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''Τα παραµύθια λένε, είναι για λίγους, 
µόνο για όσους έχουν πίστη στην καρδιά. 

Για όσους δε φοβούνται να αντικρύσουν την αλήθεια, 
για όσους µπορούν και αγαπούν πραγµατικά. 
Ξέρουν πως µάγισσες πετούν εκεί ψηλά, 
στις µαργαρίτες κρύβονται νεράιδες, 

εκείνοι ξέρουν να µιλούν µε τα πουλιά, 
να τραγουδάνε µε των αστεριών τις χάρες. 
Έλα µαζί µου, θα σου δείξω τη µαγεία, 
και άµα θέλεις θα σου πω ψιθυριστά 
το µυστικό που θα σε κάνει να πετάξεις, 
µε τις νεράιδες και τα αστέρια αγκαλιά. 

Τα παραµύθια που γνωρίζεις, 
όλα είναι αληθινά, 

και θα σε συντροφεύουν πάντα, 
µε τραγούδια µαγικά.'' 

 
 

«Θα σου διηγηθώ µια ιστορία, την άκουσα 
όταν ήµουνα 

µικρός µα, από τότε κάθε φορά που τη 
συλλογιζόµουν 

µου φαινόταν όλο και πιο όµορφη, γιατί 
υπάρχουν 

ιστορίες που, όπως και πολλοί άνθρωποι, 

οµορφαίνουν 
ακόµα κι αδιάκοπα µε το πέρασµα 
του χρόνου, κι αυτό 

είναι τόσο διασκεδαστικό!» 
(Χανς Κρίστιαν Άντερσεν) 

 
Και αν σου µιλώ µε παραµύθια και παραβολές 

είναι γιατί τ’ ακούς γλυκύτερα, 
και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή 

γιατί είναι αµίλητη και προχωράει 
Γ. Σεφέρης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
  
 

Πώς µπορεί το παραµύθι να βοηθήσει ψυ-
χολογικά και παιδαγωγικά τα παιδιά; 
 
 
Υπάρχουν συµβολισµοί στα παραµύθια; 

 
1. Perrault  

 Ανάλυση των παραµυθιών του 
i .  Η  Ωραία Κοιµωµένη 
i i .  Η  Κοκκινοσκουφίτσα  
i i i .  Ο  ∆αχτυλάκης  (Κοντορεβιθούλης) 
iv.  Ο  Ρικέτος µε την τούφα 
v. Ο  Παπουτσωµένος Γάτος 
vi.  Η  Σταχτοπούτα 

2. Grimm  
 Ανάλυση των παραµυθιών του 
i .  Η  Ωραία Κοιµωµένη 
i i .  Η  Κοκκινοσκουφίτσα  
i i i .  Ο  ∆αχτυλάκης  (Κοντορεβιθούλης) 
iv.  Ο  πρίγκιπας βάτραχος 
v. Χάνσελ και Γκρέτελ 
vi.  Η  Χιονάτη και  οι 7 Νάνοι 

3. ∆ιαφορές µεταξύ των παραµυθιών των 
Grimm –  Perrault 

 
Βιβλιογραφία 
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Πώς µπορεί το παραµύθι να βοηθήσει ψυχολο-
γικά και παιδαγωγικά τα παιδιά; 
 

Τι είναι το παραµύθι; 
Μια φτιαχτή ιστορία, µια τεχνητά καµωµένη διήγηση 

µε στόχο να δοθούν κάποια µηνύµατα, να καλλιεργηθούν 
στάσεις, να αναπτυχθούν τρόποι σκέψης, να χαλιναγωγη-
θούν ορµές και να οριοθετηθούν αβίαστα συµπεριφορές. 
Χρησιµοποιεί αρκετά την υπερβολή και την επανάληψη 
σαν µέσα έκφρασης, στοχεύει στη συνείδηση των παιδιών 
γιατί πραγµατεύεται καθηµερινά προβλήµατα µε λογοτε-
χνική µορφή. 
 

Ψυχολογική  Επίδραση 
 Τα παραµύθια παίζουν σηµαντικό ρόλο στον ψυχι-
σµό των παιδιών και στη καλλιέργειά του γιατί εµπεριέ-
χουν στοιχεία και χαρακτήρες µε τα οποία το παιδί ταυτί-
ζεται και µέσα από τα οποία εκφράζει και διαχειρίζεται 
ασυνείδητα κοµµάτια του ψυχισµού του. Το παραµύθι, 
επειδή είναι ένας κόσµος φανταστικός, δηµιουργεί το πε-
ριθώριο στα παιδιά να αφεθούν σε κοµµάτια του ψυχι-
σµού 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 εκτο-
νώσει το θυµό του. Εξίσου, µπορεί να χρησιµοποιήσει αυ-
τό το χαρακτήρα για να προβάλλει επάνω του τα στοιχεία 
κάποιου προσώπου απ’ την πραγµατική του ζωή, προσώ-
που που εµφανίζεται στο παιδί ως απειλητικό. 



Ερευνητική εργασία 2012-2013 
 

Παραµύθι: ψυχολογία και παιδαγωγική 4

Μέσα από το παραµύθι και τη φαντασία λοιπόν, δί-
νεται η δυνατότητα στο παιδί να παλέψει µε το «τέρας» 
και να το νικήσει, κάτι που δεν θα µπορούσε ίσως να κά-
νει 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 προβάλ-
λει σε µια ιστορία στοιχεία από τη δική του ζωή και τον 
εσωτερικό του κόσµο. Μέσω αυτής της διαδικασίας προ-
κύπτουν 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 µαρ-
τυρούν 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 εί-
ναι 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 ψυχι-
σµό µε εντονότατες ανασφάλειες επιβίωσης, που, για πα-
ράδειγµα, θα µπορούσε να έχει ένα άρρωστο ή µε άλλους 
τρόπους ευάλωτο παιδί.  
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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 δια-
βάσει από µόνο του είναι από ανύπαρκτη έως περιορισµέ-
νη, το βασικό ρόλο παίζει η αφήγηση και η σχέση µε αυ-
τόν που αφηγείται το παραµύθι – το τελετουργικό του πα-
ραµυθιού δηλαδή. Σε µεγαλύτερες όµως ηλικίες, όπου το 
παιδί µπορεί να διαβάσει µόνο του ιστορίες, συνήθως ό-
µως διηγήµατα ή νουβέλες, και βέβαια και οι ιστορίες αυ-
τές 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 κό-
σµου. Και πάλι µιλάµε για µια δυναµική διαδικασία µετα-
ξύ ιστορίας και αναγνώστη, για µια εσωτερική συνοµιλία 
που λαµβάνει χώρα σιωπηλά κατά την ώρα της ανάγνω-
σης αλλά και ύστερα, όταν το παιδί θα φέρει στο νου του 
το περιεχόµενο της εκάστοτε ιστορίας που το έχει ελκύ-
σει. 
 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 πα-
ραµύθι 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 αυ-
τήν 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 
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αλλά ούτε και αποκλειστικά προϊόν της πραγµατικότητας. 
Είναι ένα τοπίο στο οποίο µπορεί να λάβει χώρα ο συναι-
σθηµατικός πειραµατισµός χωρίς την απειλή των κυρώ-
σεων 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 συν-
δεθεί και να «παίξει» µε τον αφηγητή του. 

Ο Γιούνγκ επίσης θα µας έλεγε πως µέσα από τα πα-
ραµύθια το παιδί γνωρίζει αναλυτικότερα και πάλι σε ένα 
περιβάλλον ασφάλειας τα «αρχέτυπα» σχήµατα που κου-
βαλάει εν αγνοία του στην ψυχή του, όπως την κακιά µά-
γισσα που ισοδυναµεί µε την απειλητική µητέρα, τον δρά-
κο, που µπορεί να εκφράζει έναν ευνουχίστηκα πατέρα, 
τον γέρο σοφό, που µπορεί να είναι το πρότυπο ενός κα-
λού παππού, τα τρία γουρουνάκια, που είναι τα αδέλφια 
και οι συνάνθρωποί µας. 

Ο Φρόυντ µίλησε επί µακρόν για την ανάγκη και 
χρησιµότητα συρµατοποίησης συναισθηµάτων µέσα από 
ιστορίες, θρησκείες, σχήµατα και αντικείµενα. Εξάλλου ο 
ίδιος ήταν φανατικός συλλέκτης αγαλµατιδίων τα οποία 
συµβόλιζαν γι’ αυτόν πράγµατα του εσωτερικού του κό-
σµου. ∆εν είναι τυχαίο που όντας γνώστης των αρχαίων 
τραγωδιών (κατά ένα τρόπο παραµυθιών) άντλησε από 
αυτές υλικό για να συµβολοποιήσει και να εκφράσει τις 
σκέψεις του γύρω από τους οικογενειακούς συνδέσµους – 
ο κλασσικότερος αλλά και πολύ παρεξηγηµένος Οιδιπό-
δειος δεσµός, για παράδειγµα. Βέβαια, ο Φρόϋντ θα έλεγε 
πως δεν ήταν η τραγωδία που ξύπνησε σε εκείνον αλλά 
και σε όλους τους ανθρώπους συναισθήµατα που δεν προ-
ϋπήρχαν, παρά τα ανθρώπινα αυτά συναισθήµατα πίεσαν 
για έκφραση δια µέσου των αιώνων θεµελιωδών υπαρξια-
κών και ψυχολογικών προβληµατικών µε τις οποίες έχει 
καταπιαστεί ο άνθρωπος. Με αυτή την έννοια, τα παρα-
µύθια απεικονίζουν αρχέτυπα χαρακτήρων, συµπεριφο-
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ρών και καταστάσεων που έχουν απασχολήσει την αν-
θρώπινη ψυχή από την απαρχή της ύπαρξής της. Γι’ αυτό 
και η επαναλαµβανόµενη επαφή µε αυτά ξυπνάει ενδεχο-
µένως «κοιµισµένα» κοµµάτια του ψυχισµού και τα καλεί 
να έρθουν στη επιφάνεια για να πλουτίσουν το παιδί και 
τον ψυχισµό του αλλά και να συµβάλλουν στην διαχείριση 
των εσωτερικών του συναισθηµάτων;. 

Σύµφωνα µε τον Χανς Ντίκµαν , τον πιο γνωστό υ-
ποστηρικτή της ιδέας πώς για να βοηθήσουν τους ενηλί-
κους να ξεπεράσουν κάποια ψυχολογικά προβλήµατα ένας 
αποτελεσµατικός τρόπος ψυχοθεραπείας είναι να διηγηθεί 
το άτοµο το αγαπηµένο του παραµύθι. Σύµφωνα µε τη 
θεωρία του, το αγαπηµένο µας παραµύθι δεν έχει αποτυ-
πωθεί στη µνήµη µας τυχαία, αλλά λόγω της σηµαντικής 
ψυχολογικής βαρύτητας που έχει για την ίδια την ύπαρξή 
µας και τα προβλήµατα που µας απασχολούν. Όταν συνει-
δητοποιήσουµε τη βαθύτερη σηµασία του νοήµατος του 
παραµυθιού, τότε µπορούµε να µεταφράσουµε ασυνείδη-
τες σκέψεις και φόβους µας και να τα αντιµετωπίσουµε 
αποτελεσµατικότερα  

Η διαφορά του παραµυθιού από το ψέµα – όπως είπε 
και ο γνωστός σουηδός σκηνοθέτης Ίνγκµαρ Μπέργκµαν 
– είναι ότι το παραµύθι µπορεί συχνά να παραπέµπει σε 
φανταστικές καταστάσεις αλλά γίνεται γέφυρα µε την 
πραγµατικότητα, ενώ το ψέµα την αποφεύγει. 

Το παιδί διεισδύοντας µέσα στον κόσµο των παρα-
µυθιών βοηθιέται στο να αντιληφθεί τη λειτουργία της 
κοινωνίας µε τις αντιξοότητες και τις κοινωνικές της ανι-
σότητες ώστε να προετοιµαστεί σωστά για την προσαρµο-
γή του στην κοινωνία των ενηλίκων και των ασυνειδήτων 
συναισθηµατικών συγκρούσεων. 
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Παιδαγωγική Επίδραση 
 Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα δε διαφέρουν 
καθόλου από παλαιότερα συστήµατα αναφορικά µε τη 
συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν για να εξεύρουν νέ-
ες αποδοτικότερες µεθοδολογίες, προσεγγίσεις και νέα 
µέσα µάθησης και αγωγής. Σε αυτή τους την προσπάθεια 
και αναζήτηση δεν µπόρεσαν όµως ποτέ να αποχωριστούν 
µερικές παραδοσιακές προσεγγίσεις που παραµένουν στα-
θερά στην πρώτη γραµµή (ανάγνωση, διήγηση, αφήγηση, 
εξιστόρηση, διάλογος, παραµύθι,..), στις πρώτες επιλογές 
των εκπαιδευτικών αλλά και στις πρώτες προτιµήσεις των 
παιδιών. 

Αυτές οι «παραδοσιακές», αλλά ταυτόχρονα διαχρο-
νικές και πάντα αποδεκτές προσεγγίσεις υιοθετούνται χω-
ρίς πολύ προβληµατισµό και άντεξαν στο χρόνο και επε-
βλήθησαν γιατί ακριβώς οι αποδέκτες, δηλαδή τα παιδιά, 
τις αγάπησαν. Τα παιδιά µε την ψυχοσύνθεσή τους, τις 
αναπτυξιακές ιδιαιτερότητές τους και τις αντιδράσεις τους 
στις µεθοδολογίες αυτές επέβαλαν τρόπους διδασκαλίας 
γιατί υπέδειξαν ότι η µάθηση, η γνώση, η αγωγή θα πρέπει 
να έχουν παιδοκεντρικό χαρακτήρα, µε το παιδί να παίρνει 
και ρόλο και ευθύνη και να αποκτά έτσι κίνητρο. «Αν δε 
θέλω δε µαθαίνω», τόσο απλό είναι το µήνυµα των παι-
διών και των οποιονδήποτε µαθητών µικρών ή µεγάλων. 

Αποτελεί, λοιπόν, βασική αρχή το ότι η διάθεση του 
παιδιού, ο ενθουσιασµός του, το ενδιαφέρον του, το κίνη-
τρο του για το αντικείµενο µελέτης είναι αποφασιστικοί 
παράγοντες για να µάθει , να εκπαιδευτεί και εναπόκειται 
σε µας να τους αξιοποιήσουµε και να τους εκµεταλλευ-
τούµε για να επιτύχουµε τους στόχους µας και τις προ-
σπάθειες µας για διάπλαση χαρακτήρα και σωστή ανάπτυ-
ξη του κάθε µαθητή, του κάθε παιδιού. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αποδεδειγµένα, µε επιστηµο-
νικές διαδικασίες, έχει πια εµπεδωθεί η αρχή ότι γενικά οι 
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µεθοδολογίες που επιτυγχάνουν, σαν εργαλεία µάθησης, 
είναι αυτές που δηµιουργούν συναισθήµατα στα παιδιά, 
κεντρίζουν το µυαλό τους, προκαλούν τη νόησή τους, διε-
γείρουν τη φαντασία τους. Τα συναισθήµατα, η φαντασία 
και η νόηση αλληλοστηρίζονται και εµπλουτίζονται διαρ-
κώς και αµοιβαία µε αποτελεσµατικότητα και επιτυχία. 

Έχει κατ’ επανάληψη λεχθεί και επιστηµονικά στηρι-
χθεί ότι το κίνητρο είναι ο πιο ισχυρός συνεργός της µά-
θησης. Έχει επίσης εµπεδωθεί στους εκπαιδευτικούς και 
γονείς ότι η αφήγηση µιας ιστορίας, ενός παραµυθιού 
µπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον ενός παιδιού µόνο αν 
το διασκεδάζει και αν κεντρίζει την περιέργειά του 
(Μπρούνο Μπετελχάιµ). Το παιδί ζητά ξανά και ξανά να 
ακούει την ίδια ιστορία γιατί, οι ιστορίες και ιδιαίτερα τα 
παραµύθια έχουν µια µαγική διάσταση, είναι έργα τέχνης 
και διαθέτουν πανέµορφο, πολυδιάστατο πλούτο, σαγη-
νεύουν και µαγεύουν. 

Βασισµένοι λοιπόν στην απλή αλλά αποδεκτή και 
αποτελεσµατική αρχή του «αυτό µου αρέσει και θέλω να 
το ακούσω» γίνεται εδώ µια προσπάθεια να δοθούν εξη-
γήσεις, σκέψεις και εισηγήσεις για το παραµύθι που τόσο 
πολύ αγαπήθηκε, συνεχίζει να αγαπιέται και θα συνεχίσει 
να αγαπιέται από µικρούς και µεγάλους γιατί αποδεδειγ-
µένα συναρπάζει, ενθουσιάζει, κεντρίζει το µυαλό. 

Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός παραµυθιών και πολ-
λοί και αξιόλογοι οι συγγραφείς τους όπως ο Ιούλιος 
Βερν, ο Ντίκενς, ο Άντερσεν, οι αδελφοί Γκριµ, ο Τριβι-
ζάς, η Πουλχερίου, η Χατζηχάννα και τόσοι άλλοι που ε-
ξακολουθούν να διαβάζονται και θα διαβάζονται για πολ-
λά ακόµη χρόνια. Συγγραφείς και ερευνητές ισχυρίζονται 
ότι τα παραµύθια µπορούν να ξεκινούν από νωρίς όµως η 
ωφέλιµη ηλικία είναι η ηλικία των 4-5 χρονών. 

Σαν ελληνόφωνες πρέπει να θεωρούµε τους εαυτούς 
µας τυχερούς γιατί έχουµε ίσως την πιο πλούσια και πιο 
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αξιόλογη αλλά και πιο διαδεδοµένη συλλογή παραµυθιών 
και µύθων, που αγαπήθηκε για χιλιετίες, όχι µόνο από 
τους ελληνόγλωσσους αλλά και από τους ξενόγλωσσους. 
Αναφερόµαστε στην Ελληνική Μυθολογία που µε την 
πλοκή της, την πλούσια και λεπτοµερή περιγραφή της αλ-
λά επίσης και µε τις απρόσµενες εκπλήξεις και εξελίξεις 
που συνεχώς προσφέρει, ενθουσιάζει και µαγνητίζει κάθε 
αναγνώστη. Μεγάλη αξία έχουν επίσης η Ιλιάδα και η 
Οδύσσεια. Στα πιο πάνω πρέπει να προσθέσουµε και το 
Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζης). Είναι επίσης ένα είδος ελ-
ληνικής λογοτεχνίας, τα δηµοτικά και τα ακριτικά τρα-
γούδια, που αποτελούσαν είδος παραµυθιού (θρύλου) σε 
ποιητική µορφή, µε άλλους βέβαια στόχους και προσανα-
τολισµούς. 

Αυτά µαζί µε πολλά άλλα απετέλεσαν τη συλλογή 
της «στετές», (της γιαγιάς), που την είχε πάντα έτοιµη για 
τα εγγονάκια της. Σηµειώνουµε εδώ ότι η απώλεια της 
κλασικής παραµυθούς, της “στετές” δηλαδή όπως την έ-
χουµε γνωρίσει οι µεγαλύτεροι, αποτελεί δυσαναπλήρωτη 
απώλεια για την εκπαίδευση και την αγωγή. Τα σηµερινά 
παιδιά αδικούνται στον τοµέα αυτό και βασίζονται σε µε-
γάλο βαθµό στην ηλεκτρονική µάθηση. Η σκέψη αυτή δεν 
δηλοί ότι θεωρείται η ηλεκτρονική µάθηση λανθασµένη 
προσέγγιση. 

Μπορεί να έχουν αλλάξει οι τρόποι εξιστόρησης- 
παρουσίασης παραµυθιών µε την εισβολή της τεχνολογίας 
και των πολυµέσων, αλλά η ζεστή, γλυκιά, τρυφερή αν-
θρώπινη φωνή δεν αποδίδεται µέσα από µικρόφωνα και 
µεγάφωνα ή συνθετικές ηλεκτρονικές φωνές. Το θορυβώ-
δες και αντικοινωνικό περιβάλλον των ηλεκτρονικών µέ-
σων δεν είναι πάντοτε βοηθητικό. 

Αντίθετα το µεγαλείο της διήγησης βρίσκεται στην 
αµεσότητα και στη συµµετοχικότητα. Επίσης δεν πρέπει 
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να αγνοείται το γεγονός ότι η µεταφορά στην οθόνη αλ-
λοιώνει και αφαιρεί από τις δυνατότητες του παραµυθιού. 

Σηµειώνεται, ως εκ τούτου, ότι η αυξηµένη εξάρτηση 
από το ηλεκτρονικό βιβλίο, την ηλεκτρονική ανάγνωση 
αλλά και το φαινόµενο της περιορισµένης εθελοντικής 
ανάγνωσης, σε συνδυασµό µε τη µορφή και τους στόχους 
που έχει η κλασσική ανάγνωση από το µάθηµα της Ανά-
γνωσης στο σχολείο, δεν προάγουν την αγάπη στην ανά-
γνωση. Το µάθηµα της Ανάγνωσης δυστυχώς παρουσιάζει 
αρκετές αδυναµίες και διαφέρει αισθητά από το παραµύθι 
σε αρκετούς τοµείς. 

 
Σε τι διαφέρει το παραµύθι από το µάθηµα της 

Ανάγνωσης; 
 

Η ανάγνωση σαν δεξιότητα από µόνη της ερµηνεύεται 
σαν απόκτηση δυνατότητας αποκωδικοποίησης γραπτών 
µηνυµάτων και σαν ερµηνεία των µηνυµάτων αυτών (κα-
τανόηση). Στα πιο πολλά σύγχρονα συστήµατα, δυστυχώς 
στο µάθηµα της Ανάγνωσης δίνεται µεγάλη έµφαση και 
προσοχή στην αποκωδικοποιητική δεξιότητα της ανάγνω-
σης, στο ρυθµό και στην ταχύτητά της, στη ροή και σε 
άλλα τεχνικά στοιχεία. Θυσιάζεται έτσι, κατά πολύ η κα-
τανόηση, συνεπώς γίνεται ανάγνωση χωρίς ευχαρίστηση 
και διασκέδαση από τα βιβλία Ανάγνωσης των σχολείων. 
Αυτά τα βιβλία πολλές φορές δεν προσφέρουν κανένα νό-
ηµα απλά έχουν γραφτεί για να διευκολύνουν την αποκω-
δικοποίηση και να εξυπηρετήσουν άλλες ανάγκες (ορθο-
γραφία, µορφές γλώσσας, κλπ). 

Το παραµύθι σε αντίθεση µε την ανάγνωση έχει αµε-
σότητα και διαδραµατίζουν µεγάλο ρόλο τα προσωδιακά 
στοιχεία του λόγου (ο ρυθµός, ο τονισµός, ο χρωµατισµός, 
το ύφος, ο τόνος, το ύψος της φωνής, η ροή του λόγου, οι 
παύσεις κλπ) γιατί βγαίνουν µέσα από αβίαστη εκφώνηση. 
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Στο παραµύθι το παιδί ζει έντονα και έχει προσωπική ε-
κτίµηση της κατάστασης, παρακολουθεί την εξέλιξη και 
έκβαση του παραµυθιού, γίνεται µέλος του παραµυθιού, 
συγκεντρώνεται, συνδέεται ψυχικά µε τον αφηγητή, πολ-
λές φορές συµµετέχει και ακόµη λύνει απορίες κατά την 
εξέλιξη του µύθου. 

 
Υπάρχουν διάφορα είδη παραµυθιών: 
 

Τα παραµύθια απευθύνονται σε µικρούς και µεγάλους και 
υπάρχουν διάφορα είδη τους βέβαια, που πρέπει να έχου-
µε υπόψη µας, όπως τα ιστορικά παραµύθια που είναι βα-
σισµένα σε πραγµατικά γεγονότα, τα κοινωνικά παραµύ-
θια µε κοινωνικά θέµατα, τα συµµετοχικά παραµύθια που 
δηµιουργούνται από τον αφηγητή ή και το παιδί. Υπάρ-
χουν επίσης παραµύθια διασκεδαστικά, θεοπλαστικά, πε-
ριγραφικά αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και πολλές παραλ-
λαγές των ίδιων παραµυθιών. Αυτές εξυπηρετούν ανάγκες 
πολιτιστικές, πολιτισµικές και συνήθειες ανθρώπων σε δι-
αφορετικούς τόπους ή διαφορετικές συνθήκες και κατά 
καιρούς µε εθιµογραφικό χαρακτήρα. 
Από τα πιο πάνω το είδος παραµυθιού που έχει εξελιχθεί 
σε πολύ αγαπητό λογοτεχνικό είδος είναι το συµµετοχικό-
κοινωνικό παραµύθι. Το παραµύθι αυτό δηµιουργείται 
από τον λέγοντα την ίδια ώρα που το διηγείται και συµµε-
τέχει έτσι και ο ακούων. Είναι ένα ζωντανό, δυναµικό εί-
δος έκφρασης και συµµετοχής αλλά ταυτόχρονα και δηµι-
ουργίας. Αυτό το είδος του παραµυθιού αγαπιέται και επι-
ζητείται από τα παιδιά γιατί είναι το δικό τους παραµύθι. 
Μια αρκετά ενδιαφέρουσα µορφή του είναι η απόδοση 
γνωστών παραµυθιών µε νέο στυλ, νέα τροπή και εξέλιξη 
π.χ. : 
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Η Κοκκινοσκουφίτσα που πάει µε τα πατίνια 
στη γιαγιά και της παίρνει µια πίτσα µε µανι-
τάρια. Στο δρόµο συναντά τον κυνηγό που την 
πληροφορεί ότι ο λύκος δεν θα εµφανιστεί 
γιατί παίζει η οµάδα του ποδόσφαιρο και είναι 
υπεύθυνος για τη συµπεριφορά των φιλάθλων. 
 

Το είδος του παραµυθιού που εξετάζεται και προ-
βάλλεται αλλά και προτείνεται στους γονείς και εκπαιδευ-
τικούς είναι το αυθόρµητο, το δηµιουργικό, το συµµετοχι-
κό παραµύθι, το παραµύθι στο οποίο το παιδί είναι δηµι-
ουργός, συµπρωταγωνιστεί και δεν είναι απλά θεατής. Γί-
νεται ο ίδιος συγγραφέας, ήρωας, αποφασίζει και ελέγχει, 
αλλάζει την εξέλιξη και την έκβαση της ιστορίας, επιλέγει 
νέους ήρωες, διώχνει αυτούς που δεν του αρέσουν, µιµεί-
ται αυτούς που αγάπησε. 

Είναι γνωστό ότι το παιδί προτιµά τους ήρωες των 
παραµυθιών παρά τους πραγµατικούς ήρωες και αυτό για-
τί πολύ απλά τους πραγµατικούς ήρωες δεν µπορεί να 
τους µιµηθεί, αυτό µάλιστα του δηµιουργεί αισθήµατα κα-
τωτερότητας. Το κοινωνικό παραµύθι ικανοποιεί την ανά-
γκη του να γίνει και αυτός ένας ήρωας. 

Η ζωντανή και συµµετοχική διαδικασία που διαδρα-
µατίζεται µπορεί να δώσει ευκαιρίες πειραµατισµού αλλά 
και συναισθηµατικής επικοινωνίας µεταξύ του παιδιού και 
του αφηγητή. 

Το σκηνικό αλλά και το σενάριο ορίζονται από κοι-
νού, ή ο ενήλικας απλά καθοδηγεί και τα συναισθήµατα 
κυκλοφορούν, δοκιµάζονται χωρίς περιορισµούς, χωρίς 
ενδοιασµούς και οι λύσεις άµεσες χωρίς καµιά απειλή, ε-
νοχή, φόβο ή άλλες επιπτώσεις για το παιδί. Έτσι το παιδί 
γίνεται απόλυτος άρχοντας του παραµυθιού αλλά πάνω 
από όλα συνδέεται ψυχικά και παίζει µε τον ενήλικα αφη-
γητή (πατέρα, εκπαιδευτικό, άλλο). 
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Έτσι το κοινωνικό-συµµετοχικό παραµύθι αποκτά 
επιπρόσθετη αξία και συµβολή πέρα από τα άλλα παρα-
µύθια. Βέβαια η αξία οποιουδήποτε παραµυθιού σε οποιο-
δήποτε είδος και αν ανήκει είναι πάντα σηµαντική και ξε-
χωριστή. 

 
Η προσφορά του παραµυθιού και η µεγάλη του συµ-

βολή στην προσωπική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην 
αγωγή, στην κοινωνική συµπεριφορά και στη συναισθη-
µατική ωρίµανση του παιδιού είναι πολλαπλή, ανεκτίµητη 
και ανεπανάληπτη: 
 

Α. Συναισθηµατική ωρίµανση: 
• Εµπλουτίζεται και ενδυναµώνεται ο ψυχικός κόσµος του 
παιδιού. Ιδιαίτερα σηµαντικός σε αυτή την ενδυνάµωση 
είναι ο τρόπος αφήγησης ο τόνος, η συναισθηµατική ε-
πένδυση και το ύφος του αφηγητή. 
• Εµπεριέχονται στα παραµύθια στοιχεία και χαρακτήρες 
µε τα οποία το παιδί ταυτίζεται. 
• Το παιδί διαχειρίζεται και εκφράζει ασυνείδητα κοµµά-
τια του ψυχισµού του. 
• Ακόµα και τα πιο δύσκολα θέµατα όπως ο θάνατος, ο 
χωρισµός, µια ασθένεια αντιµετωπίζονται µέσα από το 
παραµύθι. 
• ∆οκιµάζονται και δαµάζονται χαοτικές πιέσεις του ασυ-
νειδήτου. Ο Φρόυντ αναφέρει κάπου ότι το επαναλαµβα-
νόµενο παραµύθι φέρνει στην επιφάνεια ξεχασµένα κοµ-
µάτια του ψυχισµού του παιδιού και το βοηθά να τα δια-
χειριστεί και να τα ξεπεράσει. 
• Επιτυγχάνεται η επιβεβαίωση (Ο Τζακ που καταφέρνει 
να σκαρφαλώσει στη φασολιά). 
• Το παιδί δυναµώνει και συνειδητοποιεί τις πραγµατικό-
τητες και πιο εύκολα προετοιµάζεται για αυτές. 
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• Αναπτύσσεται η φαντασία του παιδιού (η πλοκή, οι ή-
ρωες, η εξέλιξη και έκβαση του παραµυθιού είναι ιδιαίτε-
ρα βοηθητικά). 
• Εκτιµάται ότι παρουσιάζεται µεγάλη εξελικτική επίδρα-
ση στην ανάπτυξη του παιδιού. Το παραµύθι µε τα τρία 
γουρουνάκια, για παράδειγµα, δείχνει µε απλό αλλά ξεκά-
θαρο τρόπο την εξέλιξη από το άχυρο στο ξύλο, από το 
ξύλο στην πέτρα αλλά και µεταδίδει στο παιδί την ίδια την 
εξελικτική του πορεία. Το τρίτο γουρουνάκι ήταν το πιο 
µεγάλο και σε όγκο και σε ηλικία, γι΄ αυτό και έδειξε σο-
βαρότητα και πιο ώριµη σκέψη. 
• ∆ίνεται η ευκαιρία στο παιδί να αναγνωρίσει ότι η σκλη-
ρή δουλειά, ο προγραµµατισµός, οι υγιείς συνήθειες είναι 
εργαλεία µε µεγάλη αξία που θα το βγάλουν από δύσκο-
λες καταστάσεις (π.χ. το παραµύθι Ο τζίτζικας κι ο µέρ-
µηγκας). 
 

Β. Κοινωνική συµπεριφορά: 
• Υπάρχει µεγάλη διαπλαστική επίδραση (Ο δρόµος της 
Αρετής και της Κακίας). Καθοδηγείται το παιδί στο δρόµο 
της αρετής και της σωστής συµπεριφοράς. 
• Καλλιεργούνται και αναπτύσσονται στάσεις και συνή-
θειες, έτσι το παιδί δεν γίνεται τεµπέλης, είρωνας, ζηλιά-
ρης, µοχθηρός, τσιγκούνης, απάνθρωπος, 
• Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συµπαράσταση, η κατανόηση, 
η αλληλοβοήθεια στην οικογένεια αποκτιούνται από νωρίς 
µέσα από παραµύθια που δείχνουν αυτή τη δύναµη (Ο λύ-
κος και τα εφτά κατσικάκια που προσπαθούν να ακολου-
θήσουν τις συµβουλές της µαµάς, Η Κοκκινοσκουφίτσα, 
το εγγονάκι που φροντίζει τη γιαγιά). 
• Με το παραµύθι υπάρχει ελπίδα, διαφαίνεται η αισιοδο-
ξία, δίνονται λύσεις σε κοινωνικούς προβληµατισµούς. 
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• Οι εµπειρίες των παραµυθιών εµπλουτίζουν την κοινω-
νική ζωή και συµβάλουν στην κοινωνικοποίηση του παι-
διού. 
• Επιτυγχάνεται υγιής, ανθρώπινη ανάπτυξη και ωρίµαν-
ση. 
• Ενισχύεται και ενδυναµώνεται η αυτοεκτίµηση. 
• Κατανοούνται οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων πιο εύ-
κολα (Μια µαύρη παπαρούνα ανάµεσα στις κόκκινες πα-
παρούνες) 
• Το παιδί αντιλαµβάνεται ότι οι µεγάλοι παραδέχονται 
αλλά ότι και οι µικροί έχουν δύναµη. 
• Αναπτύσσεται σεβασµός προς τους γονείς γιατί τα πα-
ραµύθια προβάλλουν τις αρετές τους (π.χ. ο πατέρας προ-
στάτης) και διδάσκεται έτσι η αγάπη και η φροντίδα της 
οικογένειας. 
• Ενδυναµώνεται η σχέση µε το γονιό ή τον εκπαιδευτικό. 
• Η αφήγηση παραµυθιού σε οµάδα ενισχύει το οµαδικό 
πνεύµα. 
• Το παιδί αποκτά κοινωνικά ιδανικά και µοντέλο για ιδα-
νική συµπεριφορά. 
 

Γ. Προσωπική ανάπτυξη, ευχαρίστηση: 
• Συγκινεί πάντοτε τα παιδιά το απρόοπτο, το απρόσµενο, 
µια άλλη λύση και εξήγηση. 
• Υπάρχει θετική επίδραση στον χαρακτήρα του παιδιού, 
που βοηθιέται να κατανοήσει και να ξεπεράσει δικά του 
προβλήµατα. 
• Εκτιµάται ότι οποιοδήποτε παιδί έχει µεγαλώσει ακού-
γοντας και διαβάζοντας παραµύθια είναι ιδιαίτερα συνερ-
γάσιµο και κοινωνικό. 
• Το παιδί απελευθερώνεται από το φόβο (π.χ. ο φόβος της 
εγκατάλειψης), βγαίνει από δύσκολες συναισθηµατικές 
καταστάσεις, δυναµώνει και γίνεται πιο έτοιµο να αντεπε-
ξέλθει στη ζωή. Αποκτά θάρρος και πίστη στον εαυτό του 
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µέσα από τις λύσεις και δυνατότητες λύσεων που συνα-
ντώνται στα παραµύθια. 
• Βελτιώνονται πολλές νοητικές λειτουργίες και το παιδί 
ανακαλύπτει τις δυνατότητες και την ταυτότητά του. 
• Τα παιδί αρέσκεται να ακούει, αλλά αρέσκεται επίσης να 
δηµιουργεί παραµύθια. 
• Αναπτύσσεται στο παιδί το αίσθηµα της αισιοδοξίας και 
πίστης στην ύπαρξη δυνάµεων, που θα συνδράµουν στα 
προβλήµατά του. 
• Γίνεται το παιδί πιο προσγειωµένο, πιο εργατικό και πιο 
απαιτητικό από τον εαυτό του. 
• Αναπτύσσεται µεγάλη εκτίµηση στην αξία της οικογέ-
νειας και της αγάπης που προσφέρει. Στα όνειρά του το 
παιδί κυνηγιέται από ζώα. Ο πατέρας ταυτίζεται µε τον 
κυνηγό που είναι πάντα εκεί για να σώσει τον ήρωα. 
• Το παιδί που έχει µεγαλώσει µε τα παραµύθια ζει µια πιο 
οµαλή και ήρεµη εφηβεία. 
 

∆. Καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων: 
• Με την κριτική και δηµιουργική σκέψη αποκτούνται και 
ενισχύονται εργαλεία του µυαλού όπως η µνήµη. 
• Καλλιέργεια της δηµιουργικής, κριτικής, θετικής σκέ-
ψης. 
• Ανάπτυξη συστήµατος αυτοάµυνας. 
• Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων. 
• Αναγνώριση αδυναµιών και απόκτηση αυτογνωσίας. 
• Κακές συνήθειες περιορίζονται. Ακόµη και η στοµατική 
απληστία, βουλιµία σε µεγαλύτερα παιδιά ελέγχεται µέσα 
από το παραµύθι. 
• Το παιδί αποκτά ψυχική δύναµη γιατί ταυτίζεται µε τους 
ήρωες. 
 

Ε. Απόκτηση γνώσεων 
• Αποκτιούνται αβίαστα γνώσεις. 
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• Επέρχεται φυσική, γλωσσική εξέλιξη και γλωσσική ανά-
πτυξη. 
• Βελτιώνεται ο γραπτός λόγος. 
• Εύκολη µεταφορά από το παραµύθι στη λογοτεχνία. 
• Με την επιρροή και συµβολή των παραµυθιών το παιδί 
διδάσκεται εµµέσως. 
• ∆ίνονται πολλές ευκαιρίες για να εξαχθούν συµπερά-
σµατα. 
• Λόγω των πολλών παραλλαγών µπορούν να εισηγηθούν 
λύσεις σε αδιέξοδα. 
 
Είναι ζωτικής σηµασίας τόσο από τους γονείς όσο και από 
τους εκπαιδευτικούς να: 
• Ενθαρρύνουν το παιδί να διαβάζει βιβλία. 
• ∆ιηγούνται στο παιδί παραµύθια µε δικό τους προσωπι-
κό τρόπο. 
• ∆ιαβάσουν στο παιδί ευχάριστα παραµύθια το βράδυ 
πριν κοιµηθεί. 
• ∆ιαβάσουν στο παιδί παραµύθια για ξεκούραση, για επι-
βράβευση, για διασκέδαση. 
• Μη διακόπτουν την ανάγνωση ή τη διήγηση για να κά-
νουν κάτι άλλο. 
• Όπου κι αν βρίσκονται, µπορούν να ξεκινήσουν ένα πα-
ραµύθι µε το παιδί. 
• Τολµούν την αφήγηση γνωστού παραµυθιού µε διαφο-
ρετικό σενάριο, στυλ, εξέλιξη. 
• Εµπλουτίσουν τα παραµύθια τους µε ποιηµατάκια, µε 
τραγουδάκια, µε αινίγµατα, µε παύσεις για να δώσουν α-
παντήσεις στο παιδί. 
• Το παιδί αρέσκεται να καθοδηγεί. Το αφήνουν να καθο-
δηγεί το παραµύθι που προτιµά. 
• Μην ελέγχουν το τι κατανόησε το παιδί, αλλά το περιε-
χόµενο του κειµένου. Συνιστά εισβολή η προσπάθεια ερ-
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µηνείας της σκέψης του παιδιού. Αφήνουν το παιδί να το 
απολαύσει. 
• Μην επιχειρούν να ερµηνεύσουν τα παραµύθια, διότι 
καταστρέφουν τη µαγεία τους. 
• Βάζουν το παραµύθι στα παιδικά πάρτι σαν µέρος της 
διασκέδασης και της διαπαιδαγώγησης. 
• Πηγαίνουν µαζί µε το παιδί στο βιβλιοπωλείο. 
• Αφήσουν το παιδί που είναι στην εφηβική ηλικία να επι-
λέξει µόνο του το παραµύθι του. 
• Ενθαρρύνουν τα παιδιά να γράφουν παραµύθια. 
• ∆ηµιουργούν παραµύθια µε τα παιδιά 
• Ενθαρρύνουν τα παιδιά να διηγούνται παραµύθια στους 
ίδιους ή σε άλλα παιδιά. 
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Υπάρχουν συµβολισµοί στα παραµύθια; 
 
 Το παραµύθι συγκινεί και ψυχαγωγεί όλους τους 
λαούς της Γης, από τα πανάρχαια χρόνια. Στις ιστορίες 
τους συναντάµε τα πιο απίθανα και απίστευτα γεγονότα. 
Αυτά, όµως, που για το σηµερινό άνθρωπο είναι φαντα-
στικά, για τον πρωτόγονο αποτελούσαν τον αληθινό του 
κόσµο, όπως 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 δεισιδαι-
µονία, 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, πέρασαν µέσα στα παραµύθια. Τα ζώα που 
µπορούν να µιλούν, που είναι χρήσιµα στον άνθρωπο, ή 
αυτά που έχουν µαγικές ιδιότητες εµφανίζονται σε όλα τα 
παραµύθια του κόσµου και αυτό σχετίζεται µε το µύθο 
του Παραδείσου. Κάποιες φορές το ζώο που βοηθά τον 
άνθρωπο δεν απαιτεί ανταλλάγµατα, απλώς χρησιµοποιεί 
τις µαγικές δυνάµεις του ή ακόµα και την εξυπνάδα του 
για να βοηθήσει τον ήρωα και την ηρωίδα. Τα ζώα στα 
παραµύθια πάντα βοηθούν τους ανθρώπους. Μερικές φο-
ρές τα ζώα δρουν από µόνα τους, ενώ άλλες φορές υπάρ-
χει σχέση αµοιβαιότητας. Οι ήρωες σώζουν ή βοηθούν το 
ζώο, και αυτό από ευγνωµοσύνη τούς ανταποδίδει τη σω-
τηρία, όταν χρειάζεται η επέµβαση των δυνάµεών τους. 

Η πλοκή εµφανίζεται µε µια σειρά ατυχιών στην αρ-
χή, ενώ στο τέλος καταλήγουν όλα τακτοποιηµένα και ευ-
τυχισµένα για τους ήρωες. Η πιο γνωστή υπόθεση είναι 
αυτή του χαµένου παράδεισου που ξανακερδήθηκε. Υ-
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πάρχουν, όµως, και ιστορίες που πραγµατεύονται ένα τα-
µπού και την παραβίασή του - όπως το άνοιγµα µιας απα-
γορευµένης πόρτας ή ενός δωµατίου, ή µια ερώτηση που 
απαγορεύεται να τη θέσεις. Αυτά τα παραµύθια ανάγονται 
στο µύθο του Έρωτα και της Ψυχής. 

Ένα επίσης δηµοφιλές θέµα είναι αυτό του άσχηµου 
πλάσµατος, που συχνά εµφανίζεται ως ο σύζυγος. Συνή-
θως ο ήρωας/η ηρωίδα υποφέρει από µια κατάρα, που αρ-
γότερα µε σύµµαχο την αγάπη ή τη βαθιά αφοσίωση ενός 
προσώπου λειτουργεί απελευθερωτικά. Για παράδειγµα, 
«Η Πεντάµορφη και το Τέρας» και «Ο Βάτραχος - Πρί-
γκιπας». Αυτά τα παραµύθια έχουν διπλή µεταµόρφωση, 
καθώς η ηρωίδα βοηθά τον ήρωα να µεταµορφωθεί από 
τέρας ή βάτραχο σε πρίγκιπα, αλλά και το αντίστροφο, 
καθώς ο ήρωας βοηθά την ηρωίδα να εγκαταλείψει ένα 
µειονέκτηµα ή µια αδυναµία του χαρακτήρα της, τη βοηθά 
στην ουσία να ωριµάσει, να ολοκληρωθεί, να τελειοποιη-
θεί. Τα θέµατα που προέρχονται από αγαπηµένα παραµύ-
θια, έχουν πολλά χαρακτηριστικά και συγκεντρώνουν τη 
γνήσια φύση της παράδοσης. Τα πρότυπα υποδείγµατα 
αποτελούνται από εικόνες και σύµβολα όµοια σε όλο τον 
κόσµο, αρχέτυπες εικόνες και συµβολισµούς βαθιά ριζω-
µένους στο ασυνείδητο της ύπαρξης, που βοηθούν τον άν-
θρωπο να καταλάβει τον εαυτό του και τον κόσµο που τον 
περιβάλλει, αλλά και το άγνωστο και ανεξήγητο της δηµι-
ουργίας και των νόµων της. Τα παραµύθια, οι µύθοι, οι 
θρύλοι έχουν τις ρίζες τους βαθιά µέσα στην ανθρώπινη 
φύση, η οποία αναζητά συνεχώς τους λόγους ύπαρξής της 

Η συµβολική µορφή και ο αρχέτυπος χαρακτήρας 
τους κάνει τα παραµύθια κατανοητά σε όλους τους αν-
θρώπους, διαφορετικών ηλικιών, εποχών, πολιτισµών. 
Ουσιαστικά, αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τη φωτεινή 
µε τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου. Ο πόλεµος µε το 
καλό και το κακό, η πάλη ανάµεσα στη λογική και το συ-
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ναίσθηµα, ο παράδεισος και η κόλαση είναι τα θέµατα 
που σχεδόν πάντα πραγµατεύονται τα παραµύθια. 

Παντού στις ιστορίες υπάρχει το θέµα του πρίγκιπα 
και της πριγκίπισσας. Ένα τέτοιο θέµα, συχνά, δείχνει το 
µέλλον. Ο άνθρωπος έχει έναν κατώτερο και έναν ανώτε-
ρο εαυτό. Με την δική του ελεύθερη θέληση πρέπει να 
αναζητήσει τον ανώτερο. Ένα µέρος της ύπαρξής µας εν-
σαρκώνεται, το καλύτερο µισό είναι ακόµα στα ύψη. Η 
ανεύρεση της αληθινής µας ύπαρξης έγκειται στο να αφυ-
πνίσουµε µια υπεραισθητή πνευµατική συνειδητότητα. Ο 
δρόµος προς τον ανώτερο εαυτό και την βασιλεία του 
Θεού ή του πνευµατικού κόσµου περνά µέσα από δοκιµα-
σίες και παθήµατα. 

 
 

 Ο Αριθµός 7 στα παραµύθια 
Ο αριθµός 7 έχει µεγάλη σηµασία και στο Σύµπαν µας 

είναι : 
• επτά τα χρώµατα, 
• επτά οι µουσικές νότες 

• επτά οι ηλεκτρονικές στοιβάδες του ατόµου 
• επτά οι ηµέρες της εβδοµάδας 
• επτά οι πλανήτες 
• τα ανθρώπινα όργανα 
Σε παλιότερες εποχές θεωρούσαν ότι οι πλανήτες ή-

ταν συνδεδεµένοι µε τα όργανα και τα όργανα µε τα 
βιώµατα της ψυχής. Ακολουθώντας τον ίδιο αυτό Νόµο, 
δεν είναι παράξενο ο Άνθρωπος, ως µέρος της φύσης, 
να έχει επτά διαφορετικά επίπεδα συνείδησης ή αλλιώς 
7 διαφορετικούς φορείς έκφρασης. 

Τα επτά αυτά επίπεδα είναι τα εξής : 
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• Αιθεροφυσικό σώµα (το φυσικό µας σώµα και η δύ-
ναµη που διατηρεί ενωµένα τα µόρια σε µια ορισµένη 
µορφή) 

• Ζωτικό σώµα (Ενέργεια ζωής - ζωτικότητα) 
• Συναισθηµατικό ή Αστρικό (ανθρώπινες συγκινήσεις) 
• Συγκεκριµένος νους ή κατώτερο νοητικό (Λογική και 
υπολογιστική σκέψη. Εγωιστική νοηµοσύνη) 

• Αγνός ή καθαρός νους (Αλτρουιστική διάνοια, υπα-
κούει στις Θείες δυνάµεις και όχι σε εγωιστικά συµ-
φέροντα) 

• ∆ιαισθητικός φορέας (άµεση αντίληψη των µεγάλων 
Αληθειών) 

• Πνεύµα (Θείος σπινθήρας) 
Τα πρώτα τέσσερα, αποτελούν την προσωπικότητα 
και τα επόµενα τρία την Τριάδα ή Ανώτερο Εγώ. 

 
Οι προτάσεις που ξεκινούν ένα παραµύθι, «Ήταν  

µια  φορά  και  ένα  καιρό», µεταφέρουν το παιδί σε 
ένα κόσµο µαγικό, φανταστικό παρασέρνοντας µαζί τους 
σε ένα ταξίδι εξωπραγµατικό. Το ταξίδι αυτό µέσα στο 
φανταστικό και το εξωπραγµατικό δεν αφήνει το παιδί να 
σκεφτεί ότι το αφορούν άµεσα όλα αυτά, ή το απειλούν. 
Οι ήρωες των παραµυθιών είναι απλοί και αδύναµοι άν-
θρωποι, χωρίς ταλέντα. Στην ουσία τα παραµύθια αφη-
γούνται την παιδική ηλικία ενός παιδιού µέχρι και την ε-
νηλικίωσή του και αφηγούνται όλες τις περιπέτειες που 
περιλαµβάνει αυτή η ηλικία. Ο ήρωας προχωρεί µόνος του 
για κάποιο χρονικό διάστηµα, µόνο όµως νοιώθει και το 
παιδί στη σηµερινή κοινωνία που ζούµε. Η επαφή του 
παιδιού µε τη φύση, όπως ένα δέντρο, ένα ζώο στα οποία 
νοιώθει πιο κοντά το παιδί, βοηθά τον ήρωα να βρει τον 
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δρόµο του. Τα παραµύθια επιβεβαιώνουν το παιδί ότι 
µπορεί να είναι κυνηγηµένο όµως όπως στα παραµύθια 
έτσι και αυτό θα βρει τον δρόµο του στην πορεία της 
ζωής, θα βρει την βοήθεια που έχει ανάγκη, καθώς το παι-
δί παρηγορείται µε τα τεχνάσµατα του «Κοντορεβιθού-
λη», τη µεταµόρφωση του «Ασχηµόπαπου», την περιπέ-
τεια της «Χάνσεν και Γκρέτελ», την επιµονή της «Στα-
χτοπούτας». Τα παιδιά που είναι ήρωες στα παραµύθια 
µπορούν να αποδείξουν στα παιδιά που διαβάζουν ένα 
παραµύθι ή που ακούν, ότι όλα τα προβλήµατα τους µπο-
ρούν να λυθούν µε µαγικό τρόπο, ακόµα κι αν αυτό φα-
ντάζει µακρινό ή ακατόρθωτο. Συγχρόνως τα Παραµύθια 
εξασκούν τη φαντασία του παιδιού, όταν αυτό θα προ-
σπαθήσει να το µεταφέρει µε τον δικό του τρόπο στα κο-
ντινά του πρόσωπα. 

Η γοητεία του παραµυθιού βρίσκεται στον τρόπο που 
εκείνο αποκαλύπτει την εσωτερική µας φύση, µε τις άπει-
ρες ηθικές, ψυχικές και πνευµατικές της δυνατότητες. Εί-
ναι η αναζήτηση για το νόηµα της ζωής. Η υπόθεση είναι 
διάφορες παραλλαγές του τρόπου µε τον οποίο ο ήρωας ή 
η ηρωίδα αντιµετωπίζουν µεγάλες δυνάµεις. Οι δοκιµασί-
ες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του ατόµου, µέχρι 
να πετύχει την προσωπική του ολοκλήρωση και µετά την 
οριστική του πραγµάτωση µέσα στην ένωση. Τα παραµύ-
θια που µεγαλώσαµε µαζί τους µας βάζουν σε ένα κόσµο 
φανταστικό, ονειρικό, µαγικό µας κάνουν ένα µε τον ή-
ρωα ή την ηρωίδα, µας γεµίζουν µε εικόνες και χρώµατα 
και µας ταξιδεύουν σε τόπους µυστικούς, µαγικούς που 
για να τους ανακαλύψουµε χρειαζόµαστε το µαγικό ρα-
βδάκι. 
 
« . . . . . .και  ζήσαν  αυτο ί  καλά  και  εµε ίς  καλύτε -
ρα» 
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∆εν ξεγελούν, έτσι, το παιδί ότι η αιώνια ζωή είναι 
δυνατή, υποδεικνύουν όµως ταυτόχρονα ότι ο µόνος τρό-
πος να ανακουφιστούµε από τον πόνο στη γη είναι η δη-
µιουργία ενός ικανοποιητικού δεσµού µε κάποιον άλλο. 
Αυτός ο δεσµός µπορεί να νικήσει το φόβο του θανάτου. 
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PPPEEERRRRRRAAAUUULLLTTT   
   Ο Σαρλ Περώ (Charles Perrault, Παρίσι 1628 – 1703) 
ήταν Γάλλος πεζογράφος, ποιητής και συγγραφέας παρα-
µυθιών, µέλος της Γαλλικής Ακαδηµίας. Σπούδασε νοµικά 
και εργάστηκε αρχικά ως υπεύθυνος των βασιλικών κτη-
ρίων. Άρχισε να γίνεται γνωστός ως λογοτέχνης το 1660 
περίπου µε ερωτικά ποιήµατα. Αφιέρωσε την υπόλοιπη 
ζωή του στη µελέτη της ποίησης και των καλών τεχνών. Ο 
Σαρλ Περώ είναι όµως περισσότερο γνωστός σ’ όλο τον 
κόσµο από τη συλλογή παραµυθιών για παιδιά, που περι-
λαµβάνονται στις «Ιστορίες της µαµάς µου της χήνας» 
(Contes de ma mere l’ oye, 1697), που τα έγραψε για τη 
διασκέδαση των παιδιών του και που έφεραν στη λογοτε-
χνία τη µόδα των «παραµυθιών» (contes de fees). Ανάµε-
σα σ’ αυτά περιλαµβάνονται «Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η 
Σταχτοπούτα», «Ο Παπουτσωµένος Γάτος», «Η Ωραία 
Κοιµωµένη», «Ο Κυανοπώγων», «Ο ∆αχτυλάκης (Κοντο-
ρεβιθούλης)» κ. ά.  
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Ανάλυση των συµβολισµών των παραµυθιών 
του   
   
ii ))   ΗΗ   ΩΩρρ αα ίί αα   ΚΚ οο ιι µµ ωωµµ έέ νν ηη   

  
ΗΗ  ιισσττοορρίίαα::     
Μια µάγισσα καταριέται 
µια βασιλοπούλα να τρυ-
πήσει το δάχτυλό της από 
ένα αδράχτι µόλις γίνει 15 
χρονών και να πέσει σε 
βαθύ ύπνο. Ο πατέρας της 
εξαφανίζει όλα τα αδρά-

χτια από το βασίλειο, ωστόσο η πριγκίπισσα βρίσκει 
µια γριά να γνέθει σε ένα δωµάτιο και η κατάρα πραγ-
µατοποιείται. Εκατό χρόνια µετά ένας πρίγκιπας φιλά 
την κοπέλα και της ξαναδίνει ζωή. 
 
Τι σηµαίνει:  
Τα παραµύθια που έχουν κεντρικό θέµα τους µια µεγά-
λη περίοδο παθητικότητας (όπως ο παρατεταµένος ύ-
πνος στον οποίο πέφτει η Ωραία Κοιµωµένη) επιτρέ-
πουν στο παιδί να καταλάβει ότι ως έφηβος ίσως περά-
σει µια ανενεργό φάση. Μαθαίνει όµως ότι τα πράγµα-
τα εξακολουθούν να εξελίσσονται. Ακόµη και αν η πε-
ρίοδος ηρεµίας µοιάζει σαν να πρόκειται να κρατήσει 
εκατό χρόνια, στο τέλος τα πράγµατα θα αλλάξουν. 
Στα δεκαπέντε χρόνια ξυπνά στον άνθρωπο η διανόηση. 
Ο νέος άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται ανεξάρτητος 
και θέλει να τραβήξει τον δικό του δρόµο. Τον παρακι-
νεί η δίψα για γνώση και µπαίνει στον πειρασµό να δο-
κιµάσει το ένα µετά το άλλο. Έτσι στην ιστορία η πρι-
γκίπισσα, όταν είναι µόνη στο παλάτι, περιφέρεται εδώ 
κι εκεί και τελικά ανεβαίνει ένα κάστρο όπου βρίσκει 
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την γριά µε το αδράχτι (κακιά µοίρα).Το κάστρο είναι η 
διανόηση, το στριφογύρισµα των δικών της σκέψεων γι' 
αυτό που επιθυµεί να βιώσει. Γενικά τα κάστρα είναι 
σύµβολα δύναµης και κύρους αφού είναι από πέτρα, εί-
ναι δυνατά και επιβλητικά. Μέσα είναι γεµάτο πολυτε-
λή αντικείµενα και πανέµορφο, πράγµα που συνδέεται 
µε τον όµορφο εσωτερικό κόσµο του ατόµου. Όταν η 
πριγκίπισσα πέφτει σε ύπνο, ένας αγκάθινος φράχτης 
αναπτύσσεται γύρω από το παλάτι και µετά από εκατό 
χρόνια ο πρίγκιπας έρχεται να την ξυπνήσει. Στις δοκι-
µασίες του υπάρχει µια διαδικασία µύησης. 
Ο πρίγκιπας διαπερνά την πυκνή συστάδα, τον αιθερο-
φυσικό κόσµο, βλέπει σκύλους και άλογα, τον αστρικό 
κόσµο και µε τις δράσεις του και τη δύναµη της βούλη-
σής του(σπαθί)φτάνει στην αυλή, τα βασίλεια του κό-
σµου του αρχετυπικού ανθρώπου. Βρίσκει την κοιµω-
µένη πριγκίπισσα (ψυχή),την ξυπνά και βιώνουν µαζί 
τον καινούριο αφυπνισµένο κόσµο, αυτή τη φορά µε 
καινούρια µάτια. Η σηµασία επίσης της ηλικίας των δε-
καπέντε ετών, δείχνει ότι αυτό είναι το σηµείο της σε-
ξουαλικής ωρίµανσης, όπως και µε την Κοκκινοσκου-
φίτσα. Όταν τσιµπάει το δάχτυλό της, τρέχει αίµα, προ-
φανώς ένα σηµάδι για την έναρξη της εµµήνου ρύσης 
και την ανάπτυξη της γυναικείας φύσης. Το ζήτηµα της 
διαφοράς µεταξύ σωµατικής και ψυχολογικής ωρίµαν-
σης τονίζεται από την ανάπτυξη του πυκνού άλσους γύ-
ρω από τον πύργο όπου κοιµάται. Το άλσος αναπτύσσε-
ται γύρω από τον πύργο για να εµποδίσει την επέλαση 
των ανδρών, αυτό είναι η προστασία της. Πολλοί µνη-
στήρες έρχονται και να προσπαθούν να την ξυπνήσουν, 
αλλά µπλέκουν στα αγκάθια του άλσους και δεν φτά-
νουν σε αυτήν. Ωστόσο, όταν εµφανίζεται ο Πρίγκιπας, 
ο κατάλληλος άντρας, τα αγκάθια αντικαθίστανται από 
τα λουλούδια που κινούνται µακριά ώστε να δηµιουρ-
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γηθεί ένα σαφές και ανεµπόδιστο µονοπάτι έως την 
κοιµισµένη κόρη. Ως εκ τούτου, τον έχει ήδη αποδεχτεί 
ως ερωτικό σύντροφο και έχει συµφιλιωθεί πλέον µε τη 
σεξουαλική ωριµότητά της. 
 
Οι παρακάτω συµβολισµοί υποδηλώνουν: 
 
Ο ύπνος: την αποµόνωση του ναρκισσισµού. Σε αυτή 
την κατάσταση δεν υπάρχει καµία οδύνη αλλά και κα-
µία γνώση ή κανενός είδους συναίσθηµα. Η «απόσυρ-
ση» είναι µια δελεαστική αντίδραση στις εντάσεις τις 
εφηβείας αλλά οδηγεί σε µια κατάσταση που µοιάζει µε 
θάνατο όταν τη χρησιµοποιούµε ως διαφυγή από τις 
δυσκολίες της ζωής. Ο κόσµος ζωντανεύει µόνο για το 
άτοµο που αφυπνίζεται γι αυτόν. 
Ο πρίγκιπας: Το φιλί του πρίγκιπα λύνει τα µάγια του 
ναρκισσισµού και αφυπνίζει τη θηλυκότητα της βασι-
λοπούλας. Η ένωσή τους συµβολίζει την ωριµότητα, 
δηλαδή όχι απλώς την αρµονία µε τον εαυτό µας αλλά 
και µε τον άλλον.  
βασιλιάς, βασίλισσα,  βασιλοπουλα: την εξουσία, την 
δύναµη ορισµένων ανθρώπων σε σχέση µε την πλειο-
ψηφία του υπόλοιπου κόσµου 
ταµατα, προσκυνηµατα:την βαθιά πίστη ως κύρια 
βοήθεια των ανθρωπων, η ανώτερη δύναµη που µπο-
ρούν να στηριχτούν 
µεγάλο τραπέζι, ολόχρυση θηκη, χρυσαφι:τον πλούτο 
την καλοπέραση τον υλικό ευδαιµονισµό την οικονοµι-
κή ευχέρεια 
γριά νεραιδα, δρακαινα:την κακή φύση των ανθρώπων 
που συναντάµε στη ζωή µας και που θέλουν µόνο το 
κακό µας, αποσκοπουν στη δυστυχία και τρέφονται µε 
τον πόνο του ανθρώπου 
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δώρα: τις ευκαιρίες και τα χαρίσµατα του ανθρώπου 
στη ζωή που του χαρίζονται απλόχερα και πρέπει να τα 
αξιοποιεί σωστά 
κλάµα: η ανάγκη του ατόµου να εξωτερίκευση τα συ-
ναισθήµατα του, να µοιραστεί τον πόνο του, να λυτρω-
θεί 
θάνατος: την αναπόφευκτη απώλεια των ανθρώπων 
από τις ζωές µας, την θλίψη, τον χαµο, τις δυσκολίες 
αγκάθι: την είσοδο στην εφηβεία. Σε αυτό το σηµείο οι 
φροϋδικοί συµβολισµοί αφθονούν στην ιστορία. Καθώς 
η βασιλοπούλα πλησιάζει στο µοιραίο δωµάτιο (µε την 
γριά που γνέθει),πρέπει να ανέβει µια κυκλική σκάλα η 
οποία, όπως και στα όνειρα, αντιπροσωπεύει τη σεξου-
αλική εµπειρία. Στην κορυφή της σκάλας βρίσκεται ένα 
κλειδωµένο δωµάτιο. Το γύρισµα του κλειδιού στην 
κλειδαριά της πόρτας που οδηγεί στο δωµάτιο µε τη 
γριά και τη ρόκα συµβολίζει τη σεξουαλική σχέση. 
φήµες: την κακή πρόθεση των ανθρώπων να διαρρέουν 
ψευδείς πληροφορίες για ορισµένα γεγονότα είτε για να 
προκαλέσουν τον φόβο είτε επειδή οι ίδιοι δεν γνωρί-
ζουν και απλά διασκεδάζουν δηµιουργώντας δικές τους 
ιστορίες, µε λίγα λόγια υποδηλώνει την παραπληροφό-
ρηση που υπάρχει 
έρωτας: την ανάγκη του ανθρώπου να έρθει κοντά µε 
το αντίθετο φύλο νιώθοντας ερωτική έλξη και ερωτική 
επιθυµία για το πρόσωπο αυτό, η θέληση για την διαιώ-
νιση του φύλου 
φιλοδοξία: την διάθεση του ατόµου να ελπίζει σε κάτι 
θετικο, στην προσµονή της πραγµατοποίησης των δι-
κών του επιθυµιών 
άρµα µε φωτιές: δυναµη, εξουσια, πολυτελεια, αυστη-
ροτητα 
υποδοχή καλεσµένου: την ευγένεια, τους τρόπους, την 
καλλιέργεια του ατόµου, την σωστή συµπεριφορά 
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πύργος: το µυστήριο, την αγωνιά, την περιπετεια, τον 
πλούτο 
ραβδί: τις υπερφυσικές δυναµεις, την παραβίαση των 
φυσικών νοµών που έρχονται αντιµετωποι, το θαύµα 
δασος, καλυβα, ψωµι, τυρί: την φτώχεια, την λιτοτητα, 
την ζωή µόνο µε τα απαραίτητα 
φόρεµα: το χαρακτηριστικό της γυναικας, συµβολίζει 
την αγνοτητα, καθαριοτητα 
γάµος, βάπτιση, εκκλησία, παπάς: τα µυστήρια του 
θεσµού της εκκλησιάς, την επικοινωνία και την ένωση 
των ανθρώπων µε τον θεό µέσω αυτών των µυστηρίων, 
την λύτρωση, την γαληνέψει της ψυχής, την ηρεµία, τον 
θρησκευτικό χαρακτήρα και το σηµαντικό ρολό που έ-
χει η πίστη στη ζωές των ανθρώπων 
καθρέφτες: την αντανάκλαση του χαρακτήρα του αν-
θρώπου και της ψυχης, την αυτογνωσία και την αυτο-
κριτικη, την αλήθεια 
διαµάντια ρουµπίνια, κοσµήµατα: την πίστη και την 
σοφία 
κανιβαλισµός: την κακή πρόθεση ορισµένων ανθρώπων 
να καταπάτουν, να συντρίβουν, να καταστρέφουν τις 
ζωές των άλλων 
άσπρο δέρµα: αγνότητα ,τρυφερότητα, καθαρη ψυχή, 
ελεύθερο πνεύµα, καθαριοτητα  
παιδιά: το θαύµα της ζωης, το αποτέλεσµα του καρπού 
ενός ερώτα, µιας αγάπης, η χαρα, η ανακύκλωση της 
ζωης, ο κύκλος της ζωής και του θανάτου 
πόλεµος: την θλιψη, τις δυσάρεστες στιγµές, την κακο-
τυχία, την βια, τις δυσκολίες 
βατράχια ,οχιές ,δεντρογαλιές, φίδια: την κακοτυχια, 
οι κακές στιγµές στις ζωές µας, οι ατυχιες, οι κακές α-
ναµνησεις, η λανθασµένη πορεία στη ζωή, η κατρακυ-
λα, η άσχηµη πλευρά της 
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διαταγή: την ανάγκη να υποµένεις υπό τις εντολές των 
ανώτερων σου ειδικότερα στον επαγγελµατικό τοµέα 
όπου πρέπει να σέβεσαι τους ανώτερους σου επειδή ε-
ξαρτάσαι από εκείνους οικονοµικά 
η µητριά είναι ο γήινος κόσµος ή η δεµένη µε τις αι-
σθήσεις γνώση 
Το γνέσιµο και πλέξιµο πού συναντάται σε ορισµένα 
παραµύθια συµβολίζουν τις θήλειες δυνάµεις 
 
τα παρακάτω αποσπάσµατα συµβολίζουν: 
 
ένας βασιλιάς και µια βασίλισσα που ήταν τόσο πι-
κραµένοι που δεν είχαν παιδιά: την ανικανότητα της 
αναπαραγωγής που αποτελεί µέρος της ζωής 
η γριά νεράιδα νόµιζε πως την περιφρονούσαν και 
µουρµούρισε µέσα από τα δόντια της, καµποσες φο-
βερές/η δράκαινα  
έγινε έξω φρενών που την είχαν γελάσει και πρόσταξε 
µε µια φωνή φοβερή να τους φέρουν δεµένους πιστρα-
γκωνα: την που παίρνουν οι άνθρωποι σε περίπτωση 
που τους ξεγελάσουν και δεν γίνει αυτό που εκείνοι ε-
πιθυµούν(εγωιστές) 
Η κόρη σας δεν θα πεθανει. ∆εν έχω βεβαία αρκετή 
δύναµη ώστε να αλλάξω εντελώς κάτι που έκαµε µια 
νεράιδα  
µεγαλύτερη µου: ότι ο άνθρωπος έχει αρκετές φορές 
την δυνατότητα να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις 
όχι όµως ολοκληρωτικά µα πάντα µε ορισµένες κυρώ-
σεις. Το βασικό όµως είναι πως έχει την δύναµη να αλ-
λάξει γεγονότα και να αποφύγει τυχόν άσχηµα µε ένα 
µικρό πάντα τίµηµα 
Το βασιλόπουλο βοήθησε τη βασιλοπούλα να σηκω-
θεί: την ευγένεια, τους καλούς τροπους, την αντιµετώ-
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πιση που πρέπει να έχει η γυναίκα από τον άντρα και 
τον σεβασµό 
Η µητέρα του όµως δεν τον πολυπίστεψε: το ένστικτο 
της µητέρας(γυναίκας) που δεν πέφτει ποτέ έξω και δεν 
µπορεί εύκολα κάποιος να την ξεγελάσει 
Θα πάω να ξαναβρώ τα παιδάκια µου που τα αγαπού-
σα τόσο πολύ: η ανιδιοτελής και ακατάπαυστη µητρική 
αγάπη που δεν φοβάται τον θάνατο 
ο αποκεφαλισµός: το σπάσιµο της κατάρας πού βάρυνε 
το µαγεµένο άτοµο
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ii ii ))   ΗΗ   ΚΚ οο κκ κκ ιι νν οο σσ κκ οο υυ φφ ίί ττ σσ αα   

   
Ισ τ ορία: Η κοκκινοσκουφίτσα πη-
γαίνει να δει την άρρωστη γιαγιά της 
όταν συνάντα στον δρόµο έναν λύ-
κο. Ο λύκος ,όµως δεν την καταβρό-
χθισε αµέσως γιατί στο δρόµο κυ-
κλοφορούσαν πολύ ξυλοκόποι. Έτσι 
πήγε πρώτα στην γιαγιά της την έ-
φαγε , πήρε την θέση της και τέλος 
έφαγε και την κοκκινοσκουφίτσα. 
Κοκκινοσκουφίτσα: Σε όλο το πα-
ραµύθι ο τίτλος και το όνοµα του 
κοριτσιού δίνει έµφαση στο κόκκινο 
χρώµα όπου βγήκε από την κόκκινη 
σκουφίτσα που της είχε φτιάξει η 
γιαγιά της για εκείνη .Το κόκκινο χρώµα συµβολίζει την 
αυγή ή τον µεσηµεριανό ήλιο , ενώ άλλοι υποστηρίζουν 
πώς συµβολίζει βίαια συναισθήµατα στα οποία περιλαµ-
βάνονται σε µεγάλο βαθµό τα σεξουαλικά όπου τώρα ξε-
κινάνε ,όµως για τα οποία δεν είναι αρκετά ώριµη. Ακρι-
βώς επειδή είναι ανώριµη πιστεύει πως ο µοναδικός τρό-
πος  για να απαλλαγή από τις ανταγωνίστριες ήταν να δώ-
σει οδηγίες στον λύκο για το πως να πάει στο σπίτι της γι-
αγιάς. 
Λύκος: στο παραµύθι συµβολίζει τον χειµώνα και το σκο-
τάδι καθώς είναι επικίνδυνος και αποπλανητικός για την 
κοκκινοσκουφίτσα. 
Γιαγιά: Συµβολίζει τον παλιό τον χρόνο που φαγώθηκε 
από τον Χειµώνα. Επιπλέον οι γιαγιάδες πρέπει να φρο-
ντίζουν και να προστατεύουν τα µικρά παιδιά .Αφού η γι-
αγιά δεν κατάφερε να προστατεύσει την κοκκινοσκουφί-
τσα στο παραµύθι τιµωρείται µε το να την φάει ο λύκος.   
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ii ii ii ))   ΟΟ   ∆∆ αα χχ ττ υυ λλ άά κκ ηη ςς   

   
Ιστορία: Ακόµα ένα 
παραµύθι του Perrault 
είναι ο ∆αχτυλάκης. 
Στο δάσος έχει το φτω-
χικό του ένας µεσόκο-
πος ξυλοκόπος που ζει 
µε την γυναίκα του και 
τα εφτά παιδιά τους. 
Τον µικρότερο τον φω-
νάζουν ∆αχτυλάκη ε-
πειδή ήταν τοσοδούλης και όταν γεννήθηκε δεν ήταν 
µεγαλύτερος από δάχτυλο. Μια µέρα, οι γονείς του Κο-
ντορεβιθούλη αποφασίζουν ότι είναι πολύ φτωχοί για 
να θρέψουν τα παιδιά τους, και έτσι αποφασίζουν να τα 
αφήσουν στην τύχη τους, ευελπιστώντας ότι θα βρουν 
καλύτερη µοίρα ή κάποια καλή οικογένεια που θα τους 
φροντίσει....Ο µικροκαµωµένος ∆αχτυλάκης µπλέκει σε 
περιπέτειες µε έναν δράκο κλέβοντας από εκείνον τις 
µαγικές του µπότες καταφέρνοντας να σώσει την οικο-
γένειά του και να γίνει αυλικός στο παλάτι του βασιλιά. 
 
Όταν ο ∆αχτυλάκης βρίσκεται στο σπίτι του δράκου 
αναγνωρίζει ότι για να επιβιώσουν αυτός και τα αδέλ-
φια του θα πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλία, να κα-
ταστρώσουν ένα σχέδιο και να δράσουν έξυπνα. Πρέπει 
να αντικαταστήσουν την υποδούλωση στις πιέσεις του 
Εκείνου (ασυνείδητο) µε τη δράση σε συµφωνία µε το 
Εγώ (συνειδητό).Συµβολικά το πατρικό σπίτι (πολύ κο-
ντά σε ένα δάσος) και το µοιραίο σπίτι στα βάθη του ί-
διου δάσους, είναι στο ασυνείδητο επίπεδο οι δυο όψεις 
του πατρικού σπιτιού: εκείνη που ικανοποιεί και εκείνη 
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που διαψεύδει τις προσδοκίες. Πολύ σηµαντικό στοι-
χείο στο παραµύθι είναι η έννοια της συνεργασίας. Ο 
∆αχτυλάκης µαζί µε τα αδέλφια του δένουν το δράκο 
και τον παραδίδουν στο βασιλιά, πράγµα που δείχνει 
στα παιδιά ότι καθώς µεγαλώνουν, πρέπει να στηρίζο-
νται όλο και περισσότερο στους συνοµηλίκους τους για 
αµοιβαία βοήθεια και κατανόηση. Αυτό ενισχύει την 
κύρια ιδέα της ιστορίας, που προειδοποιεί εναντίον της 
παλινδρόµησης και ενθαρρύνει την ανάπτυξη προς ένα 
ανώτερο επίπεδο ψυχολογικής και διανοητικής ύπαρ-
ξης. Αφού ξεπεράσει κάθε συναισθηµατική εξάρτηση ο 
∆αχτυλάκης και τα αδέλφια του είναι έτοιµα να ζήσουν 
ευτυχισµένα µε τους γονείς τους. 
Το παραµύθι µε την εξύψωση του διαφορετικού βοηθά 
το παιδί να ξεπεράσει τη σωµατική του ατέλεια και κα-
τωτερότητα και να συµφιλιωθεί µε το σώµα του. Επέρ-
χεται µια ισορροπία µεταξύ του µικροσκοπικού σώµα-
τος και του ισχυρού πνεύµατος. Το παραµύθι «ο ∆α-
χτυλάκης» βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν εµπιστοσύ-
νη ότι µπορούν κάποια µέρα να τα βγάλουν πέρα µε 
τους κινδύνους του κόσµου καθώς και µε τους φόβους 
τους. Ενθαρρύνει το παιδί να εξερευνά µόνο του ακόµη 
και τα πλάσµατα της αγχώδους φαντασίας του, γιατί 
αυτού του είδους τα παραµύθια το κάνουν να νιώθει 
εµπιστοσύνη ότι µπορεί να υπερνικήσει όχι µόνο τους 
πραγµατικούς κινδύνους για τους οποίους τους έχουν 
µιλήσει οι γονείς τους, αλλά ακόµη για τους εξαιρετικά 
διογκωµένους κινδύνους που φοβάται ότι υπάρχουν. 
το λαϊκό παραµύθι µεταδίδει µια σηµαντική αλλά δυ-
σάρεστη αλήθεια: η φτώχεια και η στέρηση δεν βελτιώ-
νουν το χαρακτήρα του ανθρώπου, αλλά µάλλον τον 
κάνουν πιο εγωιστή, λιγότερο ευαίσθητο στα βάσανα 
των άλλων και έτσι επιρρεπή σε κακές πράξεις. 
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Οι παρακάτω συµβολισµοί υποδηλώνουν: 
το δάσος που τα εφτά αδέρφια εγκαταλείφθηκαν από 
τους γονείς τους: την οποιαδήποτε πεποίθηση ή τρόπο 
ζωής που φαίνεται καθησυχαστικός ,αλλά στο τέλος εί-
ναι άδειος και εγκαταλείπει τους ανθρώπους στην ερη-
µιά. Ένα δέντρο που δεν βγάζει καρπούς. Το δάσος εί-
ναι ένας ενδιάµεσος κόσµος, σύµβολο πολλαπλότητας 
του κόσµου στο ανθρώπινο επίπεδο και σύµβολο της 
µεγάλης σύγκρουσης. Είναι µια εσωτερική κατάσταση 
µέσα από την οποία πρέπει να περάσει ο αναζητητής 
(ψυχή). Στο δάσος χάνει τη δική του εσωτερική ταυτό-
τητα. 
χαλίκια: Είναι ένας υπαινιγµός στις πέτρες που µάζεψε 
ο ∆αυίδ στον δρόµο για να συναντήσει το Γολιάθ. Από 
τα συµφραζόµενα, µοιάζουν να δείχνουν «φώς µέσα 
στο σκοτάδι» πιθανώς ακόµα να συµβολίζουν και τη 
Θεία Ευχαριστία ,το Σώµα και το Αίµα του Χριστού 
Παπούτσι(µπότες):Το παπούτσι εµφανίζεται συχνά 
σαν σύµβολο στα παραµύθια. ∆εν υπάρχουν αρκετές 
πληροφορίες για το συµβολισµό των παπουτσιών στους 
µύθους, γεγονός που τα κάνει ακόµα πιο µυστηριώδη. 
Μερικοί πιστεύουν ότι είναι σύµβολα µετάβασης και 
µεταµόρφωσης καθώς περνάµε από το ένα µέρος στο 
άλλο µε αυτά. 
Οι γίγαντες µε το τεράστιο µέγεθος(δράκος):την πανί-
σχυρη φυσική δύναµη και την κουταµάρα τους, είναι 
αντιπρόσωποι αρχαίων αταβιστικών δυνάµεων από την 
εποχή της Ατλαντίδος. 
σκοτεινό δάσος: την σκοτεινή πλευρά της φύσης και 
του θανάτου που πρέπει να ξεπεράσει κάποιος πριν 
φθάσει στα επίπεδα µυηµένου. Πριν ξανακερδίσει τον 
Χαµένο Παράδεισο. 
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Το αρνί ή το πρόβατο: την απεικόνιση των αισθήσεων 
του πνευµατικού κόσµου ή των ανώτερων ψυχικών ικα-
νοτήτων. 
Η φιγούρα της µητέρας: την αναπαράσταση του θεϊ-
κού κόσµου ή τα αισθανόµενα βάθη της ψυχής.
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ii vv ))   ΟΟ   ΡΡ ιι κκ έέ ττ οο ςς   µµ εε   ττ ηη νν   ττ οο ύύ φφ αα   

 
Ιστορία: Η ιστορία είναι µία 
ιστορία έρωτα ανάµεσα στην 
οµορφιά και την ασχήµια, 
την κουταµάρα και την εξυ-
πνάδα. Τα αντίθετα έλκο-
νται; Φτάνει η αγάπη να κά-
νει το θαύµα; 
 
Ο Ρικέτος µε την τούφα: Η 
ασχήµια του σώµατος από 
την µία πλευρά και η οµορφιά της ψυχής από την άλλη 
µε την µορφή της εξυπνάδας. 
 
Η Βασιλοπούλα: Η οµορφιά του σώµατος (εξωτερική 
εµφάνιση) σε αντίθεση µε την πνευµατική άγνοια υπό 
την µορφή της χαζοµάρας, της κουταµάρας. 
Είναι γεγονός πως τα µάτια µας βλέπουν αυτό που θέλει 
η ψυχή µας. Οφείλουµε να µην καθησυχαζόµαστε µε 
την εξωτερική εµφάνιση, αλλά να βασιζόµαστε στον 
εσωτερικό κόσµο κάθε ανθρώπου. Η εξωτερική οµορ-
φιά είναι προσωρινή, ενώ η οµορφιά της ψυχής συνο-
δεύει πάντα τόσο τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και τις επι-
λογές του. 
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vv ))   ΟΟ   ΠΠ αα ππ οο υυ ττ σσ ωω µµ έέ νν οο ςς   ΓΓ άά ττ οο ςς   
   

Ιστορία: Στο παραµύθι περι-
γράφεται η αδικία σε µία κλα-
σική περίπτωση κληρονοµιάς. 
Μετά από τον θάνατο ενός µυ-
λωνά ο πρώτος γιος κληρονοµεί 
τον µύλο, ο δεύτερος τον γάι-
δαρο και ο τρίτος τον φαινοµε-
νικά άχρηστο γάτο. Ο γάτος 
καταφέρνει να πείσει τον γιο 
του µυλωνά όχι µόνο να µην 
χρησιµοποιήσει το τοµάρι του για να κάνει γάντια αλλά 
και να του φτιάξει ένα ζευγάρι µπότες µε τα τελευταία 
του χρήµατα. Από το σηµείο εκείνο και µετά ο γάτος 
εξασφαλίζει στο νέο του αφεντικό αρχικά χρυσάφι, µε-
τά µεγάλη ιδιοκτησία σε γη και ένα παλάτι και στο τέ-
λος την ίδια την βασιλοπούλα για σύζυγο. 
Γάτος: Παρουσιάζεται σαν έναν κολπατζή που σκοπό 
έχει να βοηθήσει το αφεντικό του, δηλαδή εµφανίζεται 
ως φύλακας των θνητών. Αναµφίβολα και ο φόβος του 
µήπως τελικά το αφεντικό του τον σκοτώσει για την 
γούνα του συµβάλλει στην κινητοποίηση του. 
∆ράκος:   Συµβολίζει το κακό που βγαίνει πάντα χαµέ-
νο, όπως και σε αυτή την περίπτωση καθώς προσπαθώ-
ντας να εντυπωσιάσει τον γάτος παγιδεύεται από την ί-
δια την ικανότητά του. 
Μοιρασιά: Το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος γιος κληρο-
νοµεί τον µύλο, ο µεσαίος τον γάιδαρο και ο µικρότε-
ρος τον γάτο δείχνει πως πραγµατοποιείται βάση ηλικί-
ας δηλώνοντας έτσι τον σεβασµό που χρειάζεται να έ-
χουµε στους µεγαλύτερους...    
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Έρωτας µε δύο µατιές: εάν ο γιός ενός µυλωνά µπορεί 
να κερδίζει την καρδιά µιας πριγκίπισσας σε τόσο σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα, κάνοντάς την να τον κοιτάζει 
µε µάτια γεµάτα αγάπη, θα πρέπει να οφείλεται στα 
ρούχα του, στην εµφάνισή του και στη νιότη του. Αυτά 
τα πράγµατα παίζουν τον ρόλο τους στα ζητήµατα της 
καρδιάς. 

Ηθικό δίδαγµα: Υπάρχει εξαιρετικό πλεονέκτηµα στο να 
λαµβάνεις µεγάλη περιουσία, αλλά η επίµονη σκληρή 
δουλειά και η επινοητικότητα αξίζουν περισσότερο από 
τον πλούτο που λαµβάνουµε από άλλους. 
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vv ii ))   ΣΣ ττ αα χχ ττ οο ππ οο ύύ ττ αα   

   
Ιστορία: Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας καλός άντρας 
και ζούσε µαζί µε την καλόκαρδη γυναίκα του και την ό-
µορφη κόρη τους. Ξαφνικά η γυναίκα αρρώστησε και πέ-
θανε. Τότε ο άντρας παντρεύτηκε µια δεύτερη γυναίκα 
που είχε δύο κόρες. Κάπως έτσι ξεκινάει το παραµύθι της 
Σταχτοπούτας και µαζί ξεκινάνε και τα βάσανά της, αφού 
η µητριά της δεν τη συµπαθούσε. Όταν ο βασιλιάς έδωσε 
µία δεξίωση χορού, η µητριά της δεν την άφησε να πάει 
και τότε  ένα περιστέρι(η µητέρα της) εµφανίστηκε και τη 
βοήθησε να αποκτήσει ωραία ρούχα και γοβάκια. Την τρί-
τη φορά που  πήγε στο χορό το γοβάκι που  έχασε θα τον 
οδηγήσει  κοντά της.  
Σταχτοπούτα: Είναι το κεντρικό πρόσωπο του παραµυ-
θιού, κόρη ενός πλούσιου εµπόρου. Το όνοµά της το έδω-
σαν η κακιά µητριά και οι δύο αδερφές της επειδή δεν είχε 
δικό της δωµάτιο και κοιµόταν στο τζάκι κοντά στις στά-
χτες και την βρόµα από τις δουλειές.  
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Οι δυο αδελφές της σταχτοπούτας: Συµβολίζουν την 
εσωτερική και πνευµατική ασχήµια ,επιπλέον αντιπροσω-
πεύουν τις δυνάµεις του κακού γεµάτες απληστία ,ζήλια 
και µαταιοδοξία. 
Η µητριά της: Αντιπροσωπεύει την σκοτεινή και κατα-
στροφική όψη της γυναικείας φύσης, που σε άλλα παρα-
µύθια µεταµορφώνεται σε κακιά µάγισσα, θα µπορούσαµε 
να την παραλληλίσουµε µε την ιστορία της Λίλιθ και του 
Αδάµ καθώς αντιπροσωπεύει το σκότος και την κατα-
στροφή. Οι µητριές όπως στη Σταχτοπούτα συµβολίζουν 
ακόµη τον χαµένο Παράδεισο και την σκληρή πραγµατι-
κότητα του κόσµου όπου το άτοµο αντιµετωπίζει τη σκο-
τεινή πλευρά της Μεγάλης Μητέρας.   
Η νεκρή µητέρα της σταχτοπούτας: Παίζει πολύ  µεγά-
λο ρόλο στο παραµύθι γιατί εµφανίζεται σαν άσπρο περι-
στέρι που έµενε στο δεντρίλι δίπλα από τον τάφο της µη-
τέρας της Σταχτοπούτας, σύµβολο της αγνής αγάπης, µιας 
αγάπης που δίνει δύναµη στην ηρωίδα για να υποµείνει 
όλα τα βάσανα.   Την βοηθάει να πάει στο χορό καθαρίζο-
ντας τις φακές  από το τζάκι καθώς και την ντύνει τις δύο 
φορές µε ασηµοκέντητο φόρεµα ενώ την τρίτη µε χρυσό 
για το χορό γιατί νοιάζεται για το παιδί της παρόλο που 
δεν ζει πια αλλά βρίσκεται στον παράδεισο και θέλει να 
την βοηθήσει από την µητριά και τις αδερφές τις δίνοντάς 
της  µια ευκαιρία για ένα καλύτερο µέλλον. 
Στάχτη: Η Σταχτοπούτα ζει σκουπίζοντας τις στάχτες εν-
θαρρύνει το παιδί στην πεποίθηση ότι το να κατοικεί σε 
ταπεινά µέρη δεν θα το εµποδίσει να προοδεύσει στη ζωή 
του. Οι στάχτες συµβολίζουν και το πένθος της για τη νε-
κρή µητέρα της. Το πένθος είναι αναγκαίο ως προσωρινή 
κατάσταση, αλλά για την επιβίωση πρέπει να µετατραπεί 
σε µια θετική στάση ζωής. Επιπλέον το τζάκι συµβολίζει 
την εξορία, τις στάχτες των νεκρών, την ταπείνωση και τη 
θλίψη. Οι στάχτες συµβολίζουν επίσης το πόσο µικρή εί-
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ναι η ζωή. Το τζάκι όµως συµβολίζει και κάτι άλλο, ένα 
ιερό κέντρο, το µέρος που εµφανίζονται τα πνεύµατα µε 
τη µορφή της φωτιάς. Αντικατοπτρίζει τον εσωτερικό κό-
σµο της ψυχής. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας µε τους 
νεκρούς, και συµβολίζει την είσοδο προς τον άλλο κόσµο. 
Η Σταχτοπούτα κατ’ αυτόν τον τρόπο καταλαµβάνει και 
µια πνευµατική θέση πέρα από την φυσική. Το τζάκι είναι 
επίσης ένας τόπος ασφαλές από τα πνεύµατα που τριγυρ-
νούν µέσα στη νύχτα. Στους Κέλτες η λατρεία των νεκρών 
επικεντρώνονταν γύρω από το τζάκι. Το τζάκι είναι ακόµα 
τόπος απ’ όπου πηγάζει ζεστασιά, τόπος γυναικείας κυρι-
αρχίας όπως στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η Εστία όπου η 
γυναίκα πριν από οποιαδήποτε εργασία έπρεπε να τιµήσει 
τη θεά του σπιτιού, και δεν έπρεπε να σβήσει η φωτιά. Η 
θέση της δίπλα στο τζάκι παραλληλίζει τη Σταχτοπούτα 
µε τη θεά Εστία. 
Γυάλινο γοβάκι: Έχει µαγικές ιδιότητες καθώς στην Αλ-
χηµεία το γυαλί συµβολίζει την πνευµατική τελειότητα, τη 
λάµψη, την καθαρότητα και τη διαύγεια. Επιπλέον υποδη-
λώνει την  θηλυκότητα µιας γυναίκας και της δίνει ένα 
άλλο αέρα. 
Χορός Η Σταχτοπούτα πηγαίνει τρεις φορές στο χορό του 
βασιλιά. Η επανάληψη των επισκέψεων συµβολίζει την 
αµφιθυµία του κοριτσιού να δεσµευτεί ερωτικά αλλά ταυ-
τόχρονα φοβάται. 
Πρίγκιπας: Το παιδί ακούγοντας το παραµύθι µαθαίνει 
ότι για να κερδίσει το βασίλειο του (µέσω ενός γάµου µε 
τον πρίγκιπα) πρέπει να είναι έτοιµο να υποστεί για ένα 
διάστηµα µια ζωή γεµάτη δυσκολίες όπως η Σταχτοπούτα. 
∆εν θα πρέπει όµως µόνο να υποµένει τις δοκιµασίες αλλά 
και αν αναλαµβάνει πρωτοβουλίες. Τέλος, η αναζήτηση 
του Πρίγκιπα µε σκοπό να βρει τη Σταχτοπούτα και να 
παντρευτούν συµβολίζει την ένωση, τον Ανδρόγυνο και 
την κατάκτηση του χαµένου Παραδείσου. 
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GGGRRRIIIMMMMMM   

   

Οι Γκριµ ήταν συγγραφείς και συλλέκτες παραδοσι-
ακών παραµυθιών, στα οποία ο Βίλχελµ Καρλ Γκριµ έδω-
σε λογοτεχνική µορφή και τα προσάρµοσε για παιδιά. Άρ-
χισαν να συλλέγουν παραµύθια γύρω στο 1807, µια περί-
οδο που υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για παρόµοια έργα, 
καθώς µεταξύ του 1805 και του 1809 οι Λούντβιχ Άχιµ 
φον Άρνιµ (Ludwig Achim von Arnim) και Κλέµενς 
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Μπρεντάνο (Clemens Brentano) είχαν κυκλοφορήσει µία 
συλλογή µε παραδοσιακά ποιήµατα ("Des Knaben 
Wunderhorn"), ενώ περίπου έναν αιώνα πριν ο Γάλλος 
Σαρλ Περώ (Charles Perrault) είχε εκδώσει και αυτός µια 
συλλογή µε παραµύθια ("Contes de ma mere l’ oye", 
1697).  

Τον πρώτο τόµο παραµυθιών τον εξέδωσαν το 1812. 
Ο τόµος, υπό το όνοµα "Kinder - und Hausmärchen" 
("Παιδικά και Οικογενειακά Παραµύθια"), περιείχε 86 ι-
στορίες. Ακολούθησαν άλλες 70 ιστορίες σε ένα δεύτερο 
τόµο, που εκδόθηκε το 1814. Μέχρι το 1857 επτά εκδό-
σεις των παραµυθιών είχαν εκδοθεί και περιείχαν συνολι-
κά 211 παραµύθια. Ανάµεσα σε αυτά υπάρχουν γνωστά 
παραµύθια όπως η Κοκκινοσκουφίτσα, Η Χιονάτη και οι 
Επτά Νάνοι, Ο Βασιλιάς Βάτραχος, Κουτσοκαλιγέρης, 
Χάνσελ και Γκρέτελ, Ραπουνζέλ, Ο γενναίος ραφτάκος, Η 
Ωραία Κοιµωµένη, Σταχτοπούτα, Ο λύκος και τα εφτά 
κατσικάκια, Αδελφός και Αδελφή και άλλα. Πίστευαν πως 
τα παραµύθια είχαν κοινή ρίζα και µετακινούνταν µαζί µε 
τα ινδοευρωπαϊκά φύλα (ινδοευρωπαϊκή ή µονογενετική 
θεωρία), κάτι που περιέγραφαν στην εισαγωγή του έργου 
τους. Ακόµα, επέλεξαν 50 από αυτά και δηµιούργησαν 
µία έκδοση αποκλειστικά για παιδιά µε το όνοµα "Kleine 
Ausgabe" ("Μικρή έκδοση"). 

Μεταξύ του 1816 και του 1818 εξέδωσαν δύο τόµους 
µε γερµανικούς θρύλους µε τίτλο "Deutsche Sagen" 
("Γερµανικοί µύθοι"), που περιείχε 585 ιστορίες γραµµέ-
νες µε χρονολογική σειρά. Ακόµα, κυκλοφόρησαν µία έκ-
δοση µε ιρλανδικές ιστορίες σχετικές µε ξωτικά ("Irische 
Elfenmärchen") το 1826, η οποία αποτελούσε µετάφραση 
και σχολιασµό µέρους του έργου "Fairy Legends and 
Traditions of the South of Ireland" του Ιρλανδού Τόµας 
Κρόφτον Κρόκερ, καθώς και µία έκδοση µε τον τίτλο 
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"Deutsche Mythologie" ("Γερµανική Μυθολογία") το 
1835.Τα παραµύθια ήταν πάρα πολύ όµορφα και παίχτη-
καν σε πολλά θέατρα. 

Ανάλυση των συµβολισµών των παραµυ-
θιών του 
 
ii ))   ΗΗ   ΩΩ ρρ αα ίί αα   ΚΚ οο ιι µµ ωω µµ έέ νν ηη   
   
Η παραλλαγή του Grimm έχει ακριβώς τα ίδια γνωρί-

σµατα µε του  Perrault µόνο που σε αυτήν έχουν αφαιρε-
θεί τα περισσότερα λόγω της διαφορετικής τους πλοκής. 
 
Η ιστορία: Μια 
µάγισσα κατα-
ριέται µια βασι-
λοπούλα να 
τρυπήσει το δά-
χτυλό της από 
ένα αδράχτι µό-
λις γίνει 15 χρο-
νών και να πέ-
σει σε βαθύ ύ-
πνο. Ο πατέρας 
της εξαφανίζει 
όλα τα αδράχτια από το βασίλειο, ωστόσο η πριγκίπισσα 
βρίσκει µια γριά να γνέθει σε ένα δωµάτιο και η κατάρα 
πραγµατοποιείται. Εκατό χρόνια µετά ένας πρίγκιπας φιλά 
την κοπέλα και της ξαναδίνει  
ζωή.  
Τι σηµαίνει: Τα παραµύθια που έχουν κεντρικό θέµα τους 
µια µεγάλη περίοδο παθητικότητας (όπως ο παρατεταµέ-
νος ύπνος στον οποίο πέφτει η Ωραία Κοιµωµένη) επιτρέ-
πουν στο παιδί να καταλάβει ότι ως έφηβος ίσως περάσει 
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µια ανενεργό φάση. Μαθαίνει όµως ότι τα πράγµατα εξα-
κολουθούν να εξελίσσονται. Ακόµη και αν η περίοδος η-
ρεµίας µοιάζει σαν να πρόκειται να κρατήσει εκατό χρό-
νια, στο τέλος τα πράγµατα θα αλλάξουν. 
Στα δεκαπέντε χρόνια ξυπνά στον άνθρωπο η διανόηση. Ο 
νέος άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται ανεξάρτητος και θέ-
λει να τραβήξει τον δικό του δρόµο. Τον παρακινεί η δίψα 
για γνώση και µπαίνει στον πειρασµό να δοκιµάσει το ένα 
µετά το άλλο. 
Έτσι στην ιστορία η πριγκίπισσα, όταν είναι µόνη στο πα-
λάτι, περιφέρεται εδώ κι εκεί και τελικά ανεβαίνει ένα κά-
στρο όπου βρίσκει την γριά µε το αδράχτι (κακιά µοί-
ρα).Το κάστρο είναι η διανόηση, το στριφογύρισµα των 
δικών της σκέψεων γι' αυτό που επιθυµεί να βιώσει. Γενι-
κά τα κάστρα είναι σύµβολα δύναµης και κύρους αφού εί-
ναι από πέτρα, είναι δυνατά και επιβλητικά. Μέσα είναι 
γεµάτο πολυτελή αντικείµενα και πανέµορφο, πράγµα που 
συνδέεται µε τον όµορφο εσωτερικό κόσµο του ατόµου. 
Όταν η πριγκίπισσα πέφτει σε ύπνο, ένας αγκάθινος φρά-
χτης αναπτύσσεται γύρω από το παλάτι και µετά από εκα-
τό χρόνια ο πρίγκιπας έρχεται να την ξυπνήσει. Στις δοκι-
µασίες του υπάρχει µια διαδικασία µύησης: 
Ο πρίγκιπας διαπερνά την πυκνή συστάδα, τον αιθεροφυ-
σικό κόσµο, βλέπει σκύλους και άλογα, τον αστρικό κό-
σµο και µε τις δράσεις του και τη δύναµη της βούλησής 
του(σπαθί)φτάνει στην αυλή, τα βασίλεια του κόσµου του 
αρχετυπικού ανθρώπου. Βρίσκει την κοιµωµένη πριγκί-
πισσα (ψυχή),την ξυπνά και βιώνουν µαζί τον καινούριο 
αφυπνισµένο κόσµο, αυτή τη φορά µε καινούρια µάτια. Η 
σηµασία επίσης της ηλικίας των δεκαπέντε ετών, δείχνει 
ότι αυτό είναι το σηµείο της σεξουαλικής ωρίµανσης, ό-
πως και µε την Κοκκινοσκουφίτσα. Όταν τσιµπάει το δά-
χτυλό της, τρέχει αίµα, προφανώς ένα σηµάδι για την έ-
ναρξη της εµµήνου ρύσης και την ανάπτυξη της γυναικεί-
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ας φύσης. Το ζήτηµα της διαφοράς µεταξύ σωµατικής και 
ψυχολογικής ωρίµανσης τονίζεται από την ανάπτυξη του 
πυκνού άλσους γύρω από τον πύργο όπου κοιµάται. Το 
άλσος αναπτύσσεται γύρω από τον πύργο για να εµποδίσει 
την επέλαση των ανδρών, αυτό είναι η προστασία της. 
Πολλοί µνηστήρες έρχονται και να προσπαθούν να την 
ξυπνήσουν, αλλά µπλέκουν στα αγκάθια του άλσους και 
δεν φτάνουν σε αυτήν. Ωστόσο, όταν εµφανίζεται ο Πρί-
γκιπας, ο κατάλληλος άντρας, τα αγκάθια αντικαθίστανται 
από τα λουλούδια που κινούνται µακριά ώστε να δηµι-
ουργηθεί ένα σαφές και ανεµπόδιστο µονοπάτι έως την 
κοιµισµένη κόρη. Ως εκ τούτου, τον έχει ήδη αποδεχτεί ως 
ερωτικό σύντροφο και έχει συµφιλιωθεί πλέον µε τη σε-
ξουαλική ωριµότητά της.  
 
Οι παρακάτω συµβολισµοί υποδηλώνουν: 
 
Ο ύπνος: την αποµόνωση του ναρκισσισµού. Σε αυτή την 
κατάσταση δεν υπάρχει καµία οδύνη αλλά και καµία γνώ-
ση ή κανενός είδους συναίσθηµα. Η «απόσυρση» είναι 
µια δελεαστική αντίδραση στις εντάσεις τις εφηβείας αλλά 
οδηγεί σε µια κατάσταση που µοιάζει µε θάνατο όταν τη 
χρησιµοποιούµε ως διαφυγή από τις δυσκολίες της ζωής. 
Ο κόσµος ζωντανεύει µόνο για το άτοµο που αφυπνίζεται 
γι αυτόν. 
Ο πρίγκιπας: Το φιλί του πρίγκιπα λύνει τα µάγια του 
ναρκισσισµού και αφυπνίζει τη θηλυκότητα της βασιλο-
πούλας.  
Η ένωσή τους συµβολίζει την ωριµότητα, δηλαδή όχι α-
πλώς την αρµονία µε τον εαυτό µας αλλά και µε τον άλ-
λον.  
βασιλιάς ,βασίλισσα, βασιλοπουλα: την εξουσία, την δύ-
ναµη ορισµένων ανθρώπων σε σχέση µε την πλειοψηφία 
του υπολοιπου κόσµου 
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µεγάλο τραπέζι, ολόχρυση θηκη, χρυσαφι:τον πλούτο την 
καλοπέραση τον υλικό ευδαιµονισµό την οικονοµική ευ-
χέρεια 
γριά νεραιδα: την κακή φύση των ανθρώπων που συνα-
ντάµε στη ζωή µας και που θέλουν µόνο το κακό µας, α-
ποσκοπουν στη δυστυχία και τρέφονται µε τον πόνο του 
ανθρώπου 
δώρα: τις ευκαιρίες και τα χαρίσµατα του ανθρώπου στη 
ζωή που του χαρίζονται απλόχερα και πρέπει να τα αξιο-
ποιεί σωστά 
κλάµα: η ανάγκη του ατόµου να εξωτερίκευση τα συναι-
σθήµατα του, να µοιραστεί τον πόνο του, να λυτρωθεί 
θάνατος: την αναπόφευκτη απώλεια των ανθρώπων από 
τις ζωές µας, την θλίψη, τον χαµο, τις δυσκολίες 
αγκαθι: την είσοδο στην εφηβεία. Σε αυτό το σηµείο οι 
φροϋδικοί συµβολισµοί αφθονούν στην ιστορία. Καθώς η 
βασιλοπούλα πλησιάζει στο µοιραίο δωµάτιο (µε την γριά 
που γνέθει),πρέπει να ανέβει µια κυκλική σκάλα η οποία, 
όπως και στα όνειρα, αντιπροσωπεύει τη σεξουαλική ε-
µπειρία. Στην κορυφή της σκάλας βρίσκεται ένα κλειδω-
µένο δωµάτιο. Το γύρισµα του κλειδιού στην κλειδαριά 
της πόρτας που οδηγεί στο δωµάτιο µε τη γριά και τη ρό-
κα συµβολίζει τη σεξουαλική σχέση. 
έρωτας: την ανάγκη του ανθρώπου να έρθει κοντά µε το 
αντίθετο φύλο νιώθοντας ερωτική έλξη και ερωτική επι-
θυµία για το πρόσωπο αυτο, η θέληση για την διαιώνιση 
του φύλου 
φιλοδοξία: την διάθεση του ατόµου να ελπίζει σε κάτι θε-
τικο, στην προσµονή της πραγµατοποίησης των δικών του 
επιθυµιών 
άρµα µε φωτιές: δυναµη, εξουσια, πολυτελεια, αυστηρο-
τητα 
υποδοχή καλεσµένου: την ευγένεια, τους τροπους, την 
καλλιέργεια του ατοµου, την σωστή συµπεριφορά 



Ερευνητική εργασία 2012-2013 
 

Παραµύθι: ψυχολογία και παιδαγωγική 51

πύργος: το µυστήριο, την αγωνιά, την περιπέτεια, τον 
πλούτο 
ραβδί: τις υπερφυσικές δυναµεις, την παραβίαση των φυ-
σικών νόµων που έρχονται αντιµέτωποι, το θαύµα 
δασος, καλυβα, ψωµι, τυρί: την φτώχεια, την λιτοτητα, 
την ζωή µόνο µε τα απαραίτητα 
φόρεµα: το χαρακτηριστικό της γυναικας, συµβολίζει την 
αγνοτητα, καθαριοτητα 
γάµος, βάπτιση, εκκλησία, παπάς: τα µυστήρια του θε-
σµού της εκκλησίας, την επικοινωνία και την ένωση των 
ανθρώπων µε τον θεό µέσω αυτών των µυστηρίων, την 
λύτρωση, την γαλήνεψη της ψυχης, την ηρεµιζόταν θρη-
σκευτικό χαρακτήρα και το σηµαντικό ρόλο που έχει η 
πίστη στη ζωές των ανθρώπων 
καθρέφτες: την αντανάκλαση του χαρακτήρα του ανθρώ-
που και της ψυχης, την αυτογνωσία και την αυτοκριτικη, 
την αλήθεια 
διαµάντια ρουµπινια, κοσµήµατα:την πίστη και την σο-
φία 
άσπρο δέρµα: αγνότητα ,τρυφερότητα, καθαρη ψυχή, ε-
λεύθερο πνεύµα, καθαριοτητα 
πόλεµος: την θλιψη, τις δυσάρεστες στιγµές, την κακοτυ-
χία, την βια, τις δυσκολίες 
Το γνέσιµο και πλέξιµο πού συναντάται σε ορισµένα πα-
ραµύθια συµβολίζουν τις θήλειες δυνάµεις 
 
τα παρακάτω αποσπάσµατα συµβολίζουν: 
 
ένας βασιλιάς και µια βασίλισσα που ήταν τόσο πικρα-
µένοι που δεν είχαν παιδιά: την ανικανότητα της αναπα-
ραγωγής που αποτελεί µέρος της ζωής 
Η κόρη σας δεν θα πεθάνει. ∆εν έχω βεβαία αρκετή δύ-
ναµη ώστε να αλλάξω εντελώς κάτι που έκαµε µια νερά-
ιδα µεγαλύτερη µου: ότι ο άνθρωπος έχει αρκετές φορές 
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την δυνατότητα να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις 
όχι όµως ολοκληρωτικά µα πάντα µε ορισµένες κυρώσεις. 
Το βασικό όµως είναι πως έχει την δύναµη να αλλάξει γε-
γονότα και να αποφύγει τυχόν άσχηµα µε ένα µικρό πάντα 
τίµηµα 
 
   

iii iii )))    ΗΗ    ΚΚ οο κκ κκ ιι νν οο σσ κκ οο υυ φφ ίί ττ σσ αα    
   

Ιστορία: Η κοκκινοσκουφίτσα πή-
γαινε να δει την άρρωστη γιαγιά της 
όταν συνάντησε στο δρόµο τον λύ-
κο. Ο λύκος την ρώτησε που πήγανε 
και επειδή την θεώρησε πολύ καλή 
λιχουδιά τις είπε πόσο όµορφη  ήταν 
η φύση για να µαζέψει λουλούδια, 
για  να φτάσει εγκαίρως στο σπίτι 
της γιαγιάς της και να φάει και τις 
δύο. 'Όταν τις έφαγε και τις δυο για 
κακή του τύχη περνούσε ένας κυνηγός όπου άκουσε το 
ροχαλητό του και κατάφερε να σώσει και τις δύο από την 
κοιλιά του λύκου. 
Κοκκινοσκουφίτσα: Σε όλο το παραµύθι ο τίτλος και το 
όνοµα του κοριτσιού δίνει έµφαση στο κόκκινο χρώµα 
όπου βγήκε από την κόκκινη σκουφίτσα που της είχε 
φτιάξει η γιαγιά της για εκείνη .Το κόκκινο χρώµα συµβο-
λίζει την αυγή ή τον µεσηµεριανό ήλιο , ενώ άλλοι υπο-
στηρίζουν πώς συµβολίζει βίαια συναισθήµατα στα οποία 
περιλαµβάνονται σε µεγάλο βαθµό τα σεξουαλικά όπου 
τώρα ξεκινάνε ,όµως για τα οποία δεν είναι αρκετά ώριµη. 
Ακριβώς επειδή είναι ανώριµη πιστεύει πως ο µοναδικός 
τρόπος  για να απαλλαγή από τις ανταγωνίστριες ήταν να 
δώσει οδηγίες στον λύκο για το πως να πάει στο σπίτι της 
γιαγιάς. 
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Λύκος: Στο παραµύθι συµβολίζει τον χειµώνα και το σκο-
τάδι είναι επικίνδυνος και αποπλανητικός για την κοκκι-
νοσκουφίτσα. 
Γιαγιά: Συµβολίζει τον παλιό χρόνο που φαγώθηκε από 
τον Χειµώνα. Επιπλέον οι γιαγιάδες πρέπει να φροντίζουν 
και να προστατεύουν τα µικρά παιδιά .Αφού δεν κατάφερε 
να προστατεύσει την κοκκινοσκουφίτσα στο παραµύθι τι-
µωρείται «προσωρινά» µε το να την φάει ο λύκος. 
Κυνηγός: Είναι ο ήρωας που σώζει την κοκκινοσκουφίτσα 
από τον λύκο την κατάλληλη στιγµή ως µια σοφή δύναµη 
της µοίρας .Επιπλέον ο κυνηγός βγάζοντας την κοκκινο-
σκουφίτσα από την κοιλιά του λύκου µε καισαρική τοµή 
την συµφιλιώνει µε την ιδέα της γέννας .Επίσης συµβολί-
ζει µια υπεύθυνη, δυνατή, σωτηρία πατρικής προστασίας. 
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iii iii iii )))    ΟΟ    ∆∆ αα χχ ττ υυ λλ άά κκ ηη ςς    

 
 
Iστορία: Ένας φτωχός γε-
ωργός µε την γυναίκα του 
που δεν είχαν παιδιά, απέ-
κτησαν τον ∆αχτυλάκη ο 
οποίος είχε το µέγεθος ενός 
δακτύλου. Μια µέρα όµως 
δυο ξένοι περαστικοί είδαν 
τον ∆αχτυλάκη και τον ήθε-
λαν για δικό τους, έτσι και ο 
∆αχτυλάκης συµφώνησε µε 
τον πατέρα του να τον δώσει σε εκείνους µε αντάλλαγ-
µα κάποιο χρηµατικό ποσό και µε την υπόσχεση κρυφά 
ο  
∆αχτυλάκης στον πατέρα του πως θα ξαναγυρί-
σει...στην πορεία του ταξιδιού του το σκάει από τους 
δυο ξένους που τον κρατούσαν για δικό τους και µπλέ-
κει σε περιπέτειες όπως την κατάποσή του από µια αγε-
λάδα και ενός λύκου. Για καλή του τύχη πάντα κατα-
φέρνει να γλιτώσει και να βγει από το σώµα των ζώων 
µε όπλο το µυαλό του. Έτσι καταφέρνει να γυρίσει πάλι 
πίσω στο σπίτι του όπως είχε υποσχεθεί. 
 
Οι παρακάτω συµβολισµοί υποδηλώνουν: 
 
Ο λύκος: την απληστία ή τις σκοτεινές σκληρυντικές 
δυνάµεις του υλισµού και όλες τις ζωώδεις τάσεις µέσα 
µας. 
 
Το άλογο: σύµβολο ευφυΐας και σοφίας 
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η ξυλουργική και σιδηρουργία(πατέρας ξυλουργός):τις 
άρρενες, τον ανδρισµό και την ρωµαλεότητα 
 
Το αρνί ή το πρόβατο: την απεικόνιση των αισθήσεων 
του πνευµατικού κόσµου ή των ανώτερων ψυχικών ικα-
νοτήτων. 

 
 
Η περίπτωση του ∆αχτυλάκη πού απελευθερώνεται 

κάθε φορά από την κοιλιά κάποιου ζώου, είναι ασφαλώς 
σχετική µε την περίπτωση του Ιωνά πού βγήκε από την 
κοιλιά του κήτους. 
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ii vv ))   ΟΟ  ΒΒΑΑΤΤΡΡΑΑΧΧΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΙΙΓΓΚΚΙΙΠΠΑΑΣΣ  

  

Η ιστορία: Μια πριγκίπισσα έχει χάσει τη χρυσή της µπά-
λα σ' ένα πηγάδι. Ένας βάτραχος προσφέρεται να της το 
φέρει µε την προϋπόθεση να γίνει σύντροφός της. Αυτή 
δέχεται αλλά µόλις πάρει τη µπάλα το σκάει. Ο βάτραχος 
απαιτεί απ' τον βασιλιά πατέρα της να εκπληρώσει η πρι-
γκίπισσα την υπόσχεσή της. Όταν του επιτρέψει να φάει 
από το πιάτο της και να κοιµηθεί στο κρεβάτι της, αυτός 
µεταµορφώνεται σ' έναν όµορφο πρίγκιπα και λύνονται τα 
µάγια της κακιάς µάγισσας. 

Τι σηµαίνει: Η ιστορία έχει ως επίκεντρό της τη συνειδη-
τοποίηση του γεγονότος ότι κάτι που φαίνεται απεχθές, 
αποκαλύπτεται ξαφνικά ως πηγή ευτυχίας. 

Η µπάλα: Στην αρχή του παραµυθιού η βασιλοπούλα εί-
ναι ένα κορίτσι που παίζει ξένοιαστα µε µια χρυσή µπάλα 
ώσπου αυτή πέφτει σε ένα σκοτεινό πηγάδι. Η µπάλα 
συµβολίζει τη αφέλεια του κοριτσιού που µε την ενηλικί-
ωση χάνεται και τότε η ζωή αρχίζει να αποκαλύπτει τις 
δύσκολες πλευρές τις.  

Η υπόσχεση: Η βασιλοπούλα υπόσχεται στον βάτραχο να 
τον παντρευτεί αν της δώσει πίσω την µπάλα της. Από τη 
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στιγµή που αναλαµβάνει µια ηθική δέσµευση, η κοπέλα 
εισέρχεται σε µια ωριµότερη φάση της ζωής της.  

Ο βάτραχος: 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. 

 Ο βάτραχος, είναι ένα πλάσµα, που εκδηλώνει την αρχή 
της µεταµόρφωσης. Εποµένως, η ψυχή, µε την µορφή 
της πριγκίπισσας, δεν αναγνωρίζει την αληθινή ταυτό-
τητα του βάτραχου, που είναι στην πραγµατικότητα ο 
«µαγεµένος» ανώτερος εαυτός της .Η ψυχή ή η πριγκί-
πισσα πρέπει να ξυπνήσει µε αυτή την συνειδητοποίηση, 
γι' αυτό και οι δοκιµασίες να µοιραστεί το πιάτο και το 
κρεβάτι της, µαζί του. Η πριγκίπισσα προσπαθεί να τον 
αποφύγει αλλά ο βασιλιάς που ξέρει, επιµένει. Τα µάγια 
λύνονται. Η ψυχή συνειδητοποιεί τον ανώτερό της εαυτό 
και οι πόρτες του πνευµατικού κόσµου ανοίγονται. 

Παντού συναντάµε τον βασιλιά (Πνεύµα). Το τι κάνει ο 
βασιλιάς είναι σηµαντικό για τον καθένα. Το στέµµα του 
αναπαριστά το φωτοστέφανο, δηλαδή την εξοικείωσή του 
µε τον πνευµατικό κόσµο. Είναι αυτός που έχει την γνώση 
και που ξέρει να αυτοκυριαρχείται. Ο γέρος βασιλιάς είναι 
αυτός που κατέχει αρχαίες υπεραισθητές δυνάµεις. Ο νέος 
βασιλιάς εισάγει µια καινούργια εποχή. Ο θάνατος ενός 
βασιλιά σηµαδεύει το τέλος µιας ιστορικής περιόδου. Το 
να γίνει κάποιος βασιλιάς σηµαίνει ότι βρήκε τον εσωτε-
ρικό του εαυτό ή πως αποκτά ανώτερη γνώση. 
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vv ))   ΧΧ άά νν σσ εε λλ   κκ αα ιι   ΓΓ κκ ρρ έέ ττ εε λλ   

   
Ιστορία: Είναι η ιστο-
ρία δύο παιδιών που 
ζουν µε τον πατέρα και 
την µητριά τους. ∆εν 
έχουν να φάνε και οι 
γονείς τους αφήνουν 
στο δάσος, όπου ζητούν 
καταφύγιο σ' ένα σοκο-
λατένιο σπίτι. Εκεί µια 
γριά τους κρατά αιχµά-

λωτους, ως τη µέρα που η Γκρέτελ την ρίχνει στην φωτιά 
και µαζί µε τον Χάνσελ και τον θησαυρό της γριάς, επι-
στρέφουν στον πατέρα τους, περνώντας το ποτάµι. 

Το σπίτι του πατέρα είναι ο πνευµατικός κόσµος. Η 
γυναίκα, που αναφέρεται σαν σύζυγος, αντιπροσωπεύει 
την κατεύθυνση προς την υλική ζωή. 

Η ιστορία απεικονίζει το πνεύµα και την ψυχή, που 
κατεβαίνουν σε ένα φυσικό σώµα και ανεβαίνουν ξανά 
στον πνευµατικό κόσµο εµπλουτισµένες. 

Ο φυσικός κόσµος είναι ελκυστικός. Τα παιδιά βρί-
σκουν το µικρό σπιτάκι και µπαίνουν µέσα. Η ψυχή και 
πνεύµα µπαίνουν στο φυσικό σώµα αλλά όταν το συνειδη-
τοποιούν, το βιώνουν σαν φυλακή. Το πνεύµα αισθάνεται 
τον εαυτό του σε κλουβί, η ψυχή σε δουλεία. 

Η Γκρέτελ πρέπει να ταΐζει τον Χάνσελ. Στη φυσική 
ζωή, η ψυχή συλλέγει εντυπώσεις για να εµπλουτίσει το 
πνεύµα αλλά αρνητικές δυνάµεις επιδιώκουν να το κατα-
στρέψουν. 

Με κάποιο εξαιρετικό συµβάν ή παρόρµηση -σε αυ-
τήν την περίπτωση το άναµµα της φωτιάς- η ψυχή ξυπνά. 
Η Γκρέτελ συνειδητοποιεί τι προµηνύεται, σπρώχνει τη 
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µάγισσα µέσα στη φωτιά και ο Χάνσελ απελευθερώνεται. 
Τώρα έχουν συλλέξει εµπειρίες που είναι σαν πολύτιµοι 
λίθοι και κοσµήµατα. 

Ο άνθρωπος συνεχίζει το µονοπάτι της ζωής του και 
φθάνει στο µεγάλο νερό, δηλαδή την εµπειρία του θανά-
του. Η ψυχή και το πνεύµα µεταφέρονται απέναντι και ε-
κεί τα µονοπάτια είναι οικεία και αναγνωρίζουν το πατρι-
κό σπίτι. 
Τι σηµαίνει: 

Η ιστορία του Χάνσελ και της Γκρέτελ ενσαρκώνει 
τα άγχη που έχει ένα µικρό παιδί σχετικά µε τα καθήκοντα 
που αρχίζει να αναλαµβάνει καθώς µεγαλώνει. Το παρα-
µύθι διδάσκει στο παιδί ότι πρέπει σταδιακά να ανεξαρτη-
τοποιηθεί από τους γονείς του, το ενθαρρύνει να εξερευ-
νήσει µόνο του ακόµη και τα πλάσµατα της αγχώδους φα-
ντασίας του (µάγισσα) και το βοηθά να κατανοήσει πως 
µπορεί να νικήσει χάρη στην εφευρετικότητά του. 
Το σπίτι από µελόψωµο: Αντιπροσωπεύει την καταστρο-
φή που έρχεται όταν κάποιος µένει προσκολληµένος σε 
µια αρχέγονη ικανοποίηση όπως είναι το φαγητό. Καθώς 
τα παιδιά παρασύρονται από την ανεξέλεγκτη βουλιµία 
τους, καταστρέφουν εκείνο που µπορούσε να τους δώσει 
καταφύγιο και ασφάλεια. Το ζαχαρωτό σπί-
τι(gingerbread): Περιέργως, στην πρωτότυπη ιστορία, το 
σπίτι ονοµάζεται ''σπίτι από ψωµί'' µε παράθυρα φτιαγµέ-
να από ζάχαρη και µε οροφή από γλυκά. Εκεί κατοικεί µια 
µάγισσα και το χρησιµοποιεί σαν δόλωµα για να παγιδεύει 
και να τρώει παιδάκια. Η λέξη για το ''σπίτι από ψωµί'' 
στα Εβραϊκά είναι ''Βηθλεέµ'' , που ήταν η πόλη του ∆αυίδ 
αλλά και η γενέτειρα του Ιησού. Όταν η µάγισσα ρωτάει 
πρώτα τον Χάνσελ και τη Γκρέτελ ''Ποιός τσιµπάει από το 
σπίτι µου; '' εκείνοι απαντάνε: '' Ο άνεµος, το γέννηµα των 
ουρανών'' . (σηµείωση : η φράση αυτή συχνά µεταφράζε-
ται λάθος ή παραλείπεται).Αυτές οι δύο εικόνες µαζί πα-
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ραπέµπουν στην γέννηση του Ιησού. Επιπροσθέτως, όταν 
η µάγισσα σκοτώνεται, τα παιδιά βρίσκουν µαργαριτάρια 
και πολύτιµους λίθους κρυµµένους στο σπίτι.( 
Μάγισσα :Τα κακά σχέδια της µάγισσας υποχρεώνουν τε-
λικά τα παιδιά να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που συ-
νεπάγεται η απληστία. Για να επιβιώσουν πρέπει να ανα-
πτύξουν πρωτοβουλία, να καταστρώσουν ένα σχέδιο και 
να δράσουν έξυπνα. 
∆άσος: Το πατρικό σπίτι «πολύ κοντά στο δάσος» και το 
µελόσπιτο «στα βάθη του ίδιου δάσους» είναι στο ασυνεί-
δητο επίπεδο οι δυο όψεις του πατρικού σπιτιού: εκείνη 
που ικανοποιεί και εκείνη που διαψεύδει τις προσδοκίες. 
Νερό: Το γεγονός ότι πρέπει να διασχίσουν µία έκταση 
νερού στην επιστροφή του (ποτάµι) συµβολίζει µία µετά-
βαση και µία νέα αρχή σε ένα υψηλότερο επίπεδο της ύ-
παρξης. 
Θησαυρός: Ως εξαρτηµένα πλάσµατα, τα παιδιά ήταν βά-
ρος για τους γονείς τους. Με την επιστροφή τους γίνονται 
το στήριγµα της οικογένειας, αφού φέρνουν τους θησαυ-
ρούς της µάγισσας. Οι θησαυροί συµβολίζουν την ανε-
ξαρτησία στη σκέψη και στις πράξεις των παιδιών, αλλά 
και της εµπιστοσύνη στον εαυτό τους. Το γεγονός ότι σώ-
ζονται µε τη µεταξύ τους συνεργασία δείχνει ότι καθώς 
µεγαλώνουν πρέπει να στηρίζονται όλο και περισσότερο 
στους συνοµηλίκους τους για αµοιβαία βοήθεια και κατα-
νόηση. 
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vv ii ))   ΗΗ   ΧΧ ιι οο νν άά ττ ηη   κκ αα ιι   οο ιι   77   ΝΝ άά νν οο ιι   

   
Ιστορία: Η κακιά µητριά της Χιονάτης 
,ζηλεύοντας την οµορφιά της ,την εγκατα-
λείπει στο δάσος. Εκείνη βρίσκει καταφύ-
γιο στο σπίτι τον επτά νάνων αλλά η µητριά 
της την βρίσκει και προσπαθεί να την σκο-
τώσει  κάθε φορά µε διαφορετικό τρόπο 
µέχρι που τα καταφέρνει την τρίτη µε ένα 
µήλο. Η Χιονάτη µένει ναρκωµένη µέχρι 
που την σώζει ο πρίγκιπας. 
Χιονάτη: Έχει δέρµα άσπρο σαν το χιόνι 
,µάγουλα κόκκινα σαν το αίµα και µαλλιά µαύρα όσο το 
έβενος για αυτό πήρε αυτό το όνοµα. Κάποιοι πιστεύουν 
πως δείχνει την θηλυκή της πλευρά (λευκό-κόρη/παρθένα) 
ενώ άλλη πιστεύουν πως αντιπροσωπεύει τις τρείς µορφές 
της «Τριαδικής θεάς» όπως (κόρη-µητέρα-µητριά) 
Βασιλιάς: Ένας πατέρας ,ο οποίος µε την παθητική του 
στάση δηµιουργεί προβλήµατα επιβίωσης στην ηρωίδα, 
και δίνει στο παιδί το µήνυµα ότι θα πρέπει να µάθει να τα 
βγάζει πέρα µόνο του χωρίς να στηρίζεται πάντα σε κά-
ποιον ενήλικα. 
Κυνηγός: Τα παιδιά φοβούνται τα άγρια ζώα. Μόνο ένας 
κυνηγός θα µπορούσε να διώξει µακριά τα απειλητικά θη-
ρία για αυτό και στα παραµύθια ο κυνηγός έχει πάντα την 
θέση του προστάτη. Στο παραµύθι ένας κυνηγός εναντιώ-
νεται στη θέληση της βασίλισσας και δεν σκοτώνει τη 
Χιονάτη όπως διατάχτηκε αλλά εγκαταλείπει το κορίτσι 
στο δάσος. 
Μητριά: είναι ο γήινος κόσµος ή η δεµένη µε τις αισθή-
σεις γνώση 
7 νάνοι: Οι επτά νάνοι υποδηλώνουν τις επτά ηµέρες της 
εβδοµάδας, ηµέρες γεµάτες δουλεία. Η Χιονάτη πρέπει να 
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κάνει δικό της τον κόσµο της εργασίας, αν θέλει να µεγα-
λώσει. 
Ο πρώτος (Χαζούλης)  είπε: "ποιος κάθισε στο σκαµνάκι 
µου;" 
Ο δεύτερος (Ντροπαλούλης) είπε: "ποιος έτρωγε από το 
πιάτο µου;" 
Ο τρίτος(Υπναράς) : "ποιος έφαγε από το ψωµί µου;" 
Ο τέταρτος (Συναχοµένος) : "ποιος χρησιµοποίησε το κου-
τάλι µου;" 
Ο πέµπτος (Καλόκαρδος) είπε: "ποιος έφαγε µε το πιρούνι 
µου;" 
Ο έκτος (Σοφός) : "ποιος έκοψε µε το µαχαίρι µου;" 
Ο έβδοµος είπε (Γκρινιάρης) : "ποιος ήπιε από το κρασί 
µου;" 
 
Πνευµονια  και συκώτι: Τα πνευµόνια συµβολίζουν την 
αναπνοή ή  το πνεύµα ενώ στην µεσαιωνική ζωή το ήπαρ 
το θεωρούσαν σύµβολο της αγάπης και της ερωτικής επι-
θυµίας. 
Καθρέφτης καλλωπισµού: Συµβολίζει α) την ανδρική µα-
τιά που παρατηρεί το θηλυκό β) τον σύζυγο/πατέρα ο ο-
ποίος είναι απόν από την ιστορία. 
Καθρέφτης που απαντά: Ο καθρέφτης που µιλάει και µα-
ντεύει είναι ένας σύνηθες στοιχείο σε ευρωπαϊκά και ασι-
ατικά παραµύθια .Σε πολλούς πολιτισµούς πιστεύουν πως 
ότι το είδωλο στον καθρέφτη αναπαριστά την ψυχή µας 
και για αυτό το σπάσιµο θεωρείται κακοτυχία. 
Η βασίλισσα µαγείρεψε και έφαγε τα µέλη: Κάποτε πί-
στευαν πως τρώγοντας συγκεκριµένα όργανα κάποιου α-
ποκτούσες τα χαρακτηριστικά και την ισχύ του. Σε αυτή 
την περίπτωση η βασίλισσα θέλει να αποκτήσει την ο-
µορφιά  της Χιονάτης. 
Μήλο: Είναι ιερό σύµβολο της Αφροδίτης και συµβολίζει 
την γνώση. Το µήλο έφτασε µόνο µέχρι το λαιµό του κο-
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ριτσιού, που σηµαίνει, ότι η ψυχή δεν δηλητηριάστηκε 
ολοκληρωτικά, έτσι η πορεία της σωτηρίας είναι γρήγορη. 
Είναι η αρχή µιας καινούργιας εποχής. 
∆ηλητηριώδες χτένα: Ο δεύτερος πειρασµός σχετίζεται 
µε το κεφάλι και τα µαλλιά της. Η χτένα είναι σύµβολο 
της θηλυκότητας και της γυναικείας έλξης. Τα µαλλιά εί-
ναι σύµβολο της ισχύος , της γονιµότητας ,που η δηλητη-
ριασµένη χτένα θέλει να σκοτώσει. 
Γυάλινο φέρετρο: Η Χιονάτη στο φέρετρο είναι σαν την 
πεταλούδα που στο στάδιο της νύµφης περιµένει να ξυ-
πνήσει ως ώριµη γυναίκα. Επίσης το φέρετρο είναι γυάλι-
νο ώστε ο πρίγκιπας να µπορέσει να δει και  να ερωτευτεί 
την Χιονάτη. 
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∆ιαφορές µεταξύ των παραµυθιών των 
Grimm και Perrault 
 
 
∆ιαφορές της ωραίας κοιµωµένης του Grimm και 
του Perrault: 
 

A. Στην εκδοχή της ωραίας κοιµωµένης των Grimm: 
1. H µητέρα συναντά σε µια λίµνη έναν βάτραχο που 
λουζόταν ο οποίος της προαναγγέλλει τον ερχοµό 
της Αυγής. 

2. Οι συνεχείς προσπάθειες των πολλών βασιλόπου-
λων να περάσουν τον αγκαθωτό φράχτη σώζοντας 
την πριγκίπισσα 

3. Το βασιλόπουλο άκουσε τυχαία τον γέροντα να δι-
ηγείται την ιστορία της ωραίας κοιµωµένης 

4. Η γνώση των κατοίκων για την ιστορία της Τρια-
νταφυλλένιας 

5. Η έλλειψη διαλόγου του βασιλόπουλου µε την 
Τριανταφυλλένια 

6. Τέλος ιστορίας 
 

B. Στην εκδοχή της ωραίας κοιµωµένης του 
Perrault: 

1. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα κάνουν τάµατα, προσκυ-
νήµατα και επισκέπτονται ιαµατικά λουτρά µε την 
βοήθεια των οποίων καταφέρνουν να φέρουν στον 
κόσµο την Αυγή 

2. η µοναδική προσπάθεια αναπήδης του φράχτη είναι 
εκείνη του πρίγκιπα 

3. η πρωτοβουλία του πρίγκιπα να ρωτήσει τον γέροντα 
για το κάστρο 
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4. η άγνοια των κατοίκων για την ιστορία της Τριαντα-
φυλλένιας και οι φήµες περί εκείνης 

5. ο έντονος συναισθηµατικός διάλογος του Πρίγκιπα 
και της Κοιµωµένης 

6. η διαπλοκή συνεχίζεται µε την γέννηση της Αυγού-
λας και του Αυγερινού και µε την παρουσία της γριάς 
δράκαινας 
 
 
 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ ΤΟΥ 
GRIMM ΚΑΙ ΤΟΥ PERRAULT 
 

A. Στην εκδοχή του Perrault 
1. ΓΙΑΓΙΑ: Ο κακός ο λύκος τρώει την γιαγιά και 
την κοκκινοσκουφίτσα και εκεί τελειώνει το πα-
ραµύθι 

2. ΚΥΝΗΓΟΣ:  δεν υπάρχει στο συγκεκριµένο πα-
ραµύθι 

B. Στην εκδοχή του Grimm 
1. ΓΙΑΓΙΑ: Αφού ο κακός λύκος έφαγε την γιαγιά 
και την κοκκινοσκουφίτσα πήγε για ύπνο αλλά 
ροχάλιζε  πάρα πολύ και καθώς περνούσε έξω 
από το σπίτι ένας κυνηγός άκουσε το ροχαλητό 
του και µπήκε µέσα στο σπίτι και σκότωσε τον 
λύκο, µε αποτέλεσµα να σωθούν και η κοκκινο-
σκουφίτσα αλλά και η γιαγιά. 

2. ΚΥΝΗΓΟΣ : Στο τέλος του παραµυθιού ο κυνη-
γός διασώζει την κοκκινοσκουφίτσα και την για-
γιά της σκοτώνοντας τον κακό τον λύκο. 
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