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Ορισμός του παραμυθιού 
oΥπό την ακριβή έννοιά του το παραμύθι είναι μια σύντομη ή λαϊκή ιστορία που 

ενσωματώνει το έθος, το οποίο μπορεί να εκφραστεί ρητά στο τέλος του ως 
αξιωματική αρχή. Συγγενές του μύθου αλλά διαφοροποιημένο εννοιολογικά το 
παραμύθι είναι εξαρχής μια επινόηση, μια μυθιστοριογραφία, μια φαντασιακή 
αφήγηση η οποία ορισμένες φορές χρησιμοποιεί μεταφορικά κάποιο ζώο ως κεντρικό 
χαρακτήρα του ή εισάγει στερεότυπους χαρακτήρες. 



Χαρακτηριστικά Παραμυθιών 
o  Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι είτε από τη θέση του ακροατή, είτε από τη θέση του 

αναγνώστη, έχουμε έρθει σε επαφή με τα παραμύθια. Η μαγεία του παραμυθιού 
έγκειται στο γεγονός ότι, αν και η πλοκή τους είναι απλή και λιτή έχουν την ικανότητα, 
να μαγεύουν αλλά και να διδάσκουν πολλά τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. 

o  Στα παραμύθια συναντάμε κακούς βασιλιάδες, βασίλισσες, μητριές, ήρωες, ηρωίδες, 
ξωτικά, νεράιδες, που όλοι ζουν στο χώρο της φαντασίας. Τα παραμύθια έχουν πάντα 
ευτυχισμένο τέλος και δεν είναι ρεαλιστικά, αντιθέτως συμβαίνουν στο χώρο της 
φαντασίας και το υπερφυσικό είναι το κύριο συστατικό τους. Ο υπερφυσικός κόσμος 
που συναντάμε σε αυτά εκφράζει έναν κόσμο πέρα από το φυσικό, τον οποίο ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει.   



o Το κυριότερο βέβαια χαρακτηριστικό του παραμυθιού είναι το 
ευτυχισμένο τέλος, το πνεύμα της αισιοδοξίας και της επιτυχίας, το 
οποίο προβάλλεται στο παραμύθι, κάνοντας γνωστό από την αρχή 
ότι το καλό θα νικήσει, Οτιδήποτε και αν συμβεί, όποιες επικίνδυνες 
και απειλητικές δυνάμεις και αν παρουσιαστούν, υπάρχουν άλλες 
δυνάμεις που μπορούν να δώσουν βοήθεια, αν τους ζητηθεί. Ο 
ήρωας ή η ηρωίδα στο τέλος, θα συναντηθούν, θα παντρευτούν ή 
θα ζήσουν ευτυχισμένοι. 

o  Ουσιαστικά το παραμύθι επιτρέπει στον αναγνώστη να ταυτιστεί με 
«αρχέτυπες» καταστάσεις και εμπειρίες, όπως η σύγκρουση καλού 
και κακού, η διαφορά μεταξύ θάρρους κι δειλίας και η 
χρησιμοποίησης εξυπνάδας σαν όπλο ενάντια στη δύναμη. Αυτή η 
ταύτιση και η συμμετοχή βοηθούν στην εξαφάνιση αισθημάτων 
απομόνωσης και μοναξιάς, στα οποία οι άνθρωποι είναι τόσο 
ευάλωτοι, κάνοντας τους να αισθάνονται μέρη ενός μεγάλου 
συνόλου. Το ευτυχισμένο τέλος στην ιστορία δίνει στον αναγνώστη 
το ευχάριστο συναίσθημα ότι αυτό το σύνολο είναι ευτυχισμένο.  



 Αδελφοί Grimm 
oΠάνε περισσότερα από  200 χρόνια από τότε που τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ 

δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά. 
oΗ Ωραία Κοιμωμένη, η Σταχτοπούτα, η Χιονάτη και η μικρή Γοργόνα είναι οι αθώες, γλυκές 

και εύθραυστες ηρωίδες που όλοι γνωρίζουμε από τα παιδικά μας βιβλία και τις ταινίες του 
Disney. 

oΑν όμως σήμερα, τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ παρουσιάζονται από τρυφερά έως και 
γλυκερά, οι πρωτότυπες γερμανικές εκδοχές τους ήταν ωμές έως και σοκαριστικές. 

oO Γιάκομπ και ο Βίλχελμ Γκριμ απομακρύνθηκαν γρήγορα από τις νομικές σπουδές τους για 
να αφοσιωθούν στη μελέτη του μεσαιωνικού παραμυθιού. Κάνοντας εκτεταμένη έρευνα και 
συλλέγοντας λαϊκούς μύθους και θρύλους, οι αδελφοί Γκριμ δημοσίευσαν το υλικό τους, σε 
παιδική λογοτεχνική μορφή, με σκοπό να δώσουν στα παιδιά περισσότερο μια λαογραφία 
παρά ένα φανταστικό παραμύθι. 
 



o Όμως,  η κουλτούρα των λαών που κατοικούσαν την 
κεντρική και βόρεια Ευρώπη των 18ο αιώνα, δεν ήταν 
ακριβώς... αναίμακτη και ευγενική. Ο σκοταδισμός, η 
μαγεία, η βία και γενικώς η βαρβαρότητα στα ήθη και 
έθιμα της εποχής αποτυπώνονταν γλαφυρά στα 
«Παιδικά και οικογενειακά παραμύθια», που 
δημοσιεύτηκαν το 1812 και έλαβαν αρνητικότατες 
κριτικές. 

o  Οι δύο παραμυθάδες, κατανοώντας ότι ποτέ δεν θα 
πουλούσαν το έργο τους σε ευπρεπείς, 
χριστιανικές οικογένειες,  έσπευσαν, να 
«στρογγυλέψουν» τις διηγήσεις τους, «γλυκαίνοντας» 
τους ήρωές τους, αφαιρώντας τη σεξουαλική ασυδοσία 
που επικρατούσε συχνά στην πλοκή, περιστέλλοντας 
δραστικά το στοιχείο της βίας και προσδίδοντας κάποια 
σταθερά ηθικά χαρακτηριστικά στα πρόσωπά τους. 





Η φρικιαστικές τους ιστορίες 
oΗ Ραπουνζέλ μένει έγκυος από τον πρίγκιπά της.  
oΤην Ωραία Κοιμωμένη την βιάζει ένας παντρεμένος βασιλιάς στον ύπνο της κι όταν 

ξυπνάει γεννάει δίδυμα, αυτός παρατάει την βασίλισσα για να παντρευτεί την 
κοιμωμένη, η βασίλισσα προσπαθεί να τους σκοτώσει, ενώ ο βασιλιάς εξολοθρεύει 
την βασίλισσα για να παντρευτεί τελικά τη βιασμένη. Απίστευτο κι όμως αληθινό!  

oΗ κακιά στη Χιονάτη δεν είναι μητριά, είναι η κανονική μάνα της που θέλει να 
σκοτώσει το σπλάχνο της και αν νομίζεις ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει τα 
παραμύθια, σε μια άλλη ιστορία μια μάνα είναι τόσο απελπισμένη από την φτώχια και 
τόσο λυσσασμένη από την πείνα που λέει στην κόρη της «πρέπει να σε σκοτώσω για 
να βρω κάτι να φάω».  



o Στην Κοκκινοσκουφίτσα και η γιαγιά και η εγγονή καταλήγουν 
μεζεδάκι του κακού λύκου.  

o Στο παραμύθι των αδελφών Grimm, οι δυο αδελφές καταφεύγουν σε 
εξτρίμ μεθόδους μήπως και καταφέρουν να χωρέσουν το πόδι τους 
στο γοβάκι: η μια κόβει τα δάχτυλα του ποδιού της, ενώ η άλλη τη 
φτέρνα της! Σαν να μην έφτανε αυτό, τους επιτίθονται και κάποια 
κοράκια που τις αφήνουν τυφλές... 

o Σε άλλη μία που ονομάζεται How the Children Played at Slaughtering 
μια παρέα παιδιών παίζει τον χασάπη και το γουρούνι. Εκεί που 
παίζουν, ένα αγόρι κόβει το λαιμό του μικρού αδερφού του και η 
μητέρα τους αφηνιάζει και του καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά. Στο 
μεταξύ το τρίτο παιδί της, το μωρό, το έχει ξεχάσει στο μπάνιο και 
πνίγεται στην μπανιέρα. Μετά κρεμιέται να γλιτώσει από τις τύψεις, 
όσο για τον άντρα της, όταν φτάνει στο σπίτι πεθαίνει απ' τον καημό 
του. 





Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 

ΑΔΕΡΦΟΙ ΓΚΡΙΜ 





Μια πριγκίπισσα παίζει με το χρυσό της τόπι, όταν 
αυτό της πέφτει μέσα σε ένα πηγάδι. 

Η πριγκίπισσα αρχίζει να κλαίει, όμως ένας βάτραχος 
της υπόσχεται να της το φέρει αρκεί να τον αφήσει να 
φάει από το πιάτο της και να κοιμηθεί στο κρεβάτι της. 
Η πριγκίπισσα το υπόσχεται, μα όταν ο βάτραχος 
βουτάει και της φέρνει το τόπι, αυτή φεύγει τρέχοντας.  



Όταν η πριγκίπισσα τρώει με την οικογένεια της, η πόρτα χτυπάει  και 
ακούγεται η φωνή του βατράχου. Η πριγκίπισσα κάνει πως δεν ακούει 
και αυτό επαναλαμβάνεται  ώσπου ο βασιλιάς της λέει να ανοίξει. Ο 
βάτραχος της υπενθυμίζει την συμφωνία και εκείνη υποχωρεί και τον 
αφήνει να φάει από το πιάτο της. Ο βάτραχος ζητάει να κοιμηθεί στο 
κρεβάτι της. Η πριγκίπισσα βάζει τα κλάματα. Ο βασιλιάς της λέει ότι 
είναι μεγάλο κακό να πατάει τις συμφωνίες και ότι πρέπει να κάνει ό,τι 
υποσχέθηκε. Η πριγκίπισσα προσπαθεί να κλειδώσει τον βάτραχο έξω 
από το δωμάτιο της, μα δεν πετυχαίνει. Ξαπλώνει και τον ανεβάζει στο 
κρεβάτι της. 



Ο βάτραχος 3 φορές ζητάει από την πριγκίπισσα να τον φέρει πιο κοντά της. Τις 2 πρώτες 
φορές, η πριγκίπισσα υπακούει. Στην 3, όμως, τον πετάει στον τοίχο. Τότε ο βάτραχος 
μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα και της εξηγεί ότι μια μάγισσα τον είχε καταραστεί και είχε γίνει 
βάτραχος και μόνο μια πριγκίπισσα μπορούσε να τον πάρει από το πηγάδι. Η πριγκίπισσα 
δέχεται να τον παντρευτεί και το πρωί η άμαξα του πρίγκιπα φτάνει στο παλάτι για να 
παραλάβει το ζευγάρι. Μέσα στην άμαξα βρισκόταν και ο πιστός υπηρέτης του πρίγκιπα, ο 
Χανς. Αυτός είχε λυπηθεί τόσο για την μοίρα του κυρίου του, που είχε περιζώσει την καρδιά του 
με 3 μεταλλικές ζώνες, για να μην σπάσει από την θλίψη. Όταν βλέπει τον κύριο του, χαίρεται 
τόσο που οι 3 σιδερένιες ζώνες έσπασαν. Έτσι, έζησαν ευτυχισμένοι. 



Αναστασία Κανάκη 
Ευαγγελία Καρδάτου 
Λευτέρης Κοντούρης 
Χρήστος Κολλιαλής 
 



ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ  
ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜΜ 

Μαθητές 
Γκίνης Κωνσταντίνος 
Καλέργης Γιάννης 
Βουτουρας Θάνος 



ΤΟ ΑΧΥΡΟ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΣΟΛΙ 

Ήταν μια γριούλα η οποία είχε μαζέψει μια 
μερίδα φασόλια και αποφάσισε να τα 
μαγειρέψει. Για να βάλει φωτιά πήρε μερικά 
άχυρα και λίγα κάρβουλα. Παρ΄όλα αυτά 
κατάφεραν να ξεφύγουν απο την γριούλα ένα 
φασόλι ένα άχυρο και ένα κάρβουνο. Αφού 
το ένα στο άλλο άρχισαν να διηγούνται πως 
κατάφεραν και ξέφυγαν αποφάσισαν απο 
κοινού να φύγουν για μέρη μακρινά 
προκειμένου να μην τους βρει ποτέ ξανα 
κάποια παρόμοια συμφορά. Στην διάρκεια της 
διαδρομής τους όμως συνάντησαν ένα 
ποτάμι στο οποίο δεν υπήρχε κάποια γέφυρα 
ώστε να μπορέσουν να περάσουν απέναντι.   



Το άχυρο τότε προσφέρθηκε να σταθεί πάνω 
απο την λίμνη και να περάσουν απέναντι οι 
υπόλοιποι. Την προσπαθεια του πρώτο ξεκίνησε 
το άχυρο. Καθώς όμως περνούσε απέναντι 
φοβήθηκε με αποτέλεσμα να κάψει το άχυρο, να 
πέσει μέσα στο νερό και να σβήσει. Το φασόλι 
που βρισκόταν απ΄έξω γέλαγε τόσο πολύ που 
σκίστηκε. Για καλή του τύχη όμως, λίγο πιο δίπλα 
βρισκόταν ένας ράφτης που το έραψε με μαύρη 
κλωστή. Από τότε όλα τα φασόλια έχουν στην 
άκρη τους μια μαύρη ράφη 



Ο ΨΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ 

Μια φορά ήταν ένας ψαράς που ζούσε φτωχικά με την γυναίκα του σε μια μικρή καλύβα. Ο 
ψαράς καθόταν για ώρες προκειμένου να πιάσει μερικά ψάρια. Μια μέρα καθώς ψάρευε έπιασε 
κάτι πολύ βαρύ. Όταν το έφερε προς τα έξω, είδε πως ήταν ένα ψάρι το οποίο μιλούσε. Εκείνο του 
ζήτησε να τον αφήσει ελεύθερο καθώς ήταν ενας μεταμορφωμένος πρίγκιπας. Έτσι και έπραξε! 

Όταν πήγε στο σπίτι του και είπε στην γυναίκα του 
ό,τι είχε γίνει, εκείνη τον παρότρυνε να πάει και να 
ζητήσει απο το ψάρι ως αντάλλαγμα ένα ωραίο 
σπίτι. Έτσι κι έγινε. Το ψάρι πραγματοποίησε την 
επιθυμία της. Παρ΄όλα αυτά η γυναίκα του ψαρά 
δεν έμενε με τίποτα ικανοποιημένη και έλεγε συνέχεια 
στον ψαρά να παγαίνει στο ψάρι και να του ζητάει 
συνεχώς χάρες ως αντάλλαγμα. Στην αρχή ζήτησε 
ένα πάλάτι, έπειτα να γίνει βασίλισσα, αυτοκράτηρα 
και τέλος πάπισσα! 
 



Η ματαιοδοξία της δεν έμοιαζε να 
έχει τελειωμό. Έτσι ένα πρωί ζήτησε 
απο τον άντρα της να πάει και να 
πει το ψαριού να την κάνει θεό. Ο 
ψαράς ξεκίνησε προς το ψάρι με 
βαριά καρδιά όπως πάντα. Το 
ψάρι τον ρώτησε τι ήθελε η 
γυναίκα του. Όταν ο ψαράς του 
ανακοίνωσε ότι εκείνη ήθελε να 
γίνει Θεος η απαντηση του 
ψαριού ήταν «Γύρισε σπιτι σου. Η 
γυναίκα σου σε περιμένει στην 
παλία σαν καλύβα».  



Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 

Μια φορά ήταν ένας ράπτης. Καθώς δούλευε, έξω 
απο το ραφτάδικό του πέρασε μια γυναίκα η οποία 
πούλαγε μαρμελάδες. Εκείνος αγόρασε μια και  
άλειψε την μαρμελάδα σε μια φέτα ψωμιού. Ή 
έντονη και ωραία μυροδιά της μαρμελάδας όμως 
είχε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση μυγών. Έτσι ο 
ράφτης άρπαξε ένα πανί και άρχισε να τις χτυπάει. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σκοτώσει επτά με την 
πρώτη. Όλο αυτο κατά τον ράφτη ήταν ενα 
ιδιαίτερα μεγάλο κατόρθωμα και έτσι αποφάσισε να 
ράψει πάνω στα ρουχα του τη φραση «Επτά με την 
πρώτη». Ξεκίνησε έτσι να ταξιδεύει στο κόσμο 
ολόκληρο προκειμένου να το διαδώσει. Κατα την 
διάρκεια τηε διαδρομής του συνάντησε έναν 
Γίγαντα. Όταν εκείνος είδε τι έγραφαν τα ρούχα του 
τον προκάλεσε να του αποδείξει πόσο δυνατός 
είναι.   



με την πρώτη θέλησε να τον πάρει στο στρατό του. 
Αυτο είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι απο τους 
στρατιώτες του βασιλειά να καθώς φοβούνταν τον 
ράφτη. Αυτό στεναχώρησε πάρα πολύ τον βασιλειά. 
Και έτσι προσπάθησε με έμμεσο τρόπο να διώξει τον 
ράφτη. Συγκεκριμένα του είπε πως εαν καταφερει και 
νικήσει τους δυο γίγαντες που σκοτώνουν και 
ληστεύουν τους κατοικους της περιοχής θα του δόσει 
τη κορη του το μισό βασίλειο ως πρόίκα . Ο Γενναίος 
ράφτης δεν φοβήθηκε και μέσω έξυπνων 
τεχνασμάτων τους έκανε να αλληλοσκοτωθούν.  

Ο ράφτης δεν άφησε την ευκαιρία και έτσι με διάφορα τεχνάσματα έκανε τον γίγαντα να πιστέψει ότι ο 
μικροσκοπικός ράφτης είχε υπεράνθρωπες δυνάμεις. Το ίδιο βράδυ ο γίγαντας προσκάλεσε τον ράφτη 
στην σπιλιά του με αμφοτερο σκοπό να τον σκοτώσει. Η απόπειρα αυτή έγινε την ώρα που ο ράφτης 
κοιμόταν. Παρ΄όλα αυτά το επόμενο πρωί όταν οι γίγαντες όταν αντίκρισαν τον ράφτη έφυγαν 
τρέχοντας. Έτσι συνέχισε το ταξίδι του μόνος του. Καθώς περιπλανιόταν πέρασε έξω απο το παλάτι του 
βασιλειά της περιοχής. Όταν ο βασιλειά έμαθε ότι είχε καταφέρει να σκοτώσει επτά  



Όταν έμαθε για το τι είχε γίνει δεν μπορούσε να πιστέψει στα 
αυτιά του. Παρ΄όλα αυτά δεν ήθελα να κρατήσει την 
υπόσχεσή του και έτσι τον έβαλε να περάσει απο άλλες δυο 
ακόμα πιο δύσκολες δοκιμασίες, που ήταν σίγουρος ότι 
ποτέ δεν θα κατάφερνε να τις φέρει εις πέρας. Για κακή του 
τύχη όμως ο ράφτης τα κάτάφερε και εδώ. Έτσι 
αναγκάστηκε να του δώσει τη κόρη του. Ένα βράδυ καθώς 
το Βασιλικό ζευγάρι κοιμόταν ο ράφτης ψέλισσε στον ύπνο 
του μερικές απο τις απειλές που άκουγε όταν δουλευε. Η 
κόρη του βασιλειά που τα ακουσε αυτά την επόμενη ημέρα 
τα ανέφερε στο πατέρα της. Η εντολή ήταν το βράδυ που 
θα κοιμόταν, οι υπηρέτριες να μπουν να τον δέσουν και να 
τον βάλουν μέσα σε ένα καράβι. Παρ΄όλα αυτά ο 
υπασπιστής του στρατού που συμπαθούσε τον ράφτη τον 
ενημέρωσε για το τι πρόκειται να γίνει. Έτσι το επόμενο 
βράδυ υποκρινόμενος ότι κοιμάται είπε ξανα τα ίδια λόγια 
συμπληρώνοντας τα κατορθώματα του. Έπίσης είπε ότι δεν 
θα του ήταν δύσκολο να σκοτώσει αυτούς που περίμεναν 
έξω απο τη καμαρή του να του κανουν κακό. Οι υπηρέτριες 
έφυγαν τρέχοντας απο το φόβο του και ο γενναίος ράφτης 
έζησε μαζί με την κόρη του βασιλειά για πάντα! 



ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ 
ΑΔΕΡΦΩΝ ΓΚΡΙΜ 



ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  

• Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για το παραμύθι εντάσσεται στο γενικότερο ενδιαφέρον για τα 
προϊόντα της δημώδους λογοτεχνίας, τα οποία συμβάλλουν κυρίως στη διαμόρφωση της 
εθνικής ταυτότητας. Τον Ιανουάριο του 1880 ο Νικόλαος Πολίτης δημοσίευσε ένα άρθρο 
σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό Εστία με τον τίτλο «Δημώδη παραμύθια» και την ένδειξη 
«Εν Μονάχω 1879». Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή την έκδοση δύο συλλογών 
παραμυθιών που έγιναν από ξένους λόγιους. Ο ένας ήταν προξενικός εκπρόσωπος της 
Αυστρίας στα Γιάννενα και μετά στη Σύρο, ο Γιόχαν Γκέοργκ φον Χαν (Johann Georg 
von Hahn), ο οποίος το 1864 εξέδωσε, στη Λειψία, στη γερμανική γλώσσα, συλλογή 
παραμυθιών με τον τίτλο Νεοελληνικά παραμύθια. Ο άλλος, ο Δανός ελληνιστής Ζαν Πίο 
(Jean Pio), το 1879 εξέδωσε στην Κοπεγχάγη ανάλογη συλλογή, στηριζόμενος στις 
σημειώσεις του Hahn. 



ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ 
Η ιστορία ξεκινάει με την εγκυμοσύνη μιας νεαρής γυναίκας, την γυναικά του βασιλιά, η οποία 
λιγουρεύεται ακατάπαυστα τα ζουμερά λυκοτρίβολα της γριάς μάγισσας που μένει απέναντι από το 
κάστρο τους. Ο άντρας της, ο βασιλιάς, μη μπορώντας να σταματήσει την λιγούρα της γυναίκας τους 
επιδιώκει να βρει αυτό που τόσο λαχταράει. Μόλις η γριά μάγισσα ανακαλύπτει ότι της κλέβουν τους 
πολυαγαπημένους της καρπούς ζητάει ως αντάλλαγμα με τη γέννηση του παιδιού να της δώσουν το μικρό 
κορίτσι. Μετά από 12 χρονιά το μικρό κορίτσι μεγαλώνει στην αγκαλιά της γριάς μάγισσας μέχρι που ένα 
βασιλόπουλο αποφασίζει να τη σώσει από τη μιζέρια της. Όταν η μάγισσα ανακαλύπτει ότι η νεαρή 
Ραπουνζέλ ετοιμάζεται να την αφήσει μόνη της της κόβει τα μαλλιά και τη στέλνει στην έρημο να ζήσει. 
 

 

  



Η Ραπουνζέλ έχοντας έρθει σε επαφή με το νεαρό βασιλόπουλο γεννάει δυο δίδυμα παιδάκια, ένα αγόρι και 
ένα κορίτσι. Το βασιλόπουλο στην προσπάθεια του να βρει την Ραπουνζέλ στον πύργο πέφτει από το 
παράθυρο προσπαθώντας να ξεφύγει από τη μάγισσα και πέφτει σε ένα θάμνο με αγκάθια όπου και 
τυφλώνεται. Με την βοήθεια της αληθινής αγάπης ο πρίγκηπας βρίσκει και πάλι το φως του και βρίσκει την 
πολυαγαπημένη του Ραπουνζέλ με τα δυο τους παιδιά. Ζουν ευτυχισμένοι μαζί για το υπόλοιπο της ζωής τους 
στο παλάτι με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια. 

 



ΟΙ 3 ΚΛΩΣΤΡΕΣ- Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ 

ΔΡΊΚΟς ΧΡΉΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗς 
ΔΟΜΠΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 
 



Η μητέρα κατσίκα πρέπει να φύγει από το σπίτι και προτρέπει τα παιδιά της να μην ανοίξουν σε κανέναν κατά την απουσία 
της. Περισσότερο τους ζητά να προσέχουν τον κακό λύκο και τις ικανότητές του να μεταμφιέζεται. Παρά την υπακοή των 
παιδιών στις συμβουλές της μητέρας, ο λύκος καταφέρνει να τα ξεγελάσει. Αρχικά, τρώει κιμωλία για να λεπτύνει την φωνή 
του, ενώ στη συνέχεια βρίσκει τρόπο για να ασπρίσει το μαύρο πόδι του. Τελικά, μετά την είσοδο του στο σπίτι καταπίνει τα 
έξι από τα επτά αδελφάκια. Το έβδομο όμως βοηθά την μητέρα κατσίκα να ελευθερώσουν τα αδέλφια του από το στομάχι 
του λύκου 

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ 



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΛΩΣΤΡΕΣ 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έκανε όλες τις δουλειές εκτός από το να πλέκει, μέχρι 
που μια φορά η μάνα την έδειρε, και εκείνη ξέσπασε σε κλάματα. Την ώρα εκείνη έτυχε να περνάει απ’ 
έξω η βασίλισσα η οποία την άκουσε και ρώτησε τη συμβαίνει. Η μητέρα της τότε, καθώς ντράπηκε να 
πει την αλήθεια είπε πως εκείνη πλέκει όλη την ώρα. Η βασίλισσα, τότε, συμφώνησε να την πάρει στο 
παλάτι να πλέκει όποτε θέλει. Μόλις έφτασαν στο παλάτι η βασίλισσα είπε να πλέξει ένα ολόκληρο 
κουβάρι κλωστής και μετά θα δώσει εκείνη τον γιο της. Εκείνη μη μπορώντας να κάνει ότι της ζητήθηκε. 
Τότε εκείνη βλέποντας 3 γυναίκες να έρχονται, και συμφώνησαν αν τις καλέσει στο γάμο τότε θα την 
βοηθήσουν. Έτσι και έγινε. Στον γάμο ο γαμπρός ρώτησε τις γυναίκες γιατί είναι τόσο άσχημες και έτσι η 
κοπέλα απαλλάχθηκε από την δουλειά που μισούσε.  



ΙΝΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  

ΚΑΜΠΑΞΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΑΟΥΡ ΝΤΑΒΙΝΤΕΡ 

ΚΑΣΟ ΕΡΡΙΚΑ 



ΟΤΙ ΣΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΣΟΥ...  



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας, που είχε διαλέξει 
σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα που όμως 

είχε ένα μεγάλο ελάττωμα, συνεχώς επαναλάμβανε, «ότι σου 
συμβαίνει είναι για το καλό σου… ότι σου συμβαίνει είναι για 

το καλό σου»… 
Ο αυτοκράτορας όμως παρόλο που το «ελάττωμα» του σοφού τον 
εκνεύριζε, τον κρατούσε κοντά του γιατί οι συμβουλές και η σοφία 

του, τού ήταν πολύ χρήσιμα και γι΄ αυτό το λόγο, τον έπαιρνε πάντα 
μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. 

Μια βροχερή μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλλωπιστεί 
και αφού τον έπλυναν οι γυναίκες της αυλής, ζήτησε από τον 

κουρέα να τον ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. 





Την ώρα όμως που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας 
κεραυνός τόσο δυνατός που ο αυτοκράτορας και ο κουρέας 

τρόμαξαν τόσο πολύ που ο κουρέας έκοψε το μικρό δαχτυλάκι του 
αυτοκράτορα… Κραυγές, πόνου και θυμού κυρίευσαν τον 

αυτοκράτορα που έπεσε πάνω στον κουρέα με μεγάλη οργή: 
«Γρήγορα στην φυλακή, ανάξιε, έκοψες το δάχτυλο του 

αυτοκράτορα, θα σαπίσεις μέσα στην φυλακή για τα υπόλοιπα 
χρόνια της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε πάλι 
να επαναλαμβάνει: «ότι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου…, 

ότι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου»… 
Ο αυτοκράτορας γεμάτος οργή, φώναξε: «Φτάνει πια, με αυτές τις 
ανοησίες, σε βαρέθηκα όλα αυτά τα χρόνια και εσύ στην φυλακή, 

έτσι θα μπορείς ν’ ακούς μόνος σου τις βλακείες σου μέχρι το τέλος 
της ζωής σου!» 



Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας, για να ξεθυμώσει και να 
χαλαρώσει, αποφάσισε να πάει κυνήγι στο δάσος, βέβαια μόνος 
του, μια και είχε φυλακίσει τον γέροντα σοφό που συνήθως τον 
ακολουθούσε παντού. Ενώ βρισκόταν στο δάσος, ξαφνικά τον 
περικύκλωσαν οι πολεμιστές-αιρετικοί της θεάς Κάλι, τον συνέλαβαν 
και ήταν πολύ ευτυχισμένοι που βρήκαν ένα θύμα για να το 
θυσιάσουν στην θεά τους. Ο αυτοκράτορας, φώναξε, ούρλιαξε, 
παρακάλεσε, αλλά τίποτα. Εκείνοι είχαν αποφασίσει να τον 
θυσιάσουν στη θεά Κάλι που ήταν η θεά του κακού και γιόρταζε 
εκείνη τη μέρα. Τον έντυσαν λοιπόν με το ειδικό ράσο, τον άλειψαν 
με το ιερό τους λάδι, τον έδεσαν στον βωμό και ενώ ο αρχηγός ήταν 
έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε, με τρόμο, πως 
από το θύμα έλλειπε ένα μέλος- το μικρό του δαχτυλάκι, βρίζοντας 
και φτύνοντας τον έλυσε, γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν 
κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής και έτσι τον άφησαν να φύγει… 



Ακόμα ζαλισμένος, ο αυτοκράτορας γρήγορα έτρεξε στο παλάτι του και 
στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει,ο σοφός γέροντας είχε δίκιο και 
ευτυχώς που σε εκείνο το ατύχημα τού έκοψε ο κουρέας το δάχτυλο και 
έτσι σώθηκε η ζωή του. Τι σημασία είχε ένα δαχτυλάκι λιγότερο 
μπροστά στον κίνδυνο που είχε διατρέξει; Καλύτερα ζωντανός και με 
ένα δάχτυλο λιγότερο παρά νεκρός! 
Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτορας, πήγε αμέσως στις φυλακές και 
ελευθέρωσε τον κουρέα και μετά πήγε στον σοφό γέροντα, μπήκε στο 
κελί τον αγκάλιασε και του είπε: «Φίλε μου, συγχώρεσε με, για το κακό 
που σου έκανα, τι τυφλός που ήμουνα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της 
θεάς Κάλι και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε 
το μικρό μου δαχτυλάκι και με άφησαν να φύγω, είχες δίκιο φίλε μου, 
«ότι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας!» Συγχώρεσε με φίλε μου, 
θα είσαι πάντοτε κοντά μου και όλο το βασίλειο σου ανήκει»… 



Αλλά τώρα πες μου σε παρακαλώ πολύ, εσύ, που σε έβαλα φυλακή, «που είναι το καλό που συνέβηκε 
σε σένα;» Με ηρεμία ο γέροντας κοίταξε τον αυτοκράτορα και του απάντησε: «Βλέπετε εξοχότατε, εάν 
δεν με είχατε φυλακίσει θα σας είχα συνοδέψει, όπως πάντα, στο κυνήγι σας στο δάσος και σε εμένα 
δεν λείπει κανένα δάχτυλο…! «Ότι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας» 
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