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Τα παραμύθια αποτελούν για τη ζωή όλων μας ένα
σημαντικό άνοιγμα για τη διαμόρφωση και τη

διάπλαση του χαρακτήρα μας μέσα από την ταύτιση
μας με τους ήρωες τους. Σαν ομάδα, πιο

συγκεκριμένα, επικεντρωθήκαμε στην ιδιαιτερότητα
που έχουν οι ήρωες τόσο για τα παιδιά όσο και για
τους μεγαλύτερους. Η έρευνα μας βασίστηκε στη
μελέτη και ταυτόχρονα στην κατανόηση παραμυθιών
ευρύτερα στο σύνολο τους, αλλά κατά κύριο λόγο στη
καταγραφή και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα
χαρακτηριστικά καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες
που παρουσιάζει ο κάθε ήρωας. Ως απόρροια όλων
των παραπάνω στοιχείων οδηγούμαστε στο

συμπέρασμα ότι τους ήρωες τους κατατάσσουμε
ανάλογα με την εποχή και τη χώρα προέλευσης του

παραμυθιού.





ΗΡΩΕΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Λύκος Κακία και αχαριστία

Σκύλος Δουλεία και σκλαβιά

Αλεπού Δολιότητα και πονηριά

Πελαργός Ευκολοπιστία

Αετός Σοφία

Χελώνα Υπομονή και επιμονή

Βοριάς Ελευθερία

Ήλιος Λογική

Λιοντάρι Δύναμη και εξουσία

Ποντίκι Αδυναμία και κατωτερότητα

Έλατο Αλαζονεία και περιφρόνηση

Βάτος Ταπεινότητα

Νυφίτσα Λαιμαργία



ΚΑΛΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΥΣΤΡΟΦΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ

Σκύλος Αλεπού Λύκος Πελαργός

Αετός Λύκος Βοριάς Αετός

Πελαργός Βοριάς Έλατο Λιοντάρι

Χελώνα Έλατο Αλεπού Βάτος

Λιοντάρι Νυφίτσα Χελώνα

Ήλιος Σκύλος

Ποντίκι Ήλιος

Βάτος Ποντίκι

Νυφίτσα





Όσον αφορά τα παλαιά ξένα λαϊκά παραμύθια, με λίγη έρευνα
ανακαλύφθηκαν καταγεγραμμένες παραλλαγές του ίδιου παραμυθιού

στις οποίες πραγματοποιήθηκαν κάποιες αναλύσεις.



Οι ομοιότητες των ηρώων διαγράφονται περισσότερο στα μοτίβα τα
οποία και χρησίμευσαν ως πλατφόρμα πάνω στην οποία κινήθηκε η
λαϊκή φαντασία και παραδόθηκε από κάποιο σημείο και έπειτα στις
νεώτερες γενιές μέσω του έργου ανθρώπων όπως είναι ο Σάρλ Περώ
και οι αδελφοί Γιάκομπ και Βίλχελμ Καρλ Γκριμ. Τέτοια κοινά

χαρακτηριστικά είναι η ένταξη της Καλής Νεράιδας-Νονάς πολλές φορές
σε παραμύθια όπως η «Σταχτοπούτα» ή «Η Ωραία Κοιμωμένη», η κακιά
μητριά συναντάται από τη «Χιονάτη» έως την ιταλική έκδοση του
«Δαχτυλάκη». Επιπλέον συναντάμε ορισμένα “καλούπια” τα οποία
έχουν “ψηθεί” και κυκλοφορούν πολλά χρόνια στα παραμύθια όπως
αυτό του Πριγκιπόπουλου που σώζει την πριγκίπισσα όπως στη

«Γαϊδουρογούνα» ή στη «Μαρία Μορίεβνα». Η σύγκριση όμως ηρώων
των παραμυθιών που σε πρώτο στάδιο μοιάζουν αρκετά μας φανερώνει
και τους λόγους στους οποίους οφείλεται τελικά η διαφορετικότητα
τους σε σχέση με άλλες διασκευές παραμυθιών και συγχρόνως ηρώων,
καθώς αποτελούν ένα ισχυρό κράμα της κουλτούρας των χωρών απ’
όπου προέρχονται αλλά και της φαντασίας των λαϊκών ανθρώπων

κυρίως.





Το έντεχνο παραμύθι γράφετε από επώνυμους παραμυθάδες ή
συγγραφείς και φέρει περισσότερο προσωπικά βιώματα σε αντίθεση με
τα συλλογικά βιώματα του λαϊκού παραμυθιού. Τέτοια παραμύθια
έχουν γραφεί από πολλούς. Οι πιο χαρακτηριστικοί είναι ο Ευγένιος

Τριβιζάς και η Ευγενία Φακίνου.



Το σύγχρονο έντεχνο( ή λόγιο) παραμύθι είναι:

ρεαλιστικό δηλαδή οι σύγχρονοι παραμυθάδες εμπνέονται από τα
προβλήματα της σύγχρονης ζωής και προσπαθούν να συνδυάσουν το
μαγικό και φανταστικό στοιχείο με την πραγματικότητα.
η τεχνολογία έχει αντικαταστήσει τα μαγικά φίλτρα, τα μαγικά χαλιά
και τις σκούπες των μαγισσών με αντίστοιχες τεχνολογικές κατασκευές,
αποφεύγονται οι αγριότητες, οι θηριωδίες, οι τερατουργίες και
τερατογενέσεις του λαϊκού παραμυθιού.
Η κοινωνία του σύγχρονου παραμυθιού είναι αταξική, συγκρινόμενη
με την αντίστοιχη του λαϊκού παραμυθιού, παρά το γεγονός πως και
εδώ θα συναντήσουμε βασιλιάδες και υποτελείς.
διατηρεί το ευτυχισμένο τέλος των ηρώων του και συνεχίζει να το
κρατά άγνωστο στους αναγνώστες του
ο χώρος είναι συνήθως ένα σύμβολο για τον χαρακτήρα.





Οι ξένοι παραμυθογράφοι που αποτελούν αυτή τη γενιά είναι πάρα
πολλοί με πιο δημοφιλείς τους Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και Όσκαρ

Ουάιλντ. Κατά τη γνώμη πολλών είναι γνωστοί αλλά και τα παραμύθια
τα οποία έγραψαν ευρέως διαδεδομένα.



Μέσω των παραμυθιών «Η Πριγκίπισσα και το Ρεβίθι» και «Τα
καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα» βλέπουμε την άποψη του
συγγραφέα για τους άρχοντες και τους βασιλιάδες, πως είναι άνθρωποι
οι οποίοι δεν βλέπουν την αλήθεια και τους αρέσει να τους παινεύουν.
Όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις σε ορισμένα παραμύθια. Για
παράδειγμα στο παραμύθι «Οι έντεκα αγριόκυκνοι» βλέπουμε έντονα το
στοιχείο της αδελφικής αγάπης, η οποία αδελφή παραλίγο να χάσει τα
πάντα για να σώσει τα αδέλφια της από τα μάγια της μητριάς. Ακόμη
μέσω του παραμυθιού «Το ασχημόπαπο» προβάλλει την προκατάληψη
των ανθρώπων απέναντι στο διαφορετικό.
Και ο Όσκαρ Ουάιλντ προσπαθεί να εκφράσει την μικρή αντιπάθεια
του προς τους ανωτέρους μέσω των ηρώων του. Ακόμη μέσα από το
παραμύθι «Ο Εγωιστής Γίγαντας» βλέπουμε διάφορα στοιχεία
θρησκευτικά όπου αφορούν τη μετά θάνατον ζωή.



Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως ο τρόπος γραφής των δύο αυτών
παραμυθογράφων είναι πανομοιότυπος και πως και οι δύο είναι
άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν μέσα από τους ήρωες των πολύ
γνωστών παραμυθιών τους. Προσπαθούν να προβάλουν τις
δυσκολίες της ζωής στα παιδιά έστω και αν ακόμη αυτά αδυνατούν
να τις κατανοήσουν, αλλά πάντα δίνουν ένα ευτυχισμένο και
αισιόδοξο τέλος το οποίο παρηγορεί όσους έχουν καταπονηθεί από
αυτές τις δυσκολίες της ζωής. Προσπαθούν να προειδοποιήσουν τον
κόσμο να μην είναι αφελής ως προς τους άλλους και να μην
κατακρίνει το διαφορετικό και πιθανότατα άσχημο. Να βάζει πάνω
από όλα την αγάπη και να παίρνει δύναμη από αυτή για οποιαδήποτε
δυσκολία αντιμετωπίζει στη ζωή του. Να μην τα βάζει ποτέ κάτω, να
μην υποχωρεί και να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια για ένα
καλύτερο αύριο και μια καλύτερη ζωή.



Μέσα από αυτή την εργασία συνειδητοποιήσαμε πως το παραμύθι για να
ριζώσει βαθιά στις καρδιές των μικρών κυρίως αναγνωστών πρέπει να περιέχει
τα εξής μαγικά συστατικά. Όμως για να τα μάθετε πρέπει να παρακολουθήσετε
την παρακάτω ιστορία . Όλα ξεκίνησαν μια μαγική βραδιά που το ολόγιομο
φεγγάρι αφηγήθηκε στο μοναχικό αστέρι μια ιστορία που ξεκινούσε κάπως
έτσι «Μια φορά και έναν καιρό…». Καθώς περνούσε η ώρα και το φεγγάρι
συνέχιζε να αφηγείται το περιεχόμενο της ιστορίας, το αστέρι συλλογιζόταν
«Αυτήν την ιστορία πρέπει να τη μάθουν όλα τα αστέρια του ουρανού». Όμως
το αστέρι θέλοντας να παίξει με τις λέξεις, άλλαξε σχεδόν όλη την ιστορία
αφήνοντας αναλλοίωτα μονάχα την αρχή και το τέλος ανά τους αιώνες. Και αν
αναρωτιέστε ποιο ήταν το τέλος της
ιστορίας, φτάνει να κοιτάξετε τον
νυχτερινό ουρανό και σίγουρα
τότε θα ακούσετε το μοναχικό
αστέρι να σας σιγοψιθυρίζει
γλυκά το τελευταίο συστατικό
«…και ζήσαν αυτοί καλά,
και εμείς καλύτερα».




