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ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

«Τα παραμύθια είναι κάτι παραπάνω από αληθινά, 

όχι επειδή μας λένε ότι υπάρχουν  δράκοι, αλλά  για να μας 

πούνε ότι μπορούν να ηττηθούν οι δράκοι»

                          G.K. Chesterton,  Άγγλος συγγραφέας & κριτικός



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Tο παραμύθι είναι μια 

σύντομη  λαϊκή ιστορία, 

συγγενές του μύθου, αλλά 

διαφοροποιημένο 

εννοιολογικά. Είναι εξαρχής 

μια επινόηση, μια 

μυθιστοριογραφία, μια 

φαντασιακή αφήγηση.



ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ
ΣΑΡΛ ΠΕΡΩ

     Ο Σαρλ Περώ (1628 -1703) ήταν  
λαογράφος και συγγραφέας, μέλος 
της Γαλλικής Ακαδημίας. Eίναι όμως 
περισσότερο γνωστός από τη 
συλλογή παραμυθιών  που 
περιλαμβάνονται στις «Ιστορίες της 
μαμάς μου της χήνας» .  Έναν αιώνα 
περίπου αργότερα, οι αδελφοί 
Γκριμ τα συμπεριέλαβαν στη 
συλλογή τους και τα έκαναν 
αθάνατα.



ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΡΙΜ

Οι αδελφοί Γιάκομ και Βίλχελμ 
Καρλ Γκριμ ήταν  ιδιαίτερα 
δημοφιλείς συλλέκτες 
παραδοσιακών παραμυθιών. Τον 
πρώτο τόμο, το «Παιδικά και 
Οικογενειακά Παραμύθια», τον 
εξέδωσαν το 1812 και περιείχε 86 
ιστορίες. Ανάμεσα  τους: H 
Κοκκινοσκουφίτσα, Η Χιονάτη και οι 7 
νάνοι, Ραπουνζέλ, Ο Βασιλιάς 
Βάτραχος, Η Ωραία Κοιμωμένη, Η 
Σταχτοπούτα κ.ά.  



ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ

Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ήταν 
Δανός λογοτέχνης και συγγραφέας 
παραμυθιών. Τα παραμύθια του 
διαπνέονται από μελαγχολία, συγκίνηση 
και ειλικρίνεια. Μεταφράστηκαν σε όλες 
τις γλώσσες του κόσμου. Κάποια από τα 
πιο γνωστά είναι:

Η Μικρή Γοργόνα, Τα Καινούργια 
Ρούχα του Αυτοκράτορα, Η Βασίλισσα  
του Χιονιού, Η Βασιλοπούλα και το  

Ρεβίθι, Το Ασχημόπαπο, Το Κοριτσάκι με 
τα Σπίρτα, Το μολυβένιο Στρατιωτάκι.



ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ

      Ευγένιος Τριβιζάς: 

«Ποτέ δεν είναι αργά να

 ξαναγίνουμε παιδιά» 

         

       

           Ανθή Θάνου:

«O καθένας θα πάρει από 
το παραμύθι αυτό που έχει 
ανάγκη τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή»



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟ κα Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ü Συμπυκνωμένη λαϊκή σοφία 

ü Πέρασμα από τη παιδικότητα στην ενήλικη ζωή

ü Ενθαρρυντικά μηνύματα για τη δύναμη του καλού, του θάρρους, 
της πίστης και της αγάπης

Αλλά και…

ü Πρωταγωνίστριες καλόκαρδες, αθώες, υπομονετικές, 
ευκολόπιστες και εξαρτημένες

ü Ενώ η μητριά / μάγισσα  δυναμική,  ανεξάρτητη,  πανούργα, 
κακιά και εκδικητική. 

ü Ούτε τα αντρικά πρότυπα   ξεφεύγουν από τα στερεότυπα. Οι 
ήρωες είναι σχεδόν πάντα γενναίοι, νέοι, όμορφοι πρίγκιπες, 
αριστοκρατικής καταγωγής, ιππότες με άσπρο άλογο…



ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑΣ

Ο όρος αυτός εισήχθη από τη 

συγγραφέα-δημοσιογράφο 

Colette Dowling στο  έργο της "Το 

Σύνδρομο της Σταχτοπούτας - ο 

φόβος της γυναίκας μπροστά στην 

ανεξαρτησία".

      Και αναλύει γιατί οι 

γυναίκες σήμερα ακόμη 

περιμένουν κάτι εξωτερικό ν’ 

αλλάξει τη ζωή τους, σαν τη 

Σταχτοπούτα. 



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΑΜΕ…

     Τα κλασσικά παραμύθια είναι πασίγνωστα και αγαπητά σε 

όλους. Ο καθένας μας έχει κι ένα αγαπημένο για τους δικούς 

του λόγους. Ταυτιστήκαμε, όταν ήμασταν νεότεροι με τον έναν 

ή τον άλλο ήρωα. Και τώρα τα ξαναδιαβάσαμε, λίγο πιο 

υποψιασμένοι, λίγο πιο καχύποπτοι. Και ανακαλύψαμε πολλά 

και ενδιαφέροντα, άλλα αναμενόμενα και άλλα, όχι και τόσο. 

Δείτε μαζί μας:



Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ
• Η πρώτη διδάξασα. 

• Υπέμενε τα βασανιστήρια και 
τις προσβολές αγόγγυστα.

• Δεν διαμαρτυρόταν ποτέ.

• Ήταν υπάκουη και 
υπομονετική.

• Την μοίρα της άλλαξε η καλή 
νεράιδα.

• Ο πρίγκιπας την ερωτεύτηκε 
όταν φορούσε  τα καλά της. Αν 
την έβλεπε με τις στάχτες, θα 
συνέβαινε το ίδιο;  



Η ΧΙΟΝΑΤΗ

• Όμορφη και αθώα (τυχαίος 
συνδυασμός;)

• Δεν πιστεύει στην κακία των 
ανθρώπων, ούτε κι όταν η 
κακιά μητριά αποπειράται να 
τη δολοφονήσει για πολλοστή 
φορά.

• Φροντίζει τους 7 νάνους με 
αντάλλαγμα στέγη, τροφή και 
ασφάλεια …

• Περιμένει το φιλί του πρίγκιπα 
να τη σώσει (δεν γνώριζαν τη 
λαβή Heimlich τότε)



Η ΚΟΚΚΙΝOΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
• Αντιδραστική, ανυπάκουη 

έφηβη, πήγαινε γυρεύοντας.

• Έπιασε κουβέντα με τον πιο 
κακό από τους κακούς.

• Βγήκε από το μονοπάτι, 

     χάθηκε στο δάσος, πέρασε

     και η ώρα.

• Και ξέχασε και την άρρωστη 
γιαγιά!!!

• ΓΙ’ ΑΥΤΟ τιμωρήθηκε…

• Αλλά ευτυχώς, υπάρχει  η 
δεύτερη ευκαιρία.



Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ
• Αν και η  πιο καλή κόρη του 

πατέρα της, την έδωσε στο 
Τέρας για να ξεχρεώσει!

• Δε φοβάται, δεν γκρινιάζει, δε 
διαμαρτύρεται.

• Δείχνει πίστη και ανιδιοτελή 
αγάπη, γιατί ξέρει ότι η 
υπομονή ανταμείβεται!

• Μιλάει με τα έπιπλα!

• Στο τέλος σώζει το τέρας από 
τα μάγια και κερδίζει έναν 
πρίγκιπα.

• Κι αν το τέρας παρέμενε 
τέρας;;;



Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ

• Ίσως η πιο παθητική απ’ όλες 
τις ηρωίδες.

• Αφού παράκουσε τις 
πατρικές εντολές και έκανε 
το ένα πράγμα που δεν 
έπρεπε να κάνει, κοιμήθηκε 
για όλη σχεδόν την υπόλοιπη 
ιστορία. Αυτό κι αν είναι 
αποφυγή των ευθυνών!

• Δεν είχε σκοπό να ξυπνήσει 
αν δεν εμφανιζόταν ο 
κατάλληλος άνδρας (!)



ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

• Η Άριελ, η μικρή γοργόνα, θυσιάζει τη φύση της για κάποιον που δεν την 
αναγνωρίζει και παντρεύεται μια άλλη!

• Η πριγκίπισσα με το βάτραχο αναγκάζεται από τον πατέρα της να τον παντρευτεί 
για να πάρει ένα μάθημα εντιμότητας, αλλά αν ξεπεράσει την άρνησή της (και 
την αηδία) θα κερδίσει έναν πρίγκιπα!

… ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ

• Υπάρχει η Ραπουνζέλ στο «Μαλλιά Κουβάρια» που κόβει τα μαλλιά της και ζει 
την περιπέτεια.

• Και η Έλσα, η βασίλισσα του χιονιού, με την αδελφή της την Άννα, στο “Frozen” 
που παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους. Και τέλος, 

•     Υπάρχει όλο το team του Σρεκ που ανατρέπει κάθε στερεότυπο και φέρνει τα 
πάνω κάτω στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών!



ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ;

Με όλα αυτά τα συγκαλυμμένα και όχι  και τόσο συγκαλυμμένα 
μηνύματα, πως δεν γίναμε όλοι αντίγραφα των ηρώων / ηρωίδων 

των παραμυθιών; 

 Η απάντηση κρύβεται στην περίφημη φράση «μια φορά κι έναν 
καιρό..» Η έναρξη της αφήγησης ενός παραμυθιού ήταν, και ακόμα 
είναι, καθοριστική. Πάντα ξεκινά με ξεκάθαρο και τονισμένο τρόπο: 
«δώσε κλώτσο ν’αρχινίσει…», «ώρα για παραμύθι» κ.ά., έτσι ώστε 

οι νεαροί ακροατές να αφήνουν συνειδητά πίσω τους την 
πραγματικότητα και να μπαίνουν στον κόσμο της φαντασίας. 

Γνωρίζουν ότι αυτό που θα ακολουθήσει ανήκει εκεί, γι’ αυτό και δεν 
τρομάζουν με τα τέρατα ή τις μάγισσες, συμπάσχουν και ταυτίζονται 

με τους ήρωες, αλλά δεν τους μεταφέρουν στην πραγματική ζωή.



«ΚΑΙ ΖΗΣΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ… Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;»

Μετά από όλα αυτά αποφασίσαμε να γράψουμε 

το δικό μας παραμύθι, όπου οι ηρωίδες θα αναμετρηθούν με 

το παρελθόν τους και θα γράψουν οι ίδιες το μέλλον τους!

   Ίσως η ιστορία μας να βρει τη δική της θέση στο ράφι

 της βιβλιοθήκης που φιλοξενεί τα αγαπημένα παραμύθια…

Η συγγραφική ομάδα         Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά την κα Ζ. Κωνσταντινίδη, σχολική 

ψυχολόγο του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τη 

συνάντηση – συζήτηση με θέμα τα παραμύθια  και το  Σύνδρομο 

της Σταχτοπούτας, και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της 

Δραπετσώνας για τη φιλοξενία  και τα υπέροχα βιβλία που μας 

δάνεισε για την εργασία μας.



ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• http:/www.el.wikipedia.org/wiki/Σαρλ_Περώ   

• http:/www. el.wikipedia.org/wiki/Αδελφοί_Γκριμ

• http:/www. el.wikipedia.org/wiki/Χανς_Κρίστιαν_Άντερσεν

•      http://www.haniotika-nea.gr/124664-20.html

       http://seedsforthoughtproject.blogspot.gr/2011/04/blog-post_09.html

• http://www.koutipandoras.gr 

• http://www.clickatlife.gr/cinema/story/34158

• http://www.athinorama.gr/cinema/movie.aspx?id=1006526

•  http://el.wikipedia.org/wiki/Σρεκ  

• http://www.elliniki-gnomi.eu  

• http://el.wikipedia.org/wiki/Η_Ωραία_Κοιμωμένη   

• http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=10844

• Η σειρά των κλασσικών παραμυθιών , ΕΚΔ. ΑΤΛΑΝΤΙΣ – Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ

• Το Σύνδρομο της Σταχτοπούτας της Colette Dowling, εκδόσεις Γλάρος, μετάφραση Μαρίνα 
Λώμη
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        Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΦΙΛΙΑ , Γ1          ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γ1          ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΙΡΗ,  Γ1

• ΚΟΛΙΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, Γ1        ΚΟΥΤΣΙΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,Γ2      ΚΥΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ, Γ1

• ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Γ1          ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Γ1         ΜΑΝΕΣΗ ΡΟΞΟΛΑΝΑ, Γ1

• ΜΠΟΡΑΚΑΪ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Α2             ΝΤΟΝΤΣΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Α2           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, Β2

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ, Α2         ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γ2       ΣΑΛΤΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, Β2

• ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ , Β2       ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Β2      ΦΕΡΙΚΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, Α2

        

       Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

       Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, ΠΕ06
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