παραµύθι το τελετουργικό του 
παραµυθιού δηλαδή. Σε µεγαλύτερες όµως ηλικίες, όπου το 



παιδί µπορεί να διαβάσει µόνο του ιστορίες, συνήθως όµως 
διηγήµατα ή νουβέλες, και βέβαια και οι ιστορίες αυτές 
καθαυτές παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του ψυχισµού. Εκεί 
βέβαια το παιδί έχει και µεγαλύτερη επιλογή υλικού για 
ανάγνωση και οι επιλογές του θα συντελέσουν µε δια- 
φορετικό τρόπο στη διαµόρφωση του εσωτερικού του κόσµου. 
Και πάλι µιλάµε για µια δυναµική διαδικασία µεταξύ ιστορίας 
και αναγνώστη, για µια εσωτερική συνοµιλία που λαµβάνει 
χώρα σιωπηλά κατά την ώρα της ανάγνωσης αλλά και ύστερα, 
όταν το παιδί θα φέρει στο νου του το περιεχόµενο της 
εκάστοτε ιστορίας που το έχει ελκύσει. Όλοι οι µεγάλοι 
ψυχαναλυτές θα είχαν να πουν ότι τα παραµύθια 
αλληλεπιδρούν µε τον ψυχισµό των παιδιών για να τον 
τονώσουν, να τον ερεθίσουν, να προσφέρουν υλικό µε το 
οποίο το παιδί θα σχετιστεί µε έναν τρόπο ασφαλή. Με το 
«ασφαλή», εννοούµε ότι το παιδί στο παραµύθι µπορεί να 
ταυτιστεί µε το χειρότερο ήρωα, µε τον πιο αδικηµένο, µε τον 
οµορφότερο, τον πλουσιότερο ή τον φτωχότερο, και να 
φανταστεί ό, τι θέλει σε σχέση µε αυτήν την ταύτιση, χωρίς να 
απειλείται από το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως θα έλεγε 
πιθανότατα ο Γουίνικοτ, µέσω του παραµυθιού δηµιουργείται 
ένα µεταβατικό τοπίο που δεν είναι ακριβώς προϊόν µοναχά 
της φαντασίας του παιδιού αλλά ούτε και αποκλειστικά 
προϊόν της πραγµατικότητας. Είναι ένα τοπίο στο οποίο 
µπορεί να λάβει χώρα ο συναισθηµατικός πειραµατισµός 
χωρίς την απειλή των κυρώσεων για τα αρνητικά σενάρια, 
ούτε και της κοροϊδίας για τα ευφάνταστα. Το παιδί µπορεί να 
είναι και να κάνει ό, τι θέλει µέσα σε ένα παραµύθι, αλλά, το 
κυριότερο, να συνδεθεί και να «παίξει» µε τον αφηγητή του. 

 

 



 

 

 

 

ΚΕΦ.6ο : Ευρωπαϊκά παραμύθια 

Γραπτά Παραμύθια στην Ευρώπη 

      Ήδη απο το 16ο αιώνα γίνονται οι πρώτες προσπάθειες να 
καταγραφούν κάποια από τα παραμύθια τα οποία, ούτως ή 
άλλως, ήταν γνωστά μέχρι τότε μόνο δια της προφορικής 
οδού. Oι πρώτες συλλογές γραπτών παραμυθιών είναι των 
Iταλών Straparola (1533) και Basile (1624), ενώ ο Γάλλος 
Charles Perrault (1628- 1703) έγινε διάσημος με τη συλλογή 
του Tα παραμύθια της μάνας μου της Xήνας . Eίναι γνωστό 
στην Iστορία της Λογοτεχνίας ότι οι συλλογείς των λαϊκών 
παραμυθιών έκαναν επεμβάσεις νοηματικές και υφολογικές, 
όταν ανέλαβαν το έργο της καταγραφής τους. Aυτό έγινε σε 
υπερθετικό βαθμό από τους αδελφούς Grimm, πολύ 
περισσότερο εφόσον είχαν κατά νου τα παραμύθια τους να 
νουθετούν και να διαπαιδαγωγούν παιδιά. H συμβολή των 
αδελφών Grimm (19ος αιώνας) στην επεξεργασία/παραλλαγή 
των λαϊκών παραμυθιών, κυρίως η συλλογή τους Παιδικά και 
σπιτικά παραμύθια , έχει σχολιασθεί επανειλημμένα στην ξένη 
βιβλιογραφία και όχι πάντα κατά τρόπο θετικό. Στους 
νεότερους παραμυθάδες, που αξιοποίησαν τα λαϊκά 
παραμύθια, αλλά γράφοντάς τα με έναν πολύ προσωπικό 



τρόπο ή δημιουργώντας εξαρχής δικά τους στο ύφος των 
παλιών, πρέπει να κατατάξουμε τον Hans Christian Andersen, 
ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόδρομος ή και 
θεμελιωτής του σύγχρονου παραμυθιού. 

 

 

ΚΕΦ.7: Ελληνικά παραμύθια 

      Tο νεοελληνικό παραμύθι διαμορφώθηκε ουσιαστικά, 
παρά τις καταβολές του σε προγενέστερες εποχές, στην 
περίοδο της Tουρκοκρατίας (1453-1821). Aποτελεί τον κύριο 
εκφραστή της τότε κοινωνικής πραγματικότητας. Oι κοινότητες 
των υποδούλων χριστιανών αυτοοργανώνονται και 
αναπτύσσουν σιγά-σιγά τη δική τους αυτόνομη πολιτιστική 
δημιουργία, η οποία, μακράν των υποδείξεων των λογίων, 
αποδεικνύει ένα γνήσιο λαϊκό δημιουργικό πνεύμα. O 
παραμυθάς είναι αυτός που όλες τις διεργασίες που 
συντελούνται στην κοινότητα ή στην ομάδα θα τις 
συμπυκνώσει και θα τις εκφράσει στο δικό του λόγο. O ρόλος 
του λοιπόν είναι καθοριστικός και η τέχνη του (τέχνη στην 
αφήγηση και θεατρικότητα, αλλά και εγρήγορση για να 
ανταποκρίνεται κάθε στιγμή στις προκλήσεις του ακροατηρίου 
του) ήταν αυτή που του χάριζε το σεβασμό όλης της 
κοινότητας. 

            Oι παραμυθάδες ήταν χωρίς άλλο οι συνεχιστές της 
παράδοσης. Aυτοί αναμεταδίδουν το ήδη υπάρχον υλικό των 
προφορικών αφηγήσεων, πολλες φορές μάλιστα 



παρεμβαίνοντας γλωσσικά για να κάνουν το προφορικό 
κείμενο ακόμη και πιο λόγιο. Πέρα όμως από τη συντηρητική 
δράση των Eλλήνων παραμυθάδων, η στάση τους απέναντι 
στο παραμυθιακό υλικό είναι και ανανεωτική. Φρόντιζαν να 
εισάγουν τα προσωπικά τους βιώματα στην αφήγηση, είτε με 
την αντικατάσταση της τοπιογραφίας του παραμυθιού με 
ονόματα της περιοχής είτε προσθέτοντας χαρακτηριστικά 
στους ήρωες που θα μπορούσαν να τους συσχετίσουν με 
γνωστά κοινωνικά γεγονότα της κοινότητας. Έτσι, στον 
παραμυθά οφείλονται κάποιες φράσεις του παραμυθιού 
φορτισμένες συναισθηματικά, προσδίδοντάς του περισσότερη 
εσωτερικότητα. 

            Oι παραμυθάδες ήταν άντρες και γυναίκες μεγάλης 
ηλικίας. Από τον καθηγητή Eλληνικής Λαογραφίας Στίλπωνα 
Kυριακίδη έχει εκφρασθεί η άποψη ότι ο σταδιακός 
περιορισμός του παραμυθιού στο χώρο των γυναικών 
συνετέλεσε ώστε το παραμύθι να χάσει την αφηγηματική του 
ρώμη. Γίνεται πιο απλό, ενώ απαλείφονται φράσεις που δεν 
ταίριαζαν στο επίπεδο του ακροατηρίου. Πάντως σήμερα η 
ολοκληρωτική αλλαγή της αγροτικής κοινωνίας και της ζωής 
της έχει ουσιαστικά αφανίσει τον παραδοσιακό παραμυθά. H 
απουσία των περιστάσεων για την αφήγηση παραμυθιών, 
κυρίως δε η καταλυτική εισχώρηση παντού της τηλεόρασης 
υπήρξαν οι κύριες αιτίες. 

 



Σχέση με την τοπική κουλτούρα 

     Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα παραμύθια ισχύουν  
και για το ελληνικό παραμύθι, για το οποίο διακρίνονται 
επιπλέον χαρακτηριστικά που προσδίδονται από την 
εντοπιότητα τη γλώσσα, την παράδοση και τις γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Έτσι, το πρώτο γνώρισμα 
τοπικότητας, που χαρακτηρίζει το ελληνικό παραμύθι, είναι η 
γλώσσα, είτε πρόκειται για την κοινή ελληνική, είτε για τοπικά 
ιδιώματα και διαλέκτους. Το λεξιλόγιο διαφοροποιείται 
ανάλογα με την περιοχή, προδίδοντας ενίοτε τις επιδράσεις 
ξένων κατακτητών. Το δεύτερο γνώρισμα τοπικότητας του 
παραμυθιού είναι η ελληνική παράδοση, από την οποία αντλεί 
το ελληνικό παραμύθι τις αναπαραστάσεις του και τις 
αναφορές του στο φαντασιακό. Στην παράδοση αποτυπώνεται 
και η ιστορική πορεία του τόπου, τόσο με τη μεταβίβαση 
στοιχείων από γενιά σε γενιά επί αιώνες ολόκληρους, όσο και 
με την ανταλλαγή στοιχείων με τους λαούς που πέρασαν από 
το ελληνικό έδαφος. Επίσης, έχει καταδειχθεί από πολλούς 
λαογράφους η ομοιότητα μεταξύ ορισμένων αρχαίων 
ελληνικών και νεοελληνικών παραμυθιών. Το τρίτο γνώρισμα 
τοπικότητας είναι η προβολή του φυσικού περιβάλλοντος και 
του κλίματος στο παραμύθι, αλλά και του ίδιου του χαρακτήρα 
του ελληνικού λαού. 

 
 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Γλώσσα
https://el.wikipedia.org/wiki/Παράδοση
https://el.wikipedia.org/wiki/Γεωγραφία
https://el.wikipedia.org/wiki/Κλίμα


 

 

 

 

 

ΚΕΦ.8ο : Παραμύθια από το Θιβέτ  

Συμπεράσματα από τους μαθητές :  

Βασιλική Κόγια, Αλεξάνδρα Γιωτοπούλου,Βάγια Γερογιάννη 

Αλέξανδρος Φιλίππου και Χάρης Μουράτης 
 

     Στο 2ο τετράμηνο ασχοληθήκαμε με τα παραμύθια από το 
Θιβέτ. Μας ζητήθηκε λοιπόν να γράψουμε τα συμπεράσματα 
μας πάνω σε αυτά. Ξεκινάμε λέγοντας ότι το κάθε παραμύθι 
είναι βασισμένο σε διαφορετική περιοχή του Θιβέτ.   
Περιγράφουν τα τοπία με ρεαλιστικό τρόπο συνήθως 
αναφέρονται σε χωριά της παλιάς εποχής.Έχουν την δύναμη 
να μεταφέρουν άμεσα και έμμεσα τα μυνήματα τους.Κάποια 
από αυτά προσπαθούν να μεταδώσουν στους αναγνώστες τις 
αξίες και τα ιδανικά της εποχής και κάποια άλλα μεταδίδουν 
πανανθρώπινες αξίες όπως είναι η δικαιοσύνη,η καλοσύνη και 
η ισότητα.Παρ’όλα αυτά,πολλές φορές μπορούμε να 
διαπιστώσουμε πως αρκετές φορές αποτελούν τρόπους 
εκφράσεις ιδεών και ηθικών αντιλήψεων.Επίσης ο κάθε ρόλος 
που υπάρχει στο παραμύθι ο πρωταγωνιστικός κυρίως μπορεί 
να είναι είτε άνθρωπος είτε ζώο.Υπάρχουν αρκετά παραμύθια 
που τα ζώα είναι ο πρωταγωνιστικός παράγοντας και 



μεταφέρει ηθικά διδάγματα στον άνθρωπο περνώντας τον 
σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε και ότι δεν πρέπει να τα 
κακομεταχιριζόμαστε.Επίσης αναφέρεται η κακία και η 
ζηλοφθονία των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους τους.Το 
μήνυμα που μας περνάει είναι ότι αυτοί που θέλουν τα πολλά 
χάνουν και τα λίγα,δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε 
ευχαριστιμένοι με αυτά που έχουμε και να μην ζητάμε 
περισσότερα διότι θα τα χάσουμε όλα. Τα παραμύθια αυτά, 
μας δείχνουν έναν κόσμο πλούσιο σε φαντασία ,ένα κόσμο 
γεμάτο δράκους και μάγισσες, με δαίμονες και ζωα τα οποία 
έχουν ανθρώπινη μορφή καθως έχουν  και τη δυνατότητα να 
μιλάνε. 

Στα συμπεράσματα μας βοήθησε και ο τρόπος γραφής αυτών 
των παραμυθιών καθώς συντελεί στην όξυνση  της φαντασίας 
μας και στην δημιουργία δικών μας εικόνων ενώ παράλληλα 
βοηθούν στην αναπτυξη του μυαλού και της προσωπικότητας 
μας. 

Οπως όλα τα παραμύθια έτσι και τα παραμύθια από το θιβετ 
μεταδίδουν παλιές ιστορίες από γενιά σε γενιά μεταφέροντας 
ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Το κάθε παραμύθι είναι ξεχωριστό 
καθως περνάει το δικό του ηθικό δίδαγμα. 

Για παράδειγμα το παραμύθι «τρεις αδελφές» μας διδάσκει 
ότι πρέπει να βοηθάμε ο ενας τον αλλον για να 
ανταμειβόμαστε ισάξια. Πιο συγκεκριμένα στο παραμύθι οι 
δυο πρωτες αδελφες επέλεξαν να μην ακούσουν τον σκύλο 
καθως το γεγονός ότι μιλάει ήταν ασυνήθιστο, ενώ η τρίτη που 
τον άκουσε σώθηκε από το κακό που έπαθαν οι άλλες δυο. 

Μια άλλη φανερή περίπτωση για το δίδαγμά της είναι το 
παραμύθι «Το μαγικό πετραάδι» το οποίο μας αποδεικνύει ότι 
ο άνθρωπος έχει την  τάση να εκφράζει ζήλεια απέναντι στο 



συνάνθρωπο του όπως ο φίλος του φτωχου που επιθυμούσε 
να διεκδικήσει το μοναδικό υπάρχον του φτωχού φίλου του. 

    Γενικά ο κόσμος των παραμυθιών βοηθάει τα παιδιά να 
αντιληφθούν την λειτουργία της κοινωνίας με τις αντιξοότητες 
και τις κοινωνικές ανισότητες κι έτσι το προετοιμάζει για την 
προσαρμογή του στην κοινωνία των ενηλίκων.Πέρα από 
αυτό,μπορούμε να αναφέρουμε πόσο λυτρωτικός και 
ψυχοθεραπευτικός είναι ο ρόλος των παραμυθιών στον 
ψυχισμό του παιδιού.Οι χαρακτήρες των παραμυθιών 
παρουσιάζουν ομοιότητες στην συμπεριφορά τους με 
ανθρώπινους χαρακτήρες τους οποίους συναντούν τα παιδιά 
στην καθημερινότητα τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ΚΕΦ.9: Παραμύθια από την Κίνα 
Συμπεράσματα παραμυθιών-Aνάλυση  Συμπερασμάτων από 
τους μαθητές: Βάσια Βασιλούλη, Γάκη Αικατερίνη 

Δημητρίου Βασίλης, Κωνσταντέλλος Ιωάννης-Μόδεστος 

Τζουβάρα Φιλιππία 

 

Χώρα:Kίνα 

Τίτλοι παραμυθιών: 

1.'H λύκαινα γιαγιά'' 

2.''7 αδερφές'' 

3.''Η γάτα σαν δασκάλα'' 

4.''Ιστορία του ρυζίου'' 

5.''Σκανδαλιάρα αλεπού'' 

6.''Ο δρακοβασιλιάς και ο φλογεροπαίχτης'' 

 

Παρατηρήσεις / Συμπεράσματα / Ανάλυση 
1. Μαγικός αριθμός 3 (αρκετές φορές εμφανίζεται και ο 

αριθμός 7) 



• Στο παραμύθι ''Η λύκαινα γιαγιά'',πρωταγωνιστές είναι 3 
παιδιά τα οποία έχουν μείνει μόνα τους στο σπίτι 
περιμένοντας να γυρίσει η μαμά τους.Σην συνέχεια η 
λύκαινα προσπαθεί να τους ξεγελάσει ρωτώντας 3 φορές 
πριν μπει στο σπίτι.  

            Αυτό το παραμύθι μπορεί να συγκριθεί με το ελληνικό, 
παραδοσιακό παραμύθι '' Τα 3 γουρουνάκια'', όπου 3 
μικρά γουρουνάκια προσπαθούν να ξεφύγουν από τον 
λύκο ο οποίος με την υπερβολική του δύναμη γκρεμίζει το 
σπίτι τους. 

• Στο παραμύθι οι ''7 αδερφές'' όπως υποδειλώνει ο τίτλος 
ειναι 7 αδερφές οι οποίες απεγνωσμένες προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τους 7, άγριους, επιθετικούς 
λύκους.Επίσης, ο αριθμός 7 παρουσιάζεται και στο 
ελληνικό παραμύθι '' Τα 7 κατσικάκια''. 

2.        Έντονες σκηνές βίας 

• Σε αρκετά Κινέζικα παραμύθια οι σκηνές βίας είναι πολύ 
συχνές όπως για παράδειγμα, οι λύκοι πέφτουν από τα 
δέντρα με αποτέλεσμα το κεφάλι του να ανοίξει, άγρια 
ζώα τρώνε άκρα από μικρα παιδιά, αλεπούδες καίγονται 
στο τζάκι και πολλά άλλα.Αυτό το φαινόμενο δεν 
παρουσιάζεται σε κανένα ελληνικό παραμύθι πράγμα το 
οποίο μας αποδεικνύει πως η Κίνα είναι μια χώρα η οποία 
έχει περάσει πολλές κακουχίες στο παρελθόν και αυτό 
αποτυπώνεται στα παραμύθια τους. 

3.         Προσωποποιήσεις ζώων (αρκετές φορές εμφανίζονται 



μεταμορφωμένα και ως έμπιστα ζώα) 

•  Στη θέση του κακού κυριαρχούν άργια ζώα για 
παράδειγμα,λύκοι αλεπού,αρκούδα,γάτα και αυτό είναι 
χαρακτηριστικό και των ελληνικών παραμυθιών όπως, στα 
''3 γουρουνάκια'', ''κοκκινοσκουφίτσα'', ''7 κατσικάκια''. 

  

 4.       Συνήθως εμφανίζεται και ως κακός χαρακτήρας : 
λύκος,γάτα,αλεπού 

• ΑΛΕΠΟΥ: Συμβολίζει τη σοφία, όπως την βλέπουμε στον 
”Μικρό Πρίγκιπα” αλλά και την πονηριά όπως 
παρουσιάζεται σε μύθους του Αισώπου όπως η “Κολοβή 
αλεπού”. 

•  ΛΥΚΟΣ: Είναι ο επικίνδυνος αποπλανητής, που στήνει 
παγίδα στην ηρωίδα και αυτή ενδίδει.Συμβολίζει τον 
πειρασμό. 

5.        Κυριάρχηση του μεταφυσικού-φανταστικού 

•  Συχνά παρατηρούμε στα παραμύθια τα ζώα να αποκτούν 
ανθρώπινες ιδιότητες και να συμπεριφέρονται σαν 
άνθρωποι, δηλαδή να μιλούν, να σκέφτονται. 

6.       Οι πιο πολλές πράξεις γίνονται από ζήλια από μόχθο 

 

7.        Ως θύματα κυρίως εμφανίζονται τα παιδιά και οι 
γυναίκες 

 



8.       Κυριαρχεί η πονηρία η εκδικητικότητα και το ψέμα 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦ.10ο : Ινδιάνικα παραμύθια 

ΙΝΔΙΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ     

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ 

 

 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

1) ΤΟ ΚΟΡΙΣΤΙ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 



2) ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΑΓΟΡΙ 
3) Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΝ 

 
ΟΙ ΗΡΩΕΣ  
  Είναι όλοι παιδιά  
  Και ζουν σε  χωριά 

 
Οι δυναάμεις της φύσης βασανίζουν τους ανθρώπους  
1)Το κορίτσι θυσιάζεται γιατί το χωριό  υποφέρει από 
ένα πολύ βαρύ χειμώνα 
2)Τα ζώα θέλουν να κάνουν κακό στους ανθρώπους του 
χωριού πλημμυρίζοντας το 
3)Ο ΣΙΝ είναι κάτι σαν θεός 
  
Οι ήρωες γεννιούνται από την φύση  
1)Το πέτρινο αγόρι  από ένα βότσαλο που βρήκε στο 
ποτάμι η μητέρα του 
2) Ο Σιν από ένα κοχύλι που βρήκε στην παραλία η κόρη 
του αρχηγού (μελλοντική μητέρα) του η οποία έβαλε το 



κοχύλι στο αυτή της και άκουσε μια γλυκιά μελωδία και 
εμφανίστηκε το αγόρι 
3)Η διαφορά με το πρώτο παραμύθι είναι ότι το κορίτσι 
έχει κανονικούς γονείς και δεν γεννιέται από την φύση 
 
Σε όλα τα παραμύθια  
1) Τονίζεται ο σεβασμός προς την οικογένεια αλλά και ο 
σεβασμός προς τον αρχηγό και προς τις αποφάσεις του 
,στους γέροντες που συμβουλεύουν και προσπαθούν να 
βρούν λύση στα διάφορα προβλήματα (πρώτο 
παραμύθι όπου πραγματοποιήτε  συνέλευση εξαιτίας 
του χειμώνα και η μόνη λύση σύμφωνα με τον αρχηγό 
και τους γέροντες  η θυσία του κοριτσιού   
2) Το πέτρινο αγόρι σέβεται και υπακούει την μητέρα 
και τους θείους του 
3) Ημεγάλη αγάπη και ο σεβασμός που δείχνει ο Σιν 
προς την μητέρα και τον πατέρα του 
 
Η ΦΥΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΠΑΝΤΟΥ  
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΡΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
1)Το κορίτσι θα αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις μετά 
τον <<θάνατό>> του μπορεί να περπατά πάνω στο πάγο 
ακόμα και ξυπόλητη 
 
2) Το πέτρινο αγόρι  υπερτερεί σε δύναμη ,εξυπνάδα 
και μπορεί να πετάξει  
3)Ο Σιν πετάει και έπειτα μεταμορφώνεται σε σύννεφο 
στον ουρανό 



 
ΓΙΑΤΙ  ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΕΣ!! 
1) Το κορίτσι θυσιάζεται όχι από δικό της λάθος  αλλά  

επειδή την κατηγορεί ένα αγόρι ότι είχε σκοτώσει 
ένα πούλι και διέπραξε ύβρη ..το κορίτσι 
θυσιάζεται με γενναιότητα χωρίς δυσταγμούς για 
το κοινό καλό  

2) Το πέτρινο αγόρι σώζει όλο το χωριό από τα ζώα 
που ήθελα να τιμωρήσουν τους ανθρώπους  (γιατί 
ποιο πριν το πέτρινο αγόρι είχε διαπράξει ύβρη 
σκοτώνοντας κάποια ζώα ) 

3) Ο Σιν είναι  θεός και η φύση τον καλέι κοντά της 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

1) Αγάπη  ,λύπη για το κορίτσι  φόβος ,αγωνία για τον 
βαρύ χειμώνα  στεναχώρια 

2) Αγονία μίσος θυμός  οργή 
3) Αγάπη χαρά λύπη της μάνας που ο γίος της θα κατοικεί 

στον ουρανό 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΟΠΩΣ 

1)Έντονες  προσωποποιήσεις ζώων  (τα ζώα στο πέτρινο 
αγόρι μιλάνε ) 

2)  Ο μαγικός αριθμός 3 (3 φορές λέει τα μαγικά λόγια ο 
πατέρας του Σιν για να ταραχθούν τα νερά της λίμνης 3 
φόρες και να πιαστεί το τέρας  



3) Έντονο θρησκευτικό στοιχείο  ύμνοι τραγούδια στους 
θεούς για να γλυτώσουν το χωριό και να δεχτούν την 
προσφορά του κοριτσιού  

 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΛΟ 

1) Τον επόμενο χειμώνα το κορίτσι επιστρέφει στο χωριό και 
στους γονείς της πάνω σε ένα κομμάτι πάγου και μπορεί 
να περπατήσει πάνω στον πάγο γι αυτό της δίνουν το 
όνομα Γαχ΄-καγ-νες δηλαδή εκείνη που αντέχει το κρύο 

2) ΤΟ πέτρινο αγόρι σώζει το χωριό  και τους θείους το και 
ζει ευτυχισμένο με την οικογένεια του 

3) Ο Σιν αφού πάει στον ουρανό και η μητέρα του 
στεναχωριέται της χαρίζει μαγικές δυνάμεις  …έτσι του 
στέλνει χαιρετίσματα με νιφάδες χιονιού και εμφανίζεται 
το πρόσωπό του ..και ο κόσμος  λαχταρά να το βλέπει  

4) ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ  
Αγαπάμε και σεβόμαστε την φύση γιατί όσο την έχουμε 
ανάγκη άλλο τόσο μας έχει και αυτή και αν την βλάπτουμε 
στην ουσία κάνουμε κακό στους ίδιους μας τους εαυτούς. 



Επίσης είναι ανάγκη  κάποιες φορές να βάζουμε το 
συλλογικό συμφέρον έναντι του ατομικού για το κοινό 
καλό και μερικές φορές την σωτηρία  των άλλων 

 

Τα ινδιάνικα παραμύθια δεν ταιριάζουν με τα Ελληνικά  

Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι μοιάζουν με τα αρχαία 
Ελληνικά  

ΤΟ πρώτο παραμύθι το κορίτσι που θυσιάστηκε στο χιόνι 
μας  θυμίζει  την θυσία της  Ιφγαίνιας  στην  αυλιδα για να 
φυσήξει ο ούριος άνεμος και να ξεκινήσουν τα πλοία για την 
Τροία  και εδώ η ηρωίδα σώζεται από τους θεούς και 
συγκεκριμένα από την θεά Άρτεμη που την οδηγεί στον ναό 
της μέχρι να την πάρει από εκεί ο αδελφός της  

Στο πέτρινο αγόρι θα μπορούσαμε να πούμε ότι  
παρατηρούμε  το αρχαιοελληνικό άτις- ύβρης -νέμεσης –
τίσις  



Τυφλώνεται από την αλλαζονία της δύναμής του ,σκοτώνει 
τα ζώα  και έπειτα  έρχεται  η τιμωρία των ανθρώπων του 
χωριού από τα ζώα  και στο παραμύθι αυτό το τέλος είναι 
χαρούμενο  ευτυχισμένο  σε αντίθεση με μερικές τραγωδίες 

Όσο για το τρίτο από τελεί ένα κλασικό ινδιάνικο παραμύθι 
αφιερωμένο σε ένα θεό ,θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Σιν 
είναι το αστραυτερό ασημί χρώμα του ουρανού το χειμώνα 
και τα πρώτα χρώματα της άνοιξης αλλά και σε αυτό 
βρίσκουμε κοινά με την αρχαία ελληνική μυθολογία …ίσως 
μας θυμίζει την γέννηση της θεάς Αφροδίτης μέσα από το 
κοχύλι και την ομορφιά της 

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΜΥΘΟΙ, ΟΙ ΘΡΟΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ? 
ΑΛΛΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ  ΓΙΑΤΙ  
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΟΒΟΥΣ 
ΑΝΥΣΗΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ 
ΙΔΙΟΙ!!!!!!! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

     Τέλος το παραμύθι το επιλέξαμε ως θέμα της ερευνητικής 
μας εργασίας γιατί μπορεί να συνδυάσει την ψυχαγωγία με τη 
μετάδοση γνώσεων, την αγάπη για το βιβλίο, τη 
δημιουργικότητα, την έρευνα και τον προβληματισμό. Το 
παραμύθι έχει μια γοητεία για όλες τις ηλικίες αλλά κυρίως 
έχει την ικανότητα να μας  μαγεύει να μας κάνει να 
ονειρευόμαστε και να  μας βοηθά να αναπτύξουμε  τη 
φαντασία μας  γιατί κινείται σε χώρους και χρόνους πέρα από 
τα στενά όρια της πραγματικότητας, του εφικτού και του 
ρεαλιστικού. Το παραμύθι είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη 
του ανθρώπου να εκφράσει με έναν λόγο συμβολικό τις 
επιθυμίες τους, τους φόβους, τις ελπίδες, τα πάθη, τα όνειρα, 
τα άγχη του για τη ζωή του. Είναι μια προσπάθεια να 
διαπραγματευτεί όλα αυτά που τον απασχολούν και να τα 
μοιραστεί με την κοινότητα. Βοηθάει τον άνθρωπο να 
ωριμάσει, να προετοιμαστεί για τις μικρές και μεγάλες 
αλλαγές στη ζωή του και του δίνει «λύσεις» ενώ ταυτόχρονα 
μπορεί να τον διασκεδάσει. 
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