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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πολλά πολλά χρόνια πριν, σ’ ένα μικρό και όμορφο χωριό του 

αγαπημένου τούτου τόπου, ήταν χτισμένο ένα παλιό, πέτρινο σπίτι. Η 
αυλή του, ευωδιαστή από τη μυρωδιά της λεύκας και του γιασεμιού, 
αποτελούσε το στέκι όλων των παιδιών του χωριού. Τις ζεστές και υγρές 
νύχτες του καλοκαιριού, μαζεύονταν όλα εκεί· ήμουν επτά ετών τότε και 
θυμάμαι έντονα τα γελαστά πρόσωπά μας να παίρνουν άλλη όψη τη 
στιγμή που η γιαγιά έπαιρνε την κουνιστή, αναπαυτική πολυθρόνα της 
και την έβαζε στο κέντρο του κύκλου που σχηματίζαμε· έπιανε το πλεχτό 
της κι ευθύς τα γέλια και τα παιχνίδια μας κόπαζαν, τα μάτια μας 
έλαμπαν καρφωμένα στο πρόσωπό της κι από τα χείλη της κρέμονταν τα 
πιο μαγικά, τα πιο όμορφα όνειρα μας· και το παραμύθι, άρχιζε...

Αργότερα, τη θέση της γιαγιάς έπαιρνε η μητέρα μας και λίγο πιο 
μετά η μεγαλύτερη αδελφή μας. Πάντα, όμως, σ’ εκείνη την αυλή που 

έσφυζε από το άρωμα της ξεγνοιασιάς μας, μια γυναικεία φωνή, 
αντηχούσε στο κέντρο της νιότης μας, νανούριζε τα βράδια μας, 

στοίχειωνε τα παιχνίδια μας, μάγευε τα βασιλόπουλα και τα έβαζε να 
υποκλίνονται στα πόδια μας, μας ταξίδευε σ’ έναν κόσμο φανταστικό και 
μας επανέφερε γλυκά στην καθημερινότητα μας.

Πέρασαν τα χρόνια και οι εποχές και το παραμύθι τέλειωσε. Τα 
παιδιά μεγάλωσαν και χάραξαν δικές τους πορείες, το σπίτι μας στο 
χωριό εγκαταλείφθηκε και στην αυλή εισέβαλλαν απειλητικά αγριόχορτα 

και κάθε λογής ερπετά. Η θύμηση όμως του παραμυθιού δεν ξεθώριασε 
ούτε στιγμή και η γυναικεία παρουσία της ‘παραμυθούς’ έμεινε 
ανεξίτηλη και γλυκιά ανάμνηση στις καρδιές μας.

Ο λόγος που επέλεξα να εκπονήσω την εργασία αυτή είναι για να 
προβάλλω την -κατά τη γνώμη μου- αθώρητη γυναικεία συμβολή στην 
παράδοση του λαϊκού παραμυθιού. Η γυναίκα, αέναο σύμβολο της 
Μάνας που γεννά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έβαλε από κάποια 

απόσταση πάντα, τη σφραγίδα της σ’ όλα τα μεγάλα γεγονότα της 
ιστορίας, δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να αποκλειστεί και από τις λαϊκές 
αφηγήσεις κάθε χώρας. Η αγαπημένη μάνα, η αδερφή, η σύζυγος, η 

κόρη, αλλά και οι υπερφυσικές μορφές της σαν καλή ή κακή νεράιδα ή
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μάγισσα, και τόσες άλλες, αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάθε 
παραμύθι και θα αποτελόσουν και δικό μας σημείο έρευνας στην 
απόπειρά μας να διερευνήσουμε τα μήκη και τα πλάτη της γυναικείας 
φύσης, όπως αυτή απεικονίζεται στον κόσμο του παραμυθιού.

Επειδή όμως κάθε έργο είναι αποτέλεσμα περισσότερο συλλογικής 
δουλειάς παρά ατομικής προσπάθειας, νιώθω την υποχρέωση να 
ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης κ. Β. Δ. Αναγνωστόπουλο και τη λέκτορα κ. 
Τασούλα Τσιλιμένη για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και συμβουλές τους. 
Επίσης, ευχαριστώ τις νηπιαγωγούς που βοήθησαν ιδιαίτερα στη 

διεξαγωγή του ερευνητικού μέρους της εργασίας αυτής, καθώς και τους 
μικρούς πρωταγωνιστές της έρευνας, που δεν είναι άλλοι από τα νήπια 
που έλαβαν ενεργό μέρος και συνεργάστηκαν μαζί μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα παραμύθια του τόπου μας, του κάθε τόπου, αποτελούν από τα 

παλιά μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της παιδαγωγικής 

διαδικασίας και της ανάπτυξης των παιδιών, χάρη στην αξία τους αλλά 
και στα διδάγματά τους. Γραμμένα και εικονογραφημένα, διαβασμένα 
από αγαπημένα πρόσωπα ή δια στόματος του ίδιου του παραμυθά, 
φέρνουν στο φως όλο αυτό το κρυμμένο και σπάνιο πια κάλλος της 

παράδοσης και της λαϊκής μυθοπλασίας. Σ' αυτό συμβάλει και η τέλεια 
ευρυθμία ανάμεσα στα θέματα των παραμυθιών και στις αναπαραστάσεις 
που τα περιγράφουν και που τα ζωντανεύουν με λεπτομέρειες από τη ζωή 
της υπαίθρου, προς τέρψη των μικρών αναγνωστών και όχι μόνο. Το 
παραμύθι του σήμερα, με τις ίδιες ή με άλλες πιο εξελιγμένες μορφές 
του, βάζει στη ζωή μας τη δική του ψυχή και το δικό του λόγο φέρνοντας 
τα ίδια εκείνα παραμύθια κοντά στα σημερινά παιδιά· και τους 

αποκαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, έναν πλούτο αισθημάτων και 
περιπετειών κι έναν ολόκληρο παραμυθένιο κόσμο από ζώα του δάσους, 

μαγεμένους κύκνους, όμορφες νεράιδες, γενναία παλικάρια, σοφούς 
γέροντες και ανόητους άρχοντες. Κι αυτή είναι η μεγάλη τους αξία 
καθώς ανανεώνουν με έμπνευση και σεβασμό τη λαϊκή μας παράδοση, 
προσφέρουν κάποια απ' τα έργα της να τα απολαύσουν τα σημερινά 
παιδιά αλλά και όσοι απ' τους ενήλικες δεν έχουν πάψει να ονειροβατούν, 
μια και τα καλά παιδικά βιβλία είναι πάντα καλά και για μεγάλους.

Σαν παραμύθι ορίζουμε κάθε λαϊκή διήγηση, που μοιάζει με 
περιπετειώδη μύθο ή συνίσταται από περισσότερες θεματικές ενότητες 
ανθρώπινων, μεταφυσικών ιστοριών, που είναι δημιουργήματα των 
περισσότερων λαών. Η υπόθεσή του είναι αδέσμευτη από χρονικά και 
τοπικά πλαίσια, ενώ τα πρόσωπα-πρωταγωνιστές του παραμένουν 
αόριστα (ένας ψαράς, μια πριγκίπισσα, ένα παιδί) και φανταστικά 
(νεράιδα, γίγαντας, ξωτικό). Η λαϊκή του διατύπωση ακολουθεί πάντα 

αφηγηματικούς κανόνες και η μετάδοσή του έχει συντελεστεί 

ποικιλοτρόπως, κυρίως όμως από στόμα σε στόμα. Έχει συνήθως ευτυχή 
έκβαση, ενώ, παρόλο που δεν διδάσκει, ‘περνάει’ έμμεσα στους 

αναγνώστες-ακροατές του μηνύματα για ηθικές αξίες και παραδοσιακές
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κοινωνικές αρχές και νόμους. Ο Μιχάλης Γ. Μερακλής, έχοντας 
ασχοληθεί εκτενώς με το λαϊκό παραμύθι, το θεωρεί ‘ένα πρωτοβάθμιο 
προοδευτικό είδος της λαϊκής λογοτεχνίας’ και αναγνωρίζει τις 
λειτουργίες, αλλά και τις αδυναμίες του στο πέρασμα των αιώνων. Το 
παραμύθι, λοιπόν,

διαπιστώνει την αδικία, την ανωμαλία των υφιστάμενων 
κοινωνικών δομών και λειτουργιών, χωρίς να φτάνει στην 
ανατροπή τους. Ο αγροτικός κόσμος που εκφραζόταν μεσ’ 

απ’ αυτό, δεν έχει συνειδητοποιήσει και, κυρίως, δεν έχει 
αποδεχθεί μια διαδικασία επαναστατικής ανατροπής. Ο 
γάμος, που είναι επίσης ένα βασικό και δομικό στοιχείο 
του παραμυθιού (ώστε να το περιλαμβάνουν πολλοί και 
στον ορισμό του), δεν εκφράζει απλώς και μόνο (έστω και 
αν εκφράζει, κύρια, αυτό) μια πανανθρώπινη επιθυμία και 
ανάγκη, αλλά νομίζω πως εκφράζει κι αυτή την αρμονική 
προσέγγιση και ένωση των τάξεων, τον παραμερισμό των 
διαφορών και των αντιθέσεων, που ονειρεύονταν οι φτωχοί 
και οι καταφρονημένοι.

(Μερακλής, 35)

Το Παραμύθι ως έννοια, είτε αναφερόμαστε στο λαϊκό είτε στο έντεχνο, 
αποτελεί, ίσως μαζί με την Ποίηση, μια από τις πρωταρχικές μορφές 
λόγου στον πολιτισμό του ανθρώπου. Και συνομολογούν οι περισσότεροι 
μελετητές ότι η ‘γυναίκα’ ως υπόσταση αποτελεί αφετηρία του και 
επίκεντρό του συνάμα.

Ανιχνεύοντας τις ρίζες του θα φτάσουμε στη ρίζα της ίδιας 
της ζωής. Μπορούμε να φαντασθούμε τη Μάνα να λέει 

παραμύθια στο παιδί της, κάπου, σε κάποια σπηλιά... Η 

Μάνα είναι η πρώτη πηγή.
Η Μάνα επιστρατεύει τις εμπειρίες, τα βιώματα, τις
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γνώσεις, τη φαντασία της, με σκοπό να παρηγορήσει το 
βρέφος, να του δώσει εξηγήσεις, να του διώξει κάποιους - 
ήταν πολλοί, όχι λίγοι...!- φόβους του. Μπορούμε, 
αναλογικά, να αντιστοιχίσουμε το μικρό παιδί της με το 
ανθρώπινο γένος. Και ο άνθρωπος είχε ανάγκη από 
παραμύθια.

(Δελώνης, 60)

Και τα παραμύθια γεννήθηκαν, διαδόθηκαν, διαφοροποιήθηκαν και είχαν 

πάντα μια θέση για τη γυναίκα που τόσο συνέβαλε στη γένεση, τη 
μορφή, τη διάδοση και το περιεχόμενό τους. Με γνώμονα, λοιπόν, τη 

γυναίκα - μητέρα, αλλά και όλους τους άλλους ρόλους που υποδύεται 
μέσα και έξω από το μαγικό κόσμο, ξεκινά η αναζήτησή μας στο 

βασίλειο των λαϊκών παραμυθιών.
Είναι σημαντικό να προαναφέρουμε ότι υπάρχουν μελετητές των 

παραμυθιών και της λαογραφικής παράδοσης κάθε χώρας γενικότερα, οι 

οποίοι βλέπουν τη γυναίκα περιθωριοποιημένη στις ιστορίες αυτές και το 
δηλώνουν απερίφραστα. Ο Jack Zipes, μιλώντας για το γνωστό σε 

μικρούς και μεγάλους παραμύθι «ο Παπουτσωμένος Γάτος» αναφέρει ότι

οι γυναίκες ωθούνται στο περιθώριο στην ιστορία αυτή, 
ακριβώς όπως τους συμβαίνει και στον πραγματικό κόσμο 
των ανδρών. Υπάρχουν σαν εκθέματα, σαν αγαθά, σαν 
αντικείμενα διαπραγμάτευσης. Είναι βουβές.

(Zipes 32, δική μου μετάφραση)

Η θέση της γυναίκας στα παραμύθια είναι μια θέση παντοτινής 
ανταγωνιστικότητας προς τους αντίστοιχους ρόλους του άντρα-ήρωα. 

Είναι όμως συνάμα και το άλλο μισό του πρωταγωνιστή, αφού ήρωας και 
ηρωίδα δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστά και οι ενέργειες, οι 

αποφάσεις και η συμπεριφορά τους βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση. Δεν μπορεί, λοιπόν, η όποια έρευνα διεξάγεται στο
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βασίλειο του παραμυθιού να μην στέκεται ισότιμα και στην ηρωίδα. Η 
γυναίκα, ανάλογα με το ρόλο και τη θέση της στο λαϊκό παραμύθι 
απεικονίζεται άλλοτε ίση με τους άντρες και άλλοτε όχι. Δε μιλάει πολύ 

και αποτραβιέται στην άκρη του χώρου της, είναι όμως πάντα καίρια και 
ουσιαστική η συμμετοχή της στην εξέλιξη της αφήγησης και ξεχωρίζει 
με τα αιώνια όπλα της: την ομορφιά και την εξυπνάδα.

Η Woller θυμίζει το παραμύθι για την Griselda, που 
αποτελεί, όπως λέει, ‘το παραμυθιακό είδωλο των 

επιθυμιών μιας πατριαρχικής κοινωνίας’. Μια θεόφτωχη 
κόρη βάζει τη μάνα της να την πουλήσει για την υπομονή 
της. Την αγοράζει κάποιος (συνήθως στις ξένες 
παραλλαγές βασιλιάς ή κάτι τέτοιο) και, για να τη 

δοκιμάσει, της παίρνει ένα ένα τα παιδιά που έκαναν μαζί, 

φυλακίζει και την ίδια. Η γυναίκα δεν βγάζει μιλιά. 
Φτιάχνει μια χωματένια κούκλα και της μιλάει, τη ρωτάει 
πώς βάσταξε τόσον καιρό. Ο άντρας της την ακούει. 
Θαυμάζει την υπομονή της και, από κει και μπρος, ζουν 
ευτυχισμένοι.

(Μερακλής 34)

Κάπως έτσι μοιάζει γενικότερα η ζωή της γυναίκας, τουλάχιστον της 
κοινής θνητής, όπως αυτή περιγράφεται στο λαϊκό παραμύθι. Η ίδια η 
αφήγηση την παγιδεύει, αφήνοντας από τη μια το περιθώριο να ‘κινηθεί’ 
για να καλύψει τις ανάγκες του κειμένου, ενώ από την άλλη δείχνει με 
απόλυτη σαφήνεια τα όρια μέσα στα οποία επιτρέπεται να δράσει σαν 
ηρωίδα, και ο λόγος της περιορίζεται στο πιο αρχικό και αναγκαίο 
επίπεδο. Πολύς, λοιπόν, λόγος γίνεται για την έλλειψη φωνής της 

γυναίκας στο λαϊκό παραμύθι, εκούσια ή όχι. Εμείς, λοιπόν, καλούμαστε 
να ανακαλύψου με και τοιουτοτρόπως να αποδείξουμε ότι οι γυναίκες 

έχουν φωνή και ότι ο ρόλος τους στα παραμύθια είναι πρωταγωνιστικός
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και απαραίτητος και εκφέρεται με ποικίλους τρόπους, που συμβάλλουν 
ενεργά στην εξέλιξη της πλοκής τους.

Ξεκινώντας, λοιπόν, την αναζήτησή μας στις παραμυθοχώρες, θα 
κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία της γέννησης του παραμυθιού και 
θα σταθούμε λίγο στην ιδιαίτερα σημαντική διάκριση μεταξύ έντεχνου 
και λαϊκού παραμυθιού, καθώς και στους ήρωές τους (Κεφάλαιο 1). Στη 
συνέχεια, και στο δεύτερο κατά σειρά Κεφάλαιό μας, θα περάσουν από 
μπροστά μας όλες οι υπερφυσικές γυναίκες που συναντούμε στο λαϊκό 
παραμύθι, για να μας επιδείξουν τις δυνάμεις τους και να μας μαγέψουν 
με τα επιτεύγματά τους. Το Κεφάλαιο 3 επιστρέφει στον κόσμο των 
κοινών θνητών, παρουσιάζοντάς μας όλες τις γυναίκες που έχουμε 
γνωρίσει στη ρεαλιστική ζωή μας. Στα δυο αυτά κεφάλαια (το 2° και το 
3°), παρατίθενται αυτούσια αποσπάσματα παραμυθιών που μας βοηθούν 
να εξάγουμε πορίσματα για το ήθος, την προσωπικότητα και την 
απεικόνιση κάθε γυναίκας, υπερφυσικής ή μη.

Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας αυτής χωρίζεται σε δύο μέρη: 
στο πρώτο μελετώνται τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τα 

παραμύθια που χρησιμοποιήθηκαν στα κεφάλαια 2 και 3· η έρευνα σε 
αυτό το σημείο περιορίζεται στα ποσοστά των λαϊκών παραμυθιών που 

παρουσιάζουν τις γυναίκες καλόψυχες, έξυπνες, απαιτητικές και τα 
αντίθετά τους, ανάλογα με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην 
οικογένεια ή τον κόσμο. Τέλος, και επειδή ακριβώς τα παραμύθια 
απευθύνονται σε παιδιά και αυτά μπορούν να είναι οι πραγματικά 
αντικειμενικοί κριτές τους, στο επόμενο κεφάλαιο είναι η έρευνά μας 
στα νηπιαγωγεία και η ανάλυση των ερωτηματολογίων τα οποία 
υποβάλλαμε στα παιδιά* από αυτά προκύπτουν πολύ σημαντικά στοιχεία 
για τις αγαπημένες επιλογές των παιδιών σχετικά με τις γυναίκες των 
παραμυθιών.

Ας αφήσουμε όμως να μιλήσουν τα ίδια τα παραμύθια* ας 

ακούσουμε τις φωνές των γιαγιάδων, των μαμάδων και των 
παραμυθούδων, που έρχονται στα αυτιά μας από το μακρινό παρελθόν 

και αντιλαλούν μέσα μας* κι ας θυμηθούμε μαζί τους πως είναι 

πραγματικά να είσαι και να νιώθεις παιδί και να ταξιδεύεις με μαγικό

9



χαλί σε έναν κόσμο γοητείας και φαντασίας, μακριά από τα προβλήματα 
και κοντά στο όνειρο.
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Α’ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

1. Γενικά για το παραμύθι

Το παραμύθι, ένα ανθρωπολογικό είδος της λαϊκής φιλολογίας1 2, 
είναι ένα από τα κυριότερα πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου.

λ
Παρουσιάζει καθολικότητα που υπερβαίνει τα εθνικά όρια . Είναι 
συνεπώς κοινό κτήμα της ανθρωπότητας και μαζί εθνικό κτήμα κάθε 
λαού3. Πρόκειται για μια διήγηση με ποιητική φαντασία4, η οποία μας 
ταξιδεύει σ' έναν κόσμο ονειρεμένο και εξωπραγματικό, όπου τα ζώα και 
τα δέντρα μιλούν, οι άνθρωποι μεταμορφώνονται, γίνονται πράξεις 
ανώτερες από τις ανθρώπινες και αντίθετες στους νόμους της φύσης5.

Η λέξη «παραμύθι» προέρχεται ετυμολογικά από το ομηρικό ρήμα 

«παραμυθέομαι», που σημαίνει αρχικά συμβουλεύω και κατόπιν, στον 
Ηρόδοτο και Πλάτωνα, παρηγορώ. Από 'δω παράγονται και τα ομόρριζα 

παραμυθία, παραμυθητικός κ.α.. Τη σημερινή σημασία του απόκτησε 
πολύ αργότερα, κατά τους μέσους και νέους χρόνους, όταν υποχώρησε η 

έννοια της παρηγοριάς και προβλήθηκε εντονότερα ο μύθος που είναι 
μέσα στο παραμύθι. Άλλωστε με την ευρύτερη σημασία παραμύθι (παρά- 

μύθι) είναι ότι βρίσκεται «κοντά στο μύθο» ή είναι βγαλμένο από το 
μύθο6.

Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πάρα πολλοί ορισμοί σχετικά με 
το παραμύθι. Ο Πλάτων ορίζει τα παραμύθια ως φλυαρίες που λένε οι 
γριές7, ο Μέγας τα θεωρεί διηγήσεις που πλάθονται μέσα στον κόσμο του 
μαγικού με «ποιητική φαντασία» ή διηγήσεις «περί θαυμάσιων

1 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια), Λαϊκή Παράδοση και Σχολείο, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
1999, σελ. 77.
2 Ευάγγελος Αυδίκος, Το λαϊκό παραμύθι-Θεωρητικές προσεγγίσεις, β’ έκδοση, εκδ. 
Οδυσσέας, Αθήνα 1997, σελ. 16.
3 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια), ό.π., σελ 77.
4 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 78.
5 Ζωή Σπυροπούλου-Παπαδημητρίου, Παραμύθια της Πελοπόννησου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 
1988, σελ. 11.
6 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Θέματα Παιδικής λογοτεχνίας- Α' Ανιχνεύσεις, εκδ. Καστανιώτη, 
Αθήνα 1987, σελ. 65.
7 Ευάγγελος Αυδίκος, ό.π., σελ. 31.
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r 8συμβάντων» , ενώ ο Λουκάτος αναφέρει: «Ό,τι είναι στη Λογοτεχνία το 
μυθιστόρημα, είναι στη Λαογραφία το παραμύθι.»8 9.Σύμφωνα με τον 
καθηγητή Μιχάλη Μερακλή το παραμύθι είναι το «αρχαϊκότερο 
διασωμένο είδος αφήγησης»10 11 12 13. Σκοπό έχει να τέρψει και όχι να 

συμβουλέψει ή να διδάξει1
Η τέχνη της αφήγησης του παραμυθιού ανήκει σε «ειδικούς

1 Λ

τεχνίτες» του λόγου και των κινήσεων, που λέγονται παραμυθάδες . Το 

παραμύθι, όπως προανέφερα, κινείται στο χώρο της φαντασίας, δεν έχει 
όρια και περιορισμούς στο χώρο και στο χρόνο. Είναι μια διήγηση, που 
κανείς δεν την πιστεύει για αληθινή. Μάλιστα, η ίδια το δηλώνει με τις 
τυπικές φράσεις με τις οποίες αρχίζει :

«Μια φορά κι έναν καιρό...»

ή
«Ήταν κάποτε...»

Πολύ συχνά η έναρξη του παραμυθιού είναι έμμετρη:

«Κόκκινη κλωστή δεμένη 

στην ανέμη τυλιγμένη, 
δωσ' της κλότσο να γυρίσει, 

παραμύθι ν' αρχινήσει 

και την καλή σας συντροφιά 
να την καλησπερίσει.
Παραμύθι μύθαρος,

Κούκος και ροβύθαρος.»

Η αρχή συνεπώς τείνει πάντοτε προς τη γενίκευση και την αοριστία.

8 Γ. Α. Μέγος, Εισαγωγή εις την Ελληνική λαογραφία, Αθήνα 1967, σελ. 170.
9 Δημήτριος Λουκάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική λαογραφία, Αθήνα 1978, σελ. 140.
10 Μ.Γ. Μερακλής, Έντεχνος λαϊκός λόγος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993, σελ. 122.
11 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, «Το παραμύθι από το 17° αι. μέχρι σήμερα», περ. Διαβάζω, τ. 
108/1984, σελ. 28.
12 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια ), ό.π., σελ. 79.
13 Ζωή Βαλάση, «Η δραματική καταδίκη και ο αποκεφαλισμός της Σταχτοπούτας», περ. 
Διαβάζω, τ. 130/1985, σελ. 32.
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Αριστοτεχνικό είναι και το τελείωμα του παραμυθιού, όπου ο 
αφηγητής προσγειώνει στην πραγματικότητα το ακροατήριο του, 
βγαίνοντας κι ο ίδιος από την ευθύνη της υπερβολής14.

Έτσι, την ίδια σημασία έχει και η κατακλείδα του παραμυθιού:

«Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...»

ή
«Μηδ'εγώ ήμουνα 'κει, μηδ'εσείς να το πιστέψετε...»

ή
«Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί»

Το παραμύθι διακρίνεται σε Λαϊκό και σε Έντεχνο. Το Λαϊκό είναι 
δημιούργημα του ανώνυμου παραμυθά, είναι έργο συλλογικό, διαχρονικό 
και φτάνει ως εμάς με όλες τις πιθανές παραλλαγές του. Το έντεχνο είναι 

έργο του επώνυμου λογοτέχνη, ο οποίος στηρίζεται στα χνάρια του 
λαϊκού ή στη φαντασία και στο ταλέντο του15. (Το λαϊκό και το έντεχνο 
παραμύθι αναλύονται εκτενέστερα σε επόμενα κεφάλαια.)

Το θαυμάσιο αυτό είδος της λαϊκής φιλολογίας ψυχαγώγησε και 
ψυχαγωγεί γενιές και γενιές, στις σπιτικές ώρες κι όχι μόνο. Προσφέρει 
αισιοδοξία ζωής με το ευχάριστο μοτίβο του, τη χαρούμενη αφήγηση και 
το αίσιο τέλος. Σύμφωνα με το Bruno Bettelheim16 τα παραμύθια είναι 
αληθινά έργα τέχνης και έχουν μεγάλη αξία τόσο για τους ενήλικες όσο 

και για τα παιδιά, αφού εμπλουτίζουν τη φαντασία των παιδιών, 
συμβάλλουν στη συγκρότηση της προσωπικότητας τους, πληροφορούν, 
ψυχαγωγούν και ταυτόχρονα διδάσκουν. Βοηθούν το παιδί να απαλλαγεί 
από τους φόβους του και να γίνει μια ανεξάρτητη και αυτοδύναμη 
ύπαρξη.

14 Δημήτριος Λουκάτος, «Μορφές και σχήματα του "μυθικού" λόγου», περ. Διαβάζω, τ. 
130/1985, σελ. 18.
15 Αντώνης Δελώνης, Βασικές γνώσεις για το παιδικό και νεανικό βιβλίο, β' έκδοση, εκδ. 
Σύγχρονο Σχολείο, Αθήνα 1991, σελ. 62.
16 Χάρης Σακελλαρίου, Το παραμύθι χτες και σήμερα-Η ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική 
λειτουργία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1995, σελ. 99.
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2. Ιστορική αναδρομή

Το παραμύθι αποτελεί μια από τις πρώτες μορφές Λόγου στον 
ανθρώπινο Πολιτισμό1 2 και λειτουργεί καθ' όλη την ιστορική διαδρομή 

του ανθρώπινου γένους . Η πρώτη πηγή του είναι η μητέρα, που λέει 
παραμύθια στο παιδί της, επιστρατεύοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και 
τη φαντασία της . Ο πρωτόγονος άνθρωπος δημιούργησε πλάσματα με τη 
φαντασία του, προκειμένου να ερμηνεύσει και να εξευμενίσει τις αόρατες 
φυσικές δυνάμεις. Έτσι έδωσε μορφή στα φυσικά φαινόμενα πλάθοντας 
θεούς, μάγους, πρίγκιπες κ.α.4 5. Για πολλούς αιώνες, λοιπόν, το παραμύθι 
ζει και διαδίδεται με την στοματική παράδοση, από γενιά σε γενιά και 
από τόπο σε τόπο, διατηρώντας όμως «την μυθική του διάσταση και το 
βασικό θεματικό του πυρήνα», όπως αναφέρει σχετικά ο Β.Δ. 
Αναγνωστόπουλος3.

Στους προκλασσικούς και κλασσικούς χρόνους, αλλά και στο 
Μεσαίωνα, το παραμύθι γίνεται μέσο επικοινωνίας των λαών. Οι 
επίσημοι Παραμυθάδες, με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, αφηγούνται 

φανταστικές ιστορίες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, σε βασιλικές 
αυλές και λαϊκές συγκεντρώσεις6. Μεταφέρουν όχι μόνο αυτά που 
γνωρίζουν, αλλά κι αυτά που έχουν ακούσει ή έχουν δει, φροντίζοντας 
πάντα να τελειώνουν τη διήγηση με ευτυχές τέλος7. Οι παραμυθάδες 
διέσωσαν και καλλιέργησαν την προφορική αφηγηματική παράδοση, όχι 
μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στο χώρο της Ανατολής και της 

Δύσης8.

1 Αντώνης Δελώνης, Βασικές γνώσεις για το παιδικό και νεανικό βιβλίο, ό.π., σελ. 60.
2 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, β' έκδοση, εκδ. Καστανιώτη, 
Αθήνα 2002, σελ. 77.
3 Αντώνης Δελώνης, ό.ττ., σελ. 60.
4 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, ό.π., σελ. 78.
5 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας στη δεκαετία 1970- 
1980, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1988, σελ. 91.
6 Αντώνης Δελώνης, ό.π., σελ. 60.
7 Αντώνης Δελώνης, Ελληνική παιδική λογοτεχνία, εκδ. Ηράκλειτος, Αθήνα 1986, σελ. 101.
8 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, ό.π., σελ. 79.
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Κατά τους μέσους και νεότερους χρόνους, το παραμύθι αποκτά 
περισσότερο ψυχαγωγικό χαρακτήρα και επιδιώκει την αισθητική 
απόλαυση9.

Ενώ η διάδοση του παραμυθιού έως το 12° αι. είναι προφορική, με 
την τυπογραφία δημιουργείται γραπτή παράδοση. Έτσι, τον 16° αι. στην 
Αγγλία τυπώνονται οι Μύθοι του Αισώπου, τα Ομηρικά Έπη, οι Ιστορίες 
του Βασιλιά Αρθούρου. Έξαρση ενδιαφέροντος για το παραμύθι 

σημειώνεται το 17° αι. και κορυφώνεται το 19° αι., με την εμφάνιση νέων 
κοινωνικών, πολιτικών και πνευματικών ρευμάτων (Αναγέννηση, 

Διαφωτισμός, Γερμανικός Διαφωτισμός)10. Έτσι, στη Γαλλία γράφει 
παραμύθια ο Σάρλ Περό, στη Ρωσία ο Τσούκοφ, στη Γερμανία οι 
αδελφοί Γκρίμμ, στην Ιταλία οι Στραπαρόλα και Μπάζιλε, στην Ιρλανδία 
ο Τζόναθαν Σουϊφτ και στη Δανία, ο μεγάλος παραμυθάς Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν11 12 13.

Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για το παραμύθι εκδηλώθηκε από τους
1 Λ

ξένους, όπως αναφέρει ο Μ.Γ. Μερακλής . Το 1864 ο Αυστριακός 
πρέσβης στα Γιάννενα Johann Georg von Hahn συνέλεξε παραμύθια από 

τα Γιάννενα και τη Σύρο, τα οποία τύπωσε στα γερμανικά. Το 1877 ο 
Bernhard Schmidt εξέδωσε το βιβλίο-συλλογή ελληνικού λαογραφικού 

υλικού Marchen, Sagen und Volkslieder. Επίσης, ο Άγγλος αρχαιολόγος 
Richard Dawkins μελέτησε τη σχέση του νεοελληνικού παραμυθιού με 

την αρχαιότητα.
Βέβαια, αργότερα ξεχωρίζουν και Έλληνες λαογράφοι οι οποίοι 

πραγματοποιούν μελέτες για το παραμύθι. Το 1909 ο Νικόλαος Πολίτης 
ιδρύει την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, εγκαινιάζοντας «μια νέα 
εποχή για τη συλλεκτική λαογραφική δραστηριότητα» . Στα ελληνικά 
περιοδικά της εποχής, όπως «Πανδώρα», «Αττικόν Ημερολόγιον», 
«Χρυσαλλίδα», κ.α. δημοσιεύονται λαϊκές διηγήσεις και παραμύθια.

9 Αντώνης Δελώνης, Βασικές γνώσεις για το παιδικό και νεανικό βιβλίο, ό.ττ., σελ. 60-61.
10 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, ό.ττ., σελ. 81.
11 Αντώνης Δελώνης, ό.ττ., σελ. 61.
12 Μ.Γ. Μερακλής, «Το ελληνικό παραμύθι», περ. Διαβάζω, τ. 130/1985, σελ. 6-8.
13 Μ.Γ. Μερακλής, ό.π., σελ. 10.
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Ακολουθούν και άλλοι σπουδαίοι λαογράφοι όπως είναι ο Στίλπων 
Κυριακίδης, ο Γεώργιος Μέγας, ο Δημήτριος Λουκάτος, ο Αδαμάντιος 
Αδαμάντιου, ο Δημήτριος Οικονομίδης και στα χρόνια μας ο Μιχάλης 
Μερακλής, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος κ.α.14.

Στις μέρες μας, εξαιτίας της βιομηχανικής επανάστασης, της 
αστικοποίησης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας, παρατηρείται 
απομάκρυνση του ανθρώπου από το παραμύθι και τον παραδοσιακό 
τρόπο αφήγησης. Ιδιαίτερα για το ελληνικό παραμύθι η κάμψη άρχισε 

στις αρχές του 19ου αιώνα παράλληλα με την κάμψη που παρατηρείται σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Ωστόσο ο άνθρωπος αγαπά τους μύθους, γι' αυτό και πλάθει σε 
κάθε εποχή νέους, που αντανακλούν τις ιστορικές αλλαγές, τα 

προβλήματα και τους φόβους του. Το σύγχρονο παραμύθι συνεπώς 
γίνεται ένας τρόπος φυγής από την τεχνολογική μας εποχή και 

ταυτόχρονα ένας τρόπος ισορροπίας15. (Το σύγχρονο ή έντεχνο παραμύθι 
αναλύεται εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.)

14 Αντώνης Δελώνης, Ελληνική παιδική λογοτεχνία, ό.ττ., σελ. 104-105.
15 Β.Δ. Αναγνωστόττουλος, Θέματα παιδικής λογοτεχνίας- ΑΆνιχνεύσεις, ό.ττ., σελ. 70-74.
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3. Το λαϊκό παραμύθι

Το παραμύθι διακρίνεται σε λαϊκό και σε έντεχνο. Το λαϊκό 

παραμύθι, δημιούργημα του ανώνυμου παραμυθά, έργο συλλογικό και 

διαχρονικό1 2 3, αποτελεί το αγαπημένο παιδί της παράδοσης και του λαϊκού 
προφορικού λόγου . Συγκέντρωσε στοιχεία από το χώρο της Ανατολής 
και της Δύσης, την προφορική και γραπτή παράδοση, τον αγροτικό και 

αστικό κόσμο, συνδυάζοντας την παλιά γνώση με τη σύγχρονη κάθε 
φορά πραγματικότητα . Έτσι, το λαϊκό παραμύθι δεν είναι μια στατική 

δημιουργία. Αντίθετα, μεταπλάθεται συνεχώς καθώς δέχεται την 
επίδραση χρονικών μεταβολών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των 
εκάστοτε αλλαγών4.

Το λαϊκό παραμύθι, ως δημιούργημα του λαού, περιέχει και απηχεί 
τις αγωνίες του, τα όνειρα και την ποιητική του διάθεση και στηρίζεται 
σε αξίες και ανάγκες, οι οποίες αποτελούν θεμελιακά γνωρίσματα της 

ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης5. Συνεπώς τα θέματά του ανταποκρίνονται 
στις καθημερινές ανάγκες του λαού και προβάλλουν καίρια 

συγκρουσιακό προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πάντα όμως 
εκφράζουν την ελπίδα ότι μέσα από τις πολύμορφες δοκιμασίες, τα 
εμπόδια και τις δυσκολίες, περιμένει η λύση που δίνει δύναμη και 
κουράγιο στον άνθρωπο, για να συνεχίσει6.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, πρέπει να αναφέρουμε κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά του λαϊκού παραμυθιού, που το καθιστούν ένα ιδιότυπο 
λογοτεχνικό είδος. Καταρχήν, ο κόσμος του είναι φανταστικός και 
κινείται στο χώρο του απίθανου. Ένας κόσμος πλαστός και ψεύτικος, που 
δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και μπορεί να βρίσκει

V

1 Αντώνης Δελώνης, Βασικές γνώσεις για το παιδικό και νεανικό βιβλίο, ό.ττ., σελ. 62.
2 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια), Λαϊκή παράδοση και παιδί, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
1999, σελ. 113.
3 Μαριάνθη Καπλάνογλου, Παραμύθι και αφήγηση στη Ελλάδα: Μια Παλιά τέχνη σε μια νέα 
εποχή, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002, σελ. 27, 30, 35.
4 Μόνος Κοντολέων, Απόψεις για την παιδική λογοτεχνία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1987, σελ. 44.
5 Ζωή Βαλάση, «Η δραματική καταδίκη και ο αποκεφαλισμός της Σταχτοπούτας», περ. 
Διαβάζω, τ. 130/1985, σελ. 32.
6 Διαμαντή Αναγνωστοπούλου, «Γυναικεία πρόσωπα μέσα στο λαϊκό παραμύθι», Στο 
συλλογικό τόμο Από το παραμύθι στα κόμικς, Παράδοση και νεοτερικότητα, εκδ. Οδυσσέας, 
Αθήνα 1996, σελ. 381.
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λύσεις στα προβλήματα με μαγικό τρόπο, κάνοντας τα πάντα δυνατά7 8. Ο 
Αντ. Δελώνης επιπλέον, αναφέρει , ως χαρακτηριστικό του λαϊκού 
παραμυθιού, το «υπερλογικό, υπερχρονικό και υπερτοπικό». Όλα, 
δηλαδή, κινούνται πέρα από κάθε λογική, ξεπερνώντας ταυτόχρονα την 
έννοια του χώρου και του χρόνου. Μ' αυτά τα στοιχεία το παραμύθι 
λειτουργεί σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες με τον ίδιο 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε αποκτά «παγκοσμιότητα», μια διαχρονική 
και διεθνική φυσιογνωμία. Ακόμη ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η 
σύγκρουση χαρακτήρων, η οποία παίρνει το σχήμα μιας αντίθεσης και 
μιας αντιπαράθεσης μεταξύ του καλού-κακού, του ωραίου-άσχημου, του 
πλούσιου-φτωχού κ.λ.π.. Τέλος, σκοπός των λαϊκών παραμυθιών είναι να 
ψυχαγωγήσουν και να διασκεδάσουν, χωρίς αναγκαστικά να διδάξουν 
τους ακροατές.

Ο Δη μ. Λουκάτος9 χωρίζει το λαϊκό παραμύθι σε κατηγορίες, 
ανάλογα με το περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα, κάνει την εξής διάκριση: 

α) Μυθικά ή ξωτικά παραμύθια, που μιλούν για γίγαντες, δράκους, 
μάγισσες κ.α..

β) Διηγηματικά ή κοσμικά παραμύθια, που κινούνται σε ανθρώπινες 
κοινωνίες (ταξίδια, γεωργία) και μοιάζουν λίγο με μυθιστορήματα, 
γ) Θρησκευτικά ή συναζάρικα παραμύθια, που παρουσιάζουν σκηνές 
από τη θρησκευτική ζωή.
δ) Ευτράπελα ή σατιρικά παραμύθια, που διηγούνται με περιπετειακό 

τρόπο παθήματα κουτών, τιμωρίες, ξεγελάσματα.
Ανάλογα με την πλοκή, τα λαϊκά παραμύθια διακρίνονται σε 

αινιγματικά (ξεκινούν από ένα αίνιγμα), σε κλιμακωτά (πορεύονται με 
αυξανόμενα περιστατικά), σε παροιμιακά (αναπτύσσουν μια παροιμία) 

κ.α..

7 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια), ό.ττ., σελ. 117.
8 Αντώνης Δελώνης, Ελληνική παιδική λογοτεχνία, ό.ττ., σελ. 105.
9 «Το παραμύθι και οι παραμυθάδες», περ. Επιθεώρηση παιδικής λογοτεχνίας, τόμος 3/1988, 
σελ. 46-47.
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4. Το έντεχνο παραμύθι

Η διάδοση του εντύπου είχε ως αποτέλεσμα τη διάδοση του 

γραπτού λόγου, όμως παράλληλα εξατομίκευσε τη ψυχαγωγία μέσα από 
το λόγο και η αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών κατάργησε τη μορφή 
των ομαδικών διασκεδάσεων που έθρεψαν το παραμύθι1. Στις μέρες μας 
σπανίζουν οι παραμυθάδες και οι παραμυθούδες, που έλεγαν ιστορίες σε 
παιδιά και μεγάλους τα κρύα βράδια του χειμώνα κοντά στο τζάκι και τις 
καλοκαιρινές βραδιές υπό το φως του φεγγαριού. Το παραδοσιακό, 
λοιπόν, παραμύθι υποχωρεί μπροστά στην τεχνολογία, στην τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο.

Τη θέση του παίρνει το έντεχνο παραμύθι. Έτσι, κατά τη 
μεταπολεμική εποχή, με την υποχώρηση του λαϊκού παραμυθιού, 
παρατηρείται έξαρση συγγραφής παραμυθιών για παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας. Επώνυμοι συγγραφείς δημιουργούν παραμύθια, 

λαμβάνοντας υπόψη τους την παιδαγωγική σκοπιμότητα του 
παραμυθιού, τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των παιδιών και τις 
ψυχολογικές τους ανάγκες2 3. Πιο συγκεκριμένα, το είδος αυτό του 
παραμυθιού εμφανίστηκε αρχικά στα οικογενειακά περιοδικά του 
περασμένου αιώνα. Ουσιαστική στροφή προς το έντεχνο παραμύθι 
έχουμε την πρώτη εικοσαετία του 20ου αι. με την Αρσινόη 
Παπαδοπούλου, τον Δημοσθένη Ανδρεάδη και την Πηνελόπη Δέλτα. 
Κατά την μεταπολεμική περίοδο (1950-1970) γνώρισε τη μεγαλύτερη 
άνθηση. Ξεχωρίζουν η Πηνελόπη Μαξίμου, η Αντιγόνη Μεταξά, η 
Γεωργία Ταρσούλη, η Πιπίνα Τσιμικάλη, η Γαλάτεια Γρηγοριάδου- 
Σουρέλη και πολλοί άλλοι. Κατά τη δεκαετία του '70 έως και σήμερα 
υπηρετείται με πάθος από τους συγγραφείς της νεότερης γενιάς της 
παιδικής λογοτεχνίας. Οι κυριότεροι είναι η Αυγή Παπάκου-Λάγου, η 
Λότη Πέτροβιτς-Ανδροτσοπούλου, ο Ευγένιος Τριβιζάς, η Ζωή Βαλάση,

■j
ο Μάνος Κοντολέων κ.α. .

1 Ζωή Βαλάση, «Η δραματική καταδίκη και ο αποκεφαλισμός της Σταχτοπούτας», ό.π., σελ. 
35.
2 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, ό.π., σελ. 87.
3 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, ό.π., σελ. 102-110.
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Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις κύριες τάσεις του 
έντεχνου παραμυθιού. Στο παραμύθι σήμερα αποφεύγεται έντονα ο 
μαγικός και αφελής κόσμος, που δρα στο λαϊκό παραμύθι, όπως επίσης 

αποφεύγονται οι θηριωδίες και κάθε είδος απανθρωπιάς. Κινείται σε μια 
αταξική κοινωνία, χωρίς βασιλιάδες και πρίγκιπες, γεγονός που απηχεί 
τους γενικότερους πολιτικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Τώρα 
δρα ο ικανός, ο ευτυχής με τις ψυχικές και πνευματικές του αρετές. Το 

έντεχνο παραμύθι έχει στραφεί προς το θαυμαστό κόσμο του 
διαστήματος και στα εξωγήινα όντα. Έτσι, οι ήρωες του είναι 

διαστημάνθρωποι (σούπερμαν, ρομπότ). Αναφέρεται σε σύγχρονα 
θέματα όπως είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, χαρακτηρίζοντάς το 
πιο λειτουργικό, δραστικό και ρεαλιστικό4 5. Το ύφος του είναι απλό όπως 
επίσης απλή είναι και η πλοκή του, χωρίς πολλά επεισόδια. Ο τόνος του 

είναι περισσότερο παιδικός, ενώ ηθικός προσανατολισμός του παραμένει 
η δικαίωση του Καλού και η καταδίκη του Κακού. Το τέλος του είναι 
πάντα ευτυχισμένο, με λυτρωτική και καθαρτική επίδραση στη 
ψυχολογία του παιδιού. Γενικότερα, το έντεχνο παραμύθι προορίζεται για 
ανάγνωση, ενώ το λαϊκό για προφορική αφήγηση3.

Η Θέτη Χορτιάτη δίνει τη νέα διάσταση στο σύγχρονο παραμύθι 
ως εξής:

Στο δικό μας τον καιρό 
λεν αλλιώς το παραμύθι, 
«το κουκί και το ρεβίθι» 

στα σημερινά παιδιά: 
πύραυλος ειν' το κουκί, 
αστροναύτης το ρεβίθι, 
το φεγγάρι κολοκύθι, 

παίζουν την κολοκυθιά6.

4 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Θέματα παιδικήςλογοτεχνίας-ΑΆνιχνεύσεις, ό.ττ., σελ. 74.
5 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, ό.π., σελ. 90-91.
6 Περιλαμβάνεται στη συλλογή της Κούνια Μπέλα (1979).
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Το έντεχνο παραμύθι, έστω και διαφοροποιημένο σε σχέση με το 
λαϊκό πρόγονό του, είναι ανάγκη να παραμείνει ένα από τα αντιστύλια 
της παράδοσης στη χώρα μας κι ένα από τα θεμελιακά μέσα 
οικογενειακής αγωγής των παιδιών. Έτσι, θα λειτουργήσει ξανά ως 
θεσμός και ως καταλύτης της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και θα ενώσει 
το ελληνόπουλο με τις ρίζες του. Πρώτα όμως εμείς ως ενήλικες πρέπει 
να το αγαπήσουμε και να το στηρίξουμε προκειμένου να εμπνεύσουμε 
αυτή την αγάπη και προτίμησή μας στα παιδιά μας. Μόνο έτσι το 

παραμύθι θα αποτελέσει αντίβαρο στις ξενόφερτες έντυπες και 
ηλεκτρονικές σειρήνες που "βομβαρδίζουν" ανελέητα τα παιδιά και 
αντιστρατεύονται τις πατροπαράδοτες ηθικές, εθνικές και κοινωνικές 

αξίες του λαού μας7.

7 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος (Επιμέλεια), Λαϊκή Παράδοση και παιδί, ό.π., σελ. 123-124.
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5. Οι ήρωες του λαϊκού παραμυθιού

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στους ήρωες των παραμυθιών, 
αφού γύρω απ' αυτά τα πρόσωπα κινείται η πλοκή του παραμυθιού και 
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον όλων μας. Όπως αναφέρει και ο Ζορζ Ζαν 
«είναι αδιανόητο να φανταστούμε ένα παραμύθι χωρίς ήρωες»1 2 3. Θα 
επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως στους ήρωες και στις ηρωίδες 
του λαϊκού παραμυθιού και όχι του έντεχνου, διότι σε επόμενα κεφάλαια 
αναλύεται εκτενέστερα η μορφή και η εικόνα της γυναίκας ως μιας 
βασικής ηρωίδας του λαϊκού παραμυθιού.

Γενικά, ο κόσμος του παραμυθιού είναι ένας κόσμος φανταστικός 
και ονειρώδης, χωρίς λογικό έλεγχο, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν 
οι περισσότεροι μελετητές. Κατά τον Β.Δ. Αναγνωστόπουλο «ο κόσμος 
των παραμυθιών είναι φανταστικός, δεν υπόκειται σε λογικό έλεγχο, δεν 
έχει σχέση με την καθημερινή ζωή, κινείται στη σφαίρα του ονείρου και 
του παραλόγου» . Σύμφωνα με τον Γ. Μέγα «ο κόσμος του παραμυθιού 
είναι φανταστικός, εντελώς ιδιόρρυθμος, αυτόχρημα ονειρώδης, δεν έχει 
σχέση με την πεζότητα. Τον χαρακτηρίζει η παιδική αντίληψις, δηλαδή 
παρουσιάζει τα γεγονότα όπως τα βλέπει η φαντασία του παιδιού που 
στερείται της πείρας της ζωής» . Επιπλέον, ο Χάρης Σακελλαρίου 
υποστηρίζει ότι «ο κόσμος του παραμυθιού είν' ένας κόσμος ολότελα 
φανταστικός, ένας κόσμος που ανήκει στη σφαίρα του απίθανου και του 

ονείρου...Σ' αυτό οι φυσικοί νόμοι, που ρυθμίζουν τον κόσμο και 
περιορίζουν τις δυνατότητες της πεζής καθημερινής ζωής, είναι 
ανίσχυροι ή ανύπαρκτοι»4.

Οι ήρωες των λαϊκών παραμυθιών παρουσιάζονται με ακραίες 
ιδιότητες. Είναι πολύ ωραίοι ή πολύ άσχημοι (Πεντάμορφη-Τέρας), πολύ 
καλοί ή πολύ κακοί (καλές Μάγισσες-Στρίγγλες), υπερβολικά μεγάλοι ή 
υπερβολικά μικροί (Γίγαντες-Κοντορεβιθούλης), χωρίς να υπάρχουν

1 Ζόρζ Ζαν, Η δύναμη των παραμυθιών, μετ. Μαρία Τζαφεροπούλου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
1996,σελ. 29.
2 Β.Δ. Αναγνωστόττουλος, Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας στη δεκαετία 1970- 
1980, ό.ττ., σελ. 91.
3 Γ. Α. Μέψας, Εισαγωγή εις την λαογραφίαν, ό.ττ., σελ. 171.
4 Χάρης Σακελλαρίου, ό.ττ., σελ. 19.
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μεσαίες καταστάσεις5. Οι ήρωες είναι επίπεδοι, δεν έχουν εσωτερικότητα 
και συναισθήματα, ούτε «υποκειμενικό βάθος»6, κατά τον Μερακλή. Η 
περιγραφή τους είναι λιτή7 8. Δεν περιγράφονται τα σωματικά 
χαρακτηριστικά τους και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι απλές.

ο

Αυτό που ενδιαφέρει μέσα στο παραμύθι είναι η δράση και η περιπέτεια . 
Οι ήρωες σπάνια αναφέρονται με το όνομά τους. Συνήθως αναφέρονται 
σε σχέση με τον κοινωνικό τους ρόλο όπως «η μητέρα», «η μάγισσα», «ο 
γίγαντας». Όταν όμως υπάρχει όνομα, αυτό είναι συνήθως περιγραφικό, 
όπως είναι: Κοκκινοσκουφίτσα, Χιονάτη, Σταχτοπούτα9. Ο Χάρης 
Σακελλαρίου υποστηρίζει ότι τα πρόσωπα αναφέρονται αόριστα, με το 

αόριστο άρθρο «ένας» ή «μια» και προσδιορίζεται η ιδιότητα της 
εργασίας ή της κοινωνικής τους θέσης. Για παράδειγμα, «ένας βασιλιάς», 

«ένας μυλωνάς», «μια πεντάμορφη»10. Ο ήρωας οφείλει να αποδείξει το 
θάρρος του και τη σταθερότητά του με αλλεπάλληλες δοκιμασίες11 12 13. Μ' 

αυτές τις δοκιμασίες ο ήρωας καταφέρνει να ανακαλύψει τον εαυτό του, 
ταξιδεύοντας από το σώμα στη ψυχή και τέλος στο πνεύμα. Έτσι, όχι 

μόνο ανακαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα, αλλά και σώζει 
άλλους ανθρώπους από κάποια κακή δύναμη . Τα θέματα των 

παραμυθιών είναι συνήθως οι γοργόνες, οι λάμιες, οι δράκοι, τα
13βασιλόπουλα, οι βασίλισσες, οι μάγισσες κ.λ.π.

Σημαντικό ρόλο στην πλοκή του παραμυθιού παίζει και η ηρωίδα. 
Η γυναίκα είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα, που αποτελούν τους 
κύριους ή τους δευτερεύοντες ήρωες των παραμυθιών. Η Μένη 

Κανατσούλη αναφέρει ότι «τα παραμύθια αναπαράγουν και διαδίδουν 
τον καθιερωμένο ρόλο που έχει επιβάλλει η πατριαρχική κοινωνία στη

5 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, ό.ττ., σελ. 91.
6 Ευάγγελος Αυδίκος, ό.ττ., σελ. 36-37.
7 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, ό.π., σελ. 35.
8 Ευάγγελος Αυδίκος, ό.π., σελ. 37.
9 Καρίνα Κουλάκογλου-Ηλιάδη, «Η πρακτική σημασία των παραμυθιών», περ. Διαδρομές, τ. 
3/1986. σελ. 226.
10 Χάρης Σακελλαρίου, ό.π., σελ. 20-21.
11 Μ.Γ. Μερακλής, Τι είναι λαϊκή λογοτεχνία, εκδ. Σύγχρονη εποχή, Αθήνα 1988, σελ. 27.
12 Τζ. Σ. Κούπερ, Ο θαυμαστός κόσμος των παραμυθιών, μετ. Θ. Μαμόπουλος, εκδ. Θυμάρι, 
Αθήνα 1983, σελ. 92.
13 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας στη δεκαετία 1970- 
1980, ό.π., σελ. 91-92.
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γυναίκα14. Η ανύπαντρη γυναίκα βρίσκεται υπό την κηδεμονία και 
εκμετάλλευση των αρσενικών της οικογένειας, ενώ όταν παντρεύεται 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του άντρα της.»15. Επίσης, η Αγγελική 
Κομποχόλη-Πατρικάκου υποστηρίζει ότι «στο παραμύθι προσδιορίζεται 
σαφώς ο ρόλος και ο προορισμός της γυναίκας στο σπίτι με πρότυπο τις 
παραδοσιακές αξίες της ελληνικής οικογένειας και της κοινωνίας. Η 
γυναίκα προβάλλεται ως καλή σύζυγος-μητέρα-νοικοκυρά»16. Από την 
άλλη πλευρά, ο Μ.Γ. Μερακλής αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις 
διακρίνουμε μια ισοτιμία της γυναίκας προς τον άντρα, απόηχος, ίσως, 
πολύ παλαιών καταστάσεων πολιτισμού. Η γυναίκα πραγματοποιεί 
μακρινά ταξίδια, αναζητώντας το ταίρι της, τον εξαφανισμένο σύζυγό 
της, τα αδέλφια της ή τους γονείς της. Γίνεται βασίλισσα και κυβερνάει 
μιαν ολόκληρη πολιτεία, άλλοτε δίκαια και άλλοτε όχι17.

Όπως κι αν παρουσιάζεται η γυναίκα στο παραμύθι (κατώτερη ή 

ισότιμη με τον άνδρα), πάντα τη διακρίνουμε είτε ως μια γυναίκα με 
υπερφυσικές δυνάμεις (π.χ. Μοίρες, Γοργόνες, Λάμιες, Στρίγγλες, 

Νεράιδες) είτε ως μια κοινή θνητή (π.χ. κόρη, μητέρα, γιαγιά), που 
προσγειώνει με τις πράξεις και τα λόγια της τον ακροατή ή τον 
αναγνώστη στην πραγματικότητα.

Η γυναίκα στο παραμύθι άλλοτε ενσαρκώνει την αγριότητα και 
άλλοτε την ευγένεια και την καλοσύνη, άλλοτε τη γενναιόδωρη 
προστατευτικότητα και άλλοτε την επιθετικότητα και τη μοχθηρία. Είναι 

φορέας τόσο του καλού όσο και του κακού, παντοδύναμη αλλά και 
αδύναμη18.

Στα κεφάλαια, λοιπόν, που ακολουθούν αναφερόμαστε 
εκτενέστερα στη μορφή της γυναίκας, την οποία διακρίνουμε σε 
"υπερφυσική" ή θνητή. Επειδή όμως, όπως προανέφερα, η γυναίκα

14 Μένη Κανατσούλη, «Το μοντέλο της γυναίκας στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία», ττερ. 
Διαδρομές, τ. 6/1987, σελ. 102.
15 Μένη Κανατσούλη, «Γυναικείοι χαρακτήρες μέσα στα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν», περ. Διαδρομές, τ. 17/1990, σελ. 28.
16 Αγγελική Καμποχόλη-Πατρικάκου, «Η γυναίκα στο νεοελληνικό παραμύθι», στο συλλογικό 
τόμο Από το παραμύθι στα κόμικς, ό.π., σελ. 227.
17 Μ.Γ. Μερακλής, Τι είναι λαϊκή λογοτεχνία, ό.π., σελ. 34.
18 Διαμαντή Αναγνωστοπούλου, «Γυναικεία πρόσωπα μέσα στο λαϊκό παραμύθι», στο 
συλλογικό τόμο Από το παραμύθι στα κόμικς, ό.π., σελ. 375.
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εμφανίζεται είτε ως καλή είτε ως κακή, γι' αυτό σε κάθε μορφή της θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε την κλίση της προς το καλό ή το κακό. 
Ολοκληρώνοντας θα λέγαμε ότι όποια μορφή κι αν παίρνουν οι γυναίκες, 
πότε με προσωπείο τρομακτικό και πότε μειλίχιο, πότε καταστροφικές 

και πότε ζωογόνες, όλες αυτές οι γυναικείες μορφές, η μια δίπλα στην 
άλλη, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόσωπο της Γυναίκας19.

19 Μένη Κανατσούλη, Πρόσωπα γυναικών σε παιδικά λογοτεχνήματα, Όψεις και απόψεις, εκδ. 
Πατάκη, Αθήνα 1996, σελ. 188.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

1. Γενικά

Με τον όρο υπερφυσική γυναίκα αναφέρομαι στις γυναίκες, οι 
οποίες παρουσιάζουν μαγικές ικανότητες. Κατέχουν μια εξωκοσμική και 
εξωλογική δύναμη και την εφαρμόζουν στους ανθρώπους για το καλό ή 

το κακό τους. Μάλιστα, έχουν την δυνατότητα να σώσουν τον ήρωα 
ακόμη και από το θάνατο1 2. Οι ηρωίδες αυτές των παραμυθιών ανήκουν, 

εξ' ολοκλήρου ή κατά κάποιο τρόπο, στον υπερφυσικό χώρο. Οι δυνάμεις 
τους ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες, "μεταφέροντας" τον

•Λ
ακροατή του παραμυθιού σ' έναν κόσμο πέραν του πραγματικού . Η 
υπερφυσική γυναίκα των λαϊκών παραμυθιών διασώζει και ενσαρκώνει 

το προαιώνιο, πανανθρώπινο δέος μπροστά στο ακατανόητο νόημα της 
ζωής και του θανάτου3.

Στην κατηγορία αυτή των υπερφυσικών γυναικών ανήκουν οι 
Μοίρες, οι Γοργόνες, οι Λάμιες, Οι Νεράιδες και οι Στρίγγλες. Πρόκειται 
για όντα γένους θηλυκού, χωρίς κανένα οφθαλμοφανές χαρακτηριστικό 
του γυναικείου φύλου και ανήκουν σε ένα χώρο σαφώς εξωανθρώπινο.

1 Διαμαντή Αναγνωστοττούλου, «Γυναικεία πρόσωπα μέσα στο λαϊκό παραμύθι», ό.π., σελ. 
380.
2 Μένη Κανατσούλη, Πρόσωπα γυναικών σε παιδικά λογοτεχνήματα, ό.π., σελ. 179.
3 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης (Επιμέλεια), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην 
Ελλάδα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1995, σελ. 186-187.
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2. Οι Μοίρες

Οι Μοίρες, όπως στη μυθολογία, έτσι και στα παραμύθια, 
μοιράζουν τα προτερήματα και τα ελαττώματα στους θνητούς μόλις 
γεννηθούν και καταδιώκουν τα εγκλήματα θεών και ανθρώπων. Η 
δοξασία ότι το νεογέννητο μωρό μοιραίνουν οι Μοίρες, σώζεται μέχρι 
στις μέρες μας. Η δοξασία αυτή πρωτοβρίσκεται στις αμάλαχτες Μοίρες, 

Κλωθώ, Λάχεσι και Άτροπο, του Ησιόδου1.
Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση οι Μοίρες είναι τρεις αδελφές, 

που κατοικούν στην άκρη του κόσμου σ' ένα μεγάλο και πλούσιο παλάτι. 
Συχνά αφήνουν την κατοικία τους και γυρίζουν όλη τη γη, για να 

μοιράνουν τα παιδιά που γεννιούνται. Τα μοιραίνουν την τρίτη ημέρα κι 
αυτό όλοι το γνωρίζουν πολύ καλά. Γι' αυτό συγυρίζουν το σπίτι και 
ετοιμάζουν το μωρό προκειμένου να υποδεχτούν και να ευχαριστήσουν 
τις τρεις Μοίρες. Είναι ασπροντυμένες και στολισμένες με κορόνα και 

μαργαριταρένια βραχιόλια. Η μεγαλύτερη Μοίρα κρατάει ένα 
μαργαριταρένιο κομπολόι και ένα βιβλίο, στο οποίο γράφει τη μοίρα του 
παιδιού2 3.

Σε μερικές παραδόσεις η μεγαλύτερη Μοίρα κρατάει ένα ψαλίδι, η 
άλλη αδράχτι και η τρίτη ρόκα με λινάρι. Συνεπώς η μια με τη ρόκα 
γνέθει, η άλλη με το αδράχτι τυλίγει την κλωστή και μόλις ολοκληρωθεί 
το μοίρωμα, η μεγάλη με το ψαλίδι κόβει την κλωστή. Το παιδί θα ζήσει 
τόσα χρόνια όσες τυλιξιές έχει το αδράχτι . Οι Μοίρες λοιπόν καθορίζουν 
την πορεία ζωής του ανθρώπου και οι αποφάσεις τους είναι 
αμετάκλητες4. Προμηνύουν ό,τι θα συμβεί στη ζωή του νεογέννητου 
παιδιού:

Αυτό το παιδί που γεννήθηκε απόψε σ' αυτό το σπίτι θα

1 Ηλίας Κεφαλάς, «Οι ήρωες και τα μοτίβα στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι», περ. Διαβάζω, τ. 
130/1985, σελ. 24-25.
2 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις για παιδιά, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
1992, σελ. 224-225.
3 ό.π., σελ. 225.
4 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης (Επιμέλεια), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην 
Ελλάδα, ό.π., σελ. 33.

28



πνιγεί σ' ένα ποτάμι την ημέρα που θα θελήσει να 
παντρευτεί.

(Ο νονός)5

Η μια του χάρισε ομορφιά, η άλλη εξυπνάδα κι η τρίτη 
είπε: «Το κορίτσι άμα μεγαλώσει, θα παντρευτεί αυτόν 
τον αράπη.»

(Ο Αράπης)6

Αυτό το παιδί θα πάρει μια μέρα όλη την περιουσία του 
χασάπη.

(Ο Αρκουδιάρης)7

Παρόμοια στο παραμύθι "Οι Μοίρες" συναντάμε τις τρεις Μοίρες 
να προμηνύουν τη ζωή του παιδιού:

Η πρώτη έλεγε, ότι θα πεθάνει μικρό, η δεύτερη ότι θα 
πεθάνει μεγάλο και η τρίτη ότι θα μεγαλώσει και θα 
πάει μακρυά να παντρευτεί. Μετά το γάμο όμως θα 
ξαπλώσει κάτω από ένα δέντρο κοντά σ' ένα ποτάμι.
Εκεί θα πάει ένα φίδι να κρυφτεί μέσα στο παπούτσι 
του και όταν θα βάλει το παπούτσι του, θα τον 
δαγκώσει και θα πεθάνει.

(Οι Μοίρες)8

Οι τρεις Μοίρες χαρίζουν ικανότητες, δίνουν ευχές, κάποτε όμως 
και κατάρες:

Άμα ήρθε η τρίτη μέρα, ήρθαν τη νύχτα οι Μοίρες να 
μοιράνουν το παιδί. Είπε λοιπόν η μια:

Να γένει όμορφη που να μην υπάρχει στον 
κόσμο άλλη τέτοια ομορφιά.
Ναι, λέει η άλλη, μα, σαν γίνει δεκαοχτώ 
χρονών και πιάσει αδράχτι να πεθάνει.

- Όχι, λέει η τρίτη, να μην πεθάνει, αλλά να

5 Αυγή Παπάκου-Λαγού, Η γυναίκα στο ελληνικό-λαϊκό παραμύθι, εκδ. Καλλέντη, Αθήνα 1994, 
σελ. 260.
6 Μ Κλιάφα, Παραμύθια της Θεσσαλίας, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1977, σελ. 134.
7 ό.π., σελ. 137.
8 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1988, σελ. 439.
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κοιμηθεί εκατό χρόνια.
(Η κοιμισμένη βασιλοπούλα)9

Η μια του γράφει: «Να ζήσει δέκα χρόνια και να 
πεθάνει» Η άλλη: «Να ζήσει πολλά χρόνια και να ζήσει 
φτωχό». Κι η τρίτη: «Τι τα θέλετε κι αυτά κι εκείνα; 
Δεν κάνει να πάρει άντρα αυτόν που κοιμάται εκεί στην 
κόχη;»

(Τα γραμμένα δεν ξεγράφουνται)10

Η πρώτη είπε: «Να γένει το κοριτσάκι η πεντάμορφη 
του κόσμου». Η άλλη: «Να την αγαπήσει ο πιο καλός 
και όμορφος βασιλές». Μα η τρίτη που ήταν κακιά και 
θύμωσε που δεν βρήκε στο τραπεζάκι καράφα με κρασί, 
γιατί ήτανε μπεκρού είπε: «Άμα θα στολιστεί νύφη 
δίπλα στο γαμπρό πριν της βάλουν τα στέφανα να γίνει 
μια αγριολαφίνα και να τρέξει στα βουνά και στα τρία 
χρόνια αν της μιλήσει άνθρωπος ακριβώς τα μεσάνυχτα 
να τελέψει η κατάρα.»

(Το χρουσό ρόκο ροκοκό ροκοκέφαλο)11

Όσο είναι το δαυλί στο ατσάκι, τόσο να ζήσει και το 
παιδί.

(Η νύφη που δεν άκουσε την πεθερά της)12

Ευχές δίνει η Μοίρα στο νεογέννητο παιδί:
Κείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα. Ήτανε για μια 
φτωχούλα που γέννησε κι ήθελαν να μοιράνει το μωρό. 

Τότε είπ' η Μοίρα:
«Όπως είμαι και βρίσκουμαι με τα χρυσά, να 
είναι πάντα μες στα χρυσά.»

(Η Μοίρα της ακαμάτρας)13

Η μια είπε: «Να γίνει πεντάμορφο». Η άλλη είπε: «Να

9 Γ.Α. Μένας, Ελληνικά παραμύθια, εκδ. Εστία, τόμος 2, Αθήνα, σελ. 102.
10 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1988, σελ. 580.
11 Κ. Καφαντάρης, Οφεγγαράς, ό.π., σελ. 544.
12 ό.π., σελ. 86.
13 ό.π., σελ. 123.
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γίνει καλόψυχο». Η άλλη είπε: «Να γίνει καλότυχο και 
να πάρει το βασιλόπουλο.»

(Το δαχτυλίδι του βασιλόπουλου)14

Η πρώτη είπε: «Της χαρίζω κάλλη αγγελικά». Η 
δεύτερη: «Σα γελά, δυο δροσερά τριαντάφυλλα να 
πέφτουν από τα μαγουλά της». Η τρίτη: «Σαν κλαίει, να 
τρέχουν μαργαριτάρια από τα μάτια της.»

(Τ' αθάνατο νερό)15

Λέει η πρώτη: «Μιας και είναι της ορφανής παιδί κι 
άλλα πλούτη δε θα βρει από τη μάνα του, γω του χαρίζω 
την αντρειοσύνη μου. Να 'ναι αντρειωμένος...». Λέει η 
δεύτερη: «Και γω του χαρίζω την εξυπνάδα και τη 
σοφία μου...». Η τρίτη Μοίρα του χάρισε κι αυτή την 
ομορφιά της, να γίνει όμορφος και καλός, να τον 
αγαπούν όλοι.

(Ο Γιαννάκης, ο γιος της ορφανής)16

Σε άλλες περιπτώσεις οι τρεις Μοίρες ή η Μοίρα μόνη της 
εμφανίζονται αργότερα στη ζωή του ήρωα, για να του χαρίσουν τη 
βοήθειά τους:

Αυτή δε βγήκε έξω από την πόρτα και το φαγί το 
πήγαιναν κει που κάθουνταν. Άμα κόντεψε να 'ρθ' ο 
άντρας της πήγε η Μοίρα της και πήρε το κλειδί 'πό κατ' 
απ' το μαξιλάρι της, πήγε στο μαγαζί, το συγύρισε, 
σκούπισε, ξεσκόνισε, έβαλε τις πραμάτειες, την πήγε το 
κλειδί και την είπε:

«Σαν έρθ' ο άντρας θα σε μιλεί, θα σε χαϊδεύει* συ να 
λες, άσε με, άσε με, γιατί είμαι κουρασμένη. Θα σε 
ρωτήσει, τι έκανες και είσαι κουρασμένη; Να πεις, 
πήγαινε κάτω να δεις τι έκανα.»

Σαν ήρθε ο άντρας της, τον είπε αυτά που την 
είπε η Μοίρα της· πήγε κάτω στο μαγαζί, είδε και 
θάμαζε. Πήγε κατόπι στη μάνα του και την είπε:

14 ό.π., σελ. 614.
15 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 24.
16 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), Παραμύθια του λαού μας, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1998, σελ. 357.
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«Μάνα, δεν είδες τι έκανε η γυναίκα μου; Σκούπισε, 
καθάρισε το μαγαζί κι έσιαξε τις πραμάτειες.»

(Η Μοίρα της ακαμάτρας)17

Εγώ, λέει η Μοίρα του, σε άκουσα που έκλαιγες και 
ήρθα να σε σώσω. Μόνο πες μου, που τα 'ρίξε αυτός τα 
μάτια σου σαν τα 'βγάλε;

(Το μικρό βασιλόπουλο κι ο γάταρος)18

Το ίδιο παρατηρούμε και στο παραμύθι "Άτιτλο" όπου η Μοίρα 

συμβουλεύει και βοηθάει τον ήρωα:
Γιατί είσαι στενοχωρημένος, παιδί μου; τον 
ρωτάει η Μοίρα.

- Μη στενοχωριέσαι γιε μου. Ανέβα στο πιο ψηλό 
βουνό κι άμα δεις τον ήλιο ν' ανατέλλει, φώναξε 
τρεις φορές δυνατά: "Βλαχάιμ, βλαχάιμ,
βλαχάιμ."

(Άτιτλο)19

Παρουσιάστηκε πάλι η Μοίρα του και του λέει: «Να τι 
να κάνεις: να γυρέψεις από το βασιλιά δέκα φορτώματα 
κρέας, δέκα φορτώματα στάρι και άλλα δέκα μέλι...»

(Το παραμύθι του σπανού)20

...εγώ είμαι η Μοίρα σου και μη φοβηθείς, παρά να 
δώσεις το λόγο σου του κύρη σου πως θα τον πάρεις και 
να του πεις να σου κάνει τρεις φορεσιές...

(Το σκυλάκι)21

...και πάει η Μοίρα της και της λέει: «Σα θέλεις να 
κάνεις τον άντρα σου να πάει να δουλέψει, να κάνεις

17 Κ. Καφαντάρης, Οφεγγαράς, ό.ττ., σελ. 122-123.
18 Κ Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 479.
19 Μ. Κλιάφα, Παραμύθια της Θεσσαλίας, ό.ττ., σελ. 93.
20 Κ Καφαντάρης, ό.ττ., σελ. 71.
21 ό.ττ., σελ. 447.
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αυτά που θα σου πω. Να πάρεις άσπρο πανί, να του 
ράψεις μια μπλούζα και να του τη δώσεις...»

(Η τίμια γυναίκα)22 23

Στο παρακάτω παραμύθι η ηρωίδα ευσπλαχνίζεται τρεις 
ανήμπορες γριές και σε ανταπόδοση της καλοσύνης της αποκτά από 
αυτές σπάνια δώρα:

Σε κάμποση ώρα της χτυπούν την πόρτα. Ανοίγει και 
ήταν τρεις γυναίκες.

Αχ, κοπέλα μου, της λένε να κάτσουμε εδώ να 
ξαποστάσουμε λιγάκι, που είμαστε από δρόμο;
Μετά χαράς κοπιάστε, τους λέει το κορίτσι.

Αχ, κόρη μου, της λένε εκείνες, εμείς δεν 
ξέρουμε πώς να σ' ευχαριστήσουμε.
Να την ξαναμοιράνουμε, λέει η μία. Εγώ τη 
μοιραίνω να χτενίζεται και να πέφτει ψιλό 
μαργαριτάρι.

- Εγώ, λέει η δεύτερη, τη μοιραίνω να νίβεται και 
να γεμίζει η λεκάνη ψάρια.
Κ' εγώ, λέει η τρίτη, τη μοιραίνω να 
σφουγγίζεται και να γεμίζει το προσόψι ρόδα και 
τριαντάφυλλα.

(Αδελφός και αδελφή)

Δώρα, επίσης, προσφέρουν και σε τρία αδέλφια την ώρα που 

κοιμόνταν στην εξοχή:
... ήταν τρία αδέλφια... Μια μέρα εκεί που κοιμόνταν 
στην εξοχή, παρουσιάστηκαν οι Μοίρες. Στο στραβό 
άφησαν ένα σακουλάκι, στον κουτσό μια φλογέρα και 
στον κασιδιάρη ένα σκουφάκι.

(Τα τρία αδέλφια κι οι μοίρες)24

22 ό.π., σελ. 496.
23 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 60.
24 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), Παραμύθια του λαού μας, ό.π., σελ. 319.
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3. Οι Νεράιδες

Με το όνομα Νεράιδες στο παραμύθι εννοείται όλο το πλήθος των 
αρχαίων νυμφών, ενώ στην αρχαιοελληνική μυθολογία το όνομα ανήκε 

στις θυγατέρες του Νηρέα, στις νύμφες της θάλασσας, από τις οποίες οι 
πιο γνωστές ήταν η Θέτις, η μητέρα του Αχιλλέα. Κατά τον Γεώργιο 
Μέγα, η ταύτιση του ονόματος στις νεοελληνικές διηγήσεις με όλα τα 
είδη των αρχαίων νυμφών οφείλεται στο γεγονός ότι «και αι Νύμφαι, ως 
και αι Νηρηίδες, ήσαν δαιμόνια του υγρού στοιχείου, και δι' αυτό προς 

δηλώσιν των Νυμφών εξεκίνησε παρά τω λαώ η χρήσις ονόματος 
έχοντος έμμεσον αναφοράν προς το ύδωρ, το οποίον από του 6ου αιώνος 

εδηλούτο με τη λέξιν νερόν»1. Σύμφωνα με τον Ζόρζ Ζαν «οι νεράιδες 
προήλθαν από το νερό την ίδια εποχή με τη γη»2.

Οι Νεράιδες, πλάσματα πανέμορφα και χαρούμενα, τραγουδούν 
και χορεύουν εξαίσια. Κινούνται σε ορισμένους και περιορισμένους 
χώρους, που δε μπορούν να τους υπερβούν3. Κάθε μία έχει το όνομα της, 
όπως οι άνθρωποι. Τα πιο συνηθισμένα είναι: Καλλιόπη, Μελπομένη, 

Ουρανία, Γαρουφαλιά, κ.λ.π.4.Εμφανίζουν ανθρώπινες αντιδράσεις, 
χιούμορ και συχνά εκφράζουν πολύ λεπτές αποχρώσεις στη συμπεριφορά 

τους. Στα παραμύθια πολλές φορές εμφανίζονται για να βοηθήσουν και 
να συμβουλεύσουν τον ήρωα:

1 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης (Επιμέλεια), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην 
Ελλάδα, ό.π., σελ. 36.
2 Ζορζ Ζαν, Η δύναμη των παραμυθιών, ό.π., σελ. 57.
3 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τόμος 45ος ,εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1990, σελ. 
78-79.
4 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Λαϊκοί Θρύλοι και παραδόσεις για παιδιά, ό.π., σελ. 213.
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Σαν είδε ο αράπης την νεράιδα φοβήθηκε κι έκαμε να 
φύγει.

Μη φεύγεις, άνθρωπέ μου, του 'πε η νεράιδα.
Πάρε αυτό το ζωνάρι και κάνε τρία μπάνια στη 
θάλασσα. Έπειτα να μαζέψεις αυτά τα κοχύλια 
και τα πετράδια. Αυτά θα γίνουν χρυσάφι. Σαν 
έχεις χρυσάφι μπορείς να πετύχεις ό,τι θες.

(Ο Αράπης)5

Στο επόμενο παραμύθι η νεράιδα βοηθάει τον Γιάννη να 
ελευθερωθεί από τον κακό βασιλιά:

Τότε η νεράιδα πήρε ένα τσανάκι, το γέμισε νερό, το 
έβαλε κάτω στο πάτωμα, διάβασε απάνω του πολλές 
ευχές, είπε παράξενα λόγια, έριξε μέσα κάτι χορτάρια 
και μάζεψε μέσα ούλες τις μάγισσες και τις ρώτησε τι 
θέλει ο βασιλέας και πού βρίσκεται.

(Ο δύστυχος Γιάννης και ο βασιλέας)6

Οι νεράιδες δίνουν ευχές και χάρες, όταν συμφωνήσει μαζί τους ο 
ήρωας:

...παρουσιάζεται ευτύς η πρώτη νεράιδα και του λέει:
«Τι θέλεις; Με παίρνεις γυναίκα;» «Μπράβο, της λέει, 
κυρά μου, για λόγου σου ήρθα». Τότε εκείνη ευτύς του 
λέει: «Αμέ, και να λάμπεις σαν τον ήλιο».

(Ο αγριάνθρωπος)7 8

Συχνά, η νεράιδα είναι δυνατόν να αιχμαλωτιστεί από κάποιον 
άντρα, αν αυτός κατορθώσει να κλέψει το πέπλο της. Στην περίπτωση 
αυτή, η νεράιδα ακολουθεί τον ήρωα του παραμυθιού στο σπίτι του και 
παίζει το ρόλο της συζύγου και της μητέρας :

«Καλά», είπε το παλικάρι: Όταν όμως έφυγε ο 
διάβολος, πήγε πάλι κλαίγοντας στη γυναίκα του και 
της είπε τη στενοχώρια του. Αυτή τότε του έδωσε ένα

5 Μ Κλιάφα, ό.ττ., σελ. 135.
6 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.ττ., σελ. 259.
7 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 200.
8 Β.Δ. Αναγνωστόττουλος & Κ. Λιάπης (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 34-35.
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ραβδί κι ένα καρβέλι και του είπε: «Πήγαινε μ' αυτά 
στην ακρογιαλιά και κούνησε το ραβδί, και τότε θα 
μαζευτούν όλοι οι διάβολοι: Έπειτα ρίξε τους το ψωμί 
και πες τους, εκ μέρους μου, πως πριν ξημερώσει πρέπει 
να έχουν έτοιμο το καράβι. Μετά ξαναέλα εδώ».

(Το παλικάρι, ο διάβολος και η κόρη του)9

Τα παραμύθια των Νεράιδων επικεντρώνουν ανάγλυφα το θέμα 
τους στη διαμάχη των δύο φύλων για την κυριαρχία του ενός επάνω στο 
άλλο και αποτελούν περίτρανη και συγχρόνως απογοητευτική απόδειξη, 
ότι ακόμη και η υπερφυσική παντοδυναμία της δε γλιτώνει τη γυναίκα 
από την τελική υποταγή10:

Μην ψάχνεις άδικα για τη μαντίλα σου. Την έχω 
εγώ. Μα θέλω να γίνεις γυναίκα μου.

Στην αρχή η Καλότχια πείσμωσε και χύμηξε απάνω 
του να του την πάρει. Μα ο Λάμπρος ήταν παλικάρι 
γερό και δεν τα λογάριαζε κάτι τέτοια. Της έπιασε 
τα χέρια και την κράτησε κει.

Άκου δω, της λέει. Με το άγριο και με το 
ζορμπαλίκι εμένα δε με βάζεις κάτω. Βγάλ' το 
απ' το νου σου. Κι έλα, σαν θες, μαζί μου με το 
καλό, ειδάλλως σε παίρνω με το έτσι θέλω.

(Ο Λάμπρος και η Καλότχια)11 12

Βέβαια, στα παραμύθια συναντάμε και τις «κακές» νεράιδες, οι 
οποίες εμφανίζονται σαν προβολή των «μαγισσών». Όμως οι νεράιδες 
είναι «απυρόβλητες» μάγισσες, αφού γλιτώνουν τις φρικτές δίκες που

1 Λ
καταλήγουν στο θάνατο .

Η νεράιδα εδώ είναι κακιά, αφού παίρνει το παιδί της και αφήνει 
τον άντρα της μόνο του:

Τότε εκείνη του χτύπησε μια μπάτσα και του είπε ότι 
«σου χτυπάω αυτή τη μπάτσα για να σου έρθει το φως

9 Johann Georg von Hahn, Ελληνικά Παραμύθια, μετ. Δημ. Κοίιρτοβικ, εκδ. Opera, Αθήνα 
1991, σελ. 181.
10 Μένη Κανατσούλη, Πρόσωπα γυναικών σε παιδικά λογοτεχνήματα, ό.ττ., σελ. 182.
11 Χάρης Σακελλαρίοιι, Εύθυμα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1987, σελ. 70.
12 Ζορζ Ζαν, ό.ττ., σελ. 59.
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σου, αλλά σε ορκίζω να μην πάρεις άλλη γυναίκα παρά 
αυτή». Χτύπησε τότε τα χέρια της η νεράιδα και γίνηκε 
μεγάλος ανεμοστρόβιλος...Ακούσε τότε μια φωνή από 
τον ανεμοστρόβιλο και έλεγε: «Σ' αφήνω γεια· δε θα με 
ξαναϊδείς ούτε εμένα ούτε το παιδί σου».

ι σ
(Η ανεράιδα)

Γενικά, οι νεράιδες των παραμυθιών πορεύονται σταθερά προς την 
έξοδο τους από τον «δαιμονικό» κόσμο και με την κατάληξη του 

παραμυθιού εξομοιώνονται πια με θνητές γυναίκες. Για τους ακροατές 
των παραμυθιών προσφέρουν εικόνες διπλής συναισθηματικής φόρτισης. 

Για τις γυναίκες ανάγονται σε αξιοζήλευτα πρότυπα μιας υποτυπώδους ή 
ανύπαρκτης γυναικείας χειραφέτησης, ενώ για τους άντρες σε ποθητά 
ερωτικά σύμβολα, μοιραίες γυναίκες, άξια να κατακτηθούν εξίσου για 
την ωραιότητά τους και την ανυπότακτη θέλησή τους13 14. Όλες όμως οι 
σκέψεις και οι προσπάθειες μιας νεράιδας κατατείνουν στο να πάρει πίσω 
το πέπλο της. Μόλις το κατορθώσει, εξαφανίζεται ξαναβρίσκοντας την 

αρχική φύση της κοντά στις άλλες Νεράιδες15.

13 Κ Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 263.
14 Μένη Κανατσούλη, ό.ττ., σελ. 182.
15 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 35.
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4. Οι Γοργόνες

Οι γοργόνες είναι θαλάσσια όντα με κορμί γυναίκας ως τη μέση 

και παρακάτω ψαριού με μία ουρά1. Είναι πολύ όμορφες με μακριά, 
ξανθά ή πράσινα μαλλιά που χτενίζουν με χρυσές χτένες. Η χτένα και ο 
καθρέπτης είναι συνηθισμένα εξαρτήματά τους μαζί με τη ζώνη ή 
μερικές φορές το πουγκί2 3.

Η γοργόνα του παραμυθιού εμφανίζεται ως καλή ή κακή, ενώ 
κάποιες φορές έχει τη δύναμη της προφητείας. Θα ήθελε να έχει ψυχή και 

ποθεί να αποκτήσει δικά της παιδιά . Στο παραμύθι «Του ψαρά το παιδί», 
η γοργόνα αναδύεται στην επιφάνεια της θάλασσας και συμβουλεύει τον 

άκληρο ψαρά να αποκτήσει ένα παιδί με το βαρύ αντίτιμο βέβαια, όταν 
γίνει δώδεκα χρονών να της το δώσουν:

Σα σου δώσω εγώ ένα παιδάκι, όποτε γίνει δώδεκα 
χρονών θα μου το φέρεις;

(Του ψαρά το παιδί)4

Ανάλογο αντίτιμο ζητάει στο παραμύθι «Η γοργόνα».
Πάρε, λέει, αυτό το κόκαλο και δώσ' στο να το φάει η 
γυναίκα σου και θα γκαστρωθεί να κάνετε παλικάρι.
Μονάχα σαν γένει το παιδί δεκαπέντε χρονού, να με το 
φέρετε εδώ πέρα σε μένα...

(Η Γοργόνα)5

Αντίτιμο, επίσης, ζητάει και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να 
την παντρευτεί:

Για να σε πάρω άντρα, πρέπει να τιμωρήσουμε 
εκείνον που μου 'κάμε τόσα κακά.
Πρόσταζε, βασίλισσά μου, και ότι τιμωρία πεις 
θα του κάνω, φτάνει μόνο να προστάζεις.

1 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνκια, τόμος 180ζ ό.π., σελ. 447.
2 Τζ. Σ. Κούπερ, Ο θαυμαστός κόσμος των παραμυθιών, ό.π., σελ. 130.
3 ό.π., σελ. 130.
4 Γ.Α. Μέγας, Ελληνικά παραμύθια, ό.π., σελ. 99.
5 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), Παραμύθια του λαού μας, ό.π., σελ. 159.
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- Ν' ανάψουν ένα φούρνο που να καίει εφτά 
μερόνυχτα και στις εφτά μέρες να τον ρίξουνε 
μέσα στον φούρνο να καεί.

(Η βασίλισσα των γοργόνων)6

Σε πολλά παραμύθια η γοργόνα καραδοκεί για να προκαλέσει το
κακό:

Πάει τότε να πλυθεί σε ένα μέρος στη θάλασσα. Βγαίνει 
η γοργόνα, τον αρπάζει τον Γιαννάκη και τον κατάπιε, 
τον έφαγε.

(Η Γοργόνα)7 8

Εμένα με λένε γοργόνα, αποκρίνεται η 
ψαρογυναίκα, και ζητώ το ταϊνι μου.
Και τι πράμα είναι το ταϊνι σου; λέει το παιδί.
Το ταϊνι μου είναι να μου ρίξεις έναν άνθρωπο 
να φάω, λέει η ψαρογυναίκα, και αν δε μου το 
ρίξεις θα αναποδογυρίσω το καράβι.

ο

(Το αντρειωμένο παιδί κι ο ψεύτης Εβραίος)

Δεν άφηνε κανένα καράβι να περάσει. Έβγαινε μπροστά 
τους, τ' άρπαζε απ' την καρένα, κρεμιόταν στο 
μπαστούνι και τα βούλιαζε. Κανέναν δε γλίτωνε!

(Ο Γιαννάκης, ο γιος της ορφανής)9

6 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 277.
7 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.ττ., σελ. 363.
8 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 354.
9 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 361.
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5. Οι Λάμιες

Η Λάμια δεν είναι άλλη από την αρχαία Λαμία ή Εμπούσα, 
κακοποιό δαίμονα που άρπαζε και έπνιγε τα μικρά παιδιά και τους 
ρουφούσε το αίμα. Προήλθε από την αρχική εκδοχή, ότι στη Λαμία, που 
την ερωτεύτηκε ο Δίας, η ζηλιάρα Ήρα έστειλε παραφροσύνη, με 
αποτέλεσμα να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά1 2. Μερικοί ερευνητές 

ετυμολογούν τη Λάμια από τη λέξη λαιμός, συγγενική προς τη λέξη 
λάμυρος, που σημαίνει αδηφάγος, λαίμαργος .

Στο παραμύθι εμφανίζεται ως ανθρωποφάγο τέρας3. Οσφραίνεται 
τον άνθρωπο και επιθυμεί να τον καταβροχθίσει:

Κάπου δω, κάπου κει, κάπου ανθρώπινη ψυχή 
μυρίζει.

Το βλέπεις κείνο το σύννεφο, Γιαννάκη; Είναι η 
μάνα μου και θα μας φτάσει να μας φάει.

(Της Λάμιας η θυγατέρα)4

Στα περισσότερα παραμύθια λοιπόν η Λάμια παρουσιάζεται κακή: 
...έρχεται η λάμια, δεν ακούς τη βαζούρα; Ακούγονταν 
βου βου βου βου...

(Τα Δίδυμα)5

...Τα μεσάνυχτα έρχεται η λάμια. Χαλασμός, κακό εκεί 
που περνούσε. Ζυγώνει η λάμια, τη βλέπει το 
βασιλόπουλο και το βάνει κι αυτό στα ποδάρια.

Η σπηλιά της λάμιας είχε κι άλλον τόπο πολύ μέσα.
Προχωράει, προχωράει το βασιλόπουλο, βρίσκει μια 
πόρτα. Ανοίγει, ήταν μια κοπέλα πολύ όμορφη. Την είχε 
η λάμια κλεισμένη.

1 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 37.
2 Εγκυκλοπαίδεια ΠάπυροςΛαρούς Μπρπάνικα, τόμος 37ος, ό.π., σελ. 247.
3 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 37.
4 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 219.
5 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, ό.π., σελ.38.
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Out, τι θέλεις εδώ μέσα; Φεύγα γρήγορα γιατί θα 
σε φάει η λάμια, φωνάζει η κοπέλα.

(Τα χρυσά μήλα)6

...Αλλά η λάμνισσα που να ακούσει. Τον πήγε λοιπόν 
στο σπίτι και λέει στη θυγατέρας της:

- Σου έφερα, Μαρούλα, ένα μεζέ πρώτης τάζεως. 
Εγώ αύριο το πρωί θα πάω στην εκκλησία που 
είναι Κυριακή. Εσύ θα τον σφάζεις και θα τον 
βάλεις στον φούρνο να φάμε, να θαραπαυούμε.

(Ο Μισοκωλάκης)7

Και τότε βαθιά χαράματα ακόμα ακούστηκε μια 
τρομερή βοή, που έκανε ζώα και ανθρώπους να 
τρέμουν και φάνηκε η φρικτή λάμια να γυρίζει με το 
άρμα της, που το έσερναν φτερωτά φίδια. Όταν 
αντίκρισε το μικρό κοριτσάκι, τα μάτια της γούρλωσαν 
από την έκπληξή της.

Πώς τόλμησες εσύ μικρή να πατήσεις το πόδι 
σου στο σπιτικό μου; Δε φοβήθηκες πως θα σε 
φάω; της φώναξε.

(Η Αρετή)8

Αχ, μωρή, τη λέει η λάμια, συ ήσουνα που βλέπανε μες 
το νερό οι θυγατέρες μου και μου ήρθαν ξετρελαμένες 
και για χατίρι σου άφησα εγώ το ζύμωμα μου σύξυλο! 
Κατέβα κάτω να σε φάω.

(Η Μαρούλα)9

Βέβαια, σε μερικά παραμύθια παρατηρούμε πως η λάμια δε 

δημιουργεί κακό, αντίθετα βοηθάει τον ήρωα και τον συμβουλεύει, ως 

αντάλλαγμα του καλού που της έκανε:

b Άννα Αγγελοπούλου & Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και 
παραλλαγών Α.Τ. 300-499, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε, Αθήνα 1999, σελ. 47-48.
7 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 61.
8 ό.π., σελ. 537-538.
9 Γ.Α. Μέγας, ό.π., σελ.48.
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Καλά, θα σε κρατήσω δέκα μέρες να με υπηρετείς και 
αν μείνω ευχαριστημένη θα σου δώσω ό,τι ζητάς.

(Η Αρετή)10

Τότε μπαίνει και βλέπει μια λάμια ψηλή, άγρια, με τα 
μαλλιά της σηκωμένα και πάνιζε το φούρνο με τα βυζιά 
της. Καθώς την είδε το παιδί, φοβήθηκε, αλλά δεν είπε 
τίποτα. Δεν χάνει καιρό, κόβει ένα κομμάτι απ' το 
επανωφόρι του, το βουτάει στο νερό και της πάνισε το 
φούρνο με ένα ξύλο.

Τότε του λέει η λάμια: «Το καλό που μου 'κάνες τι 
θέλεις να σου κάμοι;»

«Ω παιδί μου, κρίμα στα νιάτα σου· σε εκείνο το σπίτι 
της Τρισεύγενης είναι ανεράιδες.

Για την όξω πόρτα του παλατιού σου δίνω εγώ λίγο 
νερό και την ραντίζεις και θ' ανοίξει...»

(Η Τρισεύγενη ή Τα τρία κίτρα)11

Επίσης, βοήθεια και προστασία προσφέρει η λάμια στον ήρωα του 

παρακάτω παραμυθιού:
Τότε το βασιλόπουλο της έδειξε πώς ψήνουν το ψωμί κι 
η λάμια χάρηκε τόσο, που του είπε:

- Για το καλό που μου έκανες, θα σε προστατέψω 
απ' το δράκο και θα σε κρύψω στο ντουλάπι κι 
αν ο δράκος μου ορκιστεί πως δε θα σε φάει, θα 
σε βγάλω έξω, αν όμως δεν το κάμει, θα μείνεις 
κρυμμένος εκεί μέσα.

(Ο σιδερένιος δερβίσης και το βασιλόπουλο με τα τρία
παξιμάδια)12

10ό.ττ., σελ. 538.
11 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 266-267.
12 Johann Georg von Hahn, ό.ττ., σελ. 27.
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6. Οι Στρίγγλες

Σύμφωνα με την παράδοση οι στρίγγλες είναι φτωχές γριές που 
ασχολούνται με μάγια, μεταμορφώνονται σε πουλιά και εισβάλλουν 
αόρατες στα σπίτια, για να βλάψουν τις γυναίκες και κυρίως τα παιδιά, 

των οποίων ρουφούσαν το αίμα. Παρουσιάζονται συνήθως με σουβλερά 
νύχια και σε ορισμένες παραδόσεις είναι τρεις, έχουν ένα κοινό δόντι, 
ένα αυτί και ένα μάτι1. Κατοικούν στα βουνά ή σε ορισμένους τόπους ή 

τρέχουν στους δρόμους καβάλα σε καλάμια. Η αποτελεσματική 
απόπεμψή τους επιτυγχάνεται με κρότους και χτυπήματα, ενώ 
παράλληλα επιβάλλεται και η φύλαξη του παιδιού μέχρι να βαπτιστεί2.

Στο παραμύθι η στρίγγλα μπορεί να αποκαλύπτει τις 
ανθρωποφαγικές της τάσεις από τη βρεφικής της ηλικία. Γεννημένη σε 
μια ανυποψίαστη ανθρώπινη οικογένεια, χωρίς να παραλλάξει εξωτερικά 
από τα αδέρφια της, καταβροχθίζει τα πάντα (τα άλογα, τα αδέλφια και 
τους γονείς της):

...Αυτή ήτανε στρίγγλα και κανένας δε το 'ξερε. Ο 
βασιλέας είχε ένα στάβλο κι έβανε μέσα τα βασιλικά τα 
άλογα. Η στρίγγλα κάθε βράδυ σηκώνονταν απ' τη 
κούνια της και πήγαινε στο στάβλο κι έτρωγε από ένα 
άλογο.

Η στρίγγλα είχε φαγωμένα ούλα τα ζα, τα πρόβατα, τα 
γίδια, τα βόδια, τα γατιά, τα σκυλιά, τους ανθρώπους, τ' 
αδέλφια της, τους γονιούς της. Δεν άφηκε κανένα 
ζωντανό.

Σαν τον είδε το Γιαννάκη η στρίγγλα, έτρεξε να τον 
υποδεχτεί.

- Καλώς τόνε τον Γιαννάκη. Καλώς ήρθες. Έλα 

μέσα, Γιαννάκη.
Τον έμπασε μέσα στο σπίτι τον Γιαννάκη.

- Κάτσε, Γιαννάκη, να πάω στην κουζίνα να σου

1 Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 32ος, εκδοτική εταιρεία «Ακάδημος», Αθήνα 1980 
σελ.252.
2 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τόμος 55υς, ό.π., σελ.312.
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ψήσω καφέ.
Κάθισε ο Γιαννάκης. Αυτή του έδωκε κι ένα μπουζούκι 
να παίξει, για να καταλαβαίνει πως ο Γιαννάκης είναι 
εκεί. Βγήκε όξω από την κάμαρη. Έκανε τάχα πως θα 
πάει να του ψήσει καφέ, κι αυτή πήγε στο υπόγειο, να 
τροχίσει τα δόντια της για να τον φάει τον Γιαννάκη...

(Η στρίγγλα)3

Η στρίγγλα όταν θυμώνει γίνεται ένα θηρίο. Δίνει κατάρες. 
φωνάζει και προκαλεί το κακό:

Μόλις βλέπει η στρίγγλα πως της πήρανε το κλειδί και 
τ' ακοίμητο καντήλι γίνηκε θεριό. Κατεβαίνει στο 
στάβλο, δε βρίσκει το άλογο, γίνεται αερικό, χύνεται 
πίσω του, αρχίζει να τον κυνηγά.

Φωνάζει η Μέαινα: «Καταραμένη να 'σαι λίμνη, αν δεν 
τον πνίξεις τώρα που θα πάει να περάσει!»

Κοντά στο χωράφι με τα θηρία, βλέπουν πάλι την 
στρίγγλα και ερχόταν πάνω τους, τα μάτια της είχαν 
πεταχτεί όξω απ' το κακό της, και απ' το στόμα της 
βγαίνανε αφροί, ήταν ένα φόβηστρο, να την βλέπεις και 
να τρέμεις.

(Τ' ακοίμητο καντήλι)4

3 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.ττ., σελ.383-386.
4 ό.ττ., σελ.225.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΘΝΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

1. Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις 
θνητές ηρωίδες των λαϊκών παραμυθιών, οι οποίες ζουν ρεαλιστικά στον 
ανθρώπινο κόσμο και με τη γήινη παρουσία τους προσγειώνουν τον 
ακροατή με τρόπο πιο απτό στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, θα 

αναφερθούμε στον τρόπο με. τον οποίο παρουσιάζεται η γυναίκα στα 
λαϊκά παραμύθια, στη διαδρομή της από κορίτσι έως ώριμη γυναίκα. Στο 
παραμύθι, λοιπόν, παρουσιάζεται με τη μορφή της κόρης, της γυναίκας 

και της γριάς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελέγχει βασικές λειτουργίες 
όπως είναι ο έρωτας, η γέννηση, η ανατροφή και ο θάνατος1.

Η γυναίκα του λαϊκού παραμυθιού μπορεί να είναι νοικοκυρά, 

υπάκουη, πειθήνια, δυναμική, έξυπνη, ν' αναλαμβάνει προ)τοβουλίες, να 
μάχεται για το σύζυγό της, να ταξιδεύει μόνη της ακόμη και να 
αντιμεττοπίζει τους πολεμιστές με γενναιότητα σαν άντρας2. Στην 

οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας ηθικά και 
οικονομικά στη στήριξή της. Μάλιστα, κάποιες φορές μπορεί να ασκεί 
κάποιο επάγγελμα, που αρμόζει στο φύλο της. Σε αρκετές περιπτώσεις 

θεωρείται πολύτιμη βοηθός του άντρα και τον αντικαθιστά ισάξια, 
επηρεάζοντας αποφασιστικά τη ροή των γεγονότων3.

Ωστόσο τα ελαττώματα υπερτερούν των προτερημάτων και η 

γυναίκα είναι μεν γλυκομίλητη, όμορφη και μυαλωμένη αλλά και 
άπληστη, πονηρέ], πολυλογού, χαζή και άπιστη. Εμφανίζεται πολύ 
περισσότερο από τον άντρα εκτεθειμένη στην κακοβουλία και στην 

κακολογία και οφείλει συνεχώς να αποδεικνύει την τιμιότητα και τη

1 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάττης (Επιμέλεια), ό.π., σελ 91.
2 Μένη Κανατσούλη, Πρόσωπα γυναικών σε παιδικά λογοτεχνήματα, ό.π., σελ. 175.
3 Αγγελική Κομποχόλη-Πατρικάκου, «Η γυναίκα στο νεοελληνικό παραμύθι», Στο συλλογικό 
τόμο Από το παραμύθι στα κόμικς, ό.π., σελ.235-236.
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σεμνότητα της στην κοινότητα στην οποία ζει4. Έτσι, ηλικιωμένες, νέες, 
πεθερές, μητέρες και αδελφές είναι πρόσωπα με θετικά και αρνητικά 
στοιχεία που κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την πλοκή του 
παραμυθιού.

4 Διαμαντή Αναγνωστοπούλου, «Γυναικεία πρόσωπα μέσα στο λαϊκό παραμύθι», Στο 
συλλογικό τόμο Από το παραμύθι στα κόμικς, ό.π., σελ.380-381.
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2. Η κόρη

Στο παραμύθι ως ιδανικό σχήμα προβάλλεται η οικογένεια με 
πολλά αγόρια και μία κόρη: «Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια γριά, 

είχε εννιά παιδιά και μία κόρη». Η κόρη προσφωνείται με το προσωπικό 
της όνομα: Ρήγω, Βενετία, Αρχοντούλα ή γενικώς: κόρη, κορίτσι, 
παιδάκι, δυχατέρα ή με κάποιες τρυφερές παρομοιώσεις από τον φυτικό 
κόσμο π.χ. άσπρο λουλουδάκι1.

Η μητέρα και η γιαγιά αναλαμβάνουν την αγωγή της 
παραμυθοκόρης. Το πρότυπο της γυναίκας ως συζύγου-μητέρας- 
νοικοκυράς άφηνε ελάχιστα περιθώρια για μόρφωση. Ωστόσο σε κάποιες 
περιπτώσεις η κόρη πηγαίνει σχολείο (κυρίως οι βασιλοπούλες). 
Αντιθέτους οι φτωχές κόρες του παραμυθιού συνήθως έπρεπε να 
εργάζονται και να συμβάλουν στην οικιακή οικονομία, με σκοπό την 

επιβίωση της οικογένειας2.
Στα περισσότερα παραμύθια η κόρη προβάλλεται ως καλή, έξυπνη 

και γενναία. Βέβαια, κάποιες φορές παρουσιάζεται ως ζηλιάρα, 
ανυπάκουη, απαιτητική, ενώ διακρίνουμε και την επιθυμία της να 

παντρευτεί, όταν φτάσει στην ανάλογη ηλικία. Στα παρακάτω 
αποσπάσματα παραμυθιών γίνεται φανερή η αγάπη της κόρης προς τους 
γονείς της και ταυτόχρονα η παρουσία αρνητικών συναισθημάτων σε 

κάθε αποχώρηση της μητέρας ή του πατέρα:
Καλά να πας πατέρα μου και καλά να ’ρθεις. Εγώ θα 
καθίσω με την νταντά μου και θα σε καρτερώ. Μονάχα 
να 'ρθεις γρήγορα, γιατί δεν έχω κανέναν άλλον να 
βλέπω στο σπίτι.

(Το κοιμισμένο βασιλόπουλο)3

1 Αγγελική Κομποχόλη-Παιρικάκου, «Η γυναίκα στο νεοελληνικό παραμύθι», ό.π., σελ.227.
2 ό.π., σελ.227.
3 Γ.Α. Μέγας, ό.π., σελ.164.
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Δε θέλω τίποτα απ' τα ωραία πράγματά σου..., θέλω να 
με πας στη μανούλα μου...

(Το μαρούλι)4

... μια χάρη μονάχα σε παρακαλώ να μου κάνεις, να μ' 
αφήνεις να βλέπω δυο φορές τη μέρα τον πατέρα μου 
στη φυλακή που τον έβαλες.

(Τα αινίγματα)5

Μα η καημένη η Μαρούλα κι ας είχε όλα τα καλά στο 
παλάτι του Ήλιου, θυμόταν τη μάνα της κι όλη τη μέρα 
καθόταν στο περιβόλι και έκλεγε...

(Η Μαρούλα)6

Η καημένη η Σταχτοπούτα έκλαιγε και ξεφώνιζε, και 
κάθε βράδυ βγαίνανε τα αδέλφια της και πήγαιναν πότε 
εδώ και πότε εκεί για περίπατο κι αυτή έβγαζε τα 
κόκαλα (της μάνας της) από το σεντουκάκι, τα 
διπλομοιρολογούσε κι ύστερα τα ξανάβαζε εκεί μέσα κι 
έκρυβε το σεντουκάκι. Σαράντα μέρες καθημερινά 
μοιρολογούσε τα κοκαλάκια.

(Η Σαχταρίτσα-Η Σταχτοπούτα)7

Στα παρακάτω αποσπάσματα παραμυθιών η κόρη είναι ένα 
πρόσωπο που βοηθάει τους γονείς και τους φροντίζει όταν το έχουν 
ανάγκη:

Πατέρα, βλέπω πως δε τα βγάζεις πέρα. Να κάνω κι εγώ 
καμιά δουλειά, για να ζήσουμε. Θα μαζεύω 
αγριολούλουδα, θα τα πηγαίνω στη Σμύρνη να τα 
πουλώ.

(Ή κόρη του μπαλωματή)8

Η Μηλιά έκανε κι εκείνη ό,τι μπορούσε για να τους 
βοηθήσει. Μάζευε στο δάσος αγριοφράουλες, μενεξέδες

4 Αυγή Παπάκου-Λάγου, Η γυναίκα στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι, ό.π., σελ.43.
5 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ.61.
6 Γ.Α. Μέγας, ό.π., σελ.44.
7 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ.82-83.
8 ό.π., σελ.157.
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και άλλα λουλούδια και τα πρόσφερε στους διαβάτες με 
ένα χαμόγελο τόσο γλυκό, που σπάνιο ήταν να της 
αρνηθούν τη πεντάρα τους, όσοι είχαν να τη δώσουν.

(Η μηλιά)9

Έτσι, η καημένη η Σουρταφέρω, μ' όλο που εκτός από 
την ομορφιά της ήταν και πολύ έξυπνη, έμεινε στο 
σπίτι, έκανε τις δουλειές και περιποιότανε τα λουλούδια 
του κήπου της.

(Η Σουρταφέρω)10

Η Αρετή αγαπούσε πολύ τη μητέρα της για να της 
χαλάσει το χατίρι. Μια μέρα όμως που ο πατέρας της 
έλευιε σε μακρινό ταξίδι, η μητερούλα της έπεσε βαριά 
άρρωστη στο κρεβάτι. Το μικρό κοριτσάκι έκανε ό,τι 
μπορούσε για να της ανακουφίσει τον πόνο.

(Η Αρετή)11

Στο παρακάτω παραμύθι η κόρη παρουσιάζεται πολύ καλόψυχη 
και προσπαθεί να πείσει τον πατέρα της να μην κάνει κακό στη μητριά 
και την κόρη της, παρ’ όλα τα δεινά που της δημιούργησαν:

Αλλά η Χρυσάφω, που ήταν καλόψυχη, τον εμπόδισε 
και τον παρακάλεσε να μην κάνει κακό στην μητριά της 
και στην κόρη της αλλά να τις διώξει μόνο μακριά από 
τη χώρα.

(Η Χρυσάφω)12

Βέβαια, η κόρη σε πολλά λαϊκά παραμύθια παρουσιάζεται έξυπνη 
και βοηθάει τους γονείς και τα αδέρφια της, δίνοντας έξυπνες λύσεις:

- Κόρη μου, τι να σου πω· ο θείος σου έχει τώρα 
τρεις φορές που με λέει καλή μέρα αδελφέ με τις 
εννιά σου σκρόφες.

9 ό.π., σελ.50.
10Ζωη Σπυροπούλου-Παπαδημητρίου, Παραμύθια της Πελοποννήσου, ό.π., σελ.20.
11 Κ . Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 535.
12 ό.π., σελ.534.
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Αλή, πατέρα μου, και δεν ξέρεις να του πεις 
καλή μέρα αδελφέ με τους εννιά σου κάπρους;

(Ο κυρ Βοριάς)13

Πάει τότε και ρωτά τη θυγατέρα του και εκείνη του 
λέει: «Θα πεις, πατέρα, πως το πιο γρήγορο πράγμα του 
κόσμου είναι ο νους».

(Ποιο είναι το γρηγορότερο πράμα του κόσμου;)14

Κλαίγοντας εξήγησε στη κόρη του τι είχε γίνει και 
εκείνη, που τον λυπήθηκε ξανά τον ορμήνεψε τώρα να 
ζητήσει από το δράκοντα «τη φλογέρα που όταν παίζει 
βγαίνουν φίδια κι αρπάζουν όποιον είναι μπροστά 
τους».

(Η ταμπακερίτσα)1'

Καλά σου είπε, πατέρα, σε όλα. Ακούσε. Το "δύο 
νομάτου> το 'πε για το ραβδί σου, κι έτσι που δε βλέπεις 
καλά, τα πόδια με το ραβδί γίνανε τρία. Για τα στάρια 
ήθελε να μάθει αν είναι ξεχρεωμένα ή τα χρωστάνε, 
οπότε είναι σαν να 'ναι φαγωμένα.

(Μάνα και παιδί)16

Την άλλα την ημέρα δώνει του πατέρα της ένα 
ξυλαράκι, λέει:

- Άντε στο βασιλέα να του το δώκεις και να του 
πεις να μου φτιάξει μια κρεβαταριά μόνο μ' αυτό 
το ξυλαράκι, να μη βάλει καθόλου δικό του ξύλο 
και τότε μ' αυτήν την κρεβαταριά που θα μου 
κάμει, θα του υφάνω το πανί.

(Η μυλωνού)17

Λέει λοιπόν η μικρή: «Να τη βάλουμε σ' εκείνο τ' 
ονταδάκι που έχει ένα κρυφό μέρος και μπορούμε να

13 Κ. Καφανιάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ.234.
14 Γ.Α. Μέγος, ό.π., σελ. 194.
15 Ζωή Σπυροπούλου-Παπαδημητρίου, ό.π., σελ. 36-37.
16 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 267.
17 Κ. Καφαντάρης, ό.π., σελ. 439.
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δούμε τι θα κάνει μέσα». Την βάζουν εκεί πέρα, 
σφαλνούν την πόρτα και φεύγουν. Η μικρή όμως έμεινε 
και πήγε απ' την κρυφή εκείνη την αραμάδα κι έβλεπε.

(Η έξυπνη κόρη και ο πρωτοκλεφταράς)18

Σε αρκετά λαϊκά παραμύθια η κόρη βοηθάει τον πατέρα της, 
παίρνοντας τη θέση του και πηγαίνει η ίδια στον πόλεμο. Παρουσιάζεται, 

λοιπόν, ασυμβίβαστη και γενναία και υποστηρίζει τον πατέρα της που 
βρίσκεται σε δύσκολη θέση:

Και γι αυτό κάθεσαι και κλαις πατέρα μου; του λέει, 
κόψε μου εμένα μια φορεσιά ανδρίκια και δωσ' μου κι 
ένα άλογο καλό, να πάω εγώ στον πόλεμο.

(Η βασιλοπούλα που πάγει στον πόλεμο)19

Έχεις εμένα, τη Θοδώρα σου, πατέρα. Εγώ θα ντυθώ 
άντρας και θα πάω να μονομαχήσω με το γιο του 
βασιλιά. Έχω ελπίδα και πίστη ότι θα τον νικήσω και θα 
γλιτώσουμε το βασίλειό μας και την τιμή μας.

(Η Θοδώρα)20

- Έννοια σου, πατέρα μου.
Του διορίζει και της κάνει δυο τρεις φορεσιές αντρίκια 
φορέματα και λέει του πατέρα της:

- Να δούμε πατέρα, ποιος θα το φέρει, εκείνος ή 
εγώ;

(Ο κυρ Βοριάς)21

Αρπάζει ένα σπαθί που 'χει ο πατέρας της και 
κατεβαίνει κάτω. Στέκεται στα πλαϊνά της πορτούλας, 
με το σπαθί σηκωμένο, έτοιμο. Στο τέλος οι κλέφτες 
έσπασαν την πόρτα. Σκύβει ένας από τους κλέφτες να 
μπει μέσα. Το κορίτσι τον χτυπάει μια και τον κόβει.

(Τα περιστέρια)22

18 ό.π., σελ. 487.
19 ό.π., σελ. 148-149,
20 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 204.
21 Κ. Καφανιάρης ό.π., σελ. 234.
22 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 222.



Στο παρακάτω παραμύθι η κόρη του βεζίρη παρουσιάζεται 
ζηλιάρα. Ζηλεύει την κόρη του βασιλιά, την οποία δε θέλει να βλέπει 
καθόλου:

Ο Στρογγύλιος είχε μια κόρη πολύ άσχημη, που ζήλευε 
της βασιλοπούλας, που ήταν πολύ όμορφη και είπε στη 
μάνα της: «Ή τη βασιλοπούλα θα βγάλετε από δω ή εγώ 
θα πεθάνω».

(Το παραμύθι του Απολλώνιου)23

Σε αρκετά παραμύθια η κόρη παρουσιάζεται ανυπάκουη, αφού δεν 
ακούει τις συμβουλές του πατέρας της, για να παντρευτεί. Μάλιστα θέτει 
κάποιους όρους, για να γίνει ο γάμος:

Καλά λοιπόν, θα υποταχθώ στη θέληση σου και θα τον 
παντρευτώ, αλλά με τον όρο πως θα λύσει τρία 
προβλήματα που θα του βάλω, για να δω αν αξίζει να 
γίνει άντρας μου.

(Η βασιλοπούλα που δεν ήθελε να παντρευτεί)24

Αντίθετα, στα επόμενα παραμύθια φαίνεται η επιθυμία της κόρης 
να παντρευτεί και παραπονείται στον πατέρα της πως δεν έχει μεριμνήσει 

καθόλου γι αυτό:
«Έτσι παραγίνωσα κι εγώ», αποκρίθηκε η κόρη, «και 
σου ζητάω να με παντρέψεις επιτέλους».

(Το βασιλόπουλο και το πουλάρι του)25

Ω, συμφορά μου! Κι εγώ που νόμιζα πως έσπαγες το 
κεφάλι σου πώς να με παντρέψεις!

(Ένα κορίτσι στον πόλεμο)26

Οι κόρες κάποιες φορές παρουσιάζονται απαιτητικές, ζητούν δώρα 
από τον πατέρα τους και του δίνουν κατάρες για να μην τα ξεχάσει:

23 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 560.
24 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 205.
25 ό.π., σελ. 42.
26 ό.π., σελ. 69-70.
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Και για να μην ξεχάσει ο πατέρας τους τις παραγγελίες 
τους, του έδωσαν ευχή και κατάρα να μην μπορεί να 
σαλπάρει το καράβι του αν δεν είχε πάνω του τα δώρα.

(Η χρυσόβεργα)27

Στα επόμενα παραμύθια η κόρη είναι κακή και άπονη, αφού δε 
δείχνει αγάπη και φροντίδα για τους γονείς της. Μάλιστα κάποτε φτάνει 
στο σημείο να τους σκοτώσει:

Πήγε τότε η μεγαλύτερη κι έφερε την τσεκούρα και 
σκότωσε τη μάνα τους, τη μαγειρέψανε και κάτσανε να 
τη φάνε.

(Η Σταχτιαρού)28

Εκείνος ήταν πολύ καλός άνθρωπος, αλλά τα κορίτσια 
του δεν του έμοιαζαν καθόλου, ήταν πολύ αχα'ίρευτα 
και καθόλου τον κύρη τους δεν τον πρόσεχαν.

(Η Σταχτοπούτα η Μαρίτσα)29

Μα ύστερα έκανε τρεις κόρες κι εκείνες το ρίξανε στο 
λούσο και για λίγα χρόνια φάγανε όλη την κατάσταση 
του πατέρα τους, που την απόκτησε με κόπο και με 
ιδρώτα και τον κάνανε πάλι να περπατά με το μισό 
παπούτσι...

(Ο παπουτσής κι η βασιλοπούλα)30

27 ό.π., σελ. 46.
28 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.ττ., σελ. 294.
29 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 92.
30 ό.π., σελ. 263.
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3. Η αδελφή

Στο λαϊκό παραμύθι η αδελφή εμφανίζεται πότε καλή με τα 

αδέλφια και την υπόλοιπη οικογένειά της και πότε άπονη και 
ζηλόφθονη. Δεν είναι λίγα τα παραμύθια που παρατηρείται η ανυπόκριτη 
αγάπη της αδελφής με τον αδελφό, η οποία αγγίζει τα όρια της 
αυτοθυσίας'. Η αδελφή υφίσταται σκληρές δοκιμασίες για τη σωτηρία 
των αδελφών της, με κίνδυνο να απολέσει όχι μόνο το μελλοντικό της 

σύζυγο, αλλά και την ίδια της τη ζωή . Πολλά όμως είναι και τα 
παραμύθια που φανερώνουν τη ζηλοτυπία ανάμεσα στις αδελφές. Έτσι, 
ενώ οι σχέσεις του αδελφού με την αδελφή παρουσιάζονται αρμονικές 
και θυσιαστικές, οι σχέσεις των θυγατέρων αδελφών είναι συνήθως 
ανταγωνιστικές και αντιζηλικές. Κύριος λόγος ατής της αντιπαράθεσης 
είναι η ομορφιά ή η τύχη της μιας έναντι της άλλης1 2 3.

Στα παρακάτω παραμύθια φαίνεται η αγάπη της αδελφής για τα 
αδέλφια της και η αυτοθυσία της για χάρη τους:

Θέλεις να σώσεις τους αδελφούς σου; Εδώ το γύρο στη 
σπηλιά είναι πολύ τσουκνίδα να βγει. Να μαζώξεις και 
να την πατήσεις ξυπόλητη και να την κάνεις κλωνά και 
μ' αυτήν να κάνεις εννιά φορέματα να τα φορέσουν οι 
αδελφοί σου και έτσι θα τους γλιτώσεις.

(Οι εννιά αγριόκυκνοι και η ωραία Ελένη)4 5

Η αδελφή του δεν κοιμήθηκε. Μόλις είδε το φίδι και 
μπήκε μέσα στο παπούτσι του, πήρε το παπούτσι και το 
πέταξε στο ποτάμι.

(Οι Μοίρες)'

Η αδελφή πολλές φορές προσπαθεί να βοηθήσει και να 
συμβουλέψει τα αδέρφια της, όταν έχουν ανάγκη:

1 Αγγελική Κομποχόλη-Πατρικάκου, «Η γυναίκα στο νεοελληνικό παραμύθι», ό.π., σελ. 229.
2 Μένη Κανατσούλη, «Γυναικείοι χαρακτήρες μέσα στα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν», περ. Διαδρομές, τ. 17/1990, σελ. 27-28.
3 Αγγελική Κομποχόλη-Πατρικάκου, ό.π., σελ. 230.
4 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 52.
5 ό.π., σελ. 439.
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Μην πίνεις αδελφούλη μου, θα γίνεις ελαφάκι.
(Το ελαφάκι)6

Μη δε βλέπεις τι γράφει; Οποιος πιει νερό από τη 
βρύση αυτή θα γίνει λιοντάρι. Μην πιεις, αδελφέ μου, 
νερό και γίνεις λιοντάρι και με φας!

(Η Πούλια κι ο Αυγερινός)7

Γιάννη μου, να ετούτη τη βέργα. Χτύπησε με δαύτη 
τρεις φορές και θα γίνει ό,τι πεις.

(Η Αναβρίδα που έγινε χρυσόψαρο)8

Βέβαια, σε αρκετά παραμύθια η αδελφή παρουσιάζεται καλόψυχη 
με τις αδελφές της ακόμη κι αν αυτές τη ζηλεύουν:

Εκείνη είχε αγγελικιά ψυχή και δεν ήπιανε κακία. Τις 
αγαπούσε και δεν καταλάβαινε τη ζήλια τους.

(Ο χρουσαϊτός Ατυς και η βασιλοπούλα Ροδογάλη)9

Η Κάλλω, για να μην χαλάει το χατίρι της μάνας της και 
της αδελφής της, έτρεχε η κακομοίρα σ' όλες τις 
δουλειές.

(Η Κάλλω κι οι καλικάντζαροι)10

Οπως προανέφερα, πολλά είναι τα παραμύθια που δείχνουν τη 
ζηλοτυπία μεταξύ των θυγατέρων αδελφών:

Σαν τ' άκουσαν οι μεγαλύτερες αδελφές ένα κι ένα 
δαγκάθηκαν και γύρισαν στο σπίτι φαρμακωμένες.

(Η Μυρσίνα)11

6 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Λαϊκά παραμύθια για μικρά παιδιά, εκδ. Καστανιώτης. Αθήνα 1997, 
σελ. 54.
7 Αυγή Παπάκου-Αάγου, ό.π., σελ. 65.
8 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 326.
9 Κ Καφαντάρης ό.π., σελ. 468.
10 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 74
11 Γ_Α. Μέγας, ό.π., σελ. 58.
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Ακόυσαν οι δύο αδελφές τι είπε ο ήλιος και ζήλεψαν 
την Κυριαρίνα. Γι' αυτό γύρευαν ευκαιρία να την 
ξεφορτωθούν.

(Κυριαρίνα)12

Η Μάρμπω τα έβλεπε αυτά, έβλεπε στον καθρέφτη και 
τον εαυτό της και ζήλευε.

(Η Κάλλω κι οι καλικάντζαροι)13

Σαν το φόρεσε και βγήκε απ' το δωμάτιό της, τη 
θαύμασε όλος ο κόσμος κι οι αδελφές της άρχισαν να τη 
ζηλεύουν.

Οι αδελφές της όμως τη ζήλεψαν τόσο, που κάθισαν και 
σκύφτηκαν τι κακό να της κάνουν.

(Η χρυσόβεργα)14

... όταν ήταν λεχώνα οι αδελφές της, που τη ζήλευαν για 
την ευτυχία της, βρήκαν ευκαιρία να της κάνουν 
επίσκεψη. Οταν πήγαν ήταν μόνη της. Την έχωσαν τότε 
γρήγορα-γρήγορα σε ένα κουτί και το έριξαν στο 
ποτάμι.

(Η Σταχτοπούτα)15

Ετρέξανε γρήγορα οι αδελφές της και κρύψανε τη 
Σταχτιαρού κάτω από την κόφα της σταφίδας, τάχατε να 
μην τις ντροπιάσει!

(Η Σταχτιαρού)16

Οι δύο μεγάλες ήτανε κακές και ζηλεύανε τη Ροδογάλη. 
(Ο χρουσαϊτός Άτυς και η βασιλοπούλα Ροδογάλη)17

12 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 20.
13 ό.π., σελ. 74.
14 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 48-49
15 ό.π., σελ. 88.
16 Κ Καφαντάρης, Ο φεγγαράς. ό.π., σελ. 296.
17 ό.π., σελ. 468.
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Και έτσι οι δύο αδελφάδες φαρμακωθήκανε απ' τη 
ζήλια τους και σηκωθήκανε και φύγανε.

(Η ανεράιδα)18

Η άλλη πήγαινε να σκάσει από τη ζήλια της και δεν 
ήξερε τι να κάνει, για να χαλάσει τις προξενιές.

(Οι δύο αδελφάδες)19

Η αδελφή εκτός από ζηλιάρα είναι και άπονη, αφού δε λυπάται τη 

φτωχή αδελφή της, που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της:
Η φτωχή πήγαινε στην αδελφή της όποτε ζύμωνε και τη 
βοηθούσε, για να της δίνει κάτι, ως αρχόντισσα που 
είναι. Αμέ η αδελφή από τις πολύ φιλάργυρες και δεν 
της έδινε τίποτα.

(Οι δύο καμπούρηδες)20

Επιπλέον, η αδελφή μπορεί να δέχεται και τον ξυλοδαρμό από τα 
αδέλφια της:

Αυτή έκανε όλες τις δουλειές, έπλενε τα πιάτα, 
σκούπιζε, συγύριζε τα κρεβάτια και όταν έμενε χωρίς 
δουλειά, πήγαινε κάθονταν μεσ' στις στάχτες. Τι να 
'κάνε η καημένη! Αλλιώτικα, την έδερναν μέχρι 
θανάτου τα αδέρφια της.

(Η Σταχτοπούτα)21

18 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ., σελ. 260.
19 ό.ττ., σελ. 530.
20 ό.π., σελ. 533.
21 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 81.
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4. Η σύζυγος

Στο παραμύθι η σύζυγος ζει μέσα στο σπίτι και ασχολείται με όλες 

εκείνες τις οικιακές εργασίες που χαρακτηρίζουν την καλή νοικοκυρά. 
Υφαίνει στον αργαλειό, κεντάει, πλένει, συγυρίζει και μαγειρεύει. Η 
θέση της βρίσκεται κυρίως υπό το σύζυγο, στον οποίο οφείλει αφοσίωση, 
σεβασμό και πίστη. Σε περίπτωση επίμεμπτης συμπεριφοράς της 
οδηγούνται σε διαζύγιο. Το πρώτιστο καθήκον της συζύγου είναι να 
εξασφαλίσει τη συνέχεια της οικογένειας με απογόνους, η γέννηση των 

οποίων εορτάζεται με πανηγυρισμούς1. Στο παραμύθι ο πόθος της 
άτεκνης γυναίκας εκδηλώνεται με χιλιάδες υπερβολές:

Ήλιε μου, κυρ-Ήλιε μου, δωσ' μου ένα παιδί και σαν 
γίνει δώδεκα χρονών, έλα και πάρ' το.

(Η Μαρούλα)2 3

Θεέ μου, στείλε μου ένα παιδί κι ας είναι μισό.
(Ο άνθρωπος που ήταν μισός)'

Η σύζυγος μπορεί να εμφανίζεται ως πιστή, τίμια, έξυπνη, πονηρή, 
επίμονη, απαιτητική, κουτή, ισχυρογνώμων, τεμπέλα, άπιστη, ενώ σε 
σχέση με το σύζυγό της μπορεί να φαίνεται κατώτερη. Έχει λοιπόν 
θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά, που κάνουν πιο ενδιαφέρον το 
παραμύθι.

Σε πολλά παραμύθια παρατηρούμε την αγάπη της συζύγου για τον 

άντρα της και την αφοσίωση στο πρόσωπό του:
.. η γυναίκα του, που νύχτα και μέρα κλειδωμένη μέσα 
έκλεγε και θλίβονταν, μόλις άκουσε τη φωνή του, 
έτρεξε, τον αγκάλιασε και λιγοθύμησε στην αγκαλιά 
του.

(Ο δύστυχος Γιάννης και ο βασιλέας)4 

Γιατί, αφέντη βασιλέ, αγαπώ τον άντρα μου, που μου

1 Αγγελική Κομποχόλη-Πατρικάκου, ό.π., σελ. 230-231.
2 Γ.Α. Μέγας, ό.π., σελ. 42.
3 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 52.
4 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 261-262.
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'στείλε η τύχη μου κι ας είναι χαμαλάκι. Είναι καλός, 
δεν έχω μαζί του κανένα παράπονο.

(Το χαμαλάκι)'

Α! αδύνατον, λέει εκείνη, εγώ να σκοτώσω 
εσένα.

Τον αγαπούσε, πώς να τον σκοτώσει! Πέταξε κάτω το 
πιστόλι, άνοιξε τα στήθια της και λέει:

- Έλα σκότωσέ με συ.
(Η κόρη του μπαλωματή)5 6

... και για την κόρη του, που αγαπούσε τόσο πολύ τον 
άντρα της ώστε πολύ δύσκολα θα παντρευόταν άλλον.

(Το βασιλόπουλο που ήταν ταγμένο στο δράκο)7

Αλλά η γυναίκα του τον αγαπούσε τόσο πολύ, που 
δήλωσε πως δεν άντεχε τον χωρισμό κι ήθελε να 
ταξιδέψει μαζί του, παρόλο που ήταν ετοιμόγεννη...

(Ο πρίγκιπας που φοβόταν τις γυναίκες)8

Η σύζυγος αναλαμβάνει και τον ρόλο ενός συμβουλευτικού 

προσώπου, καθώς συμβουλεύει τον άντρα της όταν βρεθεί σε δύσκολες 
περιστάσεις:

Όσες φορές πεινάς, στριφογύρισε τρεις φορές το 
μουρχούτι απάνω κάτω κι ό,τι φαί θέλεις να φας, από 
εκείνο το φαί θα γεμίσει το μουρχούτι, κάθισε και φάε.

Αυτά τον είπε και τον ξεπροβόδισε κλαμένη και 
θλιμμένη.

(Ο δύστυχος Γιάννης και ο βασιλέας)9

Σε πάρα πολλά λαϊκά παραμύθια η σύζυγος μένει μόνη της και ο 

άντρας φεύγει μακριά για δουλειά. Παρόλα αυτά η γυναίκα μένει πιστή,

5 ό.π., σελ. 570.
6 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 163..
7 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 36.
8 ό.π., σελ. 190.
9 Κ. Καφαντάρης, ό.π., σελ. 257-258.



δείχνει σεβασμό στο πρόσωπο του συζύγου της και τον καρτερεί μέχρι να 
επιστρέψει

Κάθε μέρα δεν την άφηνε ησυχία την βασίλισσα κι 
αυτήν όλο τον έλεγε: «Φύλαξε κάμποσο, φύλαξε 
κάμποσο», για να έρθει ο άντρας της.

(Η κόρη του πραματευτή)10

Ο,τι θέλεις κάμε, μιας κι ηύρε τον καιρό, μα γω ποτέ δε 
θα σου κάμω το χατίρι σου.

(Ο κακός καλόγερος)11

Εμένα λείπει ο άντρας μου και δεν μπορώ να σε πάρω 
μέσα, μόνο αν θες πια όξω στον στάβλο πήγαινε, 
πλάγιασε!

(Οι τρεις παραγγελιές)12

Πιάνει αυτή, ανοίγει τη στέρνα, έπειτα απλώνει στο 
στόμα ένα πεύκι, βάζει και μια μαξιλάρα πάνω κι 
άρχισε πια να περιμένει.

Τι με θάρρεψες εσύ και θέλησες με το ζόρι να 
κάμεις τη γνώμη μου να 'ρθεις ν' απομείνεις εδώ; 
Κάθου τώρα αυτού και να μη σ' ακούσω να βγει 
μιλιά σου.

(Η τίμια γυναίκα)13

Κι έμαθε πως πιο πιστή κι εργατική γυναίκα από κείνη 
δεν υπήρχε. Οσο για τον άντρα που κοιμόταν στο ίδιο 
δωμάτιο, ήταν ο γιος τους.

(Η πιστή γυναίκα)14

10 Κ. Καφαντάρης, ό.π., σελ. 92.
11 ό.π., σελ. 156.
12 Κ. Καφανιάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 212.
13 ό.π., σελ. 497-498.
14 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 181.
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Κι όπως ήταν αυτή γυμνή στο κρεβάτι-καλοκαίρι θα 
'τανε-την φωτογράφισε, μα δεν πλησίασε κοντά της.

(Η κόρη του μπαλωματή)15

Γδύθηκε και φόρεσε το νυχτικό της. Ο Εβραίος, από τις 
τρύπες του μπαούλου, πρόσεξε καλά το σώμα της κι αν 
είχε κάποιο σημάδι, γιατί αυτό τον ενδιέφερε. Έξω από 
το μπαούλο δε βγήκε κι άλλο κακό δε της έκανε.

(Ο τσιφλικούχος)16

Στην αρχή η γυναίκα τον αποπήρε μαλακά και τον 
μάλωσε για την αχαριστία και το άδικο που ήθελε να 
κάνει στον αδερφό του. Καθώς όμως ο κουνιάδος της 
δεν έλεγε να βάλει μυαλό, τον απείλησε πως θα τα έλεγε 
όλα στον άντρα της.

(Η γυναίκα που έκανε το καλό και την αντάμειβαν με
αχαριστία)17

Η αληθινή αγάπη της συζύγου για τον άντρα της φαίνεται και από 
το γεγονός ότι πολλές φορές η ίδια διακινδυνεύει την ίδια της τη ζωή για 
να τον βρει και να τον φέρει κοντά της. Συνεπώς σε αρκετά παραμύθια η 
σύζυγος περιγράφεται γενναία και θαρραλέα, αψηφώντας όλους τους 
κινδύνους με την ελπίδα ότι θα τον βρει:

Η γυναίκα του παράγγειλε τρία ζευγάρια σιδερένια 
παπούτσια και τρία σιδερένια δεκανίκια, φόρεσε το ένα 
και τρέχει να βρει τον Βρυσήβουλο.

(Ο Βρυσήβουλος)18

15 ό.π., σελ. 162.
16 ό.π., σελ. 172
17 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 103.
18 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 106.
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Τον άντρα μου θέλω.

- Εγώ, λέει, πατέρα θα φύγω.
Δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει. Μέρες, μερόνυχτα 
γύριζε.

(Ο Σιμιγδαλένιος)19

Δεν ακούω πια κανένα. Θα πάω στην άκρια του κόσμου 
για να τον βρω, αφού μοναχιά μου έκανα το κακό και 
ησπιουνιάρισα τον άντρα μου.

(Το φίδι)20

Θα πάω να τον βρω. Μόνο να μου δώσεις ένα δισάκι 
φλουριά, να μου κάνεις και τρία ζευγάρια σιδερένια 
παπούτσια και θα πάω να τον βρω.

(Ο κάβουρας)21

Θα τον βγάλω από το πηγάδι. Αλλά να μου χτίσεις ένα 
παλάτι πάνω απ' το φιλιατρό και να το γεμίσεις μήλα.

(Το βασιλόπουλο που ήταν ταγμένο στο δράκο)22

Πολλές φορές η σύζυγος κάνει έξυπνες σκέψεις και δίνει ανάλογες 
απαντήσεις, που ξαφνιάζουν τον άντρα της και τον βγάζουν από την 
δύσκολη θέση που βρίσκεται:

«Καημένε, τι σκέφτεσαι, του είπε η νύφη, εγώ τώρα του 
δίνω δουλειά». Σήκωσε απάνω την μασχάλη της, 
τράβηξε και ξερίζωσε μια τρίχα από 'κει, άνοιξε την 
πόρτα, την έδωσε στον διάβολο και του είπε «να πας να 
τη σιάξεις» και γύρισε και πλάγιασε.

(Η πονηριά της γυναίκας)23

Ευθύς εκείνη του δείχνει το χαρτί που είχε καμωμένο, 
να διαλέξει ό,τι θέλει, να το πάρει από το παλάτι και να 
φύγει. Και του λέει:

19 ό.π., σελ. 338-339.
Γ. Ιωαννου (Επιμέλεια), ο.π., σελ. 146.

21 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 34.
22 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 37.
23 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 258.
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Εγώ ούτε τα πλούτη σου ήθελα ούτε τα καλά 
σου, μόνο εσένα ήθελα κι εσένα πήρα.
Μπράβο σου! Εσύ είσαι πιο έξυπνη από μένα...

(Ποιο είναι το γληγορώτερο πράμα του κόσμου;)24

Η σύζυγος εμφανίζεται και υπάκουη. Ακούει τον άντρα της και δεν 
αντιλέγει σ' αυτό που της ζητάει:

- Κοίτα, γυναίκα, αύριο να στείλεις με τον 
Αρκουδιάρη ψωμί στους τσομπαναραίους. Μη 
το λησμονήσεις.

- Να μένεις ήσυχος, άντρα μου.
(Αρκουδιάρης)25

Εκτός από έξυπνη η σύζυγος φαίνεται και πονηρή. Κάνει 
πράγματα, για να «δοκιμάσει» τον άντρα της και να του δείξει ότι δεν 

έχει πάντα δίκιο:
Ουφ, γυναίκα, εγώ κουράζομαι περισσότερο από 
σένα, ενώ εσύ δεν κάνεις τίποτα κι όλη μέρα 
κάθεσαι.

Ανδρα μου, βαρέθηκα να σ' ακούω πια. Θα πάω 
εγώ στο χωράφι να σκάψω κι εσύ να κάτσεις 
εδώ στο σπίτι και θα πλύνεις τα ρούχα, θα 
μαγειρέψεις, θα ζυμώσεις και θα πουλήσεις και 
το κρασί.

(Ο σύζυγος που τα θαλάσσωσε)26 27

Να φορέσεις μαύρα κι εγώ θα κρυφτώ κι όταν έρθει ο 
άντρας μου να του πεις πως πέθανα να δούμε πόσο μ' 
αγαπάει.

27(Η κόρη του μπαλωματή)

24 Γ.Α. Μέψας ό.π., σελ. 198.
25 Μ. ΚΑιάφα, ό.π., σελ. 141.
26 Αυγή Παπάκου -Λάγου, ό.π., σελ. 212.
27 ό.π., σελ. 159.
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Στο παρακάτω λαϊκό παραμύθι η σύζυγος είναι τεμπέλα και δεν 
ασχολείται με τις εργασίες του σπιτιού:

Η γυναίκα ήταν φορτωμένη μ' όλη την τεμπελιά του 
κόσμου. Όσο δουλευτής ακούραστος ήταν ο άντρας, 
τόσο ανεπρόκοπη κι ακαμάτρα η γυναίκα.

(Τεμπέλας πάθημα)28

Σε αρκετά παραμύθια η σύζυγος είναι κουτί) και ξεγελιέται πολύ 
εύκολα από άλλους:

Ήταν που ήταν μουρλή η παπαδιά, την απομούρλαναν 
με τα λόγια τους οι τρεις σπανοί. Κι είπε με το 
χαζούλικο μυαλό της: «Για να μου το λένε τρεις 
άνθρωποι πως είναι κατσίκι, πάει να πει πως έτσι είναι 
κι εγώ έχω λάθος.».

(Ο παπάς και οι τρεις σπανοί)29

- Τι λες, μωρή παλαβή; Τι λες; τη ρωτάει.
Μ' αυτή συνέχιζε γελώντας να του λέει τα ίδια.

(Η χαζή γυναίκα)30

Μα αυτουνού του καψερού του 'τυχε κουτότερη κι από 
βόδι. Ήτανε φορτωμένη με τόση κουταμάρα που 
ανάθεμα και μπορούσε να καταλάβει τίποτα.

(Του κόσμου η κουταμάρα)31

Υπάρχουν όμως παραμύθια που η σύζυγος είναι αδύναμη και 

φοβάται τον άντρα της:
Κι ένιωσε, πως το 'φτακεν η γάτα και φοβήθηκε μην τη 
μαλώσει ο άντρας της. Έκοψε το βυζί της και το 
μαγείρεψε.

(Αστερνός και Πούλιω)32

28 Γεράσιμος Παπατρέχας, Ακαρνανικά παραμύθια, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1986, σελ 81.
29 Χάρης Σακελλαρίου, Εύθυμα Ελληνικά λαϊκά παραμύθια, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1987, σελ. 
125.
30 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 242.
31 Γεράσιμος Παπατρέχας, ό.π., σελ. 35.
32 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 120.



Δυστυχώς όμως παρατηρούμε τη γυναίκα και θύμα ταξικών 
διακρίσεων. Η φτωχή σύζυγος βασανίζεται από τον πλούσιο άντρα της, 
που πιστεύει ότι δεν του αξίζει μια τέτοια γυναίκα:

- Ορη, κάμποι και βουνά, είναι σωστό ένας 
βασιλιάς σαν κι εμένα να πάρει κόρη 
περιβολάρη;

Και πιάνει ύστερα το μαστίγιο και δέρνει τη βασίλισσα.
(Η περιβολαρίνα, βασίλισσα)33

Όμως κάποιες φορές η σύζυγος είναι τόσο απαιτητική και επίμονη, 
ζητάει πολλά πράγματα από τον άντρα της, που τελικά χάνει κι αυτά που 
έχει. Δεν είναι με τίποτα ευχαριστημένη. Μάλιστα, είναι και τόσο 
ισχυρογνώμων, που δεν αλλάζει γνώμη ακόμα και όταν κινδυνεύει:

- Να του ζητήσεις ένα αρχοντόσπιτο στην πόλη.
Τίποτα να μην του λείπει. Το ίδιο και για τα 
ρούχα μας, να 'ναι από τα πιο ακριβά. Και για 
σένα μία άλλη δουλειά.

Από εκείνη την μέρα ξαναβρέθηκαν όλοι στο χαμώι, το 
φτωχοκάλυβό τους, από την ανεχορταγιά της γυναίκας. 

(Το χρυσόψαρο και η άπληστη γυναίκα του ψαρά)34

Αχ, του λέει η γυναίκα του, να πας να τον πιάσεις και να 
του ζητήσεις εσύ να γίνεις βασιλιάς κι εγώ βασίλισσα.

Μα πάει κατόπιν στο σπίτι του και τι να δει; Μια 
καλύβα όπως πρώτα και τα παιδιά του πεινασμένα.

(Το χρυσόψαρο)35

Όλα τα καλά της, μα έλα που ήταν αχόρταγη στα λούσα 
και τον έτρωγε ως το κόκαλο το φουκαρά, πάρε μου 
τούτο, πάρε μου τ' άλλο.

(Τα ξένα στολίδια)36

33 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.τι., σελ. 184.
34 ό.π., σελ. 272.
35 Γ.Α. Μέγας, ό.π., σελ. 108.
36 Γεράσιμος Παπαιρέχας, ό.π., σελ. 67.



Η γυναίκα ήταν ζαβή και μονόγνωμη, κεφάλι αγύριστο. 
Ο,τι κι αν έλεγε ο άντρας, σωστό και προκομμένο, αυτή 
είχε τ' αντίγλωσσο.

- Θα θερίσεις με το δρεπάνι, να σε γλιτώσω;
Κι αυτή, η ζαβή κι ανάποδη, μπουκωμένη απ' το νερό 
και μη μπορώντας να μιλήσει, σήκωσε το χέρι ψηλά κι 
έπαιξε τα δυο δάχτυλα όπως δουλεύει το ψαλίδι! Την 
άφησε κι αυτός και πάει κατ' ανέμου.

(Κεφάλι αγύριστο)37

Η ζωή του κοντά της ήταν μαρτυρική, γιατί η γυναίκα 
ήταν κακιά κι ανάποδη. Τούτο θα κάνουμε, της έλεγε ο 
κακομοίρης ο άντρας της, όχι το άλλο έλεγε εκείνη. Σε 
κάθε του λέξη αυτή είχε έτοιμη την αντιλογία της.

(Η γυναίκα κι ο Σατανάς)38

Δυστυχώς η γυναίκα στο παραμύθι παρουσιάζεται και άπιστη δεν 
χάνει ευκαιρία μόλις φύγει ο άντρας της για λίγο από το σπίτι, να βρει 
κάποιον άλλο και να δημιουργήσει ερωτική σχέση. Μάλιστα, κάποιες 
φορές φτάνει και στο σημείο να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά για να 
μην την προδώσουν στο πατέρα τους:

Σαν πέρασε καιρός, ο βασιλιάς έφυγε για τον πόλεμο κι 
άργησε τόσο πολύ να γυρίσει, που η βασίλισσα τα 
έφτιαξε με τον Εβραίο.

Αλλά όσο μεγάλωνε ο γιος της, τόσο η βασίλισσα κι ο 
Εβραίος έπρεπε να φυλάγονται, για να μη μαντέψει το 
δεσμό τους.

Με τέτοια λόγια κατάφερε τελικά τη βασίλισσα να 
βάλει φαρμάκι στο ψωμί που θα έτρωγε ο γιος της σαν 
θα γύριζε απ' το σχολείο.

(Το βασιλόπουλο και το πουλάρι του)39

37 ό.π., σελ. 51-52.
38 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 499.
39 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 38-39.



Με τον καιρό η πριγκίπισσα άρχισε να ερωτεύεται τον 
αράπη της και λίγο-λίγο ο έρωτάς της έγινε τόσο 
δυνατός, που μια νύχτα, ενώ ο άντρας της κοιμόταν, του 
έκλεψε το δαχτυλίδι και το έσκασε μαζί με τον αράπη.

(Τα τρία ευγνώμονα ζώα)40

Η παπαδιά βρίσκει το φίλο της και του λέει: «Πού θα 
κάμεις ζευγάρι;» «Στις Γρούσπες». «Θα 'ρθω κι εγώ, 
έτσι φύγει ο παπάς».

(Ο παπάς, η παπαδιά κι ο δούλος τους)41

Η βασίλισσα αγαπούσε έναν αράπη κι ήθελε να 
σκοτώσει τον άντρα της, για να πάρει άντρα της τον 
αράπη.

(Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς)42

Η παπαδιά είχε φίλο έναν Αρναούτη. Όταν πήγαινε ο 
παπάς στο σπίτι, η παπαδιά έκρυβε τον Αρναούτη στο 
πιθάρι.

(Ο παπάς Αρναούτη ς)43

Και τόση αγάπη ένιωσε η γυναίκα για τον αξιωματικό, 
γιατί ήτανε και πολύ νόστιμος, που δεν την ένοιαζε πια 
καθόλου για τον άντρα της.

(Το ρόδο το αμάραντο)44

Έφυγε λοιπόν ο άντρας να πάει στο ταξίδι κι η γυναίκα 
αγάπησε έναν Εβραίο.

(Τα τρία αδέρφια και η κακιά μάνα τους)45

40 ό.ιτ., σελ. 66.
41 Κ. Καφαντάρης, ό.π., σελ. 67.
42 ό.π., σελ. 387.
43 ό.π., σελ. 413.
44 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 86.
45 ό.π., σελ. 397.

67



Η γυναίκα τον χάιδεψε και τον φίλησε. Το βασιλόπουλο 
είπε: «Μπας και θέλεις να κάνουμε τίποτα;» «Ναι, η 
καριόλα είναι έτοιμη. Πάνε και ξεγυμνώσου κι 
έρχομαυ>.

(Οι πανουργίες των γυναικών)46

Σε κάποιες περιπτώσεις η σύζυγος είναι τόσο σκληρή και άπονη, 
που προτιμάει να πεθάνει ο άντρας για να μάθει αυτά που θέλει. Δεν 
δείχνει καθόλου αγάπη κι εκτίμηση στο πρόσωπό του:

Ο άντρας της, αφού τον στεναχώρησε πολύ, της είπε:
Αν σου πω θα πεθάνω. Αυτή του είπε:
Πες μου το κι ας πεθάνεις. Αυτός της λέει:
Κάνε λοιπόν τα κόλυβα έτοιμα, φώναξε και τους 
παπάδες και θα σου πω.

Εκείνη τα ετοίμασε όλα.
(Το αντρόγυνο)47

46 ό.π., σελ. 457
47 ό.π., σελ. 366.
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5. Η μητέρα

Και η μητέρα ως ηρωίδα του λαϊκού παραμυθιού άλλοτε 

ενσαρκώνει την καλοσύνη και την ευγένεια και άλλοτε την επιθετικότητα 
και την μοχθηρία. Βέβαια, στα περισσότερα παραμύθια παρουσιάζεται 
καλή, θυσιάζεται για τα παιδιά της, τα συμβουλεύει, τα βοηθάει και τα 
διαπαιδαγωγεί. Η μητέρα, λοιπόν, είναι η κυρίως υπεύθυνη για τη 
διατροφή, την ανατροφή και την ηθικά] διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

επικρίνοντας τα ηθικά παραπτώματα κι ελαττώματα1. Υπάρχουν όμως 
παραμύθια που η μητέρα φαίνεται κακή και άπονη. Δείχνει αδιαφορία για 
τα παιδιά της, κάποιες φορές τα ζηλεύει και δε διστάζει ακόμη και να τα 
σκοτώσει για χάρη του εραστή της.

Στα επόμενα παραμύθια κυριαρχεί η αγάπη της μητέρας προς τα 

παιδιά της και η αφοσίωση στην ανατροφή τους. Σε περίπτωση 
αποχωρισμού η μητέρα στεναχωριέται και προσπαθεί να κρατήσει το 
παιδί της:

Ήταν ένας βασιλιάς κι έβαλε και σκότωναν όλα τα 
νεογέννητα. Μια μάνα που 'χε κάνει γιο, πήρε το παιδί 
και το έκρυψε μέσα σε ένα κιούπι. Παράχωσε το κιούπι 
στον τοίχο κι έβαλε ένα καλάμι για να παίρνει αέρα το 
παιδί.

(Ο Αρκουδογιάννης)2 3

Σαν έφτασε το αγόρι στο σπίτι, το βρήκε βαμμένο 
μαύρο και τη μητέρα του να βαρυπενθεί. Τη ρώτησε 
γιατί έκλεγε τόσο κι εκείνη απάντησε: «Πώς να μην 

κλαίω; Ήρθε ο καιρός να σε πάρει ο διάβολος».
(Το παλικάρι, ο διάβολος και η κόρη του)

Όταν πήγαινε σπίτι με άπλυτα τα χέρια της, τα έβαζε 
μες το νερό κι έκανε ένα είδος σούπας και την έδινε στα

1 Αγγελική Κομποχόλη-Πατρικάκου, ό.ττ., σελ. 231.
2 Μ. Κλιάφα, ό.ττ., σελ. 75.
3 Johann Georg von Hahn, ό.ττ., σελ. 179.
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μωρά της.
(Τ' αναμμένα κάρβουνα της φτωχής και της πλούσιας)4

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό μια φτωχή γυναίκα κι είχε 
τέσσερα θηλυκά παιδιά. Δούλευε πια η άτυχη, να τα 
μεγαλώσει.

(Το φτωχό καλό παιδί)5

Η μάνα τους δεν μπορεί να βαστάξει πια. Κατεβαίνει, 
τρέχει, τους αγκαλιάζει, αναγνωρίζονται, κλαίνε. Τους 
παίρνει κι ανεβαίνει απάνω, τους ταΐζει, τους ποτίζει.

(Ο βασιλιάς κι ο αρχηγός του καραβανιού)6

Και όχι πως είναι κόρη μου! Έχει χάρες, που λίγα 
κορίτσια τις έχουνε!

(Το χαμαλάκι)7

Και πήγε από πόρτα σε πόρτα και τρόμαξε να βρει να 
της δώσουνε ένα ξερογώνιαδο και το μούσκεψε καλά 
καλά με το νερό και το μοίρασε στα παιδιά της και 
αφού φάγανε, τα έβαλε και πλαγιάσανε και 
κοιμηθήκανε.

(Οι δώδεκα μήνες)8

Αμέ, παιδί μου, στην ευχή μου. Δεν μπορώ να σου 
κόψω την τύχη σου.

(Ο ανδρειωμένος πατέρας με το ανδρειωμένο παιδί
του)9

Δεν μπορώ να σε δείρω, παιδί μου, χωρίς να μου δώσεις 
αφορμή.

(Το παιδί που δεν το 'δερνε η μάνα του)10

4 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 196.
5 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 179.
6 ό.π., σελ. 433.
7 ό.π., σελ. 564.
8 Γ.Α. Μέγας, ό.π., σελ. 67.
9 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 175.
10 ό.π., σελ. 582.
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Η μητέρα αναλαμβάνει και το ρόλο ενός συμβουλευτικού 
προσώπου. Προσπαθεί να συμβουλέψει το παιδί της πιο είναι το σωστό 
και πιο το λάθος και πώς πρέπει να ενεργήσει:

Η μάνα του αρχίζει τα κλάματα. Του έλεγε να μην πάει, 
ο πύργος ήταν στοιχειωμένος. Όσοι μπαίνανε να πιουν 
νερό, έκλεινε η πόρτα και χανόταν.

(Τα χρυσά κλαδιά και ο Αλίμονος)11

Η μάνα της, όταν θα πήγαινε στο ταξίδι, θαρρείς ήξερε 
τι θα πάθει το παιδί τους, πήρε ανθρώπου μαλλιά και τα 
τύλιξε σαν σακουλάκι. Το γέμισε απ' τα καλά τα 
τζεβαίρια και τα μαργαριτάρια και τα εσύμπλεξε με τα 
μαλλιά του κοριτσιού από κάτω απ' τις πλεξούδες 
του.«Κοριτσάκι μου, την είπε, να τα έχεις κρυμμένα, 
κάποτε θα σου χρησιμεύσουν».

(Το πλουσιόπαιδο)12

Αρετούλα μου, σε λίγο εγώ δε θα είμαι πια κοντά σου 
να σε προστατεύω και να σε φροντίζω, πρόσεξε όμως 
να κρατήσεις τις συμβουλές που σου έδωσα και ο θεός 
θα σε προστατεύει.

(Η Αρετή)13

Η μάνα του δεν ήθελε.«Κάτσε, παιδί μου, του λέει, πού 
θα πας, που θα σε φάει ο δράκος;»

(Ο Δάκρυς)14

«Βρε παιδί μου, βρε καλέ μου, βρε κακέ μου», 
πολέμησε η μάνα του να τον εμποδίσει αλλά εκείνος 
του κάκου.

(Η Τρισεύγενη ή Τα τρία κίτρα)15

Επίσης, η μητέρα διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της και τα μαθαίνει 

σωστές συμπεριφορές:

11 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 301.
12 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 240-241.
13 ό.π., σελ. 535.
14 ό.π., σελ. 605.
15 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 265.



Η καλή μητέρα της τής μάθαινε να είναι νοικοκυρά, 
φρόνιμη και να σέβεται πάντοτε τους μεγαλυτέρους της.

(Η Αρετή)16 17

Κάποιες φορές η μητέρα αναλαμβάνει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή, αφού πηγαίνει στο βασιλιά και του ανακοινώνει ότι ο 
γιος της θέλει να παντρευτεί την κόρη του:

- Μάνα, πήγαινε στο βασιλιά και πες του να μου 
δώσει για γυναίκα μου την κόρη του.
Τρελάθηκες, γιε μου; Από πού κι ως πού θα 
παντρευτείς εσύ τη βασιλοπούλα;

Αυτός όμως δεν άκουσε τις αντιρρήσεις της κι επέμενε 
να τη στείλει στον βασιλιά. Τι να κάνει η γριά, 
σηκώθηκε και πήγε στο παλάτι.

17(Τα τρία ευγνώμονα ζώα)

Κίνησε κι αυτή η καημένη να πάει στον βασιλιά. Καθώς 
μπήκε μέσα, είπε του βασιλιά:

- Το παιδί μου θέλει να πάρει τη θυγατέρα σου 
γυναίκα.

(Ο Σταχτοπούτης)18

Εγώ να τον παντρέψω, αφέντη βασιλιά μου, έλα όμως 
που θέλει την θυγατέρα σου! του απαντά φοβισμένη η 
γριούλα.

(Ο κάβουρας)19

Όμως η μητέρα παρουσιάζει και το αρνητικό προσωπείο της στα 
παραμύθια. Συχνά εμφανίζεται να ζηλεύει το ίδιο της το παιδί, που είναι 
ομορφότερο από την ίδια:

Και η μάνα της τη ζήλευε, που ήταν όμορφη. Την

16 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 535.
17 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 65.
18 Γ.Α. Μέψας, ό.π., σελ. 112.
19 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 28.
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τσάκωνε η μητέρα της και της έσκιζε τα μούτρα.
(Η κακή μάνα και η όμορφη Θεοχάρη)20

...η μάνα του από την ώρα που το γέννησε δεν τ' 
αγαπούσε... Η βασίλισσα πάλι αγαπούσε μόνο τον 
εαυτό της και την ομορφιά της και πίστευε πως δεν ήταν 
άλλη στον κόσμο σαν αυτή.

(Η όμορφη Αρτανασή και οι σαράντα δράκοι)21

Τέλος, πρέπει ν' αναφέρουμε τις περιπτώσεις που η μάνα γίνεται η 
ηθική αυτουργός της παιδοκτονίας και σκοτώνει τα ίδια της τα παιδιά: 

Έφυγε λοιπόν ο άντρας να πάει στο ταξίδι κι η γυναίκα 
αγάπησε ένα Εβραίο. Ο Εβραίος της είπε:

- Θα έρχομαι να σε βρίσκω, αν σκοτώσεις τα 

παιδιά σου, γιατί είναι μεγάλα και θα το πουν 
στον άντρα σου...

Έσφαξε λοιπόν την πούλα κι έβαλε την κεφαλή...
(Τα τρία αδέλφια και η κακιά μάνα τους)22

Με τέτοια λόγια κατάφερε τελικά τη βασίλισσα να 
βάλει φαρμάκι στο ψωμί που θα έτρωγε ο γιος της σαν 
θα γύριζε απ' το σχολείο.

(Το βασιλόπουλο και το πουλάρι του)23

Θα σφάξουμε τα παιδιά μας και θα τα φάμε. Αύριο που 
θα πάμε στην εκκλησία, εσύ γύρνα σπίτι νωρίτερα, 
σφάξε τα παιδιά και μαγείρεψέ τα και μόλις είναι έτοιμα 
φώναξέ με.

(Ο Αστερινός και η Πούλια)24

Κ. Καφανταρης, ο.π., σελ. 47.
21 ό.ττ., σελ. 551.
22 Κ. Καφανταρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 397.
23 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 38-39.
24 ό.π., σελ. 135.
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6. Η μητριά

Η μητριά είναι το πρόσωπο που υποκαθιστά την πραγματικοί 

μητέρα μετά το θάνατό της. Παρουσιάζεται σκληρή και άπονη στα 
περισσότερα λαϊκά παραμύθια. Αξιοπαρατήρητο είναι πως όλη αυτή η 
αστοργία κι η σκληρότητα στρέφεται πάντοτε προς τα κορίτσια και ποτέ 
προς τ' αγόρια1 2 3.Η κακή μητριά δεν εξομολογείται τη ζήλια και το φθόνο 
για την κόρη του άντρα της, αλλά ενεργοποιεί το σχέδιο για την 

εξόντωσή της .Τις περισσότερες φορές είναι και μάγισσα και προσφέρει 

δηλητήριο, μαγικές καρφίτσες και δαχτυλίδια που επιφέρουν λήθαργο, 
ένα συμβολικό θάνατο .

Τα αίτια που οδηγούν τη μητριά σε τέτοια συμπεριφορά είναι 
κυρίως κοινωνικοοικονομικά. Η δεύτερη γυναίκα, για να δεχθεί να πάρει 
έναν άντρα με παιδί, θα πρέπει να έχουν περάσει τα χρόνια της και τα 

οικονομικά της να βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Έτσι, για να μην μείνει 
ανύπαντρη κάνει ένα γάμο, χωρίς να τον θέλει πραγματικά. Γι' αυτό το 
λόγο η μητριά κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Κι αν αυτό είναι το κορίτσι 
μιας άλλης, τόσο το καλύτερο γι' αυτήν4.

Η μητριά, λοιπόν, βασανίζει την προγονή της και μηχανεύεται 
συνέχεια τρόπους, για την εξόντωσή της. Δεν μπορεί να την βλέπει, 
ιδιαίτερα όταν είναι όμορφη, γλυκομίλητη και χαρισματική. Μάλιστα, 
δείχνει περισσότερη κακία και μίσος όταν δεν έχει δική της κόρη και 
φοβάται μήπως η προγονή της την υποσκελίσει:

Στην αρχή τον πρώτο χρόνο, όλα πήγαιναν καλά.
Ύστερα, σαν έκανε κι η μητριά δικό της παιδί, ένα 
κορίτσι άσχημο και κακό, ζήλευε το προγόνι κι άρχισε 
να το τυραννά. Την έστελνε η μητριά στον ποταμό να 
πλύνει τα σπάργανα του μωρού, την έστελνε για κλαδιά

1 Αυγή Παπάκου-Λάγου, «Η γυναίκα στο παραδοσιακό παραμύθι», περ. Επιθεώρηση 
Παιδικής Λογοτεχνίας, ό.π., σελ. 139-140.
2 Ευάγγ. Αυδίκος, Το λαϊκό παραμύθι-Θεωρητικές προσεγγίσεις, ό.π., σελ. 37.
3 Διαμαντή Αναγνωστοπούλου, «Γυναικεία πρόσωπα μέσα στο λαϊκό παραμύθι», ό.π., σελ. 
376.
4 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 140.
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στο ρομάνι. Της έδινε ένα κομμάτι ξερό ψωμί και την 
έστελνε να δουλεύει απ' το πρωί ως το βράδυ.

(Ο Τσυρόγλες)5

Ο βασιλιάς παντρεύτηκε και πήρε άλλη γυναίκα, που 
δεν αγαπούσε την Πούλια, γιατί ήταν όμορφη. Μια 
μέρα είπε στον βασιλιά να πουλήσουνε την Πούλια για 
να πάρουνε πολλά λεφτά που ήταν τόσο όμορφη.

(Η Πούλια κι ο Αυγερινός)6

Παντρεύτηκε ο βασιλιάς και πήρε άλλη γυναίκα, πολύ 
κακή και δεν μπορούσε να βλέπει τα παιδιά.

(Οι εννιά αγριόκυκνοι και η ωραία Ελένη)7

Η μητριά ήταν νέα και όμορφη, μα ήταν πολύ 
κακορίζικη. Ζήλευε τα προγόνια της, δε τα έδινε τόπο 
να σταθούνε.

(Η Μαρδίτσα)8

Την ημέρα ο πατέρας πήγαινε στο κυνήγι και η μητριά 
έβαζε στα παιδιά τις πιο δύσκολες δουλειές να κάνουν 
και συνέχεια τα μάλωνε.

(Το ελαφάκι)9

Μα η καινούργια γυναίκα του δεν τ' αγαπούσε καθόλου 
τα τρία παιδιά κι όλο έβρισκε αφορμές να τα κατηγορεί 
στο βασιλιά πως τάχα τώρα έκαναν τούτο το κακό, 
ύστερα το άλλο και πως την στενοχωρούσαν πολύ με το 
φέρσιμό τους.

(Ο σπίθουλας κι ο δράκος)10

8

Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 153.
ό.π., σελ. 214.
ό.π., σελ. 253.
ό.π., σελ. 114.
Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Λαϊκά παραμύθια για μικρά παιδιά, ό.π., σελ. 53.
Χάρης Σακελλαρίου, ό.π., σελ. 9.ίο

75



Τη βασάνιζε όμως πολύ η μητριά της κι ολημερίς την 
έστελνε να βοσκήσει την αγελάδα τους.

(Η Κάλλω και η Μάρω)11

Τόσο η μητριά όσο κι οι θυγατέρες της μήτε κι ήθελαν 
να βλέπουν την χαριτωμένη μικρούλα. Την ζήλευαν και 
τη μισούσαν. Ένα είχαν στο μυαλό τους, πώς να την 
εξοντώσουν.

(Η Κυριαρίνα)12

Η μητριά της Άρτας ήταν πολύ κακή, των μαγισσών η 
μάγισσα. Την Άρτα την έδερνε, την έσερνε, την άφηνε 
νηστική, την βλαστημούσε...

(Η Άρτα)13

Ορκίστηκε να το εξαφανίσει από μπροστά της, να το 
κατακάψει, να το χάσει απ' τον κόσμο να 'κλείνε μάτι δε 
μπορούσε, η καρδιά της καιγόταν και κάπνιζε...

(Τση Τριανταφυλλούς και τση βαθρακούς)14

Ξαναπαντρεύτηκε κι η μητριά του το τυραννούσε, όλη 
μέρα το έδερνε. Οσο το καταφρονούσε, τόσο όμορφο 
γινόταν.

(Το γιασεμί, η ελιά κι η μηλιά)15

Έπιασε η μητριά του και έβαλε τραπέζι και μέσα στο 
πιάτο του βασιλόπουλου του έβαλε φαρμάκι.

(Η κακιά μητριά)16

Η μητριά το ζήλεψε το μωρό και σκέφτοταν κάθε μέρα 
πώς να το χαλάσει. Αποφάσισε λοιπόν να το αφήνει 
νηστικό.

(Το μωρό και το βόδι)17

11 Αυγή Παπάκου-Λάγου, Η γυναίκα στο ελληνικό-λαϊκό παραμύθι, ό.π., σελ. 104.
12 ό.π., σελ. 17.
13 ό.π., σελ. 108.
14 ό.π., σελ. 116.
15 Κ Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 109.
16 ό.π., σελ. 311.
17 ό.π., σελ. 451.
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Κχ άρχισε να βάζει τη Μαρουλίτσα στις πιο βαριές 
δουλειές.

(Η Μαρουλίτσα)18

Η μητριά δεν αγαπούσε καθόλου το κοριτσάκι του νέου 
άντρα της, γιατί ήταν πιο όμορφο από τη δική της κόρη 
και συνεχώς το βασάνιζε και το χτυπούσε.

(Η Χρυσάφω)19

Για κακή όμως τύχη της Αρετής η μητριά της ήταν μια 
πολύ κακή γυναίκα, χήρα, με δύο κόρες το ίδιο κακές με 
τη μητέρα τους κι όπως ήταν φυσικό δεν αγαπούσαν 
καθόλου την Αρετή.

(Η Αρετή)20

Είχαν κι αγελάδα κι όλο του αντρού της το κορίτσι 
έστελνε να πάει την αγελάδα στην αγέλη.

(Η προγονή)21 22

Η μητριά όμως σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιάζεται 

καλή και φροντίζει τα παιδιά του άντρα της σαν να είναι δικά της:
Έτσι έπεσε το βάρος στις πλάτες της καημένης της 
μητριάς. Νύχτα και μέρα πολεμούσε. Έγινε σκλάβα στις 
ξένες πόρτες.

22
(Η Σταχτοπούτα η Μαρίτσα)

18 ό.π., σελ. 519.
19 ό.π., σελ. 531.
20 ό.π., σελ. 536..
21 Κ. Καφανιάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 472.
22 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 92.
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7. Η νύφη

Στο παραμύθι η νύφη μετά το γάμο της συγκατοικεί συνήθως με 
την οικογένεια του συζύγου, από την οποία αφομοιώνεται και στην οποία 

είναι απόλυτα υποταγμένη. Στον πεθερό της οφείλει σεβασμό και 
υπακοή. Οι σχέσεις τους είναι μάλλον ουδέτερες, αφού η νύφη δεν 

συγκρούεται μαζί του. Οι σχέσεις όμως νύφης - πεθεράς χαρακτηρίζονται 
συνήθως από δυσαρμονία και ένταση που οφείλεται στην παρεμβολή της 

νύφης στο δίδυμο μητέρα - γιος αλλά και στις εξουσιαστικές 
αρμοδιότητες της πεθεράς τόσο στο σπίτι όσο και στη νύφη. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που η συνύπαρξη πεθεράς - νύφης είναι 
άριστη. Σε ακραίες πάλι εξαιρέσεις η νύφη είναι κακιά και τυραννάει την 
καλή πεθερά1.

Στα παρακάτω παραμύθια η νύφη παρουσιάζεται καλή, η 
συμπεριφορά της είναι άρτια μέσα στο σπίτι και φροντίζει όσο μπορεί το 
πεθερό της:

Ντροπαλή, εργατική, καθαρή και τόσο πολύ καλή 
καρδιά είχε, που ούτε μυρμηγκιού χατίρι δε χαλούσε. 
Περιποιόταν καλά τον πεθερό της, κοίταζε τον άντρα 
της, έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού και τσιμουδιά 
δεν έβγαζε.

(Οι δύο συννυφάδες)2 3

...ήταν προκομμένη πολύ, στόμα είχε και μιλιά δεν 
έβγαζε κι αφορμή για τσακωμό ποτέ δεν έδινε.

' Ο Λ ' 3(Η τάβλα του παπά)'

Η κοπέλα καθότανε μέσα στο σπίτι, κένταγε και 
πήγαινε η πεθερά της και τα πούλαγε στην πόλη.

(Ούτε καλό ούτε κακό)4

1 Αγγελική Κομποχόλη-Πατρικάκου, ό.ττ., σελ. 232.
2 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 149.
3 Γεράσιμος Παπατρέχας, ό.π., σελ. 27.
4 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 335.
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Εκτός από καλή η νύφη παρουσιάζεται και υπομονετική. Υπομένει 
τις απαιτήσεις της πεθεράς της, χωρίς να αντιλέγει και να δημιουργεί 
μεγαλύτερο πρόβλημα στο σπίτι:

Σκέφτηκε ξεσκέφτηκε, στο τέλος έτρωγε εκείνη μόνο 
ψωμί και το φαΐ της κρύβονταν και το έδινε στους 
φτωχούς. Μία, δύο, το κατάλαβε η πεθερά της. Άναψε:
«Πως, πως! μένεις νηστική και θα κουβαλάς έξω κάθε 
μέρα! Ύστερα θα αδυνατίσεις κι ο κόσμος θα νομίσει 
πως δε σε ταΐζω!»

(Η νύφη που έκανε ελεημοσύνες)5

Δεν χάνουν καιρό, πεθερά κι ο άντρας της, της ρίχτηκαν 
μαζί για σκοτωμό.

- Παναγία μου! σώσε με φωνάζει τότε η άμοιρη 
νύφη.

(Η δεκαοχτούρα)6

Κάποιες φορές η νύφη παρουσιάζεται έξυπνη, δίνει έξυπνες 
απαντήσεις στην κακή πεθερά, που την φέρνει σε δύσκολη θέση:

Έξυπνη όμως κι η νύφη, δίνει αμέσως την απάντηση:
- Πώς δεν έχω; Εννιά λείπουν να γίνουν δέκα!

Μόνο που είπε δυνατά την τελευταία λέξη και τις άλλες 
μασημένες.

(«Εννιά λείπουν για να γίνουν δέκα»)7

Μάλιστα εμφανίζεται και ανυπάκουη. Δεν ακούει τη συμβουλή της 
πεθεράς της και οδήγησε στο θάνατο τον άντρα της:

«Αυτό το δαυλί, που έχω στο σεντούκι, να μη το 
κάψεις. Άμα θα το κάψεις, θα πεθάνει ο άντρα σου».
Η νύφη δεν τα άκουσε τα λόγια της πεθεράς. Η νύφη με 
κάμποσες μέρες θυμήθηκε τι της είπε η πεθερά της, 
σηκώνεται εκείνη την ώρα και πήγε στο σεντούκι και 
βρήκε το δαυλί σβησμένο. Το πήρε αμέσως και το

5 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 143.
6 ό.π., σελ. 126.
7 Γεράσιμος Παπατρέχας, ό.π., σελ. 62.



έβαλε στο ατσάκι και κάηκε. Μόλις τελείωσε το δαυλί 
πέθανε κι ο άντρας.

(Η νύφη που δεν άκουσε την πεθερά της)8

Τέλος, η νύφη μπορεί να είναι κακιά και σκληρή και να 

ταλαιπωρεί την οικογένεια του συζύγου της:
«Νύφη, δώσε μου λίγο νερό να πιω, δίψασα», λέει.
Η νύφη, που είχε στην καρδιά της τους διαβόλους, 
πηγαίνει από ένα νερό στεκούμενο, γεμίζει ένα 
σταμνάκι νερό, φέρνει από κείνο της δίνει. Το νερό είχε 
πράσινα βατράχου τσόλια, φίδια μικρά, σκουλήκια.

(Τα εφτά αδέρφια)9

. . .τόσο η νύφη της ήταν ιδιότροπη και στριμμένη, όλο 
γκρίνια κι αφορμές για καβγά.

(Η «καλόψυχη» νύφη)10

...είπε της πεθεράς της: «Συ, λέγει, γριά, γιατί να τρως 
έτοιμα; Άντε να σε κάνω ένα τροβαδάκι, να πηγαίνεις 
στο σχολείο, να μαθαίνεις γράμματα».

(Οι νύφες κι η πεθερά)11

Την τεμπελιά την είχε με το καντάρι, ήταν ζηλόφθονη 
και πολύ απότομη. Είχε και μία γλώσσα, ο θεός να σε 
φυλάξει, αν καμιά ξεγελιόσουνα και της πατούσες τον 
κάλο!

(Οι δύο συννυφάδες)12

8 Κ. Καφαντάρης, ό.π., σελ. 86.
9 ό.π., σελ. 429.
10 Γεράσιμος Παπατρέχας, ό.π., σελ. 59.
11 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 459.
12 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 148.
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8. Η πεθερά

Στο λαϊκό παραμύθι η πεθερά διακατέχεται από υπέρμετρη αγάπη 

για το γιο της, ενώ ζηλεύει τη νύφη της και μπορεί να φτάσει ως το φόνο 
των εγγονών της, επιθυμώντας την εξόντωση της νύφης και σε κάποιες 
περιπτώσεις την κατάληψη της θέσης στο πλάι του γιου της. Η έκρηξη 
ζήλιας, φθόνου και επιθυμίας εξόντωσης της νύφης από την πεθερά 
κορυφώνεται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του τοκετού της 

νύφης, η οποία έχει αφεθεί στη φύλαξη της πεθεράς της λόγω απουσίας 
του άντρα της στον πόλεμο1.

Η πεθερά, λοιπόν, υποβάλλει τη νύφη της σε άπειρα βασανιστήρια 
ή την οδηγεί σε βέβαιο χαμό. Αρνείται στη νύφη της την ανεξάρτητη ζωή 
και προσπαθεί να την καταρρίψει ως αυτόνομο άτομο. Δίκαια τότε το 
κοινωνικό σύνολο την ονομάζει: «κακούργα», «σκύλα», «φαρμάκι 
πεθερά», «που να μη σώσει και να μη φτάσει να σηκωθεί, να ξυλιάσει 
και να ξερομαραθεί η αχρόνιστη».Και όλα αυτά γιατί φοβάται να μην 
εκτοπιστεί από την καρδιά του γιου της2.Η λαϊκή παράδοση δεν 
αναγνωρίζει σε καμιά περίπτωση καλή πεθερά. Όλες είναι κακούργες, 

που βασανίζουν τις νύφες τους. Μάλιστα μια παροιμία λέει: «Όσες 
πράσινες φοράδες, τόσες καλές...πεθεράδες»3.

Βέβαια σε κάποια παραμύθια συναντάμε την εικόνα της καλής 
πεθεράς, η οποία έχει δημιουργήσει καλή σχέση με τη νύφη της και τη 
βοηθάει, την συμβουλεύει και την υποστηρίζει. Στα παρακάτω 
παραμύθια η πεθερά είναι καλόψυχη και δέχεται τη νύφη της ακόμη κι αν 
έχει κάποιο εξωτερικό ελάττωμα:

Αν είναι γνωστική κοπέλα, δεν πειράζει για το ένα της 
μάτι, του απάντησε η μάνα.

(Μάνα και παιδί)4

1 Διαμαντή Αναγνωστοπούλου, «Γυναικεία πρόσωπα στο λαϊκό παραμύθι», ό.π., σελ. 378.
2 Μένη Κανατσούλη, Πρόσωπα γυναικών σε παιδικά λογοτεχνήματα, ό.π., σελ. 185-186.
? Αυγή Παπάκου-Λάγου, «Η γυναίκα στο παραδοσιακό παραμύθι», ό.π., σελ. 137.
Λ Αυγή Παπάκου-Λάγου, Η γυναίκα στο ελληνικό-λαϊκό παραμύθι, ό.π., σελ. 269.
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Ήμερος άνθρωπος, καλοσυνάτη και δε ζητούσε τίποτε 
άλλο παρά ψωμί και νεράκι, που λέει ο λόγος και μία 
γωνίτσα να κουβαριάζεται.

(Η «καλόψυχη» νύφη)5

Εδώ, υποστηρίζει τη νύφη της που την κατηγορούν άδικα:
Ψέματα, γιε μου, ψέματα. Τη γυναίκα σου δεν την έχει 
κανείς. Μαζί καθόμαστε μέρα και νύχτα, ποτέ δεν είδα 
πάνω της το παραμικρό.

(Η κακότυχη κόρη)6

Η πεθερά ακούει τη νύφη της και τη βοηθάει να πετύχει το στόχο

της:
«Μητέρα, αύριο να ετοιμαστείς να πάμε κι εμείς στο 
βασιλιά. Έχω κι εγώ μια ιστορία να του πω». «Ε, αφού 
το θέλεις, να πάμε» είπε κι η πεθερά της.

(Ούτε καλό ούτε κακό)7

Η πεθερά συμβουλεύει τη νύφη της για το καλό της:
Η πεθερά της τη συμβούλευε να προσέχει, γιατί ο 
κόσμος παρακολουθεί το φέρσιμό της.

(Η καλή πεθερά)8

Όσο όμως καλή είναι η πεθερά τόσο βασανίζεται άδικα από τη 
νύφη της:

«Συ γριά τι κάθεσαι; Άντε να πας πάνω έξω απ' το 
χωριό, που κάθονται τσιγγάνοι και κάνουν πέταλα και 
παίζουν και λίρα, να μάθεις και συ για πέταλα να 
κάνεις, για να μάθεις να παίζεις λίρα». Η γριά η 
καημένη ήθελε δεν ήθελε πήγε...

(Οι νύφες κι η πεθερά)9

5 Γεράσιμος Παπατρέχας, ό.π., σελ. 59.
6 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 509.
7 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 336.
8 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 140.
9 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 460.
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Όπως όμως προαναφέρθηκε, στα περισσότερα λαϊκά παραμύθια η 
πεθερά παρουσιάζει το κακό προσωπείο της. Δε συμπαθεί καθόλου τη 
νύφη της, την οποία βασανίζει με κάθε τρόπο:

Έτσι λοιπόν, κι η πεθερά της Δεκαοχτούρας ήταν κακιά 
και μοχθηρή. Βασάνιζε τη νύφη της πάντοτε και 
ζητούσε αφορμές να την παιδεύει.

(Η Δεκαοχτούρα)10

Μία, δύο, το κατάλαβε η πεθερά της. Αναψε: «Πως, 
πως! μένεις νηστική και θα κουβαλάς έξω κάθε μέρα!
Ύστερα θα αδυνατίσεις κι ο κόσμος θα νομίζει πως δε 
σε ταΐζω!».Η πεθερά της έβαλε ανθρώπους να την 
παρακολουθήσουν.

(Η νύφη που έκανε ελεημοσύνες)11

Η πεθερά φώναζε: «Μην τρώτε άλλο, μπαίνει λύκος στ' 
άντερα», κι όλοι σταματούσαν. Πριν περάσουν δέκα 
μέρες η νύφη έγινε αγνώριστη από την αναφαγιά.

(Η Ζαβή Πεθερά)12 13

Τα στριμμένα πεθερικά, λοιπόν, σοφίστηκαν ένα 
σχέδιο, που λες και τους το 'βάλε ο τρισκατάρατος στο 
μυαλό. Έτρωγαν οι δυο τους κρυφά και μόλις έστρωνε 
η νύφη για να φάνε, έλεγε η παπαδιά: «Έφαγε ο παπάς 
κι η παπαδιά, σηκώστε την τάβλα».

1 Τ(Η τάβλα του παπά)

Μα η πεθερά, Κέρβερος σωστός και φαρμακομύτα, την 
κάρφωσε: «Από πουκάμισα πώς είσαι, νύφη μου έχεις 
πολλά;»

(«Εννιά λείπουν για να γίνουν δέκα»)14

Η κακή πεθερά αναθέτει στη νύφη της πολλές δουλειές:
Η γριά ήταν πολύ πλεονέκτρια και μια και δεν είχε

10 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 125.
11 ό.π., σελ. 143.
12 ό.π., σελ. 129.
13 Γεράσιμος Παπατρέχας, ό.π., σελ. 27.
14 ό.π., σελ. 61.
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ύπνο, ξυπνούσε τη νύφη της απ' τα άγρια μεσάνυχτα και 
την έστρωνε στη δουλειά.

(Η κακιά πεθερά)1"

Κάθε βράδυ, μόλις η νύφη έβαζε την τάβλα για φάΐ, η 
πεθερά έλεγε: «Σύρε, νύφη, ν' αμπαρώσεις τις πόρτες».

(Τα κακορίζικα πεθερικά)16

Η πεθερά δε διστάζει να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει τη νύφη 

της και το εγγόνι της:
Συνεννοείται η πεθερά με τη μαμή, το παίρνουν το 
παιδί, το πετούν στην κοπριά.

(Τα χρυσά και τα χρυσουμηλιγγάτα)17

Τότε η μάνα έκραξε τη μαμή και συμφώνησε μαζί της, 
πως «ό,τι παιδί θα γεννήσει η νύφη μου θα το 
πετάξουμε κι εγώ θα σε πληρώσω ακριβά».Έπιασαν 
λοιπόν κι έκαναν μια κάσα κι έβαλαν μέσα το παιδί που 
γέννησε η βασίλισσα και το έριξαν στη θάλασσα...

(Η Τζιτζίναινα)18

Μια μέρα λοιπόν που το βασιλόπουλο είχε βγει έξω κι η 
γυναίκα του έκανε περίπατο στον κήπο, η βασίλισσα 
διέταξε τους υπηρέτες της να πάρουν τη νύφη της και 
να την ρίξουν σε ένα πηγάδι.

(Ο Αστερινός και η Πούλια)19

... Αν θες να μη σε σκοτώσω, θα φύγεις από δω, να πας 
μακριά στ' τσιφλίκια μας, να βόσκεις τις χήνες. Και μην

15 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 175.
16 Μ. Κλιάφα, ό.π., σελ. 199.
17 Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 272.
18 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 45.
19 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 138.
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είσαι τρομεζάμενη και πεις κιχ μιχ σε κανέναν, γιατί θα 
χάσεις το κεφάλι σου...

(Η χηναρού)20

20 Κ. Καφανιάρης, Ο φεγγαράς, ό.ττ., σελ. 493.
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9. Η γιαγιά

Όπως στην οικογένεια έτσι και στο παραμύθι η τελευταία φάση 

στην αλληλοδιαδοχή των ρόλων της γυναίκας είναι η απόκτηση του 
τιμητικού τίτλου και ρόλου της γιαγιάς1.Είναι ένα από τα πιο αγαπητά 
πρόσωπα του παραμυθιού τόσο για τους μικρούς όσο και για τους 
μεγάλους. Η γιαγιά του λαϊκού παραμυθιού εμφανίζεται συχνά έξυπνη, 
πονηρή, φιλόξενη, πολυλογού αλλά και γκρινιάρα, ζηλιάρα και αδύναμη. 

Σε πολλά παραμύθια συμπρωταγωνιστεί με τον παππού, με κύριο 
χαρακτηριστικό τη γρίνια τους.

Στα παρακάτω παραμύθια διακρίνουμε την εξυπνάδα και την 
πονηριά της γιαγιάς. Με τις ιδέες της βγάζει από το αδιέξοδο το παππού 
η όποιον άλλον της ζητήσει βοήθεια:

Η γιαγιά όμως αντί για κοκόρια έβαλε το σκύλο μέσα 
στο σακί. Μόλις ήρθε η αλεπού, η γιαγιά πρόθυμα της 
έδωσε το σακί και της είπε να κλείσει καλά την πόρτα 
της φωλιάς να μη φύγουν τα κοκόρια.

(Ο παππούς κι η κολοβή αλεπού)2

«Μη σε νοιάζει», του απαντάει η κακή και πονηρή γριά.
«Εγώ θα τα καταφέρω μια χαρά να μπεις κρυφά στο 
σπίτι της».

(Ο τσιφλικούχος)3

«Να, παιδιά μου, αυτό βρήκα, τους λέει. Να κάνετε ένα 
σεντούκι, να μπει κι ένα σας μέσα, να το πάρω εγώ να 
πάω και να πω πως θέλω να σταθεί εκεί ως αύριο, γιατί 
θα πάω εγώ να δω την κόρη μου στο χωριό, που 'ναι 
πολύ βαριά άρρωστη».

(Η κακότυχη κόρη)4

1 Αγγελική Κομποχόλη-Παιρικάκου, «Η γυναίκα σιο νεοελληνικό παραμύθι», ό.π., σελ. 232.
2 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, ό.π., σελ. 45
3 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 171.
4 Κ. Καφανιάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 507.
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Σε πολλά παραμύθια η γιαγιά είναι φιλόξενη και δέχεται με μεγάλη 
χαρά κι αγάπη όποιον της ζητήσει να μείνει για λίγο στο σπίτι της:

Η γριά την πήρε στην καλύβα της, της έδωσε να φάει, 
την έβαλε να ξεκουραστεί και της έδωσε δικά της ρούχα 
να φορέσει...

(Η δαφνοκουκουσιά)5

Τον λυπήθηκε η γριά. Τον έβαλε στην πόρτα. Αλλά ο 
γέρος σιγά-σιγά έφτασε στην κόχη. Κοιμήθηκε και 
ροχάλιζε δυνατά.

(Η γριά και τα εφτά κατσικάκια της)6 7

...χτύπησε την πόρτα μιας καλυβούλας όπου έμενε μια 
γριά και ρώτησε τη γριά αν μπορούσε να μείνει εκεί τη 
νύχτα. Η γριά είπε ναι κι έτσι η γυναίκα πέρασε τη 
νύχτα στην καλύβα της.

(Η γυναίκα που έκανε το καλό και την αντάμειβαν με
r *j

αχαριστία)

Λέει της γριάς: «Δεν με παίρνεις μουσαφίρη;».Η γριά 
λέει σ' αυτόν: «Σε παίρνω μουσαφίρη, αλλά δεν έχω 
ρούχα, ούτε φαγητά».

(Η ευκή και η κατάρα των γονέων)8

Πέσετε παιδιά μου, αλλά ούτε στρώμα έχω ούτε κρεβάτι 
να ξαπλώσετε.

(Το σκλαβί)9

Η γριά τα λυπήθηκε, τα βάσταξε μαζί της στον πύργο να 
έχει κι εκείνη παρέα, που πέθαναν τα παιδιά της κι ήταν 
μοναχή.

(Η Μαρδίτσα)10

5 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, ό.π., σελ. 51-52.
6 ό.π., σελ. 18.
7 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 105.
8 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 17.
9 Γ Ιωάννου (Επιμέλεια), ό.π., σελ. 30.
10 ό.π., σελ. 115.



Η γριά την πήρε και την είχε σαν ψυχοκόρη της.
(Το χρυσό ποτήρι)11

Ανοίγει ο γέρος τη σακούλα, βγαίνει από μέσα μία 
κοπέλα σαν τον κρίνο. Η γριά πια τρελάθηκε από την 
χαρά της.. Την είχε πια να μη βρέξει ο θεός και στάξει 
πάνω της.

(Η έξυπνη κόρη και ο πρωτοκλεφταράς)12

Η γιαγιά αναλαμβάνει και το ρόλο του βοηθού, αφού σε πολλά 
παραμύθια εμφανίζεται σε δύσκολη στιγμή, δίνει λύση στα προβλήματα 
του ήρωα και τον βοηθάει να ξεφύγει από τους κινδύνους που τον 
απειλούν:

Πώς θα το κατεβάσεις; Εμείς παιδευόμαστε και 
δεν τα καταφέρνουμε.
Φέρτε μου ένα σκαφίδι, ένα ταψί, μια σήτα, μια 
γάστρα, έναν πλάστη, αλεύρι και φύγετε όλοι.

(Το ελαφάκι)13

Η γριά μόλις είδε την κοπέλα έτσι, αμέσως κατάλαβε τι 
είχε και είπε στο γιο της γρήγορα να βράσει ένα καζάνι 
γάλα. Και καθώς αυτό άχνιζε, έβαλε την κοπέλα να 
ρουφήξει τον αχνό. Και τότε επτά μεγάλα φίδια έπεσαν 
από την κοιλιά της.

(Ούτε καλό ούτε κακό)14

Έννοια σου κι εγώ θα στην κατεβάσω. Έλα αύριο, 
κρύψου να μη σε δει και θα την καταφέρω μια χαρά...

(Η χηναρού)15

Επιπλέον αναλαμβάνει και το ρόλο του διαμεσολαβητή, αφού 
μεσολαβεί η ίδια και δίνει το αντικείμενο στον άντρα της ηρωίδας:

11 Κ. Καφανιάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 323.
12 ό.π., σελ. 491.
13 Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, ό.π., σελ. 55.
14 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 335.
15 ό.π., σελ. 491.



Σηκώνεται η γριά, παίρνει το μαστραπά με το Θάσο και 
πηγαίνει. Πάει ίσια στου αντρού της τα χέρια και το 
δίνει.

(Οι δύο αδερφάδες)16

.. .και λέει της γριάς να πάει να του το δώσει και να πει 
πως το στέλνει η κόρη της και να το φάει μόνος. Το 
επήγε...

(Η Μάρω)17

Η γιαγιά γίνεται και συμβουλευτικό πρόσωπο στο παραμύθι. Δίνει 
συμβουλές στον ήρωα, προκειμένου να ξεφύγει τους κινδύνους και του 
εύχεται πάντα καλή τύχη:

Η μητριά σου θα τρέχει να σας φτάσει και εσύ θα 
πετάξεις αυτό το μαχαίρι και θα γίνει ένας κάμπος που 
δε θα 'χει άκρα.

(Η Πούλια κι ο Αυγερινός)18

Τώρα ξέρω τι να κάνεις. Να χτίσεις στην αυλή σου ένα 
μεγάλο νοσοκομείο κι έπειτα να βάλεις να διαλαλήσουν 
σ' όλο τον κόσμο να έρθουν όλοι οι τυφλοί, παράλυτοι 
και λέπροι να τους γιατρέψεις.

(Η γυναίκα που έκανε το καλό και την αντάμειβαν με
αχαριστία)19

... Πάρ' αυτό το σφυρί και σφύριζε και θα έρθουν όλοι 
οι λαγοί. Και να πουλάς από κανέναν, άμα σφυρίζεις, 
πάλι θα γίνονται σαράντα.

(Ο Γιάννης το φτωχόπαιδο)20

16 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 532.
17 ό.π., σελ. 593.
18 Γ.Α. Μέγος, ό.π., σελ. 52.
19 Johann Georg von Hahn, ό.π., σελ. 107.
20 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 100.
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Το είδες πια, βασιλιά μου, εκείνο που σ' είπα που 'ναι 
σωστό; Τώρα θα κάμεις κι εκείνο που είπαμε με τη 
δωδεκάδα.

(Η πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα)21

Την ευχή μου να ' χεις παιδί μου κι άντρα βασιλιά να 
πάρεις, βασίλισσα να κάτσεις.

(Η Μαστραμπέλα)22

Παιδί μου, πώς ήλθες εδώ, θα σε φάει ο δράκος...Μην 
πας, παιδί μου, θα σε φάει φύγε.

(Τα τρία χρυσά μήλα του βασιλιά)23

Του δίνει ένα σκυλάκι και του λέει όπου κάτσει να μην 
το σηκώσει και την ευχή της...

(Ο Σιδερόλυκας)24

Του δίνει ένα σκουφάκι άσπρο από αμπά.«Κι άμα το 
βάλεις στο κεφάλι σου και το φορέσεις δε φαίνεσαι».

(Το άφαντο σκουφάκι)25 26 27

Αν με χρειαστείς, κόβε κομματάκι απ' αυτή την τρίχα, 
ρίχνε την πάνω στην φωτιά κι ευτύς θα γίνεται ό,τι 
θέλεις...

26(Του Δράκου η κόρη)

Η γιαγιά παρουσιάζεται και συμπονετική. Δείχνει αγάπη στους 
φτωχούς και προσπαθεί να τους βοηθήσει, προσφέροντας καθημερινά 
ένα πιάτο φαγητό:

Η γριά ήταν πολύ ελεημονετική. Αν δεν έβγαζε κάθε 
μέρα ένα πιάτο φαί απ' το τσουκάλι της για τους 
φτωχούς, δεν ησύχαζε.

27
(Η νύφη που έκανε ελεημοσύνες)

Επιπλέον είναι και νοικοκυρά:

" ό.π., σελ. 278.
22 ό.π., σελ. 291.
23 ό.π., σελ. 598.
24 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 228.
25 ό.π., σελ. 295.
26 ό.π., σελ. 484.
27 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 143.
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Κι η γριά ήταν πολύ νοικοκυρά και τόσο επιδέξια 
κυβερνούσε το σπίτι της, ώστε όλοι τη ζήλευαν.

(Οι δύο συννυφάδες)28

Μάλιστα η γιαγιά σε κάποια παραμύθια φαίνεται αδύναμη 
μπροστά στον παππού, τον οποίο φοβάται πολύ:

Από το φόβο της πια να μη την δείρει ο γέρος τα νύχια 
της έφαγε να τα πάρει πίσω...

(Τ' αντερουλάκια)29

Η γιαγιά μερικές φορές είναι πολυλογού. Δεν μπορεί κανείς να της 
εμπιστευθεί κάποιο μυστικό. Έτσι, αυτό το χαρακτηριστικό της 
δημιουργεί πολλά προβλήματα:

Η γριά ήταν κάμποσο παινεσιάρα κι έκατσε και είπε στο 
μάστορη, που γεννάει η όρνιθά της φλουριά. Δεν 
μπορούσε να κρύψει το μυστικό. Ξερό κουκί δε 
βαστούσε.

(Ήλιος και φεγγάρι)30

Ο,τι και να της έλεγε ο άντρας της, ό,τι και να γινόταν 
στο σπίτι της, πήγαινε και το πρόφτανε στους γειτόνους 
κι έτσι το μάθαινε όλο το χωριό.

(Η πολυλογού)31

Η γριά είχε την κακή συνήθεια να μιλάει πολύ. Δε 
σταματούσε ποτέ, πάντα κουβέντιαζε.

(Το στοίχημα)32

Συναντάμε όμως καν τη γιαγιά-προξενήτρα, που προσπαθεί να 
παντρέψει τον ήρωα του παραμυθιού:

«Δεν μπορείς, λέει, θεία, να μου κάνεις τις προξενιές να 
την πάρω;» «Μπα, λέει αυτή, γιατί να μην το κάνω;»

28 ό.π., σελ. 148.
Κ. Καφανταρης, ο.π., σελ. 91.

30 Γ.Α. Μέγος, ό.π., σελ. 80.
31 Αυγή Παπάκου-Λάγου, ό.π., σελ. 250.
32 Κ. Καφανταρης, Ο φεγγαράς, ό.π., σελ. 456.



Πάει στην κοπέλα, από δω είχε, από κει, την κατάφερε 
κι είπε το ναι.

(Η τίμια γυναίκα)33

Κάποιες φορές η γιαγιά γίνεται ζητιάνα και ζητάει φαγητό:
Να μ' ελεήσετε, αφεντικά μου, γιατί είμαι πεθαμένη της 
πείνας.

(Οι κατσούλες)34

Η ζήλια «καταστρέφει» τη γιαγιά, που την οδηγεί τελικά στον 
θάνατο:

Η γιαγιά όμως που είδε ότι ο παππούς έγινε πλούσιος, 
ζήλεψε κι έστειλε την κότα της να κάνει κι εκείνη τα 
ίδια. Αλλά η κότα κάθε μέρα της έφερε ξύλα, φίδια, 
σαύρες. Κάποια μέρα όμως ένα φίδι δάγκωσε τη γιαγιά 
και πέθανε.

(Η γιαγιά, ο παππούς κι ο κόκορας)35

Συχνά η γιαγιά είναι γκρινιάρα. Μαλώνει με τον παππού της για 
πολύ απλά θέματα:

Πήγαινε η γριά με βαριά καρδιά κι όλο γκρίνιαζε: «Αμ, 
θα στην κανονίσω εγώ τη σκύλα σ', γέρου, έννοια σ' κι 
θα δεις, έλεγε ολοένα η γριά.

(Ο γέρος κι η γριά)36

Παιδιά δεν είχανε, σκυλιά δεν είχαν κι όλη μέρα 
κάθονταν κι απ' το καθισιό όλο γκρίνιαζαν. Έλεγε ένα 
λόγο ο γέρος, αποκρίνονταν δύο η γριά και να που 
στήναν τον καβγά.

(Ο Κουκουμπλής)37

Χτυπά ο γέρος την πόρτα της γριάς: 
- Σε παρακαλώ βάλε με μέσα.

33 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.ττ, σελ. 496.
34 ό.ττ., σελ. 287.
35 Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, ό.ττ., σελ. 540.
36 Μ. Κλιάφα, ό.ττ., σελ. 144.
37 ό.ττ., σελ. 181
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Όχι δε χωράει. Έχω μαζί μου τα εφτά 
κατσικάκια μου.

- Πάψε, γέρο, θα μου τρομάξεις τα κατσικάκια 
μου.

(Η γριά και τα εφτά κατσικάκια της)38

Μάλιστα, κάποιες φορές τη συναντάμε άπονη ρευτη και 
εξαπατείται από άλλους:

«Καλέ μου άνθρωπε! του κάνει, αυτό 'ναι δαμάλι και 
μου το λες τράγο;» «Μπα! μπα! της κάνει ξέρεις και 
χωρατά;» «Και πόσο μου δίνεις;» του κάνει γριά.

(Ο πονηρός γέρος)39

Τέλος η γριά μπορεί να δίνει κατάρες, όταν κάποιος της 

δημιουργήσει κακό:
Αχ, πια! έτσι που πεθυμούσα εγώ εφτά χρόνια τη 
φακή, έτσι κι εσύ να πεθυμάς την Ανθούσα, την 
ξανθούσα και τη μακρομαλλούσα.

(Η Ανθούσα, η ξανθούσα και η χρυσομαλλούσα)40

- Αχ, βασιλόπουλό μου, τί μου 'κάνες; Να σου 
καταραστώ δε βαστάει η καρδιά μου, του είπε, 
μονάχα σου λέω από της Τρισεύγενης τα χέρια 
να μη γλιτώσεις.

(Η Τρισεύγενη ή Τα τρία κίτρα)41

οο
Β.Δ. Αναγνωστοπουλος, ο.π., σελ. 18.

39 Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, ό.π., σελ. 162.
40 Γ.Α. Μέψας, ό.π., σελ. 137.
41 ό.π., σελ. 144.
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Β' ΜΕΡΟΣ

94



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1. Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία 
για την εικόνα της γυναίκας, που προέκυψαν από τη μελέτη 167 λαϊκών 

παραμυθιών, στα οποία περιγράφεται ο γυναικείος χαρακτήρας. Τα 
παραμύθια αυτά, που χρησιμοποιήθηκαν και στα προηγούμενα κεφάλαια, 
για να αναδείξουν την προσωπικότητα της γυναίκας - ηρωίδας, 
προέρχονται από τις εξής συλλογές λαϊκών παραμυθιών:

• Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, Λαϊκά παραμύθια για μικρά παιδιά, εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 1997.

• Γ. Ιωάννου (Επιμέλεια), Παραμύθια του λαού μας, εκδ. Ερμής, 
Αθήνα 1998.

• Γ. Α. Μέγας, Ε/Ιηνικά παραμύθια, εκδ. I. Δ. Κολλάρος & Σία, 
Αθήνα.

• Κ. Καφαντάρης, Το φιδόδεντρο, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1998.

• Κ. Καφαντάρης, Ο φεγγαράς, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1998.

• Μ. Κλιάφα, Παραμύθια της Θεσσαλίας, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1977.

• Αυγή Παπάκου - Λάγου, Η γυναίκα στο ελληνικό-λαϊκό παραιώθι, 
εκδ. Καλλέντης, Αθήνα 1994.

• Γεράσιμος Ηρ. Παπατρέχας, Ακαρνανικά παραμύθια, εκδ. Πατάκη, 
Αθήνα 1986.

• Χάρης Σακελλαρίου, Εύθυμα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, εκδ. 
Κέδρος, Αθήνα 1987.

• Ζωή Σπυροπούλου - Παπαδημητρίου, Παραμύθια της 

Πελοπόννησου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1987.

• Johann Georg von Hahn, Ελληνικά παραμύθια, εκδ.Opera, Αθήνα 
1991.
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Μέσα απ' αυτά τα παραμύθια αναδεικνύεται η γυναικεία 
προσωπικότητα και γίνεται φανερή η εικόνα με την οποία παρουσιάζεται 
σε κάθε παραμύθι. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. 

κεφάλαιο 1), η γυναίκα είτε υπερφυσική είτε θνητή άλλοτε ενσαρκώνει 
την αγριότητα και την επιθετικότητα και άλλοτε την ευγένεια, την 
καλοσύνη και την προστατευτικότητα. Αυτό, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε 
να αναδείξουμε κι εμείς σ' αυτό το κεφάλαιο: τη συχνότητα εμφάνισης 
του καλού ή του κακού προσωπείου της γυναίκας στα λαϊκά παραμύθια.
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2. Στατιστικά στοιχεία υπερφυσικών γυναικών

Θα ξεκινήσουμε με τις γυναίκες, που παρουσιάζουν μαγικές 
ικανότητες και δυνάμεις:

Α. Οι Μοίρες

Οι μοίρες εμφανίζονται στα λαϊκά παραμύθια, για να μοιραίνουν, 
να βοηθούν και να συμβουλεύουν και να προσφέρουν δώρα στους ήρωες.

Πιο συγκεκριμένα, από τα 19 λαϊκά παραμύθια που συγκέντρωσα, 
σε 12 παραμύθια οι μοίρες μοιραίνουν, σε 6 βοηθούν και συμβουλεύουν 

και σε 2 προσφέρουν δώρα. Έτσι σε ποσοστό 63% οι μοίρες μοιραίνουν, 
στο 31% βοηθούν-συμβουλεύουν ενώ στο 16% των παραμυθιών δίνουν 
δώρα. Ακολουθούν ο πίνακας και το σχεδιάγραμμα ποσοστών:

Πίνακας 1

Οι Μοίρες
Αριθμός

παραμυθιών

Ποσοστό

%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Μοιραίνουν 12 63%

0 νονός, Ο αράπης, 0 Αρκουδιάρης, 
Οι Μοίρες, Η κοιμισμένη 

βασιλοπούλα. Τα γραμμένα δε 
ξεγράφουνται. Το χρυσό ρόκο ροκοκό 
ροκοκέφαλο, Η νύφη που δεν άκουσε 

την πεθερά της, Η Μοίρα της 
ακαμάτρας, Το δαχτυλίδι του 

βασιλόπουλου, Τ' αθάνατο νερό, Ο
Γιαννάκης ο γιος της ορφανής.

Βοηθούν - 
Συμβουλεύουν 6 31%

Η Μοίρα της ακαμάτρας. Το μικρό 
βασιλόπουλο κι ο γάταρος. Το 

παραμύθι του σπανού, Το σκυλάκι, Η 
τίμια γυναίκα, Άτιτλο.

Δίνουν δώρα 2 16% Αδελφός και αδελφή. Τα τρία αδέλφια 
κι οι μοίρες.
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□ Μοιραίνουν

□ Βοηθούν- 
Συμβουλεύουν

□ Δίνουν δώρα

Σχ. 1
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Β. Οι Νεράιδες

Στην έρευνά μου οι νεράιδες παρουσιάζονται σε 6 παραμύθια. Απ' 
αυτά στα 3 βοηθούν-συμβουλεύουν, σε 1 δίνουν ευχές, σε 1 είναι 
αδύναμες και σε ακόμη 1 είναι κακές.

Έτσι, όπως παρατηρούμε και στον παρακάτω πίνακα στο 50% των 
παραμυθιών οι νεράιδες βοηθούν-συμβουλεύουν, ενώ ίδιο ποσοστό 

(16%) εμφανίζονται για να δώσουν ευχές ή παρουσιάζονται αδύναμες ή 

κακές.

Πίνακας 2

Οι
Νεράιδες

Αριθμός
παραμυθκόν

Ποσοστό
%

Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Βοηθούν - 
Συμβουλεύουν 3 50%

0 Αράπης, 0 δύστυχος Γιάννης και ο 
βασιλέας. Το παλικάρι ο διάβολος 

και η κόρη του.
Δίνουν ευχές 1 16% 0 αγριάθρωπος.

Αδύναμες 1 16% 0 Λάμπρος και η Καλότχια.
Κακές 1 16% Η ανεράιδα.

□ Βοηθουν- 
Συμβουλεύουν

■ Δίνουν ευχές

□ Αδύναμες

□ Κακές

Σχ.2
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Οι γοργόνες παρουσιάζονται σε 6 λαϊκά παραμύθια. Σε 3 
παραμύθια θέλουν να βοηθήσουν τον ήρωα, αλλά ζητούν αντίτιμο γι' 
αυτήν τη βοήθεια, ενώ στα υπόλοιπα 3 οι γοργόνες είναι κακές και 
καραδοκούν για να προκαλέσουν κακό.

Συνεπώς στο 50% των παραμυθιών οι γοργόνες βοηθούν τον ήρωα 
με κάποιο αντίτιμο, ενώ στο υπόλοιπο 50% εμφανίζονται κακές και 
δημιουργούν προβλήματα.

Γ. Οι Γοργόνες

Πίνακας 3
Οι

Γ οργόνες
Αριθμός

παραμυθιών
Ποσοστό

%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Ζητούν 
αντίτιμο για 

να βοηθήσουν
3 50% Του ψαρά το παιδί, Η Γοργόνα, Η 

βασίλισσα των Γοργόνων.

Κακές 3 50%
Η Γοργόνα, Το αντρειωμένο παιδί κι 

ο ψεύτης Εβραίος, Ο Γιαννάκης ο 
γιος της ορφανής.

□ Ζητούν αντίτιμο για 
να βοηθήσουν

□ Κακές

Σχ.3
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Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι οι Λάμιες μπορεί να 
βοηθούν και να συμβουλεύουν τον ήρωα ή να είναι κακές και να τρώνε 

ανθρώπους. Από τα 8 παραμύθια που συγκέντρωσα για τις Λάμιες, στα 3 
βοηθούν-συμβουλεύουν, ενώ σε 6 εμφανίζονται ως ανθρωποφάγα 
τέρατα, που τρώνε τα πάντα. Συμπερασματικά στο 37% των παραμυθιών 
οι Λάμιες βοηθούν τον ήρωα, ενώ στο 75% προκαλούν κακό.

Δ. Οι Λάμιες

Πίνακας 4

Οι Λάμιες
Αριθμός

παραμυθιών
Ποσοστό

%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Βοηθούν-
Συμβουλεύουν 3 37%

Η Αρετή, Η Τρισεύγενη ή Τα τρία 
κίτρα, 0 σιδερένιος δερβίσης και το 
βασιλόπουλο με τα τρία παξιμάδια.

Ανθρωποφάγο
τέρας

Της Λάμιας η δυχατέρα. Τα Δίδυμα,
6 75% Τα χρυσά μήλα, 0 Μισοκωλάκης, Η 

Αρετή, Η Μαρούλα.

□ Ανθρωττοφάγο τέρας

□ Βοηθούν- 
συμβουλεύουν

Σχ.4
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Για τις στρίγγλες συγκέντρωσα 2 παραμύθια όπου και στα 2 
εμφανίζονται ως ανθρωποφάγα τέρατα που τρώνε τα πάντα και 
δημιουργούν κακό. Έτσι, στο 100% των παραμυθιών οι στρίγγλες είναι 

δαιμονικές και σκληρές.

Ε. Οι Στρίγγλες

Πίνακας 5
Οι

Στρίγγλες
Αριθμός

παραμυθιών
Ποσοστό

0//ο
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Ανθρωποφάγο
τέρας 2 100% Η Στρίγγλα, Τ' ακοίμητο καντήλι.

Σχ.5
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3. Στατιστικά στοιχεία θνητών γυναικών

Σ' αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν τη μορφή της γυναίκας από μικρό κορίτσι εώς ώριμη γυναίκα 
στα λαϊκά παραμύθια:

Α. Η κόρη

Στην έρευνά μου συγκέντρωσα 26 λαϊκά παραμύθια στα οποία 
εμφανίζεται η κόρη. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα η 
κόρη μπορεί να είναι καλόψυχη, έξυπνη, γενναία, ζηλιάρα, ανυπάκουη, 
απαιτητική, κακή ή να σκέφτεται το γάμο. Από τα 26 λοιπόν παραμύθια 
σε 10 παρουσιάζεται καλόψυχη, σε 6 έξυπνη, σε 4 γενναία, σε 1, 
ζηλιάρα, σε 1 ανυπάκουη, σε 1 απαιτητική, σε 3 κακή, ενώ επιζητά το 
γάμος σε 2 παραμύθια.

Το ποσοστό λοιπόν είναι το εξής: Στο 38% των παραμυθιών είναι 
καλόψυχη, στο 23% έξυπνη, στο 15% γενναία, στο 11% κακή, στο 7% 
θέλει να παντρευτεί, στο 3% είναι ζηλιάρα, ενώ με το ίδιο ποσοστό (3%) 
παρουσιάζεται απαιτητική και ανυπάκουη.

Η κόρη
Αριθμός

παραμυθιών
Ποσοστό

%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Καλόψυχη 
(αγάπη προς 
τους γονείς 

της)

10 38%

Το κοιμισμένο βασιλόπουλο, Το 
μαρούλι. Τα αινίγματα, Η 

Μαρούλα, Η Σαχταρίτσα-Η 
Σταχτοπούτα, Η κόρη του 
μπαλωματή, Η μηλιά, Η 

Σουρταφέρω, Η Αρετή, Η 
Χρυσάφω.

Έξυπνη 6 23%

0 κυρ Βοριάς, Ποιο είναι το 
γρηγορότερο πράγμα του κόσμου;, 
Η ταμπακερίτσα, Μάνα και παιδί, Η 

μυλωνού, Η έξυπνη κόρη και ο 
πρωτοκλεφταράς.

Γενναία 4 15%
Ένα κορίτσι στον πόλεμο, Η 
Θοδώρα, 0 κυρ Βοριάς, Τα 

περιστέρια.
Ζηλιάρα 1 3% Το παραμύθι του Απολλώνιου.

Ανυπάκουη 1 3% Η βασιλοπούλα που δεν ήθελε να 
παντρευτεί.
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Θέλει να 
παντρευτεί 2 7% Το βασιλόπουλο και το πουλάρι 

του, Ένα κορίτσι στον πόλεμο.
Απαιτητική 1 3% Η Χρυσόβεργα.

Κακή 3 11%
Η Σταχτιαρού, Η Σταχτοπούτα η 

Μαρίτσα, 0 παπουτσής κι η 
βασίλισσα.

□ Καλόψυχη 

El Έξυπνη

□ Γ ενναία

□ Κακή

■ Θέλει να 
παντρευτεί

□ Ζηλιάρα

■ Ανηπάκουη

□ Απαιτητική

Σχ.6
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Β. Η αδελφή

Η αδελφή παρουσιάζεται σε 15 λαϊκά παραμύθια ως καλόψυχη, 
ζηλιάρα και κακή. Πιο συγκεκριμένα σε 7 παραμύθια είναι καλόψυχη, 
αγαπάει και βοηθάει τα αδέρφια της. Σε 9 παραμύθια εμφανίζεται να 
ζηλεύει τις αδελφές της, ενώ σε 2 είναι άπονη, αφού χτυπάει τα αδέρφια 
της και δε λυπάται τη φτωχή αδελφή της που δεν έχει χρήματα για να 
ζήσει.

Συνεπώς στο 60% των παραμυθιών η αδελφή παρουσιάζεται 
ζηλιάρα, στο 46% καλόψυχη, ενώ στο 13% σκληρή και άπονη.

Πίνακας 7

Η αδερφή
Αριθμός

παραμυθιών
Ποσοστό

%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Καλόψυχη 
(αγάπη προς 
τα αδέλφια

της)

7 46%

Οι εννιά αγριόκυκνοι και η ωραία 
Ελένη, Οι Μοίρες, Το ελαφάκι, Η 

Πούλια κι ο Αυγερινός, Η Αναβρίδα 
που έγινε χρυσόψαρο, 0 
Χρουσαϊτός Άτυς και η 

βασιλοπούλα Ροδογάλη, Η Κάλλω 
κι οι καλικάντζαροι.

Ζηλιάρα 9 60%

Η Μυρσίνα, Κυριαρίνα, Η Κάλλω 
και οι καλικάντζαροι, Η 

χρυσόβεργα, Η Σταχτοπούτα, Η 
Σταχτιαρού, 0 Χρουσαϊτός Άτυς 
και η βασιλοπούλα Ροδογάλη, Η 

ανεράιδα, Οι δύο αδελφάδες.

Άπονη 2 13% Οι δύο καμπούρηδες, Η 
Σταχτοπούτα.

Σχ·7
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Για τη σύζυγο συγκέντρωσα 40 λαϊκά παραμύθια. Σε 5 φαίνεται η 
αγάπη για τον άντρα της, σε 8 παραμένει πιστή στον άντρα της, όταν 
αυτός φεύγει μακριά, σε 5 παρουσιάζεται γενναία, σε 4 παραμύθια 

πονηρή-έξυπνη, σε 1 υπάκουη, σε 1 τεμπέλα, σε 3 κουτή, σε 1 αδύναμη, 
σε 1 θύμα ταξικών διακρίσεων ,σε 5 παρουσιάζεται απαιτητική-επίμονη, 
σε 8 άπιστη και σε 1 άπονη.

Πιο συγκεκριμένα, η πιστή και άπιστη σύζυγος εμφανίζονται σε 
ίδιο ποσοστό 20%. Στο 12% των παραμυθιών φαίνεται η αγάπη για τον 
άντρα της, ενώ στο ίδιο ποσοστό η σύζυγος εμφανίζεται γενναία και 
απαιτητική-επίμονη. Σε ποσοστό 10% η σύζυγος είναι έξυπνη και 
πονηρή ενώ στο 7% είναι κουτή. Σε ποσοστό 2% η σύζυγος 

παρουσιάζεται υπάκουη, τεμπέλα, αδύναμη, θύμα ταξικών διακρίσεων 
και άπονη.

Γ. Η σύζυγος

Πίνακας 8

Η σύζυγος
Αριθμός

παραμυθιών
Ποσοστό

%
Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Καλόψυχη 
(αγάπη για 
τον άντρα

της)

5 12%

Ο δύστυχος Γιάννης και ο βασιλέας. 
Το χαμαλάκι, Η κόρη του 

μπαλωματή, Το βασιλόπουλο που 
ήταν ταγμένο στο δράκο, Ο 
πρίγκηπας που φοβόταν τις 

γυναίκες.

Πιστή 8 20%

Η κόρη του πραματευτή, Ο κακός 
καλόγερος, Οι τρεις παραγγελιές, Η 
τίμια γυναίκα, Η πιστή γυναίκα, Η 

κόρη του μπαλωματή, Ο 
τσιφλικούχος, Η γυναίκα που έκανε 

το καλό και την αντάμειβαν με 
αχαριστία.

Γενναία 5 12%

Ο Βρυσήβουλος, Ο Σιμιγδαλένιος, 
Το φίδι, Ο κάβουρας. Το 

βασιλόπουλο που ήταν ταγμένο 
στον δράκο.

Έξυπνη-
Πονηρή 4 10%

Η πονηριά της γυναίκας. Ποιο είναι 
το γρηγορότερο πράμα του 
κόσμου;, Ο σύζυγος που τα 

θαλάσσωσε, Η κόρη του 
μπαλωματή.
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Υπάκουη 1 2% Αρκουδιάρης.
Τεμπέλα 1 2% Τεμπέλας πάθημα.

Κουτή 3 7% 0 παπάς και οι τρεις σπανοί, Η χαζή 
γυναίκα, Του κόσμου η κουταμάρα.

Αδύναμη 1 2% Αστερνός και Πούλιω.
Θύμα

ταξικών
διακρίσεων

1 2% Η περιβολαρίνα βασίλισσα.

Απαιτητική-
Επίμονη 5 12%

Το χρυσόψαρο και η άπληστη 
γυναίκα του ψαρά, Το χρυσόψαρο. 
Τα ξένα στολίδια. Κεφάλι αγύριστο, 

Η γυναίκα κι ο Σατανάς.

Άπιστη 8 20%

Το βασιλόπουλο και το πουλάρι 
του. Τα τρία ευγνώμονα ζώα, 0 

παπάς η παπαδιά κι ο δούλος τους, 
Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, 0 
παπάς Αρναούτης, Το ρόδο το 

αμάραντο, Τα τρία αδέλφια και η 
κακιά μάνα τους, Οι πανουργίες των 

γυναικών.
Άπονη 1 2% Το αντρόγυνο.
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□ Πιστή

□ Άπιστη

□ Καλόψυχη

□ Γ ενναία

■ Απαιτητική-Επίμοντ

□ Έξυπνη-πονηρή

■ Κουτή

□ Υπάκουη

■ Τεμπέλα

□ Αδύναμη

□ Θύμα ταξικών 
διακρίσεων

□ Άπονη

Σχ.8
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Δ. Η μητέρα

Στην έρευνά μου συνάντησα τη μητέρα σε 22 λαϊκά παραμύθια. 
Στο 63% των παραμυθιών η μητέρα παρουσιάζεται καλή, στο 13% 

αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή, ενώ στο ίδιο ποσοστό (13%) 
παρουσιάζεται παιδοκτόνος. Επίσης, στο 9% των παραμυθιών ζηλεύει τα 
παιδιά της και σε ποσοστό 4% αναλαμβάνει να τα διαπαιδαγωγήσει.

Πίνακας 9

Η μητέρα Αριθμός
παραμυθιών

Ποσοστό
Ο//ο

Αντίστοιχα λαϊκά 
παραμύθια

Καλή
(θυσιάζεται για 
τα παιδιά της- 
συμβουλεύει)

14 63%

0 Αρκουδογιάννης, Το παλικάρι ο 
διάβολος και η κόρη του, Τ' 

αναμμένα κάρβουνα της φτωχής 
και της πλούσιας, Το φτωχό καλό 
παιδί, 0 βασιλιάς κι ο αρχηγός του 

καραβανιού. Το χαμαλάκι. Οι 
δώδεκα μήνες, 0 ανδρειωμένος 

πατέρας με το ανδρειωμένο παιδί 
του. Το παιδί που δε το 'δερνε η 
μάνα του. Τα χρυσά κλαδιά και ο 
Αλίμονος, Το πλουσιόπαιδο, Η 

Αρετή, 0 Δάκρυς, Η Τρισεύγενη ή 
Τα τρία κίτρα.

Διαπαιδαγωγεί 1 4% Η Αρετή.
Ρόλο

διαμεσολαβητή 3 13% Τα τρία ευγνώμονα ζώα, 0 
Σταχτοπούτης, 0 κάβουρας.

Ζηλιάρα 2 9%
Η κακή μάνα και η όμορφη 

Θεοχάρη, Η όμορφη Αρτανασή 
και οι σαράντα δράκοι.

Παιδοκτόνος 3 13%

Τα τρία αδέλφια και η κακιά μάνα 
τους. Το βασιλόπουλο και το 

πουλάρι του, Ο Αστερινός και η 
Πούλια.
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□ Καλή
□ Ρόλο διαμεσολαβητή
□ Παιδοκτόνος
□ Ζηλιάρα
□ Διατταιδαγωγεί
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Ε. Η μητριά

Η μητριά στα παραμύθια εμφανίζεται είτε καλή είτε κακή. Από τα 
18 λαϊκά παραμύθια που συγκέντρωσα στα 17 η μητριά είναι κακή και 

βασανίζει τα παιδιά του άντρα της. Αντίθετα, μόνο σε 1 παραμύθι η 
μητριά παρουσιάζεται καλή και φροντίζει τα παιδιά. Συμπερασματικά, σε 
ποσοστό 94% η μητριά είναι κακή ενώ μόλις στο 6% των παραμυθιών 
είναι καλή.

Πίνακας 10

Η μητριά Αριθμός
παραμυθιών

Ποσοστό
Ο//Ο

Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια

Καλή 1 6% Η Σταχτοπούτα η Μαρίτσα.

Κακή 17 94%

0 Τσυρόγλες, Η Πούλια κι ο 
Αυγερινός, Οι εννιά αγριόκυκνοι 
και η ωραία Ελένη, Η Μαρδίτσα, 

Το ελαφάκι, 0 σπίθουλας κι ο 
δράκος, Η Κυριαρίνα, Η Κάλλω Kat 

η Μάρω, Η Άρτα, Τση 
Τρανταφυλλούς και τση βαθρακούς, 

Το γιασεμί η ελιά κι η μηλιά, Η 
κακιά μητριά, Το μωρό και το βόδι, 

Η Μαρουλίτσα, Η Χρυσάφω, Η 
Αρετή, Η προγονή.

Σχ. 10
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Ζ. Η νύφη

Σε 10 λαϊκά παραμύθια η νύφη παρουσιάζεται καλή, υπομονετική, 
έξυπνη, ανυπάκουη και κακή. Πιο συγκεκριμένα, σε 3 παραμύθια η νύφη 

είναι καλή, σε 2 υπομονετικοί, σε 1 έξυπνη, σε 1 ανυπάκουη και σε 4 
παραμύθια παρουσιάζεται κακή. Έτσι, σε ποσοστό 40% η νύφη είναι 
κακι'ι, 30% είναι καλή, στο 20% των παραμυθιών είναι υπομονετική, 
10% έξυπνη και ανυπάκουη.

Πίνακας 11

Η νύφη Αριθμός
παραμυθιών

Ποσοστό
«//Ο

Αντίστοι/α λαϊκά παραμύθια

Καλή 3 30% Οι δύο συννυφάδες, Η τάβλα του 
παπά. Ούτε καλό ούτε κακό.

Υπομονετική 2 20% Η νύφη που έκανε ελεημοσύνες, Η 
δεκαοχτούρα.

Έξυπνη 1 10% «Εννιά λείπουν για να γίνουν 
δέκα».

Ανυπάκουη 1 10% Η νύφη που δεν άκουσε την πεθερά 
της.

Κακή 4 40%
Τα εφτά αδέλφια, Η «καλόψυχη 
νύφη». Οι νύφες κι η πεθερά, Οι 

δύο συννυφάδες.

□ Κακή
□ Καλή
□ Υπομονετική
□ Έξυπνη
□ Ανυπάκουη

Σχ.11
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Η. Η πεθερά

Η πεθερά σε 17 λαϊκά παραμύθια εμφανίζεται είτε καλή είτε κακή. 
Σε 6 παραμύθια είναι καλή ενώ σε 11 κακή. Δηλαδή σε ποσοστό 65% η 

πεθερά είναι κακά] απέναντι στη νύφη της, την οποία τυραννάει με κάθε 
τρόπο, ενώ σε ποσοστό 35% είναι καλή μαζί της, τη βοηθάει και την 

συμβουλεύει.

Πίνακας 12

Η πεθερά Αριθμός
παραμυθιών

Ποσοστό
Ο//ο

Αντίστοιχα λαϊκά παραμύθια
I

Μάνα και παιδί, Η «καλόψυχη

Καλή ! 6 35% νύφη», Οι κακότυχη κόρη, Ούτε 
καλό ούτε κακό, Η καλή πεθερά. Οι 

νύφες κι η πεθερά.

Κακή 11 65%

Η δεκαοχτούρα, Η νύφη που έκανε 
ελεημοσύνες, Η ζαβή πεθερά, Η 

τάβλα του παπά, «Εννιά λείπουν για 
να γίνουν δέκα», Η κακιά πεθερά. 
Τα κακορίζικα πεθερικά. Τα χρυσά 

και τα χρυσουμηλιγγάτα, Η 
Τζιτζίναινα, 0 Αστερινός κι η 

Πούλια, Η χηναρού.

Σχ. 12
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Στην έρευνα μου η γιαγιά παρουσιάζεται σε 38 λαϊκά παραμύθια. 
Απ’ αυτά, σε ποσοστό 24%, η γιαγιά συμβουλεύει, είναι φιλόξενη σε 
ποσοστό 21%, ενώ με το ίδιο ποσοστό (7%) παρουσιάζεται έξυπνη, 

πολυλογού, γκρινιάρα και βοηθάει τους ήρωες. Σε ποσοστό 5% η γιαγιά 
αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή και δίνει κατάρες. Τέλος, η 

γιαγιά μπορεί να εμφανίζεται συμπονετική, νοικοκυρά, αδύναμη, 
προξενήτρα, ζηλιάρα, απονήρευτη με το ίδιο ποσοστό (3%) στα λαϊκά 

παραμύθια.

θ. Η γιαγιά

Πίνακας 13

Η γιαγιά Αριθμός
παραμυθιών

Ποσοστό
Ο//ο

Αντίστοιχα λαϊκά 
παραμύθια

Έξυπνη 3 7% 0 παππούς κι η κολοβή αλεπού, 0 
τσιφλικούχος, Η κακότυχη κόρη.

Φιλόξενη 8

ί

21%

Η δαφνοκουκουσιά, Η γριά και τα 
εφτά κατσικάκια της, Η γυναίκα 

που έκανε το καλό και την 
αντάμειβαν με αχαριστία, Η ευκή 

και η κατάρα των γονέων, Το 
σκλαβί, Η Μαρδίτσα, Το χρυσό 

ποτήρι, Η έξυπνη κόρη κι ο 
πρωτοκλεφταράς.

Βοηθάει
1

3
1

7% Το ελαφάκι, Ούτε καλό ούτε κακό, 
Η χηναρού.

Συμβουλεύει 9 24%

Η Πούλια κι ο Αυγερινός, Η 
γυναίκα που έκανε το καλό και 
την αντάμειβαν με αχαριστία, Ο 

Γιάννης το φτωχόπαιδο, Η 
πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα, Η 

Μαστραμπέλα, Τα τρία χρυσά 
μήλα του βασιλιά, Ο Σιδερόλυκας, 
Το άφαντο σκουφάκι. Του Δράκου 

η κόρη.
Ρόλο

διαμεσολαβητή
2 5% Οι δύο αδερφάδες, Η Μάρω.

Συμπονετική 1 3% Η νύφη που έκανε ελεημοσύνες.
Νοικοκυρά 1 3% Οι δύο συννυφάδες.
Αδύναμη 1 3% Τ' αντερουλάκια.

1
Πολυλογού 3 7% Ήλιος και φεγγάρι, Η πολυλογού, 

Το στοίχημα.
Προξενήτρα 1 3% Η τίμια γυναίκα.
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Ζηλιάρα 1 3% Η γιαγιά ο παππούς κι ο κόκορας.

Γκρινιάρα 3 7%
0 γέρος κι η γριά, 0 

κουκουμπλής, Η γριά και τα εφτά 
κατσικάκια της.

Απονήρευτη 1 3% 0 πονηρός γέρος.

Δίνει κατάρες 2 5%
Η Ανθούσα η ξανθούσα και η 

χρυσό μαλλούσα, Η Τρισεύγενη ή 
Τα τρία κίτρα.

□ Συμβουλεύει

□ Φιλόξενη

□ Έξυπνη

□ Βοηθάει

□ Πολύλογου

□ Γκρινιάρα

□ Ρόλο
διαμεσολαβητή

□ Δίνει κατάρες

■ Συμπονετική

□ Νοικοκυρά

□ Αδύναμη

□ Προξενήτρα 

0 Ζηλιάρα

□ Απονήρευτη

Σχ- 13
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4. Συμπεράσματα

Από η] συλλογή των λαϊκών παραμυθιών παρακολουθήσαμε πώς 
παρουσιάζεται η Μοίρα, η γοργόνα, η νεράιδα, η λάμια, η στρίγγλα, η 

κόρη, η αδελφή, η σύζυγος, η μητέρα, η μητριά, η νύφη, η πεθερά και η 
γιαγιά. Παρακολουθήσαμε τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα τής κάθε 
μιας ξεχωριστά, όπως τη συναντάμε στα παραμύθια.

Η περιγραφή της γυναικείας προσωπικότητας γίνεται είτε άμεσα 
με συγκεκριμένα επίθετα είτε έμμεσα μέσα από τις πράξεις και τη 
συμπεριφορά της. Μερικές φορές ακόμη και ο τίτλος του παραμυθιού 
παραπέμπει σε κάποιο χαρακτηριστικό της γυναικείας μορφής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. Στόχοι και ερευνητικές ερωτήσεις 

Εισαγωγή
Η γυναίκα είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα, που αποτελούν τους 

κύριους ή τους δευτερεύοντες ήρωες των παραμυθιών. Το θέμα της 
συγκεκριμένης έρευνας είναι: Οι προτιμήσεις των νηπίων για τη γυναίκα- 
ηρωίδα του λαϊκού παραμυθιού.

Στόγοι
Οι στόχοι της έρευνας είναι να ερευνηθεί αν τα αγόρια προτιμούν 

τους αντρικούς ήρωες και αν τα κορίτσια προτιμούν τους γυναικείους. 
Επίσης, να ερευνηθεί από τις γυναίκες ηρωίδες ποιες προτιμούν 
περισσότερο.

Εοευνητικέ£ Ερωτήσεις
Οι ερευνητικές ερωτήσεις που διατυπώθηκαν είναι οι εξής:

1) Σου αρέσουν τα παραμύθια με ήρωα άνδρα ή γυναίκα;
2) Αν ο ήρωας είναι γυναίκα τι προτιμάς να είναι; Μικρό κορίτσι, 

μαμά ή γιαγιά; Γιατί;
3) Αν η ηρωίδα του παραμυθιού είναι γοργόνα ή νεράιδα, ποια 

προτιμάς περισσότερο; Γ ιατί;
(βλ. ερωτηματολόγιο έρευνας στο Παράρτημα 1)
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

Αείγιια
Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος 115 νήπια (50 αγόρια και 65 

κορίτσια) από 8 νηπιαγωγεία του Δήμου Βόλου και του Δήμου Ν. Ιωνίας 
Μαγνησίας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα εξής 
νηπιαγωγεία:

• 2° Νηπιαγωγείο Βόλου

• 3° Νηπιαγωγείο Βόλου

• 2° Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βόλου

• 3° Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βόλου

• 3° Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

• 4° Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

• 5° Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

• 13° Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Επιλέχθηκαν τα παραπάνω νηπιαγωγεία γιατί εκεί υπήρχε εύκολη 
πρόσβαση, ενώ η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία. Από τα νήπια 

λάβαμε υπόψη μόνο το φύλο του παιδιού.

Χρόνος
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 8-16 

Απριλίου 2003. Πιο συγκεκριμένα, στο 2° και 3° νηπιαγωγείο Βόλου 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2003. Στο 2° και 3° ολοήμερο 
νηπιαγωγείο Βόλου πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2003. Στο 13° 
νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2003 και στο 
4° νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2003. Στο 
3° νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2003 και 
στο 5° νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2003.

Διαδικασία
Αρχικά ρώτησα τη νηπιαγωγό εάν τα παιδιά γνωρίζουν τις 

νεράιδες και τις γοργόνες. Εφόσον όλα τα παιδιά είχαν ακούσει
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παραμύθια με γοργόνες και νεράιδες, πραγματοποίησα την έρευνα μου. 
Ζητούσα από κάθε παιδί ξεχωριστά να με ακολουθήσει σ’ ένα ήσυχο 
μέρος του νηπιαγωγείου και του έκανα τις ερωτήσεις. Τα παιδιά δε 

δυσκολεύτηκαν καθόλου, απαντούσαν με δυσκολία, ενώ χρειάζονταν 
περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν το λόγο που προτιμούν τη 
συγκεκριμένη ηρωίδα. Οι ερωτήσεις ήταν απλές και κατανοητές για τα 
παιδιά και η έρευνα εξελίχθηκε ομαλά.
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3. Αποτελέσματα της έρευνας

Οι διαδικασίες ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 
α. Ανάλυση ποσοστών του συνολικού δείγματος, 

β. Ανάλυση ποσοστών στα αγόρια, 
γ. Ανάλυση ποσοστών στα κορίτσια.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας:

Α. Ανάλυση ποσοστών του συνολικού δείνιιατοο

Ερώτηση 1: - Σου αρέσουν τα παραμύθια με ήρωα άνδρα ή γυναίκα;

Πίνακας 14
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
Ανδρας 49 43%
Γυναίκα 66 57%

□ Γ υναίκα
□ Άνδρας

Σχ. 14

Σύμφωνα με τον πίνακα 14 και το σχ. 14 παρατηρούμε ότι το 57% 

των νηπίων προτιμάει παραμύθια με ήρωες γυναίκες, ενώ το 43% 

προτιμάει παραμύθια με ανδρικούς ήρωες.
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Ερώτηση 2: - Αν ο ήρωας είναι γυναίκα τι προτιμάς να είναι; Μικρό 
κορίτσι, μαμά ή γιαγιά;

Πίνακας 15
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

Μικρό Κορίτσι 57 50%
Μαμά 35 30%
Γιαγιά 23 !_________________________________ 20%

Σχ. 15

Σύμφωνα με το πίνακα 15 και το σχ. 15 παρατηρούμε ότι το 50% 
των νηπίων προτιμάει το μικρό κορίτσι ως ήρωα του παραμυθιού, το 
30% προτιμάει τη μαμά, ενώ το 20% προτιμάει τη γιαγιά. Στους πίνακες 
16, 17, 18 φαίνονται οι λόγοι που προτιμούν τα νήπια το μικρό κορίτσι, 
τη μαμά ή τη γιαγιά.
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Ερώτηση 3: - Γιατί;

Λόγοι που 
προτιμούν το μικρό 

κορίτσι
Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι καλό» 16 28%
«Παίζει» 11 19%

«Είναι όμορφο» 9 16%
«Μ' αρέσει» 11 19%

«Είναι μικρό σαν κι 
εμένα» 7 ί 13%

Άλλοι λόγοι 3 5%

□ «Είναι καλό»

□ «Παίζει»

Β«Μ' αρέσει»

□ «Είναι όμορφο»

□ «Είναι μικρό σαν 
κι εμένα»

□ Άλλοι λόγοι

Σχ. 16

Σ' αυτήν την ερώτηση απάντησαν τα 57 νήπια που προτιμούν το 
μικρό κορίτσι στα παραμύθια. Οι λόγοι που έδωσαν για να 
αιτιολογήσουν την προτίμηση τους φαίνονται στον πίνακα 16. 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το 28% των νηπίων προτιμάει τα κορίτσια στα 
παραμύθια γιατί «είναι καλά», το 19% γιατί «παίζουν», το 19% γιατί «μ' 

αρέσουν», το 16% γιατί «είναι όμορφα» και το 13% γιατί «είναι μικρά 

σαν κι εμένα». Βέβαια, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό 5% που ανέφερε 
κάποιους άλλους λόγους. Στους άλλους λόγους τα νήπια ανέφεραν·, τα 

κορίτσια «έχουν μαμά», «έχουν περιπέτειες», «έχουν φαντασία».
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Πίνακας 17
Λόγοι που 

προτιμούν τη pupa Λριθρός απαντήσεων Ποσοστό %

«Αγαπάει τα παιδιά» 11 31%
«Μαγειρεύει» 8 23%

«Είναι όμορφη» 6 17%
«Κάνει δουλειές» 2 6%

«Είναι καλή» 4 11%
«Μ' αρέσει» 4 11%

□ «Αγαπάει τα 
παιδιά»

□ «Μαγειρεύει»

□ «Είναι όμορφη» 

■ «Είναι καλή»

□ «Μ' αρέσει»

□ «Κάνει
δουλειές»______

Σχ.17

Σ’ αυτήν την ερώτηση απάντησαν τα 35 νήπια που δήλωσαν ότι 
προτιμούν τη μαμά στα παραμύθια. Στον πίνακα 17 παρατηρούμε 
αναλυτικά τους λόγους που ανέφεραν τα παιδιά και τα ποσοστά των 
απαντήσεων. Έτσι, το 31% προτιμάει τη μαμά γιατί «αγαπάει τα παιδιά», 
το 23% γιατί «μαγειρεύει», το 17% γιατί «είναι όμορφη», το 11% γιατί 
«είναι καλή», το 11% γιατί «μ' αρέσει», ενώ το 6% γιατί «κάνει 
δουλειές».

123



Πίνακας 18
Λόγοι που

προτιμούν τη γιαγιά Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι καλή» 7 30%
«Μ1 αρέσει» 5 22%

«Αγαπάει τα παιδιά» 3 13%
«Την αγαπάω» 2 9%

«Παίρνει παιγνίδια» 2 9%
«Κάνει φαγητά» 2 9%

Άλλοι λόγοι 2 9%

Σχ· 18

Σ' αυτήν την ερώτηση απάντησαν τα 23 νήπια που προτιμούν τη 
γιαγιά στα παραμύθια. Αιτιολόγησαν την απάντησή τους δίνοντας τους 
εξής λόγους: Το 30% προτιμάει τη γιαγιά γιατί «είναι καλή», το 22% 
γιατί «μ' αρέσει», το 13% γιατί «αγαπάει τα παιδιά», το 9% γιατί «την 
αγαπάω», ενώ με το ίδιο ποσοστό (9%) τα νήπια αναφέρουν ότι «παίρνει 
παιχνίδια» και «κάνει φαγητά». Επίσης, το 9% ανέφερε και κάποιους 
άλλους λόγους. Στους άλλους λόγους ανέφεραν γιατί «έχει οικογένεια» 
και «λέει παραμύθια».

□ «Είναι καλή»

□ «Μ' αρέσει»

□ «Αγαπάει τα 
παιδιά»

□ «Την αγαπάω»

ϋ «Παίρνει 
παιχνίδια»

□ «Κάνει φαγητά» 

Μ Άλλοι λόγοι
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Ερώτηση 4: - Αν η ηρωίδα του παραμυθιού είναι γοργόνα ή νεράιδα, 
ποια προτιμάς περισσότερο;

Πίνακας 19
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
Γοργόνα 1 72 63%
Νεράιδα ι 43 37%

□ Γοργόνα
□ Νεράιδα

Σχ. 19

Σύμφωνα με τον πίνακα 19 παρατηρούμε ότι από τα 115 νήπια, τα 
72 προτιμούν τη γοργόνα ενώ τα 43 προτιμούν τη νεράιδα. Συνεπώς το 

63% προτιμάει τη γοργόνα ως ηρωίδα του παραμυθιού, ενώ το 37% 
προτιμάει τη νεράιδα. Οι λόγοι που έδωσαν για να εξηγήσουν την 

προτίμησή τους φαίνονται στους πίνακες 20, 21.
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Ερώτηση 5: - Turn;

Πίνακας 20
Λόγοι που προτιμούν 

τη γοργόνα Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι όμορφη» 21 29%
«Ζει στο νερό» Η 19%
«Έχει ουρά» 12 17%
«Κολυμπάει» 11 15%
«Είναι καλή» 9 12%
«Μ1 αρέσει» 5 7%

□ «Είναι όμορφη»
□ «Ζει στο νερό»
□ «Έχει ουρά»
□ «Κολυμπάει»
0 «Είναι καλή»
□ «Μ* αρέσει»

Σχ. 20

Σ' αυτήν την ερώτηση απάντησαν τα 72 νήπια που προτιμούν τη 
γοργόνα στα παραμύθια. Σύμφωνα με τον πίνακα 20 τα 21 νήπια 
ανέφεραν πως προτιμούν τη γοργόνα γιατί «είναι όμορφη», 14 νήπια την 
προτιμούν γιατί «ζει στο νερό», 12 γιατί «έχει ουρά», 11 νήπια γιατί 
«κολυμπάει», 9 γιατί «είναι καλή» και 5 γιατί «μ’ αρέσει».Δηλαδή, το 
29% των νηπίων αυτών προτιμάει τη γοργόνα επειδή «είναι όμορφη», το 
19% επειδή «ζει στο νερό», το 17% γιατί «έχει ουρά», το 15% γιατί 
«κολυμπάει», το 12% επειδή «είναι καλή» και το 7% γιατί «μ1 αρέσει».
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Πίνακας 21
Λόγοι που προτιμούν 

τη νεράιδα Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Κάνει μαγικά» 15 35%
«Είναι όμορφη» 10 23%

«Πετάει» 8 19%
«Μ' αρέσει» 6 14%
«Είναι καλή» 4 9%

□ «Κάνει μαγικά»
□ «Είναι όμορφη»
□ «Πετάει»
□ «Μ' αρέσει»
□ «Είναι καλή»

Σχ.21

Στον πίνακα 21 παρατηρούμε αναλυτικά τους λόγους που 
ανέφεραν τα νήπια για να αιτιολογήσουν την προτίμηση τους για τη 
νεράιδα. Το 35% των νηπίων προτιμάει τη νεράιδα γιατί «κάνει μαγικά», 
το 23% γιατί «είναι όμορφη», το 19% γιατί «πετάει», το 14% γιατί «μ' 
αρέσει» και το 9% προτιμάει τη νεράιδα γιατί «είναι καλή».

Συμπερασματικά από την ποσοστιαία ανάλυση του συνολικού 
δείγματος το 57% των νηπίων προτιμούν γυναίκες-ηρωίδες στα 
παραμύθια, ενώ το 43% προτιμούν τους άντρες. Από τους γυναικείους 
ήρωες προτιμούν περισσότερο το μικρό κορίτσι στα παραμύθια σε 
ποσοστό 50%. Αυτό το εξηγούν αναφέροντας πως τα κορίτσια είναι καλά 

και παίζουν πολύ (πίνακας 16). Ακολουθεί η μητέρα ως ηρωίδα στις 

προτιμήσεις των παιδιών σε ποσοστό 30%, γιατί η μητέρα σύμφωνα με 
την πλειοψηφία των νηπίων δείχνει αγάπη στα παιδιά της και μαγειρεύει 
(πίνακας 17).Το 20% των νηπίων προτιμάει τη γιαγιά στα παραμύθια.
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κυρίως γιατί είναι καλή (πίνακας 18). Σχετικά με τις γοργόνες και τις 
νεράιδες ως ηρωίδες του παραμυθιού παρατηρούμε ότι τα παιδιά 
προτιμούν τις γοργόνες σε ποσοστό 63%, ενώ το 37% προτιμάει τη 

νεράιδα. Η πλειοψηφία των νηπίων που προτιμάει τη γοργόνα αναφέρει 
ως κυριότερους λόγους ότι η γοργόνα είναι πολύ όμορφη, ζει στο νερό 
και έχει ουρά (πίνακας 20).Τα νήπια που προτιμούν τη νεράιδα 
αναφέρουν ότι τους αρέσει πολύ το γεγονός ότι η νεράιδα κάνει μαγικά 
και είναι όμορφη (πίνακας 21).
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Β. Ανάλυση ποσοστών στα αγόρια

Ερώτηση 1: - Σου αρέσουν τα παραμύθια με ήρωα άνδρα ή γυναίκα;

Πίνακας 22
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
Άνδρας 45 90%
Γυναίκα 5 10%

Σχ. 22

Σύμφωνα με τον πίνακα 22 παρατηρούμε ότι από τα 50 αγόρια που 

πήραν μέρος στην έρευνα, τα 45 προτιμούν τους άντρες ως ήρωες στα 
παραμύθια, ενώ μόνο 5 αγόρια ανέφεραν πως προτιμούν τις γυναίκες. 
Συνεπώς το 90% των αγοριών απολαμβάνει τους άντρες στα παραμύθια 
ενώ μόλις το 10% τις γυναίκες.
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Ερώτηση 2: - Αν ο ήρωας είναι γυναίκα τι προτιμάς να είναι; Μικρό 
κορίτσι, μαμά ή γιαγιά;

Πίνακας 23
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

Μικρό κορίτσι 19 38%
Μαμά 15 30%
Γιαγιά 16 32%

Σχ. 23

Σύμφωνα με τον πίνακα 23 και το σχ. 23 παρατηρούμε πως το 38% 
των αγοριών προτιμάει το μικρό κορίτσι ως ηρωίδα του παραμυθιού, το 
32% τη γιαγιά και το 30% τη μαμά. Οι λόγοι που ανέφεραν τα αγόρια για 
να αιτιολογήσουν τη προτίμησή τους φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες 
24, 25, 26.
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Ερώτηση 3: - Γιατί;

Πίνακας 24
Λόγοι που προτιμούν 

το μικρό κορίτσι Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι καλό» 6 32%
«Παίζει» 4 21%

«Είναι όμορφο» 4 ' 21%
«Μ' αρέσει» 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
26%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

□ «Είναι καλό»
□ «Μ* αρέσει»
□ «Παίζει»
□ «Είναι όμορφο»

Σχ. 24

Σ' αυτήν την ερώτηση απάντησαν τα 19 αγόρια που προτιμούν το 
μικρό κορίτσι στα παραμύθια. Σύμφωνα με τον πίνακα 24 και το σχ. 24 
παρατηρούμε ότι το 32% των αγοριών προτιμάει τα κορίτσια γιατί «είναι 
καλά», το 26% γιατί «μ' αρέσει», το 21% γιατί το κορίτσι «παίζει», ενώ 
το ίδιο ποσοστό 21% προτιμάει το κορίτσι γιατί «είναι όμορφο».
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Πίνακας 25
Λόγοι που 

προτιμούν τη μαμά Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Μαγειρεύει» 5 1 33%
«Είναι όμορφη» 4 27%

«Αγαπάει τα παιδιά» 4 27%
«Κάνει δουλειές» 1 7%

«Είναι καλή» 1 7%

□ «Μαγειρεύει»

□ «Είναι όμορφη»

□ «Αγαπάει τα 
παιδιά»

□ «Κάνει 
δουλειές»

S «Είναι καλή»

Σχ. 25

Τα 15 αγόρια που προτιμούν τη μαμά στο παραμύθι ανέφεραν τους 

εξής λόγους: Το 33% αναφέρει ότι η μαμά «μαγειρεύει», το 27% «είναι 
όμορφη», το ίδιο ποσοστό (27%) αναφέρει ότι «αγαπάει τα παιδιά». 

Επίσης, το 7% των αγοριών εξηγεί πως η μαμά «κάνει δουλειές» και το 
υπόλοιπο 7% επειδή «είναι καλή».

132



Πίνακας 26
Λόγοι που

προτιμούν τη γιαγιά Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι καλή» 5 31%
«Μ' αρέσει» 3 19%

«Παίρνει παιχνίδια» 2 12%
«Κάνει φαγητά» ; 2 12%
«Την αγαπάω» ί ι 6%

«Αγαπάει τα παιδιά» 1 6%
Άλλοι λόγοι 2 12%

35%

30%

25%

20%

15%

□ «Είναι καλή»

□ «Μ' αρέσει»

□ «Παίρνει 
παιχνίδια»

□ «Κάνει 
φαγητά»

□ Άλλοι λόγοι

□ «Την αγαπάω»

□ «Αγαπάει τα 
παιδιά»

Σχ. 26

Στον πίνακα 26 παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι που ανέφεραν 
τα 16 αγόρια που προτιμούν τη γιαγιά στα παραμύθια. Το 31% των 
αγοριών προτιμάει τη γιαγιά γιατί «είναι καλή», το 19% γιατί «μ' 
αρέσει», το 12% γιατί «παίρνει παιχνίδια», το 12% γιατί «κάνει φαγητά», 
το 12% των αγοριών αναφέρει άλλους λόγους, το 6% προτιμάει τη γιαγιά 
γιατί «την αγαπάω» και το υπόλοιπο 6% γιατί «αγαπάει τα παιδιά». 
Στους άλλους λόγους περιλαμβάνονται οι εξής λόγοι των παιδιών: η 

γιαγιά «έχει οικογένεια» και «λέει παραμύθια».

133



Ερώτηση 4: - Αν η ηρωίδα του παραμυθιού είναι γοργόνα ή νεράιδα, 
ποια προτιμάς περισσότερο;

Πίνακας 27
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
Γοργόνα 28 56%
Νεράιδα 22 1 44%

□ Γ opyova
□ Νεράιδα

Σχ.27

Σύμφωνα με τον πίνακα 27 παρατηρούμε πως από τα 50 αγόρια 
της έρευνας, τα 28 προτιμούν τη γοργόνα στα παραμύθια και τα 22 τη 
νεράιδα. Συνεπώς το 56% προτιμάει τη γοργόνα και το 44% τη νεράιδα. 
Στους πίνακες 28, 29 παρουσιάζονται οι λόγοι που έδωσαν τα αγόρια, για 
να αιτιολογήσουν την προτίμησή τους.
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Ερώτηση 5: - Γιατί;

Πίνακας 28
Λόγοι που προτιμούν 

τη γοργόνα Αριθμός απαντήσεων Ι Ιοσοστό %

«Είναι καλή» 6 21%
«Κολυμπάει» 6 21%

«Είναι όμορφη» 7 25%
«Ζει στο νερό» 6 21%
«Έχει ουρά» 2 7%
«Μ' αρέσευ> 1 3%

■ «Είναι όμορφη»
□ «Είναι καλή»
□ «Κολυμπάει»
□ «Ζει στο νερό» 
11 «Έχει ουρά»
□ «Μ* αρέσει»

Σχ. 28

Το 25% των αγοριών που αναφέρει τη γοργόνα δήλωσε πως την 
προτιμάει γιατί «είναι όμορφη», το 21% γιατί «είναι καλή», το 21% γιατί 
«ζει στο νερό», το 7% γιατί «έχει ουρά» και το υπόλοιπο 3% γιατί «μ' 

αρέσει».
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Πίνακας 29
Λόγοι που προτιμούν 

τη νεράιδα Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Πετάει» 5 23%
«Κάνει μαγικά» 8 36%
«Είναι καλή» 4 18%
«Μ' αρέσει» 3 14%

«Είναι όμορφη» 2 9%

□ «Κάνει μαγικά»
□ «Πετάει»
□ «Είναι καλή»
□ «Μ* αρέσει»
□ «Είναι όμορφη»

Σχ- 29

Σύμφωνα με τον πίνακα 29 παρατηρούμε ότι από τα 22 αγόρια που 
απάντησαν σ' αυτήν την ερώτηση, τα 8 προτιμούν τη νεράιδα γιατί 

«κάνει μαγικά», τα 5 γιατί «πετάει», τα 4 γιατί «είναι καλή», τα 3 γιατί 
«μ1 αρέσει» και τα 2 γιατί «είναι όμορφη».Πιο συγκεκριμένα, το 36% 

προτιμάει τη νεράιδα γιατί «κάνει μαγικά», το 23% γιατί «πετάει», το 
18% γιατί «είναι καλή», το 14% γιατί «μ' αρέσει» και το 9% γιατί «είναι 
όμορφη».

Συμπερασματικά από την ποσοστιαία ανάλυση των απαντήσεων 
των αγοριών παρατηρούμε πως η πλειοψηφία τους προτιμάει τους 
αντρικούς ήρωες των παραμυθιών σε ποσοστό 90%, ενώ μόνο το 10% 

δήλωσε πως προτιμάει τις γυναίκες ηρωίδες. Τα αγόρια προτιμούν, όπως 
(ραίνεται στον πίνακα 23, περισσότερο το μικρό κορίτσι στα παραμύθια 

γιατί είναι καλά και παίζουν (πίνακας 24), ενώ η γιαγιά-ηρωίδα 

ακολουθεί σε ποσοστό 32%. Η γιαγιά φαίνεται πως αρέσει στα αγόρια
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κυρίως γιατί είναι καλή και παίρνει παιχνίδια στα παιδιά (πίνακας 
26).Τέλος, στις προτιμήσεις των αγοριών ακολουθεί η μαμά σε ποσοστό 
30%.Η μαμά αρέσει στα αγόρια κυρίως γιατί μαγειρεύει, είναι όμορφη 

και αγαπάει τα παιδιά της (πίνακας 25). Σχετικά με τις γοργόνες και τις 
νεράιδες των παραμυθιών τα περισσότερα αγόρια δείχνουν να προτιμούν 
τη γοργόνα σε ποσοστό 56%,ενώ το 44% προτιμάει τη νεράιδα. Τα 
αγόρια που προτιμούν τη γοργόνα ανέφεραν ως κυριότερους λόγους ότι η 
γοργόνα είναι όμορφη, καλή και ζει στο νερό (πίνακας 28).Τέλος, τα 

αγόρια που προτιμούν τη νεράιδα ανέφεραν ως κυριότερους λόγους ότι 

κάνει μαγικά και πετάει (πίνακας 29).
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Γ. Ανάλυση ποσοστών στα κορίτσια

Ερώτηση 1: - Σου αρέσουν τα παραμύθια με ήρωα άνδρα ή γυναίκα;

Πίνακας 30
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
Άνδρας 4 ; 6%
Γυναίκα

_
94%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

□ Γ υναίκα
□ Άνδρας

Σχ. 30

Από τον πίνακα 30 και το σχ. 30 παρατηρούμε πως το 94% των 
κοριτσιών προτιμάει τις γυναίκες-ηρωίδες στα παραμύθια, ενώ μόνο το 

6% δήλωσε πως προτιμάει τους άνδρες.
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Ερώτηση 2: - Αν ο ήρωας είναι γυναίκα τι προτιμάς να είναι; Μικρό 
κορίτσι, μαμά ή γιαγιά;

Πίνακας 31
Ήρωας Αριθμός απαντήσεωιf Ποσοστό %

Μικρό κορίτσι
!

38 58%

Μαμά 20 31%

Γιαγιά 7 11%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Σχ.31

Από τα 65 κορίτσια που πήραν μέρος στην έρευνα παρατηρούμε 
πως τα 38 προτιμούν το μικρό κορίτσι στα παραμύθια, τα 20 τη μαμά ενώ 
τα 7 τη γιαγιά. Δηλαδή, σε ποσοστό 58% τα κορίτσια προτιμούν το μικρό 
κορίτσια, το 31 % τη μαμά και το 11 % τη γιαγιά. Οι λόγοι που έδωσαν 
για να αιτιολογήσουν την προτίμηση τους φαίνονται αναλυτικά στους 
πίνακες 32, 33, 34.
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Ερώτηση 3: - Γιατί;

Πίνακας 32
Λόγοι που προτιμούν 

το μικρό κορίτσι Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι καλό» Π 29%
«Παίζει» 7 18%

«Είναι μικρά σαν κι εμένα» 7 18%
«Είναι όμορφα» 5 13%
«Μ' αρέσουν» 5 13%
Άλλοι λόγοι 3 8%

□ «Είναι καλό»

□ «Παίζει»

□ «Είναι μικρά σαν 
κι εμένα»

□ «Είναι όμορφα» 

■ «Μ' αρέσουν»

□ Άλλοι λόγοι

Σχ. 32

Σ' αυτήν την ερώτηση απάντησαν τα 38 κορίτσια που προτιμούν το 

μικρό κορίτσι στα παραμύθια. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 32 και το 
σχ. 32 το 29% των κοριτσιών προτιμάει το κορίτσι γιατί τα κορίτσια 
«είναι καλά», το 18% γιατί «παίζουν», το 18% γιατί «είναι μικρά σαν κι 
εμένα», το 13% γιατί «είναι όμορφα», το 13% γιατί «μ' αρέσουν», ενώ το 
8% των κοριτσιών ανέφερε άλλους λόγους. Στους άλλους λόγους 
συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις των κοριτσιών που δήλωσαν ότι 

προτιμούν τα κορίτσια γιατί «έχουν φαντασία», «έχουν περιπέτειες», 

«έχουν μαμά».
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Πίνακας 33
Λόγοι που προτιμούν 

τη μαμά Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Αγαπάει τα παιδιά» 7 35%
«Μ' αρέσει» 4 20%

«Μαγειρεύει» 3 15%
«Είναι καλή» 3 15%

«Είναι όμορφη» 2 10%
«Κάνει δουλειές» 1 5%

□ «Αγαπάει τα 
παιδιά»

□ «Μ* αρέσει»

□ «Μαγειρεύει»

□ «Είναι καλή»

□ «Είναι 
όμορφη»

□ «Κάνει 
δουλειές»

Σχ. 33

Οι λόγοι που έδωσαν τα 20 κορίτσια που προτιμούν τη μαμά στο 

παραμύθι παρουσιάζονται στον πίνακα 33. Σύμφωνα με τον πίνακα 33 
και το σχ. 33 παρατηρούμε ότι το 35% των κοριτσιών προτιμάει τη μαμά 
γιατί «αγαπάει τα παιδιά», το 20% γιατί «είναι καλή», το 15% γιατί 
«μαγειρεύει», το 15% γιατί «είναι καλή», το 10% γιατί «είναι όμορφη» 
και το 5% γιατί «κάνει δουλειές».
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Πίνακας 34
Λόγοι που προτιμούν 

τη γιαγιά Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Αγαπάει τα παιδιά» 3 43%
«Μ' αρέσει» 2 28%

«Την αγαπάω» 1 14%
«Είναι καλή» 1 14%

Τα 7 κορίτσια που δήλωσαν ότι προτιμούν τη γιαγιά στα 
παραμύθια, αιτιολόγησαν την προτίμησή τους αναφέροντας τους λόγους 
που παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 34. Όπως παρατηρούμε στον 
πίνακα 34 και το σχ. 34, το 43% αυτών των κοριτσιών προτιμάει τη 
γιαγιά γιατί «αγαπάει τα παιδιά», το 28% γιατί «μ' αρέσει», το 14% γιατί 

«την αγαπάω», ενώ το υπόλοιπο 14% γιατί «είναι καλή».
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Ερώτηση 4: - Αν η ηρωίδα του παραμυθιού είναι γοργόνα ή νεράιδα, 
ποια προτιμάς περισσότερο;

Πίνακας 35
Ήρωας Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %
Γ οργόνα 44 68%
Νεράιδα 21 32%

□ Γ οργόνα
□ Νεράιδα

Σχ. 35

Από τα 65 κορίτσια που πήραν μέρος στην έρευνα, τα 44 
προτιμούν τη γοργόνα ως ηρωίδα των παραμυθιών, ενώ 21 κορίτσια 
δήλωσαν πως προτιμούν τη νεράιδα. Συνεπώς σε ποσοστό 68% τα 
κορίτσια προτιμούν τη γοργόνα, ενώ το 32% προτιμάει τη γοργόνα (βλ. 
πίνακα 35 και σχ. 35).Οι λόγοι που ανέφεραν τα κορίτσια για να 
αιτιολογήσουν την προτίμηση τους παρουσιάζονται στον πίνακα 36, 37.
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Ερώτηση 5: - Γιατί;

Πίνακας 36
Λόγοι που προτιμούν 

τη γοργόνα Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι όμορψη» 14 32%
«Έχει ουρά» 10 23%

«Ζει στο νερό» 8 18%
«Κολυμπάευ) 5 11%
«Μ' αρέσευ> 4 9%
«Είναι καλή» 3 7%

35% η

□ «Είναι όμορφη»
□ «Έχει ουρά»
□ «Ζει στο νερό»
□ «Κολυμπάει»
□ «Μ' αρέσει»
□ «Είναι καλή»

Σχ. 36

Στον πίνακα 36 παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι που έδωσαν τα 
44 κορίτσια που προτιμούν τη γοργόνα στα παραμύθια. 'Οπως 
παρατηρούμε στον πίνακα 36 και στο σχ. 36 το 32% των κοριτσιών 
προτιμάει τη γοργόνα γιατί «είναι όμορφη», το 23% γιατί «έχει ουρά», το 
18% γιατί «ζει στο νερό», το 11 % γιατί η γοργόνα «κολυμπάει», το 9% 
γιατί «μ' αρέσει» και το 7% γιατί «είναι καλή».
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Πίνακας 37
Λόγοι που προτιμούν 

τη νεράιδα Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό %

«Είναι όμορφη» 8 38%
«Κάνει μαγικά» 7 33%

«Πετάει» 3 14%
«Μ' αρέσει» 3 14%

□ «Είναι όμορφη»
□ «Κάνει μαγικά»
□ «Πετάει»
□ «Μ' αρέσει»

Σχ.37

Σ' αυτήν την ερώτηση απάντησαν τα 21 κορίτσια που προτιμούν τη 

νεράιδα στα παραμύθια. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 37 και το σχ. 
37 το 38% των κοριτσιών προτιμάει τη νεράιδα γιατί «είναι όμορφη», το 
33% γιατί «κάνει μαγικά», το 14% γιατί «πετάει» και το υπόλοιπο 14% 
γιατί «μ' αρέσει».

Συμπερασματικά από την ποσοστιαία ανάλυση των απαντήσεων 
των κοριτσιών παρατηρούμε πως η πλειοψηφία τους προτιμάει τους 
γυναικείους ήρωες στα παραμύθια σε ποσοστό 94%, ενώ μόνο το 6% των 

κοριτσιών δήλωσε πως προτιμάει τους άνδρες. Τα κορίτσια φαίνεται πως 

προτιμούν περισσότερο το μικρό κορίτσι στα παραμύθια σε ποσοστό 

58% και ακολουθεί η μαμά-ηρωίδα με 31%, ενώ η γιαγιά προτιμάται από 
το 11% των κοριτσιών (πίνακας 31). Ο κυριότερος λόγος που προτιμούν
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το μικρό κορίτσι είναι ότι τα κορίτσια είναι καλά, παίζουν και είναι 
μικρά (πίνακας 32). Επίσης, η πλειοψηφία των κοριτσιών που προτιμάει 
τη μαμά ανέφερε ως κυριότερο λόγο ότι η μαμά αγαπάει πολύ τα παιδιά 
(πίνακας 33). Τέλος, η γιαγιά προτιμάται κυρίως γιατί αγαπάει τα παιδιά, 
όπως ανέφεραν τα κορίτσια (πίνακας 34).Σχετικά με τις γοργόνες και τις 
νεράιδες ως ηρωίδες του παραμυθιού τα περισσότερα κορίτσια 
προτιμούν τη γοργόνα σε ποσοστό 68%, ενώ η νεράιδα προτιμάται από 
το 32% των κοριτσιών. Η πλειοψηφία των κοριτσιών που προτιμάει τη 

νεράιδα ανέφερε ως κυριότερους λόγους ότι η νεράιδα είναι όμορφη και 
κάνει μαγικά (πίνακας 37).
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4. Γενικά συμπεράσματα

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρούμε πως τα 
αγόρια προτιμούν τους ανδρικούς ήρωες και ταυτίζονται μ' αυτούς, ενώ 

τα κορίτσια προτιμούν τις γυναίκες-ηρωίδες. Ως προς το δεύτερο 
ερώτημα παρατηρούμε πως τα αγόρια προτιμούν περισσότερο το κορίτσι 
στα παραμύθια και ακολουθεί η γιαγιά και στη συνέχεια η μαμά. Από την 
άλλη πλευρά τα κορίτσια προτιμούν επίσης περισσότερο το κορίτσι και 

ακολουθεί η μαμά και στη συνέχεια η γιαγιά. Ως προς το τρίτο ερώτημα, 
γιατί προτιμούν το συγκεκριμένο ηρώα, τα αγόρια, σύμφωνα με τη 
γνώμη τους, επικεντρώθηκαν στα εξής: Το κορίτσι είναι καλό, η μαμά 
μαγειρεύει και η γιαγιά είναι καλή. Τα κορίτσια επίσης προτιμούν το 
μικρό κορίτσι στα παραμύθια γιατί είναι καλό, τη μαμά γιατί αγαπάει τα 
παιδιά και τη γιαγιά για τον ίδιο λόγο (αγαπάει τα παιδιά).Ως προς το 
τέταρτο ερώτημα, αν προτιμούν τη γοργόνα ή τη νεράιδα, τα αγόρια 
όπως και τα κορίτσια προτιμούν περισσότερο τη γοργόνα. Ως προς το 
πέμπτο ερώτημα, γιατί προτιμούν τη γοργόνα ή τη νεράιδα τα αγόρια 
έδωσαν τους εξής λόγους: Προτιμούν τη γοργόνα κυρίως γιατί είναι 

όμορφη, καλή, κολυμπάει και ζει στο νερό. Για την νεράιδα ανέφεραν· τα 

αγόρια που την προτιμούν, ότι κάνει μαγικά, πετάει και είναι καλή. 
Επίσης, τα κορίτσια για το ίδιο ερώτημα απάντησαν πως προτιμούν τη 
γοργόνα γιατί είναι όμορφη και έχει ουρά, ενώ όσα προτιμούν τη νεράιδα 
ανέφεραν πως τους αρέσει που είναι όμορφη και κάνει μαγικά.

Συμπερασματικά, τα παιδιά μπορούν εύκολα να ταυτιστούν με 
τους ήρωες των παραμυθιών καθώς αυτοί παρουσιάζονται είτε ως καλοί 
είτε ως κακοί και παραμένουν έτσι από την αρχή ως το τέλος. Από την 
έρευνα διαπιστώσαμε τελικά ότι η πλειοψηφία ταυτίζεται μ’ εκείνους 
τους χαρακτήρες που εμφανίζονται ως καλοί. Αλλωστε πάντα το 
παραμύθι με άμεσο ή έμμεσο τρόπο επιβραβεύει τις πράξεις του καλού 

και τιμωρεί τον κακό. Έτσι τα παραμύθια πάντοτε κλείνουν με την νίκη 
του καλού έναντι του κακού, γεγονός που κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν 

τελικά τον καλό, να ταυτιστούν μαζί του και να παραδειγματιστούν από 

τις πράξεις του. Τα αγόρια στην πλειοψηφία τους προτιμούν να
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ταυτιστούν με το αρσενικό φύλο, που είναι δυνατό και γενναίο, ενώ τα 
κορίτσια ταυτίζονται με το θηλυκό, που είναι όμορφο και καλόψυχο. 
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως τα παιδιά δείχνουν επηρεασμένα από τα 
στερεότυπα των χρόνων μας σύμφωνα με τα οποία τα αγόρια πρέπει να 
γίνουν δυνατοί και γενναίοι άντρες, ενώ τα κορίτσια καλές και όμορφες 
γυναίκες.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση στα παιδικά μας χρόνια, 
σίγουρα όλοι θα θυμόμαστε τον παππού ή τη γιαγιά με το ρυτιδιασμένο 

πρόσωπο και τη γλυκιά φωνή, να κάθεται στο σκαμνάκι και να αφηγείται 
παραμύθια σε μικρούς και μεγάλους.

«Μια φορά κι έναν καιρό...» Το παραμύθι ξεκινά. Το ακροατήριο 
του παππού ή της γιαγιάς αρχίζει το ταξίδι του σ’ έναν άλλο κόσμο καλό 
κι αγαθό όπου η καλοσύνη της ψυχής νικάει ακόμη και το χειρότερο 
εχθρό. Από μπροστά του περνούν άντρες και γυναίκες, καλοί ή κακοί 
που με τις πράξεις τους και τα λόγια τους ψυχαγωγούν και ταυτόχρονα 
παραδειγματίζουν το κοινό.

«Κι έζησαν αυτοί κα).ά κι εμείς κα/.ύτερα...» Έτσι ευχάριστα κι 
αισιόδοξα κλείνει το παραμύθι, τελειώνει το ταξίδι, προσγειώνοντας 
μικρούς και μεγάλους στην σκληρή και αντιφατική πραγματικότητα.

Αυτά τα παραμύθια που ψυχαγώγησαν γενιές και γενιές, στις 

σπιτικές ώρες κι όχι μόνο, λειτούργησαν σαν ένας μαγικός καθρέφτης, 
που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε ότι η ζωή δεν είναι απαλλαγμένη 

από δυσκολίες και συγκρούσεις. Μας πρόσφεραν αισιοδοξία ζωής με το 
ευχάριστο μοτίβο τους, τη χαρούμενη αφήγηση και το αίσιο τέλος.

Δυστυχώς όμως με το πέρασμα του χρόνου εξαφανίστηκαν οι 
παραμυθάδες και οι παραμυθούδες, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το 
παραμύθι και τον παραδοσιακό τρόπο αφήγησης. Τα σημερινά παιδιά δεν 
ακούν πολλά παραμύθια και συνεπώς δε τους προσφέρονται οι ευκαιρίες 
που δόθηκαν στα παιδιά λίγα χρόνια πριν. Τα παραμύθια συμβάλλουν 
στη συγκρότηση της προσωπικότητας, πληροφορούν, ψυχαγωγούν και 

ταυτόχρονα διδάσκουν. Βοηθούν το παιδί να γίνει μια ανεξάρτητη και 
αυτοδύναμη ύπαρξη. Γι’ αυτό όσο κι αν περνούν τα χρόνια, όσο κι αν 
αλλάζουν οι εποχές, όλοι εμείς οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να 

φέρνουμε τα παιδιά σ’ επαφή με το παραμύθι. Να νιώσουν την ψυχική 

ηρεμία κι αγαλλίαση, που όλοι νιώσαμε καθισμένοι στα γόνατα της 

γιαγιάς και του παππού, υπό το φως του φεγγαριού, ακούγοντας πολλά 

πολλά παραμύθια...
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φύλο παιδιού: □ Αγόρι
□ Κορίτσι

1. Σου αρέσουν τα παραμύθια με ήρωα άνδρα ή γυναίκα;
□ Άνδρα
□ Γυναίκα

2. Αν ο ήρωας είναι γυναίκα τι προτιμάς να είναι; Μικρό κορίτσι, 
μαμά ή γιαγιά;
□ Μικρό κορίτσι
□ Μαμά
□ Γ ιαγιά

3. Γιατί;

4. Αν η ηρωίδα του παραμυθιού είναι γοργόνα ή νεράιδα, ποια 
προτιμάς περισσότερο;
□ Γοργόνα
□ Νεράιδα

5. Γιατί;



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

ΜΕ ΗΡΩΙΑΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τα γραμμένα δεν ξεγράφουνται

2. Το αντρειωμένο παιδί κι ο ψεύτης Εβραίος

3. Η Αρετή

4. Η στρίγλα

5. Η κόρη του μπαλωματή

6. Οι δυο αδερφάδες

7. Οι δώδεκα μήνες

8. Το ελαφάκι

9. Η πιστή γυναίκα

10. Η «καλόψυχη» νύφη

11 .Η καλή πεθερά

12 . Η γριά και τα εφτά κατσικάκια της



1, Τα γραμμένα δεν ξεγράφουνται

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πλούσιος έμπορας 
και γύριζεν στα χωριά. Είχεν σπίτια, ηδύσματα, και τι δεν 
είχεν! Του πουλιού το γάλα, που λέει ο λόγος, βρίσκουνταν 
στο σπίτι του. Μια φορά τον έριξε η μοίρα να κονέψει σ’ 
ένα χωριό, όπου δεν ήταν χάνι, κι ήθελεν δεν ήθελεν, πάει 
το βράδυ να μείνει σ’ ένα φτωχό καλύβι, καλή ώρα σαν το 
δικό μας. Ο καημένος ο νοικοκύρης τον αδέχθηκεν, τον 
έδωκεν να φάει, να πιει ό,τι έδωκε ο Θεός κι ύστερα τον 
έστρωσεν στη μια κόχη να κοιμηθεί και στην άλλη πλάγιασεν 
αυτός κοντά στη γυναίκα του, που κείτουνταν λεχώνα από 
τρεις μέρες μπροστύτερα. Οπού καταλαχού εκείνο το βράδυ 
να παν κι οι Μοίρες να γράψουν το μικρό. Ήταν κορίτσι. 
'.Ολοι αποκοιμήθηκαν, μόνο ο πλούσιος δε μπορούσεν να 
κοιμηθεί. Γύριζεν, γύριζεν σαν τ’ αρνί στο σουγλί ’ ποκάτω 
απ’ την κουβέρτα. Άξαφνα γριν... κάμ’ η θύρα. Τ’ ακούει 
ο πλούσιος, βγάζει το κεφάλι και τι να ιδεί! Ο οντάς έλαμπεν. 
σα μέρα μεσημέρι και τρεις γυναίκες ασπροφορεμένες κά- 
θουνταν ολόγυρα στο μικρό. Ήταν οι Μοίρες. Ο πλούσιος 
δε λέει τίποτας, μόνο ξεσκεπάζεται κι αφουγκριέται τι θα 
πουν οι Μοίρες. Η μια του γράφει: «Να ζήσει δέκα χρόνια 
και να πεθάνει». Η άλλη: «Να ζήσει πολλά χρόνια και να ζή- 
σει φτωχό». Κι η τρίτη: «Τι τα θέλετε κι αυτά κι εκείνα; Δεν 
κάμει να πάρει άντρα αυτόν, που κοιμάτ’ εκεί στην κόχη;» 
«Κάμει», είπαν κι οι άλλες οι δυο, το ’γραψαν κι έφυγαν.

Ο πλούσιος σαν τ’ άκουσεν, απ’ το ’να το μέρος τον 
κακοφάνηκεν, που ήταν φτωχό το κορίτσι, κι απ’ τ’ άλλο, 
που ήταν μικρό κι αυτός μεγάλος και τον έρχονταν δυσκο
λία να το καρτερέσει. Τι να κάμει κι αυτός; Σκώνεται αγά-



λια αγάλια, αρπάχνει το μικρό και το ρίχνει όξω να παγώ
σει και να πεθάνει. Μα πού να ’ ξερεν κι αυτός τι θα βγει! 
Το μικρό, καθώς το ’ριξεν, πέφτει αποπάνω σ’ ένα παλού
κι απ’ το φράχτη κι απομένει κρεμασμένο. Φωνές το μι
κρό, τσιρίδες, κακό! Φοβήθηκεν ο πλούσιος και δρόμο, 
εδώ παν οι άλλοι. Απ’ τις φωνές ξυπνάει ο φτωχός ο νοι
κοκύρης, βγαίνει όξω και τι να ιδεί! Το μικρό κρεμασμένο 
απ’ την κοιλιά στο φράχτη. Το ξεσκαλώνει, το παίρνει μέ
σα κι ένα κι ένα γιατρό. Ας είναι, το ’ ραψαν, και με καιρό 
γιατρεύτηκε. Μόνο κάτι σημάδια απόμειναν;

Μα εδώ να ιδείς τώρα τα γραμμένα δεν ξεγράφουνται. 
Πέρασαν από τότε χρόνια πολλά. Μια φορά να τος πάλι ο 
ίδιος ο έμπορας στο ίδιο το χωριό. Εκεί που έμπαινε, να 
κι ανταμώνει στο δρόμο ένα κορίτσι, που πάαινε στη βρύ
ση να πάρει νερό. Σα να του άρεσεν του έμπορα. Του ζή- 
τησεν νερό να πιει, το γλέπει, το ξαναγλέπει, όσο το ’ γλε- 
πεν, τόσο και καλύτερο του φαίνουνταν. Τι να κάμει κι αυ
τός; Ρωτάει, τίνος είναι, και μια και δυο προξενητήν να το 
πάρει γυναίκα. Ένα κι ένα ύστερα έκαμαν και χαρά και 
σε λίγες μέρες πήρεν ο έμπορας τη γυναίκα του και πάει 
στο χωριό του. Πολύν καιρό έγλεπεν ο έμπορας τα σημά
δια, μα τον έρχουνταν αντροπή να ρωτήσει. Μα ύστερα 
ύστερα δεν βάσταξεν. «Δε με λες, μωρή γυναίκα, τ’ είν’ 
αυτά τα σημάδια στην κοιλιά σου;» «Ξέρω κι εγώ; Λεν πως 
τον καιρό, που ήμουν μικρή, κάποιος μ’ απέταξεν νύχτα 
απάνω στα παλούκια του φράχτη και ξύπνησαν και με γλί
τωσαν, μα τα σημάδια απόμειναν». «Να σε πω, μωρή γυ
ναίκα, εγώ φταίγω. Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται».



2.. Το αντρειωμένο παιδί κι ο ψεύτης Εβραίος

Κόκκινη κλωστή δεμένη, 
στην ανέμη τυλιμένη, 
δώσ' της κλότζο να γυρίσει, 
παραμνδι ν' αρχινήσει

Μια φορά ήταν ένας γέρος και μια γριά κι είχαν ένα γιο, 
που από μικρό τον βάλανε στο σκολειό και μάθαινε γράμ
ματα. Μα αν και τα χρόνια του ήταν λίγα, όμως η δύναμή 
του ήταν ανδρίκια, γιατί πολλές φορές μαλώνοντας με τ’ 
άλλα παιδιά, τα σακάτευε στο ξύλο, που οι γονείς του, 
επειδή και των άλλων παιδιών οι γονείς παραπονούνταν, 
του ’λεγαν συχνά συχνά: «Δε φοβάσαι; Θα μας χαλάσεις· τι 
είναι τούτο το κακό που κάνεις;» Κι επειδή του έλεγαν 
συχνά πυκνά «δε φοβάσαι;» μια βραδιά λέει στους γονείς 
του: «Δε μου λέτε, πού είναι αυτός ο φόβος που με φοβε
ρίζετε κάθε λίγο, να πάω να τον ξεβγάνω να μη φοβάται 
κανένας;» Ο αφέντης του λοιπόν για να τον φοβίσει του λέ
ει: «Βλέπεις αυτή τη φωτιά σ’ αυτό τ’ αντικρινό βουνό; 
Αυτού είναι ο φόβος». Εκίνησε αμέσως το παιδί και μέσα 
στα μεσάνυχτα έφτασε στη φωτιά κι εκεί βλέπει ένα καζά
νι γεμάτο με σαράντα γρουτζέλια κι έβραζε και σαράντα 
δράκοι στην αράδα και κοιμούντανε. Πιάνει και κατεβάζει 
το καζάνι και κενώνει το φαγί και τρώγει όσο ήθελε, έπει
τα πήγε κι εκοιμήθηκε με τους δράκους. Σε κάμποση ώρα 
ξυπνήσανε οι δράκοι και βλέπουν το καζάνι κατεβασμένο, 
βλέπουν κι ένα παιδί να κοιμάται κοντά τους. Τότες αυτοί 
απόρησαν κι είπαν: «Εμείς σαράντα δράκοι και σαν λείψει 
ένας μας δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε κι αυτός μόνος 
του να κατεβάσει κοτζάμ καζάνι; Αυτός το δίχως άλλο πρέ



πει να είναι ανδρειωμένος». «Ξέρετε τι να κάμουμε;» λέει ο 
μεγαλύτερος· «σαν ξυπνήσει, να τόνε κάνουμε αδελφό μας». 
Έτσι το έκαμαν, καθώς ξύπνησε. Τους αρώτησε όμως το 
παιδί. «Ποιος από τα σας είναι ο φόβος;» «Δεν είναι 
κανένας από τα μας να τον λένε φόβο, του είπαν όλοι, μα 
εδώ παραπάνω είναι μια σπηλιά κι αυτού είναι φόβος μεγά
λος να πάει ένας άνθρωπος». «Καλά μου το είπε ο αφέντης 
μου, λέει το παιδί, αυτού που λέτε πρέπει να κατοικά ο 
φόβος, μόνον να πηγαίνω». Φτάνει στη σπηλιά και βλέπει 
μέσα μια γριά, πηδά μέσα και κατεβαίνει κάτω. Εκεί βλέ
πει φως κι ένα ωραίο παλάτι. Όμως όλες του οι πόρτες 
ήταν κλεισμένες. Τότε το παιδί αρχίζει τους κλότζους και 
με κάθε κλότζο ανοίγει και μια πόρτα. Αφού άνοιξε έτσι 
τις πόρτες, ανοίγει κι όλες τις κάμαρες. Στην ολόστερνη κά
μαρα, κει που ανοίγει την πόρτα, βλέπει μια κοπέλα, μα τι 
κοπέλα! Αάμψ’ ο ήλιος για να λάμψει! Τότες το παιδί λέει 
με το νου του: «Αυτή πρέπει να είναι ο φόβος»· και τρέ
χοντος κατ’ επάνω της, την αρπάζει απ’ το μπράτζο· μα 
αυτή φορούσε βραχιόλι στο μπράτζο της κι αφήνει στο χέ
ρι του παιδιού το βραχιόλι και γίνεται άφαντη. Παίρνει το 
λοιπόν εκείνος το βραχιόλι και γυρίζει στους δράκους και 
τους διηγάται τα όσα είδε κι έκαμε. Την άλλ’ ημέρα παίρ
νει το βραχιόλι και κατεβαίνει σε μια πολιτεία για να το 
πουλήσει στο βασιλέα της πολιτείας εκείνης. Στο δρόμο 
τον απαντά ένας Εβραίος και βλέποντας το βραχιόλι, αρχί
ζει να τον παροκινά να του το πουλήσει. Το παιδί λέει: «Δεν 
το πουλοή γιατί θα το πουλήσω του βασιλέα και γι’ αυτό 
πηγαίνω στο παλάτι του». Σαν άκουσε αυτά τα λόγια ο 
Εβραίος, τον αφήνει και τρέχει στο βασιλικό παλάτι, χωρίς 
να τον ιδεί το παιδί και πέφτοντας στα ποδάρια του βασι
λέα, του λέει: «Έλεος, αφέντη βασιλέα' είχα.ένα βραχιόλι 
πολύτιμο, στολισμένο με πολλά διαμάντια και μου το ’ κλε- 
ψαν, είναι κάμποσες μέρες. Τώρ’ αυτός που μου το ’κλέ
ψε, το φέρνει εδώ να το πουλήσει». Ως που να πει αυτά, 
φτάνει και το παιδί κι αφού προσκύνησε το βασιλέα, πα
ρουσιάζει το βραχιόλι τόσο ωραίο, που ο βασιλέας έμεινε 
εκστατικός. Τότες αρχίζει ο Εβραίος να φωνάζει πως το



βραχιόλι ήταν δικό του και του το έκλεψε και παρακαλού- 
σε το βασιλέα να μη δεχθεί τέτοια αδικία. Το παιδί σε πα
ρόμοιο αδιάντροπο ψέμα θύμωσε πολύ κι αγριοκοίταξε τον 
Εβραίο, μα εσεβάσθη και το βασιλέα. Ο βασιλέας ευρέθη- 
κε μπερδεμένος ποιον από τους δυο να πιστέψει. Τέλος 
πάντων έκαμε απόφαση, αν μέσα σε σαράντα μέρες το 
παιδί φέρει και το ταίρι του βραχιολιού, να ’ναι δικό του, 
αν δεν το φέρει, να είναι του Εβραίου. Τι να κάνει λοιπόν 
το παιδί! Αφήνει το βραχιόλι στα χέρια του βασιλέα και πά
ει να βρει το ταίρι του. Εκεί που περπάταε στο περιγιάλι, 
βλέπει ένα καράβι και φόρτωνε λάδια. Λέει στον καπετά
νιο: «Θέλεις να σου κάμω γιαρντίμι, να πάρετε τα τουλού
μια μέσα;» «Κι αρωτάς;» του αποκρίνεται ο καπετάνιος. 
Αρχίζει δα το παιδί και πετάει τα τουλούμια μέσα στο κα
ράβι σαν πατζαβούρες, που δεν απέρασε ώρα πολλή και το 
καράβι φόρτωσε. Σαν είδε αυτά ο καπετάνιος, παίρνει μέ
σα το παιδί και ζητά να το φιλοδωρήσει ό,τι αγαπά για το 
γιαρντίμι μαθέ που τους έκανε. Τους λέγει το παιδί. «Εγώ 
αγαπώ να με πάρετε μαζί σας». Έτσι τον επήραν κι εση- 
κώθησαν στα πανιά. Αφού αρμένισαν τέσσαρες πέντε μέ
ρες, ένα πρωί βλέπει και κατεβαίνουν με μιας όλοι στο 
αμπάρι, έξω από τον καπετάνιο* μα κι αυτός σε λιγάκι του 
λέει: «Θα κατέβω κι εγώ να ησυχάσω λιγάκι* μόνο κυβέρνα 
μ’ αυτόν τον καιρό». Πέρασε δεν απέρασε μια ώρα κι ο 
καιρός κει που ήτανε καλός και πρίμος, το καράβι έξαφνα 
στέκεται. Τα πανιά καργάραν αέρα, μα το καράβι δεν εσά- 
λευε. Τότε το παιδί μην ξέροντας τι τρέχει, πηγαίνει μπρο
στά στην πλώρη κι εκεί βλέπει ένα πράμα περίεργο. Μια 
νέα που απ’ τη μέση και κάτω ήτανε ψάρι. Την ερωτά 
πώς τη λένε και τι ζητά: «Εμένα με λένε Γοργόνα, απο
κρίνεται η ψαρογυναίκα, και ζητώ το ταΐνι μου». «Και τι 
πράμα είναι το ταΐνι σου;» λέει το παιδί. «Το ταΐνι μου εί
ναι να μου ρίξεις έναν άνθρωπο να φάω, λέει η ψαρογυναί
κα, κι αν δεν μου τον ρίξεις, θ’ αναποδογυρίσω το καράβι». 
«Καλά, λέει το παιδί, έλα δίπλα και ψήλωσε λίγο να σου 
ρίξω τον άνθρωπο». Εκεί καθώς έκαμε πως ψηλώνει η ψα
ρογυναίκα, την αρπάζει απ’ τα μαλλιά, την τραβάει, την



κατρακυλάει στην κουβέρτα και πιάνονται χέρια με χέρια, 
που από τον πολύ παλαιμό κόντεψε το καράβι να βουλιά- 
σει και οι άνθρωποι μες στο αμπάρι ξυλοστόμιασαν. Ύστε
ρα από πολλά σου την γονατίζει κάτω και την αρχίζει με 
μια μανέλα, που δεν της άφησε κόκαλο άσπαστο και την 
έκαμε να ξερνάει αίμα και να φωνάζει αμάν! Τότες την 
ελυπήθηκε κι αφού την έκαμε να πάρει όρκο πως στο 
εξής μήτε άνθρωπο θα φάει, μήτε παρτίδο θα εμποδίσει, 
την έριξε στη θάλασσα. Ο καπετάνιος με τους συντρόφους 
του έμεναν στο αμπάρι καταφοβισμένοι και δεν τολμούσαν 
να βγουν απάνω στην κουβέρτα. Μα ώρα πολλή τους φω
νάζει το παιδί: «Βρε, δεν βγαίνετε απάνω;» Σαν άκουσαν τέ
λος πάντων τη φωνή του, γκαρδιωθήκανε κι εβγήκανε. Βλέ
ποντας την κουβέρτα γεμάτη από αίμα, τον αρωτούν τι 
έπαθε. «Δεν ακούατε, τους λέει εκείνος, τις φωνές και τον 
ταραρό; Ήρθ’ ένα φοβερό θεριό σα γυναίκα, μου ’πε 
πως τη λένε Γοργόνα και την ερήμαξα στο ματσούκι κι 
ύστερα την έριξα στη θάλασσα». Εκείνοι απορήσανε με την 
ανδραγαθία του και πολύ πολύ χαρήκανε που γλίτωσ’ ο 
κόσμος από ένα τέτοιο κακό θεριό. Έτσι αρμενίζοντας 
φτάσανε ύστερα από δυο μέρες σ’ ένα μεγάλο νησί. Ερωτά 
το παιδί: «Κάθουνται άνθρωποι σ’ αυτό το νησί;» «Όχι», 
του λέει ο καπετάνιος. «Να χαρείς τη ζωή σου, του λέει 
τότε το παιδί, βγάλτε με έξω να σεριανίσω και γυρίζω πάλι 
στο καράβι». Ο καπετάνιος για να μην του χαλάσει το χα
τίρι, είπε και τον βγάλανε στο νησί κι εκεί που σεριάνιζε 
το παιδί στο ακρινό μέρος μιανής κοιλάδος (ήτανε, πες, 
ηλιοβασίλεμα) βλέπει από μακριά ένα παλάτι. Ως που να 
πάει κει, σουρούπωσε. Φτάνει στο παλάτι, ανεβαίνει απά
νω, βρίσκει μια γριά και της λέει: «Καλησπέρα, καλομά- 
να». «Καλώς το παιδί μου, του λέει εκείνη». «Πώς δεν ανά
βεις φως, μόν’ κάθεσαι στο σκοτάδι»; λέει το παιδί. «Δεν 
πρόφτασα παιδί μου, να πάρω φωτιά, του αποκρίνεται η 
γριά, απ’ αντικρύ, οπού φαίνετ’ εκείνο το φως. Ποιος θα 
πάει να μου φέρει;» «Εγώ τώρα παγαίνω,» της λέει το παι
δί, κι αμέσως κίνησε κατά το φως. Παγαίνοντας, παγαίνο- 
ντας, φτάνει κει και βλέπει ένα ανθρώπινό κεφάλι με μα



κριά μαλλιά και πέφτει μέσα στα ποδάρια του και δεν τον 
άφηνε να κινηθεί, γιατί τον έδεσε δυνατά με τα μαλλιά 
του. Θυμώνει τότε το παιδί και σου τ’ αδράχτει από τ’ 
αυτί και του τινάζει μια, που αν δεν ήτανε κάμποσα χόρτα 
κει που ’πεσε, θα γίνουνταν χίλια κομμάτια. Αμέσως παίρ
νει ένα δαυλί αναμμένο απ’ τη φωτιά και γυρίζει χαρούμε
νος στο παλάτι κι ανάβει φως. Σαν τον είδε η γριά, του λέ
ει: «Παιδί μου, το καλό που σου θέλω, να μπεις τώρα 
μέσα σ’ αυτή τη ντουλάπα, γιατί έχω τρεις κόρες, που 
όπου κι αν είναι θά ’ ρθουν, να μη σε δούνε και σε βλά
ψουν». «Ορισμός σου», λέει το παιδί και χώνεται μες στη 
ντουλάπα. Μπήκε δε μπήκε, ακούει, καλησπέρα την μια, 
καλησπέρα την άλλη, μπαίνουν κι οι τρεις κόρες κι αρω- 
τούν τη γριά αν έχει έτοιμο το φαγί. «Έτοιμο είναι», τις λέ
ει εκείνη, κι αμέσως καθίσανε στο τραπέζι. Αφού έφαγαν, 
πήραν να πιουν και κρασί. Λέει λοιπόν η μία: «Πίνω στην 
υγειά κείνου του παλικαριού, που ’ρθε μέσα σ’ εκείνο το 
χάος κι έσπασε τις πόρτες του παλατιού μου και μ’ έπιασε 
απ’ το μπράτζο και τραβώντας το χέρι μου, οπόμεινε το 
βραχιόλι μου στο χέρι του». Σαν έβαλε κρασί να πιει κι η 
άλλη, λέει. «Εβίβα του παλικαριού εκείνου, που απ’ το ξύ
λο που μου ’ δωκε, έκαμς: όρκο να μην φάω πλέον άνθρω
πο, μήτε να μποδίσω κανένα παρτίδο». Στο τέλος έβαλε 
και η τρίτη κρασί στο ποτήρι και λέει: «Στην υγειά του 
παλικαριού εκείνου, που ποτές δεν εστάθηκε άνθρωπος νά 
’ ρθει στο μέρος μου να πάρει φωτιά, κι αυτός και φωτιά 
πήρε κι εμένα μ’ έπιασε απ’ το αυτί μου και μου ’δώσε 
μια, που αν δεν ήταν τα χόρτα να πέσω απάνω, θα γινό
μουν χίλια κομμάτια». Σαν άκουσε αυτά τα λόγια το παλι
κάρι, χτυπά με δύναμη του ντουλαπιού και παρουσιάζεται 
μπροστά τους. «Καλησπέρα σας, κυράδες», τις λέει. Εκεί
νες καθώς τον είδαν, τον εγνώρισαν κι εσηκώθηκαν όλες 
με μιάς και τον αγκαλιάζουν και τον καταφιλούν. «Πώς ήρ
θες εδώ;» τον αρωτούν. Τότες-εκείνος αρχίζει και τες διη
γείται όλα τα περιστατικά του και για τον Εβραίο και για 
το βραχιόλι και ότι ήλθε γυρεύοντας τες, γιατί ο βασιλέας 
του έχει διορία σαράντα μέρες κι α δεν πάει το ταίρι του



βραχιολιού, θα το πάρει ο Εβραίος και θα αποδειχθεί αυ
τός κλέφτης. «Γι’ αυτό χολιάς; του λέει η μια κόρη, εκείνη 
που της πήρε το βραχιόλι απ’ το μπράτζο1 να και το 
ταίρι του. Πάρε ακόμη και δυο άλλα καλύτερα βραχιόλια· 
μόνο σε παρακαλούμε, μια φορά που γνωριστήκαμε, να πά
ρεις μιαν από τα μας, όποιαν θέλεις, για γυναίκα σου». 
Υποσχέθηκε αυτός να πάρει την μιαν όμως θέλησε πρώτα 
να πάει στον βασιλέα, γιατί επλησίαζε η διορία των σαρά
ντα ημερών. Έτσι κι έγινε. Αφού εξεφάντωσαν τέσσαρες 
πέντε ημέρες, κατεβαίνει στη θάλασσα, μπαίνει στο καρά
βι, που τον περίμενε, και τα ξημερώματα της ημέράς που 
τελείωνε η διορία, έφθασε στην πολιτεία. Φωνάζουν τότες 
τον Εβραίο, ο οποίος σαν είδε το ταίρι του βραχιολιού, 
έμεινε βουβός κι άλαλος. Τότε ο βασιλέας ετίμησε τον νέο 
δια την τιμιότητά του και τον Εβραίο σαν ψεύτη και δόλιο 
τον κατεδίκασε στα σίδερα. Ύστερα απ’ αυτό ο νέος χά
ρισε του βασιλέα και τ’ άλλα ωραία βραχιόλια και γυρίζο
ντας στο νησί πανδρεύθηκε την κόρη εκείνη απ’ τις τρεις, 
που του τα είχε χαρίσει, κι -εκάνανε γόμους και χαρές και 
ξεφάντωσες πολλές.



3. Η Αρετή

Μια φορά και έναν καιρό σε μια όμορφη πολιτεία ζούσε μια 
ευτυχισμένη οικογένεια. Ο πατέρας ήταν έμπορος και πηγαί
νοντας πολλά ταξίδια για να αγοράσει πραμάτειες, για να θρέ
ψει την οικογένειά του, έλειπε πολύ καιρό από το σπίτι του. 
Έτσι στο σπίτι έμεναν μόνες η καλόκαρδη και νοικοκυρά γυ
ναίκα του μαζί με την όμορφη και υπάκουη κορούλα τους την 
Αρετή. Η καλή μητέρα της τής μάθαινε να είναι νοικοκυρά, 
φρόνιμη και να σέβεται πάντοτε τους μεγαλυτέρους της. Η 
Αρετή αγαπούσε πολύ την μητέρα της για να της χαλάσει το 
χατίρι. Μια μέρα όμως που ο πατέρας της έλειπε σε μακρινό 
ταξίδι, η μητερούλα της έπεσε βαριά άρρωστη στο κρεβάτι. Το 
μικρό κοριτσάκι έκανε ό,τι μπορούσε για να της ανακουφίζει 
τον πόνο. Η μητέρα της όμως συνεχώς χειροτέρευε. Έτσι 
όταν η δύστυχη γυναίκα κατάλαβε ότι λίγο καιρό ζωής είχε 
ακόμα, φώναξε κοντά της την αγαπημένη της κορούλα και, 
αφού της έδωσε μια κούκλα που έβγαλε κάτω από το μαξιλάρι 
της, της είπε: «Αρετούλα μου, σε λίγο εγώ δεν θα είμαι πια 
κοντά σου να σε προστατεύω και να σε φροντίζω, πρόσεξε 
όμως να κρατήσεις τις συμβουλές που σου έδωσα και ο Θεός 
θα σε προστατεύει. Σου δίνω και αυτή την κούκλα που θα γί
νει η καλύτερη φίλη σου και σ’ αυτήν να εμπιστεύεσαι τα μυ
στικά σου, γιατί θα σε καταλαβαίνει καλύτερα από τους αν
θρώπους»* αυτά λοιπόν αφού είπε και της έδωσε την ευχή 
της, έκλεισε για πάντα τα μάτια της. Μάταια η Αρετούλα της 
φώναζε να μην την αφήσει κλαίγοντας σπαρακτικά. Έτσι 
έμεινε ορφανή και μόνη. Όταν δε γύρισε και έμαθε την συμ
φορά που τους βρήκε ο πατέρας, έκλαψε και εκείνος* όμως 
σκέφθηκε πως ήταν αναγκασμένος για να θρέψει την κόρη



του να συνεχίσει τα ταξίδια του. Επειδή όμως δεν ήταν δυνα
τόν να μένει μόνο του το κοριτσάκι του, απεφάσισε να βρει 
μια καλή γυναίκα για μητριά της Αρετής. Για κακή όμως τύχη 
της Αρετής η μητριά της ήταν μια πολύ κακή γυναίκα, χήρα, 
με δύο κόρες το ίδιο κακές με τη μητέρα τους και όπως ήτο 
φυσικόν δεν αγαπούσαν καθόλου την Αρετή, όσο όμως ήταν 
εκεί ο πατέρας της έκαμαν δήθεν πως την λάτρευαν και την 
φρόντιζαν πάρα πολύ. Την μεταχειρίζονταν χειρότερα και από 
μια δούλα. Την έβαζαν να κάνει τις πιο βαριές δουλειές, πολύ 
μεγάλες για την ηλικία της· όσο για φαγητό ό,τι ξεροκόμματο 
υπήρχε στο σπίτι της το έδιναν. Ενώ εκείνες όλη την ημέρα 
τεμπέλιαζαν ή φρόντιζαν πώς να γίνουν πιο όμορφες, ενώ η 
μητέρα τους τις καμάρωνε και τις τάιζε «του πουλιού το γά
λα» για να τις μοσχοαναθρέψει και να τις παντρέψει με πλού
σιους γαμπρούς. Έτσι η Αρετή υπέφερε όλα αυτά τα μαρτύ
ρια χωρίς να βγάζει μιλιά απ’ το στόμα της, γιατί τότε όλη η 
οργή και η κακία της μητριάς της θα ξεσπούσε επάνω της με 
άγριο ξύλο, φωνάζοντάς την αχάριστη, γιατί την ανεχόταν αυτή 
και οι κόρες της στο σπίτι της. Και τόσο πιο πολύ την μισού
σαν, όσο έβλεπαν πως, αντί να ασκημίζει με τις δουλειές, γινό
ταν πιο όμορφη, ενώ αυτές με την τεμπελιά τους ήσαν πολύ 
άσκημες. Η μοναδική φίλη της Αρετής ήταν η κούκλα της μα- 
νούλας* τελείωνε τις δουλειές της, έτρεχε στην κρύα σοφίτα 
της, έπαιρνε στην αγκαλιά της την κούκλα της και της έλεγε 
κλαίγοντας τα παράπονά της και κείνη της απαντούσε γλυκά 
δίνοντάς της κουράγιο.

Όλοι οι κάτοικοι της πολιτείας γνώριζαν την θλιβερή ζωή 
της μικρής ορφανής, καθώς επίσης και την άφθαστη ομορφιά 
της. Έτσι, αντί να έρχονται προξενιά για τις κόρες της χήρας, 
έρχονταν για την Αρετή. Ε, αυτό πια δεν μπορούσαν να το 
ανεχθούν οι τρεις κακές γυναίκες. ΓΓ αυτό άρχιζαν να σκέ
πτονται, πώς να βρουν τρόπο να την βγάλουν απ’ τη μέση. 
Και πραγματικά σοφίστηκαν ένα φοβερό τρόπο. Έξω από την 
πολιτεία, μέσα στο βαθύ και άγριο δάσος ζούσε μια κακιά λά
μια, που οι άνθρωποι έτρεμαν μόλις άκουγαν το όνομά της κστ 
κανείς δεν τόλμησε ποτέ να πλησιάσει στην περιοχή της. Σ’ 
αυτήν λοιπόν την λάμια απεφάσισαν να στείλουν την δύστυχη



Αρετή. Έτσι ένα βράδυ, καθώς έξω σφύριζε παγωμένος ο αέ
ρας και η θύελλα λυσσομανούσε, οι τρεις κοπέλες καθόνταν 
κοντά στο λυχνάρι και κεντούσαν. Όμως ξαφνικά η μία, με 
μια αδέξια κίνηση που έκαμε επίτηδες, έσβησε το λυχνάρι και 
το δωμάτιο γέμισε σκοτάδι. Και τότε λέει η μία: «Εμένα πάν
τως δε με νοιάζει, γιατί μπορώ να κεντήσω επειδή λάμπει το 
δαχτυλίδι μου». «Και εγώ το ίδιο, λέει η άλλη, γιατί μου φέγγει 
η χρυσή μου βελόνα». Όμως η καημένη η Αρετή δεν μίλησε 
καθόλου, γιατί δεν είχε τίποτα να της φέξει. Τότε όμως μάνα 
και κόρες άρχισαν να τη βρίζουν ως τεμπέλα, ακαμάτρα και 
αχάριστη. Έπρεπε να βρει φως για να κεντήσει* τάχα γι’ αυτό 
την έστειλαν, να βρει φωτιά να τους φέρει, στην λάμια του δά
σους. Διαφορετικά, της είπαν, να μην γυρίσει πίσω. Η Αρετή 
πάγωσε από το φόβο της και με δάκρυα έτρεξε να συμβου
λευτεί την κούκλα της. Πώς ήταν δυνατόν να πάει αυτή, μικρό 
κοριτσάκι, ολομόναχη στο άγριο δάσος με τέτοια κακοκαιρία 
και το πιο σπουδαίο να ,συναντήσει τη λάμια; Σίγουρα αν ποτέ 
έφθανε σ’ αυτήν και δεν την έτρωγαν τα θηρία του δάσους θα 
της ήταν ορεκτικός μεζές και έτσι δεν θα γύριζε ποτέ πίσω, 
όπως πίστευαν και οι κακές αδελφές της και η μητριά της. 
Όμως η μικρή μαγική της κούκλα της είπε να κάνει υπομονή 
και, αφού κάνει την προσευχή της, να προχωρήσει στο δάσος 
και της υπόσχεται να την συντροφεύει και να της δίνει θάρ
ρος. Έτσι το ορφανό κορίτσι με την κούκλα της για συντρο
φιά ξεκίνησε για το άγνωστο και επικίνδυνο δάσος. Ο κρύος 
αέρας την πάγωνε και την έκανε πολλές φορές να σταματά* 
σταμάτησε όμως απ’ το φόβο της να κτυπά η καρδιά της όταν 
έφθασε στο δάσος και άκουγε κοντά της τα ουρλιαχτά των 
θηρίων και τα κλαδιά των δένδρων σαν αέρια στοιχειών της 
έφραζαν το δρόμο. Τότε όμως άκουσε απ’ τον κόρφο της την 
φωνίτσα της κούκλας της που την συμβούλευε να προχωρήσει 
άφοβα. Και πράγματι κανένα αγρίμι δεν την πείραξε, μόνο οι 
κουκουβάγιες την συμβούλευαν να γυρίσει πίσω. Και τότε βα
θιά χαράματα ακόμα ακούστηκε μια τρομερή βοή, που έκανε 
ζώα και ανθρώπους να τρέμουν και φάνηκε η φρικτή λάμια να 
γυρίζει με το άρμα της, που το έσερναν φτερωτά φίδια. Όταν 
αντίκρισε το μικρό κοριτσάκι, τα μάτια της γούρλωσαν από



την έκπληξή της. «Πώς τόλμησες εσύ μικρή να πατήσεις το πό
δι σου στο σπιτικό μου; Δεν φοβήθηκες πώς θα σε φάω;» της 
φώναξε. Και η Αρετή μάζεψε όσες δυνάμεις της απόμειναν και 
είπε όπως την συμβούλευσε η κούκλα της: «Καλή μου κυρού- 
λα, μη μου κάνεις κακό και εγώ θα σε υπηρετήσω πιστά, αρ
κεί να μου δώσεις ένα κάρβουνο απ’ τη φωτιά σου να το πάω 
στην μητριά μου και τις κόρες της, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να 
γυρίσω σπίτι». Η λάμια τότε, αφού σκέφθηκε λίγο, της είπε: 
«Καλά, θα σε κρατήσω δέκα ημέρες να με υπηρετείς και αν 
μείνω ευχαριστημένη θα σου δώσω ό,τι ζητάς».

Έτσι λοιπόν η Αρετή επί δέκα ημέρες έβαλε τα δυνατά της 
να ικανοποιεί τις επιθυμίες της λάμιας. Την δέκατη μέρα λοι
πόν αυτή της είπε: «Επειδή ξέρω ότι οι κακές αδελφές σου 
και η μάνα σου σε έστειλαν σε μένα για να χαθείς για πάντα, 
εσύ όμως με υπηρέτησες καλά, πάρε αυτό το κάρβουνο να 
τους το πας και να μην ξαναπατήσεις σ’ αυτό το μέρος». Η 
Αρετή τότε τρέμοντας, πήρε το κάρβουνο, την ευχαρίστησε 
και έτρεξε να απομακρυνθεί από το φοβερό δάσος. Όταν την 
είδαν οι κακές γυναίκες να φθάνει στο σπίτι, κόντεψαν να λι- 
ποθυμίσουν από την έκπληξή τους, όταν όμως πήραν στα χέ
ρια τους το κάρβουνο, άναψε μια μεγάλη φλόγα και τις έκαψε 
και τις τρεις. Έτσι η καλόκαρδη και φρόνιμη Αρετή ελευθε
ρώθηκε από την κακία τους και, καθώς ήταν φρόνιμη και 
όμορφη, παντρεύτηκε έναν καλό και εύπορο νέο και έζησε 
πια ευτυχισμένη, όπως την άξιζε.



4.· Η στρΐγλα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς κι είχε τέσσερα 
παιδιά, τρία αρσενικά κι ένα κορίτσι πολύ μικρό, στην κούνια 
ακόμα. Απ’ τα τρία τα παιδιά του, το ένα, το μικρότερο, το 
λέγανε Γιαννάκη, κι ήτανε πολύ αντρείο;»μένος. Ο βασιλέας είχε 
ένα περιβόλι, κι είχε μέσα μια μηλιά, που έκανε κάθε χρόνο 
τρία χρυσά μήλα. Κάθε χρόνο που γινόντανε τα μήλα, πάγαινε 
ένα θηρίο και τα ’ παίρνε. Θέλησε ο βασιλέας να στείλει στρατό, 
να το σκοτώσει το θηρίο. Και μια μέρα έστειλε πολύ στρατό. Ο 
φόβος όμως τους έκαμε ούλοι να φύγουνε χωρίς να θέλουνε.

Την άλλη την μέρα λέει ο μεγαλύτερος ο γιος του: «Εγώ, λέει, 
θα πάω να το σκοτώσω το θηρίο». Το βράδυ πήγε και καρτε
ρούσε να ’ ρθει το θηρίο. Ξαγνάντησε καμιά φορά το θηρίο και 
μούγκριζε. Το βλέπει αυτός, φοβήθηκε κι έφυγε. Την άλλη την 
βραδιά πάει κι ο δεύτερος ο γιος του. Το ίδιο κι αυτός. Έφυγε 
φοβισμένος. Λέει κι ο μικρός ο αντρειωμένος: «Τώρα είναι η 
αράδα μου να πάω κι εγώ». Πάει κι ο Γιαννάκης. Έρχεται πάλι 
το θηρίο άγριο, άγριο και μούγκριζε. Ο Γιαννάκης δε φοβήθη
κε. Γιορντάει απάνω του και το σκότωσε το θηρίο. Τα αδέρφια 
του τα μεγάλα, σαν είδανε πως ο Γιαννάκης σκότωσε το θηρίο, 
τόνε φθονήσανε τον μικρό τον αδερφό τους για την αντρεία 
που είχε.

Ας αφήσουμε τώρα τ’ αδέρφια και να πιάσουμε την μικρή 
την αδερφή. Αυτή ήτανε στρίγλα και κανένας δεν το ’ξερε. Ο 
βασιλέας είχε ένα στάβλο, κι έβανε μέσα τα βασιλικά τ’ άλογα. 
Η στρίγλα κάθε βράδυ σκωνότανε απ’ την κούνια της και πά- 
γαινε στο στάβλο κι έτρωγε από ένα άλογο· τη μια έλειπε ένα 
άλογο, την άλλη άλλο, κάθε μέρα από ένα. Είπανε τότες στον 
βασιλέα τα μεγάλα τα παιδιά του: «Καλά είναι να πάμε να ιδού-



με στο στάβλο τι γένεται, και κάθε μέρα μας λείπει κι από ένα 
άλογο».

Σκώνεται πρώτα ο μεγάλος, πάει τη νύχτα στο στάβλο και 
καρτερούσε να ιδεί τι θα γένει. Σε λίγο ακούγεται ένας μεγάλος 
σαματάς. Ηρχότανε η στρίγλα, για να φάει κι άλλο άλογο. Ακού
ει το σαματά αυτός, τρόμαξε, φοβήθηκε, σκώθηκε κι έφυγε. 
Δεν μπόρεσε να ιδεί τίποτα. «Δεν έκαμες τίποτα, του λέει ο 
δεύτερος. Θα πάοο εγώ και θα τα καταφέρω καλά». Το βράδυ 
πάει κι αυτός στο στάβλο. Τα ίδια σαν τον πρώτονε. Φοβήθηκε 
κι έφυγε, χωρίς να μπορέσει να ιδεί τι γινότανε. Λέει τότες κι ο 
μικρός: «Εγώ θα πάω, και θα σας φέρω αποτέλεσμα».

Παίρνει το σπαθί του ο Γιαννάκης, παγαίνει στο στάβλο, και 
καρτερούσε. Τη νύχτα, την ώρα που πάγαινε πάλι η στρίγλα να 
φάει κι άλλο άλογο, τη βλέπει ο Γιαννάκης, μια ψιλή ψιλή κι 
άγρια, τραβάει το σπαθί του, και της κόβει της στρίγλας το μι
κρό το δαχτυλάκι της. Αμέσως τότες η στρίγλα έφυγε απ’ το 
στάβλο, πήγε στο σπίτι, μίκραινε και πήγε κι έπεσε στην κού
νια της. Το πρωί σαν ξημέρωσε, είδε ο Γιαννάκης σταλαματιές 
αίματα, που παγαίνανε απ’ το στάβλο ίσαμε την κούνια. Πιάνει 
τότες ο Γιαννάκης και λύνει το μικρό απ’ τα πανιά, που του 
είχανε δεμένο, κι είδε πως ήτανε το μικρό το δαχτυλάκι του 
κομμένο. Τότες φώναξε τους γονιούς του και τ’ αδέρφια του 
και τους λέει: «Η δυχατέρα σας κι αδερφή μας είναι στρίγλα. 
Αυτή τρώει τα άλογα. Αυτή θα φάει και μας κι ούλο το χωριό, 
άμα την αφήσουμε ζωντανή. ΓΓ αυτό πρέπει να τη σκοτώσου
με». Τα λόγια του Γιαννάκη δεν τους αρέσανε, ούτε στους γονι
ούς του ούτε στ’ αδέρφια του. Λέει η μάνα του: «Εγώ τρόμαξα 
να κάμω ένα κορίτσι ύστερα από τρία παλικάρια, και συ λες να 
το σκοτώσουμε!» Λέει κι ο πατέρας του και τ’ αδέρφια του: 
«Το κορίτσι μας δεν είναι στρίγλα. Εσύ δεν ξέρεις τι λες». Και 
τόνε διώξανε το Γιαννάκη απ’ το παλάτι.

Ο Γιαννάκτις αναγκάστηκε να φύγει, αφού δεν τόνε θέλανε οι 
γονιοί του και τ' αδέρφια του. Έφυγε, πήρε τα βουνά. Στο 
δρόμο που πάγαινε, βρήκε δυο λιοντάρια κι είχαν ένα τραγί 
πνιγμένο και μαλώνανε ποιος να πάρει το πιο πολύ. Στέκεται ο 
Γιαννάκης, βγάνει το μαχαίρι του, μοιράζει το τραγί στη μέση, 
δίνει το μισό στο ένα το λιοντάρι, και το άλλο το μισό στ’ άλλο.



Φχαριστηθήκανε τα λιοντάρια και λένε στο Γιαννάκη: «Αυτό το 
καλό που μας έκαμες και μας μοίρασες το τραγί, τι θέλεις να 
σου χαρίσουμε;» Λέει ο Γιαννάκης: «Εσείς θηρία κι εγώ άνθρω
πος- τι μπορείτε να μου χαρίσετε;» Του λένε τα λιοντάρια: «Πά
ρε ένα κομμάτι μαλλί απ’ την πλάτη μας. 'Οπότε μας χρεια
στείς, να κάψεις το μαλλί, κι ημείς, όπου και να ’ μαστέ, θα φτά
σουμε αμέσους». Πήρε ένα κομμάτι μαλλί απ’ την πλάτη του ο 
Γιαννάκης κι έφυγε.

Στο δρόμο, που προχωρούσε μέσα στα βουνά, θυμήθηκε που 
του ’χάνε πει τα λιοντάρια πως άμα θα κάψει το μαλλί, που είχε 
παρμένο απ’ την πλάτη τους, θα παρουσιαστούνε. Για να δοκι
μάσει, ανάβει ένα σπίρτο και καίει λίγο μαλλί. Αμέσως παρουσι
αστήκανε τα λιοντάρια και του λέγανε: «Τι ορίζεις, αφέντη; Τι 
ορίζεις, αφέντη;» Τους λέει ο Γιαννάκης: «Τώρα δεν σας χρειά
ζομαι. Θα σας χρειαστώ αργότερα».

Από τότες ο Γιαννάκης γύριζε με τα άγρια θηρία και σε πολλά 
άγρια χωριά. Πολλά χρόνια γύριζε απάνω στα βουνά. Κι ύστερα 
αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του, να ιδεί τι γίνεται το 
μέρος κι η πολιτεία, που έμεινε η αδερφή του η στρίγλα. Κό- 
ντεβε να φτάσει στην πατρίδα του κι από μακριά είδε την πολι
τεία ούλη χαλασμένη και τον κόσμο ούλονε καταστραμμένονε. 
Η στρίγλα είχε φαγωμένα ούλα τα ζα, τα πρόβατα, τα γίδια, τα 
βόδια, τα γατιά, τα σκυλιά, τους ανθρώπους, τ’ αδέρφια της, 
τους γονιούς της. Δεν αφήκε κανένανε ζωντανό. Και τα σπίτια 
ούλα τα χάλασε. Είχε αφημένο μονάχα ένα μικρό σπιτάκι, όπου 
καθότανε κείνη. «Ας πάω, λέει ο Γιαννάκης, κοντά, να ιδώ γιατί 
η πολιτεία είναι ούλη χαλασμένη, κι είναι γερό μονάχα ένα σπί
τι;» ·

Πάει κοντά και πάει σ’ αυτό το σπίτι και βλέπει και καθότα
νε μέσα η αδερφή του η στρίγλα. Σαν τον είδε τον Γιαννάκη η 
στρίγγλα, έτρεξε να τον υποδεχτεί. «Καλώς τόνε τον Γιαννάκη. 
Καλώς ήρθες. Έλα μέσα, Γιαννάκη». Τον έμπασε μέσα στο 
σπίτι τον Γιαννάκη. «Κάτσε, Γιαννάκη, να πάω στην κουζίνα να 
σου ψήσω καφέ». Κάθισε ο Γιαννάκης. Αυτή του έδωκε κι ένα 
μπουζούκι να παίξει, για να καταλαβαίνει πως ο Γιαννάκης εί
ναι κει. Βγήκε όξω από την κάμαρη. Έκανε τάχα πως θα πάει 
να του ψήσει καφέ, κι αυτή πήγε στο υπόγειο, να τροχίσει τα



δόντια της για να τόνε φάει τον Γιαννάχη. Ο Γιαννάκης έπαιζε 
το μπουζούκι. Κείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε ένας ποντικός 
και λέει στον Γιαννάκη: «Δω μ’ εμένα το μπουζούκι να το παί
ζω με την ουρά μου και συ, Γιαννάκη, σήκω και φεύγα, γιατί η 
αδερφή σου τροχάει τα δόντια της, για να σε φάει». Τότες φοβή
θηκε ο Γιαννάκης, κι αφήνει το μπουζούκι στον ποντικό και 
σκώθηκε κι έφυγε.

Σε λίγο γυρίζει απ’ το υπόγειο η στρίγγλα, βλέπει τον ποντικό 
να παίζει το μπουζούκι με την ουρά του και τον Γιαννάκη φευ- 
γάτονε. Δαιμονίστηκε η στρίγλα. Κάνει ν’ αρπάξει τον ποντικό 
να τόνε φάει. Έτρεξε ο ποντικός και τρύπο^σε στο στρώμα, 
που κοιμότανε η στρίγλα. Η στρίγλα χάλασε ούλο το σπίτι, για 
να βρει τον ποντικό. Πού να τόνε βρει όμως! Τότες άρχισε να 
τρέχει, για να φτάσει τον Γιαννάκη.

Ο Γιαννάκης απομακριά την είδε που τόνε κοντοζύγωνε, κι 
ανεβαίνει απάνω σ’ ένα μεγάλο κυπαρίσσι. Έφτασε κι η στρί
γλα αποκάτω κι άρχισε να κόβει το κυπαρίσσι με τα δόντια της. 
για να πέσει κάτω το κυπαρρίσι, να φάει τον Γιαννάκη. Τότες ο 
Γιαννάκης είδε πως δεν έχει ελπίδα να γλιτώσει και θυμήθηκε 
το μαλλί, που είχε παρμένο απ’ τα λιοντάρια. Βγάνει αμέσως 
ένα σπίρτο απ’ την τσέπη του, τ’ ανάβει και καίει το μαλλί. Της 
στιγμής παρουσιαστήκανε τα λιοντάρια και του λέγανε: «Τι ορί
ζεις, αφέντη; Τι ορίζεις, αφέντη;» Λέει στα λιοντάρια ο Γιαννά
κης: «Να κάμετε κομμάτια τη στρίγλα. Το μεγαλύτερο κομμάτι 
της να είναι σαν το σπίρτο». Γιορντήξανε απάνω στη στρίγλα τα 
λιοντάρια και την κάνανε χίλια κομμάτια. Έτσι γλίτωσε ο Γιαν
νάκης και γύρισε πίσω στην πατρίδα του. Μαζεφτήκανε κι άλ
λος κόσμος κι γίνηκε πάλι πολιτεία, όπως ήτανε πρώτα. Κι έζη- 
σε ο Γιαννάκης καλά κι ημείς καλύτερα.



5. Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΩΜΑΤΗ

-1r το Κορδελιό της Σμύρνης ήταν μια φορά ένας 
^Α^μπαλωματής απ’ αυτοί τις τσαγκάρηδοι που ρά
βουν. Αυτός είχε και μια κόρη πολύ ωραία και τίμια. 
Λέει αυτή:

— Πατέρα, βλέπω πως δεν τα βγάζεις πέρα. Να 
κάνω κι εγώ καμιά δουλειά, για να ζήσουμε. Θα μαζεύω 
αγριολούλουδα, θα τα πηγαίνω στη Σμύρνη να τα πουλώ. 
Κάτι θα σε βοηθώ κι εγώ.

— Ε, είπε κι αυτός, δοκίμασε να δούμε.
Την άλλη μέρα αυτή μάζεψε και τα πήγε στη Σμύρ

νη. Είχε έρθει κι ο στόλος της Γαλλίας στη Σμύρνη κείνες 
τις μέρες - ο στόλος τότε δεν ήτανε βαπόρια, ήταν κα
ράβια χωρίς ατμό. Και καθούτανε κι ο ναύαρχος εκεί 
στου Κρέμερ, το καφενείο το καλύτερο της Σμύρνης.

— Έλα δω, κορίτσι μου, της λέει αυτός, δώσε μου 
κι εμένα ένα μπουκετάκι.

Του έδωσε λοιπό και της έδωσε κι αυτός ένα λουίζι,
ένα χρυσό εικοσόφραγκο. Αυτή όμως του το επέστρεψε.

*
— Ένα μεταλίκι κάνει, του λέει. Δώσε μου ένα 

μεταλίκι.
Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο έγινε. Την τρίτη μέρα

* μεταλίκι: τούρκικο νόμισμα δε'κα παρόδων.



του πέταξε ένα λουίζι μες στα μούτρα θυμωμένη. Σου 
λέει: "θέλει να με ξεγελάσει με τα λεφτά". Και τον άφησε 
κι έφυγε. Φωνάζει τότε τον καφετζή ο ναύαρχος και του 
λέει:

— Να μου πεις πού κάθεται το κορίτσι αυτό να το 
πάρω γυναίκα μου. Τ’ αγάπησα.

Τ’ αγάπησε αυτός με τα σωστά του.
*

— Πάμε, του λέει ο καφετζής, στον Καρσί Γιακά. 
Εκεί κάθεται ο πατέρας της.

Πήγαν λοιπό στου πατέρα της το μαγαζάκι. Αυτός 
ο ναύαρχος έσκισε το ’πόδημά του, για να βρει αφορμή 
πως θα του το ράψουν, για να πιάσει κουβέντα.

— Δε μου ράβεις το ’πόδημά μου; του λέει.
— Δεν είναι δική μου δουλειά, λέει αυτός. Εγώ δεν 

έχω μηχανή. Δεν ήτανε καλός τεχνίτης.
— Δεν τ’ αφήνεις αυτά; του λέει ο καφετζής. Ο 

άνθρωπος αυτός είν’ ο ναύαρχος του στόλου της Γαλλίας 
και θέλει την κόρη σου.

— Εγώ, λέει ο μπαλωματής, έχω το κορίτσι μου 
φτωχό* ήρθατε να με περιπαίξετε κι οι δυο εδώ;

— Δεν σε περιπαίζομε.
— Θα τη στεφανωθώ αμέσως, του λέει ο ναύαρχος. 

Θα την πάρω γυναίκα μου. Την αγάπησα.
— Τότε, λέει, πάμε στο σπίτι να το προτείνουμε και 

της κόρης.

* Στον Καρσί Γιακά: στο απέναντι μέρος. Έτσι λέγαν οι Σμυρνιοί το 
Κορδελιά.



Η κόρη άμα τον είδε:
— Ε, τον άτιμο! λέει, κι εδώ ήρθε;
Σηκώνεται και φεύγει σε μιας γειτόνισσας το σπίτι. 

Οι γειτόνοι όμως έπεισαν το κορίτσι.
— Βρε, αλήθεια είναι, της λέγανε.
Από δω, από κει λοιπό την πήρε γυναίκα του ο 

ναύαρχος, τη στεφανώθηκε. Τη μέρα που την πήρε έλαβε 
και τηλεγράφημα απ’ το βασιλιά της Γαλλίας να επιστρέ
φει πίσω. Έφυγε λοιπό ο στόλος απ’ τη Σμύρνη και 
πέρασε απ’ τον Πειραιά.

Τότε σκέφτηκε ο ναύαρχος:
"Πρέπει να τη σπουδάσω γω. Πώς θα την παρου

σιάσω; Είναι ωραία, είναι τίμια, αλλά δεν ξέρει γαλλικά 
και τρόπους. Λοιπό πρέπει να την αφήσω εδώ κάνα 
χρόνο, να της δώσω και δασκάλα και να ’ρθω έπειτα να 
την πάρω".

Την έδωσε λοιπό σε μια δασκάλα και συμφώνησε 
να της μάθει τη γλώσσα, κι όσα θέλει να της δώσει και 
την άφησε. Αυτή λοιπό, έβαλε μεγάλη επιμέλεια και στο 
χρόνο πάνω έγινε φωστήρας, που λέει ο λόγος, έμαθε 
τη γλώσσα. Στο χρόνο λοιπό είδανε το καράβι και ερ
χόταν με τη σημαία τη γαλλική. Το γνωρίσανε.

— Έρχεται, έρχεται, έρχεται.
Πήρε είδηση κι η γυναίκα του. Λέει της δασκάλας:
— Να φορέσεις μαύρα κι εγώ θα κρυφτώ, κι όταν 

έρθει ο άντρας μου να του πεις πως πέθανα να δούμε 
πόσο μ’ αγαπάει.

Ό,τι πήγε αυτός, χτυπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα



και βλέπει τη δασκάλα ντυμένη με μαύρα ρούχα.
— Τι έπαθες; της λέει. Γιατί φορείς μαύρα;
— Δεν τα ’μαθές; του λέει. Πέθανε η Μαρία (Η 

γυναίκα του, Μαρία τηνε λέγανε).
Πέφτει αμέσως κάτω αυτός. Λιγοθύμησε, έμεινε 

αναίσθητος. Τέλος πάντων, με γιατροί, με γιατρικά τον 
συνέφεραν. Παρουσιάστηκε κι η γυναίκα του.

— Θέλαμε, λέει, να σε δοκιμάσουμε. Συχώρεσέ
μας.

Την πήρε λοιπό τη γυναίκα του και την πήγε στη 
Γαλλία. Αλλά όλοι όσοι την είδανε, δεν υπήρχε στη 
Γαλλία άλλη γυναίκα σαν κι αυτήν. Κια τη γλώσσα την 
είχε μάθει καλά κι ήτανε και με τρόποι, όπως την ήθελε.

Μια μέρα λοιπό στη λέσχη, που ήταν όλοι μαζεμένοι 
οι μεγάλοι κι αυτός μαζί, λέει ένας απ’ αυτούς, 
βαθύπλουτος κι αυτός:

— Όλες οι γυναίκες γελιούνται εύκολα. Καμιά δεν 
είναι τίμια.

Λέει ο ναύαρχος:
— Δεν το παραδέχομαι γω. Η γυναίκα μου είναι 

τίμια. Ποτέ δε θα γελαστεί.
— Ε, τότε, να βάλομε ένα στοίχημα, λέει αυτός, να 

γελάσω τη γυναίκα σου. Θα λείψεις σαράντα μέρες και 
το στοίχημα θα είναι άμα τη γελάσω θα σε παίρνω δούλο 
κι όλη την περιουσία σου, κι άμα χάσω θα με παίρνεις 
δούλο κι όλη την περιουσία μου.

Ήταν μεγάλο το στοίχημα. Εκάναν τα χαρτιά. Και 
πηγαίνει αυτός σπίτι του και λέει στη γυναίκα του:



— Μαρία, θα λειψω σαράντα μέρες και θά ’ρθω 
πάλι. Μη στενοχωρεθείς. Θα πάω σε μια υπηρεσία που 
με στέλνει ο βασιλές.

Ο άλλος λοιπά απέναντι στο παράθυρο αυτηνής 
έκαμε ένα περίπτερο και το φόρτωσε μέσα κοσμήματα 
διάφορα, μα αξίας, μεγάλης αξίας, χρυσά, αργυρά... Η 
δούλα αυτηνής άνοιξε το παράθυρο και θάμπωσαν τα 
μάτια της, άμα είδε αυτό το περίπτερο με τα κοσμήματα.

— Κυρία, έλα να δεις, έλα να δεις, της λέει.
Πάει η κυρία να δει κι αυτός της έπαιξε το μάτι. 

Μπαίνει μέσα αυτή και δίνει ένα ξύλο της δούλας. Της 
λέει:

— Να το σφαλίξεις το παράθυρο και να μην το 
ανοίξεις ποτέ πια.

Περνούσαν λοιπό οι μέρες, φτάσαν οι τριάντα εννιά 
μέρες, απελπίστηκε αυτός. Λέει: "Πάει η περιουσία μου, 
πάω κι εγώ δούλος".

*
Έπιανε τα κοσμήματα αυτός και τα σφουτζούριζε 

στο δρόμο. Εκεί περνούσε και μια γριά και την πήρε 
ένα στα πλευρά.

— Αχ! παιδάκι μου, λέει, τι μού ’κάνες! Ήταν η 
μια μου πλευρά σακατεμένη, μού ’σπασες και την άλλη.

— Τι έπαθες, λέει, γιατί κάνεις έτσι; Άντε ξεκου- 
μπίσου και συ, βρομόγρια, κι άσε με στα χάλια μου.

— Πε μου, παιδί μου, λέει, μπορώ να σου φέρω 
κάν’ αποτέλεσμα εγώ. Τι έχεις;

* σφουτζούριζε: σκορπούσε.



Της είπε λοιπό αυτός την αιτία, και της λέει ότι 
"χάνω το στοίχημα, θα πάω δούλος".

— Εγώ θα σε κάμω να κερδίσεις, λέει η γριά. Μη 
στενοχωριέσαι. Έλα στο σπίτι μου. Θα φέρεις ένα μα
ραγκό και θα κάνεις μια κάσα να κλειδώνει κι απ’ έξω 
κι από μέσα. Και θα σε πάρω να σε πάω μέσα στο σπίτι 
αυτηνής. Τη νύχτα θα βγεις να κάνεις ό,τι θες.

Μπήκε αυτός μέσα λοιπό, τον παίρνει η γριά μ’ ένα 
χαμάλη και πάει στην πόρτα της κυρίας αυτηνής.

— Αχ! κυρία μου, λέει, αυτά είναι τα κοσμήματα 
της κόρης μου και δεν έχω που να τ’ ακουμπήσω. Κρά
τησε' μου τα μια βραδιά κι αύριο που θά ’ρθει η κόρη 
μου θα τα πάρω. Μόνε θα σε παρακαλέσω, αν είναι 
βολετό, να τα βάλεις στην κάμαρά σου να μην τα χαλά
σουν οι άνθρωποί σου.

Αυτή, πονόψυχια, διάταξε το χαμάλη και τ’ ανέβασε 
στην κάμαρά της. Τη νύχτα λοιπό άνοιξε αυτός και 
βγήκε. Κι όπως ήταν αυτή γυμνή στο κρεβάτι - καλοκαίρι 
θα ’τανε - τηνε φωτογράφισε, μα δεν πλησίασε κοντά 
της. Παίρνει κι ένα ζευγάρι παντούφλες κεντημένες που 
’χε και κλειδοόθηκε μες στο σεντούκι. Το πρωί πήγε η 
γριά:

— Σ' ευχαριστώ, κοπέλα μου, για το καλό που μου 
’καμες. Δώσε μου την κασέλα μου, γιατί ήρθε η κόρη 
μου.

Την άλλη μέρα ήρθε κι ο ναύαρχος. Τελειώσανε κι 
οι μέρες οι σαράντα. Συναχτήκανε λοιπό στη λέσχη, 
όπου κάνανε τη συμφωνία, όλοι οι μεγάλοι κι αυτός.



Λέει στο ναύαρχο:
— Έχασες το στοίχημα.
— Πώς έχασα; Έχεις μάρτυρες;
Βγάζει αυτός τη φωτογραφία και τις παντούφλες 

και λέει:
— Να η μαρτυρία, αυτή είναι.
Ε, το παραδέχτηκε πια αυτός και ιππότης όπως 

ήτανε δεν μπορούσε ν’ αρνηθεί. Είχανε βλέπεις υπογρά
ψει. Σηκώνεται λοιπό και πηγαίνει σπίτι του αμέσως.

— Μαρία, της λέει, να βάλεις τα καλΰτερά σου 
ρούχα και όλα τα χρυσαφικά σου, γιατί θα πάμε σε χορό.

Αμέσως λοιπό αυτή ντύθηκε όπως έπρεπε κι έβαλε 
όλα τα χρυσαφικά της — δεν του χάλαγε την καρδιά 
ποτέ — , δεν ήξερε κι η καϋμένη* αθώα ήτανε. Μπαί
νουν σ’ έν’ αμάξι και λέει ο άντρας του αμαξά:

— Τράβα.
Βγήκαν απ’ την πόλη. Φτάσαν στην ερημιά. Είχε 

συμφωνήσει με τον αμαξά να τον πάει έξω απ’ την πόλη 
σε μιαν ερημιά. Εκεί βγάζει δυο μπιστόλια αυτός. Δίνει 
το ένα αυτηνής και παίρνει το άλλο αυτός. Λέει:

— Τράβα, θα σκοτωθούμε.
— Λ! αδύνατο, λέει εκείνη, εγώ να σε σκοτώσω 

εσένα.
Τον αγαπούσε, πώς να τον σκοτώσει! Πέταξε κάτω 

το μπιστόλι, άνοιξε τα στήθια της και λέει:
— Έλα σκότωσέ με συ.
Κι αυτός τη λυπήθηκε, το πέταξε κι αυτός. Και με 

τρόπο έφυγε και την άφησε κει μες στα έρημα μέρη. Ε,



αυτή πια πήγε σε μια γωνιά και ζάρωσε - τι να κάνει; - 
και ξημερώθηκε κει. Έτυχε λοιπό να είναι λησταρχείο 
σ’ εκείνα τα μέρη που την άφησε, την είδαν λοιπό οι 
λησταί άμα ξημέρωσε, τους φάνηκε σα φάντασμα. Που 
να φανταστούν γυναίκα σε μια τέτοια ερημιά;

— Ανθρωπος, της λένε, είσαι ή φάντασμα;
— Είμαι άνθρωπος, τους λέει, όπως είστε και σεις.
— Ε, έλα προς εμάς, της λένε.
Πήγε λοιπό αυτή κοντά.
— Που βρέθηκες εσυ εδώ; τη ρωτήσανε.
— Ε, η τύχη μ’ έφερε εδώ, λέει. Δεν είπε κι αυτή 

τίποτα το μυστικό.
Λένε:
— Αυτή είναι για να την κάνουνε καπετάνισσα, να 

την πάμε στον καπετάνιο. Του πρέπει μια τέτοια ωραία 
γυναίκα.

Αμα την είδε ο καπετάνιος, τρελάθηκε από τη χαρά 
του και της λέει:

— Θα γίνεις καπετάνισσά μου;
— Άδικα χάνεις τα λόγια σου, του λέει, εγώ καπε

τάνισσα δε γίνομαι.
Τότε, διέταξε ο καπετάνιος:
— Πάρτε την και βάλτε τη με τους άλλους αιχμα

λώτους.
Γιατί είχε κι άλλους αιχμαλώτους, για να φέρουν 

τα λύτρα και να τους ελευτερώσει. Κι είχε κι έναν αράπη 
και τους φύλαγε. Τους έδινε από μια φέτα ψωμί. Αυ- 
τηνής λιγότερο, για να πει το ναι. Ο αράπης όμως τη



λυποΰντανε κι έκοβε απ’ τους άλλους και της έδινε πα
ραπάνω ψωμί. Του λέει μια μέρα του αράπη:

— Εσείς οι λησταί ποτέ χωριό δεν κάνετε. Θα χα
λαστείτε μιαν ημέρα. Δε με παίρνεις να φύγομε από δω 
κρυφά και να σε κάμω μέγα και πολύ, να γλιτώσω κι 
εγώ απ’ αυτή την τυραννία;

Ο αράπης, λοιπό, του καλοφάνηκε. Βρίσκει δυο 
αλόγατα για να φύγουνε. Πριν να φύγουνε, κόβει τα 
μαλλιά της αυτή και βάνει και αντρίκια, για να μη γνω
ρίζεται πως είναι γυναίκα. Φτάσαν λοιπό στην πόλη 
μέσα, στο Παρίσι. Πήγανε σ’ ένα ξενοδοχείο. Λέει τότε 
στον αράπη:

— Εσύ ξέρεις τα λημέρια των ληστών. Αν θέλεις, 
μπορούμε να τους πιάσουμε.

Γιατί θέλαν και δεν μπορούσαν να τους πιάσουνε.
Της λέει λοιπό ο αράπης:
— Το λημέρι τους είναι μια σπηλιά στο βουνό μέσα, 

κι όταν πάνε να τους κυνηγήσουνε αυτοί ξεφεύγουν απ’ 
την άλλη μεριά* γι’ αυτό δεν τους πιάνουνε.

Πηγαίνει λοιπό αυτή αμέσως στο βασιλέ και του 
ζητεί πεντακόσιους στρατιώτες να πιάσουν τους ληστάς.

— Σε πέντε μέρες, του λέει, θα σ’ τους φέρω δεμέ
νοι.

Βάζει λοιπό τσι μισοί μπροστά, οι άλλοι πήγαν απ’ 
το μέρος πού ’ξερε ο αράπης. Εκεί που έβγαιναν λοιπό 
οι λησταί, έναν έναν τους πιάνανε και τους δένανε. 
Βούιξε το Παρίσι. Ένας νέος, λέει, ήρθε κει σε δυο 
μέρες κι έπιασε τους ληστάς και τον καπετάνιο μαζί. Ο



βασιλές πια αξιώματα στον νέο· έτσι τόνε θαρρούσαν. 
Αρχιστράτηγο τον έκανε. Την άλλη μέρα ο βασιλές έκα
με τραπέζι, έβαλε τη μουσική κι έπαιζε. Εκεί λοιπό που 
διασκέδαζαν λέει αυτή:

— Λείπει ένας φίλος μου. Εγώ είχα ένα φίλο ναύαρ
χο. Πέθανε; Γιατί αυτός δεν είναι εδώ;

Της είπαν τότε την ιστορία της.
— Και ποιος ήταν, λέει, αυτός που την ατίμασε;
Λέει ο ένας:
— Εγώ, κι έδειχνε το στήθος του. Το ’χε σε καύχη

μα, βλέπετε.
Ρώτησε πάλι αυτή:
— Ζει ο ναύαρχος ή πέθανε;
— Ζει, της λένε.
— Ήθελα να τόνε ιδώ, λέει αυτή.
Ήρθε λοιπό ο άντρας της και ζάρωσε σε μια γωνιά.
— Να μου φέρετε, λέει το κορίτσι, και το λήσταρχο. 

Θέλω κάτι να του πω.
Σαν πήγε ο λήσταρχος εκεί:
— Λέγε μας, λέει αυτή, λήσταρχε, στα βουνά που 

ήσουνα σου ’τυχε καμιά γυναίκα;
— Ναι. Μου Τυχε τώρα τελευταία μια γυναίκα, 

αλλά η ομορφιά κι η τιμιότητά της δε λέγεται.
Κι είπε τα καθέκαστα.
— Προτιμούσε, είπε, να κομματιαστεί παρά να γί

νει γυναίκα μου.
Τότε λοιπό σηκώθηκε αυτή και πηγαίνει κοντά σ’ 

αυτόν που ’λεγε πως την ατίμασε και του δίνει ένα σκα-



μπίλι π’ αστράψαν τα μάτια του. Τρόμαξε αυτός, τρομά
ξανε κι οι άλλοι.

— Βρε άτιμε, του λέει, μες στα βουνά και δεν πα
ραδέχτηκα - και κάνει έτσι το στήθος της και αστρά
φτουν μέσα τα χρυσά που είχε. Εγώ είμαι εκείνη η γυ
ναίκα, λέει.

Ο άντρας της όλο χαρά λέει στον κακούργο:
— Βρε άτιμε, να μας πεις τώρα πως την κατάφερες,

*
γιατί θα σε χαλάσω.

Αναγκάστηκε λοιπό αυτός να πει όλα τα καθέκα
στα.

— Κινδύνευα, είπε, να χάσω το στοίχημα κι είδα 
μια γριά που με βοήθησε.

Αμέσως του περάσαν τις χειροπέδες, πήρε κι αυτή 
τον άντρα της και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

* Θα σε χαλάσω: θα σε σκοτώσω.



6. Οι δυο αδερφάδες

Μια φορά ήτανε δυο αδερφάδες, η μια ήταν όμορφη και 
καλή. Η άλλη ήταν πολύ άσκημη και κακιά. Βγήκανε μια 
μέρα αυτές να μαζέψουνε χορτάρια. Περνούσε και το βα
σιλόπαιδο για το κυνήγι, και στάθηκε και τις χαιρέτησε. Η 
πρώτη όμως χτύπησε πολύ στο μάτι του, κι άμα πήγε στο 
παλάτι μεμιάς έστειλε προξενητάδες και τη ζητούσε. Αυτή 
το δέχτηκε. Η άλλη πήγαινε να σκάσει από τη ζούλια της, 
και δεν ήξερε τι να κάμει για να χαλάσει τις προξενιές. 
Ό,τι έκανε όμως αδιαφόρετα· εκείνος την πήρε και τη 
στεφανώθηκε με μεγάλη αξία. Είχε όμως κι εκείνη την 
άσκημη και την κακιά πάντα μαζί του. Ήρτε καιρός κι 
έφυγε το βασιλόπαιδο στον πόλεμο. Έγραφε πια και ξανά
γραφε κάθε βδομάδα στη γυναίκα του, και κείνη πάλε τα 
ίδια.

Όσο τα ’ βλεπε αυτά η άλλη η κακιά, τόσο την έπαιρνε η 
κατάρα Κυρίου. Τι κάνει τότε; Πιάνει και σκαρώνει ένα 
γράμμα, και χύνει πια μέσα όλο της το φαρμάκι, καελέει τα 
χειρότερα πράματα για την αδερφή της, τόσο που έκανε το 
βασιλόπαιδο ν’ αρχίσει να συλλογιέται τι να κάμει. «Ας μη 
συνεριστώ, είπε, την πρώτη φορά», κι έγραψε ήμερα πάλε 
στη γυναίκα του. Παίρνει και δεύτερο από την κακιά, παίρ
νει και τρίτο. Τότες πια αγρίεψε και κείνος, τη μίσησε κι 
έγραψε να τη σκοτώσουνε, γιατί δεν υποφέρνει να τ’ ακού- 
γει. Δεν χάνει καιρό η κακιά, βάζει και τη σκοτώνουν. 
Ύστερα πιάνει και τη θάφτει κάτω από τα παναθύρια του 
παλατιού. Τέλειωσε ο πόλεμος, γύρισε πίσω το βασιλόπαιδο, 
πάει στην κουνιάδα του την κακιά, κι αρχίζει εκείνη και του 
λέει ένα σωρό καταφρονιές νια τη γυναίκα του, και πως δεν



μπορούσε κι εκείνη να τα υποφέρνει, κι έβαλε και τη σκό
τωσαν. Με τις πολυξεριές της αυτή τον κατάφερε και τον 
πήρε και ζούσαν πάλε μέσα στο παλάτι σαν και πρώτα. Φύ
τρωσε απάνω στο λάκκο της πρωτινής γυναίκας του ένα 
κυπαρίσσι, κι άμα έβγαινε στο παναθύρι ο άντρας της, 
έσκυβε το κυπαρίσσι και τόνε χάδεβε. Άμα έβγαινε η 
αόερψή της, έβγαζε αγκάθια και την κέντρωνε. Μια δυο 
αυτή το παρατήρησε, και τα κατάλαβε, μα δεν ομολόγησε 
στον άντρα της τίποτα, παρά τον παρακάλεσε μια μέρα να 
το κόψει το κυπαρίσσι, γιατί σκοτείνιαζε, λέει, το παλάτι. 
Βάζει το βασιλόπαιδο και κόβουν το κυπαρίσσι. Αρχύτερα 
όμως η κακιά αυτή γυναίκα του έβγαλε διαταγή να μην τύ- 
χει και πάρει κανείς όταν το κόβουν καμιά πελεκούδα. Τ’ 
άκουσαν όσοι ήταν εκεί κοντά, δεν τόλμησε κανείς ν’ αγγί
ξει κανένα κομμάτι. Μια γριά όμως που ήτανε στον παρα- 
μαχαλά και δεν τ’ άκουσε, πήρε ένα κομμάτι όταν περνού
σε από κει. Πήγε και το ’ βάλε μέσα στο σεντούκι ανάμεσα 
στα ρούχα της για να μυρίζουν. Βγήκε ύστερα, και γύριζε 
από δω κι από κει και μάζευε ψωμιά και τυριά, όπως συνή
θιζε κάθε μέρα, και ζούσε μ’ αυτά. Το βράδυ, σαν πήγε 
σπίτι της, είδε φροκαλισμένα, συγυρισμένα, παστρικά, και 
κάθε πράμα στον τόπο του. Σάστισε η γριά, που πρώτη 
φορά είδε στο σπιτάκι της τέτοια τάξη. Όλη νύχτα αυτό 
συλλογίζουνταν. Το πρωί σηκώνεται και βγαίνει όξω, αφορ
μή πως θα φύγει, και κρύβεται μέσα σ’ ένα χάλασμα. Το 
μεσημέρι πάει κρυφά κρυφά και κοιτάζει από την κλειδαρό
τρυπα και τι να δει! Μια κοπέλα σαν το κρύο το νερό! Η 
ομορφιά της ταίρι δεν είχε! Τότες τα κατάλαβε πως εκείνη 
τα ’κάνε αυτά, φανερώνεται και τη ρωτά ποια είναι. Αυτή 
δε μιλούσε στην αρχή. Σαν άρχισε η γριά και την παρακα- 
λούσε. τότε κι αυτή το φανέρωσε πως βγήκε μες από το 
σεντούκι που είχε κρυμμένη την πελεκούδα, δηλαδή πως η 
πελεκούδα έγινε κοπέλα και πως ήταν η βασίλισσα που σκό
τωσαν άδικα· ρώτησε τη γριά για τον άντρα της, αν ζει, ρώ
τησε και για την αδερφή της, κι έμαθε πως την πήρε γυναί
κα το βασιλόπαιδο. Όσο το συλλογιούνταν αυτό, τόσο χολό- 
σκανε. Μια μέρα άκουσε πως είναι άρρωστος ο άντρας της.



Πιάνει και κάνει ένα θάσο και το βάζει μέσα στο χρυσό το 
μαστραπά, και ρίχνει μέσα και το δαχτυλίδι που φορούσε με 
τ’ όνομά της. Ύστερα φωνάζει τη γριά και την παρακαλεί 
να πάει να .το δώσει στα χέρια του. Σηκώνεται η γριά, παίρ
νει το μαστραπά με το θάσο, και πηγαίνει. Πάει ίσια στου 
αντρός της τα χέρια και το δίνει. Βάζει αυτός, τι να δει! Κά
τω κάτω το δαχτυλίδι της γυναίκας του. Παίρνει κοντά του 
τη γριά και την ξεμολογά. Αρχίζει αυτή και τα λέει με την 
αράδα. Τάζει πια αυτός της γριάς αυγά με τα καλάθια, για 
να πάει να τη φέρει. «Δεν πιστεύω νά ’ρθει, λέει αυτή, γιατί 
η καρδιά της χάλασε πολύ που πίστεψες τα λόγια της κα- 
κιάς αδερφής της, και τη σκότωσες εκείνη, και πήρες την άλ
λη τη ζουλιάρα και την κακιά». «Εσύ, λέει, άμε και πες της 
πως εγώ μετάνιωσα και δώσ’ της και το δικό μου το δαχτυ
λίδι για να το πιστέψει νά ’ ρθει». Σηκώνεται η γριά, παίρνει 
το δαχτυλίδι. πηγαίνει στην κοπέλα, καθίζει πια και της λέει 
όσα είπε το βασιλόπουλο. Σηκώνεται αυτή, χτενίζεται, ξεσά- 
ζεται, την παίρνει η γριά και πηγαίνουν. Με το να δει ο ένας 
τον άλλον, αρχίζουν τα κλάματα, λέει ο ένας τα πάθια του, 
λέει ο άλλος, βγαίνουν οι κατεργαριές της αδερφής της στη 
μέση. Την πιάνουν τότες και την καβαλικεύουν απάνω σ’ 
ένα παλαβό άλογο, ύστερα το χτυπούνε πια, πήρε το δρόμο 
κι έτρεχε αυτό. Πού πήγε και την έριξε πια, κανείς δεν ξέ
ρει. Έμειναν κι οι άλλοι οι δυο μέσα στο παλάτι και ζουν 
και βασιλεύουν ίσια με σήμερα.



T-. ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΙΑ ΦΟΡΑ κ’ έναν καιρό μια χή
ρα γυναίκα καί πολύ φτώχιά 
είχε πέντε παιδιά κ’ ήταν τόσο 
φτώχιά, πού δεν είχε στον ήλιο 
μοίρα. Καί δεν εύρισκε καί δου
λειά γιά νά δουλέψη, μόνο μιά 
φορά -τήν εβδομάδα την φώναζε 
μιά άρχόντισσα γειτόνισσά της, 
καί τής ζύμωνε τό ψωμί της καί 

δέν της έδινε γιά τον κόπο της μηδεκάν ένα γωνιάδι ψωμί 
νά πάη στά παιδιά της νά φάνε*, μόν’ έφευγε ή καημένη με τά 

άρια στά χέρια κ5 έρχότανε στο σπίτι της κ’ έκεϊ τά έπλυ
νε με παστρικό νερό καί κείνο τό νερό τό έβραζε καί γινό
ταν κομμάτι σάν χυλός καί τρώγανε τά παιδιά της. Καί μ’ 
αύτόν τό χυλό ήταν όλη τήν έβδομάδα χορτάτα, όσο νά ξα- 
ναζυμώση πάλι ή μάννα τους στήν άρχόντισσα καί νά ρθη 
πάλι ή μάννα τους μέ τάνιφτα τά χέρια καί νά τούς κάνη 
πάλι χυλό.

Καί τά παιδιά τής άρχόντισσας μέ τόσα καί τόσα φαγιά, 
πολλά καί παχιά, καί μέ τό άφράτο τό ψωμί δέ θρεβότανε, 
μόν’ ήτανε σάν τσίροι. Τά παιδιά όμως τής φτώχιάς θρεβό
τανε καί παχαίνανε καί ήτανε σάν μπαρμπουνάκι'α. Καί σά- 
στίζε κ ή αρχόντισσα και το κάνε κουβέντα στις φιλενάδες 
της κ’ οί φιλενάδες της τής είπαν :



— Θρέβονται, καί παχαίνουν τά παιδιά τής φτώχιάς, 
γιατί παίρνει τήν τύχη των παιδιών σου στα χέρια της καί 
την πηγαίνει στα δικά της τά παιδιά. Γι’ αύτδ κείνα παχαίνουν 
καί τά δικά σου ξεπέφτουν καί χαλούν.

Το πίστεψεν ή άρχόντισσα καί, όταν ήρθε ή μέρα γιά νά 
ζυμώση πάλι, δέν τήν άφησε τή φτώχιά νά φύγη μέ άνιφτα 
χέρια, μόνο τήν έβαλε καί νίφτηκε καλά καλά, γιά ν' άπομεί- 
νη1 ή τύχη μέσ’ στο' σπίτι της. Κ’ ή φτώχιά ήρθε στο σπίτι 
της μέ τά δάκρυα στά μάτια.

Τά παιδιά της, άμα τήν είδαν καί δέν είχαν τά χέρια της 
ζυμάρια, αρχίσανε νά κλαΐνε. Κι άπό ένα μέρος κλαίγανε τά 
παιδιά κι άπό τάλλο ή μάννα. Τέλος αύτή σά μεγάλη έκανε 
σίδερο τήν καρδιά της καί μέρωσε καί είπε στά παιδιά της :

— Μερώστε, παιδιά μου, καί μήν κλαιτε καί θά σάς 
βρώ κανένα κομμάτι ψωμί νά σάς φέρω.

Καί πήγε άπό πόρτα σέ πόρτα καί τρόμαξε νά βρή νά 
τής δώσουν ένα ξερογώνιαδο καί τό μούσκεψε καλά καλά μέ 
τό νερό καί τό μοίρασε στά παιδιά της, κι άφού φάγανε, τά 
έβαλε καί πλαγιάσανε καί κοιμηθήκανε. Κι αύτή άπάνω τά 
μεσάνυχτα παίρνει τά μάτια της καί φεύγει, γιά νά μήν ίδή 
τά παιδιά της νά πεθαίνουν άπό τήν πείνα.

Κει πού πήγαινε στήν έρημο τή νύχτα, βλέπει σ’ ένα 
ψήλωμα ένα φέξος καί πήγαινε πάνω σ’ αύτό. Κι όταν πήγε 
κοντά, είδε πώς ήταν τέντα καί στή μέση τής τέντας κρεμό
τανε-ένας-μεγάλος πολυέλεος μέ δώδεκα λαμπάδες κι άπο- 
κάτω άπό τον πολυέλεο κρεμότανε ένα πράμα στρογγυλό σάν 
τόπι. Μπήκε μέσα στήν τέντα έκείνη, κ5 είδε καί καθότανε 
δώδεκα παλληκάρια καί μιλούσανε γιά μιάν υπόθεση πώς 
πρέπει νά τήν κάμουν.

Ή τέντα ήταν στρογγυλή καί στο έμπασμα τής τέντας 
άπό δεξιά καθότανε τρία παλληκάρια κ’ είχαν τά στήθια τους 
άνοιχτά καί στά χέρια τους βαστοΰσαν τρυφερά χορτάρια κι
V Λ 5 \ λ /ανοια απο τα όεντρα.

Παρακάτω άπό αύτά τά παλληκάρια καθότανε άλλα τρία 
κ’ ήταν άν ασκού μπω μένα ως τούς άγκώνες καί χωρίς επανω
φόρι καί βαστοΰσαν στά χέρια τους στάχυα ξερά.



Παρακάτω καθότανε άλλα τρία παλληκάρια καί βαστού- 
σαν στο χέρι τους από ένα τσαμπί σταφύλι.

Παρακάτω καθότανε καί άλλα τρία παλληκάρια παρα- 
μαζωμένα καί φορούσαν άπό μια γούνα μακριά άπό τό λαιμό 
ώς κάτω άπό τά γόνατα.

"Αμα την είδαν τά παλληκάρια τή γυναίκα, είπαν :
— Καλώς τή θείτσα, κάθησε. -
Κ’ ή γυναίκα, άφού τά χαιρέτησε, κάθησε. Κι αφού κά

θησε τή ρωτήσανε πώς ήταν καί πήγε σέ κείνα τά μέρη. Κ’ ή 
καημένη ή χήρα άφηγήθηκε τήν κατάστασή της καί τά βά
σανά της κ’ επειδή τά παλληκάρια καταλάβανε πώς πείνα ή 
φτώχιά, σηκώθηκεν ένας άπό κείνους πού φορούσαν τις γού
νες καί τής έβαλε τραπέζι κ’ έφαγε* κ’ είδε πώς ήταν κουτσός.

’Αφού έφαγες ή γυναίκα καί χόρτασε, άρχίσανε τά παλ
ληκάρια νά τή ρωτούν γιά λογής λογής πράματα τής χώρας 
κ’ ή γυναίκα αποκρινότανε 6,τι ήξερε. Στά υστερνά τής λένε 
τά τρία τά παλληκάρια, πού είχαν τά στήθια τους άνοιχτά :

— Έ ! θείτσα, πώς περνάτε μέ τούς μήνες τού χρόνου ; 
Πώς σάς φαίνεται ό Μάρτης, 6 ’Απρίλης κι ό Μάης ;

— Καλά περνούμε, παιδιά μου, άποκρίθηκεν ή χήρα καί 
μάλιστα, άφού έρθουν αύτοί οί μήνες, πρασινίζουν τά βουνά 
κ’ οί κάμποι καί στολίζεται ή γής μέ λογιών τών λογιών 
λουλούδια καί βγαίνει μιά μοσκοβολάδα, πού άνασταίνεται 
ό άνθρωπος. ’Αρχίζουν καί κελαηδούν όλα τά πουλιά. Βλέ
πουν οί ζευγίτες τά χωράφια τους πράσινα καί χαίρεται ή 
καρδιά τους κ’ ετοιμάζουν τις άποθήκες τους. "Ωστε δεν 
έχουμε τίποτα νά παραπονεθοΰμε γιά τό Μάρτ’, ’Απρίλη καί 
Μάη, γιατί ρίχνει ό Θεός φωτιά καί μάς καίει γιά τήν άχα- 
ριστιά μας.

"Υστερα τής είπαν καί τά άλλα τά τρία τά παλληκάρια, 
πού ήταν άνασκουμπωμένα καί βαστούσαν στάχυα :

— Έμ, ό Θεριστής, ό 'Αλωνιστής κι ό Αύγουστος πώς 
σάς φαίνονται ;

Κ’ ή φτώχιά άποκρίθηκε :
— Καί γι’ αύτούς τούς μήνες δεν έχουμε τίποτα νά πα

ραπονεθοΰμε, γιατί μέ τή ζέστα πού κάνουν, ωριμάζουν τά



γεννήματα καί όλα τα όπωρικά. Τότε θερίζουν οΐ ζευγίτες τα 
σπαρτά τους κ' οί περιβολαρέοι συμμαζεύουν τα όπωρικά 
τους. Καί μάλιστα οί φτωχοί πολύ είναι εύχαριστημένοι απ’ 
αύτούς τούς μήνες, γιατί δεν χρειάζονται πολλά καί άκριβά 
ρούχα.

"Υστερα τή ρωτήσανε τάλλα τα τρία τα παλληκάρια, πού 
βαστουσαν τά σταφύλια :
ι *

— Με τούς μήνες Σεπτέμβρη, Όκτώβρη καί Νοέμβρη 
πώς τά πάτε :

— Αύτούς τούς μήνες, άποκρίθηκεν ή γυναίκα, μαζεύουν 
οί άνθρωποι τά σταφύλια καί τά κάνουν κρασί. Κι άλλιώς 
έχουν αύτο το καλό πού μάς δίνουν είδηση πώς έρχεται ό 
χειμώνας καί φροντίζουν οί άνθρωποι γιά ξύλα, γιά κάρβουνα 
καί γιά βαριά φορέματα, γιά νά ζεσταίνωνται.

"Υστερα τή ρωτήσανε καί τά παλληκάρια, πού είχαν τις 
γούνες :

— Έμ, με τούς μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη καί Φλεβάρη 
πώε περνάτε :

— Ά ! αύτοί οί μήνες πολύ μάς άγαπούν, ειπεν ή φτώ
χιά, κ5 εμείς πολύ τούς άγαπούμε. Μά θά ρωτήσετε γιατί ; 
Νά γιατί ! έπειδή οί άνθρωποι είναι φυσικά άχόρταγοι καί 
θέλουν-νά δουλεύουν χρονικίς, γιά νά κερδαίνουν πολλά, έρ
χονται αύτοί οί μήνες τού χειμώνα καί μάς περιμαζώνουν 
τριγύρω στή γωνιά καί μάς ξεκουράζουν άπ’ τις δουλειές τού 
καλοκαιριού. Τούς αγαπούν κ’ οί άνθρωποι, γιατί μέ τις 
βροχές τους καί μέ τά χιόνια τους μεγαλώνουν όλα τά σπαρτά 
καί όλα τά χορτάρια. "Ωστε, παιδιά μου, όλ’ οί μήνες καλοί 
κι άξιοι είναι καί κάνουν κάθε ένας τή δουλειά, πού τον 
πρόσταξεν ό Θεός. Εμείς οί άνθρωποι δέν είμαστε καλοί.

Τότε τά έντεκα τά παλληκάρια γνέψανε στον πρώτο άπό 
κείνους πού βαστοΰσαν τά σταφύλια καί βγήκεν όξω καί 
σέ λίγο ήρθε πάλι μέσα καί βαστοΰσε στά χέρια του μιά 
λαγήνα ταπωμένη καί τήν έδωκε στή γυναίκα καί τής είπαν :

— "Αιντε τώρα, θείτσα, πάρε αύτήν τή λαγήνα καί 
πήγαινε στο σπίτι σου νά ζήσης τά παιδιά σου.



Φορτώθηκε τή λαγήνα ή γυναίκα μέ τή χαρά και είπε 
στά παλληκάρια :

— Πολλά τά έτη σας, παιδιά μου.
— "Ωρα καλή σου, θείτσα, τής άποκρίθηκαν κ’ έφυγε. 
Καί ίσια ίσια την ώρα πού χάραξε, ήρθε κι αύτή στο 

σπίτι της κ’ ηύρε τά παιδιά της άκόμα καί κοιμώτανε. 
Κι άπλωσε ένα σεντόνι κι άδειασε τή λαγήνα κ’ είδε πώς 
ήταν γεμάτη φλουριά καί κόντεψε νά τά χάση άπ’ τή χαρά
της·

Άφοΰ έφεξε καλά, πήγε στο φούρνο τής άγοράς κι 
άγόρασε πέντ’ έξι ψωμιά καί καμιάν οκά τυρί καί ξύπνησε 
τά παιδιά της, τά ένιψε, τά συγύρισε, τά βάλε κ’ είπαν τήν 
προσευχή τους κ’ ύστερα τούς έδωσε ψωμί καί τυρί καί 
φάγανε τά καημένα καί χορτάσανε καλά.

"Υστερα άγόρασε ένα κοίλο σιτάρι καί το πήγε στο- 
μύλο καί το άλεσε, το ζύμωσε καί πήγε τά ψωμιά στο 
φούρνο καί ψηθήκανε.

Καί τήν ώρα πού γύριζε άπ’ τό φούρνο μέ τήν πινα
κωτή τά ψωμιά στον ώμο καί πήγαινε στο σπίτι της, τήν 
είδεν ή άρχόντισσα κ’ ύποψιάστηκε πώς κάτι τί τής 'έτυχε 
κ’ έτρεξε καταπόδι της, γιά νά μάθη πού ηύρε τάλεύρι καί 
ζύμωσε. Ή άγαθή ή φτώχιά είπεν ολη τήν άλήθεια.

Ζήλεψε ή άρχόντισσα κ’ έβαλε στο νοΰ της νά πάη 
καί κείνη σέ κείνα τά παλληκάρια.

Τή νύχτα λοιπόν, άφού αποκοίμισε τον άντρα της καί 
τά παιδιά της, βγήκε άπ το σπίτι της καί πήρε το δρόμο 
καί πάει κ’ ηύρε τήν τέντα, πού ήτανε οί δώδεκα μήνες, καί 
τούς χαιρέτησε. Κι αύτοί τής είπαν :

— Καλώς τήν κοκώνα, πώς ήταν καί καταδέχτηκες καί 
μάς ήρθες ;

— Είμαι φτώχιά, άποκρίθηκε, κ’ ήρθα νά μέ βοηθήσετε.
— Πολύ καλά, είπαν πεινάς ; θέλεις νά φάς ;
— ’Όχι, σάς εύχαριστώ, είπε, είμαι χορτάτη.
— Πολύ καλά, είπαν τά παλληκάρια, καί πώς περ

νάτε στή χώρα ;
— Μή χειρότερα, άποκρίνεται.



— Έμ, πώς περνάτε με τούς μήνες ; ξαναρωτήσανε.
— Πώς νά περάσουμε, άποκρίθηκεν εκείνη. Ό ’ κάθε 

ένας τους έχει καί την οργή του. ’Ενώ απ’ τον Αύγουστο 
είμαστε συνηθισμένοι στη ζέστα, έρχεται μάνι - μάνι ό Σεπτέμ
βρης, ό Όκτώβρης κι ό Νοέμβρης καί μάς κρυώνουν καί 
άλλον τον πιάνει παροξυσμός καί άλλος πουντιάζει. 'Ύστερα 
μπαίνουν οί χειμωνιάτικοι οί μήνες Δεκέμβρης, Γενάρης καί 
Φλεβάρης καί μάς παγώνουν καί γεμίζουν οί δρόμοι χιόνια 
καί δέ μπορούμε νά βγούμε οξω καί μάλιστα κείνος ό Κουτσο
φλέβαρος !. . . (Τάκούει ό καημένος ο Φλεβάρης). Άμ’ κεί
νοι πάλι οί ξεμωραμένοι μήνες, Μάρτης, ’Απρίλης καί Μάης ! 
Δεν το νοιώθουν πώς είναι καλοκαιρινοί μήνες, μόν’ θέλουν νά 
κάνουν κι αύτοί σάν τούς χειμωνιάτικους, ώστε αύτοί καταν
τούν τον χειμώνα έννιά μήνες. Καί δέ μπορούμε νά βγούμε 
όξω τήν Πρωτομαγιά νά πιούμε τον καφέ μέ το γάλα καί νά 
κυλιστούμε στά χορτάρια. "Υστερα έρχονται οί μήνες Θερι
στής, 'Αλωνιστής καί Αύγουστος. Αύτοί πάλι έχουν μανία νά 
μάς πνίγουν στον 'ίδρωτα μέ τή- ζέστα πού κάνουν. Καί μά
λιστα άπ’ τή ζέστα τού Δεκαπενταύγουστου μάς πιάνει παρο
ξυσμός καί έρχονται κ’ οί δρίμες καί μάς χαλνούν τάσπρόρ- 
ρουχα στις άπλωστεριές. Τί νά σάς πώ, παλληκάρια. Περ
νούμε μέ τούς μήνες (πού νά μή λαχαίνανε κατάρα) μιά ζωή 
ξεσκισμένη.

Δέν είπαν τίποτα τά παλληκάρια, μόν’ γνέψανε κεί
νον, πού καθότανε στή μέση κεινών πού ήτανε ανασκουμ
πωμένοι καί βαστουσαν στάχυα. Κι αύτός σηκώθηκε κ’ έ- 
φερεν ένα λαγήνι ταπωμένο καί τό δώσε στή γυναίκα καί 
τής είπε :

— Πάρε αύτό τό λαγήνι, κι όταν θά πάς στο σπίτι σου 
νά σφαλιστής μόν’ μονάχη σ’ένα δωμάτιο καί νά τ’άδειάσης. 
Στο δρόμο μήν τύχη καί τ’ άνοιξης.

— ’Όχι, δέν τάνοίγω, είπε καί έφυγε ή γυναίκα καί 
ήρθε μέ τή χαρά στο σπίτι, προτού ακόμα ξημερώση.

Καί σφαλίστηκε σ’ ένα δωμάτιο ολομόναχη καί άπλωσε 
ένα. σεντόνι καί ξετάπωσε τό λαγήνι καί τό άδειασε. Καί 
τί ν’ άδειάση ; 'Όλο φίδια ! Καί χυθήκανε άπάνω της καί



τήν φάγανε ολοζώντανη. Κι. άφησε τά παιδιά της ορφανά, 
γιατί δέν είναι καλδ να κατηγορή κανείς τον άλλον. 'Η 
φτώχιά όμως μέ τήν άγαθή της τήν καρδιά καί μέ τή\ 
γλυκειά της τή γλώσσα άρχόντυνε καί γίνηκε μεγάλη κο- 
κώνα καί πρόκοψε καί τά παιδιά της. Νά ! αύτό είναι πού 
λένε (( καλά υστερνά ».



8. Το ελαφάκι

δάσος ζούσε ένας κυνηγός με τη δεύτερη γυναίκα του και 
τα δύο παιδιά του, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τα παιδιά τα 
είχε από την πρώτη τη γυναίκα του.

Την ημέρα ο πατέρας πήγαινε στο κυνήγι και η μητριά 
έβαζε στα παιδιά τις πιο δύσκολες δουλειές να κάνουν και 
συνέχεια τα μάλωνε.

Κάθε Βράδυ, αφού ερχόταν ο άντρας της, έτρωγαν, 
έβαζαν τα παιδιά να κοιμηθούν και η γυναίκα παραπο
νιόταν ότι τα παιδιά είναι τεμπέλικα, δεν την ακούνε και κά
νουν πολλές ζημιές.

Το κορίτσι, πολλά βράδια που δεν το έπαιρνε ο ύπνος, 
άκουγε τη συζήτηση με τα ψέματα που έλεγε η μητριά του 
και το πρωί τα έλεγε στον αδελφό της.

Έτσι τα δυο παιδιά σκέφτηκαν ένα σχέδιο, να φύγουν 
από το σπίτι και να γλιτώσουν από την κακιά μητριά τους.

Κάθισε το κορίτσι στην πόρτα και χτενίζονταν, πέρασε 
το αγόρι και της πήρε τις κορδέλες και τις χτένες. Το κορίτσι 
άρχισε να κυνηγάει το αδελφάκι του για να πάρει τα πράγ
ματά του και έτσι έφυγαν μακριά από το σπίτι. Η μητριά 
προσπάθησε να τα σταματήσει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο δρόμο που πήγαιναν, δίψασε το αγόρι. Μπροστά 
τους βρήκαν την πηγή της'αρκούδας.

— Μην πίνεις, αδελφούλη μου, γιατί θα γίνεις αρκούδα. 
Παραπέρα θα βρούμε νερό, είπε το κορίτσι.



Πάνε παραπέρα βρήκαν άλλη μια πηγή, την πηγή του 
λύκου.

— Μην πίνεις, αδελφούλη μου, είναι του λύκου η πηγή, 
θα γίνεις λύκος και θα με φας.

Πάνε παραπέρα βρήκαν άλλο νερό πιο καθαρό.
— Μην πίνεις, αδελφούλη μου, θα γίνεις ελαφάκι.
— Κοίτα κοίτα, αδελφούλα, ένας γάμος περνάει.
Κοιτάει το κορίτσι, σκύβει το παιδί και πίνει νερό. Γυρνά

το κορίτσι, τι να δει; Βρήκε το αδελφάκι της ελαφάκι.Έβγα- 
λε τότε την καδένα από το λαιμό της, το έδεσε και τρα
βώντας το πήρε κοντά της.

Περπατώντας, περπατώντας έφτασαν πολύ μακριά σ’ 
ένα ξέφωτο μέρος, μ’ ένα κυπαρίσσι φουντωτό στη μέση 
και μια μικρή λιμνούλα από κάτω.

— Να νερό, αδελφάκι μου, πιες τώρα όσο θέλεις.
— Τώρα δε διψάω.
— Τώρα πού να πάμε; Είναι ξέφωτο το μέρος.
— Ανέβα στο κυπαρίσσι, σπάσε μερικά κλαδιά και κά

θισε. Εγώ θα πάω να βοσκήσω, θα σου φέρνω φρούτα να 
τρως και συ.

Την άλλη μέρα πάει με το άλογο ο υπηρέτης του Βασι
λιά να το ποτίσει. Εκεί που έσκυψε να πιει νερό το άλογο 
φοβήθηκε και πρόγκησε, γιατί έβλεπε τη μορφή του κορι
τσιού* που καθρεφτιζόταν στο νερό από ψηλά από το δέ
ντρο. Τι να κάνει ο υπηρέτης; Προσπάθησε, μα δεν τα κα- 
τάφερε να ποτίσει τ’ άλογο. Πήγε λοιπόν στο Βασιλιά και εί
πε τι συνέβαινε. Παίρνει ξανά τ’ άλογο το βασιλόπουλο και 
πηγαίνει στη λίμνη να το ποτίσει. Πάλι τα ίδια το άλογο, προ
γκούσε και δεν έπινε νερό. Κοιτάει τότε το βασιλόπουλο στο 
νερό και Βλέπει τη μορφή της κοπέλας. Κοιτάει προς τα πά



νω και Βλέπει την κοπέλα να κάθεται στα κλαδιά του δέ
ντρου. Την παρακάλεσε να κατεΒεί, αλλά αυτή κρυβόταν 
όλο και πιο πολύ μέσα στο δέντρο.

Έφυγε το βασιλόπουλο και έβαλε εργάτες να κόψουν το 
κυπαρίσσι. Την ημέρα το έκοβαν, τη νύχτα πήγαινε το 
ελάφι το έγλειφε γύρω γύρω και γινόταν πιο χοντρό.

Μαζεύτηκε κόσμος πολύς να δει τι γινόταν. Πήγε και μια 
γριά.

— Τι γίνεται, τι τρέχει, γιατί το κόβετε το κυπαρίσσι, είναι 
χρόνια εδώ, είπε η γριά.

Της εξήγησαν τι συμβαίνει.
— Μην παιδεύεστε, δεν κατεβαίνει έτσι το κορίτσι. Φύ

γετε και θα το κατεβάσω εγώ.
— Πώς θα το κατεβάσεις; Εμείς παιδευόμαστε και δεν τα 

καταφέρνουμε.
— Φέρτε μου ένα σκαφίδι, ένα ταψί, μια σήτα, μια γά- 

στρα, έναν πλάστη, αλεύρι και φύγετε όλοι.
Έφεραν στη γριά αυτά που ζήτησε και έφυγαν όλοι, 

μόνο το βασιλόπουλο κρύφτηκε κάπου εκεί κοντά να δει 
τι θα γινόταν.

Έβαλε η γριά να κοσκινίσει ανάποδα τη σκάφη, ανάπο
δα και τη σήτα.

— Τι κάνεις αυτού, γριά; Δεν τα Βάζουν έτσι, λέει το κο
ρίτσι από πάνω από το δέντρο.

— Πώς τα Βάζουν, κορίτσι μου; ΚατέΒα λίγο παρακάτω 
να μου πεις.

Κατέβηκε το κορίτσι λίγα κλαδιά και η γριά τα έβαλε 
σωστά, όπως της είπε το κορίτσι.

Πήγε να πλάσει η γριά την πίτα και έβαλε το ταψί ανά
ποδα.



— Δεν τα Βάζουν έτσι, φώναξε πάλι το κορίτσι.
— Πώς τα βάζουν; ΚατέΒα λίγο παρακάτω και πες μου, 

γιατί δε Βλέπω και καλά.
Σιγά σιγά τελείωσε η πίτα και το κορίτσι είχε κατεΒεί πο

λύ χαμηλά.
ΈΒαλε τώρα η γριά τη γάστρα ανάποδα για να την κά

ψει.
— Μαρή γιαγιά, πάλι ανάποδα τα 'Βαλές.
— Δε βλέπω, κορίτσι μου, δε Βλέπω, έλα να τη Βάλεις 

εσύ καλά,
Δε βάσταξε άλλο το κορίτσι, κατέΒηκε και έκανε να Βά

λει τη γάστρα σωστά. Το άρπαξε, τότε το Βασιλόπουλο, που 
ήταν κρυμμένο, και το πήγε στο παλάτι.

Το κορίτσι ούτε γελούσε ούτε μιλούσε ούτε έτρωγε 
ούτε έπινε, μόνο έκλαιγε.

Το Βράδυ πάει το ελαφάκι να Βρει την αδελφή του, που
θενά η αδελφή του. Άρχισε να ψάχνει και από τη μυρου
διά έφτασε στο παλάτι. Η πόρτα της αυλής ήταν κλειστή 
και το ελαφάκι την έσπασε με τα κέρατά του. Σηκώνονται 
το πρωί, τι να δουν; Η πόρτα σπασμένη. Ποιος την έσπα
σε; Άγνωστο. Φτιάχνουν καινούρια σιδερένιο πόρτα. Πά
λι τα ίδια το Βράδυ. Το κορίτσι κατάλαβε ότι έρχεται το ελα
φάκι, αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Τότε φανερώθη
κε πάλι.η γριά.

— Μην παιδεύεστε. Να αλείψετε κατράνι στην πόρτα και 
όποιος είναι θα φανερωθεί.

Το Βράδυ πήγε πάλι το ελάφι και κόλλησαν τα κέρατα. 
Σηκώθηκαν το πρωί, βρήκαν το ελάφι κολλημένο και το 
έπιασαν.

Γέλασε το κορίτσι σαν είδε το ελαφάκι.



-Το βασιλόπουλο πήρε απόφαση να παντρευτεί την κο
πέλα και στο γάμο να σφάξουν το ελάφι. Η κοπέλα μ’ 
όσα της έκαναν δε χαίρονταν, μόνο πήγαινε, χάιδευε το 
ελαφάκι και έκλαιγε.

— Γιατί κλαις, βρε κορίτσι μου; της έλεγαν, αφού θα γί
νεις Βασιλοπούλα.

Από τα πολλά, μαρτύρησε το κορίτσι όλη την αλήθεια. 
Τότε άφησαν ελεύθερο το ελάφι να Βόσκει στα περιβόλια 
του Βασιλιά.

Έγινε ο γάμος και ήρθε πολύς κόσμος. Το κορίτσι κά- 
λεσε και τον πατέρα και τη μητριά του, που μόλις είδε το 
κορίτσι, έσκασε από τη ζήλια της για την καλή του τύχη.

Και έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα!



φ Η ΠΙΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

' if άποτε ζούσε ένα αγαπημένο αντρόγυνο. Η φτώ- 
ν_>^^^χια ήταν μεγάλη κι ο άντρας αναγκάστηκε να 
ξενιτευτεί. Τον καιρό που ήταν στην ξενιτιά η γυναίκα 
του γέννησε ένα αγόρι. Το μεγάλωσε με αγάπη, περιμέ- 
νοντας υπομονετικά το γυρισμό του άντρα της. Κάποτε, 
υστέρα από είκοσι χρόνια, εκείνος γύρισε, πιο ψτωχός 
απ’ ό,τι έφυγε. Γιατί τα τρία αφεντικά, που στη σειρά 
ήταν στη δούλεψή τους, αντί για χρήματα, του έδωσαν 
από μια συμβουλή: α) Μην αλλάζεις ποτέ δρόμο, β) Μην 
ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις, γ) Κράτα το θυμό 
σου για την άλλη μέρα.

Γύρισε λοιπόν στο χωριό του και κανένας δεν τον 
αναγνώρισε. Δε φανερώθηκε ποιος είναι, θέλοντας να 
κάνει έκπληξη στη γυναίκα του. Στο σπίτι του πήγε βρά
δυ. Κοίταξε από το παράθυρο μέσα, κι είδε τη γυναίκα 
του που κοιμόταν, μα σε διπλανό κρεβάτι κι έναν άντρα. 
Η οργή τον έπνιξε. Όμως η τρίτη συμβουλή τον έσωσε. 
Έφυγε πικραμένος. Σ’ ένα κοντινό χάνι που πήγε να 
κοιμηθεί ρώτησε για τη γυναίκα του. Κι έμαθε πως πιο 
πιστή κι εργατική γυναίκα από κείνη δεν υπήρχε. Όσο 
για τον άντρα που κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο, ήταν ο 
γιος τους... Γύρισε αμέσως στο σπίτι του χαρούμενος κι 
έζησαν αυτοί καλά...



10. Η «καλόψυχη» νύφη

Ήταν έν’ αντρόγυνο, μια φορά, και μαζί τους 
εζούσε κι η γριά, η κακομοίρα, η μάνα του γα
μπρού. Ήμερος άνθρωπος, καλοσυνάτη και δε 

ζητούσε τίποτ’ άλλο παρά ψωμί και νεράκι, που 
λέει ο λόγος, και μια γωνίτσα να κουβαριάζεται. 
Όσο όμως ήταν αυτή καλή, τόσο η νύφη της 
ήταν ιδιότροπη και στριμμένη, όλο γκρίνια κι α

φορμές για καβγά.
Η γριούλα έκανε υπομονή κι όλα τα κατάπινε, 

μα, για κακή της τύχη, κάποτε αρρώστησε και 
πήγαινε απ’ το κακό στο χειρότερο. Ε!, άρρω
στος άνθρωπος ήταν, πότε βογκούσε, πότε ζητού
σε το ένα και τ’ άλλο, μα ποιος να την ακούσει;

Ένα βράδυ την άκουσ’ ο γιος της, που ήταν 
ακουμπισμένος στο παραγώνι και λέει της γυ

ναίκας:
— Τι έχει και βογκά η βάβω,* κάτι θέλει, 

τράβα να τη ρωτήσεις!



Πήγε λοιπόν κοντά η «πονόψυχη», έσκυψε 
στ’ αυτί και τη ρωτούσε:

— Θέλεις να σου φέρω μια χούφτα ξερά κου
κιά να ροκανίσεις;

— Ποποπό! έκαν’ η γριά και κουνούσε το 

χέρι της, το κοκαλιάρικο.
— Θέλεις να σου φορέσω σκουλαρίκια;
— Μμμμ!, βογκούσεν η γριά, μ’ όση δύναμη 

της απόμενε.
— Θέλεις να σου ξεσκεπάσω τον κώλο και 

να σου κουκουλώσου το κεφάλι;
— Άφησέ με να πεθάνω, μουρμούριζ’ η γριά 

και κουνούσε το χέρι να τη διώξει.
Κι εκείνη, η κακιά κι ανάποδη, γυρίζει και 

λέει τ’ αντρός της:
— Τίποτα δε θέλει, δεν την άκουγες πώς έκα

νε; Θέλεις εκείνο, όχι, θέλεις τ’ άλλο, όχι, τι 
να της κάμω, πια;

— Ε! άφησέ την να πάει κατ’ ανέμου, απο- 
κρίνετ’ εκείνος και γυρίζει από τ’ άλλο το πλευρό.

Βλέπεις είναι και πεθερές ζαβές, μα είναι και 
κάτι νυφάδες οχιές με δυο κεφάλια.



11. Η ΚΑΛΗ ΠΕΘΕΡΑ

Χ
ε μια μικρή πόλη ζοΰσε ένα αντρόγυνο. Μαζί τους 
έμενε κι η μητέρα του άντρα, η πεθερά. Τα χρόνια 
ήταν δύσκολα και δουλειές δεν υπήρχαν. Έτσι ο άντρας 

αναγκάστηκε να ξενιτευτεί. Η γυναίκα του, νέα κι όμορ
φη, θα ’μενε με τη μητέρα του, την πεθερά της.

Ο καιρός περνούσε. Ο ξενιτεμένος έστελνε ταχτικά 
χρήματα στο σπίτι. Η γυναίκα του, όμως, ήταν πολύ 
ζωηρή. Γρήγορα στενοχωρέθηκε χωρίς τον άντρα της. 
Κι όπως ήταν όμορφη και τσαχπίνα, πολλοί την περι
τριγύριζαν. Συχνά έβγαινε μονάχη της από το σπίτι και 
αργούσε να γυρίσει. Η πεθερά της τη συμβούλευε να 
προσέχει, γιατί ο κόσμος παρακολουθείτο φέρσιμό της. 
Τί θα γινόταν, αν ο άντρας της και γιος της μάθαινε 
τίποτα; Η κοπέλα, όμως δεν άκουγε το παραμικρό!

Κι αλήθεια, πριν περάσει μήνας, η μάνα πήρε γράμ
μα από το γιο της. "Ηταν ένα πολύ στενάχωρο γράμμα. 
Κι ο λόγος ήταν πως κάτι φίλοι του, μα κι απλοί γνωστοί, 
τού ’γραψαν πράγματα άσχημα για τη γυναίκα του. Πως 
δηλαδή δεν φέρεται καλά. Γυρίζει στο σπίτι αργά και 
συχνοκουβεντιάζει με άλλους άντρες και της ζητούσε να 
του γράψει την αλήθεια. Να σκεφτεί πως εκείνος, εκεί 
στην ξενιτιά, στερούνταν απ’ όλα, για να μπορεί να 
εξοικονομεί χρήματα να τους στέλνει. Κι ακόμα για να



μπορέσει κάποια μέρα να γυρίσει κοντά τους, με αρκε
τές οικονομίες.

Η μάνα βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Τί να κάνει; 
Πώς να του γράψει την αλήθεια και να τον πικράνει; Κι 
υστέρα, αν όλα τούτα η νύφη της τα έκανε από επιπο
λαιότητα, έπρεπε να χαλάσει το σπιτικό τους, με τα 
γραψόμενά της; "Ένα σπιτικό, σκεφτόταν, δύσκολα 
στήνεται, μα εύκολα χαλάει".

Έτσι πήρε την απόφαση να μη σταματήσει να συμ
βουλεύει τη νύφη της και στο γιο της έγραψε να μη δίνει 
βάση στις κακολογίες που του γράφουν. Να κοιτάξει, 
όσο γίνεται, να συντομέψει τον ξενιτεμό του και να 
γυρίσει κοντά στη γυναίκα του. Αυτά του ’γράψε η μη
τέρα του.

Ο γιος πίστεψε τη μητέρα του. Γινόταν ποτέ να του 
κρύψει, αν κάτι άσχημο έκανε η γυναίκα του; Έριξε 
περισσότερο βάρος στη δουλειά του. Διπλάσιασε έτσι 
γρήγορα τις οικονομίες του. Και μια μέρα ξαναγύρισε 
στο σπίτι του.

Όλα πήγαιναν καλά με τη γυναίκα του και μήτε 
ποτέ της είπε για όσα άσχημα του είχαν γράψει γι’ αυτήν. 
Έτσι τον συμβούλεψε κι η μητέρα του: "Μην την πικραί
νεις, του είπε. Γιατί να την στενοχωρήσεις;" Κι η γυναίκα 
του ήταν καλή μαζί του, μα μέσα της την έτρωγε η αγωνία 
μήπως και κάποτε η πεθερά της του αποκαλύψει την 
αλήθεια. Μα τίποτα τέτοιο δεν έγινε τότε.

Ύστερα από λίγο καιρό η πεθερά άφησε τούτο τον 
κόσμο. Η νύφη της πήγαινε συχνά και της άναβε το



καντήλι. Ένα απόγεμα, όμως, προς το σουρούπωμα, πα
ρατήρησε κάτι παράξενο. Σαν κάποιο φως να κύκλωνε 
το μνήμα. Κάλεσαν τότε τον παπά. Εκείνος θά ’πρεπε 
κάτι να τους εξηγούσε. Πώς και συνέβαινε αυτό το πα
ράξενο;

Ο παπάς έφτασε παραξενεμενος μ’ όλα τούτα. 
Πραγματικά, του είχαν πει την αλήθεια. Το γλυκό φως 
το είδε κι εκείνος και πολλοί άλλοι, που στο μεταξύ το 
έμαθαν και κατέφτασαν εκεί.

"Αυτή η γυναίκα, τους είπε τέλος ο παπάς, κάτι πολύ 
μεγάλο καλό έκανε. Γι’ αυτό και βλέπετε αυτό το φως!"

Απ’ όλους, μονάχα η νύφη κατάλαβε ποιο ήταν το 
μεγάλο καλό που είχε κάνει η πεθερά της. Πρώτα σκέ- 
φτηκε να τα μαρτυρήσει όλα στον άντρα της. Ύστερα, 
όμως, σκέφτηκε πως ίσως δεν ήταν σωστό κάτι που η 
μητέρα του το ’κρύψε, εκείνη να το μαρτυρήσει. Κι ίσως, 
τελικά να χαλούσε το σπιτικό της. Δε μίλησε ποτέ. Όμως 
έγινε μια παραδειγματική σύζυγος και μητέρα, σαν α- 
πόχτησαν παιδιά. Και ποτέ δεν ξέχασε την καλή της 
πεθερά!



12. Η γριά και τα εφτά κατσικάκια της

<yfUταν κάποτε ένας γέρος και μια γριά. Μάλωσαν και 
χώρισαν. Ο γέρος έκανε ένα καλύβι από αλάτι. Η γριά έκα
νε ένα καλύβι από άχυρα.Ήταν νύχτα. Ξέσπασε μπόρα 
δυνατή. Η βροχή έλιωσε το καλύβι του γέρου.

Χτυπά ο γέρος την πόρτα της γριάς.
— Σε παρακαλώ. Βάλε με μέσα.
— Όχι, δε χωράει. Έχω μαζί μου τα εφτά κατσικάκια 

μου.
— Σε παρακαλώ. Βάλε με στην πόρτα, όρθιος θα κα

θίσω. Είμαι μούσκεμα, κρυώνω πολύ, σε παρακαλώ, στην 
πόρτα Βάλε με.

Τον λυπήθηκε η γριά. Τον έβαλε στην πόρτα. Αλλά ο γέ
ρος σιγά σιγά έφτασε στην κόχη. Κοιμήθηκε και ροχάλιζε 
δυνατά.

Τον σκουντά η γριά:
— Πάφε, γέρο, θα μου τρομάξεις τα κατσικάκια μου.
Σταμάτησε ο γέρος, για να ξαναρχίσει τα ίδια και χει

ρότερα σε λίγο. Τα κατσικάκια τρόμαξαν. Έδωσαν μια 
στην πόρτα και έτρεξαν έξω. Όταν ξημέρωσε, η γριά άρ
χιζε να ψάχνει σαν παλαβή. Πάει στο λιβάδι. Πουθενά τα κα
τσικάκια της. Πάει στο Βουνό, βρίσκει το λύκο.

— Λύκε, λύκε, μήπως βρήκες τα κατσικάκια μου;
— Τα βρήκα.Ένα έφαγα και τ’ άλλα τα άφησα.
— Αχ! Πάει το ένα, αναστέναξε η γριά.
Προχωράει Βρίσκει την αρκούδα.



— Αρκούδα, μήπως βρήκες τα κατοικάκια μου;
— Τα βρήκα.Ένα έφαγα. Τ’ άλλα τ’ άφησα.
— Αχ, αχ! Πάνε τα δύο κατσικάκια μου...
Πιο πέρα βρίσκει την αλεπού.
— Αλεπού, αλεπουδίτσα, μήπως βρήκες τα κατσικά

κια μου;
— Τα βρήκα.Ένα έφαγα. Τ’ άλλα τ’ άφησα.

. — Δυστυχία μου.Έχασα τρία κατσικάκια.
Παραπέρα βρίσκει το τσακάλι. Είχε φάει κι αυτό ένα 

κατσικάκι.
Τέλος βρίσκει το αγριογούρουνο. Από τα μάτια της 

έτρεχαν δάκρυα. Η φωνή της έβγαινε με δυσκολία, μόλις 
ακουγόταν.

— Αγριογούρουνο, είδες τα κατσικάκια μου;
— Τα βρήκα και τα ’φαγα όλα.
Έτσι χάθηκαν όλα τα κατσικάκια και η καημένη η γριά 

ήταν τόσο απελπισμένη, τόσο λυπημένη, που δεν μπο
ρούσε ούτε να κουνηθεί ούτε να μαλώσει με το γέρο 
της.

Μερικοί λένε πως έμεινε εκεί, στον τόπο που βρήκε το 
αγριογούρουνο και έγινε πέτρα, βράχος. Άλλοι λένε πως 
έζησε με το γέρο της αγαπημένα, καλά. Και εμείς καλύ
τερα.
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Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...




