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9.3.1. Το παραμύθι ως μεσ́ο προβολής αρνητικών πτυχών της ζωής και ζητημάτων 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Το παραμύθι αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο είδος παιδικής λογοτεχνίας που ασκεί 

σημαντική επίδραση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος 

ακολουθεί τον άνθρωπο από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας. Η παρουσίαση και οι 

τροποποιήσεις που υφίστατο σχετίζονται άμεσα με το ιστορικό-κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο 

κάθε εποχής. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των παραμυθιών στην αγωγή 

και ανάπτυξη των παιδιών καθώς και ο τρόπος πρόσληψης τους σε σχέση με τις απόψεις και 

αντιλήψεις των γονέων για το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος. Για την εξέταση των 

προαναφερθέντων διεξήχθη έρευνα σε οικογένειες, εστιάζοντας στους γονείς και στα παιδιά τους. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από (6) γονείς και (4) παιδιά ηλικίας 7-8 και 11-12 

ετών και όλη η έρευνα βασίστηκε στην ποιοτική μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα, για να 

μελετηθεί σε βάθος η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

τριγωνισμού (ατομική ημιδομημένη κλινική συνέντευξη και ιχνογραφική αναπαράσταση) σε 

συνδυασμό με την ανάλυση περιεχομένου. 

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας όλα τα υποκείμενα έχουν έρθει σε 

επαφή με το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού, άλλα σε περισσότερο και άλλα σε μικρότερο 

βαθμό. Ο βαθμός εξοικείωσης των παιδιών με το παραμύθι και τις ιδιοτυπίες του, ανοιχτό-

κλειστό, αίσιο-μη αίσιο σχετίζεται άμεσα από τις αντιλήψεις και επιλογές των γονέων. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, το παραμύθι επηρεάζει σημαντικά την ηθική-

συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και οι διαδικασίες πρόσληψης των 

παραμυθιών εξαρτώνται άμεσα από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το παιδί. Εμπειρίες 

και βιώματα απορρέουν από το προαναφερθέν πλαίσιο, τα οποία καλούνται να εξωτερικευτούν 

στην αλληλεπίδραση του παιδιού με το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού. 

Η παρούσα έρευνα προσφέρει αυθεντικά δεδομένα, που συμβάλλουν στην κατανόηση σε 

βάθος της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης όσον αφορά στον ρόλο των παραμυθιών στην ζωή 

του παιδιού, δημιουργώντας προβληματισμούς και σκέψεις για μελλοντική έρευνα. 

 

Λέξεις-κλειδιά:Ανάπτυξη των παιδιών, Ανοιχτό τέλος του παραμυθιού, Βίωμα, Διαδικασίες 

πρόσληψης, Μελέτη περίπτωσης, Οικογενειακή επιρροή, Παραμύθι, Ποιοτικές μέθοδοι 

έρευνας,Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν. 
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ABSTRACTOF THE MASTER THESIS 
 

The role of fairy tales in children’s education and development and their receptions 

process: Case studies of mothers, fathers and their children (boys and girls) aged 7-8 and 

11-12 years old based on selected fairy tales of Hans Christian Andersen 

 

The fairy tale is the most recognized kind of children's literature that exerts a significant 

influence on the child’s holistic development. This particular literary genre follows man from 

antiquity to the present day. The way fairytales have been presented and modified over the yearsis 

directly related to the historical-social-cultural context of each era.  

The aim of this paper is to investigate the role of fairy tales in the education and 

development of children as well as the way they are perceived in relation to the views and beliefs 

of the parents about the particular literary genre. For the purposes of examining the above, family 

surveys were conducted involving parents and their children. 

The survey sample consists of (6) parents and (4) children aged 7-8 and 11-12 years old 

and all the research was based on qualitative methodology. More specifically, in order to carry 

out an in depth case study, the triangulation method (individual semi-structured clinical interview 

and tracing) was used in conjunction with content analysis. 

The research results suggest that all subjects have come in contact with the literary genre 

of fairy tales, some to a greater and others to a lesser extent. The degree of familiarity of children 

with the fairy tale and its specificities, open-close end, happy and unhappy ending is directly 

related to the perceptions and choices of the parents. 

According to the data analysis, the fairytale considerablyinfluences the child’s moral, 

emotional and cognitive development, and the process of perceiving fairytales varies according 

to the context to the child. The experiences which derive from the aforementioned framework are 

what the children are called to verbalize during their interactionwith the literary genre of fairy 

tales. 

The present study offers original data that contributes to the in-depth understanding of this 

case focused on the role of fairy tales in the child's life, giving rise to reflection and suggestions 

for future research. 

 

Key words:Case study, Children’s development, Education, Fairy tale, Hans Christian Andersen, 

Inconclusive fairy tale’s end,Qualitative research methods,Parental influence,Lived experience, 

Reception processes. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού έχει απασχολήσει αρκετούς μελετητές, κυρίως ως 

προς το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έως τον 18ο αιώνα επικρατούσε η άποψη ότι 

το παραμύθι δεν είχε δημιουργηθεί για παιδιά αλλά για τον λαϊκό άνθρωπο. Από τον 18ο αιώνα 

και έπειτα παρατηρείται μια αλλαγή στάσης απέναντι σε αυτό το λογοτεχνικό είδος 

τροποποιώντας και καταγράφοντας το από συγγραφείς, πράγμα που συνιστά την αστικοποίηση 

του. 

Αυτή η μεταφορά του παραμυθιού από την κοινωνία των λαϊκών ανθρώπων στην 

κοινωνία των αστών συνέβαλε σημαντικά στην αλλαγή του τρόπου γραφής τόσο στο λεξιλόγιο 

όσο και στο περιεχόμενο.  

Η διείσδυση του λογοτεχνικού είδους του παραμυθιού στον κόσμο των παιδιών συνέβαλε 

στην δημιουργία ενός λογοτεχνικού κανόνα, ο οποίος αφορά στην αποφυγή αρνητικών πτυχών 

στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα καθώς και στην δημιουργία αίσιας έκβασης της ιστορίας, 

προκειμένου να προστατευθεί το παιδί από διάφορες άσχημες καταστάσεις. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από συγγραφείς όσο και από 

κριτικούς παιδικών λογοτεχνικών κειμένων όσον αφορά στην θεματολογία και στο τέλος των 

παιδικών λογοτεχνικών κειμένων χαρακτηρίζοντας τα παραμύθια που προβάλλουν αρνητικές 

πτυχές ακατάλληλα για τον ψυχισμό του παιδιού και ότι πρέπει το παιδί να αποφεύγει την επαφή 

με τέτοιους είδους παραμύθια. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει παραμύθια που περιέχουν τόσο αρνητικές 

πτυχές όσο και διαφοροποιήσεις ως προς το τέλος συγκριτικά με εκείνα που εντάσσονται στον 

λογοτεχνικό κανόνα προκειμένου να μελετηθεί η πρόσληψη τους από τα υποκείμενα της έρευνας. 

Για τον συγκεκριμένο σκοπό επιλέχθηκε ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν, μέσα από ένα πλήθος συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας, λόγω του 

ελκυστικού και εναλλακτικού τρόπου γραφής του καθώς και για την αναφορά του σε θέματα 

‘’απαγορευμένα’’ για την παιδική ηλικία. Παράλληλα, επιλέχθηκε λόγω του έξυπνου 

συνδυασμού που διαφαίνονται στα παραμύθια και στις ιστορίες του, χρησιμοποιώντας την 

παράδοση σε συνδυασμό με την φαντασία, προσδίδοντας στα κείμενα του ένα μοναδικό τρόπο 

προσέγγισης.  

Βασικός άξονας της παρούσας διπλωματικής ήταν να αναλυθούν τρία παραμύθια του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», «Τα κόκκινα παπούτσια» και  

«Το Αηδόνι». Ειδικότερα, επιλέχθηκαν αυτά τα τρία παραμύθια καθώς διαφέρουν σημαντικά ως 

προς την θεματολογία και τον τρόπο κλεισίματος τους. Ειδικότερα, το παραμύθι «Τα καινούρια 

ρούχα του αυτοκράτορα» πραγματεύεται την ιδιοτυπία του ανοιχτού τέλους, το παραμύθι «Τα 

κόκκινα παπούτσια» παρουσιάζει αρκετά ζητήματα ταμπού όπως: ο θάνατος, ο διαμελισμός του 

σώματος, η παιδική τιμωρία, η ορφάνια κ.α. και το παραμύθι «Το αηδόνι» προβάλλει την έννοια 

του θανάτου και έχει και αυτό ανοιχτό τέλος. Όλες αυτές οι θεματολογίες και οι τύποι κλεισίματος 

βρίσκονται απέναντι στον λογοτεχνικό κανόνα που επιζητούν την προστασία του παιδιού.  

Για αυτό τον λόγο συλλέχθηκε όλο το υλικό και για τα τρία παραμύθια προκειμένου να 

διερευνηθούν οι τρόποι πρόσληψης των τριών αυτών παραμυθιών και οι αντιδράσεις των 

υποκειμένων της έρευνας σε τέτοιους είδους ζητήματα θεματολογίας και τρόπων κλεισίματος. 

Παρόλα αυτά, λόγω χρονικών περιορισμών προτιμήθηκε να περιοριστεί η έρευνα στο 

παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», λόγω της ιδιοτυπίας του ανοιχτού τέλους, με 

τον συγγραφέα να αφήνει στην κρίση του κάθε παιδιού την διαμόρφωση του δικού του τέλους 

βασιζόμενο στην εμπειρία και στα βιώματα του.  

Πολλοί θεωρητικοί της παιδικής λογοτεχνίας ενστερνίζονται την άποψη ότι πρέπει στο 

παιδί να προσφέρονται ανοιχτά κείμενα, καθώς το βοηθάει να αναπτύξει τη φαντασία του και την 

κριτική του σκέψη.  Ο Μάνος Κοντολέων υπογραμμίζει ότι είναι ωφέλιμο να δίνονται στο παιδί 
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ανοιχτά κείμενα καθώς του προσφέρεται η δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με το κείμενο 

(Κοντολέων,1987:48). 

Όσον αφορά στην προβολή των αρνητικών πτυχών υπάρχουν ποικίλες απόψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Piaget, συνέβαλε σημαντικά στην θεματολογία των παιδικών βιβλίων, 

υποστηρίζοντας ότι το παιδί αποτελεί αυτόνομη ύπαρξη και πρέπει να έρχεται σε επαφή 

προοδευτικά με την πραγματικότητα και τις πτυχές της. Έως τότε η ψυχολογία και η παιδική 

λογοτεχνία θεωρούνταν προστατευόμενες περιοχές, παρουσιάζοντας στο παιδί μόνο 

ωραιοποιημένες καταστάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να αποστασιοποιείται από την 

πραγματικότητα. Επομένως, οι αντιλήψεις του Piaget για την παιδικότητα και την παιδική ηλικία 

ανανέωσαν τις απόψεις για την παιδική λογοτεχνία (Οικονομίδου, 2011:29). 

Όλες οι παραπάνω απόψεις καθιστούν τον ρόλο του παραμυθιού σημαντικό και 

καθοριστικό στην ηθική-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από το 

παραμύθι το παιδί διαμορφώνει στάσεις, αντιλήψεις, αξίες, προβληματίζεται και βάζει μέσα στο 

λογοτεχνικό είδος τα δικά του βιώματα και αυτό αυτομάτως το βοηθάει να αναπτύξει και να 

εκφράσει τα συναισθήματα του. Ακόμη, το βοηθάει να αναπτύξει την έκφραση και το λεξιλόγιο 

του. Πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η επαφή των παιδιών με τη λογοτεχνία αποτελεί 

παράγοντα σχολικής ακαδημαϊκής επιτυχίας (Καρπόζηλου, 2009:50). 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί ότι ο τρόπος επαφής αλλά και 

οι επιλογές τόσο προς την θεματολογία όσο και προς τον τύπο κλεισίματος επηρεάζουν 

σημαντικά την πρόσληψη του παιδιού καθώς και την επίδραση που ασκεί το παραμύθι στον ηθικό 

και συναισθηματικό τους κόσμο. 

Έτσι, τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν, αφορούν αρχικά στον ρόλο των 

παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη του παιδιού και έπειτα στη διαδικασία πρόσληψης τους 

τόσο από την μεριά των γονέων όσο και από την μεριά των παιδιών. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Αναλυτικότερα, στο Α΄ μέρος της εργασίας πραγματοποιείται θεωρητική θεμελίωση 

του κεντρικού ζητήματος της εργασίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της τέχνης στην ζωή του κάθε ανθρώπου και 

ιδιαίτερα η περίπτωση της παιδικής λογοτεχνίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία της πρόσληψης και ιδιαίτερα ο 

προσδιορισμός της έννοιας, δηλαδή ο τρόπος που αντιλαμβάνεται, νοηματοδοτεί και ερμηνεύει 

ο αναγνώστης το κάθε έργο τέχνης, τα παραδείγματα που υπήρχαν πριν την εμφάνιση της, τις 

επιδράσεις που δέχτηκε καθώς και τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην πρόσληψη 

του αναγνώστη-παιδιού και του αναγνώστη-ενήλικα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος του παραμυθιού στην αγωγή και ανάπτυξη του 

παιδιού οι αντιλήψεις που υπήρχαν πρότερα και έπειτα η συμβολή του στην διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο συγγραφέας Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και 

συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην βιογραφία του, στην σχέση του με τον Ρομαντισμό, στα 

χαρακτηριστικά του έργου του, στους ήρωες των έργων του, στην έννοια της οικογένειας μέσα 

στα παραμύθια του καθώς και στην κριτική που του ασκήθηκε. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συμβολή του τέλους των ιστοριών στην ηθική 

αγωγή και ανάπτυξη του παιδιού. Αναφορά γίνεται στους αφηγηματικούς άξονες που υπάρχουν 

σε κάθε παιδικό λογοτεχνικό έργο, όπως η οπτική γωνία, η δομή, το σκηνικό, η πλοκή, το τέλος, 

οι χαρακτήρες και το θέμα. Παράλληλα, παρουσιάζεται η έννοια του τέλους και η ιδιοτυπία της 

στην παιδική λογοτεχνία με το κλειστό και ανοιχτό τέλος. Στην συνέχεια, αναφέρονται τα σήματα 

των Gerlach και Bonheim που μας προειδοποιούν για το τέλος στα λογοτεχνικά κείμενα. Έπειτα, 

αναλύεται το αίσιο και μη αίσιο τέλος στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα. Ακολουθούν τα θέματα 

ταμπού που υπάρχουν στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα και η συμβολή τους στην έννοια του 
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ανατρεπτικού τέλους. Τέλος, αναφορά γίνεται στο τέλος σε συνάρτηση με την ειδολογική 

ταυτότητα ενός παιδικού αφηγήματος. 

 Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται, ως προς τους αφηγηματικούς άξονες, τα τρία παραμύθια 

του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν που επιλέχθηκαν «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», «Τα 

κόκκινα παπούτσια» και «Το αηδόνι». 

 Μετά την θεωρητική θεμελίωση και ανάλυση των κύριων ζητημάτων της εργασίας, στο 

Β΄ μέρος αναλύεται το ερευνητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας.  

Πιο αναλυτικά, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ποιοτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Αρχικά, αναφέρεται η έννοια της ποιοτικής 

μεθοδολογίας και η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης που αξιοποιήθηκε, έπειτα αναλύονται τα 

μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (συνέντευξη και ιχνογράφημα). Τέλος, 

παρουσιάζονται τα ζητήματα ανάλυσης των δεδομένων, εγκυρότητας και αξιοπιστίας, ηθικής και 

δεοντολογίας της παρούσας έρευνας. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ερευνητικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε κατά 

τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας. Ειδικότερα, αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας, τα 

ερευνητικά ερωτήματα καθώς και τα υποκείμενα που αποτέλεσαν το δείγμα της ερευνητικής 

διαδικασίας και τέλος αναλύεται η διαδικασία συλλογής δεδομένων που ακολουθήθηκε. 

Στο Γ΄ μέρος της έρευνας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με ένα αναλυτικό και ολιστικό 

τρόπο. Πιο αναλυτικά στο ένατο κεφάλαιο αναλύονται οι αντιλήψεις των γονέων για τον ρόλο 

των παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών.  

Έπειτα, στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κατηγορίες πρόσληψης των γονιών 

(μητέρων και πατέρων) για το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Στο εντέκατο κεφάλαιο αναλύονται οι κατηγορίες πρόσληψης των παιδιών για το παραμύθι 

«Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Ακολουθεί το δωδέκατο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η σύγκριση της πρόσληψης του 

παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους. 

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσματα και τα τελικά συμπεράσματα 

της έρευνας, ενώ στο δέκατο τέταρτο αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα. Έπειτα, ακολουθεί η Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν στην εκπόνηση της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σημαντική ήταν η συμβολή τόσο των γονέων όσο και των 

παιδιών τους που συμμετείχαν στην έρευνα μου. Επίσης, θα ήθελα να απευθύνω ιδιαίτερες 

ευχαριστίες στην οικογένεια μου, η οποία με στήριξε όλα αυτά τα έτη σε αυτό το δύσκολο 

εγχείρημα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου  την κ. Μαρία Καραΐσκου και 

τον κ. Μάριο Πουρκό που είχαν την εποπτεία αυτής της εργασίας  που χωρίς την βοήθεια τους δε 

θα μπορούσε να έχει αυτή τη μορφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 

1.1. Τέχνη και Λογοτεχνία 

 

Η τέχνη συνιστά ένα σπουδαίο εργαλείο για την μάθηση και αποτελεί σημαντικό άξονα 

στην κουλτούρα και στον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Vygotsky και την 

ψυχολογική του ανάλυση, η τέχνη δημιουργεί στο άτομο με το οποίο έρχεται σε επαφή 

συναισθήματα και συγκινήσεις μέσω της κάθαρσης, απελευθερώνει τον εαυτό του, οργανώνει 

και ενισχύει την συμπεριφορά του. Αυτή η συναισθηματική απελευθέρωση πραγματοποιείται 

όταν συναισθήματα που δυσκολεύεται το άτομο να εκδηλώσει στην πραγματική του ζωή τα 

εκδηλώνει μέσω της τέχνης (Πουρκός, 2009:92,137). 

 Συγκεκριμένα, η επαφή των παιδιών με την τέχνη από πολύ μικρή ηλικία τα βοηθάει να 

γνωρίσουν τον πολιτισμό, την κουλτούρα τους και γενικότερα το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίου ζουν. Ιδιαίτερα μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνης αναπτύσσεται και 

ενισχύεται ο αυθορμητισμός, η επινοητικότητα, η δημιουργικότητα και η φαντασία του κάθε 

παιδιού.  

Η τέχνη γενικότερα και κάθε μορφή τέχνης ειδικότερα βρίσκεται στο μεταίχμιο 

φανταστικού και πραγματικού καθώς παρουσιάζονται μέσα σε εκείνη πτυχές τόσο της 

πραγματικής ζωής όσο και διάφορες φανταστικές καταστάσεις. Η επαφή τόσο του ενήλικα όσο 

και του παιδιού με την τέχνη είναι αρκετά χρήσιμη καθώς βοηθά αμφότερους να έρθουν σε επαφή 

με καταστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στην ζωή τους. 

Η λογοτεχνία ως μορφή τέχνης, διαχωρίζεται στην Παιδική και στην Ενήλικη 

Λογοτεχνία. Αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι ουσιαστικός καθώς η μια συμπληρώνει την άλλη 

δημιουργώντας μια σχέση αλληλεξάρτησης με τη μόνη διαφορά ότι το παιδικό κείμενο είναι 

απλό λεξιλογικά προκειμένου να είναι κατανοητό στα παιδιά. Όσον αφορά τη δομή και τον 

τρόπο ανάλυσης του κειμένου, αυτές παραμένουν ίδιες τόσο στην ενήλικη όσο και στην παιδική 

λογοτεχνία (Παπαντωνάκης, 2009:15). 

Όπως επισημαίνει και ο Vygotsky (1971), η τέχνη που απευθύνεται στα παιδιά δεν 

πραγματώνει τις ίδιες λειτουργίες που πραγματώνονται για τον ενήλικα (Πουρκός, 2009:95). Σε 

αυτό συναινεί και η Rebecca Lukens, η οποία ενστερνίζεται ότι η λογοτεχνία που απευθύνεται 

στα παιδιά διαφοροποιείται με εκείνη των ενηλίκων ως προς το βαθμό και όχι ως προς το είδος. 

Όπως υποστηρίζει η ίδια, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά έχουν περιορισμένες 

εμπειρίες συγκριτικά με τον κόσμο των ενηλίκων, για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο το παιδικό 

κείμενο να είναι απλό τόσο λεξιλογικά όσο και δομικά, να διαφαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των 

χαρακτήρων και οι ρόλοι που έχει ο καθένας προκειμένου το παιδί να φτάσει στην απόλαυση 

της ιστορίας την οποία επιζητά στα παιδικά κείμενα (Παπαντωνάκης, 2009:11). 

Παράλληλα, αυτή η απόλαυση που επιζητά ο αναγνώστης-παιδί μέσα από το παιδικό 

λογοτεχνικό κείμενο θα επέλθει  μέσα από τις αναγνωστικές του εμπειρίες που, σύμφωνα με την 

Αναγνωστοπούλου, η προσχολική και η πρώτη σχολική περίοδος είναι κατάλληλες περίοδοι για 

να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία (Αναγνωστοπούλου, 2002:21). Μέσω αυτής της διαδικασίας 

μπορεί να συνυπάρξουν το πραγματικό με το φανταστικό που  χαρακτηρίζει κυρίως την 

προσχολική ηλικία. Αυτό φαίνεται και από τα παιχνίδια που αποτελούν την κύρια ασχολία των 

μικρών παιδιών. Μέσα στα παιχνίδια συνυπάρχει το πραγματικό και το φανταστικό στοιχείο 

καθώς το ίδιο το παιδί αλλάζει και μεταμορφώνει την πραγματικότητα μέσω αυτού και προσδίδει 

στα αντικείμενα τις ιδιότητες και τα νοήματα που το ίδιο επιθυμεί ανάλογα την συναισθηματική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Πουρκός, 2009:138). Σε αυτό υποστηρίζεται ότι η ανάγνωση 
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παιδικών βιβλίων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παιγνιώδης δραστηριότητα καθώς «βοηθά το 

παιδί να μην είναι απλός χρήστης και καταναλωτής των βιβλίων αλλά να εφευρίσκει και να 

δημιουργεί νέους κόσμους μέσα από τα απροσδόκητα και τις εκπλήξεις του κόσμου του βιβλίου» 

(Αναγνωστοπούλου, 2002:39). 

 

1.2. Παιδική Λογοτεχνία 

 

Η παιδική λογοτεχνία κατέχει σημαντικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου καθώς αποτελεί 

κοινωνικό φαινόμενο που σκοπό έχει να βοηθήσει τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. 

Ο όρος παιδική λογοτεχνία έχει απασχολήσει αρκετούς μελετητές κατά την διάρκεια των αιώνων 

κάτι που συντέλεσε στην ύπαρξη αρκετών απόψεων. Ειδικότερα, ως προς το θέμα της παιδικής 

λογοτεχνίας, πολλοί αρνούνται την ύπαρξη της καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά είναι αδύναμα να 

κατανοήσουν τα κείμενα και υποστηρίζουν ότι τον ορισμό παιδική λογοτεχνία τον έδωσαν 

κάποιοι ενήλικοι. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν θερμοί υποστηρικτές της παιδικής 

λογοτεχνίας  που αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα και τα οφέλη της στην παιδική ψυχή. 

 Συγκεκριμένα, ο όρος λογοτεχνία δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο με έναν ορισμό καθώς 

διαφέρει από εποχή σε εποχή και από κουλτούρα σε κουλτούρα (Κανατσούλη, 2002:23). 

Ενδεικτικά, για την καλύτερη κατανόηση του όρου παρουσιάζονται ορισμένες απόψεις. Μερικοί 

υποστηρίζουν ότι παιδική λογοτεχνία θεωρούνται τα λογοτεχνικά έργα που γράφονται από τα 

ίδια τα παιδιά για τα παιδιά. Άλλοι υποστηρίζουν ότι παιδική λογοτεχνία θεωρούνται εκείνα τα 

λογοτεχνικά έργα που έχουν κεντρικούς ήρωες παιδιά χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτα 

δεσμευτικό και αν δεν υπάρχει κάποιο παιδί στην ιστορία, αυτό το λογοτεχνικό έργο να 

αποκλείεται από την παιδική λογοτεχνία. Μια ακόμη άποψη συνιστά ότι παιδική λογοτεχνία δεν 

αποτελούν μόνο τα βιβλία που έχουν εκδοθεί αλλά και τα δημιουργήματα του λαϊκού λόγου, που 

μεταδόθηκαν στόμα με στόμα με το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, παιδική λογοτεχνία 

θεωρούνται όλα εκείνα τα λογοτεχνικά έργα που απευθύνονται στα παιδιά (Σακελλαρίου, 

1996:15-20). Τέλος, η Βαλάση υποστηρίζει ότι παιδική λογοτεχνία είναι τα έργα με τα οποία 

ψυχαγωγούνται τα παιδιά (Βαλάση, 2001:17). 

Παρά τους διαφορετικούς ορισμούς που δίνει ο κάθε ερευνητής για την παιδική 

λογοτεχνία σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπάρχουν κάποια σήματα που μας προϊδεάζουν για το 

χαρακτήρα ενός λογοτεχνικού κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σήμα είναι η γλώσσα του 

κειμένου η οποία στηρίζεται σε μεταφορές. Ένα δεύτερο σήμα συνιστούν τα πολιτισμικά 

συμφραζόμενα που υπάρχουν πίσω από ένα λογοτεχνικό κείμενο. Αυτά τα συμφραζόμενα 

διαφέρουν από εποχή σε εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Ένα τρίτο σήμα συνιστά η 

αναγνωστική ανταπόκριση. Μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων φορτιζόμαστε 

συναισθηματικά, μας δημιουργούνται εικόνες. Από τα παραπάνω σήματα το τρίτο σήμα 

δημιουργείται κατά την διαδικασία της ανάγνωσης με τα πρώτα δύο σήματα να είναι δύσκολο 

να αναγνωριστούν από τα παιδιά. 

Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι τόσο η τέχνη όσο και η παιδική λογοτεχνία, που 

αποτελεί μέρος της τέχνης, συντελούν σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου τόσο 

σε μορφωτικό όσο και σε κοινωνικό- συναισθηματικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
 

2.1. Ο Όρος «Πρόσληψη» 

 

Με τον όρο «πρόσληψη» ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο έρχεται σε επαφή με 

ένα έργο τέχνης, το αντιλαμβάνεται και το αποκωδικοποιεί. Η πρόσληψη αφορά στον τρόπο με 

τον οποίο κατανοεί και ερμηνεύει το κάθε άτομο οποιοδήποτε έργο τέχνης. 

Πρόδρομος της «θεωρίας της πρόσληψης» (reception theory) ή της «αναγνωστικής 

ανταπόκρισης» (reader’s response) θεωρείται η Louise Rosenblatt, η οποία ήδη από τη δεκαετία 

του 1930 κάνει λόγο για την αλληλεπίδραση κειμένου-αναγνώστη και επισημαίνει τον κυρίαρχο 

ρόλο του αναγνώστη, δίνοντας σε εκείνον την δυνατότητα να νοηματοδοτήσει και να ερμηνεύσει 

το εκάστοτε κείμενο (Καρπόζηλου, 2009:35). Η θεωρία της πρόσληψης γίνεται ευρύτερα 

γνωστή τη δεκαετία 1960-70 στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας στη Δυτική Γερμανία. Η 

συγκεκριμένη σχολή στρέφει την προσοχή της στην ανάγνωση και στην πρόσληψη των 

λογοτεχνικών κείμενων σε αντίθεση με τις προηγούμενες κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις. 

Πριν την θεωρία της πρόσληψης το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στον συγγραφέα και στο 

έργο. Μετά την εμφάνιση της εντοπίζεται η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο κείμενο και στον 

αναγνώστη. Η νέα αυτή προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου θεμελιώθηκε πάνω σε δύο 

θεωρίες, την αισθητική της πρόσληψης του H. R. Jauss και την θεωρία της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης του W. Iser (Φρυδάκη, 2003:162-163). 

 

2.2. «Παραδείγματα1» πριν την εμφάνιση της θεωρίας της πρόσληψης 

 

Η θεωρία της πρόσληψης είναι αποτέλεσμα πρωτύτερων θεωριών, η παρουσίαση των 

οποίων κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση της. Τα παραδείγματα που 

προηγήθηκαν προσέφεραν γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθεί η θεωρία της πρόσληψης. Η έννοια 

του «παραδείγματος» έγινε γνωστή από την επιστημολογία του Kuhn και την βασική του θέση 

ότι η σχέση κάποιου ατόμου με το παρελθόν του μεταβάλλεται κάθε φορά που αλλάζει το 

παράδειγμα και με την αλλαγή του παραδείγματος αλλάζει και ο λογοτεχνικός κανόνας 

(Ματσαγγούρας, 2001:39). Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι αυτά τα παραδείγματα 

προσέγγιζαν με διαφορετικό τρόπο το κάθε έργο τέχνης, παραγκωνίζοντας σημαντικά τον ρόλο 

του αναγνώστη. 

Ένα πρώτο παράδειγμα, αποτελεί το κλασικό-ανθρωπιστικό παράδειγμα. Σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο παράδειγμα υπάρχει μια διαδικασία σύγκρισης των έργων με τα καταξιωμένα και 

αναγνωρισμένα πρότυπα των αρχαίων συγγραφέων. Με άλλα λόγια, συγκρίνεται ένα παροντικό 

έργο τέχνης με εκείνα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν και είναι κοινώς αποδεκτά ως 

πρότυπα. Τον 18ο και 19ο αιώνα, το παράδειγμα αυτό κατέρρευσε λόγω της επιστημονικής 

επανάστασης του ιστορικισμού και της δημιουργίας εθνικών κρατών σε όλη την Ευρώπη.  

Στην συνέχεια, εμφανίσθηκε το αισθητικό-φορμαλιστικό παράδειγμα. Με το 

συγκεκριμένο παράδειγμα, σχετίζονται διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως οι υφολογικές μελέτες 

του Leo Spitzer, η ιστορία των ιδεών του Oscar Walzel, καθώς και ο ρωσικός φορμαλισμός και 

η Νέα Κριτική. Όλες οι προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν θεωρούσαν το έργο τέχνης ως 

ολότητα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Το παράδειγμα αυτό 

εξαντλήθηκε μετά το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου.  

                                                           
1Ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τον Kuhn για να χαρακτηρίσει πώς εξελίσσεται η επιστήμη (Kuhn, 1981). 
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Στο τέταρτο παράδειγμα υπήρχε μία δυσκολία ως προς τον καθορισμό του. Σύμφωνα με 

τον Jauss το νέο παράδειγμα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει την τέχνη του παρελθόντος (Holub, 

2004:1-6). Αυτό οφειλόταν στο ότι σύμφωνα με τον Jauss το νέο παράδειγμα έπρεπε να καλύπτει 

τα αιτήματα που ικανοποιούσαν όλα τα προηγούμενα, δηλαδή να ερμηνεύσει και να καταστήσει 

κατανοητή και επίκαιρη την τέχνη του παρελθόντος. 

 

2.3. Θεωρία της πρόσληψης 

 

Η θεωρία της πρόσληψης μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το έργο τέχνης και τον 

δημιουργό του, στην αλληλεπίδραση που έχει αυτό με τον αποδέκτη του. Αυτή η αλληλεπίδραση 

ωθεί τον αναγνώστη στην οικειοποίηση του έργου προκειμένου αργότερα να το μεταδώσει σε 

άλλους και καθιστά τον ρόλο του αυτομάτως πολύ σημαντικό (Holub, 2004:94).  

Οι υποστηρικτές της πρόσληψης συμφώνησαν ότι η «θεωρία της πρόσληψης» χρειάζεται 

να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά των προηγούμενων παραδειγμάτων και να τοποθετείται σε ένα 

πλαίσιο. Βασική αρχή της συγκεκριμένης θεωρίας συνιστά η πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου 

από το κοινό, δηλαδή από έναν αποδέκτη που θα προσλάβει, θα κατανοήσει και έπειτα θα 

ερμηνεύσει το έργο. Ένα έργο τέχνης ολοκληρώνεται μόνο όταν προσληφθεί από το κοινό, 

διαφορετικά μένει ανολοκλήρωτο, καθώς δεν αρκεί η δημιουργία του από τον συγγραφέα. Αυτή 

η ολοκλήρωση επέρχεται από την στιγμή που νοηματοδοτείται από το κοινό και αυτή η ερμηνεία 

εξαρτάται από το πολιτισμικό, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το κοινό 

(Fokkema, 1997:226).  

Έτσι, το άτομο αποκτά πολιτισμική εμπειρία η οποία εξαρτάται σημαντικά από τις 

κοινωνικές σχέσεις, από το μορφωτικό επίπεδο, από την κοινωνική τάξη, από τις πολιτικές 

πεποιθήσεις κ.α., τα οποία συμβάλλουν στην ερμηνεία του εκάστοτε έργου. Επομένως στην 

πρόσληψη ενός έργου τέχνης το διαφορετικό πλαίσιο, στο οποίο συντελούν οι προαναφερθέντες 

παράγοντες και στο οποίο εντάσσεται ένα άτομο, επηρεάζει την αντιληπτική του ικανότητα ως 

προς το έργο αυτό. Αναφορά πρέπει να γίνει στον αστάθμητο παράγοντα της ψυχολογίας του 

κάθε ατόμου, η οποία επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται το έργο, 

κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα μέρος του ορίζοντα των προσδοκιών και 

όχι όλο (Holub, 2004: 7-23). 

Ο «ορίζοντας προσδοκιών» που χρησιμοποιεί ο Jauss σχετίζεται άμεσα με την θεωρία 

της πρόσληψης. Ο όρος  αυτός αναφέρεται στις προσδοκίες που έχει κάθε άτομο από το έργο 

που παρατηρεί. Ο ορίζοντας προσδοκιών συγκροτείται από το σύνολο της πολιτισμικής 

εμπειρίας και ταυτότητας του ανθρώπου που έρχεται σε επαφή με το έργο τέχνης. Με άλλα 

λόγια, ο ορίζοντας προσδοκιών είναι ο ορίζοντας εμπειριών του θεατή βάσει της 

πνευματικής/μορφωτικής του υποδομής και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών της εποχής. Η 

ερμηνεία λοιπόν του εκάστοτε έργου πραγματοποιείται με τη συνεργασία των δύο οριζόντων 

καθώς αυτοί οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι 

(https://artsantiquesmagazine.blogspot.gr/2013/03/blogpost.html). 

Επιπλέον, ο ορίζοντας προσδοκιών φανερώνει την αντιληπτική ικανότητα του κάθε 

ατόμου που ερμηνεύει ένα έργο τέχνης. Το κάθε άτομο έχει διαφορετικές εμπειρίες και βιώματα 

που καλείται να εναποθέσει στο έργο τέχνης και να υπάρξει μια ουσιαστική ανατροφοδότηση 

και αλληλεπίδραση για την ολοκλήρωση της νοηματοδότησης του. 

 

 

 

2.4. Επιδράσεις της θεωρίας της πρόσληψης 

 

Πληθώρα μελετών είχαν ως κύριο αντικείμενο την ανάδειξη της σχέσης της θεωρίας 

πρόσληψης με την προηγούμενη πνευματική παράδοση. Ως πρόδρομος, μπορεί να θεωρηθεί η 

https://artsantiquesmagazine.blogspot.gr/2013/03/blogpost.html
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ποιητική του Αριστοτέλη, στην οποία σκοπός ήταν η κάθαρση η οποία συνδεόταν άμεσα με το 

έργο τέχνης και τους θεατές (Holub, 2004:7). Η κάθαρση σχετίζεται με τα συναισθήματα του 

κοινού στο τέλος σε σχέση με την κατάληξη της ιστορίας (αν επέρχεται η τιμωρία στο 

λογοτεχνικό έργο κ.α.). Επομένως, η θεωρία της πρόσληψης έχει στηριχθεί στην Αριστοτελική 

άποψη ως προς το τέλος που επέρχεται η κάθαρση για τον αναγνώστη. Αυτό έχει άμεση σχέση 

με τον τρόπο που προσλαμβάνουν τα παιδιά το τέλος καθώς επιζητούν την κάθαρση στα παιδικά 

λογοτεχνικά κείμενα. Ουσιαστικά δηλαδή, ο αναγνώστης-παιδί αλληλεπιδρά με το κείμενο 

προκειμένου να το κατανοήσει, να το κάνει δικό του και στο τέλος να επέλθει η κάθαρση. 

Η θεωρία της πρόσληψης δέχτηκε επιδράσεις από διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία 

συνέβαλαν σημαντικά στην διαμόρφωση και οριστικοποίηση των θέσεων της θεωρίας της 

πρόσληψης. Τα κυριότερα ρεύματα ήταν ο ρωσικός φορμαλισμός, ο τσέχικος δομισμός, η 

φαινομενολογία του Ingarden, η ερμηνευτική του Hans-Georg Gadamer και τέλος η 

κοινωνιολογία της λογοτεχνίας που κοινή τους βάση ήταν η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην 

αλληλεπίδραση κειμένου-αναγνώστη. 

Πιο συγκεκριμένα, την δεκαετία του 60΄ και 70΄ οι Ρώσοι φορμαλιστές έστρεψαν την 

προσοχή τους στην διαδικασία της ερμηνείας και της μορφής ενός λογοτεχνικού έργου. Αυτή η 

εστίαση σχετίζεται άμεσα με την θεωρία της πρόσληψης καθώς η ερμηνεία συνδέεται άμεσα με 

την πρόσληψη καθώς για να ερμηνευτεί ένα έργο πρέπει πρώτα να προσληφθεί.  

Από την άλλη πλευρά ο φαινομενολόγος Roman Ingarden έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην 

εσωτερική ανάλυση των κειμένων. Ειδικότερα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο αναγνώστης έχει 

ορισμένες προ-αντιλήψεις που θα τις μεταφέρει στο έργο και μέσα από την διαδικασία της 

ανάγνωσης του έργου αυτές διαμορφώνονται αναλόγως (Ήγκλετον, 1989:125). Αυτή η 

διαδικασία πραγματώνεται με τα τέσσερα επίπεδα πλοκής που απαρτίζουν ένα λογοτεχνικό έργο. 

Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει το ακατέργαστο υλικό της λογοτεχνίας, τους ήχους, τον ρυθμό 

και την ομοιοκαταληξία. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει όλες τις ολόκληρες προτάσεις ή τις 

λέξεις. Τέλος, το τρίτο και το τέταρτο επίπεδο αποτελούνται από τα αναπαριστώμενα 

αντικείμενα και τον τρόπο που παρουσιάζονται. Για να κατανοηθεί ένα έργο τέχνης ο 

αναγνώστης πρέπει να συμπληρώσει αυτά τα τέσσερα επίπεδα, κάτι που συνδέεται άμεσα με την 

θεωρία της πρόσληψης, καθώς πρέπει πρώτα να το κατανοήσει και έπειτα να το συμπληρώσει 

προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική αλληλεπίδραση και νοηματική ολοκλήρωση. Επομένως, 

ο αναγνώστης δεν είναι παθητικός αποδέκτης αλλά συμβάλλει και εκείνος στο νόημα του 

κειμένου (Ήγκλετον, 1989:124). 

Παράλληλα, η θεωρία της πρόσληψης δέχτηκε επίδραση και από τον τσέχικο δομισμό με 

κύριο εκπρόσωπο τον Jan Mukarovsky. Αναλυτικότερα, οι απόψεις του παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο κείμενο, καθώς αρχικά είχε υιοθετήσει την άποψη των 

φορμαλιστών, που υποστήριζαν ότι η λογοτεχνική ανάλυση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια 

που θέτει το λογοτεχνικό έργο. Αργότερα όμως, ενστερνίστηκε την άποψη ότι ένα μεμονωμένο 

έργο τέχνης αποτελεί μια δομή, η ουσία της οποίας συνίσταται από αναφορές σε ότι έχει 

προηγηθεί. Ο Mukarovsky συνδέει τις δομές με την ιστορία και η ιστορία συνδέει τον αναγνώστη 

με το κείμενο. Σε αυτό το σημείο γίνεται εμφανής η επιρροή στην θεωρία της πρόσληψης, καθώς 

λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο του κάθε ατόμου και αυτό επηρεάζει 

άμεσα την ερμηνεία που προσδίδει στο εκάστοτε έργο. 

Ο Gadamer, ανέπτυξε μία ερμηνευτική αντίληψη, η οποία υποστηρίζει ότι η ερμηνεία 

ενός κειμένου εξαρτάται άμεσα από το πλαίσιο στο οποίο ζει ο αναγνώστης και ο συγγραφέας. 

Επομένως, ενδέχεται να υπάρχει διαφορετική ερμηνεία ως προς το ίδιο έργο όταν ο αναγνώστης 

και ο συγγραφέας να ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια.  

Τέλος, η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας αποτελεί ακόμη μια επίδραση, η οποία 

σχετίζεται με τον στρουκτουραλισμό ή δομισμό, όπου το έργο τέχνης μπαίνει στην κοινωνία. 

Υποστηρικτής της συγκεκριμένης θεωρίας ήταν ο Leo Lowenthal, τον οποίο απασχόλησε η 

εξέταση των ψυχο-κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών δομών. Ο ίδιος 
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υποστηρίζει ότι ο τρόπος που επιδρά ένα λογοτεχνικό έργο σε ένα άτομο καθορίζεται από τον 

τρόπο με τον οποίο βιώνεται. Η ανάλυση ενός λογοτεχνικού κειμένου περιλαμβάνει την 

κατανόηση μιας ολόκληρης κοινωνίας μέσα στην οποία εντάσσεται τόσο ο συγγραφέας όσο και 

το έργο. Ο Julian Hirsch αποτέλεσε άλλο έναν εκπρόσωπο της κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας 

ο οποίος μετατοπίζει το ενδιαφέρον του στο υποκείμενο που προσλαμβάνει το λογοτεχνικό έργο 

(Holub, 2004: 23-79). 

 

2.5. Η πρόσληψη από τον αναγνώστη-παιδί 

 

Αναμφίβολα ο τρόπος που κατακτά το παιδί ένα έργο δείχνει και την αντιληπτική του 

ικανότητα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει κάποιος ένα 

έργο τέχνης σχετίζεται άμεσα με τις εμπειρίες του και με το περιβάλλον στο οποίο ανατρέφεται 

και ζει, είτε αυτό είναι κοινωνικό είτε ιστορικό. 

Η θεωρία της πρόσληψης δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη-παιδί να συμπληρώσει 

τα νοηματικά κενά του κειμένου και αυτή η διαδικασία έχει άμεση σχέση με την αντίληψη του. 

Μέσα από αυτή την διαδικασία δίνεται το έναυσμα να εξεταστεί κατά πόσο τα παιδιά μπορούν 

να διαφοροποιήσουν τον εαυτό τους σε ένα παιδικό λογοτεχνικό κείμενο.  

Ο κύριος εκπρόσωπος της γνωστικής ανάπτυξης, Jean Piaget, κάνει λόγο για την 

μονιμότητα του αντικειμένου που διαφέρει ανάλογα την ηλικία του κάθε παιδιού. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας θεωρούν ότι τα πάντα είναι μόνιμα, κάτι που 

οφείλεται στο ότι το παιδί δε μπορεί να διαχωρίσει το φανταστικό από το πραγματικό, ενώ τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας δε διαβάζουν απλώς αλλά είναι ακροατές και συγχέουν το 

πραγματικό με το φανταστικό. Σ’ αυτήν την ηλικία το παιδί είναι ο αναγνώστης-παίκτης και 

καλείται να διαχωρίσει την πραγματικότητα και τη φαντασία απ’ όσα ακούει (Κανατσούλη, 

2002:33). Επομένως, το παιδί της προσχολικής ηλικίας αποκτάει βιωματική σχέση με το κείμενο. 

Το παιδί του δημοτικού σχολείου ταυτίζεται με τον ήρωα και επιθυμεί να δράσει, να 

πράξει και να συμπεριφέρεται όπως αυτός, λειτουργώντας ως πρότυπο του. Μέσα από τις 

πράξεις του παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα που έχει ο ήρωας. Στο στάδιο της 

εφηβείας, ο έφηβος αποτελεί τον σκεπτόμενο αναγνώστη που επιζητά τις αξίες και τις 

πεποιθήσεις της ζωής. Ένας ακόμη αναγνώστης είναι ο αναγνώστης-ερμηνευτής, ο οποίος 

διαβάζει συχνά λογοτεχνικά κείμενα και τέλος ο πολυπράγμων αναγνώστης που εξετάζει το 

λογοτεχνικό κείμενο με διαφορετικούς τρόπους (Κανατσούλη, 2002:33). 

Προκύπτει ότι ο τρόπος πρόσληψης ενός λογοτεχνικού κειμένου από τον αναγνώστη-

παιδί σχετίζεται άμεσα από το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται, από τις εμπειρίες και 

τα βιώματα που έχει από το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο καθώς και τα περιθώρια που αφήνει 

ο συγγραφέας στο λογοτεχνικό κείμενο.  

Σύμφωνα με τον J.Culler το κείμενο δεν περιορίζει το νόημα του μέσα στις λέξεις, 

ξεφεύγει πέρα από αυτές και καλείται ο αναγνώστης να το ερμηνεύσει ανάλογα την εμπειρία και 

τα βιώματα του (Culler, 2000:170). Σχετίζεται άμεσα με το κατά πόσο ο συγγραφέας αφήνει 

κενά νοήματα στον αναγνώστη-παιδί να τα συμπληρώσει προκειμένου να υπάρξει μια 

συναλλακτική σχέση κειμένου-αναγνώστη για την ολοκλήρωση και κατάκτηση του έργου. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η πρόσληψη εξαρτάται άμεσα από τον ορίζοντα προσδοκιών 

του αναγνώστη (τι περιμένει ο ίδιος από το κείμενο) κάτι που σχετίζεται άμεσα από την 

πολιτισμική και κοινωνική εμπειρία του κάθε ατόμου. Επομένως, η πρόσληψη ενός 

λογοτεχνικού έργου δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο από όλους όσους έρχονται σε επαφή 

με το ίδιο λογοτεχνικό έργο καθώς ο ορίζοντας προσδοκιών του κάθε αναγνώστη είναι 

διαφορετικός. Άρα, η πρόσληψη ενός λογοτεχνικού έργου είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, διότι 

μέσω αυτής μπορεί να γίνουν αντιληπτά οι εμπειρίες, τα βιώματα και οι συναισθηματικές 

καταστάσεις του κάθε ατόμου.  
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Σε αντιδιαστολή η πρόσληψη ενός ενηλίκου διαφέρει σημαντικά από την πρόσληψη ενός 

παιδιού. Αυτό έγκειται στο ότι το παιδί είναι ένας εν εξελίξει αναγνώστης, δεν έχει αρκετά 

βιώματα και εμπειρίες και το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρό του δεν είναι πλήρως 

ανεπτυγμένο. Από την άλλη πλευρά, ο ενήλικας έχει ένα αρκετά ανεπτυγμένο υπόβαθρο, γεμάτο 

εμπειρίες και βιώματα και η πρόσληψη του είναι πολύπλευρη. Διαβάζοντας ένα παιδικό 

λογοτεχνικό κείμενο ο αναγνώστης-παιδί δεν είναι σε θέση να προσλάβει και να 

αποκωδικοποιήσει όλα τα θέματα και νοήματα που εμπεριέχονται σε αυτό λόγω της 

περιορισμένης εμπειρίας του. Αυτή την άποψη ενστερνίζεται και ο Vygotsky ο οποίος 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «ο τομέας της παιδικής τέχνης και η αντίδραση των παιδιών στην 

τέχνη διαφέρουν εντελώς από την ενήλικη τέχνη και την αντίδραση των ενηλίκων σε αυτήν» 

(Πουρκός, 2009:95). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

 

3.1.  Εισαγωγή 

 

Το παραμύθι αποτελεί ένα είδος που κατεξοχήν διακρίνει την παιδική λογοτεχνία, 

εγείροντας ωστόσο διαφορετικές απόψεις όσον αφορά στο κοινό στο οποίο απευθύνεται και στη 

χρησιμότητα του. Αρχικά, το παραμύθι δεν απευθυνόταν σε παιδιά αλλά είχε δημιουργηθεί για 

τον λαϊκό άνθρωπο και για τις λαϊκές κοινωνίες. Αυτή η άποψη επικράτησε μέχρι και τον 18ο 

αιώνα.  

Από τον 18ο αιώνα και έπειτα παρατηρείται μια σταδιακή αλλαγή, με αποτέλεσμα να 

υπάρξει αστικοποίηση του παραμυθιού, δηλαδή η ιδεολογική μεταμόρφωση των κειμένων, 

σύμφωνα με τον Zack Zipes (Shavit, 1986:20). Όπως αναφέρεται από την Καπλάνογλου η 

αστικοποίηση του παραμυθιού συνιστά μια διαδικασία δεκτικότητας του λαϊκού παραμυθιού 

από επώνυμους συγγραφείς και η μετατροπή τους σε λογοτεχνικό είδος (Καπλάνογλου, 

2002:46). Αυτή ακριβώς η μετατροπή των παραμυθιών συνέβη διότι το παραμύθι μέχρι εκείνη 

την περίοδο απευθύνονταν κυρίως σε λαϊκούς ανθρώπους και προκειμένου να εισβάλλει στον 

κόσμο των αστών έπρεπε να τροποποιηθεί τόσο λεξιλογικά όσο και εκφραστικά. Παράλληλα, 

εκείνη την περίοδο άρχισε να γίνεται ευρέως αντιληπτό ότι το παραμύθι μπορεί να προσφέρει 

και στο παιδί, οδηγώντας στην καταγραφή και διασκευή παραμυθιών από αρκετούς συγγραφείς 

όπως οι αδερφοί Γκριμ, ο Περώ, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν κ.α. Μέσα από αυτή την διαδικασία 

αλλαγής του κοινωνικού ρόλου του παραμυθιού μετασχηματίζεται και απευθύνεται πλέον σε 

παιδιά (Καπλάνογλου, 2002:27). 

Αυτή η άποψη επικρατεί ακόμα και στις μέρες μας καθώς το παραμύθι συμβάλλει 

σημαντικά στην αγωγή και ανάπτυξη του παιδιού. Με τον όρο «αγωγή» ορίζεται η ομαλή 

διάπλαση, ολόπλευρη εξέλιξη, βαθύτερη καλλιέργεια και μόρφωση του παιδιού (Πυργιωτάκης, 

2000:54). Με τον όρο «ανάπτυξη» ορίζονται οι αλλαγές που συμβαίνουν καθώς το παιδί 

μεγαλώνει έως ότου φτάσει στην ωριμότητα (Κρασανάκης, 2003:47). Ο όρος ανάπτυξη είναι 

γενικός και περικλείει διάφορες παραμέτρους, όπως την ηθική και την συναισθηματική. 

Η ηθική ανάπτυξη αφορά τις αξίες, τις συνήθειες και τις συμβάσεις που ρυθμίζουν τη 

σχέση του ατόμου με την κοινωνία και καλλιεργούνται στα παιδιά από το κοινωνικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται έχοντας ως στόχο τη διαμόρφωση ηθικής κρίσης. Η 

συναισθηματική ανάπτυξη συνιστά στη δημιουργία/διαμόρφωση συναισθημάτων ακόμη και 

στην εξέλιξη, εκδήλωση αυτών σε ορισμένες καταστάσεις. Τα συναισθήματα και ο τρόπος 

εκδήλωσης τους είναι μια συνεχής αναπτυξιακή διαδικασία που συχνά επηρεάζεται από 

κοινωνικούς παράγοντες. 

 

3.2. Το παραμύθι ως ψυχοπαιδαγωγικό εργαλείο 
 

Το παραμύθι είναι σημαντικό εργαλείο τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην 

συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Ειδικότερα, ο Μερακλής (1999), τονίζει τη 

σπουδαιότητα αυτού του λογοτεχνικού είδους και υπογραμμίζει τα οφέλη που προσφέρει, 

ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, καθώς τότε ξεκινάει η 

βασική εκπαίδευση των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα οικοδομήσουν ουσιαστικές 

βάσεις με την αυτόνομη διδαχή στην προσχολική ηλικία ή με την παράλληλη χρήση του ως 

εργαλείο διδασκαλίας σε μεγαλύτερες τάξεις (Μερακλής, 1999:200-214). Σε αυτό το σημείο 
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τονίζεται η διασύνδεση που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο παραμύθι και στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι αφηγηματικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα η περίπτωση του παραμυθιού 

προσφέρουν σημαντικά στοιχεία στο παιδί λόγω της ψυχοπαιδαγωγικής ιδιότητας του 

παραμυθιού. 

Αναλυτικότερα, το παραμύθι συνιστά ένα εργαλείο το οποίο όταν αξιοποιηθεί σωστά 

κάνει τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα γνωστικά 

αντικείμενα όχι με παθητικό τρόπο αλλά ενεργητικά και βιωματικά κάνοντας πιο ευχάριστη τη 

διαδικασία της πρόσληψης, της κατανόησης και της οικειοποίησης της γνώσης. Για παράδειγμα, 

όταν επιχειρείται το παιδί να μάθει την έννοια της φιλίας μέσα από ένα παραμύθι που η έννοια 

αυτή αναδεικνύεται και σε συνδυασμό με τα προσωπικά βιώματα και εμπειρίες του παιδιού είναι 

δυνατόν να κατανοήσει ευκολότερα αυτή την έννοια. Έτσι, το παιδί μπορεί να αναδείξει τις 

δυνατότητες του, λόγω της ελευθερίας που υπάρχει σε αυτό τον τρόπο διδασκαλίας και του 

ενεργητικού ρόλου που κατέχει σε αυτόν, καθώς μοιράζεται τις εμπειρίες και τα βιώματα του.  

Ακόμη, μέσω των παραμυθιών η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού διευρύνεται και νέες 

έννοιες προσλαμβάνονται από αυτό. Όπως υποστηρίζει και ο Παμουκτσόγλου, η ανάγνωση 

παιδικών βιβλίων είναι σημαντική καθώς βελτιώνεται η γραπτή και προφορική έκφραση των 

παιδιών και αναπτύσσεται ουσιαστικά η επικοινωνιακή τους ικανότητα (Παμουκτσόγλου, 

2007:46-47). Σε αυτό συγκλίνουν και άλλοι θεωρητικοί που υποστηρίζουν ότι η επαφή των 

παιδιών με τη λογοτεχνία αποτελεί παράγοντα σχολικής ακαδημαϊκής επιτυχίας (Καρπόζηλου, 

2009: 50) 

Πέρα από το γνωστικό κομμάτι, το παιδί μέσω του παραμυθιού έχει την δυνατότητα να 

ανακαλύψει και να γνωρίσει καλύτερα την προσωπικότητα του και τους γύρω του. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με την ταύτιση που υπάρχει με έναν ήρωα, τις αντιδράσεις και τις σκέψεις του που 

εκδηλώνονται μέσα από αυτόν και την υιοθέτηση ενδεχομένως αντίστοιχων στάσεων και 

αντιλήψεων. Έτσι, γίνεται εμφανής η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα και με αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται ένα κλίμα συλλογικότητας. Ακόμη, το παραμύθι δίνει τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν ενεργά όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το μαθησιακό τους επίπεδο, καθιστώντας 

αντιληπτό ότι το παραμύθι και κατ’ επέκταση οι αφηγηματικές προσεγγίσεις, ενώνουν τα άτομα 

που βρίσκονται κάθε φορά στο συγκεκριμένο πλαίσιο της αφήγησης του παραμυθιού (Αυδίκος, 

2007:32, στο Μαλαφάντης, 2007). 

Ως προς την ηθική πλευρά και ανάπτυξη του παιδιού έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις. 

Συγκεκριμένα, ο Piaget υποστήριζε ότι λόγω των σταδίων που δημιούργησε ο ίδιος, τα παιδιά 

δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν και να κατανοήσουν διάφορες κοινωνικές έννοιες διότι δεν 

είναι αρκετά ανεπτυγμένα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την άποψη από διάφορους θεωρητικούς, 

ότι τα παιδιά είναι σε θέση από πολύ μικρή ηλικία να κατανοούν τέτοιες έννοιες. Για παράδειγμα, 

οι Kaganand Lamb (1987), υποστηρίζουν ότι τα παιδιά από την ηλικία των δύο ετών 

αναπτύσσουν ηθική συνείδηση. Στην διαμόρφωσητης ηθικής συμπεριφοράς και συνείδησης του 

κάθε ατόμου συμβάλλει καθοριστικά η οικογένεια και το σχολείο.  

Η ηθική αγωγή και ανάπτυξη αφορά στην καλλιέργεια ηθικής συνείδησης και στη 

διαμόρφωση ηθικών στάσεων και αντιστοίχως ενός σωστού χαρακτήρα και μιας σωστής 

προσωπικότητας. Η ηθική συμπεριφορά πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το πλαίσιο στο 

οποίο εντάσσεται κάθε φορά το άτομο. Η ηθική συμπεριφορά και κατ’ επέκταση το ήθος, έχει 

να κάνει με τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε πλαίσιο. Η δημιουργία κανόνων στο 

εκάστοτε πλαίσιο συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτονομίας του κάθε ατόμου και έλεγχο του εαυτού 

του. Η ηθική συμπεριφορά χτίζεται σταδιακά και διαφοροποιείται με το πέρασμα του χρόνου 

λόγω της αύξησης των εμπειριών. 

Ο θεμέλιος λίθος για την διαμόρφωση της ηθικής κάθε ατόμου συνιστά η οικογένεια και 

το σχολείο. Ο σκοπός της ηθικής συνείδησης είναι να δημιουργηθεί η κριτική σκέψη στα άτομα, 

με το να σκέφτονται τι είναι σωστό, τι λάθος, τι είναι καλό και τι είναι κακό, κάτι που 

πραγματώνεται με την οικοδόμηση στάσεων και αξιών (ηθική συνείδηση) προκειμένου να 
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κάνουν σωστές επιλογές, κάτι που απορρέει από την κριτική σκέψη (Χριστοδούλου-Γκλιάου, 

2010:238-250, στο Σακκελαρίου, Ζεμπύλας & Πέτρου, 2010). Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης όσο 

και διαμόρφωσης στάσεων και αντιλήψεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το παράδειγμα 

του παραμυθιού, καθώς μέσω αυτού προβάλλονται διάφορα ζητήματα τα οποία καλείται να 

ανακαλύψει, να προσλάβει και έπειτα να τα ερμηνεύσει και να κατακτήσει ο αναγνώστης-παιδί 

με την κριτική του σκέψη. Ειδικότερα, μέσα στο παραμύθι προβάλλονται ηθικοί χαρακτήρες ως 

πρότυπα συμπεριφοράς που άλλοτε τα παιδιά ταυτίζονται και άλλοτε όχι, διαμορφώνοντας την 

ηθική τους συνείδηση με την επιλογή που κάνουν. Το παραμύθι λοιπόν, μεταβιβάζει στον 

αναγνώστη-παιδί συμπεριφορές και αξίες που θα το βοηθήσουν να διαμορφώσει το ηθικό 

κριτήριο (Παπαντωνάκης, 2007:46). 

Κομβικός είναι και ο τρόπος που γίνεται η αφήγηση ενός παραμυθιού, γιατί μέσω αυτού 

το παιδί χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο το παραμύθι ώστε να αναπτύξει τη φαντασία του και να 

εμπλουτίσει τον εσωτερικό του κόσμο. Η αφήγηση του παραμυθιού κατέχει σημαντικό ρόλο 

στην ψυχική εξέλιξη του παιδιού. Η αφήγηση είναι απαραίτητο να προβάλλεται με μια δυναμική 

διαδικασία ειδικά την περίοδο που δεν είναι σε θέση το παιδί να διαβάζει από μόνο του τα 

παραμύθια. Σε αυτή την ηλικία καθοριστικό ρόλο προκειμένου να έρθουν σε επαφή τα παιδιά 

με αυτό το λογοτεχνικό είδοςκατέχουν η οικογένεια και οι εκπαιδευτικοί. Σε μεγαλύτερες ηλικίες 

που τα παιδιά διαλέγουν και διαβάζουν μόνα τους, οι αφηγήσεις λειτουργούν και επιδρούν 

διαφορετικά στον ψυχισμό των ατόμων. Η επαφή του παιδιού με το λογοτεχνικό αυτό είδος, του 

δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτενέργεια. Σε πολλά παραμύθια 

προβάλλεται το στοιχείο ότι στο τέλος και οι αδύναμοι μπορεί να πετύχουν και να αλλάξουν τη 

ζωή τους. Έτσι, με το να προσλάβει αυτό το μήνυμα το παιδί αυτομάτως το βοηθά να αναπτύξει 

την προσωπικότητα του και κατά συνέπεια ο ψυχισμός του ενδυναμώνεται και αναπτύσσεται 

(Μαλαφάντης, 2006:49). 

Παράλληλα, τα παιδιά με το παραμύθι εκφράζουν τα συναισθήματα τους αυθόρμητα 

χωρίς περιορισμούς, αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη, δημιουργούν καταστάσεις και 

μεταφέρονται τα ίδια σε έναν φανταστικό κόσμο με έντονα βιωματικά στοιχεία (Μαλαφάντης, 

2006:159). Η διαδικασία ενσωμάτωσης βιωματικών εμπειριών μέσα στα παραμύθια καθιστά την 

ανάγνωση ενδιαφέρουσα και σημαντική.  

Τα παραμύθια κατέχουν κυρίαρχη θέση στον ψυχισμό των παιδιών και στην καλλιέργεια 

τους διότι με την διήγηση των παραμυθιών τα παιδιά ταυτίζονται με έναν ήρωα και τις απόψεις 

του, ταυτίζονται με τις πράξεις του και τις αξίες που μεταφέρουν. Με αυτό τον τρόπο το 

παραμύθι προσφέρει και μεταδίδει στοιχεία πολιτισμού και αξίες που το παιδί ενσωματώνει στην 

ψυχή του και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του (Μαλαφάντης, 2006:185, 239).  

Κάθε φορά που υπάρχει αφήγηση ενός παραμυθιού το άτομο το αντιλαμβάνεται και το 

ερμηνεύει διαφορετικά και επομένως ταυτίζεται με διαφορετικούς ήρωες. Αυτό εξαρτάται άμεσα 

από τον ψυχισμό του παιδιού. Για παράδειγμα το τέρας ενός παραμυθιού μπορεί να είναι ένας 

χαρακτήρας με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί ένα θυμωμένο παιδί προκειμένου να εκτονωθεί 

συναισθηματικά. Το παραμύθι δημιουργεί στο παιδί το αίσθημα της συμπόνιας, της συμπάθειας 

και της ηθικής, εγείροντας διάφορα συναισθήματα. Τα παιδιά μέσα από τα παραμύθια 

εσωτερικεύουν πληροφορίες, βλέπουν διαφορετικούς χαρακτήρες και συμπεριφορές που 

αργότερα θα βιώσουν στην πραγματικότητα.  

Το παραμύθι προετοιμάζει το παιδί για την ζωή, όντας ένα μέρος της ζωής μας, 

ειδικότερα, το προϊδεάζει για το τι θα βιώσει στην ζωή του και το προετοιμάζει να ενταχθεί 

ομαλά σε αυτήν. Η πραγματικότητα του θα είναι γεμάτη από αγάπη, αγωνίες και συγκρούσεις, 

όπως και οι ήρωες που ταυτίζεται στα παραμύθια.  

Το ηθικό δίδαγμα κάθε παραμυθιού περιέχει αλήθειες που κάθε φορά το παιδί καλείται 

να προσλάβει. Η πρόσληψη εξαρτάται άμεσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες που έχει το παιδί 

και την συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όλα τα ηθικά διδάγματα ενός παιδιού 

περνάνε στο υποσυνείδητο του από πολύ μικρή ηλικία που αργότερα θα αποτελέσουν εφόδια για 
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την ζωή του. Παραδείγματος χάριν, το καλό νικά το κακό, η εξυπνάδα έχει σημαντικότερη θέση 

από τη δύναμη και η πονηριά τιμωρείται. Τα παραμύθια προτείνουν στο παιδί λύσεις στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσα από την προβολή διαφόρων καταστάσεων που περνάει ο 

ήρωας και στο τέλος τα καταφέρνει. Έτσι, δίνεται στο παιδί το μήνυμα ότι μέσα από επιμονή 

και υπομονή ξεπερνιούνται όλες οι δυσκολίες. Όμως αυτό καλλιεργεί μια ουτοπική αντίληψη 

για την πραγματικότητα. Με την ανάγνωση των παραμυθιών μπορούμε να κατανοήσουμε ποια 

παραμύθια είναι αγαπητά στο παιδί και ποια όχι, κάτι που υποδεικνύει ως ένα βαθμό τον ψυχισμό 

του παιδιού.  

Τα παραμύθια έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

καθώς μέσα από αυτά προβάλλονται διάφορα συναισθήματα και καταστάσεις, όπως η αγάπη, η 

αλληλεγγύη και ο σεβασμός, τα οποία καλείται στην πραγματικότητα να υιοθετήσει. 

Παράλληλα, δρουν θετικά στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, τονώνοντας την αυτοπεποίθηση του 

και παρουσιάζοντας του καταστάσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει (Καρπόζηλου, 2009:47). 

Ακόμη, το παραμύθι είναι ένας τρόπος να ανακαλύψει τα δικά του συναισθήματα, να τα 

διαχωρίσει και να διακρίνει τα συναισθήματα των άλλων και ίσως ακόμη να τα συγκρίνει με τα 

δικά του. Επίσης, αναδεικνύεται μέσα από αυτά το ενδεχόμενο ένα άτομο να προβάλλει και να 

βιώνει πολλά διαφορετικά συναισθήματα προς ένα άλλο άτομο ή μια κατάσταση, πράγμα που 

συμβαίνει και στην πραγματικότητα (Καρπόζηλου, 2009:47-48∙ Παπαντωνάκης, 2007:46). 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού 

δρα καταλυτικά στην πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού καθώς απευθύνεται σε πολλούς τομείς 

ανάπτυξης του όπως τον ηθικό και το συναισθηματικό. Όμως, αρκετοί υποστηρίζουν ότι κάνει κακό 

στην ηθική του παιδιού η επαφή  με το παραμύθι. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Μερακλής τα παιδιά 

μικρής ηλικίας πρέπει να έρχονται σε επαφή με το λαϊκό παραμύθι, χωρίς μεταβολές και 

τροποποιήσεις αλλά όπως έχει μεταφερθεί από την λαϊκή παράδοση. Όπως υποστηρίζει, ο κόσμος 

που προβάλλει το παραμύθι είναι αποστασιοποιημένος από την πραγματικότητα που καλείται να 

ενταχθεί το παιδί με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην ηθική του διαμόρφωση. Όσον 

αφορά τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας θεωρεί ότι το παραμύθι πρέπει να παρέχεται στα παιδιά 

διασκευασμένο με στοιχεία της πραγματικότητας.  

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο σύγχρονος τρόπος γραφής των παραμυθιών είναι απαραίτητο 

να κρατάει το βαθύτερο περιεχόμενο των λαϊκών παραμυθιών προκειμένου να υπάρχει επαφή 

ανάμεσα στο λαϊκό και  έντεχνο λαϊκό παραμύθι. Το βαθύτερο περιεχόμενο του λαϊκού παραμυθιού 

συνιστά η ηθική ομορφιά και οτιδήποτε κακό και ηθικά άσχημο παραγκωνίζεται (Μερακλής, 

1999:73-74).   

Η επαφή των παιδιών με το λογοτεχνικό αυτό είδος είναι σημαντική και ιδιαιτέρως με τα 

λαϊκά και σύγχρονα παραμύθια καθώς παρουσιάζονται σε αυτά όλες οι πτυχές της 

πραγματικότητας και έτσι θα ωθήσουν το παιδί να προσαρμοστεί στις καταστάσεις της 

πραγματικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να μελετηθούν τρία από τα παραμύθια του Hans 

Christian Andersen. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος συγγραφέας λόγω του 

εναλλακτικού τρόπου γραφής του για τα δεδομένα της εποχής που έδρασε καθώς και της 

ιδιαιτερότητας της προσωπικότητας του. Παράλληλα, επιχειρείται να εντοπιστούν τα σκοτεινά 

σημεία της προσωπικότητας του μέσα από τα λογοτεχνικά του κείμενα που αποτυπώνεται το 

αυτοβιογραφικό στοιχείο. Τέλος, επιλέχθηκε διότι παρόλο που έδρασε σε μια άλλη εποχή 

καθίσταται σύγχρονος όσα χρόνια και αν περάσουν καθώς πραγματεύεται διαχρονικά θέματα 

και ζητήματα. 

 

4.2. Βιογραφία 

 

O Hans Christian Andersen είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της 

παιδικής λογοτεχνίας με κομβική συμβολή στην παγκόσμια λογοτεχνία. Γεννήθηκε στις 2 

Απριλίου του 1805 στο Οντένσε, στο νησί Φιονία της Δανίας. Ο πατέρας του εργαζόταν ως 

τσαγκάρης και η μητέρα του έπλενε ρούχα σε διάφορες οικογένειες προκειμένου να συνεισφέρει 

στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ο πατέρας του το 1816 πεθαίνει πολύ νέος, αφήνοντας τον 

Χανς ορφανό και την μητέρα του να είναι το μόνο στήριγμα στην οικογένεια. Έπειτα από δύο 

χρόνια η μητέρα του ξανά παντρεύεται, οδηγώντας τον Χανς να κλειστεί περισσότερο στον 

εαυτό του. 

Ο Χανς μετά τον θάνατο του πατέρα του προσπάθησε να μάθει την τέχνη του τσαγκάρη 

χωρίς επιτυχία. Όταν τελείωσε το σχολείο των άπορων παιδιών, μπήκε σε ένα ραφτάδικο χωρίς 

πάλι να μπορέσει να μάθει και αυτή την τέχνη. Αυτό οφειλόταν στο ότι το ενδιαφέρον του το 

είχε κερδίσει το θέατρο, κάτι που γίνεται αισθητό από το ότι αποστήθιζε ολόκληρα κείμενα. Η 

πρώτη του επαφή με το θέατρο πραγματοποιήθηκε σε ηλικία 7 ετών, όταν ο πατέρας του τον 

πήγε να παρακολουθήσει μια παράσταση.  Παράλληλα, του άρεσε ιδιαίτερα να απαγγέλει 

διάφορα έργα και να τραγουδά στους φίλους του.  

Το 1819 σε ηλικία 14 ετών ο Χανς πηγαίνει στην Κοπεγχάγη προκειμένου να μπει στο 

Βασιλικό Θέατρο και να γίνει ηθοποιός. Για τρία χρόνια ζούσε σε άσχημες συνθήκες σε 

υποβαθμισμένες περιοχές της Κοπεγχάγης. Έδωσε εξετάσεις στο Βασιλικό Θέατρο αλλά το 

παρουσιαστικό του δεν τον βοήθησε καθώς ήταν άσχημος και αδύνατος και έτσι δεν κατάφερε 

να εισαχθεί. Μετά την απόρριψη του από το θέατρο άρχισε να σπουδάζει μουσική καθώς διέθετε 

ωραία φωνή, όμως ξαφνικά αρρώστησε και έχασε τη φωνή του. Έτσι, ο Χανς προσπάθησε να 

καλλιεργήσει το ταλέντο που είχε στην ποίηση. 

Σε ηλικία 17 ετών ο ίδιος στάθηκε τυχερός καθώς ένας αξιωματούχος τον πήρε υπό την 

προστασία του και του έδωσε τη δυνατότητα να μορφωθεί μέσω υποτροφίας. Η αδυναμία του 

να μορφωθεί σε ένα επίπεδο και να μάθει δανική γραφή, τον απέτρεψε από το να γίνει συνεπής 

φοιτητής. 

Το πρώτο του ποίημα το γράφει το 1826 με αφορμή την μετάθεση του διευθυντή του 

σχολείου όπου φοιτούσε, Simon Meisling, με τίτλο «Το παιδί που πεθαίνει» υπογραμμίζοντας 

την προβληματική σχέση που είχαν. Το 1827 ο διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου, του αλλάζει 

σχολείο και του προσφέρει ιδιωτική εκπαίδευση, δίνοντας εξετάσεις στην Κοπεγχάγη. Το ίδιο 

έτος θα εκδοθούν αρκετά ποιήματα του στο πιο φημισμένο λογοτεχνικό περιοδικό της πόλης. Το 
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πρώτο του ποίημα δημοσιεύεται πλέον στα δανέζικα και στα γερμανικά. Ένα χρόνο αργότερα 

το 1828 εισάγεται στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να σπουδάσει φιλολογία, χωρίς να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εκείνη την περίοδο είχε συχνές επαφές με οικογένειες της πόλης, 

ερχόμενος πιο κοντά με τον H.C. Orsted και με τους Κόλιν.  

Το 1829 γράφει το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Περίπατος από το κανάλι του Χόλμενς» 

και το πρώτο του θεατρικό «Αγάπη στον πύργο του Νίκολας». Το 1830 εκδίδει τα «Ποιήματα», 

τα οποία συμπεριλαμβάνουν το πρώτο του παραμύθι «Ο νεκρός άνθρωπος», κι ένα κείμενο χωρίς 

τίτλο αρχικά, που αργότερα ξαναέγραψε με τον τίτλο «Ταξιδιωτικός σύντροφος». Τα τρία αυτά 

έργα έγιναν αποδεκτά στο κοινό με πολύ καλές κριτικές. Το 1831 ταξιδεύει στη Γερμανία 

αποτυπώνοντας τις εντυπώσεις του από το ταξίδι στο έργο του «Εντυπώσεις από το ταξίδι στην 

οροσειρά Χαρτς και στην σαξονική Ελβετία» που είχε μεγάλη επιτυχία (Ελευθεριάδου, 1984:82). 

Επιπρόσθετα, το 1831 εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή «Σιλουέτες», η οποία 

ακολουθήθηκε από κείμενα για όπερες. Το 1833-1834 πραγματοποιεί ταξίδια με τη βοήθεια 

δημόσιου επιδόματος. Στην Ιταλία απέκτησε μεγάλη εμπειρία καθώς γνώρισε αρκετούς 

καλλιτέχνες. Σημαντική ήταν η φιλία του με τον γλύπτη Bertel Thorvaldsen που θα τον 

εμπνεύσει να γράψει τα παραμύθια «Οικογενειακοί γείτονες», «Η φωλιά του κύκνου» και 

«Παιδιάστικες κουβέντες». Την ίδια χρονιά πεθαίνει η μητέρα του στο πτωχοκομείο του Οντένσε 

όπου έζησε τα τελευταία της χρόνια.  

Το 1835 εκδίδει την πρώτη του νουβέλα με τίτλο «Αυτοσχεδιαστής». Αυτό το έργο 

μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες και του εξασφαλίζει για πρώτη φορά διεθνή φήμη. Την 

περίοδο 1836-1837 εκδίδονται τα μυθιστορήματα Ο.Τ. (Ottenligt Tugthus= Αναμορφωτήριο) 

και «Απλώς και μόνον οργανοπαίκτης» με κοινό υπότιτλο «Η ζωή στη Δανία». Η πρώτη του 

ποιητική συλλογή με παραμύθια γράφτηκε το 1835-1837 περιλαμβάνοντας 19 ιστορίες με τίτλο 

«Παραμύθια για Παιδιά». Το 1845 ο τίτλος της συλλογής άλλαξε σε «New fairytales» και οι 

τέσσερις σειρές που κυκλοφόρησαν με τον ίδιο τίτλο περιλάμβαναν 22 πρωτότυπες ιστορίες οι 

οποίες αποτέλεσαν τις σημαντικότερες από τα έργα του συγγραφέα (Ελευθεριάδου, 1984:80-

84). 

Το 1838 αμείβεται για την προσφορά του ως καλλιτέχνης με το ετήσιο επίδομα του 

ποιητή. Το 1839 δημοσιεύεται το «Εικονογραφημένο βιβλίο χωρίς εικόνες» που αποτελούνταν 

από παραμύθια σε μικρογραφίες. Η επόμενη χρονιά είναι εξαιρετικά αποδοτική για τον 

Άντερσεν καθώς ασχολείται με διάφορα λογοτεχνικά είδη. Η τραγωδία «Ο Μουλάτο» 

παρουσιάζεται στο θέατρο κερδίζοντας το κοινό. Το 1840-1841ταξιδεύει στη Γερμανία, στην 

Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στην Τουρκία. Εκείνη την περίοδο γράφει το διήγημα 

με τίτλο «Ο αδερφοποιτός μου» όπου περιγράφει τη ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας και τους ισχυρούς δεσμούς που υπήρχαν ανάμεσα στις οικογένειες (Γεωργίου-

Νίλσεν, 1994:76). 

Από το 1843 αρχίζει να ασχολείται πιο συστηματικά με την παιδική λογοτεχνία και σε 

όλη την διάρκεια της ζωής του θα γράψει 168 παραμύθια. Δύο χρόνια αργότερα το 1845 τα έργα 

του αρχίζουν να μεταφράζονται στα αγγλικά και το 1848 τα παραμύθια του μεταφράζονται και 

στα γαλλικά. Το 1847 οι πρώτες συλλογές έργων του εμφανίζονται στη Γερμανία. Η πρώτη του 

αυτοβιογραφία δημοσιεύεται στη Λειψία με τον τίτλο «Παραμύθι της ζωής μου χωρίς ποίηση». 

Εκείνη την περίοδο θα κάνει το πρώτο του ταξίδι στη Σκωτία και στην Αγγλία όπου θα γνωρίσει 

τον συγγραφέα  Κάρολο Ντίκενς. Το 1848 εκδίδεται το παραμύθι «Η ιστορία της μητέρας μου» 

και το μυθιστόρημα «Οι δυο Βαρονέσσες». Το 1849 ταξιδεύει στη Σουηδία και γράφει το 

ταξιδιωτικό «Στη Σουηδία» που εκδίδεται το 1851. Το ίδιο έτος του απονέμεται τιμητικά ο τίτλος 

του καθηγητή και την ίδια χρονιά εκδίδεται το ταξιδιωτικό «Στην Ελβετία».  

Το 1855 κυκλοφορεί στη Δανία με περισσότερες λεπτομέρειες η αυτοβιογραφία του με 

τίτλο «Το παραμύθι της ζωής μου». Λίγα χρόνια αργότερα το 1857 ο Χάνς πήγε πάλι στην Αγγλία 

όπου έμεινε ένα μήνα μαζί με τον Ντίκενς. Την ίδια χρονιά εκδίδεται το μυθιστόρημα του «Να 

ζει κανείς ή να μη ζει». Το 1858 ο Χανς ξεκίνησε να διαβάζει ιστορίες του σε παιδιά των εργατών. 
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Το 1861 ο θάνατος του Κόλιν τον επηρεάζει σημαντικά. Το 1862-1863 ταξιδεύει στην Ισπανία 

όπου εκδίδεται την ίδια χρονιά το ταξιδιωτικό «Στην Ισπανία». Παράλληλα, εκδίδεται η πρώτη 

συλλογική έκδοση των παραμυθιών του. Το 1866 ταξιδεύει στην Ολλανδία, τη Γαλλία, την 

Ισπανία και την Πορτογαλία. Το ταξιδιωτικό «Επίσκεψη στην Πορτογαλία» κυκλοφορεί το 1868. 

Το 1867 γίνεται επίτιμος πολίτης του Όντενσε και διορίζεται σύμβουλος επικρατείας. Το 1868 

ταξιδεύει στο Παρίσι δυο φορές όπου καταγράφει τις επισκέψεις του στο παραμύθι «Η Δρυάδα». 

Το 1870 εκδίδεται το μυθιστόρημα του «Φορτουνάτος». Τα επόμενα χρόνια έως και το 

1872 συνεχίζει να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη γράφοντας για τα ταξίδια του. Το 1872 

δημοσιεύονται τα τελευταία του παραμύθια «Κλειδί», «Η θεία Πονόδοντος» και «Ο Κηπουρός 

κι η οικογένεια». Το 1874 του αποδίδεται ο τίτλος «Konferensrad»και ένα χρόνο αργότερα το 

1875 ο Χανς πεθαίνει από καρκίνο στο συκώτι στην έπαυλη της οικογένειας Μελχιόρ, στην 

Κοπεγχάγη. Ο τάφος του βρίσκεται στο κοιμητήριο Ασιστένς της δανικής πρωτεύουσας 

(Ελευθεριάδου, 1984:85-86). 

Η λογοτεχνική προσφορά του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ήταν σημαντική και 

αναγνωρίστηκε με την καθιέρωση το 1951 του διεθνούς βραβείου Χ.Κ. Άντερσεν από την IBBY, 

τον διεθνή οργανισμό βιβλίων για τη νεότητα. Παράλληλα, η ημερομηνία της γέννησης του έχει 

καθιερωθεί προς τιμήν του ως παγκόσμια ημέρα βιβλίου.  

Δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν ανεπηρέαστοι οι Έλληνες συγγραφείς από τον 

παγκοσμίου φήμης Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Αν και τα παραμύθια του άργησαν να κάνουν την 

εμφάνιση τους στον ελληνικό χώρο, εμφανίστηκαν νωρίτερα σε σχέση με τα παραμύθια άλλων 

συγγραφέων. Αυτή η καθυστέρηση ενδεχομένως να οφείλεται στην υποχώρηση του ελληνικού 

ρομαντισμού. Παράλληλα, οι μεταφράσεις των παραμυθιών του Άντερσεν βρίσκονταν πάνω από 

τριάντα χρόνια στα ελληνικά περιοδικά καθιστώντας φανερή την θερμή υποδοχή των έργων του 

στον ελληνικό χώρο. Αυτό διαπιστώνεται και από τον τρόπο που χειρίστηκαν οι μεταφραστές 

τα έργα του, τοποθετώντας το όνομα του σε κάθε δημοσίευση. Ακόμη, η απήχηση των έργων 

του στην Ελλάδα έγκειται στον πρωτότυπο τρόπο συγγραφής του και την μακρινή επαφή που 

είχε με την παράδοση σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συγγραφείς που έγραφαν βασιζόμενοι 

μόνο στην λαϊκή παράδοση. Αυτήν ακριβώς την πρωτοτυπία αναζητούσαν τα ελληνικά 

περιοδικά και γι αυτό υπήρχε τόσος χώρος για τα παραμύθια του Άντερσεν (Καπλάνογλου, 

1998:185-186,201). 

Όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο ο Άντερσεν έγινε γνωστός από τις μεταφράσεις του Δ. 

Βικέλα. Ωστόσο, πριν το μεταφραστικό εγχείρημα του Βικέλα εντοπίζονται από τον Δ. Γιάκο 

μια μετάφραση τριών παραμυθιών του Άντερσεν στην εφημερίδα του Αλέξανδρου Ρίζου 

Ραγκαβή «Ευνομία». Η επίσημη ωστόσο εισαγωγή του Άντερσεν στην Ελλάδα διαφαίνεται από 

το 1873 και μετά με τις ολοκληρωμένες αυτοτελείς μεταφράσεις των παραμυθιών του καθώς και 

εκτενείς βιογραφίες του (Καπλάνογλου, 1998:187). Όλες οι βιογραφίες προβάλλουν έντονα τις 

δυσκολίες που πέρασε έως ότου φτάσει στην επιτυχία και στην αναγνώριση καθώς επίσης θίγουν 

και τους συσχετισμούς του Άντερσεν με ήρωες των έργων του. Το 1873 μεταφράστηκαν στην 

ελληνική γλώσσα από τον Δημήτριο Βικέλα για πρώτη φορά τα «Παραμύθια λαϊκά εκ των του 

Άντερσεν» τα οποία τυπώθηκαν στη Λειψία «Χάριν των ανεψιών του». Από εκείνη την περίοδο 

έγιναν πάρα πολλές εκδόσεις και πολλά από τα παραμύθια του είναι ευρέως γνωστά όπως «Το 

άσχημο παπί», «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», «Το μολυβένιο στρατιωτάκι», κ.α. 

(Αναγνωστόπουλος, 1984:29) 

Ως προς την επίδραση του Άντερσεν στους νεότερους Έλληνες λογοτέχνες δεν μπορεί 

να επιβεβαιωθεί ότι τους άσκησε ολοκληρωτικά επίδραση, καθώς υπήρχε το κίνημα του 

ρομαντισμού που ενστερνίζονταν τέτοιες απόψεις. Ουσιαστικά δεν μπορεί να υποστηριχτεί με 

βεβαιότητα αν ο Άντερσεν ή το κίνημα του Ρομαντισμού ήταν αυτό που παρότρυνε τους 

Έλληνες συγγραφείς να γράψουν με αυτό τον τρόπο. Η επίδραση του Άντερσεν είναι πιο φανερή 

στο περιοδικό η «Διάπλασις των Παίδων» όπου οι Έλληνες λογοτέχνες βασίζονται σε κάποιο 

παραμύθι του Άντερσεν και γράφουν κάτι παρόμοιο αλλάζοντας τον τρόπο που προβάλλονται 
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κάποιες καταστάσεις όπως για παράδειγμα το παραμύθι «Το παπάκι που έγινε κύκνος» του 

Πέτρου Πυργωτού, το οποίο βασίζεται στο «Ασχημόπαπο» του Άντερσεν. Ακόμη ένας τρόπος 

που εντοπίζεται η επίδραση του Άντερσεν έγκειται στο ότι οι Έλληνες συγγραφείς 

χρησιμοποίησαν ως βάση ένα παραμύθι του Άντερσεν χωρίς να αλλάξουν σημαντικά πράγματα 

από το πρότυπο (Καπλάνογλου, 1998:202-203).  

 

4.3. Άντερσεν &ρομαντισμός 

 

Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ανήκει στο κίνημα του Ρομαντισμού και αυτό διαφαίνεται 

έντονα στα έργα του αλλά και στον τρόπο γραφής του ημερολογίου του, γι’ αυτό και η συμβολή 

του στην παιδική λογοτεχνία χρειάζεται να μελετηθεί υπό αυτό το πρίσμα. Πιο συγκεκριμένα, 

το κίνημα του ρομαντισμού αναπτύχθηκε από τα τέλη του 18ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα στην 

Αγγλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ακολούθησε ιστορικά το κίνημα του διαφωτισμού και 

ήρθε αντιμέτωπο με την αριστοκρατία της εποχής. Ο ρομαντισμός αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κινήματα του πνεύματος και της τέχνης όλων των εποχών. Ωστόσο δεν πρέπει 

να θεωρείται ως κάτι αυτόνομο καθώς είναι μια διαδικασία αρκετών χρόνων. Το ρομαντικό 

κίνημα ακολούθησε και αποτελεί εξέλιξη του Προ-Ρομαντισμού με σημαντική έμφαση στον 

ενεργό ρόλο και στην χρήση της φαντασίας (Furst, 1974:54). Στην Ελλάδα και σε άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες εμφανίστηκε αργότερα, σε μια εποχή όπου ο Νεοκλασικισμός βρισκόταν στο 

προσκήνιο και υπερτόνιζε τη λογική και το συναίσθημα είχε παραγκωνιστεί τελείως. Το κίνημα 

του Ρομαντισμού δεν πρέπει να θεωρείται ως κάτι ενιαίο και ότι παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο 

εξάλλου παίζει σημαντικό ρόλο το κοινωνικό-ιστορικό-πολιτισμικό πλαίσιο που εντάσσεται. 

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι ανάμεσα στους Ευρωπαίους  ρομαντικούς λογοτέχνες υπήρχαν 

διαφοροποιήσεις (Furst, 1974:57). 

Αναλυτικότερα, ο ρομαντισμός προσπαθεί να εξαλείψει την λογική εκφράζοντας μια νέα 

αντίληψη για τη ζωή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία, στην δημιουργική φαντασία και 

στο ατομικό αίσθημα καθιστώντας εμφανή στα έργα των ρομαντικών τα προσωπικά βιώματα σε 

συνδυασμό με την υψηλή τέχνη της φαντασίας (Furst, 1974:70). Ο ρομαντισμός στοχεύει στην 

απελευθέρωση του ανθρώπου ώστε να μην πράττει και σκέφτεται με τη λογική αλλά να 

λειτουργεί με το συναίσθημα και τη φαντασία. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην δημιουργική 

έκφραση του ανθρώπου και στην απόλυτη ελευθερία του, χωρίς περιορισμούς και «κανόνες». Ο 

ρομαντικός άνθρωπος χαρακτηρίζεται από ανισορροπία και επαναστατεί ενάντια στην κοινωνία.  

Το κίνημα του ρομαντισμού δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε θέματα όπως ο έρωτας, η 

περιπέτεια, η ελευθερία, η φύση και ο θεός. Επιπρόσθετα, σκηνικά που συναντώνται συχνά είναι 

το ηλιοβασίλεμα, η βροχή, το φεγγάρι, τα ερείπια, τα νεκροταφεία και οι λίμνες. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο οι ήρωες διακρίνονται από ένα πνεύμα ανησυχίας και απελπισίας που ενδεχομένως 

να καταλήξει στο θάνατο. 

Ο ρομαντισμός παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν 

από άλλα κινήματα. Αναλυτικότερα, οι άνθρωποι δεν καταπιέζονται συναισθηματικά αλλά 

εκφράζουν τα συναισθήματα τους χωρίς φόβο αφήνοντας στην άκρη τη λογική. Παράλληλα, 

όσον αφορά στα συναισθήματα και στην έκφραση τους υπάρχουν έντονες ψυχολογικές 

μεταπτώσεις. Ακόμη, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η τάση φυγής από την 

πραγματικότητα και η ενεργοποίηση της φαντασίας. Η νοσταλγία για το παρελθόν και τη φύση 

αποτελεί χαρακτηριστικό του ρομαντισμού. Τέλος, αυτό που χαρακτηρίζει τον ρομαντισμό είναι 

η συνεχής μελαγχολία και η απαισιοδοξία (Furst, 1974:42, 44, 54). 

Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν άρχισε να ασχολείται με την παιδική λογοτεχνία στην εποχή 

όπου ο Ρομαντισμός ήταν ακόμα υπό διαμόρφωση. Συγκεκριμένα, το ίδιο το παραμύθι και ο 

λαϊκός πολιτισμός αναδύθηκαν μέσα από αυτό το κίνημα, καθώς επικρατούσε έντονα το 

συναίσθημα, πράγμα που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους λαϊκούς ανθρώπους. Ο ίδιος, στην αρχή 

δεν έγραφε για τα παιδιά αλλά στην πορεία της ζωής του αποφάσισε να γράψει παραμύθια και 
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ιστορίες για παιδιά. Συγκεκριμένα γράφει στον φίλο του B.S. Ingemann: «Παίρνω μια ιδέα που 

ταιριάζει σε μεγάλους και την αναπτύσσω για τους μικρούς, χωρίς να ξεχάσω ποτέ πως με ακούν 

και οι γονείς τους και πως πρέπει να προσφέρω και σ’ αυτούς αφορμή για σκέψεις» (Γεωργίου-

Νίλσεν, 1994:11). Στα παραμύθια και στις ιστορίες του είναι έντονα διατυπωμένο το 

αυτοβιογραφικό στοιχείο καθώς σε ορισμένα από αυτά είναι σαν να περιγράφει την ίδια του τη 

ζωή. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό καθώς πραγματεύεται σε αυτά διάφορα ζητήματα που τον 

απασχολούσαν σε όλη του την ζωή, όπως η εξωτερική του εμφάνιση, ο έρωτας και η εμμονή του 

με το θάνατο. Αυτά τα ζητήματα ήταν καινοτόμα σε μια εποχή όπου επικρατούσε η λογική. 

Παράλληλα, στο έργο του εντοπίζονται ρομαντικά θέματα όπως είναι η επαφή των 

ηρώων με τη φύση, με τα ζώα, η έκφραση συναισθημάτων των ηρώων μέσα στα έργα του, η 

επαφή με τον Θεό, η ανάδειξη των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και ο έρωτας. Ακόμη, 

εντοπίζονται περιγραφές σκηνικών που χαρακτηρίζουν τους ρομαντικούς ποιητές όπως  βροχή, 

ηλιοβασίλεμα, λίμνες. 

Ο Άντερσεν, παρόλη την πρωτοτυπία που είχε ο τρόπος γραφής του, χρησιμοποιούσε 

μοτίβα από την λαϊκή παράδοση τα οποία συνδύαζε με την φαντασία του και τα αναδιαμόρφωνε. 

Τα θέματα της πρώτης συγγραφικής προσπάθειας του Άντερσεν αντλήθηκαν από 

παραδοσιακούς μύθους, τους οποίους εξέλιξε αναπτύσσοντας και μεταλλάσσοντας τους με την 

φαντασία του. Ένα χαρακτηριστικό μοτίβο της λαϊκής παράδοσης είναι η ανάδειξη της 

κατώτερης τάξης, πράγμα που ενδεχομένως να σχετίζεται και με την δική του προσπάθεια να 

αναδυθεί στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα (Καπλάνογλου, 1998:183). Άλλη πηγή έμπνευσης 

για τον συγγραφέα αποτελεί η προφορική παράδοση και συγκεκριμένα οι ιστορίες που του έλεγε 

ο πατέρας του στα παιδικά του χρόνια. Αυτός ο συνδυασμός συνδράμει καθοριστικά στον 

ηθικοπλαστικό κόσμο του παιδιού καθώς το βοηθάει να κρατήσει επαφή με την παράδοση αλλά 

συνάμα να συνειδητοποιήσει τον ευεργετικό ρόλο που κατέχει η φαντασία στις ζωές των 

ανθρώπων. Αυτή η διαδικασία συνδυασμού δίνει την ώθηση στο παιδί να ενεργοποιήσει την 

κριτική του σκέψη και όχι να είναι ένας παθητικός δέκτης μιας παράδοσης. 

 

4.4. Χαρακτηριστικά του έργου του 

 

Στα έργα του Άντερσεν παρατηρείται η ένωση της πραγματικότητας με τη φαντασία σε 

μια ενιαία αντίληψη. Κύριο χαρακτηριστικό του έργου του αποτελεί το χιούμορ, το οποίο 

εντοπίζεται κυρίως στα πρωτότυπα παραμύθια του, με τις ασυνήθιστες περιγραφές του που 

προκαλούν εύθυμη διάθεση στον αναγνώστη. Επίσης, τα παραμύθια του και συγκεκριμένα το 

τέλος αυτών, δεν τείνει προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Ορισμένα από αυτά έχουν αίσια 

κατάληξη με την επικράτηση του καλού και του ωραίου και άλλα έχουν θλιβερό τέλος και είναι 

απαισιόδοξα.  

Τα παραμύθια του Άντερσεν υπογραμμίζουν την ειρήνη και την ανθρωπιά που πρέπει να 

υπάρχει στον κόσμο. Σε αυτά υπάρχουν σκηνές που συγκινούν και διδάσκουν στον αναγνώστη. 

Ακόμη, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό συνιστά ο επηρεασμός του Άντερσεν από τα 

παραμύθια των Γκριμ και του Χόφμαν, χωρίς όμως να ασπαστεί τον ίδιο τρόπο γραφής. Ο 

Άντερσεν έχει υιοθετήσει σε ορισμένα από τα παραμύθια του το λαϊκό στοιχείο το οποίο 

ανανεώνεται και ενσωματώνεται στα δικά του δεδομένα. Ουσιαστικά βασίζεται σε ορισμένα 

λαϊκά παραμύθια, τα οποία τα εξελίσσει και τα κάνει ιδιαίτερα περιγραφικά, όπως «Ο Μικρός 

Κλάους και ο Μεγάλος Κλάους», «Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι» και «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα», χρησιμοποιώντας παράλληλα στοιχεία των λαϊκών δοξασιών, όπως είναι οι 

κύκνοι που μεταμορφώνονται σε παλικάρια ή κοπέλες που φοράνε φτερά κύκνου και οι βάτραχοι 

με ανθρώπινη ψυχή. Επίσης, σπάνια αρχίζει στα παραμύθια του με την έκφραση «Μια φορά κι 

έναν καιρό.., χρησιμοποιώντας συνήθως έναν τόνο προφορικό, ζωηρό και εκφράσεις που 

συναντάμε στην καθημερινότητα (Βαλάση, 1984:95-97). 
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4.5. Οι ήρωες του Άντερσεν 

 

Ο Άντερσεν έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια γεμάτα πόνο και δυστυχία με σημαντικό 

αντίκτυπο στην παιδική του ψυχή. Με πολλούς από τους ήρωες του ταυτίζεται, προβάλλοντας 

μέσα από αυτούς τα προσωπικά του βιώματα. Αναλυτικότερα, εντάσσει τα ζητήματα που τον 

απασχολούσαν σε έναν χαρακτήρα της ιστορίας του και προβάλλει μέσα από εκείνον 

καταστάσεις και προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετώπισε και ο ίδιος στην ζωή του. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι «Το Ασχημόπαπο» όπου είναι έντονα εμφανές το 

αυτοβιογραφικό στοιχείο, καθώς όπως εκείνος δέχθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του έντονα 

την απόρριψη λόγω της εμφάνισης του, έτσι και το ασχημόπαπο, λόγω της εμφάνισης του, 

δέχεται την απόρριψη τόσο από την μητέρα και τα αδέρφια του όσο και από το κοινωνικό 

σύνολο. Όμως με την πάροδο του χρόνου, όπως ο συγγραφέας αναγνωρίστηκε και έγινε 

αποδεκτός έτσι και το ασχημόπαπο κατά τη διάρκεια της ιστορίας γίνεται αποδεκτό και βρίσκει 

την ισορροπία που τόσο επιζητούσε στη ζωή. Στα έργα του εναλλάσσονται έντονα ο πόνος και 

η χαρά, καθιστώντας εμφανές ότι οι ήρωες των έργων του περνάνε από διάφορα ψυχολογικά 

στάδια όπως πέρασε και ο ίδιος στη ζωή του.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άντερσεν κινούνταν στα παραμύθια του γύρω από τρία θέματα: 

το παιδί, την αρρώστια και τον θάνατο. Αρκετοί από τους ήρωες του Άντερσεν είναι παιδιά τα 

οποία έρχονται σε επαφή με τον θάνατο για να ξεφύγουν από την άσχημη πραγματικότητα. Η 

επαφή του συγγραφέα με τον παιδικό θάνατο τον καθιστά απόμακρο από την παιδική αθωότητα 

του μικρού παιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων παραμυθιών αποτελούν «Το 

κοριτσάκι με τα σπίρτα» και «Τα κόκκινα παπούτσια», όπου και οι δύο ηρωίδες ξεφεύγουν από 

την άσχημη κοινωνική πραγματικότητα με τον θάνατο τους. Τα παιδιά στα παραμύθια του 

Άντερσεν συνδέονται με αγγέλους και όχι με δαίμονες όπως παρουσίαζαν άλλοι συγγραφείς. 

Ένα χαρακτηριστικό της συγγραφικής αναφοράς του στα παιδιά είναι ότι δεν αναφέρεται ποτέ 

στην ενηλικίωση του παιδιού όπως προέβαλαν τα λαϊκά παραμύθια. Αντιθέτως, τα παιδιά στα 

παραμύθια του Άντερσεν μένουν πάντα μικρά και πεθαίνουν. Παράλληλα, αναφορές στο παιδί 

γίνονται και με την παρουσίαση ορφανών παιδιών στα παραμύθια του (Καπλάνογλου, 1998:207-

209). 

Αυτή η εμμονή της παρουσίασης του παιδικού θανάτου δεν ήταν αρνητικό για την 

απήχηση του στην Ελλάδα, αντιθέτως οι Έλληνες συγγραφείς γοητεύτηκαν από τον τρόπο 

παρουσίασης του, κάτι που εντοπίζεται στην μεταφραστική προσπάθεια του Ν. Χατζιδάκη που 

μετέφρασε για την Διάπλαση τα ποιήματα του Άντερσεν «Το παιδάκι και ο θάνατος» (1899) και 

«Η μητέρα και το παιδάκι» (1905). Αργότερα, ο ίδιος επιχείρησε ένα νέο εγχείρημα και 

δημοσίευσε ποιήματα με ανάλογη θεματολογία όπως «Αν ήμουν αγγελάκι» το 1898 και «Η ψυχή 

του παιδιού» 1909 κ.α. (Καπλάνογλου, 1998:210). 

Στα έργα του Άντερσεν οι ήρωες δεν είναι μόνο άνθρωποι αλλά και ζώα, φυτά και 

αντικείμενα που τους προσδίδει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως να δρουν και να αισθάνονται. 

Η ανθρωπόμορφη συμπεριφορά προσδίδει στα παραμύθια του μια άλλη νότα, ξεχωριστή, όχι 

συνηθισμένη που διακατέχεται από έντονο χιούμορ (Γεωργίου-Νίλσεν, 1994:58). 

Η ιδιαίτερη αναφορά που κάνει στη φύση και στα ζώα φαίνεται από τη συχνότητα της 

χρήσης τους. Ο Άντερσεν σε πολλά παραμύθια του συνδέει τη φύση με τα ζώα και τα 

αναπαριστά ως μια μικρογραφία της κοινωνίας προσδίδοντας τους ανθρώπινα χαρακτηριστικά. 

Τα ζώα και τα φυτά στον κόσμο του Άντερσεν συνομιλούν, αισθάνονται, αγαπούν, πονούν και 

μισούν όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Η παρουσίαση της έννοιας της αγάπης και η εξύμνηση 

της φύσης, αποτελούν έντονα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού. Με αυτή την ανθρωπόμορφη 

συμπεριφορά φυτών και ζώων ο Άντερσεν προσπάθησε να ξεπεράσει τα όρια της λογοτεχνίας 

(Γεωργίου-Νίλσεν, 1994:42,52).  

Όσον αφορά στους ανθρώπους που απαντώνται στα έργα του Άντερσεν εντοπίζονται τα 

παρακάτω μοτίβα. Στα διηγήματα και στα παραμύθια του δύο ήταν οι αγαπημένοι του ήρωες, οι 
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φοιτητές και οι ποιητές. Παράλληλα, τα παιδιά κατέχουν μια σημαντική θέση στα έργα του και 

αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάζει. Λίγο πολύ όλοι οι 

παραπάνω ήρωες έχουν προέλθει από τα βιώματα του ίδιου του Άντερσεν.  

Οι μονάρχες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Άντερσεν φέρνοντας τον σε επαφή 

με ένα εντελώς διαφορετικό κύκλο ανθρώπων όταν τον φιλοξενούσαν στα ταξίδια του. Οι 

γυναίκες στα έργα του Άντερσεν, όπως οι βασιλοπούλες και οι βασίλισσες κατέχουν μικρότερη 

θέση. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι ο ίδιος ο Άντερσεν σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του δεν είχε έρθει σε ουσιαστική επαφή με γυναίκες καθώς τον κρατούσαν σε απόσταση. Έτσι, 

διαφαίνεται πως τα έργα του χαρακτηρίζονται από σκληρότητα και εγωισμό. Επίσης, οι φοιτητές 

και οι ποιητές ανήκουν στο σύνολο των βιωμάτων του Άντερσεν για αυτό και δε διστάζει να 

τους τοποθετήσει μέσα στα έργα του. Φτωχός ο ίδιος, εντάχθηκε σε ένα φοιτητικό σωματείο και 

γνώρισε διάφορους ποιητές. Τέλος, πολλά παιδιά στα έργα του Άντερσεν αντιμετωπίζουν 

δύσκολες καταστάσεις και ζουν σε άθλιες συνθήκες όπως ακριβώς έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας 

(Γεωργίου-Νίλσεν, 1994:19-34). 

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ίδιος ο Άντερσεν μη 

μπορώντας να σβήσει από τη μνήμη του τα παιδικά και μετέπειτα χρόνια του, τα ενσωμάτωσε 

όλα μέσα στα έργα του προσδίδοντας στα κείμενα του έντονα το αυτοβιογραφικό στοιχείο. 

 

4.6. Η έννοια της οικογένειας στα παραμύθια του Άντερσεν 

 

Από τα προσωπικά βιώματα του Άντερσεν, η έννοια της οικογένειας φαίνεται να τον έχει 

επηρεάσει άμεσα. Στα παραμύθια του δεν παρουσιάζονται ιδανικές οικογένειες όπου οι σχέσεις 

τους κρατάνε για πάντα, διότι ο ίδιος πίστευε ότι η ευτυχία είναι παροδική. Η άποψη αυτή 

ενισχύθηκε τόσο από το θάνατο του πατέρα του όσο και από το θάνατο του πατριού του. Γι’ 

αυτό το λόγο μέσα στα παραμύθια του δεν μπόρεσε ποτέ να διαμορφώσει εξιδανικευμένες 

συζυγικές εικόνες (Γεωργίου-Νίλσεν, 1994:82). 

Παράλληλα, οι αναφορές που γίνονται στα παραμύθια του Άντερσεν για τη σχέση 

πατέρα-παιδιού είναι ελάχιστες. Αυτό οφείλεται στο ότι ο συγγραφέας δεν είχε ιδιαίτερη σχέση 

με τον πατέρα του και αργότερα με τον πατριό του, οπότε είναι δύσκολο να ωραιοποιήσει 

αληθοφανώς μια τέτοια σχέση. Η σχέση αυτή παρατίθεται στα έργα του ως μη ουσιαστική. Από 

την άλλη πλευρά, η εικόνα της μητέρας στα έργα του εμφανίζεται ηρωική, γεμάτη στοργή και 

αγάπη για το παιδί της.  

Η σχέση ανάμεσα στα αδέρφια παρουσιάζεται στα παραμύθια του Άντερσεν αρμονική 

και γεμάτη αγάπη. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει έντονα το φανταστικό στοιχείο, καθώς ο ίδιος 

δεν έζησε την αδελφική αγάπη, παρόλο που είχε μια θετή αδερφή. Οι ρόλοι του παππού και της 

γιαγιάς έχουν μικρή θέση στα παραμύθια του καθώς ο ίδιος δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τους 

παππούδες του. Ενώ ο Άντερσεν είχε γνωρίσει τους γονείς του πατέρα του, η σχέση με τον 

παππού του δεν ήταν καθόλου καλή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι του μιλούσε στον 

πληθυντικό. Ανάλογη ήταν η σχέση του με την γιαγιά του, παρόλο που την αγαπούσε αρκετά η 

σχέση τους ήταν αποστασιοποιημένη κάτι που αποτυπώνεται στην αυτοβιογραφία του με τίτλο 

«Το παραμύθι της ζωής μου»(Γεωργίου-Νίλσεν, 1994:75-98). 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο ηθικός κόσμος των ιστοριών του αποτελείται από την 

έντονη επιθυμία του να αναγνωριστεί και να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στην αριστοκρατία, όπως 

και με φαινόμενα του παιδικού πόνου που κουβαλάει στην ψυχή του, της ορφάνιας, των 

κακουχιών και της κοινωνικής προσαρμογής. 

 

4.7. Κριτική στο έργο του Άντερσεν 
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Αρκετοί ήταν οι επικριτές του έργου του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν και αυτό εντοπίζεται 

κυρίως από την απόρριψη των έργων του στην Δανία. Ο ίδιος επηρεαζόταν σημαντικά τόσο από 

την αρνητική όσο και από την θετική κριτική. 

Αρχικά, του ασκήθηκε κριτική λόγω του λογοτεχνικού του ύφους από συγγραφείς όπως 

οι Soren Kierkegaard, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Carsten Hauch. Ειδικότερα, στο 

βιβλίο του «Gjengangerbreve» o Henrik Hertz γελοιοποίησε τον Άντερσεν τον Δεκέμβριο του 

1830, όμως οι δύο συγγραφείς συμφιλιώθηκαν μετά από λίγα χρόνια (1833) κατά την διάρκεια 

της επίσκεψης του στη Ρώμη. 

Παράλληλα, έντονη κριτική ασκήθηκε και από τον Johan Ludvig Heiberg, ο οποίος 

υποστήριξε ότι ο Άντερσεν στηρίχθηκε στο έργο του κάτι που φάνηκε από το έργο του Άντερσεν 

«Journey on Foot» που δημοσιεύτηκε το 1829. Η κριτική του δεν περιορίζεται εδώ, αλλά 

υποστηρίζει ότι τα έργα του Άντερσεν βλέπουν στην κόλαση. 

Ακόμη, στο μυθιστόρημα του Άντερσεν «Only a Fiddler» (1837) ασκήθηκε κριτική από 

τον Soren Kierkegaard ο οποίος αναδημοσίευσε το μυθιστόρημα του Άντερσεν το 1838. Ο ίδιος 

υποστήριζε ότι το έργο του Άντερσεν στερείται πρωτότυπων ιδεών και είναι έντονο το 

αυτοβιογραφικό στοιχείο καθώς δεν κρατάει απόσταση με τους ήρωες του έργου. Παράλληλα, 

θεωρεί ότι ο απελπιστικός αγώνας του φιδιού είναι μια αντανάκλαση της μνησικακίας του 

Άντερσεν για τον κόσμο.  

Ο Hauch, υποστηρίζει ότι ο Άντερσεν χρησιμοποιεί ως ποιητική μέθοδο την 

υποκειμενικότητα και παραγκωνίζει τελείως την αντικειμενικότητα, με αποτέλεσμα οι 

περιγραφές της πραγματικότητας που προσδίδονται στο έργο του να είναι υποκειμενικές 

(http://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/kritik_e.html). 

Αρκετοί υποστήριζαν ότι στα έργα του υπήρχε έντονη εμμονή με τον εαυτό του 

(Bredsdorff, 1984:87). Ειδικότερα, ο Paul Hazard επεσήμανε τον ρεαλισμό που υπάρχει στα έργα 

του Άντερσεν καθώς ο κόσμος που γνώρισε ο Άντερσεν περιείχε θλίψη, πόνο και ταλαιπωρίες 

κάτι που φαίνεται στα έργα του καθιστώντας έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο. 

Τα τελευταία χρόνια ασκείται έντονη κριτική στον Άντερσεν καθώς οι ψυχαναλυτικές 

σπουδές προσπαθούν να εντοπίσουν τις διασυνδέσεις των δεινών που περνούν οι ήρωες του με 

τα δεινά που πέρασε και ο ίδιος στη ζωή του. Αρκετοί αναφέρουν, όπως ο John Griffith, ότι ο 

ίδιος ντρεπόταν για την κοινωνική του τάξη και προσπαθούσε να γράφει φαντασιώσεις δίπλα σε 

υψηλά πρόσωπα απεικονίζοντας τον εαυτό του ότι νικάει το κακό. 

Ακόμη, ο Jack Zipes, υποστήριξε ότι τα παραμύθια του περιγράφουν την ταπείνωση, και 

τον πόνο των κοινωνικών στρωμάτων που πρέπει να υπομείνουν για να εξασφαλίσουν μια θέση 

δίπλα στην αριστοκρατία. Ο Άντερσεν είχε μια ιδιαίτερη στάση απέναντι στην αριστοκρατία της 

εποχής, περιφρονώντας την από τη μια και από την άλλη όντας δίπλα τους. Όπως επισημαίνει ο 

Niels Ingwersen ο Άντερσεν δεν ήταν ποτέ ίσος με την αριστοκρατική τάξη, αλλά υπηρετούσε 

αυτούς που τον βοήθησαν να αναδειχθεί (https://www.enotes.com/topics/hans-christian-

andersen/critical-essays/andersen-hans-christian). 

Ορισμένοι κριτικοί ισχυρίζονταν ότι το συγγραφικό έργο του Άντερσεν είναι ασήμαντο 

και ότι σπαταλάει άδικα τον χρόνο του (Ελευθεριάδου, 1984:83). Αυτή η άποψη ίσως οφειλόταν 

στο ότι ο Άντερσεν είχε απορριφθεί αρκετές φορές στα διάφορα καλλιτεχνικά εγχειρήματα που 

είχε επιχειρήσει, επομένως υπήρχε ήδη μια αρνητική στάση προς το πρόσωπο του. Επιπρόσθετα, 

ο Bettelheim ενστερνίζεται την άποψη ότι τα παραμύθια του Άντερσεν απευθύνονται σε ενήλικες 

(Γεωργίου-Νίλσεν, 1994:12), κάτι που ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι στα παραμύθια του η 

έκβαση της ιστορίας ενδέχεται να μην είναι πάντα αίσια, αλλά απαισιόδοξη και δυσάρεστη 

καθώς και τα ζητήματα που πραγματεύεται όπως ο θάνατος, η αναπηρία, η ορφάνια. 

  

http://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/kritik_e.html
https://www.enotes.com/topics/hans-christian-andersen/critical-essays/andersen-hans-christian
https://www.enotes.com/topics/hans-christian-andersen/critical-essays/andersen-hans-christian


[35] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

 

5.1. Εισαγωγή 
 

Κάθε παιδικό λογοτεχνικό κείμενο παρουσιάζει κάποια ηθικά μηνύματα που ο 

αναγνώστης-παιδί καλείται να ανακαλύψει. Αυτά τα ηθικά μηνύματα προβάλλονται σε όλη την 

πλοκή και ιδιαιτέρως στο τέλος του κάθε παιδικού λογοτεχνικού κειμένου. Μέσω της 

πρόσληψης αυτών των μηνυμάτων το παιδί αποκωδικοποιεί, ενστερνίζεται και κατακτά νοήματα 

που το βοηθούν σημαντικά στην αγωγή και ανάπτυξη του. Παλιότερα, τα λαϊκά παραμύθια με 

κλειστό τέλος προέβαλαν στον αναγνώστη-παιδί ξεκάθαρα τα ηθικά μηνύματα, κάτι που άλλαξε 

σημαντικά με τη συμβολή του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν και την διαμόρφωση ενός 

εναλλακτικού, ανοιχτού τέλους για τα δεδομένα της εποχής. Όπως είναι γνωστό, τα παιδία έχουν 

μια εμμονή με το τέλος και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν τα έβαλε σε μια διαδικασία δημιουργικής 

και κριτικής σκέψης που έχει αντίκτυπο στην ηθική αγωγή και ανάπτυξη του παιδιού. 

Κάθε λογοτεχνικό κείμενο εμπεριέχει τους αφηγηματικούς άξονες που βοηθούν 

σημαντικά στην ανάλυση και στην κατανόηση της εκάστοτε αφήγησης. Τους αφηγηματικούς 

άξονες συνιστούν η οπτική γωνία, η δομή, το σκηνικό, η πλοκή, το τέλος, οι χαρακτήρες και το 

θέμα. 

 

5.2. Οπτική γωνία 

 

Η οπτική γωνία αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην φωνή του αφηγητή, ποιος μιλάει και 

τι γνωρίζει για αυτά που αφηγείται. Σε κάθε λογοτεχνικό έργο εκτός από τον πραγματικό 

συγγραφέα, αυτόν που έγραψε το έργο, υπάρχει ή διαφαίνεται και ένας συγγραφέας μέσα στο 

έργο. Η αφήγηση της ιστορίας σε πρώτο ή σε τρίτο πρόσωπο θα δώσει διαφορετικό χρωματισμό 

στη διήγηση, με την τριτοπρόσωπη αφήγηση να είναι αντικειμενικότερη. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, ο αφηγητής είναι παντογνώστης, γνωρίζοντας τα πάντα, μπαινοβγαίνοντας στις 

συνειδήσεις των προσώπων, γνωρίζοντας τις σκέψεις και τις δράσεις τους. Σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχει μηδενική εστίαση (Κανατσούλη, 2002:49-50). Μηδενική εστίαση, σύμφωνα 

με τον Genette, υπάρχει όταν ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από όσα γνωρίζει ο ήρωας της 

ιστορίας (Παπαντωνάκης, 2009:446). Στο λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού η συνήθης εστίαση 

είναι μηδενική καθώς πραγματοποιείται σε γ΄ πρόσωπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο 

αναγνώστης-παιδί να σκέφτεται και να προβληματίζεται μπαίνοντας στη θέση του ήρωα. Καθώς 

η εστίαση είναι αντικειμενικότερη, το παιδί-αναγνώστης τα γνωρίζει όλα και είναι σε θέση μέσω 

της ηθικής συνείδησης να επιλέξει με ποιον από τους χαρακτήρες επιθυμεί να ταυτιστεί και να 

ενστερνιστεί συμπεριφορές. 

 

5.3. Δομή 

 

Η δομή αφορά την σύνδεση διάφορων μερών της ιστορίας με την παρουσίαση μοτίβων 

στην ιστορία καθώς και τη σειρά εμφάνισης των μοτίβων ακόμη και την απουσία τους. Με άλλα 

λόγια, ο συγγραφέας παρουσιάζει τμηματικά τις κινήσεις κάποιου ήρωα ακόμα και 
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παραλείποντας ορισμένα σημεία. Τα μοτίβα δηλαδή έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που 

ανακύπτουν στο παραμύθι (Κανατσούλη,2002:49).  

 

5.4. Σκηνικό 

 

Όσον αφορά στο σκηνικό, σε ένα λογοτεχνικό παιδικό έργο αποτελείται από τον χώρο 

και τον χρόνο. Σε πολλά παιδικά λογοτεχνικά έργα τις περισσότερες φορές ο χρόνος είναι 

αόριστος, για παράδειγμα, «μια φορά κι έναν καιρό», θα μπορούσε όμως να είναι και 

καθορισμένος για παράδειγμα «ένας μήνας», «ένας χρόνος», κλπ.  

Όσον αφορά στο χώρο μπορεί να υπάρχει σύνδεση με μια γεωγραφική περιοχή, 

εντοπίζοντας περιπτώσεις όπου η πλοκή της ιστορίας είναι αλληλένδετη με το χώρο και το 

χρόνο, όπως συμβαίνει στα ιστορικά μυθιστορήματα. Η αοριστία του χρόνου δίνει την ευκαιρία 

στον αναγνώστη να μείνει αμέτοχος στα γεγονότα. Το σκηνικό πρέπει να πείθει τον αναγνώστη 

ότι όσα παράδοξα συμβαίνουν είναι αληθοφανή (Κανατσούλη, 2002:51∙ Καρπόζηλου, 

2009:193). 

 

5.5. Πλοκή 

 

Ως πλοκή ορίζεται η ακολουθία και η εξέλιξη των γεγονότων που συνθέτουν μία ιστορία 

ώστε να υπάρξει αλληλουχία και κίνηση προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, την έκβαση, η 

οποία είναι το τέλος της ιστορίας. Επομένως, η αφήγηση αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με αρχή, 

μέση και τέλος. Στόχος της πλοκής είναι να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη-

παιδιού για τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν στην ιστορία. Μια ιστορία θεωρείται 

επιτυχημένη όταν ενεργοποιεί τη φαντασία του αναγνώστη για την έκβαση των περιπετειών του 

ήρωα (Κανατσούλη, 2002:46). 

Το ζήτημα της πλοκής έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η αφήγηση έχει αρχή, μέση και τέλος. Πιο συγκεκριμένα, στην 

αρχή εισάγεται το περιβάλλον και ο χρόνος που θα εξελιχθεί η ιστορία, στη μέση η κύρια δράση, 

η οποία αποτελεί και τον κυριότερο όγκο του αφηγήματος όπου εξελίσσεται η ιστορία και το 

τέλος αποτελεί την έκβαση των γεγονότων που προηγήθηκαν στην αρχή και στη μέση της 

πλοκής. Ο ίδιος τονίζει ότι η μέση είναι απαραίτητη για την αρχή και το τέλος της ιστορίας 

(Brooks, 1992:96).  

Ο μύθος 2  ορίζεται ως ο συνδυασμός των περιστατικών ή πραγμάτων που 

διαδραματίζονται σε μια ιστορία και ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι από την αρχή και το τέλος, 

ο μύθος είναι πιο σημαντικός, καθώς έτσι εξελίσσεται η έκβαση της ιστορίας. Ο μύθος συνιστά 

τον τρόπο που αποδίδονται τα γεγονότα με στόχο να πραγματοποιηθεί ένα συγκινησιακό 

αποτέλεσμα. Ο ίδιος τόνιζε ιδιαίτερα τη σημασία του μύθου και στη συνέχεια τη σημασία των 

χαρακτήρων, καθώς ο μύθος έχει διαμορφωθεί για να είναι το περίγραμμα της ιστορίας. Όμως 

τόσο ο μύθος όσο και οι χαρακτήρες συνδέονται άμεσα, καθώς μέσω των τελευταίων 

πραγματοποιείται ο μύθος (Brooks, 1992: 3, 10-11).  

Η σημασία της πλοκής φαίνεται και στα κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας καθώς πολλοί 

συγγραφείς έχουν υιοθετήσει την Αριστοτελική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, η πλοκή αποτελεί 

ένα καθεστώς στην παιδική λογοτεχνία καθώς στην τελευταία δεν υπάρχουν κείμενα χωρίς  

πλοκή και το τέλος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.  

Η Καρπόζηλου ασχολήθηκε με την παιδική λογοτεχνία και επισημαίνει ότι είναι 

αναγκαίο να αντιμετωπίζουμε την πλοκή στο σύνολο της. Η ίδια έχει στηριχθεί στον Forster, ο 

οποίος υποστηρίζει ότι η πλοκή δεν είναι απλώς μόνο η παράθεση επεισοδίων, σκηνών και 

γεγονότων αλλά η συνεκτικότητα στην παρουσίαση όλων των παραπάνω, βασιζόμενη σε μια 

                                                           
2 Ο Αριστοτέλης δε χρησιμοποιούσε τον όρο πλοκή αλλά τον όρο μύθο. 
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χρονική αλληλουχία προς μια ίδια κατεύθυνση έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 

(Καρπόζηλου, 2009:171). Ακόμη, η ίδια ενστερνίζεται την άποψη του Αριστοτέλη σχετικά με 

την πλοκή, ότι υπάρχει αρχή-μέση-τέλος και παράλληλα επισημαίνει ότι τα παιδιά αυτό 

επιζητούν στα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας (Καρπόζηλου, 2009:174). 

Επιπρόσθετα, η Καρπόζηλου υποστηρίζει ότι η πλοκή συνιστά μια αλληλουχία 

συμβάντων που οργανώνουν μια ιστορία η οποία σχετίζεται άμεσα με την αιτιότητα, γι’ αυτό 

τον λόγο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν στην αφήγηση γεγονότων. Αρκετοί υποστηρίζουν 

ότι η αιτιότητα που υπάρχει σε μια πλοκή δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί από τα παιδιά, χωρίς 

κάτι τέτοιο να υφίσταται, καθώς τα παιδιά έχουν εξυπνάδα και μνήμη οπότε δυνητικά μπορούν 

να αντιληφθούν την πλοκή (Καρπόζηλου, 2009:175). Η αιτιότητα λοιπόν σχετίζεται άμεσα και 

με το τέλος, αφού, λόγω εκείνης, υπάρχει συγκεκριμένη έκβαση στην κάθε ιστορία. 

Η πλοκή του αφηγήματος έγκειται στην αιτιότητα, η οποία πρέπει να γίνει κατανοητή 

από τα παιδιά-αναγνώστες. Ως προς αυτό το ζήτημα προκύπτει το κατά πόσο μπορούν τα παιδιά 

να αντιληφθούν την αιτιότητα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, το παιδί πρώτα πρέπει να 

κατανοήσει τι συμβαίνει σε κάθε γεγονός και έπειτα πώς αυτό συσχετίζεται και συνδέεται με τα 

υπόλοιπα γεγονότα (Golden, 1990:17). 

Σύμφωνα με τον Sutton Smith, σε σχέση με τον πρωταγωνιστή της ιστορίας και τις 

απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει, διακρίνονται τέσσερα επίπεδα πλοκής. Στο πρώτο 

επίπεδο πλοκής, το οποίο είναι το χαμηλότερο, ο πρωταγωνιστής του παιδικού βιβλίου 

απειλείται ή υπερνικάται από ένα θηρίο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανατροπής των 

καταστάσεων. Στο επόμενο επίπεδο πλοκής ο ήρωας αποδρά ή σώζεται χωρίς να εξαλείφεται η 

εστία κινδύνου. Στο τρίτο επίπεδο, ο ήρωας νικά την απειλητική δύναμη ή αναπληρώνει την 

έλλειψη της με τη βοήθεια κάποιου άλλου χαρακτήρα στο έργο. Στο τέταρτο και τελευταίο 

επίπεδο πέρα από την ολοκληρωτική ήττα του κακού εντοπίζεται και η πλήρης ανατροπή των 

αρχικών συνθηκών (Παπαντωνάκης&Κωτόπουλος, 2011:153). 

 Ένας ακόμη τρόπος μελέτης της πλοκής είναι μέσα από τις συγκρούσεις. Η έννοια των 

συγκρούσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των παιδιών καθώς μέσα από 

αυτές που συναντά στο κείμενο, δημιουργούνται από τη μια πλευρά συγκινησιακές καταστάσεις 

με την αντιμετώπιση των δυσκολιών και από την άλλη το αίσθημα της δικαίωσης με τον τρόπο 

που επιλύονται.  

Για το θέμα των συγκρούσεων μέσα στην πλοκή ασχολήθηκε ιδιαίτερα η Rebecca 

Lukens, με την διατύπωση τεσσάρων ειδών αντιθέσεων/συγκρούσεων. Αναλυτικότερα, στο 

πρώτο είδος, ο χαρακτήρας του έργου στρέφεται εναντίον του εαυτού του δημιουργώντας 

εσωτερική σύγκρουση. Ο αναγνώστης-παιδί με το συγκεκριμένο είδος μαθαίνει να διαχειρίζεται 

τα ατομικά του προβλήματα. Στο δεύτερο είδος, ο χαρακτήρας του έργου στρέφεται εναντίον 

κάποιου άλλου χαρακτήρα δημιουργώντας ένα είδος σύγκρουσης ανάμεσα στον πρωταγωνιστή 

και σε κάποιον ανταγωνιστή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον 

των παιδιών λόγω της έντασης που υπάρχει. Στο επόμενο είδος, ο χαρακτήρας του έργου 

στρέφεται εναντίον της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, η συμπεριφορά και οι επιθυμίες του ήρωα 

συγκρούονται με αυτές του περιβάλλοντος του. Σε αυτό το είδος της σύγκρουσης το παιδί 

περιμένει δικαίωση σε σχέση με τον ήρωα. Τέλος, στο τέταρτο είδος το άτομο συγκρούεται με 

την φύση όπου ο ήρωας αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω διάφορων καιρικών συνθηκών 

(Καρπόζηλου, 2009: 177-180). 

Ένας άλλος τρόπος για να μελετηθεί/αναλυθεί η πλοκή είναι μέσω της τεχνικής που 

χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα. Η τεχνική συγγραφής μπορεί να είναι είτε επεισοδιακή, 

είτε προοδευτική. Στην επεισοδιακή πλοκή υπάρχουν ξεχωριστά επεισόδια που διαδέχονται το 

ένα το άλλο και συνδέονται από κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην προοδευτική πλοκή 

υπάρχει κλιμάκωση μέχρι την αποκορύφωση και τη λύση της πλοκής (Γαβριηλίδου, 2008: 51). 
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5.6. Τέλος 

 

Στην λογοτεχνία με τον όρο «τέλος» δηλώνεται το κλείσιμο μιας ιστορίας. Πιο 

συγκεκριμένα «τέλος» είναι η όποια έκβαση της ιστορίας που οδηγεί τον αναγνώστη σε κάποια 

συμπεράσματα που αφορούν την ιστορία. Τα συμπεράσματα αυτά ορισμένες φορές είναι σε 

μεγαλύτερο βαθμό εμφανή και άλλες φορές λιγότερο, κάτι που σχετίζεται άμεσα με την ιδιοτυπία 

που υπάρχει για το τέλος. 

Το «τέλος» στα λογοτεχνικά κείμενα κατηγοριοποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του. Οι κύριες κατηγορίες αφορούν στο ανοιχτό και κλειστό τέλος και στο αίσιο και μη αίσιο 

τέλος. Οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις σχετίζονται άμεσα με την πλοκή καθώς την οριοθετούν 

προκειμένου να καταλήξει στο αντίστοιχο είδος τέλους. 

Με τον όρο «κλειστό τέλος» ορίζεται η τεχνική που επιλέγει ο συγγραφέας για την 

έκβαση της αφήγησης, προκειμένου να μην αφήσει περιθώρια στον αναγνώστη-παιδί να 

συμβάλει και αυτός στην ιστορία. Στην προκειμένη περίπτωση το παιδί καθίσταται παθητικός 

αποδέκτης των γεγονότων χωρίς να αλληλοεπιδρά ουσιαστικά με το κείμενο (Hunt,2001:116). 

Ο βαθμός που ένα τέλος χαρακτηρίζεται κλειστό ποικίλλει, με τον συγγραφέα να επιλέγει αν η 

έκβαση της ιστορίας του θα είναι περισσότερο κλειστή, χωρίς κανένα ουσιαστικό περιθώριο 

σκέψης από τον αναγνώστη ή μερικώς κλειστή, όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να 

προβεί σε κάποιες σκέψεις. Επομένως, κανένα κείμενο στην παιδική λογοτεχνία δεν πρέπει να 

θεωρείται τελείως κλειστό. 

Με τον όρο «ανοιχτό τέλος» χαρακτηρίζεται η τεχνική που επιλέγει ο συγγραφέας 

προκειμένου να αφήσει τα περιθώρια στον αναγνώστη-παιδί να συμμετέχει και να αλληλοεπιδρά 

και ο ίδιος με το κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συγγραφέας αφήνει αναπάντητα ερωτήματα 

και προβληματισμούς, προκειμένου ο κάθε αναγνώστης-παιδί να δημιουργεί το δικό του τέλος 

στην ιστορία (Hunt, 2001:116,118). Η δυνατότητα του κάθε παιδιού να εκφράσει τα δικά του 

βιώματα και να δώσει την δική του λύση στην ιστορία συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη 

της σκέψης και της κριτικής του ικανότητας. Ένα ανοιχτό τέλος δεν προσφέρει κάθαρση στον 

αναγνώστη και ο ίδιος μπαίνει σε μια διαδικασία προβληματισμού. 

Με τον όρο «αίσιο τέλος» χαρακτηρίζεται η ευτυχής έκβαση/κατάληξη της ιστορίας, 

καθώς τα πάντα στην ιστορία αποκαθίστανται και υπάρχει η αίσθηση της δικαιοσύνης και της 

κάθαρσης. Ο όρος «μη αίσιο τέλος» συνιστά τη δυσάρεστη έκβαση της ιστορίας και τη 

τοποθέτηση θλιβερών καταστάσεων σε αυτήν. 

Όλες οι παραπάνω προεκτάσεις του τέλους συναντώνται στο λογοτεχνικό είδος του 

παραμυθιού και επηρεάζουν σημαντικά την ηθική και συναισθηματική ανάπτυξη του 

αναγνώστη-παιδιού με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε είδος που αφορά το τέλος. 

 

5.7. Χαρακτήρες 

 

Σύμφωνα με την Γαβριηλίδου, ο χαρακτήρας είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών, 

γνωρισμάτων και των ιδιοτήτων ενός πλασματικού, φανταστικού ήρωα. Το πλασματικό αυτό 

πρόσωπο μπορεί να είναι προσωποποιημένο ζώο ή αντικείμενο (ανιμισμός) ή ανθρώπινος 

χαρακτήρας (Γαβριηλίδου, 2008:42). Αναφορικά με τους χαρακτήρες, η παρουσίαση των 

ανθρώπινων χαρακτήρων, δηλαδή των προσώπων που δρουν και συνομιλούν σε ένα λογοτεχνικό 

έργο, είναι αναπόσπαστα δεμένη με την πλοκή της ιστορίας. Η ιστορία γίνεται κατανοητή μέσω 

των ενεργειών των χαρακτήρων. Ο κάθε χαρακτήρας και τα βαθύτερα κίνητρα του, οι προθέσεις 

ή οι επιθυμίες του αποκαλύπτονται από τον συγγραφέα εν μέρει και ο αναγνώστης καλείται 

συνεχώς να μαντεύει (Κανατσούλη, 2002: 47∙ Γιαννικοπούλου, 2008:91). Ειδικότερα, οι 

λογοτεχνικοί χαρακτήρες μπορούν να παρουσιαστούν ποικιλοτρόπως ανάλογα την τεχνική του 

εκάστοτε συγγραφέα. Ένας πρώτος τρόπος συνιστά η παρουσίαση σχολιάζοντας ο αφηγητής την 

εξωτερική εμφάνιση, τις σκέψεις, τον χαρακτήρα και τα συναισθήματα τους. Ένας δεύτερος 
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τρόπος αποτελεί ο συγγραφέας να παρουσιάσει έναν χαρακτήρα από τα λόγια τρίτων και ένας 

τρίτος τρόπος είναι ο συγγραφέας να μην προσδώσει κάποια περιγραφή για τον ήρωα αλλά ο 

αναγνώστης να κληθεί να τον αναγνωρίσει μέσα από τις πράξεις του (Καρπόζηλου, 2009:189). 

Σύμφωνα με την Καρπόζηλου, οι χαρακτήρες μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με την 

λειτουργία που εξυπηρετούν σε επίπεδους, σφαιρικούς, δυναμικούς και στατικούς. 

Αναλυτικότερα, οι επίπεδοι χαρακτήρες γίνονται εύκολα αναγνωρίσιμοι στον αναγνώστη 

συνήθως από ένα χαρακτηριστικό τους. Οι σφαιρικοί χαρακτήρες, είναι πιο σύνθετοι 

χαρακτήρες, μοιάζουν με τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή καθώς έχουν θετικά και 

αρνητικά χαρακτηριστικά. Στατικοί είναι οι χαρακτήρες που παραμένουν ίδιοι και αναλλοίωτοι 

σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και οι δυναμικοί χαρακτήρες είναι εκείνοι που αλλάζουν στην 

πορεία της ιστορίας (Καρπόζηλου, 2009:190). 

 

5.8. Θέμα 

 

Το θέμα συγκροτούν τα νοήματα που υπάρχουν στο κείμενο ορισμένα εκ των οποίων 

είναι περισσότερο και άλλα λιγότερο φανερά (Κανατσούλη, 2002:48). Όσον αφορά στα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, το θέμα δεν έχει τόσο σημαντικό ρόλο όσο στα παιδιά 

εφηβικής ηλικίας που δίνουν έμφαση στο νόημα ή στα νοήματα του παραμυθιού. Τα θέματα που 

αναδεικνύονται σε ένα λογοτεχνικό κείμενο είναι ποικίλα και για αυτό δεν μπορεί εύκολα να 

γίνει λόγος για ένα μόνο θέμα σε κάθε ιστορία. Η ανακάλυψη των νοημάτων από τον αναγνώστη-

παιδί επηρεάζεται σημαντικά από τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

διαβάζεται η εκάστοτε ιστορία. Παράλληλα, τα νοήματα που καλείται να ανακαλύψει ο 

αναγνώστης-παιδί σχετίζονται άμεσα από την αναγνωστική εξελικτική του εμπειρία 

(Καρπόζηλου, 2009:204-205). 

 

5.9. Η έννοια του τέλους και η ιδιοτυπία της στην παιδική λογοτεχνία 

 

Η έννοια του «τέλους» στην παιδική λογοτεχνία έχει κομβικό ρόλο. Το τέλος ασκεί 

σημαντική επίπτωση στον ψυχισμό του παιδιού, καθώς με το κλείσιμο της ιστορίας ο 

αναγνώστης-παιδί αποκωδικοποιεί ορισμένα μηνύματα που εντόπισε κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, τα οποία είτε του αφήνουν το αίσθημα της χαράς είτε της λύπης. Είναι σημαντικό 

στα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας να υπάρχουν όλες οι πτυχές της καθημερινής ζωής και να 

παρουσιάζονται όλα τα συναισθήματα που συνοδεύουν τέτοιες καταστάσεις διότι αυτό θα 

βοηθήσει σημαντικά το παιδί να μπει σε μια διαδικασία γόνιμου προβληματισμού. 

Στα πρότερα χρόνια, κυριαρχούσε η άποψη ότι ένα παραμύθι έπρεπε απαραίτητα να έχει 

αίσια έκβαση, πράγμα που σήμερα δεν αποτελεί αναγκαιότητα. Οι συγγραφείς παιδικών 

λογοτεχνικών κειμένων προσπαθούσαν να μην αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα στον 

αναγνώστη και να του προσφέρουν την κάθαρση στο τέλος. Το αρνητικό σημείο της 

συγκεκριμένης τεχνικής εντοπίζεται στην παρουσίαση μιας μονόπλευρης πραγματικότητας, η 

οποία αποκρύπτει σε μεγάλο βαθμό την αλήθεια, καθώς τα παιδιά γνωρίζουν μονάχα μία 

ευτυχισμένη όψη του κόσμου.  

Το αίσιο τέλος σήμερα, δεν αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση στην παιδική 

λογοτεχνία, με κύριο στόχο τον προβληματισμό του παιδιού και την ομαλότερη και 

ρεαλιστικότερη ένταξη του στο κοινωνικό σύνολο και στην καθημερινότητα. Αυτός ο ρεαλισμός 

που ανακύπτει στα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία βοηθάει τον αναγνώστη-παιδί να γνωρίσει μέσα 

από τον κόσμο του παραμυθιού καταστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην 

πραγματικότητα. Ενδεχομένως, με την παρουσίαση οποιασδήποτε αρνητικής κατάστασης το 

παιδί να είναι σε θέση με έναν πιο «θαρραλέο» τρόπο να αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο στην ζωή 

του γιατί η πρώτη του επαφή με ένα αρνητικό συμβάν θα πραγματοποιηθεί με έναν «ομαλό» και 

«ακίνδυνο» τρόπο.  
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Επομένως, το τέλος στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα είναι επωφελές να μην είναι αίσιο, 

γιατί στην πραγματικότητα του παιδιού δεν είναι όλα ιδανικά άρα, η παρουσίαση 

ωραιοποιημένων μόνο καταστάσεων δεν συνάδει με την πραγματικότητα που καλείται να 

αντιμετωπίσει ο αναγνώστης-παιδί. Σε αυτό βέβαια έχει καθοριστικό ρόλο ο τρόπος που 

παρουσιάζονται διάφορες καταστάσεις από τον συγγραφέα δεδομένου ότι πρέπει να λάβει 

σοβαρά υπόψη τον ψυχισμό του παιδιού. 

 

5.10. Κλειστό-ανοιχτό τέλος στην παιδική λογοτεχνία 

 

Η παιδική λογοτεχνία έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές και συγγραφείς και αρκετοί 

έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα του κλειστού και ανοιχτού τέλους στα παιδικά λογοτεχνικά 

κείμενα. Παρακάτω θα παρουσιαστούν αρχικά οι απόψεις των συγγραφέων της παιδικής 

λογοτεχνίας και έπειτα οι απόψεις των κριτικών της παιδικής λογοτεχνίας.  

Ο Shavit παρατηρεί ότι η κοινωνία είναι αυτή που διαμορφώνει την παιδική λογοτεχνία, 

διότι η τελευταία πρέπει να εντάσσεται και να συμβαδίζει με το κοινωνικό σύστημα (Shavit, 

1986:63). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κείμενα που δημιουργούνται για παιδιά απαραιτήτως να 

είναι κλειστά, καθώς η κοινωνία ή τουλάχιστον η πλειοψηφία της επιζητά κλειστά κείμενα. 

Λόγω αυτής της κατάστασης οι συγγραφείς των λογοτεχνικών κειμένων είναι αναγκαίο να 

δημιουργούν και να δίνουν στο κοινό κλειστά κείμενα προκειμένου να ενταχθούν στο ευρύ 

φάσμα της παιδικής λογοτεχνίας. Αυτή η αυστηρή προϋπόθεση συνιστά τον λογοτεχνικό κανόνα 

που υπάρχει στην λογοτεχνία, ότι δηλαδή τα κείμενα πρέπει να συμβαδίζουν με το κοινωνικό 

σύστημα. 

Παράλληλα, η Lukens συναινεί στο ανοιχτό τέλος των παραμυθιών καθώς αφήνουν 

περιθώρια στον αναγνώστη να σκεφτεί και να διαμορφώσει τη δική του κατάληξη για το τέλος. 

Η ίδια υποστηρίζει ότι τα νέα παιδιά φαίνεται να προτιμούν το αίσιο και κλειστό τέλος. Το αίσιο 

τέλος δε συνεπάγεται απαραίτητα και ένα κλειστό, διότι για παράδειγμα η κατάληξη μιας 

ιστορίας με ένα γάμο αφήνει το περιθώριο στον αναγνώστη να σκεφτεί πώς θα είναι η ζωή των 

ηρώων μετά από αυτό το γεγονός. Όταν ο αναγνώστης είναι βέβαιος ότι όλα είναι καλά και ότι 

θα συνεχίσουν να είναι με την εξέλιξη της ιστορίας λέμε ότι η λύση είναι κλειστή ή ότι η πλοκή 

έχει ένα αίσιο τέλος. Από την άλλη το ανοιχτό τέλος υπήρχε και συγκεκριμένα στις ρεαλιστικές 

ιστορίες του 1970 που απευθύνονται σε μεγαλύτερα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, το ανοιχτό τέλος 

ενδυναμώνει τους αναγνώστες να σκεφτούν και να εξετάσουν τις επιλογές του τέλους. Στο 

ανοιχτό τέλος υπάρχει ελευθερία να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα και την τελική 

ανάλυση (Lukens, 2007:119). 

Σημαντική είναι και η άποψη της Nikolajeva ως προς το τέλος των παιδικών 

λογοτεχνικών κειμένων. Υποστηρίζει ότι ο συγγραφέας πρέπει να αφήνει νοηματικά κενά στην 

πλοκή για να συμμετέχει ο αναγνώστης. Το ανοιχτό τέλος επιτρέπει άπειρες ερμηνείες και η 

κάθε ερμηνεία έχει διαφορετική πορεία στην εξέλιξη των γεγονότων, καθώς ο κάθε αναγνώστης 

βάζει τα δικά του βιώματα και δημιουργεί την δική του λύση στην ιστορία (Nikolajeva, 

1995:113). 

Ο Sterne υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίνονται στα παιδιά και ανοιχτά κείμενα, να γίνεται 

μια ισόποση επιλογή ώστε να μην δίνεται συνέχεια λύση από τον συγγραφέα (Σπινκ, 1990:34). 

Παράλληλα, σημαντική είναι και η άποψη του Peter Hunt, ο οποίος στο βιβλίο του «Κριτική 

θεωρία και παιδική λογοτεχνία» κάνει λόγο για την έννοια του τέλους των λογοτεχνικών 

παιδικών κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, συναινεί στο ανοιχτό τέλος και υποστηρίζει ότι βρέθηκαν 

συγγραφείς που θεωρούν ότι τα παιδικά βιβλία πρέπει να διευρύνουν το πνεύμα και να το 

εξελίσσουν. Για να επιτευχθεί αυτό, τα κείμενα πρέπει να είναι ανοιχτά, για να αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά καταστάσεις μέσα από αυτά (Hunt, 2001:55). Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στην αρχή της 

αναγνωστικής διαδικασίας πρέπει να δίνονται απλά κείμενα και αργότερα να προχωράει ο 
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αναγνώστης στη σύνθετη ανάγνωση κειμένων, προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση και αυτό θα 

γίνει μόνο όταν προσφέρονται στα παιδιά ανοιχτά κείμενα (Κανατσούλη, 2002:41). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι αρκετά χρήσιμο και ωφέλιμο ο συγγραφέας να 

δημιουργεί μια ιστορία με ένα ανοιχτό τέλος, έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή ο αναγνώστης-παιδί 

με τους δικούς του προβληματισμούς, διλήμματα και καταστάσεις ενεργοποιώντας με αυτό τον 

τρόπο την φαντασία του, μπαίνοντας σε μια διαδικασία προβληματικής και δημιουργώντας την 

δική του έκβαση-κατάληξη. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική καθώς συντελεί στον έλεγχο 

του τρόπου που αντιλαμβάνεται, σκέφτεται, κατανοεί και ερμηνεύει την εκάστοτε ιστορία ο 

αναγνώστης-παιδί. 

Με το παραπάνω ζήτημα έχουν ασχοληθεί αρκετοί Έλληνες συγγραφείς της παιδικής 

λογοτεχνίας. Αναλυτικότερα, ο Μάνος Κοντολέων υπογραμμίζει ότι είναι ωφέλιμο να δίνονται 

στο παιδί ανοιχτά κείμενα καθώς του προσφέρεται η δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το κείμενο 

(Κοντολέων,1987:48). Τέλος, η Οικονομίδου στο βιβλίο της «Χίλιες και μια ανατροπές» 

παρουσιάζει διάφορες απόψεις ως προς το τέλος στην παιδική λογοτεχνία. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζει την άποψη του Isser σχετικά με την παιδική λογοτεχνία, η οποία υποστηρίζει ότι το 

πιο σπουδαίο σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στον αναγνώστη και στο κείμενο είναι η 

απροσδιοριστία του κειμένου. Αναλυτικότερα, δε λέγονται όλα ρητά αντιθέτως ο αναγνώστης 

ενεργοποιείται και συμμετέχει και ο ίδιος στην παραγωγή νοήματος. Ο συγγραφέας δίνει ένα 

ανοιχτό τέλος προκειμένου να παραχθούν ανοιχτά νοήματα που καλείται να συμπληρώσει ο ίδιος 

ο αναγνώστης. Η θέση του αυτή σχετίζεται άμεσα με τη θεωρία της πρόσληψης (βλ. Κεφ. 2 

«Πρόσληψη») που ο ίδιος οικειοποιείται καθώς προσδίδει ενεργή θέση στον αναγνώστη που 

προσλαμβάνει, κατακτά και ερμηνεύει το εκάστοτε κείμενο. Αυτή λοιπόν η διαδικασία 

οικειοποίησης συμβάλλει σημαντικά να προσδώσει ο αναγνώστης το τέλος της επιλογής του στο 

κείμενο. 

Αφού παρουσιάστηκαν διάφορες απόψεις ως προς το ανοιχτό και κλειστό τέλος είναι 

χρήσιμο να εξεταστεί το κατά πόσο στην παιδική λογοτεχνία το τέλος κάνει ξεκάθαρο το 

παιδαγωγικό μήνυμα. Αναμφίβολα, στα κλειστά κείμενα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο καθώς όλα 

αποτυπώνονται με σαφήνεια από τον συγγραφέα μέσω του σχήματος της αρχής-μέσης-τέλους, 

χωρίς να απομένουν ερωτήματα στον αναγνώστη-παιδί, με τον ίδιο τον συγγραφέα να δίνει το 

τέλος.  

Από την άλλη πλευρά, τα ανοιχτά κείμενα δεν δίνουν ξεκάθαρα το παιδαγωγικό μήνυμα 

καθώς ο συγγραφέας δε δίνει το τέλος. Εν αντιθέσει το ίδιο το παιδί συμβάλλει στη διαμόρφωση 

του τέλους και επομένως ανάλογα με τα προσωπικά βιώματα του και εμπειρίες δημιουργεί την 

κατάληξη-συνέχεια της ιστορίας και αποκομίζει το δικό του παιδαγωγικό μήνυμα. Φαίνεται ότι 

το κάθε παιδί επειδή συμμετέχει μεμονωμένα στην ενεργητική διαμόρφωση της ιστορίας παίρνει 

ξεχωριστά το δικό του μήνυμα βασιζόμενο στα βιώματα του. 

 

5.11. Σήματα που μας προειδοποιούν για το τέλος στα λογοτεχνικά κείμενα 

 

Με την λογοτεχνία και ειδικότερα με την έννοια του τέλους έχουν ασχοληθεί οι Bonheim 

και Gerlach. Πιο συγκεκριμένα, τονίζουν τη σημασία της πλοκής σε ένα λογοτεχνικό κείμενο 

καθώς και την αναγκαιότητα να αντιμετωπίζεται ως ολότητα στηριζόμενοι στην Αριστοτελική 

θεωρία. Οι συγκεκριμένοι μελετητές γίνονται αντικείμενο αναφοράς καθώς οι αφηγήσεις τους 

είναι σύντομες, πράγμα που συναντάται συχνά στην παιδική λογοτεχνία. Παράλληλα, 

αναφέρονται στο δομικό κλείσιμο, δηλαδή στο κατά πόσο ένα κείμενο είναι κλειστό ή ανοιχτό. 

Οι δύο μελετητές έχουν διαμορφώσει ορισμένα λογοτεχνικά σήματα τα οποία προειδοποιούν 

τον αναγνώστη ότι πλησιάζει το τέλος της ιστορίας. Τα σήματα αυτά δύναται να εντοπιστούν 

και στα κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας. 

Σύμφωνα με τον Bonheim υπάρχουν τέσσερις τεχνικά τρόποι που είναι χρήσιμοι για να 

κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα αφηγηματικά κείμενα ανοίγουν και κλείνουν. Όπως ο ίδιος 
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αναφέρει, οι τρόποι αυτοί είναι: ο λόγος (speech), η αναφορά (report), η περιγραφή (description) 

και το σχόλιο (comment). Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος (speech) παρουσιάζεται με διάφορες 

μορφές όπως: ο μονόλογος και η ελεύθερη έμμεση ομιλία. Ειδικότερα, στον έμμεσο λόγο 

(indirect speech) περιλαμβάνονται η ροή της συνείδησης, ο αφηγηματικός μονόλογος καθώς και 

ρήματα σε παρελθοντικό χρόνο όπως σκέφτομαι, αισθάνομαι, υποθέτω, κλπ. Η έμμεση ομιλία 

περιλαμβάνει επεξηγηματικό υλικό, καθώς θέλει να καλύψει τα κενά των αναγνωστών και ως 

εκ τούτου πληροί τις λειτουργίες του σχολίου. Όλες αυτές οι μορφές του λόγου (speech) δεν 

συναντώνται σε κείμενα παιδικής λογοτεχνίας. 

Ένας ακόμη τρόπος που οδηγεί στο τέλος της πλοκής αποτελεί η αναφορά (report). Πιο 

αναλυτικά, η αναφορά (report) είναι η απεικόνιση συνήθως των δράσεων του ανθρώπου. Ο 

τρόπος αυτός συνδέεται κυρίως από τη χρήση ρημάτων δράσης που βρίσκονται σε παρελθοντικό 

χρόνο (Bonheim, 1982:22). 

Παράλληλα η περιγραφή (description), σύμφωνα με τον Bonheim, είναι ένας τρόπος που 

οδηγεί στο τέλος της πλοκής. Ειδικότερα, η περιγραφή αντιπροσωπεύει κάτι το οποίο μπορεί να 

ιδωθεί, να ακουστεί, να αγγιχτεί, να γευτεί, να μυριστεί και να μετρηθεί. Ακόμη, αναφέρεται 

συνήθως στην εμφάνιση και στα χαρακτηριστικά των τόπων, των ανθρώπων και των 

αντικειμένων καθώς αποκαλύπτει και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Το αντικείμενο που 

περιγράφεται είναι σε κατάσταση ηρεμίας ή τουλάχιστον δεν κινείται με ένα σκόπιμο τρόπο ή 

με τη δική του βούληση. Η περιγραφή (description) μπορεί να αφορά, τον χρόνο δηλαδή την 

χρονογραφία, τον τόπο δηλαδή την τοπογραφία καθώς και το άτομο δηλαδή την προσωπογραφία 

(Bonheim,1982:24). 

Το σχόλιο (comment) αποτελεί τον τέταρτο τρόπο με βάση τον οποίο μπορούμε να 

κατανοήσουμε την πλοκή. Πιο συγκεκριμένα, το σχόλιο συνιστά την εξήγηση ή την ερμηνεία 

των προσώπων, των τόπων, των αντικειμένων καθώς και των δράσεων. Το σχόλιο (comment) 

δίνει μέσα στην αφήγηση σκοπούς, αιτίες και κίνητρα (Bonheim, 1982:33). Οι χαρακτήρες μέσα 

από το σχόλιο γίνονται πιο ευδιάκριτοι με βάση τα χαρακτηριστικά τους και την αιτία που 

έπραξαν κάτι συγκεκριμένο. Επίσης, τα αντικείμενα που παρουσιάζονται σχολιάζονται και 

γίνεται αναφορά από το συγγραφέα για ποιο λόγο επιλέγονται από τον ήρωα. Ένα παράδειγμα 

μπορεί να συνιστά η παρουσίαση ενός ξύλου που κρατάει ο ήρωας για να αμυνθεί στην επίθεση 

ενός ζώου μέσα στο δάσος. 

Από τα παραπάνω σήματα του Bonheim, η περιγραφή (description) τείνει σε ένα κλειστό 

τέλος καθώς περιγράφονται αναλυτικά, οι χαρακτήρες και οι δράσεις τους, ο τόπος και ο χρόνος 

που πραγματοποιείται η πλοκή και όλα αυτά συνιστούν στο να μην υπάρχουν κενά για να 

συμπληρώσει ο αναγνώστης. 

Από την άλλη πλευρά, ο Gerlach, διακρίνει πέντε σήματα, τα οποία προετοιμάζουν τον 

αναγνώστη για το τέλος στα λογοτεχνικά κείμενα. Σύμφωνα με τον ίδιο τα σήματα αυτά είναι: 

η λύση σε ένα κύριο πρόβλημα (solution to a central problem), ο φυσικός τερματισμός ή η 

φυσική απόληξη/κατάληξη (natural termination), η ολοκλήρωση με αντίθεση (completion of 

antithesis), το ηθικό δίδαγμα (manifestation of moral) και η ενθυλάκωση (encapsulation).  

Το πρώτο σήμα αποτελεί ο φυσικός τερματισμός ή η φυσική κατάληξη (natural 

termination). Η φυσική κατάληξη, η οποία δεν είναι μοναδική στη σύντομη αφήγηση, είναι η 

ολοκλήρωση μιας δράσης που έχει ένα προβλέψιμο τέλος. Αν το υποκείμενο της ιστορίας είναι 

ένας χαρακτήρας ολοκληρωμένος, ο θάνατος αποτελεί φυσική κατάληξη, εκτός από την 

περίπτωση πρώτο-πρόσωπων αφηγήσεων. Ένας χαρακτήρας που πεθαίνει βάζει ένα οριστικό, 

πλήρη, σταθερό, με όχι κατ’ ανάγκη συνεκτικό τέλος στην ιστορία του. Άλλοι τύποι φυσικών 

καταλήξεων είναι λιγότερο ριζικοί όπως: ο ύπνος, ο οποίος παρέχει ένα φυσικό τέλος. Αν 

κάποιος πάει για επίσκεψη ή μια εκδρομή, η επιστροφή εκεί υπονοείται. Αν τα παιδιά μένουν με 

την νταντά, πιθανώς οι γονείς να επιστρέψουν. Ορισμένες νοητικές καταστάσεις σχετίζονται με 

την φυσική κατάληξη. Δηλώσεις ευδαιμονίας και ικανοποίησης είναι καταλήξεις, δηλώνοντας 

ένα τέλος καθώς εκπληρώνεται ο σκοπός που έχει θέσει ο χαρακτήρας της αφήγησης.  
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Σημαντικό ρόλο παίζει αν η ευδαιμονία είναι ειρωνική, αν ένας χαρακτήρας εξαπατά τον 

εαυτό του, η παρουσία αυτής της μορφής του φυσικού τερματισμού θα κλείσει, ωστόσο, την 

ιστορία, είναι δηλαδή μια μορφή τέλους (Gerlach, 1985:9). Ο φυσικός τερματισμός 

χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως στην παιδική λογοτεχνία διότι είναι το πιο εύκολο σήμα, δηλαδή 

επισημαίνει ότι τελειώνει η ιστορία στα παιδιά που είναι απλοί αναγνώστες. Χωρίς να υπονοείται 

αυστηρά ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν ή να διακρίνουν τα υπόλοιπα σήματα, το 

συγκεκριμένο σήμα δίνει στον αναγνώστη-παιδί ένα αίσθημα ασφάλειας και κάθαρσης καθώς 

το τέλος είναι αναμενόμενο χωρίς εκπλήξεις, αγωνίες, ή απογοητεύσεις με την ενδεχόμενη 

ανατροπή καταστάσεων. Στην φυσική κατάληξη δεν υπάρχουν ανατροπές, ο συγγραφέας δίνει 

στον αναγνώστη-παιδί το τέλος που επιθυμεί το ίδιο χωρίς να του προκαλεί δυσάρεστα 

συναισθήματα, με την κυριαρχία του αισθήματος της ικανοποίησης. 

Το επόμενο σήμα που παρουσιάζει ο Gerlach είναι το ηθικό δίδαγμα (manifestation of 

moral). Το ηθικό δίδαγμα έχει πολλές πηγές, μεταξύ των οποίων είναι η παραβολή ή το 

παράδειγμα. Τέτοιες ιστορίες είναι οι ιστορίες του Αισώπου που στο τέλος αφήνουν πάντα ένα 

ηθικό δίδαγμα. Ειδικότερα, σε ένα σύντομο αφήγημα, σκοπός είναι να δείξει το θέμα του και 

αμέσως μετά να κλείσει. Όμως δεν πρέπει το θέμα και το ηθικό δίδαγμα να συγχέονται, καθώς 

μέσα από το θέμα του σύντομου αφηγήματος διαμορφώνεται η ηθική (Gerlach, 1985:12). Το 

ηθικό δίδαγμα χρησιμοποιείται αρκετά στην παιδική λογοτεχνία, διότι μεταφέρει στο παιδί-

αναγνώστη ορισμένα μηνύματα από τις καταστάσεις που θίγονται στα σύντομα αφηγήματα που 

διαβάζει. Μάλιστα, το ηθικό δίδαγμα είναι ένας τρόπος να κατανοηθεί αν το παιδί αντιλήφθηκε 

το θέμα που παρουσιάστηκε μέσα στο σύντομο αφήγημα.  

Ένα ακόμη σήμα για το τέλος συνιστά η ενθυλάκωση (encapsulation). Αναλυτικότερα, 

η ενθυλάκωση είναι η απομάκρυνση του αναγνώστη, η αποστασιοποίηση του από την ιστορία 

με την αλλαγή της άποψης ή συνοψίζει το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή τι προηγήθηκε. 

Η λύση σε ένα κύριο πρόβλημα (solution to a central problem) αποτελεί για τον Gerlach 

ένα ακόμη σήμα που οδηγεί στο τέλος ενός λογοτεχνικού κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, στο 

σύντομο αφήγημα, το κύριο πρόβλημα είναι μοναδικό καθώς τείνει να εστιάζει μόνο σε ένα 

πρόβλημα. Πιο κοινό είναι ένας χαρακτήρας να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ή να επιθυμεί να 

φθάσει σε ένα στόχο, χωρίς το πρόβλημα να επιλυθεί και ο στόχος να μην επιτευχθεί. Η ιστορία 

είναι καλό να μοιάζει συνεκτική και ολοκληρωμένη. Αντίθετα, οι σύγχρονες ιστορίες 

αποκαλύπτουν το πρόβλημα ευθέως. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα μπορεί να αναπτυχθεί σε όλο 

και πιο αφηρημένα επίπεδα ή οι χαρακτήρες μπορεί να είναι απρόθυμοι να δεχθούν τη φύση του 

προβλήματος, καταστέλλοντας όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και για τον αναγνώστη (Gerlach, 

1985:8-9).  

Το τελευταίο σήμα συνιστά η ολοκλήρωση με αντίθεση (completion of antithesis). Πιο 

συγκεκριμένα, ολοκλήρωση με αντίθεση υπάρχει όταν η ιστορία περνά από μια θετική σε μια 

αρνητική κατάσταση και αντίστροφα. Για παράδειγμα, όταν ένας χαρακτήρας αλλάζει από το να 

μισεί στο να αγαπά κάτι ή κάποιον, ή η μετακίνηση από την μια άκρη του ενός πόλου στην άλλη, 

φαινόμενα που αναδεικνύουν την αντιθετική δύναμη (Gerlach, 1985:10). Τα δύο τελευταία 

σήματα συναντώνται ιδιαίτερα στην παιδική λογοτεχνία καθώς όταν επιλύεται ένα πρόβλημα ή 

όταν περνάει από την αρνητική στην θετική έκβαση η ιστορία ο αναγνώστης-παιδί αισθάνεται 

κάθαρση και ανακούφιση καθώς τα πάντα αποκαθίστανται.  

Η διαφοροποίηση των δύο παραπάνω συγγραφέων που αναφέρθηκαν, ως προς την 

προσέγγιση του τέλους των λογοτεχνικών κειμένων, έγκειται στο ότι τα σήματα του Bonheim 

για το τέλος αφορούν τους αφηγηματικούς τρόπους ενώ τα σήματα του Gerlach για το τέλος 

αφορούν το περιεχόμενο. 

Από τα παραπάνω σήματα του Gerlach αυτά που προϊδεάζουν τον αναγνώστη-παιδί σε 

ένα κλειστό τέλος είναι ο φυσικός τερματισμός (natural termination), το ηθικό δίδαγμα 

(manifestation of moral) και η ολοκλήρωση με αντίθεση (completion of antithesis).  
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Ο φυσικός τερματισμός (natural termination) οδηγεί σε ένα προβλέψιμο τέλος όπου δεν 

δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη-παιδί να δημιουργήσει το δικό του τέλος καθώς όλη η 

πλοκή οδηγείται σε συγκριμένη έκβαση. Από την άλλη πλευρά, το ηθικό δίδαγμα (manifestation 

of moral), παρουσιάζει μια συγκεκριμένη διδαχή, ένα συγκεκριμένο μήνυμα που καλείται να 

αντιληφθεί στο τέλος ο αναγνώστης-παιδί. Αυτή η διαδικασία κάνει τον αναγνώστη-παιδί 

παθητικό δέκτη της σύντομης ιστορίας και όχι ενεργό δημιουργό του νοήματος της. Τέλος, στο 

σήμα ολοκλήρωση με αντίθεση (completion of antithesis), ο αναγνώστης-παιδί αισθάνεται 

κάθαρση καθώς το πρόβλημα επιλύεται και αυτό δείχνει ότι το τέλος είναι καθορισμένο, δηλαδή 

κλειστό, με τον συγγραφέα να δημιουργεί την εικόνα ότι τα πάντα αποκαθίστανται. Αυτή η σειρά 

ενεργειών από μέρος του συγγραφέα δεν αφήνει πτυχές συμπλήρωσης της ιστορίας από το παιδί. 

Όλοι οι παραπάνω τρόποι που απαντώνται στην λογοτεχνία βρίσκουν εφαρμογή και στα 

κείμενα παιδικής λογοτεχνίας προετοιμάζοντας το παιδί για το τέλος της ιστορίας. Το παιδί 

αντιλαμβάνεται το κείμενο ως ολότητα και επιζητά το τέλος εντοπίζοντας τα συγκεκριμένα 

σήματα που οδηγούν σε αυτό, κάτι που δε σημαίνει απαραίτητα ότι τα σήματα αυτά οδηγούν σε 

ένα κλειστό τέλος. Αντιθέτως, προϊδεάζουν το παιδί μόνο ότι επέρχεται το κλείσιμο της ιστορίας, 

με το βαθμό κατά τον οποίο είναι περισσότερο ανοιχτό ή κλειστό το τέλος να εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες που η εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει με την ποιοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε και αποσκοπεί να εμβαθύνει στην πρόσληψη των παραπάνω σημάτων από 

τα παιδιά. 

 

5.12. Η έννοια του αίσιου και του μη αίσιου τέλους στα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας 

 

Το αίσιο και το μη αίσιο τέλος αφορούν στο περιεχόμενο το οποίο μελέτησε όπως 

αναφέρθηκε, ο Gerlach διαμορφώνοντας ορισμένα σήματα που προετοιμάζουν τον αναγνώστη 

για αυτό. Όσον αφορά το ζήτημα του αίσιου-μη αίσιου τέλους υπάρχουν αρκετές απόψεις 

συγγραφέων και κριτικών της παιδικής λογοτεχνίας που θα αναφερθούν παρακάτω.  

Πιο συγκεκριμένα, η Nikolajeva υποστηρίζει ότι η ευτυχής κατάληξη είναι ένα από τα 

κύρια κριτήρια στους συμβατικούς ορισμούς της παιδικής λογοτεχνίας καθώς και μία από τις 

πιο κοινές προκαταλήψεις γι’ αυτό. Ωστόσο, η έννοια του αίσιου τέλους εξαρτάται από το 

πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο. Στις συναισθηματικές και ηθικές ιστορίες του 19ου αιώνα για 

παιδιά γραμμένες στο δυτικό κόσμο, ο θάνατος του κύριου χαρακτήρα/ήρωα ήταν μια ευτυχής 

κατάληξη: το παιδί ήταν ενωμένο με τον Θεό και έτσι βραβεύτηκε για τα επίγεια βάσανα του 

όπως συμβαίνει στο παραμύθι του Andersen  «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα». Εν αντιθέσει σήμερα 

δεν παρουσιάζεται ο θάνατος του παιδιού ως μια ευτυχής κατάληξη.  

Ο Sendak υποστηρίζει ότι στα παιδιά πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι καταστάσεις, 

ακόμη και οι άσχημες χωρίς να διαστρεβλώνεται η αλήθεια (Σπινκ, 1990:118). Αντίθετα, ο 

Bettelheim συναινεί στο να παρουσιάζονται στο παιδί όλες οι πτυχές της ζωής άσχημες ή καλές 

και όχι μόνο οι ωραιοποιημένες καταστάσεις διότι, με την διαχείριση και αντιμετώπιση τέτοιων 

καταστάσεων θα φτάσει το παιδί στην ωριμότητα. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρει ότι στις μέρες 

μας τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν τα παραμύθια από εξωραϊσμένες και απλοποιημένες 

παραλλαγές που αλλάζουν το νόημα τους προκειμένου να τους παρέχουν διασκέδαση 

(Bettelheim, 1995:38,92). 

Ο Peter Hunt στο βιβλίο του «Κριτική θεωρία και παιδική λογοτεχνία» παρουσιάζει τις 

απόψεις των Macdowell και Garner. Πιο συγκεκριμένα, ο Macdowell επισημαίνει ότι τα παιδικά 

βιβλία είναι συνήθως αισιόδοξα. Παράλληλα, ο Garner θεωρεί ότι η λογοτεχνία που παράγεται 

για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, 

δηλαδή αυτά που παρουσιάζονται στα παιδικά κείμενα είναι ωραιοποιημένα και αποφεύγουν να 

φέρουν το παιδί σε επαφή με άσχημες καταστάσεις. Αυτό συνιστά και τον λογοτεχνικό κανόνα 

στην παιδική λογοτεχνία, καθώς όλα πρέπει να παρουσιάζονται ωραιοποιημένα. Σε περίπτωση 

που κάποιος συγγραφέας θελήσει να παρουσιάσει άσχημες πτυχές στα παιδικά λογοτεχνικά 
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κείμενα θεωρείται ότι βρίσκεται έξω από το σύστημα και ότι πρέπει το παιδί να προστατευθεί 

από ένα τέτοιου είδους εγχειρήματα (Hunt, 2001:92, 191).  

Ο Zena Sutherland υποστηρίζει ότι στα παιδιά πρέπει να θίγονται και δυσάρεστα θέματα, 

όταν μάλιστα αυτά ήδη γίνονται γνωστά από την τηλεόραση και από τις συζητήσεις των 

μεγάλων. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα να αποκρύπτονται (Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου, 

1987:102). 

Αυτό το ζήτημα έχει απασχολήσει και τους Έλληνες συγγραφείς παιδικών λογοτεχνικών 

κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου υποστηρίζει την άποψη που 

επικρατεί στην παιδική λογοτεχνία του Δυτικού κόσμου, ότι πρέπει να απεικονίζεται ρεαλιστικά 

η πραγματικότητα διότι ο άνθρωπος πρέπει να βιώσει από πολύ νωρίς με τη λογοτεχνία δύσκολες 

καταστάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να τις διαχειριστεί μετέπειτα στη ζωή του. Παρόλα 

αυτά, θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που θα τα παρουσιάσουμε γιατί το 

παιδί νηπιακής και προσχολικής ηλικίας δεν είναι ακόμη σε θέση να ξεχωρίσει/διακρίνει το 

πραγματικό από το φανταστικό και ενδέχεται να του δημιουργηθούν φοβίες (Πέτροβιτς-

Ανδρουτσοπούλου, 1987:21). Επομένως, σύμφωνα με την ίδια, ο ρεαλισμός είναι απαραίτητο 

να υπάρχει στην παιδική λογοτεχνία, πάντα σε συνάρτηση με τον τρόπο παρουσίασης των 

γεγονότων. Έτσι, το παιδί θα έρχεται αντιμέτωπο με την πραγματικότητα και θα εντάσσεται 

ομαλά σε αυτήν, χωρίς να του αποκρύπτονται καταστάσεις. Όσο προσεγμένος είναι ο τρόπος 

παρουσίασης διάφορων εκδοχών τόσο ομαλότερα αποδέχεται, διαχειρίζεται καταστάσεις και 

εντάσσεται ομαλά το παιδί στο κοινωνικό σύνολο. 

Παράλληλα, άλλη μια άποψη παρουσιάζεται στις εισηγήσεις του β΄ σεμιναρίου του 

ελληνικού βιβλίου όπου θίγεται το ζήτημα κατά πόσο πρέπει να αποδίδεται η πραγματικότητα 

στο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο και το συμπέρασμα είναι ότι η αλήθεια πρέπει να λέγεται στο 

παιδί. Συγκεκριμένα, η Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη υποστηρίζει ότι ένα έργο που γράφτηκε 

για παιδιά πρέπει να είναι αληθινό και να αποτυπώνει την πραγματικότητα με αληθινά γεγονότα, 

όποια κι αν είναι αυτά. Δεν υποστηρίζει δηλαδή την ωραιοποίηση των πάντων αλλά ότι είναι 

απαραίτητο το παιδί να έρθει σε επαφή με δυσάρεστες καταστάσεις γιατί είναι και αυτές μια 

πραγματικότητα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει (Χ, 1988:80). 

Ακόμη, ο Σακελλαρίου υποστηρίζει ότι πρέπει να παρουσιάζονται στα παιδιά άσχημες 

όψεις της πραγματικότητας με ήρεμο τόνο και τρόπο και οι περιγραφές είναι απαραίτητο να είναι 

προσεγμένες χωρίς ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον ίδιο η σωστή παρουσίαση 

άσχημων πτυχών οδηγεί στο καλό χειρισμό ανάλογων καταστάσεων από το παιδί (Σακελλαρίου, 

1985:27). 

Η Νινέττα Κοντράρου θεωρεί ότι τα κείμενα λογοτεχνίας που απευθύνονται σε παιδιά 

πρέπει να προέρχονται μέσα από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζουν παρουσιάζοντας 

όλες τις πτυχές του, ανακατασκευάζοντας τα γεγονότα που συμβαίνουν στην πραγματικότητα 

χωρίς να χάνεται η ουσία τους (Κοντράρου, 1978:14). Ουσιαστικά ο συγγραφέας πρέπει να 

παρουσιάσει με ομαλό τρόπο τις άσχημες όψεις της ζωής.  

Ο Μάνος Κοντολέων υπογραμμίζει την αναγκαιότητα που υπάρχει να παρουσιάζονται 

στα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας όλες οι πτυχές της ζωής, προσέχοντας βέβαια τον τρόπο που 

παρουσιάζονται στα παιδιά χωρίς να χάνεται η ουσία του γεγονότος. Ο ίδιος επισημαίνει ότι όλα 

τα θέματα είναι ίδια, τόσο στην λογοτεχνία των ενηλίκων όσο και στην παιδική λογοτεχνία, η 

διαφοροποίηση υφίσταται στον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων (Κοντολέων, 1987:38). 

Τέλος, η Κανατσούλη έχει υιοθετήσει τις απόψεις των προαναφερθέντων συγγραφέων, 

σχετικά με το αίσιο τέλος. Αναλυτικότερα, η ίδια  περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην 

παιδική λογοτεχνία και υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που διαφοροποιήθηκε η λογοτεχνία των 

ενηλίκων από εκείνη των παιδιών παγιώθηκε η αντίληψη ότι τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία 

πρέπει να είναι αθώα, καθώς αθώα είναι και τα παιδιά στα οποία απευθύνονται. Έτσι, αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα σύμφωνα με εκείνη να υπάρχει περιορισμός ως προς τη θεματολογία των 

παιδικών βιβλίων προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά. Θέματα ταμπού όπως η 
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ομοφυλοφιλία, η βία ή η παιδική σεξουαλικότητα απουσιάζουν από τα λογοτεχνικά παιδικά 

κείμενα, διότι υποστηρίζεται από τους ενήλικες ότι αυτά τα θέματα δε μπορούν να ενδιαφέρουν 

την παιδική ηλικία ή διότι θεωρούνται επικίνδυνα για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των 

παιδιών (Κανατσούλη, 2002:145-146). 

Το θέμα βέβαια είναι να εξεταστεί τι επιζητούν τα ίδια τα παιδιά από την πλοκή και το 

τέλος. Συγκεκριμένα, η Donna Norton υποστηρίζει ότι τα παιδιά επιζητούν την καλή πλοκή, 

δηλαδή να υπάρχει έντονη δράση, αγωνία και συγκρούσεις καθώς επίσης θέλουν να 

συμμετέχουν στην έκβαση της ιστορίας και να οδηγηθούν σε ένα ικανοποιητικό τέλος (Norton, 

2006:85). Η Nina Bawden θεωρεί ότι τα παιδιά αγαπούν το καλό τέλος και θέλουν να βλέπουν 

το καλό να θριαμβεύει (Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου, 1987:102). Αυτό οφείλεται στο ότι τα 

παιδιά αισθάνονται την κάθαρση σε ένα αίσιο τέλος, κάτι που επιζητούν διότι με αυτήν 

αποκαθίστανται όλα στα μάτια τους. Παράλληλα, αισθάνονται ασφάλεια και νιώθουν 

ικανοποίηση με μια αίσια έκβαση της ιστορίας.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η επικράτηση ενός αίσιου τέλους στην ιστορία 

αποτελεί τον κανόνα της λογοτεχνίας καθώς αυτό συναινεί στην καταλληλότητα του για να 

διαβαστεί από τα παιδιά, όμως αρκετοί δεν συναινούν με αυτή την άποψη. Δεν πρέπει να 

θεωρείται δεδομένο ότι ένα βιβλίο που είναι κατάλληλο για τα παιδιά μιας συγκεκριμένης 

ηλικίας είναι κατάλληλο για όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Εν προκειμένω, για την 

καταλληλότητα ενός παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι 

παράγοντες και όχι μόνο η ηλικία (Κανατσούλη, 2002:62). Ένα μη αίσιο τέλος συνιστά κόντρα 

στον λογοτεχνικό κανόνα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό ισχύει, καθώς το άσχημο τέλος είναι 

μια σύνθετη έννοια που παρουσιάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως λύτρωση και σε άλλες πάλι 

ως κάτι οδυνηρό. Αυτό οδηγεί στο ερώτημα αν τελικά η λογοκρισία αφορά συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. 

 

5.13. Τα θέματα ταμπού και η συμβολή τους στην έννοια του ανατρεπτικού τέλους 

 

Η λογοκρισία για την θεματολογία των παιδικών λογοτεχνικών κειμένων έκανε την 

εμφάνιση της πριν πολλά χρόνια ήδη από την περίοδο που τα παραμύθια μεταφέρονταν από 

στόμα σε στόμα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Nikolajeva τα παραμύθια που μεταφέρονταν 

από στόμα σε στόμα δεν ήταν κατάλληλα για παιδιά επειδή αυτά συχνά ήταν άσεμνα, ανήθικα 

και περιλάμβαναν βίαιες καταστάσεις. Η ίδια ως υποστηρικτής της παρουσίασης αρνητικών 

πτυχών της καθημερινότητας, υπογραμμίζει ότι θέματα όπως η αναπηρία, ο αδελφικός 

ανταγωνισμός, ο θάνατος, το διαζύγιο, η υιοθεσία, η εθνικότητα, ο εκφοβισμός, η κατάχρηση 

ουσιών, το φύλο, ο πόλεμος και η βία πρέπει να αναφέρονται στα παιδιά με προσοχή στον τρόπο 

παρουσίασης τους (Nikolajeva, 2005:83). 

Όπως επισημαίνει η Κανατσούλη, όσο περισσότερο αυξανόταν η παραγωγή βιβλίων τα 

βασικά θέματα ταμπού, όπως το διαζύγιο ή οι προκαταλήψεις για το γυναικείο φύλο, 

μειώνονταν, χωρίς όμως να έχουν επαλειφθεί ως προς την θεματολογία των παιδικών βιβλίων 

(Κανατσούλη, 2002:147).  

Ο Piaget, αρχικά, συνέβαλε σημαντικά στην θεματολογία των παιδικών βιβλίων, 

υποστηρίζοντας ότι το παιδί αποτελεί αυτόνομη ύπαρξη και πρέπει να έρχεται σε επαφή 

προοδευτικά με την πραγματικότητα και τις πτυχές της. Έως τότε η ψυχολογία και η παιδική 

λογοτεχνία θεωρούνταν προστατευόμενες περιοχές, παρουσιάζοντας στο παιδί μόνο 

ωραιοποιημένες καταστάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να αποστασιοποιείται από την 

πραγματικότητα. Επομένως, οι αντιλήψεις του Piaget για την παιδικότητα και την παιδική ηλικία 

ανανέωσαν τις απόψεις για την παιδική λογοτεχνία (Οικονομίδου, 2011:29). 

Σύμφωνα με τον Piaget, με βάση τη γνωστική θεωρία που ανέπτυξε στην ηλικία τέσσερα 

έως επτά ετών, τα παιδιά μαθαίνουν τον τρόπο να σκέφτονται και να λαμβάνουν αποφάσεις για 

θέματα έξω από τον εαυτό τους. Ως εκ τούτου, o συγγραφέας David Russell (2009) προτείνει ότι 
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ο δάσκαλος θα πρέπει να επιλέξει τις ιστορίες που αντικατοπτρίζουν αυτό το στάδιο ανάπτυξης 

και να βοηθήσει τα παιδιά να καλλιεργήσουν αυτό το μέρος του χαρακτήρα τους. Αυτό θα 

περιλαμβάνει ρεαλιστικές ιστορίες που αφορούν τη λήψη αποφάσεων και τη συγκίνηση. Αυτοί 

οι τύποι των βιβλίων μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν διάφορες σχέσεις έτσι 

ώστε αργότερα να γνωρίζουν πώς να τις διαχειριστούν. 

Η ανανέωση που πραγματοποιήθηκε στην παιδική λογοτεχνία συνέβαλε στην 

παρουσίαση ορισμένων «απαγορευμένων» θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στην παιδική 

λογοτεχνία ο θάνατος είναι διαδεδομένος από πολύ παλιά, εμφανίζοντας όμως ιδιαιτερότητες ως 

προς την πρόσληψη του από το παιδί. Η παρουσίαση του θανάτου στα παιδικά λογοτεχνικά 

κείμενα άλλοτε θεωρείται λύτρωση και άλλοτε ως κάτι δυσάρεστο στον ψυχισμό του παιδιού. 

Αναλυτικότερα, ο θάνατος ως μοτίβο στην παιδική φαντασία έχει υποστεί ριζική αλλαγή 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων διακοσίων ετών. Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, 

αποτελούσε πολύ κοινό θέμα στα παιδικά βιβλία, λόγω των ισχυρών χριστιανικών αξιών της 

δυτικής παιδικής λογοτεχνίας όπου ο θάνατος δεν θεωρούνταν τραγωδία.  

Στις δυτικές χώρες, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αστικοποίηση και τα 

υψηλότερα βιοτικά επίπεδα στιγμάτισαν τον θάνατο ως κάτι ξένο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. 

Για κάποια περίοδο, ο θάνατος δεν θεωρήθηκε κατάλληλο μοτίβο για τα παιδικά βιβλία και όταν 

ξεκίνησε να επιστρέφει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 και του '70, είχε ένα έντονα 

αρνητικό φορτίο, ως κάτι απειλητικό (Nikolajeva, 2005:83).  

Μια ακόμη άποψη σχετικά με την έννοια του θανάτου στη λογοτεχνία είναι του Walter 

Benjamin. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο θάνατος παρέχει την αρχή της ιστορίας 

και οι αναγνώστες επιδιώκουν στην αφήγηση της μυθοπλασίας τη γνώση του θανάτου, ενώ στην 

πραγματική ζωή τους τον αρνιόνται. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τον Άντερσεν ο οποίος στην 

πραγματική του ζωή απέφευγε να μιλάει για τον θάνατο ενώ στις ιστορίες του παρουσιάζεται 

συχνά (Γεωργίου-Νίλσεν, 1994:138). Η αποκάλυψη του θανάτου στη μυθοπλασία συνιστά το 

νόημα της ζωής. Μέσα από το τέλος σηματοδοτείται μια καινούργια αρχή, το τέλος δε σημαίνει 

τέλος αλλά μια καινούρια θεώρηση των πραγμάτων βασιζόμενη σε νέα δεδομένα. Σε αυτή την 

άποψη συγκλίνει και ο Sarte (Brooks, 1992:95,103).  

Επιπρόσθετα, ο Freud υποστηρίζει ότι σκοπός/στόχος της ζωής είναι ο θάνατος. Τα 

ένστικτα αυτοσυντήρησης λειτουργούν για να επιβεβαιώσουν ότι ο οργανισμός θα ακολουθήσει 

μόνος του το μονοπάτι προς το θάνατο και θα αποκρούσει τρόπους επιστροφής (Brooks, 

1992:102). Σύμφωνα με τον ίδιο ο κύκλος της ζωής είναι έτσι που αναπόφευκτα οδηγούμαστε 

στο θάνατο, αρχίζουμε από τη γέννηση μας και καταλήγουμε στο θάνατο ο οποίος είναι και ο 

στόχος που πραγματώνει ο κάθε άνθρωπος.  

Σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο ζήτημα έχει διαμορφώσει άποψη και ο 

παιδοψυχολόγος Bruno Bettelheim, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του παραμυθιού να 

εξωτερικεύσει τους φόβους στο παιδικό μυαλό και στην παιδική ψυχή. Για παράδειγμα ο 

θάνατος για τον ένα γονέα «Hanseland Gretel» (Lukens, 2007:142), η ελκυστικότητα του κακού 

«Η Τοσηδούλα». Το θέμα του θανάτου αφορά άμεσα την εργασία λόγω του Άντερσεν που είχε 

εμμονή με τον θάνατο και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στα παραμύθια και στις ιστορίες του. 

Ένα ακόμη θέμα ταμπού στην παιδική λογοτεχνία αποτελεί η διαφορετικότητα. Ο όρος 

διαφορετικότητα είναι ένας σύνθετος όρος καθώς δεν αναφέρεται μόνο σε κάποια σωματική ή 

νοητική υστέρηση αλλά ενδεχομένως να δηλώνεται η διαφοροποίηση ενός ατόμου από το 

σύνολο λόγω διαφορετικού χρώματος. Τα παραμύθια που παρουσιάζουν τέτοιου είδους 

καταστάσεις διαμορφώνουν άλλοτε ένα ευχάριστο και άλλοτε ένα δυσάρεστο τέλος για τον 

ήρωα. 

Συγκεκριμένα, ο ήρωας που περιθωριοποιείται ενδέχεται να γίνει αποδεκτός από μία 

άλλη κοινωνική ομάδα ή να παραμείνει στο περιθώριο. Με την δημιουργία τέτοιων 

λογοτεχνικών κειμένων το παιδί έρχεται  σε επαφή με ήρωες που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αποδοχής, προσαρμογής, ένταξης και διαβίωσης. Αυτό συντελεί στο παιδί να δει πως χειρίζεται 
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ο ήρωας τέτοιες καταστάσεις και να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα του ήρωα. Με την αποδοχή 

της διαφορετικότητας του ήρωα και με την υιοθέτηση αξιών που προβάλλονται είναι πολύ 

πιθανό αργότερα να αντιμετωπίζει με συνετό τρόπο ανάλογες καταστάσεις στην πραγματική 

ζωή. Αυτό το θέμα ταμπού συνδέεται άμεσα με το τέλος καθώς στο τέλος υπάρχει η ανατροπή 

και η αποδοχή από μια άλλη ομάδα ανθρώπων όπως συμβαίνει και στο «Ασχημόπαπο». 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το παιδί είναι 

αναγκαίο να έρχεται αντιμέτωπο με δυσάρεστες καταστάσεις διότι το βοηθούν να διαχειριστεί 

γεγονότα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον και παράλληλα το εντάσσουν στο 

κοινωνικό σύνολο και κατ’ επέκταση στην «κοινή» πραγματικότητα. Επομένως, η απόκρυψη 

αρνητικών πτυχών και η ωραιοποίηση των πάντων, ανάλογα με το ρεύμα που υποστηρίζει το 

αίσιο τέλος, καθιστά το μικρό παιδί αδύναμο στο να οικοδομήσει ένα «γερό» και «ώριμο» 

χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της «σκληρής» πραγματικότητας. Αυτό είναι απαραίτητο να 

γίνει κατανοητό από εκείνους που εμμένουν στην άποψη του αίσιου τέλους και στην συνέχιση 

του λογοτεχνικού κανόνα. 

Τα θέματα ταμπού που παρουσιάστηκαν παραπάνω προμηνύουν ένα διαφορετικό, μη 

αναμενόμενο και ανατρεπτικό τέλος. Πιο αναλυτικά, τα θέματα ταμπού διαμορφώνουν με την 

παρουσίαση τους ένα τέλος που δεν είναι συνηθισμένο στην παιδική λογοτεχνία. Ο αναγνώστης-

παιδί δε γνωρίζει το τέλος αυτών των παραμυθιών, κάτι που ενδεχομένως να τον οδηγήσει σε 

υποθέσεις ακριβώς επειδή δεν έχει εξοικειωθεί με τέτοιου είδους κείμενα. Ο Άντερσεν στα 

παραμύθια και στις ιστορίες του πραγματεύεται ζητήματα που συγκαταλέγονται ως θέματα 

ταμπού όπως: ο θάνατος, ο διαμελισμός του σώματος, η αναπηρία, η παιδική εργασία, η παιδική 

σκληρή τιμωρία, η γύμνια και η ορφάνια, οδηγώντας τον αναγνώστη-παιδί σε έντονο 

προβληματισμό. 

 

5.14. Το τέλος σε συνάρτηση με την ειδολογική ταυτότητα ενός παιδικού αφηγήματος 

 

Η αξία του τέλους σχετίζεται άμεσα από το είδος που εντάσσεται κάθε φορά η ιστορία. 

Το κλείσιμο χαρακτηρίζει όλα τα λογοτεχνικά έργα σε διαφορετικό βαθμό, είναι μια φυσική 

ιδιότητα κάθε μορφής τέχνης που κινείται στο χρόνο, αποκαλύπτοντας την ίδια σταδιακά. Είναι 

ένα σήμα ότι η κίνηση μπορεί να σταματήσει και ότι τίποτα δε θα ακολουθήσει (Gerlach, 

1985:8). Όπως υποστηρίζει και η Nikolajeva, οι απολήξεις δηλαδή το τέλος εξαρτώνται από το 

είδος (Nikolajeva, 2005:104). Παρακάτω θα αναλύσουμε τα ακόλουθα είδη που κυριαρχούν 

στην παιδική λογοτεχνία: παιδικό διήγημα, μικρή ιστορία, παιδικό μυθιστόρημα και παραμύθι. 

Πιο συγκεκριμένα, το παιδικό μυθιστόρημα είναι απλό και έχει μεγάλη έκταση και 

στηρίζεται στη φαντασία. Σε αυτό συναντώνται περίπλοκες καταστάσεις και διαδραματίζονται 

πολλά γεγονότα και στο τέλος επικρατεί η αίσια έκβαση της ιστορίας (Σακελλαρίου, 1985:172-

173). Το παιδικό μυθιστόρημα έχει δανειστεί πολλά στοιχεία όσον αφορά την κατασκευαστική 

του δομή, με ένα απ’ αυτά να είναι και το αίσιο τέλος. Όμως στο σύγχρονο παιδικό μυθιστόρημα 

υπάρχει μια απόκλιση από την αίσια έκβαση της ιστορίας και στο τέλος μπορεί να παρουσιάζεται 

μια αοριστία για το τι συνέβη (Nikolajeva, 2005:108). 

Παράλληλα, το παιδικό διήγημα είναι απλό, σύντομο και αναπτύσσεται γύρω από ένα 

γεγονός χωρίς πολλές περιγραφές και οι χαρακτήρες παρουσιάζονται μέσα από την δράση τους. 

Κυριαρχεί το μυστήριο και η αφήγηση είναι ελλειπτική. Το τέλος είναι ευχάριστο καθώς 

επέρχεται η λύση της ιστορίας (Σακελλαρίου, 1985:138). 

Η μικρή ιστορία έχει ανάλογη έκταση με το παραμύθι και το διήγημα. Η μικρή ιστορία 

αντλεί στοιχεία από την καθημερινότητα και αναπαριστά σε ένα βαθμό τη ζωή με σκοπό την 

μετάδοση γνώσεων. Με την παρουσίαση τυχαίων γεγονότων φέρνει το παιδί σε επαφή με 

διάφορους προβληματισμούς και καταστάσεις. Η πλοκή στη μικρή ιστορία έχει αρχή-μέση-τέλος 

και ο συγγραφέας δίνει έμφαση σε ένα γεγονός και μας παρουσιάζει την εξέλιξη του (Τσιλιμένη, 

2003:47,51). Η γλώσσα της μικρής ιστορίας είναι απλή και κυριαρχεί ο ανιμισμός καθώς οι 
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περισσότεροι ήρωες είναι δέντρα, πουλιά και αντικείμενα. Ο τόπος και ο χρόνος που 

διαδραματίζεται η μικρή ιστορία είναι συγκεκριμένος (Κανατσούλη, 2002:101). Στις σύντομες 

ιστορίες, το τέλος έχει ακόμη πιο σημαντικό-δυνατό τέλος. 

Ακόμη, σύμφωνα με την Τσιλιμένη, το τέλος των μικρών ιστοριών είναι συνήθως 

αναμενόμενο και θετικό καθώς αυτό επιθυμούν τα μικρά παιδιά. Η όποια σύγκρουση 

παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της πλοκής στο τέλος επιλύεται και ο αναγνώστης-παιδί 

ησυχάζει καθώς υπάρχει αίσια έκβαση.  

Το παραμύθι αποτελεί το κυριότερο είδος στην παιδική λογοτεχνία. Σε αυτό το είδος 

κυριαρχεί η φαντασία με όλα τα φαινόμενα να τοποθετούνται στα άκρα χωρίς να υπάρχει 

ισορροπία στο παραμύθι. Παράλληλα, εντοπίζεται απροσδιοριστία σε σχέση με τον τόπο και τον 

χρόνο, χαρακτηριστική είναι η φράση έναρξης των παραμυθιών «Μια φορά κι έναν καιρό..» 

(Κανατσούλη, 2002:82). Το παραμύθι δεν έχει κάποιο ηθικό δίδαγμα με το τέλος να επέρχεται 

κατά τη νίκη του ήρωα και με τη χαρακτηριστική φράση «Κι έζησαν αυτοί καλά και μεις 

καλύτερα»ή «Κείνοι σε αγκάθια κι εμείς στα βαμπάκια» (Σακελλαρίου, 1985:256, 263). Το 

σύγχρονο παραμύθι ανατρέπει την κυριαρχία του αίσιου τέλους με τον ο αναγνώστη να μπαίνει 

σε μια διαδικασία προβληματικής. 

Παράλληλα, ο Shavit υποστηρίζει ότι το ευτυχισμένο τέλος υπήρξε πρότυπο του 

παραμυθιού, αναφέροντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τέλος του παραμυθιού της 

«Κοκκινοσκουφίτσας» της έκδοσης των αδερφών Grimm και της έκδοσης Perrault. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτές οι δυο εκδόσεις έρχονται σε αντίθεση καθώς στην έκδοση Perrault η 

κοκκινοσκουφίτσα καταβροχθίζεται από τον λύκο. Εν αντιθέσει σύμφωνα με τους Grimm 

υπάρχουν δυο εκδοχές για τον λύκο. Η μία είναι ότι έβαλαν πέτρες στην κοιλιά του λύκου και 

έπεσε νεκρός και η δεύτερη ότι σκοτώθηκε από πνιγμό. Από τη σύγκριση αυτών των δύο 

εκδοχών συμπεραίνεται ότι οι αδερφοί Grimm δεν παραβίασαν τον λογοτεχνικό κανόνα όσον 

αφορά στο καλό/αίσιο τέλος που πρέπει να παρουσιάζεται στα παιδιά σύμφωνα με το κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο εντασσόμαστε. Παράλληλα, o Shavit παρουσιάζει την άποψη του Bashevi 

Singer, ο οποίος προσπαθεί να δώσει αίσιο τέλος σε μια ιστορία που απευθύνεται σε παιδιά γιατί 

γνωρίζει ότι τα παιδιά είναι ευαίσθητα. Αν για παράδειγμα δεν τιμωρείται ο δολοφόνος ή ο 

κλέφτης το παιδί αισθάνεται ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τέλος, o Shavit υποστηρίζει ότι 

υπάρχει απροθυμία του συστήματος, τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του κοινωνικού να 

δεχθούν νέα μοντέλα παραμυθιών με ένα διαφορετικό, μη αίσιο τέλος (Shavit, 1986:18). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρούν ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τον ψυχισμό του παιδιού με το 

να το φέρουν σε επαφή με τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Κάτι τέτοιο θα παραβίαζε βέβαια 

τον λογοτεχνικό κανόνα που έχει διαμορφωθεί στο όνομα της προστασίας του παιδιού.  

Ο Bettelheim επισημαίνει ότι το παραμύθι, ως λογοτεχνικό είδος, υπόσχεται ότι θα 

υπάρξει αίσια έκβαση στο τέλος. Το παραμύθι μεταφέρει το παιδί σε έναν φανταστικό κόσμο 

και το επαναφέρει στην πραγματικότητα με τον πιο καθησυχαστικό τρόπο, δηλαδή με ένα αίσιο 

τέλος (Bettelheim, 1995:92). Σύμφωνα, με τον ίδιο το παραμύθι βοηθάει το παιδί να 

κοινωνικοποιηθεί και συνάμα το οδηγεί προς την ενηλικίωση (Καπλάνογλου, 2002:53). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το κάθε είδος υφίσταται διαφοροποίηση ως προς 

το τέλος της ιστορίας διότι το καθένα από αυτά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και με βάση 

αυτά δημιουργείται το τέλος. Το κάθε είδος δηλαδή δημιουργεί με διαφορετικό τρόπο το δικό 

του τέλος σε συνάρτηση πάντα με την πλοκή που αποτελεί σημαντικό μέρος του τέλους.  

Τα είδη που υπηρετεί ο Άντερσεν είναι η ιστορία και το έντεχνο παραμύθι. Γι’ αυτό 

ακριβώς τον λόγο στη συνέχεια θα εξεταστούν παραμύθια και ιστορίες του Hans Christian 

Andersen προκειμένου να εξεταστεί πως διαμορφώνεται το τέλος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΤΕΡΣΕΝ 
 
 

6.1. Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα 

 

6.1.1. Οπτική γωνία 

 

Στο προς εξέταση έργο, ο αφηγητής είναι παντογνώστης γνωρίζοντας όλες τις πτυχές της 

ιστορίας που εξελίσσεται, με δυνατότητα παρεμβολής στις συνειδήσεις των προσώπων και 

γνώση των σκέψεων και δράσεων τους. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αφήγηση με μηδενική 

εστίαση (Κανατσούλη, 2002:49-50), η οποία θα εξεταστεί σε συνάρτηση με την αφήγηση σε γ΄ 

πρόσωπο του συγκεκριμένου έργου. 

Αναλυτικότερα, στην ιστορία «Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα», ο αφηγητής 

γνωρίζει ότι ο πρωταγωνιστής (αυτοκράτορας) δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το λαό και τις 

υποχρεώσεις του, παρά μόνο για την εμφάνιση του (« Δεν ενδιαφερότανε καθόλου για τον 

στρατό του ούτε του άρεσε να πηγαίνει στο θέατρο ή στο κυνήγι, πήγαινε όμως μόνο και μόνο 

για να επιδείξει τα καινούρια του ρούχα»). Αντίστοιχα, γνωρίζει ότι οι δύο υφαντήδες είναι 

απατεώνες, με μοναδικό σκοπό να ξεγελάσουν τον αυτοκράτορα, όπως και ότι οι εκπρόσωποι 

του αυτοκράτορα δεν εκφράζουν ανοιχτά την γνώμη τους καθώς φοβούνται μην χάσουν τη θέση 

τους. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά παραδείγματα της γνώσης του αφηγητή για οτιδήποτε 

συμβαίνει στην ιστορία.  

Η μηδενική εστίαση που χρησιμοποιείται δίνει την δυνατότητα στο συγγραφέα να δράσει 

σε δύο επίπεδα, το ένα είναι η ίδια η περιγραφή της εξέλιξης της ιστορίας και το δεύτερο είναι 

η παρασκηνιακή παρέμβαση του συγγραφέα με τον σχολιασμό καταστάσεων και προσώπων. Μ’ 

αυτό τον τρόπο καθοδηγεί τον αναγνώστη ως προς την πρόσληψη των ηθικών μηνυμάτων του 

κειμένου. Αυτό συμβάλλει στην επιλεκτική έμφαση κάποιων σκηνών αλλά και την δημιουργία 

συγκεκριμένων απόψεων στον αναγνώστη για κάποιους ήρωες (λόγου χάρη οι υφαντήδες) 

αφήνοντας παράλληλα την δημιουργία προβληματισμού για ορισμένους ήρωες και καταστάσεις 

(όπως στο τέλος για το μικρό παιδί και την τελική κατάληξη των ηρώων). 

 

6.1.2. Δομή 

 

Η δομή αποτελείται από αρκετά μοτίβα τα οποία δρουν σημαντικά στην ροή και έκβαση 

της ιστορίας. Αναλυτικότερα, αρχικά παρουσιάζεται ο αυτοκράτορας με τις εμμονές του ως προς 

τα ρούχα και οι δύο απατεώνες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εμμονή του. 

Παράλληλα, αποτυπώνονται οι σκέψεις των υπηκόων και αυλικών του βασιλιά στον χώρο όπου 

εργάζονται οι υφαντήδες για την προετοιμασία του ενδύματος και η απόκρυψη της αλήθειας από 

το φόβο απώλειας της θέσης τους. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η επίσκεψη του αυτοκράτορα 

στους υφαντήδες και η ημέρα της πομπής του αυτοκράτορα στον κεντρικό δρόμο της πόλης με 

την αποκάλυψη της αλήθειας από το παιδί.  Όλα τα παραπάνω μοτίβα συνδέουν τα μέρη του 

έργου. 
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6.1.3. Σκηνικό 

 

Ο χώρος όπου διαδραματίζεται η ιστορία είναι αόριστος και δεν τοποθετείται 

γεωγραφικά. Εκτυλίσσεται σε μια απροσδιόριστη χώρα και συγκεκριμένα σε μια αυτοκρατορική 

αυλή. Αρχικά, ο χώρος είναι πιο συγκεκριμένος με τα γεγονότα να διαδραματίζονται στην 

αυτοκρατορική αυλή και ειδικότερα σε ένα δωμάτιο του ανακτόρου, όπου ύφαιναν οι δύο 

απατεώνες υφαντήδες. Προς το τέλος της ιστορίας ο χώρος αλλάζει και τοποθετείται στο 

κεντρικό δρόμο, όπου γίνεται η βασιλική πομπή και παρευρίσκεται ο λαός. Υπάρχει δηλαδή, 

εναλλαγή κλειστού και ανοιχτού χώρου όπου στον κλειστό χώρο κυριαρχεί η απόκρυψη και η 

προσωπική ερμηνεία της πραγματικότητας και στον ανοιχτό πραγματοποιείται η αποκάλυψη της 

αλήθειας. Ίσως αυτό να συμβολίζει ότι η αλήθεια υπάρχει έξω, στον φυσικό χώρο και ότι υπάρχει 

ελευθερία έκφρασης και υποστήριξης της αλήθειας ενώ στον κλειστό χώρο πρέπει να 

προσαρμόζεται και να υποκρίνεται κάποιος. Αυτή η μετάβαση του χώρου συναινεί στην 

αποκάλυψη της αλήθειας, η  αλλαγή περιβάλλοντος οδήγησε στην αποκάλυψη. 

Αντίστοιχα ο χρόνος στη συγκεκριμένη ιστορία είναι αόριστος κάτι που αποτυπώνεται 

στις ακόλουθες φράσεις: «Πριν από πολλά χρόνια», «Μια μέρα εμφανίστηκαν», «Την παραμονή 

της μεγάλης παρέλασης». 

Ο συγγραφέας επιλέγει την αοριστία του χώρου και του χρόνου καθώς θέλει όλη η 

προσοχή του αναγνώστη να επικεντρωθεί στην εξέλιξη της ιστορίας και την ανάπτυξη των 

χαρακτήρων. Οι χώροι παραμένουν ουδέτεροι χωρίς ιδιαίτερη αναφορά και αλλαγές καθώς όλη 

η ιστορία εξελίσσεται σε ένα δωμάτιο και στο τέλος έξω από τα ανάκτορα. Αντίστοιχα ο χρόνος 

αναφέρεται ελάχιστες φορές στην ιστορία και από τις αναφορές που γίνονται μπορούμε να 

αντιληφθούμε ότι είναι σύντομος. Οι δύο αυτοί παράμετροι δεν αποτελούν κομβικά σημεία και 

αποτελούν απλώς οχήματα για την εξιστόρηση της ιστορίας, μπορώντας κάλλιστα οποιοσδήποτε 

χρόνος και χώρος να αφήσει τελείως ανεπηρέαστη την πλοκή και την έκβαση της ιστορίας. 

 

6.1.4. Πλοκή 
 

Η ιστορία «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» συνιστά ένα σύντομο κείμενο καθώς 

η πλοκή αποτελείται από αρκετές σκηνές οι οποίες διαδέχονται γρήγορα η μία την άλλη κάτι 

που συνδράμει θετικά στην ομαλή εξέλιξη της ιστορίας και κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη-

παιδιού. Η πλοκή είναι προοδευτική καθώς υπάρχει το φαινόμενο της κλιμάκωσης των 

γεγονότων μέχρι την κορύφωση και τη λύση της. 

Αυτού του είδους η αποτύπωση και η εξιστόρηση συγκαταλέγεται στο πρώτο επίπεδο 

πλοκής όπου ο ήρωας, ο αυτοκράτορας στην προκειμένη περίπτωση, αντιμετωπίζει έναν 

κίνδυνο, δηλαδή τους υφαντές-απατεώνες χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανατροπής. 

Η ανάλυση των σκηνών είναι σημαντική για την ορθότερη ανάλυση της πλοκής. Στην 

πρώτη σκηνή παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο αυτοκράτορας της Κίνας και 

παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιορρυθμία του όσον αφορά στην προσοχή στην 

εμφάνιση του. 

Στην δεύτερη σκηνή ο συγγραφέας προχωράει κατευθείαν στην εισαγωγή δύο ακόμα 

κομβικών ηρώων, των δύο υφαντήδων, οι οποίοι κύριο μέλημα έχουν την εξαπάτηση του 

αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας σε αυτή την σκηνή ενημερώνεται για την άφιξη των δύο 

υφαντήδων και εκφράζει έντονα την επιθυμία του να αποκτήσει ρούχα που θα έχουν επιμεληθεί 

οι ίδιοι, προσφέροντας τους ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ορμώμενος από την εμμονή του για 

τα ρούχα ο αυτοκράτορας δρα απερίσκεπτα και αφελώς καθώς προχωράει στην παραγγελία των 

ρούχων χωρίς να ζητήσει διαπιστευτήρια για την δουλειά των υφαντήδων και αποδείξεις για τα 

λεγόμενα τους. Αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως δεν περιμένει ο αναγνώστης, διότι ο 

αυτοκράτορας αναμένεται να είναι έξυπνος και να έχει άνεση στην διαχείριση καταστάσεων. 
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Αυτή η εικόνα που δημιούργησε ο συγγραφέας δεν συνάδει με την προσωπικότητα κάποιου ως 

αυτοκράτορα και αυτό είναι κάτι που αιφνιδιάζει τον αναγνώστη. 

Στην τρίτη σκηνή, οι δύο υφαντήδες-απατεώνες εγκαταστάθηκαν σε ένα δωμάτιο του 

ανακτόρου όπου θα ξεκινούσαν την κατασκευή των νέων ρούχων του αυτοκράτορα και έδωσαν 

παραγγελία για τα καλύτερα υλικά και υφάσματα. Η κίνηση αυτή δείχνει στον αναγνώστη το 

μέγεθος της πανουργίας των υφαντήδων οι οποίοι πέρα από την χρηματική αμοιβή τους 

σφετερίζονται και πανάκριβα υλικά αγαθά προς όφελος τους. Παράλληλα, ο αυτοκράτορας 

νιώθει αγωνία για την πορεία δημιουργίας των ρούχων του. 

Στην τέταρτη σκηνή, γίνεται εισαγωγή στο κύριο μέρος της ιστορίας όπου ξεκινάει η 

δράση με την προσθήκη παράλληλα ενός ακόμη χαρακτήρα, του γέρο-υπουργού. Ο 

αυτοκράτορας σε αυτή την σκηνή στέλνει τον γέρο-υπουργό να δει τα ρούχα που φτιάχνουν οι 

δύο απατεώνες για εκείνον. Ο γέρο-υπουργός είναι το πρώτο «θύμα» των απατεώνων, καθώς 

είναι το πρώτο άτομο που έρχεται αντιμέτωπο με την «δημιουργία» των απατεώνων. 

Αντικρίζοντας τους αργαλειούς δεν βλέπει τίποτε πάρα μόνο ξύλα. Αυτό ενεργοποιεί μια σειρά 

αντιδράσεων και συναισθημάτων, όπως η έκπληξη, το σοκ, η άρνηση, ο προβληματισμός, η 

αμφιβολία και ο διχασμός. Η θέση του είναι πολύ δύσκολη, όντας σε ένα μεγάλο δίλλημα για το 

αν θα πρέπει να πει την αλήθεια και να δεχτεί τις αντίστοιχες επιπτώσεις για το άτομο του, ή να 

πει ψέματα στον αυτοκράτορα εξασφαλίζοντας τον εαυτό του και εκθέτοντας τον αυτοκράτορα.  

Ο συγγραφέας με αυτή την προσέγγιση βάζει άμεσα τον αναγνώστη να συναισθανθεί τον 

ήρωα και να τον προβληματίσει για το τι θα έπραττε ο ίδιος σε μία ανάλογη περίπτωση. Αυτό 

σχετίζεται άμεσα με την ηθική του παιδιού και το πώς πρέπει να διαχειρίζεται καταστάσεις. 

Επίσης, δημιουργεί ένα αίσθημα συμπόνιας για την θέση του γέρο-υπουργού. Παράλληλα οι δύο 

υφαντήδες εξακολουθούν να παρουσιάζονται πονηροί, μεθοδικοί και θρασείς ξεγελώντας και 

εξαπατώντας τον γέρο-υπουργό κάνοντας τον να αμφιβάλλει για τις ικανότητες του. Ο 

τελευταίος από φόβο μην χάσει τη θέση του, επαινεί τους δύο υφαντήδες για την υποτιθέμενη 

δημιουργία τους. Το προφίλ των απατεώνων παρουσιάζεται αμετάβλητο ενισχύοντας την άποψη 

που είχε διαμορφώσει αρχικά ο αναγνώστης. 

Στην επόμενη σκηνή, αποχωρεί ο γέρο-υπουργός και εισάγεται στην ιστορία άλλο ένα 

μέλος της βασιλικής αυλής, ένας αξιωματούχος των ακολούθων του αυτοκράτορα. Ο 

αξιωματούχος της αυλής σε αντιστοιχία με τον γέρο-υπουργό παίρνει εντολή να ελέγξει την 

πορεία της δουλειάς των υφαντήδων και έκπληκτος βλέπει ότι δεν υπάρχει τίποτε πάνω στους 

αργαλειούς. Μπαίνοντας στην ίδια θέση με τον γέρο-υπουργό και ο ίδιος αποφασίζει να 

επαινέσει τους δύο απατεώνες-υφαντήδες και να μεταφέρει στον αυτοκράτορα πόσο εξαίσια 

ήταν τα ρούχα του για να εξασφαλίσει την θέση και το αξίωμα του. Ο συγγραφέας επιλέγει την 

επανάληψη της σκηνής για να εντείνει τον προβληματισμό και την αγωνία του αναγνώστη. 

Στην επόμενη σκηνή, εμφανίζεται ολόκληρος ο λαός να μιλάει για τους δύο υφαντήδες 

και για το υπέροχο ρούχο που προετοίμαζαν στον αυτοκράτορα. Σε αυτό το σημείο φαίνεται η 

χειραγώγηση που ασκούσε ο αυτοκράτορας στον λαό με τον τρόπο που οι ίδιοι μιλούσαν για το 

ρούχο. Ουσιαστικά αφού κάτι αφορά και ενδιαφέρει τον αυτοκράτορα αφορά και τον λαό.  

Παράλληλα, επανεμφανίζονται ο γέρο-υπουργός και ο αξιωματούχος της αυλής όπως και 

ένα επίλεκτο επιτελείο αυλικών, που συνόδευαν τον αυτοκράτορα στον χώρο που βρίσκονταν οι 

δύο υφαντήδες προκειμένου να δει και ο ίδιος με τα μάτια του το ρούχο. Οι ευγενείς που είχαν 

δει το ύφασμα στις προηγούμενες σκηνές για να ενισχύσουν την θέση τους και να μην αφήσουν 

περιθώρια να καταλάβει ο αυτοκράτορας τα ψέματα που του είχαν πει ξεκινάνε να επαινούν τα 

ρούχα που είχαν φτιάξει οι απατεώνες και να θαυμάζουν την τελειότητα τους. Η προσοχή στην 

συγκεκριμένη σκηνή στρέφεται στον αυτοκράτορα ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς 

από την μία δεν βλέπει τίποτε στους αργαλειούς και από την άλλη άκουγε το επιτελείο του να 

επαινεί τα ρούχα. Προκειμένου να μη φανεί ανόητος και ανάξιος της θέσης και των λόγων του 

υποκρίθηκε ότι έβλεπε τα ρούχα και ότι του άρεσαν πολύ. Παράλληλα, για να ενισχύσει ακόμα 

περισσότερο την θέση του, δίνει παράσημα στους δύο απατεώνες και τον τίτλο του «Άρχοντα 
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Υφαντή». Ο αυτοκράτορας βρίσκεται παγιδευμένος από τον ίδιο του τον εαυτό και προσπαθεί 

με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Ο συγγραφέας σε αυτή την σκηνή ενώ δίνει την 

δυνατότητα στον αυτοκράτορα έστω και την τελευταία στιγμή να καταλάβει το λάθος του και 

να τιμωρήσει τους απατεώνες για την εξαπάτηση του, ο αυτοκράτορας συνεχίζει να πλανάται 

στην εμμονή και αδυναμία του για τα ρούχα. 

Στην έβδομη σκηνή, αποχωρεί ο αυτοκράτορας και το επιτελείο του και οι δύο υφαντήδες 

υποκρίνονται ολόκληρη την νύχτα ότι φτιάχνουν τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα. Στο 

τέλος της σκηνής ανακοινώνουν ότι τα ρούχα είναι έτοιμα. Οι υφαντήδες όπως σε όλη την 

διάρκεια της ιστορίας, υποκρίνονται με περίτεχνο τρόπο ώστε να πείσουν ότι εργάζονται όλο το 

βράδυ και ότι κόπιασαν για να ετοιμάσουν τα νέα ρούχα. Ο συγγραφέας δεν μεταβάλλει το 

προφίλ τους και συνεχώς το ενισχύει. 

Στην όγδοη σκηνή, επανεμφανίζεται ο αυτοκράτορας μαζί με τους αυλικούς στο δωμάτιο 

όπου βρίσκονταν οι δύο απατεώνες-υφαντήδες προκειμένου να δουν ολοκληρωμένα τα 

καινούρια ρούχα και να γίνει η τελική πρόβα. Ο αυτοκράτορας συνδιαλέγεται με τους αυλικούς 

του, νιώθοντας αγωνία και ανασφάλεια για τα καινούρια του ρούχα επιζητώντας την 

επιβεβαίωση από αυτούς («Μου πάνε καλά τα καινούρια μου ρούχα;»). 

Στην ένατη σκηνή, ο αυτοκράτορας προγραμμάτισε πομπή μπροστά στους υπηκόους 

προκειμένου να θαυμάσουν τα καινούρια του ρούχα. Αυτή η σκηνή αποτελεί την κορύφωση της 

ιστορίας. Ενώ όλοι έβλεπαν ότι ο αυτοκράτορας δεν φορούσε ρούχα, κανείς δεν θέλησε να 

αποκαλύψει την αλήθεια από φόβο μη χάσει την θέση του ή φανεί ανόητος. Ο συγγραφέας στο 

ίδιο μοτίβο φέρνει τον αναγνώστη στην θέση να προβληματιστεί για το μέγεθος της απάτης των 

υφαντήδων αλλά και για την πεισματική εμμονή του αυτοκράτορα που δεν τον αφήνει να δει την 

αλήθεια. 

Η λύση της ιστορίας έρχεται από τον τελευταίο και καταλυτικό ήρωα που εισάγει ο 

συγγραφέας, ένα μικρό παιδί. Το παιδί ανατρέπει την σταθερή κατάσταση που εξελισσόταν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας αποκαλύπτοντας την αλήθεια. Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας 

η πομπή συνεχίζεται κανονικά αφήνοντας ένα νοηματικό κενό καθώς δεν γίνεται κατανοητή η 

κατάληξη των ηρώων, αν τιμωρήθηκαν οι δύο απατεώνες, αν ο αυτοκράτορας επέπληξε τους 

υπηκόους του ή αν επαίνεσε το μικρό παιδί.  

Ο συγγραφέας δημιουργεί μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην οπτική του παιδιού και στην 

οπτική του αυτοκράτορα και των αξιωματούχων. Μέσα από αυτό ο συγγραφέας επιδιώκει να 

καταστήσει σαφές ότι τα παιδιά διακατέχονται από αυθορμητισμό και από μια αλήθεια που 

απουσιάζει συνήθως από τον κόσμο των ενηλίκων όπως συμβαίνει και εδώ με τον αυτοκράτορα 

και τους αξιωματούχους. 

Ο αυτοκράτορας ενώ στην αρχή της σκηνής παρουσιάζεται υπερήφανος και χαρούμενος 

καθώς όλοι θαύμαζαν τα υποτιθέμενα καινούρια ρούχα του, στο τέλος της σκηνής τα 

συναισθήματα του άλλαξαν καθώς ένιωσε θυμό μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. Ο λαός στην 

αρχή της σκηνής παρουσιάζεται επιφυλακτικός και μαζεμένος καθώς δεν μπορούσε να εκφράσει 

αυτό που έβλεπε, όμως στο τέλος που επιβεβαιώνεται η αλήθεια από το παιδί αισθάνεται 

ανακουφισμένος. Τέλος, το παιδί αισθάνεται απελευθερωμένο και γι’ αυτό χωρίς δισταγμό 

αποκαλύπτει αυτό που βλέπει. 

 

6.1.5. Τέλος 

 

 Με την παραπάνω σκηνή ολοκληρώνεται η ιστορία. Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι ολοκληρώνεται με το σήμα του  Gerlach ολοκλήρωση με αντίθεση (completion of  

antithesis), καθώς υπάρχει εναλλαγή καταστάσεων και συναισθημάτων τόσο του αυτοκράτορα 

όσο και των υπόλοιπων ηρώων. Παράλληλα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ιστορία 

ολοκληρώνεται και με το σήμα του Bonheim τον λόγο (speech) του παιδιού. 
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 Ο συγγραφέας στο προς μελέτη παραμύθι χρησιμοποιεί μία ιδιαίτερη τεχνική λήξης της 

ιστορίας με την αποκάλυψη μεν της αλήθειας από το παιδί, ότι ο αυτοκράτορας είναι γυμνός 

χωρίς δε να υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, με την πομπή να συνεχίζεται κανονικά. Έτσι, ενώ 

αποκαθίσταται στα μάτια του αναγνώστη-παιδιού η αδικία και η παραπλάνηση που 

δημιούργησαν οι δύο απατεώνες, μένει ένας προβληματισμός σχετικά με την κατάληξη των 

ηρώων. Σε αυτή την περίπτωση το τέλος χαρακτηρίζεται ως «ανοιχτό», καθώς ο συγγραφέας δεν 

αναφέρει πώς τελικά έπραξε ο αυτοκράτορας, αν τιμώρησε τους απατεώνες επειδή τον 

εξαπάτησαν, αν επέπληξε τους υπηκόους του επειδή είπαν ψέματα ή αν επιβράβευσε το μικρό 

παιδί που αποκάλυψε την αλήθεια. Επιλέγει να αφήσει στην φαντασία και στην κρίση του 

αναγνώστη την πιθανή συνέχεια της ιστορίας και να τον οδηγήσει σε ιδιαίτερο προβληματισμό, 

φέρνοντας στην θέση του τον κάθε ήρωα να σκεφτεί  πώς θα δρούσε ο ίδιος και γιατί. Παρόλα 

αυτά με την αποκάλυψη της αλήθειας επέρχεται η κάθαρση και το αίσιο τέλος που επιζητούσε 

ο αναγνώστης κατά την διάρκεια της ιστορίας. 

 

6.1.6. Χαρακτήρες 

 

Οι χαρακτήρες είναι η κύρια παράμετρος με την οποία ασχολείται ιδιαίτερα ο 

συγγραφέας προσπαθώντας να τους δώσει διάσταση και βάθος. Στην ιστορία παρουσιάζονται 

δύο είδη χαρακτήρων, οι πρωτεύοντες που συνιστούν ο αυτοκράτορας, οι δύο απατεώνες και το 

παιδί και οι δευτερεύοντες που αποτελούν ο γέρος-υπουργός, ο αξιωματούχος της αυλής, το 

επιτελείο των αυλικών και ο πατέρας. 
 

6.1.6.1.Πρωτεύοντες χαρακτήρες 

 

Ο αυτοκράτορας αποτελεί τον κύριο πρωτεύων χαρακτήρα κάτι που γίνεται άμεσα 

αντιληπτό από τον τίτλο της ιστορίας. Από την αρχή ο χαρακτήρας του αυτοκράτορα 

εδραιώνεται ως υπεροπτικός, εγωκεντρικός και νάρκισσος χωρίς ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον 

για τους υπηκόους του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην εμφάνιση και στην γκαρνταρόμπα του, η 

οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως εμμονική. Φαίνεται απερίσκεπτος χωρίς να δίνει καμία 

σημασία στην αξία των χρημάτων, καταβάλλοντας υπέρογκα ποσά για να αποκτήσει καινούρια 

ρούχα.  

 Παράλληλα, διαφαίνεται να κάνει χρήση της εξουσίας του, αναφέροντας ότι μέσω των 

καινούριων ρούχων του θα μπορέσει να μάθει ποιοι είναι ανάξιοι για το αξίωμα και την θέση 

τους, προκαλώντας φόβο και ανησυχία σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Επίσης, χαρακτηρίζεται 

ως αφελής καθώς εμπιστεύτηκε χωρίς απτές αποδείξεις τους ισχυρισμούς των δύο απατεώνων. 

Εδώ είναι εμφανές ότι ο αυτοκράτορας συνιστά εκπρόσωπο της κενότητας της εξουσίας καθώς 

δεν ενδιαφέρεται για τον λαό του αλλά για το προσωπικό του συμφέρον. Η συγκεκριμένη 

περιγραφή του αυτοκράτορα από τον συγγραφέα περιγράφει την στάση του που είχε και ο ίδιος 

για εκείνους που είχαν την εξουσία την περίοδο όπου έδρασε. 

Ο αυτοκράτορας πέρα από πρωτεύων, είναι επίπεδος και στατικός χαρακτήρας. 

Αναλυτικότερα, συνιστά επίπεδο χαρακτήρα διότι είναι αναγνωρίσιμος από τον αναγνώστη 

μονάχα από ένα χαρακτηριστικό και συγκεκριμένα από την εμμονή που έχει να αλλάζει 

ενδυμασία σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, είναι στατικός χαρακτήρας γιατί από 

την αρχή έως το τέλος της ιστορίας παρουσιάζεται σταθερά η ιδιορρυθμία που έχει όσον αφορά 

στην ενδυμασία. Ο αυτοκράτορας φαίνεται πως συμβολίζει τα άτομα που έχουν ως κύριες αξίες 

στην ζωή τους τον πλούτο και την εξουσία και μόνο μέλημα τους την ικανοποίηση προσωπικών 

ζητημάτων αψηφώντας το σύνολο μέσα στο οποίο συγκαταλέγονται. 

 Οι δύο απατεώνες ανήκουν στους πρωτεύοντες χαρακτήρες. Οι ίδιοι θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν σκληροί και αδυσώπητοι καθώς δεν ενδιαφέρονται για τον αυτοκράτορα και 

κύριο μέλημα τους είναι να τον εξαπατήσουν. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από 
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ευρηματικότητα και πειθώ, καθώς εφεύρισκαν συνεχώς τρόπους για να δείξουν ότι δούλευαν με 

ζήλο όλη τη νύχτα, όπως με το να ανοιγοκλείνουν τα φώτα και να πετάνε στον αέρα τα ψαλίδια. 

Οι δύο απατεώνες συμβολίζουν ένα μέρος ανθρώπων και κυρίως τους κόλακες της εξουσίας που 

εξαπατούν τους συνανθρώπους τους προκειμένου να επωφεληθούν οι ίδιοι. 

Χαρακτηρίζονται ως πρωτεύοντες σφαιρικοί χαρακτήρες. Ειδικότερα, είναι σφαιρικοί 

χαρακτήρες γιατί έπραξαν αρνητικά καθώς εξαπάτησαν τον αυτοκράτορα λέγοντας του ψέματα 

και γελοιοποιώντας τον από την αρχή έως στο τέλος της ιστορίας. 

Το παιδί αποτελεί έναν ακόμη πρωτεύων χαρακτήρα καθώς έχει καταλυτικό ρόλο στην 

έκβαση της ιστορίας. Το παιδί παρουσιάζεται θαρραλέο αποκαλύπτοντας την αλήθεια χωρίς 

ενδοιασμούς και φόβους. Το παιδί είναι στατικός χαρακτήρας, αποτελώντας τη φωνή της 

αθωότητας και αντιπροσωπεύοντας όλους τους ανθρώπους που βρίσκουν το θάρρος να 

αποκαλύψουν την αλήθεια χωρίς φόβο. 

 

6.1.6.2.Δευτερεύοντες χαρακτήρες 

 

Ο γέρο-υπουργός αποτελεί δευτερεύων χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, είναι ο πρώτος 

άνθρωπος που καλείται να δει την καινούρια ενδυμασία του αυτοκράτορα. Διακατέχεται από 

άγχος και ανασφάλεια όταν πηγαίνει στο χώρο όπου προετοιμάζεται η ενδυμασία και όταν 

συνειδητοποιεί ότι δεν βλέπει κάποιο ένδυμα μένει έκπληκτος. Αναλυτικότερα, διακατέχεται 

από τα αισθήματα του φόβου και της ανησυχίας καθώς κινδυνεύει να χάσει την θέση του σε 

περίπτωση που αποκαλύψει την αλήθεια. Παράλληλα, αισθάνεται αδύναμος μπροστά στην 

εξουσία του αυτοκράτορα και γι’ αυτό τον λόγο λέει ψέματα. Επίσης, συνιστά στατικό 

χαρακτήρα γιατί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας κυριαρχούν αναλλοίωτα τα ίδια 

χαρακτηριστικά. 

Ένας ακόμη δευτερεύων χαρακτήρας είναι ο αξιωματούχος της αυλής, ο οποίος είναι ο 

δεύτερος που πηγαίνει να ελέγξει τις εργασίες των δύο απατεώνων. Παρόλο που αντιλαμβάνεται 

ότι δεν υπάρχει ένδυμα, υποστηρίζει και επαινεί την δουλειά τους διότι αισθάνεται φόβο και 

ανασφάλεια στο ενδεχόμενο να κριθεί ανάξιος για τη θέση του. Ο χαρακτήρας αυτός είναι 

στατικός καθώς εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Η εισαγωγή 

του αξιωματούχου και η εμφάνιση του ως ανάλογου χαρακτήρα με τις ίδιες αντιδράσεις και 

σκέψεις με τον γέρο υπουργό δίνει έμφαση και κλιμάκωση στην πλοκή και εντείνει τον 

προβληματισμό του αναγνώστη. 

 Το επιτελείο των αυλικών συγκαταλέγεται στους δευτερεύοντες χαρακτήρες. 

Συγκεκριμένα, το επιτελείο επικυρώνει ότι η ενδυμασία του αυτοκράτορα είναι υπέροχη παρόλο 

που δεν βλέπουν τίποτα ορμώμενοι από το φόβο μήπως χάσουν την θέση τους. Οι χαρακτήρες 

αυτοί είναι στατικοί καθώς εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. 

Οι προαναφερθέντες χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν αυτούς που προς ίδιον όφελος κολακεύουν 

την εξουσία. 

 Τέλος, ο πατέρας είναι ένας σφαιρικός και δυναμικός χαρακτήρας κάνοντας και ο ίδιος 

την ανατροπή συμφωνώντας με την «αλήθεια» του παιδιού του. Ο πατέρας συμβολίζει όλους 

τους ανθρώπους που επικροτούν και υποστηρίζουν την αλήθεια. Αυτή η στάση του πατέρα 

αποτελεί πρότυπο για τον αναγνώστη-παιδί καθώς υιοθετεί ηθικές αξίες και αρχές μέσα από την 

στάση του συγκεκριμένου χαρακτήρα. Η επικρότηση δηλαδή της αλήθειας είναι ένα σημαντικό 

στοιχείο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και συμπεριφοράς του. 

 

 

6.1.7. Θέμα 

 

 Στην συγκεκριμένη ιστορία ανακύπτουν αρκετά ζητήματα τα οποία καλείται να 

προσλάβει ο αναγνώστης-παιδί. Το κυρίαρχο ζήτημα που καλείται να ανακαλύψει είναι η 
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έμφαση που δίνει ο αυτοκράτορας στα υλικά αγαθά και συγκεκριμένα στην ενδυμασία του 

αδιαφορώντας φανερά για τον λαό του. Ακόμη ένα ζήτημα που θίγεται είναι το ζήτημα της 

ανταμοιβής και δη της τεράστιας χρηματικής αξίας που πληρώθηκαν οι δύο υφαντήδες 

προκειμένου να δημιουργήσουν αυτό το εξαίσιο ρούχο. Άλλο ένα ζήτημα που ανακύπτει είναι η 

κοροϊδία, η υποκρισία καθώς και η εκμετάλλευση μίας κατάστασης προκειμένου να 

επωφεληθούν ορισμένοι όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των δύο απατεώνων οι οποίοι 

επωφελήθηκαν από την υπέρμετρη αγάπη του αυτοκράτορα για τα ρούχα. Παράλληλα, ένα θέμα 

που παρουσιάζεται είναι η άρνηση της αποκάλυψης της αλήθειας λόγω του φόβου που υπάρχει 

για την απώλεια της θέσης. Τέλος, ένα ακόμη ζήτημα αποτελεί το ότι η αλήθεια πάντα 

αποκαλύπτεται στο τέλος, όπως και στην συγκεκριμένη ιστορία, η αποκάλυψη της αλήθειας, ότι 

ο αυτοκράτορας είναι γυμνός, έγινε από ένα παιδί. 

 Όλα τα παραπάνω ζητήματα καλείται ο αναγνώστης-παιδί να τα  προσλάβει, να τα 

αποκωδικοποιήσει και έπειτα να τα κατανοήσει προκειμένου να τον βοηθήσουν στη 

διαμόρφωση της ηθικής του συμπεριφοράς (Μπελιές, 1993:44-51). 

 Εύλογο είναι να αναρωτηθεί κανείς αν όλα αυτά τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι 

προσιτά από ένα παιδί. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο αναγνώστης-παιδί λόγω 

του ότι είναι ένας αναγνώστης υπό διαμόρφωση είναι λογικό να μην μπορεί να ανακαλύψει όλα 

εκείνα τα θέματα που ανακύπτουν σε ένα λογοτεχνικό κείμενο.  
 

6.2. Τα κόκκινα παπούτσια 
 

6.2.1. Οπτική γωνία 

 

Η οπτική γωνία της ιστορίας είναι εξωτερική καθώς ο αφηγητής δεν είναι κάποιος από 

τους ήρωες του αφηγήματος αλλά είναι ένα τρίτο πρόσωπο που γνωρίζει χωρίς να συμμετέχει 

στην δράση, στα γεγονότα που διαδραματίζονται και στις σκέψεις των ηρώων. Ο παντογνώστης 

αφηγητής, όπως ορίζεται, έχει πλήρη γνώση της οικονομικής κατάστασης της Κάρεν, του 

θανάτου της μητέρας της, την έλευση της γηραιάς κυρίας στην ζωή της και της εμμονής που θα 

έχει η μικρή ηρωίδα με τα κόκκινα παπούτσια. Γνωρίζει και μπορεί να εκφράσει τον ψυχισμό 

και τις σκέψεις των ηρώων, όπως την εμμονή της Κάρεν με τα κόκκινα παπούτσια και την χαρά 

της μόλις τα αγόρασε. Παρουσιάζει επίσης παραστατικά τον τρόμο που ένιωσε η Κάρεν όταν 

βρέθηκε στο δάσος και συνάντησε τον γέρο στρατιώτη. Πέρα όμως από την ηρωίδα 

παραδείγματα της εξωτερικής οπτικής γωνίας υπάρχουν και για τους άλλους ήρωες, όπως η 

αντίδραση της γηραιάς κυρίας όταν η Κάρεν φόρεσε τα κόκκινα παπούτσια στην εκκλησία. 

 

6.2.2. Δομή 

 

Η δομή στη συγκεκριμένη ιστορία αποτελείται από αρκετά μοτίβα τα οποία δίνουν 

δυναμική στην ροή και έκβαση της ιστορίας. Στην αρχή υπάρχει η παρουσίαση της ηρωίδας και 

η απώλεια της μητέρας της, ακολούθως η υιοθέτηση και φροντίδα της από μία γηραιά κυρία και 

η εμμονή της με τα παπούτσια. Η επιλογή των κόκκινων παπουτσιών δίνει δραματική τροπή 

στην ιστορία και η απόφαση της να τα φορέσει στην εκκλησία και αργότερα να πάει με αυτά 

στην χοροεσπερίδα από το να φροντίσει την ετοιμοθάνατη κυρία οδηγούν την Κάρεν σε 

αμαρτήματα. Τέλος, αναφέρονται οι δοκιμασίες που περνάει, η τιμωρία που υφίσταται και 

τελικά η εξιλέωση. Όλα τα παραπάνω μοτίβα συνδέουν τα μέρη του έργου. 

 

6.2.3. Σκηνικό 

 

Το σκηνικό ενός παραμυθιού, αποτελεί ο χρόνος και η τοποθεσία. Ο χρόνος της ιστορίας 

είναι αόριστος από την αρχή έως το τέλος. Συγκεκριμένα, η ιστορία ξεκινάει με τη φράση «Μια 
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φορά κι έναν καιρό», πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα ότι η ιστορία δεν τοποθετείται χρονικά. 

Παράλληλα, σε πολλά σημεία της αφήγησης παρατηρείται αοριστία του χρόνου, όπως από τις 

ακόλουθες φράσεις: «Κάθισε μια μέρα κι έφτιαξε», «Μια μέρα έτυχε να περνάει», «Μια νύχτα 

έφτασε στο έρημο νεκροταφείο της εκκλησίας», «Έφτασε κάποτε σε ένα ξέφωτο χέρσο», «Όλη 

εκείνη την εβδομάδα» και «Μια Κυριακή».  

Ο χώρος αντίστοιχα είναι αόριστος χωρίς να προσδιορίζεται κάποια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή, αντιθέτως η ιστορία εκτυλίσσεται στον ευρύτερο χώρο ενός χωριού (λ.χ. 

«στο χωριό ζούσε η γυναίκα του παπουτσή»). Η πρώτη πιο συγκεκριμένη τοποθεσία που 

αναφέρεται είναι ο χώρος του παλατιού, όπου η Κάρεν βλέπει τα κόκκινα παπούτσια που φοράει 

η μικρή πριγκίπισσα και τα συγκρίνει με τα δικά της. Στην συνέχεια αναφέρεται το μαγαζί που 

πηγαίνει η Κάρεν με την γηραιά κυρία για να επιλέξουν παπούτσια. Εκεί η Κάρεν βρίσκει 

πανομοιότυπα παπούτσια με εκείνα της πριγκίπισσας και τα αγοράζει. Η πλειονότητα των 

γεγονότων και η κορύφωση της ιστορίας εξελίσσεται στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι ένας 

χώρος ιερός συνυφασμένος με υψηλές ηθικές και χριστιανικές αξίες, οι οποίες παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των ηθών και εθίμων της κοινωνίας. Η επιλογή της 

εκκλησίας από τον συγγραφέα δεν είναι τυχαία, καθώς με αυτόν τον τρόπο εντείνει την αντίφαση 

μεταξύ των επιταγών της κοινωνίας και των επιλογών της Κάρεν, δημιουργώντας έντονο 

διχασμό και προβληματισμό στον αναγνώστη-παιδί. Η ηρωίδα μέσα σε αυτόν τον χώρο φοράει 

τα κόκκινα παπούτσια, αμαρτάνει και δέχεται κριτικές για αυτήν την επιλογή της. Η εκκλησία 

είναι ένας χώρος όπου η Κάρεν διαπράττει αμάρτημα αλλά στο τέλος εκεί πάλι εξιλεώνεται. Η 

εκκλησία είναι ένας χώρος όπου δοκιμάζονται οι επιλογές της Κάρεν καθώς πηγαίνει κόντρα 

στις θρησκευτικές αντιλήψεις εκείνης της εποχής με την επιλογή των κόκκινων παπουτσιών.   

Ακόμη ένας χώρος που αναφέρεται είναι το δάσος, όπου η ηρωίδα τρόμαξε καθώς 

συνάντησε το γέρο-στρατιώτη. Σύμφωνα με τον Zipes στα δάση γίνονται φανταστικές 

μεταμορφώσεις (Zipes, 2002:65). Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από τη φράση «Κάτι έλαμψε μέσα 

στα δέντρα». Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας αποτελεί το σπίτι του 

δήμιου, όπου η Κάρεν τιμωρείται λόγω του αμαρτήματος που διέπραξε και εκείνος της κόβει τα 

πόδια με ένα τσεκούρι. Επίσης, άλλος ένα χώρος που εξελίσσεται η ιστορία είναι το σπίτι του 

πάστορα, όπου η Κάρεν πήγε και ζήτησε δουλειά χωρίς αμοιβή προκειμένου να ζήσει αρμονικά 

δίπλα σε καλούς ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο σπίτι το δωμάτιο της ήταν στενάχωρο χωρώντας 

μόνο μια καρέκλα και ένα κρεβάτι. Όμως, μετά την εξιλέωση της ο χώρος έγινε μεγαλύτερος και 

φωτεινότερος. 

 

6.2.4. Πλοκή 

 

 Η πλοκή στην ιστορία «Τα κόκκινα παπούτσια» είναι προοδευτική καθώς υπάρχει 

κλιμάκωση της ιστορίας μέχρι την αποκορύφωση και τη λύση της.  

Αρχικά, στην πρώτη σκηνή της ιστορίας παρουσιάζεται η μικρή ηρωίδα και ειδικότερα 

περιγράφεται η οικονομική κατάσταση και εξαθλίωση της. Για τους παραπάνω λόγους η μητέρα 

ενός παπουτσή την λυπήθηκε και της χάρισε κάτι κόκκινα παπούτσια για να μην περπατάει 

ξυπόλυτη. Η πρώτη σκηνή κλείνει με το πρώτο τραγικό γεγονός που σοκάρει τον αναγνώστη, το 

θάνατο της μητέρας της Κάρεν. Η σχεδόν άμεση εισαγωγή μιας σκληρής εξέλιξης αιφνιδιάζει 

τον αναγνώστη-παιδί και του προκαλεί αγωνία για την τύχη της μικρής Κάρεν. Η Κάρεν νιώθει 

απογοητευμένη και δυστυχισμένη καθώς από τη μία δεν είχε τα απαραίτητα για την επιβίωση 

της και από την άλλη είναι άτυχη καθώς έχασε τη μητέρα της σε μικρή ηλικία. Η μητέρα του 

παπουτσή νιώθει λύπη για την κατάσταση της μικρής Κάρεν κι έτσι παίρνει την απόφαση να 

φτιάξει η ίδια παπούτσια για εκείνην και έτσι δείχνει τον φιλεύσπλαχνο και συμπονετικό 

χαρακτήρα της. 

Στην δεύτερη σκηνή υπάρχει μετάβαση στο χώρο και αλλαγή προσώπων με την μητέρα 

του παπουτσή να απομακρύνεται και την θέση της να παίρνει η γηραιά κυρία, η οποία παίζει 
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καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της ιστορίας καθώς ήταν εκείνη που φρόντισε την Κάρεν μετά 

τον θάνατο της μητέρας της. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην προηγούμενη και σε αυτήν την σκηνή, 

η Κάρεν περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που επιθυμούν να την φροντίσουν. 

Στην τρίτη σκηνή γίνεται η προσθήκη δύο νέων χαρακτήρων, της Βασίλισσας και της 

κόρης της, οι οποίες δεν εμφανίζονται σε κάποια άλλη σκηνή. Εδώ ο συγγραφέας δίνει έμφαση 

στην ενδυμασία και τον πλούτο των καινούριων χαρακτήρων στοχεύοντας στο να τονίσει την 

άσχημη κατάσταση της Κάρεν. Παράλληλα, η έμφαση που δίνεται στα κόκκινα παπούτσια της 

πριγκίπισσας συνδέει την πρώτη σκηνή με την επόμενη με κύριο άξονα τα κόκκινα παπούτσια. 

Ο συγγραφέας με αυτόν τον τρόπο θέλει να χτίσει και να ξεδιπλώσει την εμμονή της Κάρεν για 

τα κόκκινα παπούτσια και στις συνέπειες που θα έχει αυτή αργότερα. 

Στην τέταρτη σκηνή, περιγράφεται η διαδικασία αγοράς παπουτσιών της Κάρεν για το 

μυστήριο του χρίσματος. Στην σκηνή αυτή η μικρή Κάρεν εκφράζει έντονα την επιθυμία να 

αγοράσει τα συγκεκριμένα κόκκινα παπούτσια, πράγμα που δεν είδε η γηραιά κυρία καθώς η 

όραση της δεν ήταν καλή. Η Κάρεν εμφανίζεται απερίσκεπτη δρώντας εγωκεντρικά χωρίς να 

συμμορφώνεται με τους ενήλικες και τις επιταγές της κοινωνίας. Κάνει ότι είναι δυνατόν 

προκειμένου να αγοράσει τα συγκεκριμένα παπούτσια κι γι’ αυτό δεν αποκάλυψε στην γηραιά 

κυρία την αλήθεια για το χρώμα των παπουτσιών. Η γηραιά κυρία στην συγκεκριμένη σκηνή 

παρουσιάζεται θύμα της εξαπάτησης της Κάρεν και ανήμπορη να δράσει λόγω της κακής 

κατάστασης της όρασης της. 

Στην πέμπτη σκηνή, η ιστορία κορυφώνεται με την μεταφορά του σκηνικού στον χώρο 

της εκκλησίας, που παραλληλίζεται με τον μικρόκοσμο της κοινωνίας. Οι δύο ηρωίδες 

πηγαίνουν στην εκκλησία προκειμένου η μικρή Κάρεν να λάβει το χρίσμα. Η σκηνή αυτή ίσως 

είναι η πιο κρίσιμη καθώς καθορίζει τη ματαιόδοξη φύση της ηρωίδας. Αναλυτικότερα, η Κάρεν 

σε αυτή την σκηνή δείχνει ασέβεια και απρέπεια τόσο ως προς τον χώρο της εκκλησίας, την 

γηραιά κυρία και τους παρευρισκόμενους όσο και ως προς το ίδιο το μυστήριο του Χρίσματος. 

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σκεφτόταν μόνο τα κόκκινα παπούτσια της χωρίς να 

επηρεάζεται και να νουθετείται από τις αντιδράσεις του κόσμου. Η γηραιά κυρία εξακολουθεί 

να είναι εξαπατημένη καθώς δεν γνώριζε για τα κόκκινα παπούτσια. Μόνο στο τέλος της σκηνής 

όταν πληροφορείται ότι η μικρή Κάρεν φοράει κόκκινα παπούτσια, θυμώνει και την επιπλήττει. 

Στην έκτη σκηνή περιγράφεται η δεύτερη επίσκεψη της Κάρεν στην εκκλησία και η 

επιλογή να φορέσει τα κόκκινα παπούτσια. Πλέον η επιλογή της Κάρεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως ύβρις. Σε αυτή την σκηνή προστίθενται δύο ακόμη χαρακτήρες, ο γέρο στρατιώτης, ο οποίος 

κάνει σχόλια για τα κόκκινα παπούτσια και ο αμαξάς ο οποίος προσπαθεί να την πιάσει και να 

την ανεβάσει στην άμαξα όταν εκείνη χόρευε στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Αυτό το 

στιγμιότυπο προσθέτει δράση στην πλοκή συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενδυνάμωση της 

αλαζονείας της ηρωίδας στα μάτια του αναγνώστη. Στο τέλος της σκηνής παρουσιάζεται η 

απόφαση της γηραιάς κυρίας να φυλάξει τα κόκκινα παπούτσια σ’ ένα ντουλάπι. 

Η Κάρεν στην συγκεκριμένη σκηνή νιώθει πολύ χαρούμενη για τα παπούτσια που 

φοράει, δείχνοντας παράλληλα ασέβεια καθώς κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας εκείνη 

σκεφτόταν πάλι μόνο τα κόκκινα παπούτσια. Παράλληλα, παρουσιάζεται απερίσκεπτη καθώς 

χορεύει στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Η γηραιά κυρία σε αυτή την σκηνή νιώθει ντροπή καθώς 

η Κάρεν την εκθέτει στην εκκλησία μπροστά σε τόσο κόσμο δείχνοντας ότι δεν την σέβεται και 

δεν την υπολογίζει αρχικά με την επιλογή των κόκκινων παπουτσιών και έπειτα με το να χορεύει 

ασταμάτητα σε αυτό τον ιερό χώρο. 

Στην έβδομη σκηνή, περιγράφεται η άσχημη κατάσταση υγείας της γηραιάς κυρίας. Η 

γηραιά κυρία παρουσιάζεται αδύναμη και αβοήθητη πράγμα που την διαφοροποιεί από τις 

προηγούμενες σκηνές. Εδώ αρχίζει να παρατηρείται ένας παραλληλισμός με το θάνατο της 

μητέρας της στην πρώτη σκηνή. Η μικρή ηρωίδα σε αυτό το σημείο αρνείται να προσφέρει 

φροντίδα και παρέα στην ετοιμοθάνατη γηραιά κυρία και επιλέγει να πάει στην χοροεσπερίδα. 

Η στάση της χαρακτηρίζεται απερίσκεπτη, αδιάφορη και αχάριστη καθώς επιλέγει κάτι που θα 
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την ευχαριστήσει από το να προσφέρει την βοήθεια της στον άνθρωπο που της στάθηκε στην 

πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Από την άλλη πλευρά, η γηραιά κυρία παρουσιάζεται μόνη 

και αβοήθητη καθώς δεν έχει κάποιον δίπλα της εκείνη την δύσκολη στιγμή και ιδιαίτερα την 

Κάρεν που είχε σαν κόρη της. 

Στην όγδοη σκηνή, κυριαρχεί έντονη δράση πράγμα που την διαφοροποιεί από τις 

προηγούμενες σκηνές έως τώρα. Στην συγκεκριμένη σκηνή επανεμφανίζεται ο γέρο στρατιώτης 

και ένας νέος χαρακτήρας, ο Άγγελος. Ο γέρο στρατιώτης συναντάει την μικρή ηρωίδα στο 

δάσος όπου εκείνη για πρώτη φορά παρουσιάζεται τρομαγμένη, τόσο από την όψη του όσο και 

από το ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα κόκκινα παπούτσια τα οποία συνεχώς της αλλάζουν 

πορεία. Προς το τέλος της σκηνής η μικρή ηρωίδα συναντά έναν Άγγελο, ο οποίος την 

προειδοποιεί ότι θα χορεύει έως το τέλος της ζωής της. Η ηρωίδα αγανακτισμένη φωνάζει έλεος 

δίχως όμως να παίρνει κάποια απάντηση. Σε αυτή τη σκηνή υπάρχει το υπερφυσικό στοιχείο 

μέσα από τη μορφή του αγγέλου. Ο άγγελος συναντά και συνομιλεί με την ηρωίδα πράγμα μη 

συνηθισμένο.  

Στην ένατη σκηνή, η ηρωίδα μεταφέρεται στο σπίτι της γηραιάς κυρίας, σε μία τραγική 

στιγμή όπου τελούνταν η κηδεία της. Εδώ επιβεβαιώνεται ο παραλληλισμός με τον θάνατο της 

μητέρας της στην αρχή. Ο συγγραφέας επιλέγει να μη θίξει το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την 

σκηνή, λόγου χάρη πώς αντέδρασε η ηρωίδα, προκειμένου ενδεχομένως να θέσει τον 

αναγνώστη-παιδί σε μία διαδικασία προβληματισμού και να σκεφτεί τι μπορεί να έγινε, πώς να 

διαχειρίστηκε μια τέτοια κατάσταση. Ενδεχομένως να το κάνει αυτό ο συγγραφέας προκειμένου 

να ενεργοποιήσει και να αφυπνίσει τον αναγνώστη-παιδί προκειμένου να συμμετάσχει και ο 

ίδιος στην ιστορία. 

Στην δέκατη σκηνή, προστίθεται ακόμη ένας χαρακτήρας, ο δήμιος, ο οποίος παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της ιστορίας καθώς κόβει τα πόδια της ηρωίδας. Η Κάρεν σε αυτή 

την σκηνή αισθάνεται αγανάκτηση καθώς τα πόδια της αιμορραγούσαν και δεν μπορούσαν να 

σταματήσουν να χορεύουν. Αυτό αποτελεί στοιχείο της τιμωρίας, της βίας και της νοσηρότητας. 

Παράλληλα, φαίνεται αποφασισμένη και εξαντλημένη όταν αποφασίζει να πάει στον δήμιο 

προκειμένου να τιμωρηθεί για το αμάρτημα της. Ο δήμιος νιώθει την υποχρέωση να τιμωρήσει 

την Κάρεν για να συμμορφωθεί, κάτι που τον χαρακτηρίζει σκληρό και αποφασισμένο. Σε αυτή 

την σκηνή ο συγγραφέας επιλέγει να φέρει τον αναγνώστη-παιδί αντιμέτωπο με την σκληρή 

πραγματικότητα δείχνοντας ότι οι επιλογές που κάνει κάποιος έχουν και τις αντίστοιχες 

επιπτώσεις. 

Στην εντεκάτη σκηνή, η Κάρεν παρουσιάζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο καθώς τα 

πόδια της πλέον είναι κομμένα. Ο συγγραφέας σε αυτή την σκηνή δείχνει στον αναγνώστη την 

επίπτωση που έχει η αμαρτία που διέπραξε η ηρωίδα. Η μικρή Κάρεν νιώθει τρομαγμένη όταν 

αντικρίζει τα κόκκινα παπούτσια. Εδώ ο συγγραφέας παρουσιάζει την αλλαγή των 

συναισθημάτων της ηρωίδας απέναντι στα κόκκινα παπούτσια που κάποτε της προκαλούσαν 

έντονη επιθυμία και χαρά και τώρα της προκαλούν φόβο και τρόμο. Αυτή η αλλαγή δείχνει ότι 

η ίδια έχει καταλάβει το αμάρτημα της και η επιθυμία της για αυτά καταστέλλεται. Στην συνέχεια 

της σκηνής παρουσιάζεται στεναχωρημένη και γι’ αυτό δακρύζει έντονα μετά την δεύτερη 

προσπάθεια της να πάει στην εκκλησία. Αυτή η σκηνή παρουσιάζει την ηθική μεταστροφή της 

Κάρεν μέσα από την συνειδητοποίηση των όσων είχε πράξει. 

 Στην επόμενη σκηνή η ηρωίδα πηγαίνει στο σπίτι του πάστορα και του ζητά δουλειά, 

νιώθοντας αγανακτισμένη που τα κόκκινα παπούτσια την ακολουθούν παντού και επιζητά την 

συγχώρεση. Παράλληλα, νιώθει ευγνωμοσύνη τόσο απέναντι στον πάστορα όσο και στην 

γυναίκα του καθώς της δίνουν την ευκαιρία να δείξει ότι έχει αλλάξει και έχει μετανοήσει για το 

αμάρτημα της. Στο τέλος της σκηνής εμφανίζεται λυπημένη όταν ακούει τα παιδιά να μιλάνε για 

ρούχα και στολίδια. Ο συγγραφέας επιλέγει να παρουσιάσει με αυτό τον τρόπο την ηρωίδα 

δείχνοντας στον αναγνώστη-παιδί την αλλαγή που έχει επέλθει μετά την τιμωρία από τον δήμιο 

και για να δείξει όλα τα βασανιστήρια που υπέστη λόγω των κόκκινων παπουτσιών. 
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Τέλος, ανάμεσα στην δωδέκατη και στην τελευταία σκηνή εντοπίζεται ένα χρονικό κενό 

(έχει περάσει κάποιος καιρός) και αυτό φαίνεται από την έναρξη της τελευταίας σκηνής «Μία 

Κυριακή». Σε αυτή την σκηνή υπάρχει έντονη δράση, κυριαρχεί το μαγικό στοιχείο και 

παρατηρείται ανατροπή της κατάστασης. Σε αυτή την σκηνή ο Άγγελος επανεμφανίζεται με ένα 

εντελώς διαφορετικό τρόπο καθώς είναι εκείνος που δείχνει στην Κάρεν με την αλλαγή του 

χώρου ότι η συγχώρεση της πραγματοποιήθηκε.  

Στην αρχή της σκηνής η Κάρεν νιώθει απογοητευμένη και απελπισμένη καθώς κοιτάει 

τις πατερίτσες της με μάτια ενθυμούμενη το αμάρτημα της. Τα συναισθήματα της ηρωίδας 

αλλάζουν όταν με αποφασιστικότητα παίρνει την Σύνοψη να την διαβάσει και να παρακαλέσει 

τον Θεό να την βοηθήσει. Η εμφάνιση του Αγγέλου σηματοδοτεί την αλλαγή και την 

εξιλέωση/συγχώρεση της ηρωίδας για το αμάρτημα της. Έτσι, η Κάρεν στο τέλος της σκηνής 

νιώθει ανακουφισμένη από την συγχώρεση της αμαρτίας οδεύοντας στον παράδεισο ήρεμη. 

 

6.2.5. Τέλος 

 

Η ιστορία «Τα κόκκινα παπούτσια» ολοκληρώνεται με το σήμα του Gerlach ηθικό 

δίδαγμα (manifestation of moral) και με το σήμα του Bonheim περιγραφή (description). 

Αναλυτικότερα, ολοκληρώνεται με το ηθικό δίδαγμα καθώς η ηρωίδα μετά τις αμαρτίες και τις 

δοκιμασίες που πέρασε συνειδητοποίησε ότι δεν πρέπει να βάζει τον εαυτό της και τις επιθυμίες 

της πάνω από όλα. Αυτό φαίνεται κυρίως από την αντίδραση που είχε όταν άκουγε τα παιδιά να 

μιλάνε για υλικά αγαθά, σε αυτή τη σκηνή με ένα νεύμα φανερώνεται η ηθική της μεταστροφή. 

Παράλληλα, ολοκληρώνεται με την περιγραφή των αντιδράσεων των ηρώων. 

Το τέλος στην συγκεκριμένη ιστορία ταυτίζεται με την εξιλέωση της ηρωίδας μετά τις 

δοκιμασίες που πέρασε λόγω των αμαρτιών που διέπραξε. Αναλυτικότερα, το τέλος πλησιάζει 

όταν ο Άγγελος μεταμορφώνει το δωμάτιο της Κάρεν σε μεγαλύτερο και φωτεινότερο, 

δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι η Κάρεν έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες που διέπραξε. 

Το τέλος της ιστορίας είναι κλειστό καθώς δεν υπάρχει υπόνοια για πιθανή συνέχεια και 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τόσο ευχάριστο όσο και δυσάρεστο για τον αναγνώστη-παιδί. 

Από τη μια πλευρά, ευχάριστο γιατί η μικρή ηρωίδα συγχωρέθηκε για τις αμαρτίες της και έγινε 

πάλι δεκτή στο κοινωνικό σύνολο και από την άλλη πλευρά, δυσάρεστο καθώς στο τέλος η 

ηρωίδα πεθαίνει. Ο θάνατος της ηρωίδας ξαφνιάζει τον αναγνώστη-παιδί καθώς περιμένει η 

Κάρεν να έχει μια ήρεμη ζωή μετά την άφεση αμαρτιών. Αντιθέτως, πεθαίνει και αυτό προκαλεί 

δυσάρεστα συναισθήματα στον αναγνώστη-παιδί. Ο συγγραφέας ενδεχομένως να επιλέγει αυτό 

το τέλος καθώς θέλει να δείξει στον αναγνώστη-παιδί ότι η ζωή της ηρωίδας μετά τον θάνατο 

της θα είναι ήρεμη και η ψυχή της δεν θα βασανίζεται πλέον. Ίσως η ουσιαστική άφεση αμαρτιών 

προήλθε από τον θάνατο της διότι αν εξακολουθούσε να ζει ενδεχομένως να την «βασάνιζαν» 

τα κόκκινα παπούτσια. 

Παρόλο που ο Hans Christian Andersen θίγει τέτοιου είδους ζητήματα, στη 

συγκεκριμένη ιστορία επιλέγει το τέλος να είναι κλειστό, καθώς αν άφηνε στον αναγνώστη-παιδί 

αναπάντητα ερωτήματα θα υπήρχε μια σύγχυση στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων σε 

συνδυασμό με ένα ανοιχτό τέλος. Ενδεχομένως, έπραξε έτσι προκειμένου να μην είναι τόσο 

έντονη η κριτική από το κοινωνικό σύνολο στο εγχείρημα του να γράψει με έναν τόσο 

εναλλακτικό τρόπο καθώς αν επέλεγε και να θίξει θέματα «ταμπού» και να αφήσει ένα ανοιχτό 

τέλος η αντίδραση και η κριτική θα ήταν μεγαλύτερη σε μία εποχή όπου το αίσιο τέλος και 

περιγραφή όμορφων καταστάσεων είχαν ιδιαίτερη θέση στην λογοτεχνία για παιδιά. 

 

6.2.6. Χαρακτήρες 
 

6.2.6.1.Πρωτεύοντες χαρακτήρες 
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Η Κάρεν αποτελεί πρωτεύων χαρακτήρα της ιστορίας καθώς είναι ο κεντρικός άξονας 

όλων των σκηνών. Ήδη από τον τίτλο γίνεται αναφορά στα κόκκινα παπούτσια με τα οποία είναι 

στενά συνδεδεμένη η ηρωίδα και γύρω από τα οποία εξελίσσεται η ιστορία. Η Κάρεν θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί αρχικά δυστυχισμένη ως επακόλουθο της απώλειας της μητέρας της 

και της κακής οικονομικής της κατάστασης. Η πρότερη κατάσταση της ανατρέπεται σύντομα 

και εμφανίζεται τυχερή που βρέθηκε στο δρόμο της η γηραιά κυρία που την πήρε υπό την 

προστασία της. Στην συνέχεια, δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη με την αγορά των κόκκινων 

παπουτσιών και παράλληλα αδιάφορη και καθόλου συμπονετική στο πρόβλημα υγείας της 

γηραιάς κυρίας που την λυπήθηκε και την πήρε κοντά της. Αυτή η στάση της Κάρεν προκαλεί 

ανάμεικτα συναισθήματα στον αναγνώστη-παιδί, το οποίο περίμενε να διαχειριστεί η ηρωίδα 

διαφορετικά εκείνη την κατάσταση. Οι συμπεριφορές της ηρωίδας που παρουσιάζονται στην 

ιστορία επηρεάζουν σημαντικά τον ηθικό κόσμο του παιδιού και τις ηθικές στάσεις και αξίες 

που καλείται να προσλάβει. Αυτή η ποικιλία συμπεριφορών ενεργοποιεί τον αναγνώστη-παιδί 

να σκεφτεί και έπειτα να ξεχωρίσει ποιες συμπεριφορές ήταν σωστές και ποιες όχι και με αυτόν 

τον τρόπο διαμορφώνεται ο ηθικός του κώδικας. 

Παράλληλα, η Κάρεν δείχνει ασέβεια προς το θείο και την εκκλησία κάτι που φαίνεται 

ιδιαίτερα από την επιλογή που κάνει στην εκκλησία να φορέσει τα κόκκινα παπούτσια. Επίσης, 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αχάριστη γιατί δεν εκτίμησε όσα της πρόσφερε η κυρία, 

αφήνοντας την μόνη όταν την χρειαζόταν. Αργότερα, παρουσιάζεται ταλαιπωρημένη και 

εξαντλημένη λόγω της αμαρτίας που διέπραξε και των δοκιμασιών που πέρασε για να εξιλεωθεί. 

Η μικρή Κάρεν είναι πρωτεύων χαρακτήρας, καθώς όλη η υπόθεση και η πλοκή της 

ιστορίας επικεντρώνεται γύρω από εκείνη. Αναλυτικότερα, συνιστά σφαιρικό χαρακτήρα καθώς 

συμπεριφέρεται με ένα σύνθετο τρόπο με θετικές και αρνητικές εκφάνσεις. Η συμπεριφορά της 

είναι πολύ αληθοφανής καθώς μοιάζει πολύ με εκείνη των ανθρώπων στην πραγματική ζωή, 

καθώς είναι αρκετοί εκείνοι που δίνουν έμφαση στα υλικά αγαθά και όχι στις ανθρώπινες 

σχέσεις, δίνοντας σημασία στο φαίνεσθαι και όχι στην ουσία της ζωής. Επίσης, θεωρείται 

δυναμικός χαρακτήρας με τις σκέψεις, τις δράσεις και τα συναισθήματα της να μεταβάλλονται 

με την εξέλιξη της ιστορίας. Συγκεκριμένα, στην αρχή της ιστορίας μόνο μέλημα της ήταν η 

απόκτηση των κόκκινων παπουτσιών και στην μέση της πλοκής εμφανίζεται να θέλει συνεχώς 

να τα φοράει. Όμως, στο τέλος της πλοκής παρατηρείται αλλαγή στην συμπεριφορά της καθώς 

το μόνο που ήθελε ήταν να απαλλαγεί από τα κόκκινα παπούτσια και να συγχωρεθούν οι 

αμαρτίες της.  

 

6.2.6.2.Δευτερεύοντες χαρακτήρες 

 

Η γηραιά κυρία αποτελεί δευτερεύων χαρακτήρα. Παρόλο που δεν παρουσιάζεται σε όλη 

την ιστορία ο ρόλος της στα σημεία που πρέπει, είναι κομβικός. Ειδικότερα, η γηραιά κυρία 

χαρακτηρίζεται φιλεύσπλαχνη και ευαίσθητη, καθώς λυπήθηκε την Κάρεν και ήθελε να την 

βοηθήσει, παρέχοντας ότι της έλειπε και παίρνοντας την υπό την προστασία της. Μέσα από τις 

δράσεις και τις σκέψεις της φαίνεται ότι πιστεύει στο Θεό και ακολουθεί τα πιστεύω του 

κοινωνικού συνόλου κάτι που διαφαίνεται από τις αντιλήψεις που έχει υιοθετήσει για την 

εμφάνιση στην εκκλησία. 

Η γηραιά κυρία αντιπροσωπεύει μία ολόκληρη κοινωνία που ακολουθεί έντονα το 

θρησκευτικό στοιχείο και που οφείλει να το μεταφέρει στις επόμενες γενιές. Αποτελεί τον δίαυλο 

ανάμεσα στην θρησκεία και το παιδί. Συγκεκριμένα, είναι αντίθετη στο να φορέσει η μικρή 

Κάρεν τα κόκκινα παπούτσια στην εκκλησία. Ακόμη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αδικημένη, 

γιατί ενώ παρείχε βοήθεια στην μικρή Κάρεν όταν έμεινε ορφανή, εκείνη την άφησε μόνη της 

όταν ήταν άρρωστη και πέθανε χωρίς να είναι δίπλα της. Ειδικότερα, η γηραιά κυρία αποτελεί 

έναν δευτερεύων, στερεοτυπικό χαρακτήρα καθώς αντιπροσωπεύει το απόλυτο καλό. 
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Ένας ακόμη δευτερεύων χαρακτήρας είναι η μητέρα του παπουτσή, η οποία εμφανίζεται 

ευαίσθητη, συμπονετική και φιλεύσπλαχνη καθώς λυπήθηκε την Κάρεν και της έφτιαξε ένα 

ζευγάρι κόκκινα παπούτσια για να μην είναι ξυπόλητη. Αναλυτικότερα, η μητέρα του παπουτσή 

αποτελεί έναν δευτερεύων, στατικό χαρακτήρα καθώς παρουσιάστηκε μόνο στην αρχή και ο 

συγγραφέας περιγράφει μόνο σε εκείνο το σημείο τον χαρακτήρα της. 

Ο γέρο-στρατιώτης αποτελεί δευτερεύων χαρακτήρα. Εκείνος συγκεκριμένα πρόσεξε τα 

κόκκινα παπούτσια της Κάρεν έξω από την εκκλησία και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά στους 

γύρω του. Ο ίδιος χαρακτηρίζεται περίεργος ως προς την εμφάνιση και συνάμα τρομακτικός, 

καθώς φόβισε την Κάρεν στη συνάντηση που είχαν στο δάσος. Ειδικότερα ο γέρο-στρατιώτης 

αποτελεί ένα δευτερεύων, στατικό χαρακτήρα γιατί προκάλεσε περίεργα συναισθήματα με την 

παρουσία του στην Κάρεν. 

Ο Άγγελος αποτελεί μια υπερφυσική παρουσία, δείγμα της ποικιλομορφίας που 

συναντάται στην παιδική λογοτεχνία. Αποτελεί το διαμεσολαβητικό όργανο που τιμωρεί και 

συγχωρεί την Κάρεν για την αμαρτία που διέπραξε. Στην πρώτη συνάντηση με την Κάρεν 

παρουσιάζεται αυστηρός, απόλυτος και επιβλητικός, ανακοινώνοντας της ότι θα χορεύει 

συνέχεια. Στο τέλος της ιστορίας και στην δεύτερη συνάντηση τους, ο Άγγελος παρουσιάζεται 

πιο στοργικός καθώς βλέπουμε ότι η Κάρεν συγχωρέθηκε για τις αμαρτίες που είχε κάνει.  

Δευτερεύων χαρακτήρας είναι και ο δήμιος που παρουσιάζεται σε ένα σημείο της 

ιστορίας. Ο ρόλος του είναι καταλυτικός καθώς κόβει τα πόδια της Κάρεν προκειμένου να την 

τιμωρήσει για την αμαρτία που διέπραξε. Ο ίδιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σκληρός χωρίς 

αναστολές. Ειδικότερα, ο δήμιος αποτελεί έναν δευτερεύων στατικό και επίπεδο χαρακτήρα, 

καθώς κύριο γνώρισμα του είναι ότι τιμωρεί όσους διαπράττουν αμαρτίες. Ο ίδιος αποτελεί 

σύμβολο της τιμωρίας που επιβάλει η κοσμική εξουσία που λειτουργεί σε ένα επιφανειακό 

επίπεδο συγκριτικά με τη θρησκευτική. 

Ο πάστορας αποτελεί έναν δευτερεύων σφαιρικό και στατικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται φιλεύσπλαχνος καθώς βάζει την Κάρεν μέσα στο σπίτι του και της παρέχει 

δουλειά. Παράλληλα, γίνεται φανερό ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία λόγω της ιδιότητας 

του όπως και από τη Σύνοψη και πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία. Είναι σφαιρικός χαρακτήρας 

γιατί παρουσιάζει όμοια συμπεριφορά με εκείνη των ανθρώπων που έχουν στενή σχέση με τη 

θρησκεία και βοηθούν τον συνάνθρωπό. Τέλος, είναι στατικός, γιατί από την εμφάνιση του έως 

στο τέλος παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά. 

Ο τελευταίος δευτερεύων χαρακτήρας είναι η γυναίκα του πάστορα. Η ίδια είναι 

συμπονετική και νοιάζεται για τον συνάνθρωπο κι γι’ αυτό το λόγο επιθυμεί να βοηθήσει την 

Κάρεν δίνοντας της εργασία και στέγη. Όπως ο πάστορας, έτσι κι εκείνη έχει ιδιαίτερη σχέση με 

τη θρησκεία. Ειδικότερα, είναι ένας δευτερεύων, σφαιρικός και στατικός χαρακτήρας. 

Η στερεοτυπία όλων αυτών των χαρακτήρων φαίνεται και από το ότι δεν έχουν ονόματα, 

παρά μόνο ιδιότητες. 

 

 

6.2.7. Θέμα 

 

Στην συγκεκριμένη ιστορία ανακύπτουν αρκετά ζητήματα τα οποία καλείται να 

προσλάβει ο αναγνώστης-παιδί. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι ότι η υπέρμετρη έμφαση στην 

εμφάνιση και στα υλικά αγαθά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις 

των ατόμων καθώς και ότι οι προσωπικές επιλογές δεν είναι πάντα οι ορθότερες όταν δεν 

περιλαμβάνουν παραμέτρους από το περιβάλλον και στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι όταν κάποιος μας προσφέρει 

βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας καλούμαστε να ανταποδώσουμε όταν κι εκείνος 

βρεθεί σε μια άσχημη στιγμή. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται το ζήτημα της θρησκείας και 

γενικότερα των θρησκευτικών αντιλήψεων που επικρατούν σε μια κοινωνία στην οποία 
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καλούμαστε να ενταχθούμε. Μέσα από αυτά τα ζήτημα που καλείται να προσλάβει ο 

αναγνώστης-παιδί δημιουργεί τον ηθικό κώδικα συμπεριφοράς του (Μπελιές, 1993:86-93). 

Στην παραπάνω ιστορία παρατηρείται ότι ο συγγραφέας θίγει αρκετά ζητήματα ταμπού, 

ριζοσπαστικά για την περίοδο που έδρασε, καθώς επικρατούσε η άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να 

προφυλάσσονται από τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα είναι ο θάνατος και 

συγκεκριμένα η απώλεια της μητέρας, ο θάνατος ενός μικρού παιδιού, ο διαμελισμός του 

σώματος, η σκληρή παιδική τιμωρία καθώς και η ενδυμασία στις θρησκευτικές τελετές.  

Σε μια εποχή που παρατηρείται έντονη απλότητα στο παραμύθι, χωρίς βίαιες σκηνές και 

αναφορές, ο Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν μέσα από «Τα κόκκινα παπούτσια» εναντιώνεται στο 

κοινωνικό σύνολο με την προβολή τέτοιων ζητημάτων. 

Παράλληλα, ο συγγραφέας προβληματίζει τον αναγνώστη με κάποια ερωτήματα όπως: 

Μήπως είναι προφητικό που ο συγγραφέας βάζει την γηραιά κυρία να φυλάξει τα κόκκινα 

παπούτσια; Μήπως το κάνει για να την προφυλάξει από κάτι ανάλογο που ενδεχομένως είχε 

κάνει η ίδια ως παιδί και συμβαδίζουν πλέον οι απόψεις της με τη θρησκεία; 

Από την άλλη η έμφαση που δίνεται στην κοκκινωπή γενειάδα του γέρου στρατιώτη και 

στις πατερίτσες μήπως συμβολίζει ότι αυτό θα πάθει και η ηρωίδα; Μήπως ο γέρος-στρατιώτης 

έκανε κάτι ανάλογο και για αυτό βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση με τις πατερίτσες; Μήπως 

επικροτεί τα κόκκινα παπούτσια για να αλλάξει την κοινωνία και να μην αισθάνεται μόνος του; 

Μήπως τελικά ο γέρο στρατιώτης ενεργοποίησε τις μαγικές δυνάμεις των κόκκινων παπουτσιών; 

Μήπως η μητέρα του παπουτσή στην ιστορία συμβολίζει την γιαγιά του που έχασε και 

αγαπούσε πολύ; Μήπως υπάρχει παραλληλισμός ανάμεσα στην Κάρεν και στον Άντερσεν; Η 

Κάρεν έχασε την μητέρα της σε μικρή ηλικία και ο Άντερσεν τον πατέρα του σε μικρή ηλικία, η 

Κάρεν ζούσε φτωχικά στην παιδική ηλικία όπως και ο Άντερσεν. 

 

6.3. «Το αηδόνι» 
 

6.3.1. Οπτική γωνία 

 

Στην συγκεκριμένη ιστορία ο αφηγητής είναι παντογνώστης, γνωρίζει όλη την εξέλιξη 

της ιστορίας και επεμβαίνει στις συνειδήσεις των προσώπων που γνωρίζει τι κάνουνανά πάσα 

στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται μηδενική εστίαση. Σε συνάρτηση με την εστίαση, 

εξετάζεται και η αφήγηση, η οποία είναι σε τρίτο πρόσωπο. Ο αφηγητής στη συγκεκριμένη 

ιστορία γνωρίζει ότι οι ψαράδες και άλλοι επισκέπτες γνωρίζουν για την ύπαρξη του αηδονιού 

σε αντίθεση με τον αυτοκράτορα της Κίνας που δεν το γνωρίζει και καλεί τον αυλάρχη 

προκειμένου να του πει για το αηδόνι. Παράλληλα, ο αφηγητής γνωρίζει ότι και οι υπόλοιποι 

που δουλεύουν δεν γνωρίζουν για το αηδόνι παρά μόνο η μικρή μαγείρισσα, η οποία τελικά τους 

οδηγεί σε αυτό. 

 

6.3.2. Δομή 

 

 Η δομή στη συγκεκριμένη ιστορία αποτελείται από αρκετά μοτίβα τα οποία δρουν θετικά 

στην έκβαση και στην ροή της ιστορίας. Αναλυτικότερα, στην εισαγωγή υπάρχει η περιγραφή 

του περιβάλλοντα χώρου και στην συνέχεια ακολουθεί η δράση με την παρουσίαση του 

αυτοκράτορα και την επιταγή να του φέρουν το αληθινό αηδόνι. Η διαδικασία της ανεύρεσης 

του αηδονιού από τον αυλάρχη, δίνει ένταση στην σκηνή, η οποία περιορίζεται μετά την 

εμφάνιση του ψεύτικου αηδονιού. Η κλιμάκωση ξανά εμφανίζεται με την αρρώστια του 

αυτοκράτορα και το τέλος σημαίνεται με την επιστροφή του πραγματικού αηδονιού και την 

οικειοθελή βοήθεια που προσφέρει στον αυτοκράτορα για να τον σώσει από τον Θάνατο. 
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6.3.3. Σκηνικό 

 

Στην συγκεκριμένη ιστορία ο χώρος κατέχει σημαντικό ρόλο στην πλοκή και εξέλιξη 

των γεγονότων. Υπάρχει σαφής σύνδεση του χώρου με την πραγματική ζωή και ειδικότερα με 

μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του κόσμου, χωρίς να μένει στην αοριστία ή στην σφαίρα 

του φανταστικού. Πιο αναλυτικά, ο χώρος βρίσκεται στην περιοχή της Κίνας και ειδικότερα στο 

παλάτι του αυτοκράτορα της Κίνας. Ενδεχομένως, ο Άντερσεν επέλεξε το χώρο του παλατιού 

για να δείξει τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στις αυλές των παλατιών και 

στην αποστασιοποίηση κυρίως των ευγενών από τη φύση. Παράλληλα, ενδεχομένως να είναι η 

επιλογή του χώρου και μία σύνδεση με τα βιώματα του καθώς συναναστρεφόταν με ανθρώπους 

της ανώτερης τάξης. 

Στο παλάτι του αυτοκράτορα διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, όπου 

ο αυτοκράτορας ανακαλύπτει την ύπαρξη και έρχεται σε επαφή με το πραγματικό αηδόνι. Εκεί 

του προσφέρουν το ψεύτικο αηδόνι και τέλος μέσα στο παλάτι αρρωσταίνει και λυτρώνεται. Ένα 

μικρό μέρος της ιστορίας εξελίσσεται στο δάσος, όπου ο αυλάρχης με την βοήθεια της μικρής 

μαγείρισσας βρίσκει το αηδόνι και το προσκαλεί στο παλάτι.  

Όσον αφορά τον χρόνο, αυτός είναι αόριστος κάτι που φαίνεται από την φράση: «Η 

ιστορία ετούτη είναι πολύ παλιά». Η αοριστία του χρόνου δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη 

να μείνει αμέτοχος στα γεγονότα. Η μόνη αναφορά που γίνεται στο χρόνο, χωρίς πάλι να 

προσδιορίζεται επακριβώς, είναι μετά την φυγή του αληθινού αηδονιού όταν το ψεύτικο αηδόνι 

του αυτοκράτορα χαλάει και ο ρολογάς λέει να το χρησιμοποιούν μια φορά τον χρόνο και έτσι 

περνούν πέντε χρόνια. Με το πέρας των πέντε ετών ο αυτοκράτορας αρρωσταίνει και σώζεται 

από το αληθινό αηδόνι. Ο αναγνώστης-παιδί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσδιορίσει ότι το 

χρονικό περιθώριο από την φυγή μέχρι την επιστροφή του πραγματικού αηδονιού είναι πέντε 

χρόνια. 

 

6.3.4. Πλοκή 

 

Στην ιστορία «Το αηδόνι» η πλοκή αποτελείται από αρκετές σκηνές με εκτενή 

περιγραφή, οι οποίες διαδέχονται τμηματικά η μία την άλλη κάτι που συνδράμει στην ομαλή 

εξέλιξη της ιστορίας και στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης και των νοημάτων από τον 

αναγνώστη-παιδί. Η πλοκή είναι προοδευτική καθώς υπάρχει το φαινόμενο της κλιμάκωσης των 

γεγονότων μέχρι την κορύφωση και τη λύση της. 

«Το αηδόνι» συγκαταλέγεται στο τρίτο επίπεδο πλοκής, όπου ο πρωταγωνιστής του 

παραμυθιού νικά την απειλητική δύναμη με τη βοήθεια κάποιου άλλου χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, ο αυτοκράτορας νικά τον θάνατο που εμφανίζεται με την μορφή του Χάρου, με 

την παρέμβαση του αληθινού αηδονιού. Το μαγευτικό τραγούδι του αληθινού αηδονιού, οδηγεί 

τον Χάρο να του επιστρέψει τους θησαυρούς του αυτοκράτορα και να απομακρυνθεί εν τέλει 

από το δωμάτιο. 

 Η εμβάθυνση των σκηνών αποτελεί κομβικό σημείο προκειμένου ο αναγνώστης-παιδί να 

κατανοήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πλοκή της ιστορίας. Αναλυτικότερα, στην πρώτη 

σκηνή παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής, ο αυτοκράτορας της Κίνας και παράλληλα 

περιγράφεται με ιδιαίτερη ζωντάνια το παλάτι του. Η περιγραφή είναι ιδιαίτερα λεπτομερής και 

παραστατική βοηθώντας τον αναγνώστη-παιδί να κατανοήσει πλήρως το μέρος όπου ζει ο 

αυτοκράτορας και εξελίσσεται η ιστορία. Έμφαση δίνεται στα λουλούδια και στα φυτά που 

υπάρχουν στον κήπο καθώς και στην έκταση που έχει, φαντάζοντας ατελείωτος στο μυαλό του 

αναγνώστη-παιδιού. Προς στο τέλος της περιγραφής υπάρχει η προσθήκη ενός ακόμη κύριου 

χαρακτήρα, του αηδονιού, που αποτελεί κύριο θέμα συζήτησης όσων επισκέπτονται το παλάτι 

λόγω της υπέροχης φωνής του. Ο συγγραφέας σκόπιμα περιγράφει λεπτομερώς το περιβάλλον 

της ιστορίας για να μπορέσει ο αναγνώστης-παιδί στην εξέλιξη των γεγονότων να έχει 
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πληρέστερη εικόνα, όπως για την άγνοια των αυλικών για την ύπαρξη του αηδονιού καθώς και 

για την δυσκολία εύρεσης του.  

Στην δεύτερη σκηνή ο συγγραφέας παρουσιάζει τον αυτοκράτορα της Κίνας να διαβάζει 

ένα από τα βιβλία που έχουν γραφτεί για την χώρα του. Σε αυτό το βιβλίο ιδιαίτερη μνεία γίνεται 

σε ένα αηδόνι που κελαηδάει υπέροχα, πράγμα που ξαφνιάζει τον αυτοκράτορα καθώς δεν 

γνώριζε τίποτα γι’ αυτό ενώ όλος ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί και μιλούσε γι’ αυτό. Ο 

συγγραφέας χρησιμοποιεί το βιβλίο ως μέσο για να γνωστοποιήσει την ύπαρξη του αηδονιού 

στον πρωταγωνιστή και να ξεκινήσει ουσιαστικά η εξέλιξη των γεγονότων. Η προσθήκη του 

αρχιαυλάρχη σημαίνει την μετάβαση στην επόμενη σκηνή της ιστορίας και λειτουργεί ως 

σύνδεσμος μεταξύ του αυτοκράτορα και του αηδονιού. Στην συγκεκριμένη σκηνή ο 

αυτοκράτορας ρωτά τον αρχιαυλάρχη αν γνωρίζει την ύπαρξη του αηδονιού και έπειτα τον 

στέλνει να το ψάξει και να το φέρει στο παλάτι προκειμένου να τραγουδήσει για τον ίδιο. Ο 

αρχιαυλάρχης ξαφνιάστηκε από αυτή την επιθυμία του αυτοκράτορα καθώς δεν γνώριζε ούτε 

είχε δει ποτέ αυτό το αηδόνι. Μη μπορώντας να πράξει αλλιώς, στο τέλος της σκηνής 

διαβεβαιώνει τον αυτοκράτορα ότι θα το βρει και θα το φέρει. 

 Η τρίτη σκηνή χαρακτηρίζεται από έντονη δράση με την προσθήκη αρκετών χαρακτήρων 

και την γρήγορη εναλλαγή σκηνών. Αυτή η τεχνική συνδράμει στην κορύφωση της αγωνίας και 

ανησυχίας του αναγνώστη για το αν ξέρει κάποιος για το αηδόνι και αν εν τέλει θα βρεθεί. Ο 

αρχιαυλάρχης παρουσιάζεται να τρέχει στις σκάλες και να μπαίνει σε δωμάτια προκειμένου να 

μάθει πληροφορίες για το αηδόνι. Είναι ιδιαίτερα αγχωμένος καθώς δεν βρίσκει καμία 

πληροφορία για το αηδόνι και αναγκάζεται να ανακοινώσει στον αυτοκράτορα ότι αυτό δεν 

υπάρχει και ότι το βιβλίο δεν περιγράφει την πραγματικότητα. Ο αυτοκράτορας επέμεινε στην 

διαταγή του οδηγώντας τον αρχιαυλάρχη, στο τέλος της σκηνής, να ξεκινήσει μια δεύτερη 

προσπάθεια ανεύρεσης του αηδονιού. Η σκηνή κλείνει κυκλικά καθώς στο τέλος όπως και στην 

αρχή παρουσιάζεται ο αρχιαυλάρχης σε μία κατάσταση συνεχούς κίνησης και αναζήτησης 

προκειμένου να βρει το αηδόνι. 

 Την λύση στην αναζήτηση του αρχιαυλάρχη θα προσφέρει ο επόμενος χαρακτήρας που 

προστίθεται στην ιστορία, το μικρό κοριτσάκι, το οποίο είναι η κόρη της μαγείρισσας του 

παλατιού και ήταν το μόνο που γνώριζε για την ύπαρξη του αηδονιού. Οι ήρωες μεταφέρονται 

με τη βοήθεια του μικρού κοριτσιού στο δάσος προκειμένου να βρουν το αηδόνι. Μέσα από μια 

σειρά αστείων γεγονότων, όπου οι αυλικοί του παλατιού πίστευαν ότι κάθε ήχος που άκουγαν 

είναι το αηδόνι (λ.χ. πέρασαν τον ήχο μίας αγελάδας και ενός βατράχου για το τραγούδι του 

αηδονιού), το εντόπισαν να τραγουδάει σε ένα δέντρο. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από το τραγούδι 

του και στο τέλος της σκηνής υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στο αηδόνι και στον αρχιαυλάρχη, 

όπου ο τελευταίος το προσκαλεί στο παλάτι να τραγουδήσει στον αυτοκράτορα. 

Στην πέμπτη σκηνή κυριαρχεί έντονη δράση καθώς όλοι προετοιμάζουν το παλάτι για 

την άφιξη του αηδονιού, καθαρίζουν, στολίζουν το παλάτι και κατασκεύασαν μία χρυσή φωλιά 

προκειμένου να κάτσει το αηδόνι δίπλα στον αυτοκράτορα. Σε αυτή την σκηνή παρευρίσκεται 

και το μικρό κοριτσάκι που βοήθησε στην ανεύρεση του αηδονιού.  

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ο αυτοκράτορας να είναι τόσο συγκινημένος με το 

τραγούδι του αηδονιού που του χάρισε τα χρυσά του υποδήματα. Όμως το αηδόνι δεν δέχτηκε 

αυτή την προσφορά, καθώς ήταν ευχαριστημένο και ικανοποιημένο από τα δάκρυα του 

αυτοκράτορα με το άκουσμα του τραγουδιού του. Προς το τέλος της σκηνής η κίνηση αυτή του 

αηδονιού υπήρξε θέμα συζήτησης από τις κυρίες της αυλής. Ο αυτοκράτορας στο τέλος της 

σκηνής διέταξε να βάλουν το αηδόνι σε δικό του κλουβί και να βγαίνει δύο φορές την ημέρα. 

Στην έκτη σκηνή παρατηρείται η προσθήκη ενός ακόμη χαρακτήρα, ενός παιχνιδιού και 

συγκεκριμένα του ψεύτικου αηδονιού. Ειδικότερα, στην σκηνή αυτή ο αυτοκράτορας δέχεται 

ένα δώρο στο ανάκτορο του με την ένδειξη «Αηδόνι». Ο ίδιος υπέθεσε ότι ήταν ένα βιβλίο όμως 

προς έκπληξη του ήταν ένα μηχανικό αηδόνι γεμάτο ζαφείρια και ρουμπίνια. Όλοι 

ενθουσιάστηκαν με αυτό το δώρο και ιδίως ο αυτοκράτορας που θέλησε να βάλει τα δύο αηδόνια 
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στο ίδιο κλουβί προκειμένου να τραγουδήσουν μαζί. Αυτό το εγχείρημα δεν πέτυχε καθώς το 

αληθινό αηδόνι κελαηδούσε με έναν δικό του μοναδικό τρόπο ο οποίος δεν ήταν συμβατός με 

την μηχανική μελωδία του ψεύτικου αηδονιού. Στο τέλος της σκηνής παρουσιάζεται ακόμη ένας 

χαρακτήρας, ο αρχιμουσικός, ο οποίος σπεύδει να δικαιολογήσει το αληθινό αηδόνι που δεν 

μπορούσε να συγχρονιστεί με το ψεύτικο με αποτέλεσμα να επιλέξουν το ψεύτικο να τραγουδάει 

μόνο του. Η επιλογή του συγγραφέα να εισάγει στο παραμύθι ένα ψεύτικο αηδόνι βάζει σε 

προβληματισμό και σύγκριση από τον αναγνώστη-παιδί των δύο αηδονιών. Ακόμα και η χρήση 

των λέξεων «αληθινό» και «ψεύτικο» για τον χαρακτηρισμό των αηδονιών δημιουργεί ηθικούς 

προβληματισμούς στα παιδιά σχετικά με το σωστό και το λάθος καθώς τα παιδιά και ειδικότερα 

εκείνα που βρίσκονται σε μικρότερη ηλικία να μην έχουν κατανοήσει ενδεχομένως την ηθική 

του «καλού» και του «κακού», του «αληθινού» και του «ψεύτικου» . 

Στην επόμενη σκηνή ο αυτοκράτορας εμφανίζεται να επιθυμεί να ακούσει το αληθινό 

αηδόνι το οποίο είχε αποδράσει από το κλουβί του. Αυτή η κίνηση δημιούργησε την αντίδραση 

της αυλής η οποία το χαρακτήρισε ως αχάριστο. Ο συγγραφέας δίνει έμφαση στα νοήματα της 

ελεύθερης βούλησης και της ελευθερίας, με το αηδόνι να πράττει σύμφωνα με αυτά και να 

επιλέγει την ελευθερία και την ζωή του στο δάσος παρά στο παλάτι. Μετά την αποχώρηση του 

αληθινού αηδονιού η προσοχή όλων των αυλικών στρέφεται στο ψεύτικο αηδόνι το οποίο 

τυγχάνει της αποδοχής και του θαυμασμού τους. Ο αυτοκράτορας αποφασίζει να παρουσιάσει 

το ψεύτικο αηδόνι μπροστά σε όλο τον λαό που ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με το τραγούδι του. 

Από όλο το πλήθος μόνο ένας ψαράς τόλμησε να πει ότι το ψεύτικο αηδόνι διαφέρει από το 

αληθινό. Στο τέλος της σκηνής αυτής ο συγγραφέας γνωστοποιεί ότι το αληθινό αηδόνι 

εξορίστηκε και το ψεύτικο αηδόνι τοποθετήθηκε κοντά στο κρεβάτι του αυτοκράτορα. Σε αυτό 

το σημείο θίγεται η ανωτερότητα και η ιδιαιτερότητα των αληθινών και αυθεντικών πραγμάτων, 

τα οποία όμως δύσκολα γίνονται αντιληπτά από την μάζα στην παρουσία ψεύτικων και 

στολισμένων αντικειμένων. Ο λαός έμεινε επιφανειακά στην εμφάνιση του ψεύτικου αηδονιού 

χωρίς να μπορεί να ξεχωρίσει την ιδιαιτερότητα του ταλέντου του αληθινού αηδονιού. 

Στην όγδοη σκηνή επανεμφανίζεται ο αρχιμουσικός του οποίου ανατέθηκε το έργο να 

συγγράψει μία εκτενή μελέτη για το μηχανικό πουλί και το τραγούδι του προκειμένου να τη 

διαβάσει ολόκληρος ο λαός. Σε αυτή την σκηνή, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εμφανίζεται 

ένα χρονικό κενό διάρκειας ενός έτους. Ο συγγραφέας επιλέγει να αναφερθεί μόνο σε αυτό το 

γεγονός ενδεχομένως για να δείξει τη σπουδαιότητα και την προσοχή που αποδίδεται στο 

μηχανικό αηδόνι. 

 Στην ένατη σκηνή παρουσιάζεται ο αυτοκράτορας να απολαμβάνει τις μελωδίες του 

μηχανικού αηδονιού, ώσπου κάποια στιγμή ακούγεται ένας δυνατός κρότος και το μηχανικό 

αηδόνι χαλάει. Αυτή η έκβαση ξαφνιάζει τον αναγνώστη-παιδί και δημιουργεί ερωτήματα για 

την τύχη του μηχανικού αηδονιού. Παράλληλα, αποτελεί μεταβατική σκηνή στην ιστορία η 

οποία προωθεί την εξέλιξη της. Η προσθήκη δύο ακόμη χαρακτήρων, του αρχίατρου και του 

ωρολογοποιού που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την βλάβη συντελούν στην μετάβαση της 

πλοκής. Στο τέλος της σκηνής αυτής ο αναγνώστης-παιδί πληροφορείται για την απόφαση τους 

το ψεύτικο αηδόνι να τραγουδάει πλέον μία φορά τον χρόνο και την θλίψη που επέφερε αυτή 

στην αυλή και στο λαό.  

Ανάμεσα στην προηγούμενη και στην επόμενη σκηνή ο συγγραφέας αφήνει ένα χρονικό 

κενό πέντε ετών, υπονοώντας ότι δεν υπήρξε κανένα αξιόλογο συμβάν μέχρι τότε. Στην δέκατη 

σκηνή εμφανίζεται ο αυτοκράτορας σε μία διαφορετική κατάσταση από ότι στις προηγούμενες 

σκηνές. Πλέον είναι βαριά άρρωστος και έτοιμος να πεθάνει κάτι που ξαφνιάζει τον αναγνώστη-

παιδί και επιτείνει την αγωνία του για την έκβαση της ιστορίας και για την τύχη του 

αυτοκράτορα. Στην συγκεκριμένη σκηνή η περιγραφή του αυτοκράτορα δε συνάδει με τις 

περιγραφές των προηγούμενων σκηνών κάτι που αιφνιδιάζει τον αναγνώστη-παιδί και δίνει 

βάθος και διάσταση στον ήρωα. 
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Στην επόμενη σκηνή κλιμακώνεται η ένταση και η αγωνία του αναγνώστη-παιδιού με 

την προσθήκη του Θανάτου. Ειδικότερα ο θάνατος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πάρει τα 

υπάρχοντα του αυτοκράτορα και να τον κάνει να μετανιώσει για τις πράξεις του με την εμφάνιση 

τρομακτικών μορφών, δίνοντας την εντύπωση στον αναγνώστη-παιδί ότι το τέλος του πλησιάζει. 

Αποκορύφωμα της σκηνής είναι ο έντονος διάλογος ανάμεσα στον αυτοκράτορα και στον 

Θάνατο, με τον πρώτο να παρουσιάζεται τρομοκρατημένος και φοβισμένος και να ζητά την 

βοήθεια του μηχανικού αηδονιού χωρίς καμία ανταπόκριση. Η αγωνία και η ένταση του 

αναγνώστη-παιδιού έχει κορυφωθεί καθώς δημιουργείται η αντίληψη ότι ο αυτοκράτορας δεν 

θα μπορέσει τελικά να σωθεί. 

Στην δωδέκατη και τελευταία σκηνή υπάρχει ανατροπή στην εξέλιξη των γεγονότων με 

την επανεμφάνιση του αληθινού αηδονιού, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τον αναγνώστη-παιδί, 

προσδίδοντας ένα τόνο ελπίδας και αισιοδοξίας. Το αληθινό αηδόνι προσπαθεί να σώσει τον 

αυτοκράτορα με τη μαγική φωνή του. Το τραγούδι του απομακρύνει το Θάνατο από το δωμάτιο, 

ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την δύναμη του αηδονιού και επιστρέφει τους θησαυρούς 

του αυτοκράτορα με την φυγή του. Μετά την απομάκρυνση του θανάτου και στην ουσία με την 

σωτηρία του αυτοκράτορα, υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στον ίδιο και στο αηδόνι όπου ο 

πρώτος αναγνωρίζει την καλοσύνη και την ευγένεια του αηδονιού και το ευχαριστεί που τον 

έσωσε. Στο τέλος της σκηνής εμφανίζονται οι υπηρέτες που ξαφνιάζονται μπροστά στην υγιή 

όψη του αυτοκράτορα. Τα συναισθήματα και ο χαρακτήρας του αυτοκράτορα έχουν αλλάξει, 

τόσο απέναντι στο πραγματικό αηδόνι όσο και απέναντι στην ζωή γενικότερα.  

 

6.3.5. Τέλος 

 

Η ιστορία «Το αηδόνι» ολοκληρώνεται με το σήμα του Gerlach για το τέλος, το ηθικό 

δίδαγμα (manifestation of moral). Το ηθικό δίδαγμα αφορά την εκτίμηση του αληθινού, του 

γνήσιου και του αυθεντικού στην ζωή. Το ηθικό δίδαγμα εν προκειμένω, δεν δίδεται άμεσα από 

τον συγγραφέα αλλά αναμένεται ο αναγνώστης-παιδί να το εξαγάγει.  

Συγκεκριμένα, στην ιστορία το τέλος πραγματοποιείται με την συμβολή του αληθινού 

αηδονιού και σημαίνεται από την ανάρρωση του αυτοκράτορα και τη μεταμέλεια για τον τρόπο 

που συμπεριφέρθηκε στο αληθινό αηδόνι. Η συγκεκριμένη έκβαση δεν είναι αναμενόμενη, 

καθώς ο αναγνώστης-παιδί περιμένει να πεθάνει ο αυτοκράτορας καθώς η κατάσταση της υγείας 

του συνεχώς χειροτέρευε. Παράλληλα μετά την όγδοη σκηνή δεν είχε γίνει καμία αναφορά στο 

πραγματικό αηδόνι, με τον αναγνώστη-παιδί να θεωρεί ότι δεν θα ξανά εμφανιστεί στην ιστορία. 

Το τέλος διατυπώνεται όταν ο αυτοκράτορας και το πραγματικό αηδόνι συναντιόνται με το 

τελευταίο να βοηθάει στην απομάκρυνση του Χάρου (θανάτου) από τον αυτοκράτορα. 

Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται στα μάτια του αναγνώστη-παιδιού η αδικία που είχε 

πράξει ο αυτοκράτορας της Κίνας προς το αληθινό αηδόνι και επέρχεται η εξιλέωση για την 

συμπεριφορά του. Παράλληλα, η επιστροφή του αληθινού αηδονιού δημιουργεί ένα συναίσθημα 

ταύτισης στον αναγνώστη-παιδί, γιατί παρά τις δυσκολίες και την απόρριψη που είχε δεχτεί στην 

αρχή, στο τέλος επέστρεψε για να βοηθήσει τον αυτοκράτορα όταν το είχε ανάγκη. Ο 

αναγνώστης-παιδί συνειδητοποιεί στο τέλος ότι αυτό που πραγματικά αξίζει στην ζωή είναι τα 

αληθινά και γνήσια πράγματα και ψυχές και όχι εκείνα που αποτελούν τεχνολογικό επίτευγμα ή 

κατασκεύασμα του ανθρώπου. Υπονοείται από τον συγγραφέα ότι το τεχνητό δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει ούτε να προσφέρει ότι παρέχει το φυσικό και το αληθινό στην ζωή. Ιδιαίτερα 

στις βαθύτερες ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες του ανθρώπου ανακούφιση προσφέρουν 

οι γνήσιες ψυχές και κινήσεις. 
 

6.3.6. Χαρακτήρες 
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Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται και αναλύονται στην ιστορία με τα λόγια και τις 

ενέργειες τους. Στην συγκεκριμένη ιστορία είναι έντονο το στοιχείο του ανιμισμού καθώς το 

πραγματικό αηδόνι έχει ομιλία και ευαισθησίες όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Οι χαρακτήρες 

χωρίζονται σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες. Τους πρωτεύοντες χαρακτήρες συνιστούν ο 

αυτοκράτορας της Κίνας και το πραγματικό αηδόνι. Από την άλλη πλευρά, τους δευτερεύοντες 

χαρακτήρες συνιστούν ο αρχιαυλάρχης, το ψεύτικο αηδόνι και η μικρή μαγείρισσα. 

 

6.3.6.1.Πρωτεύοντες χαρακτήρες 

 

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο αυτοκράτορας, ο οποίος παρουσιάζεται 

απαιτητικός αφού όταν πληροφορείται την ύπαρξη του αληθινού αηδονιού στο δάσος διατάζει 

να του το φέρουν να του τραγουδήσει. Η συμπεριφορά του προς τους αυλικούς του είναι 

επιβλητική και ηγετική καθώς κάθε επιθυμία του είναι διαταγή τους. Παράλληλα, ο συγγραφέας 

ξεδιπλώνει και την ευαίσθητη πτυχή του αυτοκράτορα όταν το αηδόνι του τραγουδάει για πρώτη 

φορά κάνοντας τον να συγκινηθεί και να δακρύσει. Αυτή η ευαισθητοποιημένη αντίδραση του 

αυτοκράτορα επιβεβαιώνει ότι δεν είχε επαφή ξανά μέχρι τότε με την τέχνη, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση με το αηδόνι, καθώς τον ενδιέφερε η εξουσία και το παλάτι του. Επιπρόσθετα, είναι 

γενναιόδωρος και καλόκαρδος αφού προσέφερε στο αηδόνι ως ανταμοιβή για το τραγούδι του 

ότι ήθελε και έμεινε τόσο ευχαριστημένος με εκείνο, που το κράτησε στο παλάτι και έβαλε 

δώδεκα ανθρώπους για να τον υπηρετούν. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται άδικος, καθώς προτιμά 

το ψεύτικο αηδόνι σε σχέση με το αληθινό γιατί του έδινε την δυνατότητα όποτε εκείνος ήθελε 

να το κουρδίζει και αυτό να τραγουδάει, ενώ το αληθινό αηδόνι τραγουδούσε με δική του 

βούληση. Αντίστοιχα, ψάχνει και ενδιαφέρεται για το αληθινό αηδόνι μόνο όταν χαλάει το 

ψεύτικο. Στο τέλος, μετά την λύτρωση του από το αληθινό αηδόνι, αντιλαμβάνεται την 

πραγματική αξία και την αγάπη του αηδονιού και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ζητήσει 

συγχώρεση.   

Ο αυτοκράτορας χαρακτηρίζεται ως στερεοτυπικός χαρακτήρας. Στην αρχή 

παρουσιάζεται απαιτητικός, ασκώντας αλόγιστα εξουσία χωρίς να υπολογίζει τα άτομα που τον 

υπηρετούν, όπως ο αυλάρχης που του δίνει επιτακτικές εντολές να φέρει το αληθινό αηδόνι, 

κάνοντας χρήση της εξουσίας του. Η εικόνα που προσδίδεται στον αυτοκράτορα είναι η κλασική 

και στερεοτυπική εικόνα των ατόμων με εξουσία όπως οι βασιλιάδες και οι μονάρχες. Στη 

συνέχεια, ο συγγραφέας θέλοντας να ανατρέψει την στερεοτυπική εικόνα του αυτοκράτορα, 

μεταβάλλει την συμπεριφορά του και τον παρουσιάζει καλό και ευγενικό, την στιγμή που το 

πραγματικό αηδόνι τον βοηθάει να γιατρευτεί με το τραγούδι του. Σε αυτό το σημείο επέρχεται 

η μεταστροφή του χαρακτήρα και της θεώρησης που είχε για την ζωή και η συμπεριφορά του 

εμφανίζεται πιο ανθρώπινη. Ο αυτοκράτορας φαίνεται να συμβολίζει τους ανθρώπους που έχουν 

δύναμη, εξουσία και πλούτο και θεωρούν ότι ο περίγυρός τους πρέπει να υπακούει στην θέληση 

τους αψηφώντας τις προσωπικές τους επιθυμίες. 

 Ένας ακόμα κύριος χαρακτήρας είναι το αηδόνι το οποίο παρουσιάζεται δεκτικό και 

καλόκαρδο, αποδεχόμενο με χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκληση του αυτοκράτορα 

να τραγουδήσει στο παλάτι, θεωρώντας το τιμή, παρόλο που ο φυσικός του χώρος είναι το δάσος. 

Επίσης χαρακτηρίζεται από ταπεινότητα και φιλευσπλαχνία, όταν ο αυτοκράτορας του 

προσφέρει μεγάλες ανταμοιβές και εκείνο τις απορρίπτει λέγοντας ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή 

είναι η χαρά και τα συναισθήματα που του πρόσφερε με το τραγούδι του, κάτι που αποδείχθηκε 

από τα δάκρυα του αυτοκράτορα. Επίσης, η καλοσύνη του επιβεβαιώνεται όταν έρχεται να σώσει 

τον αυτοκράτορα από την βαριά αρρώστια του χωρίς να λογαριάσει την σκληρή συμπεριφορά 

που είχε απέναντι του ο αυτοκράτορας. Επίσης, δεν παραπονέθηκε ούτε δυσανασχέτησε με την 

συμπεριφορά του αυτοκράτορα όταν ο τελευταίος το είχε κλείσει σε κλουβί. Το αηδόνι 

χαρακτηρίζεται ως ένας σφαιρικός και στατικός χαρακτήρας. Από την αρχή μέχρι το τέλος της 

ιστορίας παρουσιάζεται ευγενικό και ταπεινό και παρά την αρνητική μεταχείριση που δέχτηκε 
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από τον αυτοκράτορα εκείνο όταν έμαθε ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο πήγε να τον 

βοηθήσει. Το αηδόνι συμβολίζει αρχικά τον καλλιτέχνη, αυτόν δηλαδή που έχει ένα φυσικό 

ταλέντο και το προσφέρει απλόχερα στους γύρω του όπως ακριβώς έπραξε το αηδόνι. Όπως ο 

πραγματικός καλλιτέχνης, έτσι και το αηδόνι δεν υπολογίζει τα χρήματα που του προσφέρει 

κάποιος αλλά ικανοποιείται με το να ευχαριστεί, να διασκεδάζει τους άλλους με το ταλέντο του. 

Ο καλλιτέχνης διακατέχεται από μια ελευθερία, από μια συγκίνηση όπως ακριβώς και το αηδόνι 

που επιζητά την ελευθερία του.  

 

6.3.6.2.Δευτερεύοντες χαρακτήρες 

 

Ένας εκ των δευτερευόντων χαρακτήρων είναι ο αυλάρχης, ο οποίος παρουσιάζεται 

πιστός υπηρέτης του αυτοκράτορα υπακούοντας κάθε φορά και σπεύδοντας να εκπληρώσει τις 

επιθυμίες του. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται ανήσυχος και αγχωμένος, όπως στην 

αναζήτηση του αηδονιού. Τα έντονα συναισθήματα ανησυχίας που βιώνει προσδίδουν 

παραστατικότητα και διάσταση στον χαρακτήρα του όπως και ένταση στην πλοκή. Η εμφάνιση 

του γίνεται σε κομβικά σημεία της ιστορίας βοηθώντας στην εξέλιξη και κλιμάκωση της, ο ίδιος 

λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αυτοκράτορα και του αηδονιού καθώς τους φέρνει 

σε επαφή. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας η συμπεριφορά και οι ενέργειες του δεν 

παρουσιάζουν μεταβολές χαρακτηρίζοντας τον σφαιρικό και στατικό χαρακτήρα.  

Η μικρή μαγείρισσα συνιστά ένα ακόμα δευτερεύων χαρακτήρα παίζοντας καταλυτικό 

ρόλο στην ανεύρεση του αηδονιού, καθώς είναι εκείνη που τους οδηγεί στο δάσος που μένει το 

αηδόνι. Εμφανίζεται ως υπάκουη, δεκτική και συνεσταλμένη καθώς δέχεται αμέσως να 

βοηθήσει τον αυλάρχη στην αναζήτηση του. Έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης και χρέους απέναντι 

στην μητέρα της που βρίσκεται σε ανάγκη δείχνοντας ότι έχει σημαντικό ρόλο η οικογένεια στη 

ζωής της. Αναζητά διεξόδους από την άσχημη και στενάχωρη πραγματικότητα που βιώνει και 

γι’ αυτό αποζητά το τραγούδι του αηδονιού και δέχεται αμέσως τα δώρα του αυλάρχη. 

Παράλληλα, φαίνεται από τα λόγια και από τις πράξεις της ότι θέλει να βρεθεί κοντά στον 

αυτοκράτορα. Η μικρή μαγείρισσα μπορεί να χαρακτηριστεί επίπεδος και στατικός χαρακτήρας 

καθώς από την αρχή μέχρι το τέλος δεν αλλάζει η συμπεριφορά της και ο χαρακτήρας της. 

Τέλος, το τεχνητό αηδόνι αποτελεί ένα δευτερεύων χαρακτήρα με την ιδιαιτερότητα ότι 

είναι τεχνητό κατασκεύασμα, χωρίς ήθος, ψυχή, βούληση, νου σε αντίθεση με το πραγματικό. 

Το τεχνητό αηδόνι δεν έχει συναισθήματα ούτε και προσωπικότητα καθώς αποτελεί ένα 

μηχάνημα που λειτουργεί μόνο εάν κάποιος το κουρδίσει. Αυτή του η ιδιότητα δεν του επέτρεψε 

να προσφέρει βοήθεια στον αυτοκράτορα καθώς δεν υπήρχε κάποιος να το κουρδίσει. Το 

τεχνητό αηδόνι συμβολίζει όλα εκείνα τα αντικείμενα που μαγεύονται οι άνθρωποι λόγω του 

εντυπωσιακού τρόπου παρουσίασης  τους. 

 

6.3.7. Θέμα 

 

Στην συγκεκριμένη ιστορία ανακύπτουν αρκετά ζητήματα τα οποία καλείται να 

προσλάβει ο αναγνώστης-παιδί. Τα ηθικά ζητήματα που θίγονται είναι οι διαφορές ανάμεσα στο 

φυσικό και στο τεχνητό αηδόνι και ο πλούτος και η πραγματική αγάπη. Ο συγγραφέας σε 

διάφορα επίπεδα του παραμυθιού προσπαθεί να τονίσει την ιδιαιτερότητα των αυθεντικών και 

γνήσιων πραγμάτων σε σχέση με τα ψεύτικα και φαντασμαγορικά πράγματα. Θίγει το πόσο 

επιφανειακοί είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από το φαίνεσθαι χωρίς 

να δίνουν σημασία στο είναι. Το ψεύτικο αηδόνι με την εμφάνιση του κέρδισε τις εντυπώσεις 

και την αποδοχή του λαού, ο οποίος, αν και στην αρχή είχε εντυπωσιαστεί από το χάρισμα του 

αληθινού αηδονιού, στο τέλος το απαξίωσε για την επιλογή του και την ταπεινή του εμφάνιση.  

Παράλληλα, ο συγγραφέας συνδέει τον πλούτο με την εξουσία παρουσιάζοντας ένα 

φιλάργυρο αυτοκράτορα ο οποίος για να αποκτήσει ότι επιθυμεί δεν διστάζει να κάνει τα πάντα. 
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Φαίνεται αλόγιστος και άκαρδος χωρίς να δίνει σημασία στα ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά 

και στις αξίες της ελεύθερης βούλησης και της ελευθερίας (Μπελιές, 1993:169-183). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 
ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

7.1. Η έννοια της ποιοτικής έρευνας 

 

Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας έχουν ως βασικό στόχο τη διερεύνηση νοημάτων και 

αναπαραστάσεων που αποδίδουν τα ίδια τα υποκείμενα σε κοινωνικά φαινόμενα και 

διαδικασίες. Σύμφωνα με τον κ. Πουρκό: «Οι ποιοτικές προσεγγίσεις έχουν ως βασικό στόχο 

την αυθεντική και ολιστική περιγραφή και κατανόηση ενός ενιαίου κοινωνικού ή πολιτισμικού 

φαινομένου ή συμβάντος (Πουρκός&Δαφέρμος, 2010:17). Ακόμη, διερευνούν και παρατηρούν 

γενικότερα τις σχέσεις των υποκειμένων και την αλληλεπίδραση που υπάρχει με άλλες 

κοινωνικές ομάδες (Ιωσηφίδης, 2008:21). Η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας είναι 

πολύπλευρη.  

Αρχικά, στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας μπορεί κάποιος να προσεγγίσει το φαινόμενο 

που θέλει να μελετήσει χωρίς να γνωρίζει κάτι για αυτό, χωρίς δηλαδή να έχει κάποιες 

προκαθορισμένες αντιλήψεις. Αυτό συνδέεται άμεσα με την ερευνητική διαδικασία η οποία είναι 

δυναμική και όχι καθορισμένη από πριν, έχοντας την δυνατότητα στην πορεία να τροποποιηθεί 

ανάλογα με τα ερευνητικά δεδομένα που έχει συλλέξει ο ερευνητής.  

Παράλληλα, η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι πλαισιοθετημένη και συνεπώς η 

προσοχή των ερευνητών εστιάζεται στο φυσικό πλαίσιο εμφάνισης των φαινομένων, όπως για 

παράδειγμα η συμπεριφορά των ατόμων. Έτσι με τη φυσική παρατήρηση του φαινομένου στα 

φυσικά του πλαίσια και η αμεσότητα που υπάρχει, οδηγεί στην εγκυρότητα της έρευνας.  

Στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας, η έρευνα επιχειρείται να είναι ολιστική κάτι που 

σημαίνει ότι η κάθε επιμέρους ανάλυση ενός φαινομένου γίνεται στο πλαίσιο μιας ολότητας. 

Δηλαδή δεν μελετάει το φαινόμενο μεμονωμένα αλλά μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, με 

ποιους αλληλεπιδρά κτλ. Ο ερευνητής που χρησιμοποιεί τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας εστιάζει 

στη σύλληψη και κατανόηση νοημάτων που έχουν τα υποκείμενα για το φαινόμενο που 

εξετάζεται (Πουρκός&Δαφέρμος 2010:166-170). Ο ίδιος εμπλέκεται σημαντικά στην 

καθημερινότητα και στην κοινωνική ζωή κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να σχηματίζει και να εκφράζει διάφορες απόψεις που αφορούν το 

υποκείμενο σχετικά με το φαινόμενο που μελετάται (Ιωσηφίδης, 2008:24). Επομένως, τα 

φαινόμενα που μελετώνται εξετάζονται μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες των ατόμων που 

συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία. 

Η έρευνα που διεξάγεται βασιζόμενη στην ποιοτική μεθοδολογία κάνει χρήση διάφορων 

μεθόδων, εργαλείων που είτε χρησιμοποιούνται μεμονωμένα είτε συνδυάζονται προκειμένου να 

εξαχθεί ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Ορισμένες μεθόδους συνιστούν: η συνέντευξη, η 

έρευνα-δράση, η μελέτη περίπτωσης, η συμμετοχική παρατήρηση, η εθνογραφική μελέτη κ.α. 

(Ιωσηφίδης, 2008:23-24). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η μελέτη 

περίπτωσης, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω. 
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7.2. Μελέτη περίπτωσης 

 

Η μελέτη περίπτωσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεθόδους της ποιοτικής 

μεθοδολογίας, καθώς μελετά είτε ένα μεμονωμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων αναφορικά με ένα 

συγκεκριμένο φαινόμενο που επιδιώκεται να μελετηθεί και αποσκοπεί στην παραγωγή μιας 

γενικότερης περιγραφής (Cohen, Manion&Morrison, 2008:309). 

Σε μια τέτοιου είδους έρευνα, ο ερευνητής αφιερώνει αρκετό χρόνο προκειμένου να 

συλλέξει τις πληροφορίες που θα αποτελέσουν τα δεδομένα της έρευνας (Σταλίκας, 2005:154-

155). Μια μελέτη περίπτωσης μπορεί να διαρκέσει από λίγους μήνες μέχρι και χρόνια. 

Προκειμένου να συλλεχθούν αυτά τα δεδομένα ο ερευνητής χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους 

όπως παρατήρηση, συνέντευξη, ιχνογραφήματα κ.α. (Bell, 2001:32). 

Υπάρχουν αρκετά είδη μελετών περίπτωσης και ανάλογα από τον τύπο της έρευνας που 

πραγματεύονται διακρίνονται σε: διερευνητικές, που λειτουργούν πιλοτικά για την διατύπωση 

υποθέσεων, περιγραφικές και σε επεξηγηματικές που ελέγχουν θεωρίες. Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα σύμφωνα με τους Nisbet και 

Watt (1984). Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα έχουν άμεση σχέση με την πραγματικότητα, 

γίνονται εύκολα κατανοητά από κάθε άνθρωπο, μπορεί να διεξαχθεί η έρευνα από μόνο ένα 

ερευνητή και διεισδύουν τα αποτελέσματα σε ανάλογες καταστάσεις υποβοηθώντας τα στην 

ερμηνεία. Από την άλλη, παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα όπως ότι τα αποτελέσματα δεν 

μπορούν να τεθούν σε επανέλεγχο, μπορεί να μην είναι γενικεύσιμα (Cohen, Manion&Morrison, 

2008:314-315). Αυτά τα μειονεκτήματα χρησιμοποιούν οι επικριτές των ποιοτικών μεθόδων 

έρευνας για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

 

7.3. Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Για την διαδικασία συλλογής δεδομένων της παρούσας έρευνας επιλέχτηκε ο συνδυασμός 

μεθόδων, καθώς χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι όπως η συνέντευξη και το ιχνογράφημα. 

Αυτός ο συνδυασμός μεθόδων επιλέχθηκε στοχεύοντας στην τεχνική της «τριγωνοποίησης», η 

οποία συνδυάζει μεθόδους αλληλοσυμπληρώνοντας η μια την άλλη με στόχο την εξασφάλιση 

ενός εγκυρότερου και αξιόπιστου αποτελέσματος (Cohen, Manion&Morrison, 2008:188-189). 

Παρακάτω αναλύονται οι παραπάνω μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 

 

7.3.1. Συνέντευξη 

 

Στην παρούσα έρευνα η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνέντευξη. Οι 

συνεντεύξεις αποτελούν μια από τις βασικότερες μορφές ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου 

(Mason, 2003:90). Αναλυτικότερα, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε αρχικά με τους γονείς των 

παιδιών προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις που έχουν για τον 

ρόλο των παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών. Στην συνέχεια, 

πραγματοποιήθηκαν και άλλες συνεντεύξεις με τους γονείς όσον αφορά τα τρία παραμύθια και 

έπειτα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και για τα παιδιά. 

Με τον όρο συνέντευξη δηλώνεται η ουσιαστική αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα 

στον συνεντευκτή και στον συνεντευξιαζόμενο με στόχο ο πρώτος να αποσπάσει τις κατάλληλες 

πληροφορίες για το υπό μελέτη φαινόμενο. Το συγκεκριμένο εργαλείο έρευνας αποτελεί έναν 

τρόπο με τον οποίο ο ερευνητής μπορεί να διακρίνει και να αναγνωρίσει συμπεριφορές και 

αντιλήψεις (Mialaret, 1996:148). 

Ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται η συζήτηση με την συνέντευξη. Όπως υποστηρίζουν οι 

Rubin και Rubin (1995), η συνέντευξη είναι ένας τρόπος για να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 

ατόμων που ερωτώνται για το υπό μελέτη φαινόμενο. Επίσης, ο διάλογος που πραγματοποιείται 

ανάμεσα στον συνεντευκτή και στον συνεντευξιαζόμενο είναι ένας τυπικός διάλογος καθώς τα 
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υποκείμενα είναι ξένα μεταξύ τους και τέλος ότι οι συνεντεύξεις κατευθύνονται σε μεγάλο 

βαθμό από τον συνεντευκτή- ερευνητή. Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούν τη συνέντευξη 

εντελώς διαφορετική από τον διάλογο (Rubin&Rubin, 1995:2). 

Η συνέντευξη δεν πρέπει να θεωρείται μια εύκολη διαδικασία, καθώς καθιστά αναγκαίο ο 

ερευνητής να έχει ιδιαίτερες επικοινωνιακές δεξιότητες προκειμένου να κάνει το υποκείμενο της 

έρευνας να αισθανθεί άνετα και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Ουσιαστικά ο ερευνητής 

πρέπει να δημιουργήσει ένα φιλικό κλίμα προκειμένου ο συνεντευξιαζόμενος να αποδεσμευτεί 

από τυχόν κολλήματα και να ανοιχτεί στον ερευνητή (Βαβουρανάκης, 1986:57). Επίσης, κατά 

τη διαδικασία συλλογής δεδομένων ο ερευνητής είναι απαραίτητο να καταβάλει ιδιαίτερη 

προσπάθεια και χρόνο προκειμένου να εμβαθύνει και να κατανοήσει τα αποτελέσματα που έχει 

συλλέξει παραγκωνίζοντας το υποκειμενικό στοιχείο και βλέποντας τα δεδομένα με μια 

αντικειμενική ματιά (Ιωσηφίδης, 2008:113-114). Ωστόσο, ο ερευνητής δεν είναι εύκολο να είναι 

τελείως ουδέτερος και συναισθηματικά αποδεσμευμένος καθώς υπάρχει μια αλληλεπίδραση με 

το υποκείμενο (Rubin&Rubin, 1995:12). 

Υπάρχουν αρκετοί τύποι συνεντεύξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποιοτική 

έρευνα. Οι LeComplte και Preissle (1993) διακρίνουν έξι τύπους συνεντεύξεων: α) 

τυποποιημένες συνεντεύξεις β) συνεντεύξεις σε βάθος γ) εθνογραφικές συνεντεύξεις δ) 

συνεντεύξεις ατόμων που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ε) συνεντεύξεις ιστοριών 

ζωής και στ) ομάδες εστίασης. Οι Bogdan και Biklen προσθέτουν σε αυτήν την κατηγοριοποίηση 

άλλες δύο κατηγορίες, τις ημιδομημένες συνεντεύξεις και τις ομαδικές συνεντεύξεις (Cohen, 

Manion&Morrison, 2008:454).  

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ο τύπος της ημιδομημένης συνέντευξης όπου οι 

ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες, ωστόσο υπάρχει ευελιξία στην αλλαγή σειράς, στην 

τροποποίηση τους από τον συνεντευκτή και ο συνεντευξιαζόμενες έχει την ελευθερία να 

απαντάει όπως θέλει πάνω στις ερωτήσεις που του γίνονται (Robson, 2007:321). 

 

7.3.2. Ιχνογράφημα 

 

Το ιχνογράφημα συνιστά ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία της ποιοτικής έρευνας καθώς 

μέσω αυτού μπορούν να μελετηθούν διάφορα ψυχολογικά φαινόμενα, όπως τα συναισθήματα, 

τα βιώματα, η αντιληπτική σκέψη κ.α.  

Σύμφωνα με τον Λοΐζο (2000), οι πρώτες έρευνες στο παιδικό ιχνογράφημα 

συντελέστηκαν τον 19o αιώνα. Πολλοί από του πρώτους ερευνητές υποστήριζαν ότι το παιδικό 

σχέδιο αποτύπωνε την εικόνα που είχε το παιδί στο μυαλό του. Αργότερα, μετά το 1940 

θεώρησαν ότι μέσω του ιχνογραφήματος τα παιδιά προβάλλουν τα συναισθήματα τους 

(Γκλυν&Ανζέλ, 1997:43,46). Ο ίδιος ο Vygotsky έχει υποστηρίξει ότι αυτά που συμβαίνουν 

στην πραγματικότητα δεν έχουν άμεση επίδραση στο παιδί, μόνο μέσω του βιώματος το παιδί 

εσωτερικεύει γεγονότα και καταστάσεις. Για την διαδικασία της εξωτερίκευσης των σκέψεων, 

των αντιλήψεων και των συναισθημάτων σημαντική είναι η συμβολή του ιχνογραφήματος που 

βοηθάει να εξωτερικευθούν όλα τα παραπάνω ψυχολογικά φαινόμενα. 

O Vygotsky ήταν ένας από τους πρώτους που επεσήμανε την συνδιαλλαγή που υπάρχει 

ανάμεσα στο ιχνογράφημα και στον λόγο του παιδιού, καθώς μέσω αυτού το παιδί αφηγείται μια 

ιστορία (Τρούλη, Κοντοπόδης&Graeser, 2011:247). Ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που 

αποτυπώνονται βιώματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με το πλαίσιο όπου ζουν και 

αλληλεπιδρούν τα υποκείμενα. Επομένως, αυτή η αποτύπωση θα εμπερικλείει στοιχεία 

κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά που συνδράμουν στην διαμόρφωση συναισθημάτων, αξιών 

και αρχών που αποτυπώνονται στο ιχνογράφημα (Μεταξάς, 2010:320). Στο ιχνογράφημα 

αποτυπώνεται η ίδια η πραγματικότητα όπως βιώνεται από το παιδί (Τρούλη, 

Κοντοπόδης&Graeser, 2011:249). 
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Παρόλο που το ιχνογράφημα είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την ποιοτική έρευνα δεν 

μπορεί να σταθεί μόνο του για την διεξαγωγή μιας έρευνας αλλά δρα ως συμπληρωματικό 

εργαλείο (Μεταξάς, 2010:325). Ακολούθως στην παρούσα εργασία, το ιχνογράφημα, δρα 

συμπληρωματικά με την συνέντευξη για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, στο 

πρώτο ιχνογραφικό έργο μελετήθηκε ο τρόπος πρόσληψης της ουσίας του παραμυθιού (των 

νοημάτων από τα παιδιά) και στο δεύτερο ιχνογραφικό έργο μελετήθηκε ο τρόπος απεικόνισης 

του τέλους του παραμυθιού. Όσον αφορά τους γονείς μελετήθηκε στο ιχνογραφικό έργο που 

έκαναν ο τρόπος πρόσληψης της ουσίας του παραμυθιού. 

 

7.4. Διαδικασία ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων 

 

Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις ημιδομημένες 

συνεντεύξεις και τα ιχνογραφήματα είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Ειδικότερα για την ανάλυση 

των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. 

Σύμφωνα με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου επιτρέπεται στον ερευνητή να 

διεισδύσει ουσιαστικότερα και συστηματικότερα στο κείμενο και να το μελετήσει ολιστικά και 

όχι αποσπασματικά. Αυτή η συστηματική διερεύνηση βοηθάει τον ερευνητή να δημιουργήσει 

κατηγορίες, οι οποίες είναι απαραίτητο να διακατέχονται από σαφήνεια και ευκρίνεια σε 

περίπτωση επανάληψης της έρευνας (Κυριαζή, 2009:284). 

Η μέθοδος της κατηγοριοποίησης συνιστά σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση 

περιεχομένου καθώς τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κωδικοποιούνται. Έτσι, με αυτό τον τρόπο 

το αρχικό κείμενο κατηγοριοποιείται (Κυριαζή, 2009:292). Αυτή η αναδιοργάνωση των 

πληροφοριών βοηθάει τον ερευνητή να δημιουργήσει ενότητες και έπειτα κατηγορίες με βάση 

τα θέματα που θέλει να μελετήσει. Όπως αναφέρει και ο Βάμβουκας (2007), ενότητα μπορεί να 

αποτελέσει μια λέξη, μια παράγραφός, ένα βιβλίο (Βάμβουκας, 2007:270). 

Στην παρούσα έρευνα εξάχθηκαν ενότητες που αφορούν ένα ζήτημα και σε κάθε ενότητα 

δημιουργήθηκαν κατηγορίες με βάση τις ομοιότητες που υπήρχαν στις απαντήσεις των 

υποκειμένων. Μέσα από αυτή την κατηγοριοποίηση δόθηκε η δυνατότητα στον ερευνητή να 

προβεί σε μια διαδικασία σύγκρισης ανάμεσα στις απαντήσεις. Στην κατηγοριοποίηση 

εντοπίζονται και αποσπάσματα από τα Ιχνογραφήματα καθώς εξετάζονται συνδυαστικά με τις 

ημιδομημένες συνεντεύξεις. 

 

7.5. Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας 

 

Οι έννοιες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας είναι σημαντικές στις ποιοτικές μεθόδους 

έρευνας. Η χρήση των εννοιών αυτών είναι διαφορετική με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται 

στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας. Στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας με τον όρο εγκυρότητα 

θεωρείται η αντιστοίχιση που υπάρχει ανάμεσα στους σκοπούς, στις υποθέσεις και στα 

ερωτήματα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της αξιοπιστίας 

στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας αναφέρεται στο βαθμό ακρίβειας της αναπαράστασης των 

απόψεων των συμμετεχόντων και με το βαθμό κατά τον οποίο τα αποτελέσματα μπορούν να 

έχουν αξία και σε άλλα ερευνητικά πεδία (Ιωσηφίδης, 2008:269,272). Δηλαδή για να είναι μια 

έρευνα αξιόπιστη πρέπει αν επαναληφθεί η ίδια έρευνα να έχει ανάλογα αποτελέσματα (Cohen, 

Manion&Morrison, 2007:199). 

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι Χασάνδρα και Γούδας, τα αποτελέσματα ενδέχεται να 

μην είναι αξιόπιστα και έγκυρα καθώς ο ερευνητής διαθέτει τις δικές του προκαταλήψεις και 

γνώμες επομένως δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί η ίδια έρευνα από κάποιον άλλον ερευνητή 

και να εξαχθούν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, κάτι που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

ποιοτική έρευνα δεν είναι ιδιαίτερα έγκυρη (Χασάνδρα& Γούδας, 2004: 37).  
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Ο Gronlund(1981) υποστηρίζει ότι η εγκυρότητα πρέπει να εξετάζεται ως προς το βαθμό 

και όχι ως μια απόλυτη κατάσταση, καθώς δεν γίνεται μια μελέτη να είναι 100% έγκυρη. Ο 

βαθμός της εγκυρότητας μπορεί να επιβεβαιωθεί από την ειλικρίνεια και τη μελέτη εις βάθος 

του περιεχομένου των δεδομένων που συλλέγονται (Cohen, Manion&Morison, 2008:176).  

Παράλληλα, ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων υπάρχουν δύο κατηγορίες, η 

εσωτερική και η εξωτερική εγκυρότητα. Η εξωτερική εγκυρότητα έγκειται στην γενίκευση των 

αποτελεσμάτων, ενώ η εσωτερική εγκυρότητα έγκειται στο ότι τα ίδια τα δεδομένα μπορούν να 

εξηγήσουν το φαινόμενο που έχει μελετηθεί (Cohen, Manion&Morison, 2008: 180, 182). 

 

7.6. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας 

 

Το ζήτημα της ηθικής και της δεοντολογίας στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας αποτελεί 

μείζον θέμα και συγκεκριμένα έχει να κάνει με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ερευνητής στην 

ερευνητική του διαδικασία για να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνας. Τα μέσα 

που έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει ο ερευνητής πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων. Σε κάθε ποιοτική έρευνα ανακύπτουν ορισμένα ζητήματα ηθικής και 

δεοντολογίας  που πρέπει να τηρούνται σε μια έρευνα με σκοπό την καλύτερη έκβαση της. 

Το πρώτο ζήτημα είναι η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία. Ο ερευνητής οφείλει να 

κρατήσει την ανωνυμία των ατόμων που παίρνουν μέρος στην εκάστοτε έρευνα, κερδίζοντας 

την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων προκειμένου να μοιραστούν μαζί του προσωπικά στοιχεία. 

Το δεύτερο ζήτημα αποτελεί η εντιμότητα του ερευνητή ώστε να έχουν μια διαρκή στενή σχέση 

ερευνητής και συμμετέχοντες σε όλη τη διαδικασία της έρευνας. Το τρίτο ζήτημα αποτελεί η 

προστασία από τυχόν κινδύνους που αφορά τις κοινωνικές σχέσεις των συμμετεχόντων. Σε 

περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες υποστεί κάποια βλάβη ο ερευνητής οφείλει να 

κλείσει το πεδίο της έρευνας του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το πεδίο να παραμείνει κλειστό 

και για άλλους ενδεχόμενους ερευνητές. Το τέταρτο ζήτημα είναι το σημαντικότερο στη 

δεοντολογία της ερευνητικής διαδικασίας και αφορά την πληροφορημένη συναίνεση. Σε αυτό ο 

ερευνητής οφείλει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες τον σκοπό της έρευνας, τις μεθόδους και 

τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει καθώς και την χρήση των αποτελεσμάτων που θα συλλέξει. 

Μετά από την παροχή πληροφοριών, ο ερευνητής ζητά την συναίνεση των συμμετεχόντων.  

Ζητήματα επίσης αποτελούν το κόστος, το όφελος και η αμοιβαιότητα. Οι συμμετέχοντες 

είναι απαραίτητο να γνωρίζουν το όφελος που θα έχουν από την ερευνητική διαδικασία. Ένα 

όφελος για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η ανάδειξη ενός κοινωνικού προβλήματος. Στις 

έρευνες, σε καμία περίπτωση το όφελος δεν πρέπει να είναι οικονομικό. Παράλληλα, άλλο ένα 

ζήτημα αποτελεί η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα ερευνητικά αποτελέσματα. Οι 

συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα και ο ερευνητής σε κάθε 

περίπτωση οφείλει να το εγγυηθεί. Το τελευταίο ζήτημα έγκειται στη χρήση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Η χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον ερευνητή πρέπει να είναι στα 

πλαίσια των κοινωνικών επιστημών και όχι για προσωπική του χρήση. (Ιωσηφίδης, 2008:277-

279). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

 

8.1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε την διαδικασία του ερευνητικού σχεδιασμού, που 

ακολουθήσαμε στην έρευνά μας. Βασικός στόχος της έρευνάς μας είναι μέσα από τη χρήση 

κλινικών συνεντεύξεων και ιχνογραφικών έργων, πρώτον, να διερευνήσουμε τις θέσεις των 

γονέων (μητέρων και πατέρων) για το ρόλο των παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των 

παιδιών τους (για την έννοια, για παράδειγμα, του «καλού» και «κακού» παραμυθιού όσον 

αφορά τη θεματολογία του, το περιεχόμενο και τη μορφή του) και τις διαδικασίες πρόσληψής 

τους και δεύτερον, να μελετήσουμε τις διαδικασίες πρόσληψης τριών παιδικών αφηγημάτων του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν με κλειστό ή ανοιχτό τέλος από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7-8 και 

11-12 ετών και πώς τα εν λόγω παιδιά ταυτίζονται με αυτά τα παραμύθια και τα σχετίζουν με 

τον εαυτό τους και την καθημερινή τους ζωή. 

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο της έρευνάς μας, που αφορά μεταξύ άλλων τη θεματολογία 

των παραμυθιών και ειδικότερα τα ζητήματα «ταμπού», όπως είναι ο θάνατος, η αναπηρία, η 

σεξουαλικότητα, αρκετοί συγγραφείς και κριτικοί της παιδικής λογοτεχνίας υποστηρίζουν ότι 

δεν θα έπρεπε συγκαταλέγονται στα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία καθώς δε χρήζουν 

καταλληλότητας. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας 

υποστηρίζουν ότι το παιδί ενδείκνυται να έρχεται αντιμέτωπο με τέτοιου είδους καταστάσεις 

καθώς είναι μέρος της πραγματικότητας που καλείται να ενταχθεί. Σημαντικός παράγοντας 

αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ένα τέτοιο ζήτημα στο παιδί. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι της Nikolajeva, η οποία υπογραμμίζει ότι θέματα αναπηρίας, αδελφικού 

ανταγωνισμού, θανάτου, διαζυγίου, υιοθεσίας, εθνικότητας, εκφοβισμού, κατάχρησης ουσιών, 

φύλου, πολέμου και βίας πρέπει να αναφέρονται στα παιδιά προσέχοντας ιδιαίτερα τον τρόπο με 

τον οποίο θα παρουσιαστούν τέτοιου είδους ζητήματα (Nikolajeva, 2005:83). 

Όσον αφορά το δεύτερο στόχο της έρευνάς μας, μια βασική διάσταση που μας ενδιαφέρει 

να μελετήσουμε είναι αυτή που αφορά την έννοια του τέλους στα παιδικά αφηγήματα, ένα θέμα 

που έχει προβληματίσει αρκετούς συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με την παιδική λογοτεχνία. 

Το τέλος σε κάθε παιδικό αφήγημα αποτελεί κομβικό σημείο για τον  αναγνώστη-παιδί γιατί σε 

αυτό είτε του απαντώνται όλα τα ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πλοκής, 

επομένως υπάρχει ένα κλειστό τέλος, είτε ο συγγραφέας αφήνει αναπάντητα ερωτήματα και 

βάζει τον αναγνώστη-παιδί σε μια διαδικασία προβληματικής, οπότε  υπάρχει ανοιχτό τέλος. 

Παράλληλα, σε συνάρτηση με το κλειστό-ανοιχτό τέλος είναι σημαντικό να αναφερθούν και 

άλλες δύο παράμετροι του τέλους, το αίσιο και το μη αίσιο τέλος. Αίσιο τέλος είναι αυτό που 

υπάρχει αίσια έκβαση της ιστορίας ενώ μη αίσιο αποτελεί το τέλος με δυσάρεστη έκβαση της 

ιστορίας. 

 

8.2. Σκοπός της έρευνας 

 

 Όπως έχουμε αναφέρει, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα επιδιώκουμε να αναδείξουμε 

και να κατανοήσουμε, πρώτον, τις θέσεις των γονέων (μητέρων και πατέρων) για το ρόλο ή τη 

σπουδαιότητα των παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών τους (για την έννοια, για 

παράδειγμα, του «καλού» και «κακού» παραμυθιού όσον αφορά τη θεματολογία του, το 

περιεχόμενο και τη μορφή του), καθώς και τις διαδικασίες πρόσληψής τους και δεύτερον, τον 
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τρόπο που τα παιδιά τους (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 7-8 και 11-12 ετών προσλαμβάνουν τα 

παιδικά αφηγήματα έχοντας ως βάση την περίπτωση μιας ιστορίας του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 

και πιο συγκεκριμένα της ιστορίας με ανοικτό τέλος «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον αρχικό προγραμματισμό της έρευνάς μας είχαμε επιλέξει και 

άλλες δύο ιστορίες του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για την έρευνά μας συλλέγοντας το σχετικό 

υλικό: της ιστορίας με κλειστό τέλος «Τα κόκκινα παπούτσια» και της ιστορίας με ανοιχτό τέλος 

«Το αηδόνι», που έχουμε αναλύσει και στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μας. Δυστυχώς, όμως, 

λόγω δυσκολιών, που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη χρόνου, περιοριστήκαμε στην ανάλυση 

των εμπειρικών δεδομένων που συλλέξαμε μόνο της ιστορίας «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα». 

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή θέλαμε να δώσουμε απαντήσεις στα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η θέση των γονέων (μητέρων και πατέρων) για το ρόλο/σπουδαιότητα των 

παραμυθιών στη διαμόρφωση (αγωγή και ανάπτυξη) των παιδιών τους; 

2. Τι είδους παραμύθια θεωρούν οι γονείς (μητέρες και πατέρες) κατάλληλα για τη «σωστή» 

αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών τους; 

3. Τι είδους παραμύθια χρησιμοποιούν πραγματικά οι γονείς (μητέρες και πατέρες) για την 

αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών τους; 

4. Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν μεταξύ των μητέρων, πατέρων και των παιδιών 

τους (αγοριών και κοριτσιών) ηλικίας 7-8 και 11-12 ετών όσον αφορά την πρόσληψη του 

παραμυθιού του Άντερσεν«Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα»; 

5. Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν μεταξύ των μητέρων, πατέρων και των παιδιών 

τους (αγοριών και κοριτσιών) ηλικίας 7-8 και 11-12 ετών όσον αφορά την αναζήτηση 

κάθαρσης στο παραμύθι του Άντερσεν με κλειστό τέλος«Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα»; 

6. Τι είδος παιδικών λογοτεχνικών κειμένων προτιμούν περισσότερο οι μητέρες και πατέρες 

όσον αφορά τα κριτήρια κλειστό τέλος και ανοιχτό τέλος; 

7. Σε ποιο βαθμό στις διαδικασίες πρόσληψης του παραμυθιού του Άντερσεν «Τα καινούρια 

ρούχα του αυτοκράτορα» οι μητέρες, οι πατέρες και τα παιδιά τους (αγόρια και κορίτσια) 

ηλικίας 7-8 και 11-12 ετών ταυτίζονται με κάποιους ήρωες ή μοτίβα της ιστορίας; 

8. Τι είδους κατάληξη-συνέχεια του παραμυθιού του Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα»δημιουργούν οι μητέρες, οι πατέρες και τα παιδιά τους (αγόρια και τα 

κορίτσια) ηλικίας 7-8 και 11-12 ετών και πως ενδεχομένως αυτό σχετίζεται με τα 

προσωπικά τους βιώματα; 

9. Τι είδους παιδαγωγικών-ηθικών μηνυμάτων αφήνουν οι μητέρες, οι πατέρες και τα 

παιδιά τους (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 7-8 και 11-12 ετών στην προσπάθειά τους να 

ολοκληρώσουν το παραμύθι του Άντερσεν«Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα»;  

 

8.3. Υποκείμενα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από τέσσερα παιδιά, ενός αγοριού 8 ετών και ενός 

κοριτσιού ηλικίας 7 ετών και ενός αγοριού και ενός κοριτσιού ηλικίας 12 και 11 ετών. Όλα τα 

παιδιά ζούνε μαζί με τις οικογένειες τους στο Νομό Ηρακλείου. Παράλληλα, το δείγμα της 

έρευνας αποτελείται και από τους γονείς των παιδιών. Σύμφωνα με την ηθική δεοντολογία της 

έρευνας τα υποκείμενα διατηρούν την ιδιωτικότητα αλλά και την ανωνυμία τους, αφού 

χρησιμοποιήσαμε ψευδώνυμα αντί των πραγματικών τους ονομάτων. Όλα τα παιδιά έχουν 

ελληνική καταγωγή. Ειδικότερα, τα υποκείμενα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 

Τα παιδιά 
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1. Το (υποκείμενο Σ), είναι οχτώ ετών, πάει τρίτη δημοτικού και ζει με του γονείς του και 

την αδερφή του στον Δήμο Χερσονήσου. 

2. Το (υποκείμενο ΕΛ), είναι επτά ετών, πάει δευτέρα δημοτικού και ζει με τους γονείς της 

και τον αδερφό της στον Δήμο Χερσονήσου. 

3. Το (υποκείμενο Ε.Α), είναι έντεκα ετών, πάει πέμπτη δημοτικού και ζει με τους γονείς 

της στον Δήμο Χερσονήσου. 

4. Το (υποκείμενο ΕΜ), είναι δώδεκα ετών, πάει έκτη τάξη και ζει με του γονείς του στον 

Δήμο Χερσονήσου. 

 

Οι γονείς 

 

1. Το (υποκείμενο ΜΑΝ), είναι τριάντα οχτώ ετών και ζει με την οικογένεια του στον Δήμο 

Χερσονήσου. 

2. Το (υποκείμενο Μ), είναι τριάντα πέντε χρονών, γυναίκα του Μανόλη και ζει με την 

οικογένεια της στον Δήμο Χερσονήσου. 

3. Το (υποκείμενο Λ), είναι τριάντα δύο χρονών και ζει με την οικογένεια του στον δήμο 

Χερσονήσου. 

4. Το (υποκείμενο Φ), είναι τριάντα χρονών, γυναίκα του Λουκά και ζει με την οικογένεια 

της στον Δήμο Χερσονήσου. 

5. Το (υποκείμενο Δ), είναι τριάντα πέντε χρονών και ζει με την οικογένεια του στον Δήμο 

Χερσονήσου. 

6. Το (υποκείμενο Ι), είναι τριάντα χρονών, γυναίκα του Δημήτρη και ζει με την οικογένεια 

της στον Δήμο Χερσονήσου. 

 

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να λάβουν μέρος 

στην έρευνα αυτή, πήραμε την (προφορική ή γραπτή) άδεια και συγκατάβαση των γονέων των 

παιδιών.  

 

8.4. Χώρος-χρόνος της έρευνας 

 

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε τους μήνες Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2017 στο 

χώρο που κατοικούν μόνιμα τα παιδιά. Συγκεκριμένα, η συλλογή των δεδομένων για τα παιδιά 

(υποκείμενο ΕΛ) και (υποκείμενο Σ) έγιναν στο χώρο της ερευνήτριας δεδομένου ότι στο σπίτι 

τους γίνονταν τεχνικές εργασίες. Η συλλογή των δεδομένων για το (υποκείμενο Ε.Α) 

πραγματοποιήθηκε αρχικά στο σπίτι της αλλά λόγω του ότι δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί η 

έρευνα έγινε στο χώρο της ερευνήτριας. Τέλος, η συλλογή των δεδομένων για το (υποκείμενο 

ΕΜ)  πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ίδιου. 

Αναφορικά με τους γονείς, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο χώρο της 

ερευνήτριας καθώς αισθανόντουσαν πιο άνετα και δεν υπήρχε δυνατότητα διακοπής της έρευνας 

λόγω διάφορων παραγόντων όπως παιδιά, επισκέψεις. 

 

8.5. Διαδικασία και εργαλεία της έρευνας 
 

Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήσαμε στην παρούσα εργασία συνιστά μέρος μιας 

ευρύτερης έρευνας σχετικά με τις ψυχοπαιδαγωγικές στάσεις, θέσεις και πράξεις των γονέων 

όσον αφορά τις διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών τους με βάση την χρήση και 

αφήγηση ιστοριών και τις διαδικασίες τους πρόσληψης, κατανόησης και ταύτισης από την 

πλευρά των γονέων και παιδιών τους, που διεξάγεται στην Εργαστηριακή Μονάδα Οικολογικής 

Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής κάτω 

από την εποπτεία του καθηγητή κ. Μάριου Πουρκού. Η ερευνητική διαδικασία που 
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ακολουθούμε στη διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί μέρος πολυμεθοδολογικών και 

πολυτροπικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τον επόπτη καθηγητή Μάριο Πουρκό στο 

πλαίσιο της Εργαστηριακής Μονάδας –για τα εργαλεία (συνεντεύξεις, ιχνογραφικά έργα, κτλ.) 

και τις διαδικασίες αυτές είχα εκπαιδευθεί και ευαισθητοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων 

που πρόσφερε ο καθηγητής μου στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην κατεύθυνση 

«Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» με ειδίκευση στις «Εναλλακτικές 

Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η διαδικασία της έρευνας είναι απλή και ίδια για όλα τα υποκείμενα. Συνίσταται σε μια 

ατομική συμμετοχή του υποκειμένου (προσωπική συνάντηση με την ερευνήτρια) για όσες φορές 

χρειάζεται σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει τρεις φάσεις, που συνίστανται σε συνεντεύξεις 

με τους γονείς και κλινικές συνεντεύξεις και ιχνογραφικά έργα με τα παιδιά. Στην αρχή της 

διαδικασίας γίνεται η γνωριμία με το κάθε υποκείμενο και η εξοικείωση του με την ερευνήτρια.  

Στην πρώτη φάση της έρευνας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη μητέρα και τον 

πατέρα του κάθε παιδιού (ξεχωριστά με τον καθένα), όπου έγινε μια ημιδομημένη κλινική 

συνέντευξη που αφορούσε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κουλτούρα διαβάσματος 

παραμυθιών στα παιδιά στο πλαίσιο της οικογένειας και τις θέσεις τους σχετικά με το ρόλο των 

παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Στην δεύτερη φάση της έρευνας, γίνονται τρεις ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις και τρία 

ιχνογραφικά έργα με τη μητέρα και τον πατέρα των παιδιών του δείγματος σχετικά με το πώς 

προσλαμβάνουν και κατανοούν το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα 

του αυτοκράτορα». 

Στην τρίτη φάση της έρευνας, γίνονται τρεις ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις και έξι 

ιχνογραφικά έργα με τα παιδιά του δείγματος σχετικά με το πώς προσλαμβάνουν και κατανοούν 

το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Ακολουθήθηκαν οι ίδιες φάσεις με την ίδια σειρά ερωτήσεων και έργων για όλα τα 

υποκείμενα. Πριν την αρχή της συνέντευξης δινόταν η εξήγηση ότι δεν υπάρχουν σωστές και 

λάθος απαντήσεις, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι οι προσωπικές αντιλήψεις και εμπειρίες του 

ερωτώμενου. Οι παρεμβάσεις της ερευνήτριας, πέρα από τα πλαίσια των βασικών ερωτήσεων, 

ήταν κυρίως για διευκρίνιση των όσων λέει το υποκείμενο με ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί; Τι 

εννοείς; Πες μου ένα παράδειγμα; Πότε συμβαίνει αυτό;» Η συνέντευξη προχωρούσε σε επόμενο 

ερώτημα όταν υπήρχε η αίσθηση τόσο από τον ερευνητή όσο και από το υποκείμενο ότι δεν 

υπάρχει τίποτα άλλο να ειπωθεί. Η συνέντευξη και η όλη η διαδικασία ήταν ευρετική και 

επικοινωνιακή από την πλευρά της ερευνήτριας (σύμφωνα με το πνεύμα της οικο-σωματικο-

βιωματικής προοπτικής) με στόχο την βαθιά κατανόηση της βιωματικής πραγματικότητας του 

υποκειμένου στη βάση του σεβασμού και της αξιοποίησης του ιδιαίτερου τρόπου έκφρασης και 

της γενικότερης του εμειρίας που τυγχάνει αυτό να έχει. 

Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι φάσεις που ακολουθήθηκαν και τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης της έρευνας: 

 

8.5.1. Πρώτη φάση της έρευνας: Γενική Συνέντευξη με τους γονείς(ΓΣΓ) 

 

Στη φάση αυτή γίνεται μια ημιδομημένη κλινική συνέντευξη με τη μητέρα και τον πατέρα 

του κάθε παιδιού της έρευνας (η οποία ολόκληρη μαγνητοφωνείται και στη συνέχεια 

απομαγνητοφωνείται αυτούσια προκειμένου να εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία ανάλυσης 

περιεχομένου) με βασικούς άξονες προβληματισμού τα αναφερόμενα πιο κάτω ερωτήματα. Ο 

στόχος της φάσης αυτής είναι, με τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την κουλτούρα 

διαβάσματος παραμυθιών στα παιδιά στο πλαίσιο της οικογένειας, να εμβαθύνουμε σε σχέση με 

τους βασικούς στόχους της έρευνάς μας. Οι βασικές ερωτήσεις που κλήθηκαν οι μητέρες και οι 

πατέρες των παιδιών να απαντήσουν είναι οι ακόλουθες:  
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1. Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των παραμυθιών στη ζωή του ανθρώπου; 

2. Πιστεύετε ότι τα παραμύθια βοηθούν στην παιδεία και ανάπτυξη του ανθρώπου; 

3. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν το παιδί θετικά στην αγωγή και 

ανάπτυξή του; Αν ναι σε ποιους τομείς; 

4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν το παιδί αρνητικά στην αγωγή και 

ανάπτυξή του; Αν ναι σε ποιους τομείς; 

5. Διαβάζατε συχνά παραμύθια σε μικρή ηλικία; 

6. Ποιος σας έφερε σε επαφή πρώτη φορά με το παραμύθι; 

7. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παραμύθι και γιατί; 

8. Το διαβάζετε ακόμα;  

8α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

9. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ήρωας στα παραμύθια και γιατί; 

10. Σας προκαλούσε κάποιος ήρωας από το παραμύθι δυσάρεστα συναισθήματα;  

10α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

11. Πιστεύετε ότι έχετε κοινά σημεία με αυτόν τον ήρωα; Αν ναι ποια είναι αυτά; 

12. Ποια θεματολογία σας άρεσε περισσότερο στα παραμύθια όταν ήσασταν παιδί; 

13. Ποια παραμύθια ξέρετε; 

14. Ποια παραμύθια σας προκαλούσαν δυσάρεστα συναισθήματα και γιατί; 

15. Έχετε διαβάσει ξανά τα παραμύθια αυτά και αν ναι γιατί; 

16. Ποια παραμύθια σας προκαλούσαν ευχάριστα συναισθήματα και γιατί; 

17. Διαβάζετε ακόμη παραμύθια;  

17α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

18. Πότε ήταν η τελευταία φορά που διαβάσατε παραμύθι και ποιο ήταν αυτό; 

19. Πώς νιώσατε; 

20. Είναι σημαντικό να έρχεται το παιδί σε επαφή με τα παραμύθια;  

20α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

21. Δίνετε στα παιδιά σας να διαβάζουν παραμύθια; 

22. Πόσο συχνά διαβάζουν τα παιδιά σας παραμύθια; 

23. Ποια θεματολογία επιλέγετε και γιατί; 

24. Ποια θεματολογία αποφεύγετε και γιατί; 

25. Αφήνετε στα παιδιά σας να επιλέγουν μόνα τους τα παραμύθια; 

26. Ποια παραμύθια θεωρείτε κατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; 

27. Ποια παραμύθια θεωρείτε ακατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; 

28. Τα παιδιά σας επιλέγουν συγκεκριμένη θεματολογία στα παραμύθια και ποια είναι αυτή; 

29. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την επιλογή; 

30. Σε ποιο βαθμό δίνατε ή δίνετε 0στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν αίσιο ή 

μη αίσιο τέλος και γιατί;  

31. Σε ποιο βαθμό επιλέγετε ή δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν 

κλειστό ή ανοιχτό τέλος και γιατί;  

32. Τι είδους παραμύθια θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

του παιδιού σας; 

33. Υπήρχαν περιπτώσεις που επηρεάστηκαν τα παιδιά σας από κάποιο παραμύθι; Αν ναι 

πώς το καταλάβατε; 

34. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά κείμενα με ανοιχτό 

τέλος και γιατί; 

35. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είναι καλό να προσφέρονται στα παιδιά κείμενα όπου 

παρουσιάζονται αρνητικές πτυχές και ζητήματα ταμπού και γιατί; 

36. Καθώς μεγαλώνει το παιδί σας θεωρείτε σωστό να περιορίζεται η επαφή του με τα 

παραμύθια;  
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36α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

37. Χρησιμοποιείτε τις διδαχές των παραμυθιών για την ανατροφή των παιδιών σας; 

Περιγράψετε μου. 

38. Παίζει κάποιο ρόλο το φύλο των παιδιών στην επιλογή των παραμυθιών που θα έπρεπε 

να διαβάζουν;  

39. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

40. Εσείς επιλέγετε διαφορετικά παραμύθια στο γιο σας και διαφορετικά στην κόρη σας και 

γιατί; 

41. Ποια θεματολογία επιλέγετε για την κόρη σας και ποια για τον γιο σας και γιατί; 

 

8.5.2. Δεύτερη φάση της έρευνας: Συνεντεύξεις και ιχνογραφικά έργα με τους γονείς 

(μητέρες και πατέρες) των παιδιών 

 

8.5.2.1.Κλινική Συνέντευξη με τους γονείς 1 (ΚΣΓ 1) 
 

Στη φάση αυτή διαβάζεται σε συνεργασία με τη μητέρα και τον πατέρα ξεχωριστά το 

παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθούμε ότι η 

μητέρα ή ο πατέρας κατανόησε το παραμύθι (στην περίπτωση που είναι απαραίτητο το παραμύθι 

μπορεί να διαβαστεί ξανά ή να αφήσουμε μόνη της τη μητέρα ή τον πατέρα να το διαβάσει), 

διεξάγουμε την πιο κάτω Κλινική Συνέντευξη με τους Γονείς 1(η οποία ολόκληρη 

μαγνητοφωνείται και στη συνέχεια απομαγνητοφωνείται αυτούσια προκειμένου να 

εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία ανάλυσης περιεχομένου) με βασικούς άξονες προβληματισμού τα 

πιο κάτω ερωτήματα:  

 

1. Τι καταλάβατε από το παραμύθι αυτό, τι νομίζετε ότι ήθελε να μας πει; 

2. Τι σας άρεσε στο παραμύθι αυτό; 

3. Τι δεν σας άρεσε στο παραμύθι αυτό; 

4. Τι γνώμη έχετε για τον αυτοκράτορα; 

5. Γιατί πιστεύετε ότι ο αυτοκράτορας ήθελε να έχει πολλά ρούχα; 

6. Αν ήσασταν στη θέση του αυτοκράτορα θα θέλατε να έχετε πολλά ρούχα;  

6α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

7. Αυτό που έκαναν οι υφαντές ήταν σωστό;  

7α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

8. Πώς νιώσατε με αυτό; 

9. Γιατί νιώσατε έτσι; 

10. Γιατί πιστεύετε ότι το έκαναν; 

11. Έκαναν καλά οι άρχοντες που δεν αποκάλυψαν την αλήθεια στον αυτοκράτορα; 

11α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

12. Γιατί πιστεύετε ότι το έκαναν; 

13. Πώς πιστεύετε ότι ένιωθαν οι άρχοντες για τον αυτοκράτορα; 

14. Πώς νιώσατε όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί; 

15. Ήταν σωστό που είπε την αλήθεια; 

15α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

16. Πώς πιστεύετε ότι ένιωσε το παιδί όταν κατάλαβε ότι αποκάλυψε την αλήθεια; 

17. Τι σκεφτήκατε όταν ο αυτοκράτορας έμεινε γυμνός; 

18. Πώς πιστεύετε ότι ένιωσε ο αυτοκράτορας όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια; 

19. Είναι καλό να λέμε την αλήθεια;  

19α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

20. Εσείς λες πάντα την αλήθεια; 

20α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 
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21. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι λένε συχνά ψέματα;  

21α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

22. Εσείς λες ψέματα;  

22α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

23. Είναι σωστό να λέμε ψέματα;  

23α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

24. Εσείς αποκαλύπτετε την αλήθεια όταν ξέρετε ότι κάποιος λέει ψέματα;  

24α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

25. Αν ήσασταν στη θέση του παιδιού στο παραμύθι θα αποκαλύπτατε την αλήθεια ή θα 

φοβόσασταν; 

25α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

26. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας στο παραμύθι αυτό και γιατί; 

27. Ποιος από τους ήρωες του παραμυθιού θα θέλατε να ήσασταν και γιατί; 

28.  Με ποιον από τους ήρωες του παραμυθιού ταυτιστήκατε περισσότερο και γιατί;  

29. Μπαίνοντας στη θέση του Αυτοκράτορα, πώς θα νιώθατε;  

 29α. Γιατί θα νιώθατε έτσι; 

30. Μπαίνοντας στη θέση των δύο υφαντών, πώς θα νιώθατε 

 30α. Γιατί έτσι θα ένιωθες; 

31. Μπαίνοντας στη θέση του λαού (των κατοίκων) της πόλης, πώς θα νιώθατε; 

 31α. Γιατί έτσι θα νιώθατε;  

 32.Μπαίνοντας στη θέση των υπηκόων του Αυτοκράτορα, πώς θα νιώθατε; 

32α. Γιατί έτσι θα νιώθατε;  

32. Αν ήσασταν στην θέση του γέρο-υπουργού τι θα κάνατε; Θα αποκαλύπτατε την αλήθεια 

ή θα επιλέγατε να πείτε ψέματα και γιατί; 

33. Μπαίνοντας στη θέση του αγοριού, πώς θα νιώθατε; 

34α. Γιατί θα νιώθατε έτσι; 

34. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση του Αυτοκράτορα άνθρωποι στην 

σύγχρονη κοινωνία που ζούμε;  

35α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

35. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

36. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των υφαντών-απατεώνων άνθρωποι στην 

σύγχρονη κοινωνία που ζούμε;  

37α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

37. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

38. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των υπηκόων του Αυτοκράτορα 

άνθρωποι στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε;  

39α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

39. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

40. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των κατοίκων της πόλης του 

Αυτοκράτορα άνθρωποι στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε;  

41α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

41. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

42. Θεωρείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται σαν το παιδί του παραμυθιού 

στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε;  

43α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

43. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

44. Σας άρεσε που ο συγγραφέας δεν αποκάλυψε τι έγινε στο τέλος;  

45α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

45. Ο συγγραφέας που έγραψε την ιστορία αυτή, τι ήθελε τελικά κατά τη γνώση σας να μας 

εκφράσει; 
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46. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα»; 

47. Συνδέεται καθόλου το παραμύθι αυτό με τη σημερινή ζωή του ανθρώπου και την κρίση 

και αν ναι πως το βλέπετε να συνδέεται;  

48. Τι νομίζετε ότι συμβολίζει ο Αυτοκράτορας σε αυτό το παραμύθι, τι οι δύο υφαντές-

απατεώνες, τι οι υπηκόοι του Αυτοκράτορα (π.χ. ο γηραιός Υπουργός, οι αυλικοί, κ.ά.), 

τι οι κάτοικοι (λαός) της πόλης και τι το παιδί; 

49. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μήνυμα της ιστορίας; 

50. Τι άλλο νομίζετε ότι αυτή η ιστορία ήθελε συμβολικά να μας πει; 

51. Περιγράψτε μου πως φαντάζεστε ότι συνεχίζεται το παραμύθι αυτό και πως θα 

συμπλήρωνατε το τέλος του; 

52. Γιατί επιλέξατε αυτό το τέλος; 

53. Αν υποθέσουμε ότι μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την ιστορία όπως εσείς θέλετε, τι 

αλλαγές θα κάνατε; Περιγράψτε μου ή πείτε μου τη διαφορετική ιστορία που θα κάνατε. 

54. Ποιο νομίζετε ότι θα ήταν το ιδανικό τέλος στο παραμύθι αυτό; 

 

8.5.2.2.Ιχνογραφικό έργο με τους γονείς 1 (ΙΕΓ 1) 

 

Στη φάση αυτή δίνεται στη μητέρα και τον πατέρα μία λευκή κόλλα μεγέθους Α4 και η 

πιο κάτω προφορική οδηγία: «Κάνε μου στο χαρτί αυτό μια ζωγραφιά που να δείχνει την ουσία 

του παραμυθιού που πριν μιλούσαμε. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χρώματα που θέλεις εσύ 

ακόμη και το μολύβι αν θες». Τα υποκείμενα έχουν μπροστά τους όλα τα χρώματα και επίσης 

ένα μολύβι και μια γόμα. Αφού ο γονέας ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που αυτός 

χρειάζεται του δίνεται η επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου και κάνε αν 

κρίνεις ότι είναι απαραίτητο κάποια σχόλια». Ακολουθεί συνομιλία (συνέντευξη) με το γονέα, με 

διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά της ερευνήτριας, με στόχο την ανάδειξη του πώς ο 

ίδιος ο γονέας ερμηνεύει ή εξηγεί και κατανοεί την ζωγραφιά του. 

 

8.5.3. Τρίτη φάση της έρευνας: Συνεντεύξεις και ιχνογραφικά έργα με τα παιδιά 

 

8.5.3.1.Κλινική Συνέντευξη με τα παιδιά 1 (ΚΣΠ 1) 

 

Στη φάση αυτή διαβάζεται σε συνεργασία με το κάθε παιδί ξεχωριστά το παραμύθι «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθούμε ότι το παιδί κατανόησε το 

παραμύθι (στην περίπτωση που είναι απαραίτητο το παραμύθι μπορεί να διαβαστεί ξανά ή να 

αφήσουμε μόνο του το παιδί να το διαβάσει), διεξάγουμε την πιο κάτω Κλινική Συνέντευξη 1(η 

οποία ολόκληρη μαγνητοφωνείται και στη συνέχεια απομαγνητοφωνείται αυτούσια 

προκειμένου να εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία ανάλυσης περιεχομένου) με το παιδί με βασικούς 

άξονες προβληματισμού τα πιο κάτω ερωτήματα: 

 

1. Τι κατάλαβες από το παραμύθι αυτό, τι νομίζεις ότι ήθελε να μας πει; 

2. Τι σου άρεσε στο παραμύθι αυτό; 

3. Τι δεν σου άρεσε στο παραμύθι αυτό; 

4. Τι γνώμη έχεις για τον αυτοκράτορα; 

5. Γιατί πιστεύεις ότι ο αυτοκράτορας ήθελε να έχει πολλά ρούχα; 

6. Αν ήσουν στη θέση του αυτοκράτορα θα ήθελες να έχεις πολλά ρούχα;  

6α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

7. Αυτό που έκαναν οι υφαντές ήταν σωστό;  

7α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

8. Πώς ένιωσες με αυτό; 
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9. Γιατί ένιωσες έτσι; 

10. Γιατί πιστεύεις ότι το έκαναν; 

11. Έκαναν καλά οι άρχοντες που δεν αποκάλυψαν την αλήθεια στον αυτοκράτορα; 

11α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

12. Γιατί πιστεύεις ότι το έκαναν; 

13. Πώς πιστεύεις ότι ένιωθαν οι άρχοντες για τον αυτοκράτορα; 

14. Πώς ένιωσες όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί; 

15. Ήταν σωστό που είπε την αλήθεια; 

15α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

16. Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε το παιδί όταν κατάλαβε ότι αποκάλυψε την αλήθεια; 

17. Τι σκέφτηκες όταν ο αυτοκράτορας έμεινε γυμνός; 

18. Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε ο αυτοκράτορας όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια; 

19. Είναι καλό να λέμε την αλήθεια;  

19α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

20. Εσύ λες πάντα την αλήθεια; 

20α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

21. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι λένε συχνά ψέματα;  

21α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

22. Εσύ λες ψέματα;  

22α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

23. Είναι σωστό να λέμε ψέματα;  

23α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

24. Εσύ αποκαλύπτεις την αλήθεια όταν ξέρεις ότι κάποιος λέει ψέματα;  

24α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

25. Αν ήσουν στη θέση του παιδιού στο παραμύθι θα αποκάλυπτες την αλήθεια ή θα 

φοβόσουν; 

25α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

26. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας στο παραμύθι αυτό και γιατί; 

27. Ποιος από τους ήρωες του παραμυθιού θα ήθελες να ήσουνα και γιατί; 

28.  Με ποιον από τους ήρωες του παραμυθιού ταυτίστηκες περισσότερο και γιατί; (Με 

ποιον από τους ήρωες του παραμυθιού μοιάζεις περισσότερο και γιατί;). 

29.  Μπαίνοντας στη θέση του Αυτοκράτορα, πως θα ένιωθες; (Αν ήσουν ο αυτοκράτορας 

πώς θα ένιωθες;). 

 29α. Γιατί θα ένιωθες έτσι; 

30. Μπαίνοντας στη θέση των δύο υφαντών, πως θα ένιωθες;(Αν ήσουν ένας από τους 

υφαντές πώς θα ένιωθες;). 

 30α. Γιατί έτσι θα ένιωθες; 

31. Μπαίνοντας στη θέση του λαού (των κατοίκων) της πόλης, πως θα ένιωθες; 

 31α. Γιατί έτσι θα ένιωθες; (Αν ήσουν ένας από τον λαό πώς θα ένιωθες;). 

32. Μπαίνοντας στη θέση των υπηκόων του Αυτοκράτορα, πως θα ένιωθες; 

32α. Γιατί έτσι θα ένιωθες; (Αν ήσουν στην θέση των υπηκόων του Αυτοκράτορα πώς θα 

ένιωθες;). 

33. Αν ήσουν στην θέση του γέρο-υπουργού τι θα έκανες; Θα αποκάλυπτες την αλήθεια ή 

θα επέλεγες να πεις ψέματα και γιατί; 

34. Μπαίνοντας στη θέση του αγοριού, πως θα ένιωθες; 

34α. Γιατί θα ένιωθες έτσι; 

35. Θεωρείς ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση του Αυτοκράτορα άνθρωποι στην 

σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; (Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που έχουν την συμπεριφορά 

του αυτοκράτορα;).  

35α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 
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36. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σου για άτομα σαν και αυτά; 

37. Θεωρείς ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των υφαντών-απατεώνων άνθρωποι στην 

σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; (Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που έχουν την συμπεριφορά 

των υφαντών-απατεώνων;). 

37α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

38. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σου για άτομα σαν και αυτά; 

39. Θεωρείς ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των υπηκόων του Αυτοκράτορα άνθρωποι 

στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; (Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που να έχουν την 

συμπεριφορά των υπηκοοων του αυτοκράτορα;). 

39α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

40. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σου για άτομα σαν και αυτά; 

41. Θεωρείς ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των κατοίκων της πόλης του 

Αυτοκράτορα άνθρωποι στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; (Έχεις γνωρίσει 

ανθρώπους που να έχουν την συμπεριφορά των κατοίκων της πόλης του αυτοκράτορα;). 

41α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

42. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σου για άτομα σαν και αυτά; 

43. Θεωρείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται σαν το παιδί του παραμυθιού 

στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; (Έχεις γνωρίσει παιδιά όπως αυτό του 

παραμυθιού;). 

43α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

44. Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σου για άτομα σαν και αυτά; 

45. Σου άρεσε που ο συγγραφέας δεν αποκάλυψε τι έγινε στο τέλος;  

45α. Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

46. Ο συγγραφέας που έγραψε την ιστορία αυτή, τι ήθελε τελικά κατά τη γνώση σου να μας 

εκφράσει; 

47. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα»; 

48. Συνδέεται καθόλου το παραμύθι αυτό με τη σημερινή ζωή του ανθρώπου και την κρίση 

και αν ναι πως το βλέπετε να συνδέεται; (Στην ζωή σου έχεις δει αυτά που διαβάσαμε 

στο παραμύθι;). 

49. Τι νομίζετε ότι συμβολίζει ο Αυτοκράτορας σε αυτό το παραμύθι, τι οι δύο υφαντές-

απατεώνες, τι οι υπηκόοι του Αυτοκράτορα (π.χ. ο γηραιός Υπουργός, οι αυλικοί, κ.ά.), 

τι οι κάτοικοι (λαός) της πόλης και τι το παιδί; 

50. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το μήνυμα της ιστορίας; 

51. Τι άλλο νομίζεις ότι αυτή η ιστορία ήθελε συμβολικά να μας πει; 

52. Περίγραψε μου πως φαντάζεσαι ότι συνεχίζεται το παραμύθι αυτό και πως θα 

συμπλήρωνες το τέλος του; 

53. Γιατί επέλεξες αυτό το τέλος; 

54. Αν υποθέσουμε ότι μπορείς να αλλάξεις αυτήν την ιστορία όπως εσύ θέλεις, τι αλλαγές 

θα έκανες; Περίγραψε μου ή πες μου τη διαφορετική ιστορία που θα έκανες. 

55. Ποιο νομίζεις ότι θα ήταν το ιδανικό τέλος στο παραμύθι αυτό; 

 

 

8.5.3.2.Ιχνογραφικό έργο με τα παιδιά 1α (ΙΕΠ 1α) 

 

Στη φάση αυτή δίνεται τα παιδιά μία λευκή κόλλα μεγέθους Α4 και η πιο κάτω 

προφορική οδηγία: «Κάνε μου στο χαρτί αυτό μια ζωγραφιά που να σχετίζεται με το παραμύθι για 

το οποίο συζητούσαμε πριν. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χρώματα που θέλεις εσύ ακόμη και 

το μολύβι αν θες». Τα υποκείμενα έχουν μπροστά τους όλα τα χρώματα και επίσης ένα μολύβι 

και μια γόμα. Αφού το παιδί ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον χρόνο που αυτό χρειάζεται του 
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δίνεται η επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου και κάνε αν κρίνεις ότι είναι 

απαραίτητο κάποια σχόλια». Ακολουθεί συνομιλία (συνέντευξη) με το παιδί, με διευκρινιστικές 

ερωτήσεις από την πλευρά του/της ερευνητή-τριας, με στόχο την ανάδειξη του πώς το ίδιο το 

παιδί ερμηνεύει ή εξηγεί και κατανοεί την ζωγραφιά του. 

 

8.5.3.3.Ιχνογραφικό έργο με τα παιδιά 1β (ΙΕΠ 1β) 

 

Στη φάση αυτή δίνεται τα παιδιά μία λευκή κόλλα μεγέθους Α4 και η πιο κάτω 

προφορική οδηγία: «Κάνε μου στο χαρτί αυτό μια ζωγραφιά που να σχετίζεται με ένα τέλος που 

θα ήθελες να έχει το παραμύθι για το οποίο μιλούσαμε πριν. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα 

χρώματα που θέλεις εσύ ακόμη και το μολύβι αν θες». Τα υποκείμενα έχουν μπροστά τους όλα 

τα χρώματα και επίσης ένα μολύβι και μια γό. Αφού το παιδί ολοκληρώσει την ζωγραφιά στον 

χρόνο που αυτό χρειάζεται του δίνεται η επόμενη οδηγία: «Τώρα δώσε τίτλο στην ζωγραφιά σου 

και κάνε αν κρίνεις ότι είναι απαραίτητο κάποια σχόλια». Ακολουθεί συνομιλία (συνέντευξη) με 

το παιδί, με διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά του/της ερευνητή-τριας, με στόχο την 

ανάδειξη του πώς το ίδιο το παιδί ερμηνεύει ή εξηγεί και κατανοεί την ζωγραφιά του. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

 

9.1. Εισαγωγή 

 

Στην πρώτη φάση της έρευνας, όπως αναφέρθηκε και στον ερευνητικό σχεδιασμό, 

ερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των γονέων όσον αφορά τη χρησιμότητα, την καταλληλότητα του 

παραμυθιού στην αγωγή και ανάπτυξη του ανθρώπου γενικότερα και στην αγωγή και ανάπτυξη 

του παιδιού ειδικότερα με ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις, ατομικά για κάθε γονέα. 

Αναλύοντας το περιεχόμενο των απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς, προέκυψαν οι 

παρακάτω λειτουργικές ενότητες και κατηγορίες σχετικά με τον ρόλο του παραμυθιού στην ζωή 

των παιδιών. 

 

9.2. Λόγοι για τους οποίους τα παραμύθια είναι χρήσιμα στις ζωές των παιδιών 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας (γονείς) να πουν, το καθένα ξεχωριστά, για την 

σπουδαιότητα και τον ρόλο των παραμυθιών στην διαμόρφωση (αγωγή και ανάπτυξη) των 

παιδιών τους. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς προκύπτει 

ότι όλοι συμφωνούν στην χρησιμότητα των παραμυθιών στην ζωή του κάθε παιδιού. Πιο 

συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες για τους λόγους που οι ίδιοι ανέφεραν για 

την σπουδαιότητα του παραμυθιού στην ζωή των παιδιών. 

 

9.2.1. Το παραμύθι βοηθά στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των 

παιδιών 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι το παραμύθι βοηθάει στην 

καλλιέργεια της φαντασίας και στη δημιουργία διάφορων επεισοδίων-σκηνών- τέλους από το 

ίδιο το παιδί. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι 6 γονείς (3 πατέρες 

και 3 μητέρες) που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις απαντήσεις 

τους σε σχέση με το ερώτημα «Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των παραμυθιών στη ζωή 

του ανθρώπου;»: 

 
-Ιδιαίτερα θετική, σε κάθε περίοδο της ζωής μας και ως ενήλικες τα παραμύθια χρειάζονται και σε 

πρακτικό επίπεδο για ικανότητα έκφρασης και φαντασία και για τα διδάγματα που περιέχουν. - 

Νομίζω προτιμούμε το ανοιχτό τέλος ακριβώς για να υπάρχει ένα ερέθισμα για δημιουργικότητα 

και φαντασία. - Δηλαδή ένα παραμύθι με κλειστό τέλος κλείνει την ιστορία με το ανοιχτό τέλος 

μπορεί σύμφωνα και με τα βιώματα του παιδιού να μας δώσει ένα ή δύο διαφορετικά σενάρια ή το 

κάθε παιδί ένα διαφορετικό σενάριο και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για να το 

συζητήσουμε μετά. - Νομίζω όπως είπα και πριν είναι ο προτιμότερος τρόπος να τελειώνει ένα 

παραμύθι για δημιουργικότητα και για έκφραση του παιδιού για feedback (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

-Ναι εννοείται, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες καλλιεργούν την 

φιλαναγνωσία μέσα από διασκεδαστικούς διαλόγους, ιστορίες, εικονογράφηση με βοηθάει, να 

αναπτύξουν την φαντασία των παιδιών, να αναπτύξουν τον λόγο όπως προανέφερα, εεε νομίζω ότι 
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είναι πολύ σημαντικά. -Ναι για τους λόγους που προανέφερα εεε εκτός του ότι μαθαίνει να διαβάζει 

μέσα από ένα πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο εεε αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, 

καλλιεργεί τη φαντασία του εεε πολλές φορές ταυτίζεται και μπαίνει στη θέση των ηρώων 

φαντάζεται το ίδιο πως θα αντιδρούσε στις συγκεκριμένες καταστάσεις και εξάλλου υπάρχουν και 

πολλά ηθικά διδάγματα στα παραμύθια. - Εεε συνήθως τα παραμύθια έχουν κλειστό τέλος εεε έχω 

όπως αυτό που αναφέραμε πριν «Το παραμύθι χωρίς όνομα» εεε που έχει ανοιχτό τέλος εεε παρ’ 

όλα αυτά πολλές φορές ενώ το παραμύθι έχει κλειστό τέλος εεε επεξεργαζόμαστε μετά μαζί το 

παραμύθι οπότε τους ρωτάω ότι πως αλλιώς θα μπορούσε να είχε τελειώσει ή τι νομίζεις ότι έγινε 

μετά αυτό κλπ. - Εεε να συγγνώμη να συμπληρώσω σε αυτό ένα βιβλίο που έχουμε διαβάσει 

πρόσφατα του Ευγένιου Τριβιζά εεε «Τα ογδόντα οχτώ ρουμπίνια;» είναι δύο παραμύθια «Τα 

ογδόντα οχτώ ρουμπίνια» και «Τα τριάντα τρία ντολμαδάκια» ή ανάποδα  οι αριθμοί τέλος πάντων 

εεε έχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινάει το παραμύθι με ένα συγκεκριμένο τρόπο εεε και 

σε ένα κομβικό σημείο το παιδί πρέπει να διαλέξει τι θέλει να γίνει στη συνέχεια. Εεε θέλεις να 

μπει μέσα στο κάστρο ο ιππότης ή δε θέλεις να μπει; Αν θέλεις να μπει πήγαινε στην τάδε σελίδα 

αν δεν θέλεις πήγαινε στην άλλη σελίδα. Το οποίο εεε μπορώ να πω ότι ίσως είναι και από τα 

αγαπημένα των παιδιών επειδή ακριβώς κάθε φορά που διαβάζουν το παραμύθι έχει διαφορετική 

εξέλιξη και επειδή επιλέγουν τα ίδια. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό και το βλέπω δηλαδή 

και από την αντίδραση των παιδιών. --Ναι και αυτό το σχολιάσαμε λιγάκι ότι εεε καλλιεργεί τη 

φαντασία των παιδιών, τους δίνει και την αίσθηση της της αυτόβουλης ας πούμε ενέργειας ότι εγώ 

αποφασίζω και εγώ δίνω το τέλος που μου αρέσει. (Υποκείμενο Μ). 

 

- Πάλι επειδή πάνε κάτι χρόνια δε θυμάμαι τώρα ακριβώς αλλά πιστεύω κι εκεί πρέπει να υπάρχει 

μια ισορροπία είναι ωραίο να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο τέλος αλλά είναι και πολύ σημαντικό 

για το παιδί να υπάρχει και ένα ανοιχτό τέλος ώστε να μπορεί μόνο του να σκεφτεί και να το 

τελειώσει όπως θέλει αυτό. - Εεμ πιστεύω πρέπει να είναι μοιρασμένα πάνω κάτω τα ίδια γιατί από 

τη μια είναι σημαντικό να έχει να υπάρχει ανοιχτό τέλος έτσι ώστε να δουλέψει το μυαλό του 

παιδιού να η φαντασία του και να βγάλει ένα δικό του συμπέρασμα και τέλος από την άλλη είναι 

και ευχάριστο εμ είναι έτσι πιο εύκολο για το παιδί να πάρει ένα παραμύθι με αρχή και τέλος και 

να και να ξέρει ότι έγινε αυτό και αυτό ίσως καταλάβει πιο πολύ έτσι την ουσία του παραμυθιού 

(Υποκείμενο Λ). 

 

-Μπορώ να σας πω ότι και τα δύο επιλέγαμε. Δεν είχαμε θέμα ως προς αυτό. Ίσως κάποιες φορές, 

εμένα τουλάχιστον σαν μαμά, μου άρεσαν τα παραμύθια περισσότερο όσα είχανε ανοιχτό. Δηλαδή 

εκεί που το παιδί θα με ρωτούσε, θα έμπαινε σε σκέψεις, αλλά επιλέγαμε και τα δύο κατά βάση. 

Δεν ήταν κριτήριο στην επιλογή και τόσο. - Όπως τα έχω διαβάσει εγώ και το έχω ζήσει πιστεύω 

ότι σε πολύ μεγάλο, γιατί βάζουν το παιδί σε διαδικασία σκέψης, του γεννούν απορίες, το παιδί 

έρχεται σε μία συζήτηση με όποιον του αφηγείται το παραμύθι, ακόμα και με τον ίδιο του τον 

εαυτό πολλές φορές. Αναρωτιέται πράγματα και αναπτύσσει τη σκέψη του με αυτό τον τρόπο 

πιστεύω. Και εννοείται ότι καταφέρνει να βάλει το δικό του τέλος στην ιστορία(Υποκείμενο Φ). 

 

- Εε γιατί θεωρώ ότι σε αυτή την ηλικία των τριών με πέντε ετών που έρχεται σε επαφή ουσιαστικά 

μπορεί να κάνει εικόνες μέσα από αυτό και να δημιουργηθούν διάφορες σκέψεις και να λάβει 

διάφορα ερεθίσματα. - Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τα κείμενα με ανοιχτό τέλος γιατί ουσιαστικά 

με αυτό τον τρόπο το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να το σκεφτεί μόνο του και ουσιαστικά 

δημιουργεί σε μεγάλο βαθμό κρίση μέσα από αυτό.- Εεμ αρχικά σε μικρή ηλικία επιλέγαμε κλειστό 

τέλος έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητό αργότερα καθώς αποκτούσε κρίση και μπορούσε να τα 

επεξεργαστεί προτιμούσαμε ανοιχτό τέλος έτσι ώστε να δούλευε το μυαλό της (Υποκείμενο Δ). 

 

- Βοηθούν τον άνθρωπο να αναπτύξει την κριτική του σκέψη αλλά κυρίως τη φαντασία του. - Εεε 

από τη νηπιακή κιόλας ηλικία που διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά μας τα φέρνουμε αντιμέτωπα 

σε διάφορες καταστάσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν και την πραγματικότητα πολλές φορές, 

κάποιες φορές όχι αλλά η φαντασία είναι αυτό που σκέφτεται το παιδί δηλαδή.. Δηλαδή το βάζεις 

να σκεφτεί διάφορες καταστάσεις από το παραμύθι . - το ανοιχτό να σου πω; Αλλά και με το 

κλειστό πάλι τα παιδιά θα σκεφτούν την εναλλακτική. Αν είναι ένα τέλος που δεν τους αρέσει 

θυμάμαι την κόρη μου θα γυρίσει και θα μου πει μαμά μα γιατί να μην ήταν ο πρίγκιπας με την 
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πριγκίπισσα; Και στις δύο περιπτώσεις θα σκεφτούν.- Ναι γιατί το βοηθάνε να διαμορφώσει ένα 

δικό του τέλος. Τη φαντασία του, να σκέφτεται (Υποκείμενο Ι). 

 

9.2.2. Το παραμύθι βοηθάει στην δημιουργία και υιοθέτηση αξιών για τα παιδιά 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι τα παραμύθια προβάλλουν και 

μεταδίδουν στον αναγνώστη ορισμένες αξίες που θα τον βοηθήσουν στην συγκρότηση και 

ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και 

οι 6 γονείς (3 πατέρες και 3 μητέρες) που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Ποια είναι η γνώμη σας για τον 

ρόλο των παραμυθιών στη ζωή του ανθρώπου; Είναι σημαντικό το παιδί να έρχεται σε επαφή με 

τα παραμύθια;»: 

 
- Ιδιαίτερα θετική, σε κάθε περίοδο της ζωής μας και ως ενήλικες τα παραμύθια χρειάζονται και 

σε πρακτικό επίπεδο για ικανότητα έκφρασης και Φαντασία και για τα διδάγματα που περιέχουν. 

- Όπως είπαμε για τα λεξιλόγιο έκφραση και της τα ιδανικά που συχνά περιέχονται. Ιδανικά για 

παράδειγμα τώρα στα σύγχρονα το Άννα και Έλσα που είναι της μόδας έχει και εκεί κάποιες 

διδαχές χρήσιμες. Το πιο πρόσφατο με την Άννα και την Έλσα το παραμύθι που αρέσει στην 

Ελεάννα προσπαθούμε να εξηγήσουμε την σχέση που έχουνε οι δύο αδερφές ότι η μία είναι έτοιμη 

να θυσιαστεί για την άλλη και να ζήσουνε μαζί με ότι ζητήματα ή προβλήματα μπορεί να έχουν 

είτε η μία είτε η άλλη αδερφή (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Εεε  μέσα από τα παραμύθια πολύ συχνά προβάλλονται οι χαρακτήρες ως πρότυπα και επίσης 

υπάρχει ως συνεχής αγώνας του καλού με το κακό, οι ήρωες μπαίνουν σε ηθικά διλήμματα, λύνουν 

προβλήματα εεε οπότε διαμορφώνει το σύστημα των ηθικών αξιών του παιδιού εεε το παραμύθι ή 

έστω βοηθάει δεν είναι ότι διαμορφώνει εξολοκλήρου εεε και εεε το παιδί αναπτύσσει το 

συναισθηματικό του τομέα ταυτιζόμενο με τους ήρωες του εκάστοτε παραμυθιού, μαθαίνει να 

διαχειρίζεται τα συναισθήματα του (Υποκείμενο Μ). 

 

- Διότι το παραμύθι είναι ένας ωραίος τρόπος να διδάξει στο παιδί διάφορες αξίες της ζωής. Με το 

να διαβάσει το παραμύθι να το καταλάβει να ταυτιστεί με τους ήρωες και να κρίνει και μόνο του 

τι ήτανε σωστό και τι ήτανε λάθος (Υποκείμενο Λ). 

 

- Σαφώς. Στην παιδική ηλικία, τα παραμύθια για εμένα είναι ένας γλυκός τρόπος να έρθει το παιδί 

σε επαφή με σημαντικά γεγονότα που θα συμβούν στην πορεία της ζωής του. Είτε θετικά, είτε 

αρνητικά. Είναι ένας όμορφος τρόπος να τους περάσεις μαθήματα, σαν διδάγματα ας πούμε. - 

Παραμύθια που περνάνε ένα ηθικό δίδαγμα. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Ή νοήματα. Το 

νόημα της φιλίας, το νόημα της αγάπης, της οικογένειας…(υποκείμενο Φ). 

 

- Θεωρώ ότι από πολύ μικρή ηλικία τα παραμύθια συμβάλουν στα παιδιά όσον αφορά την κρίση 

τους και να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. - Θα έλεγα πώς ναι και ένα παράδειγμα είναι εκείνο 

που ανέφερα πριν με τον Πινόκιο αλλά και γενικότερα επειδή κάθε παραμύθι έχει κάτι να σου 

διδάξει είναι καλό να μπορείς να το μεταφέρεις στο παιδί και να καταλάβει κάποια πράγματα μέσα 

από αυτό (Υποκείμενο Δ). 

 

- Ναι φυσικά για παράδειγμα ότι το καλό στην πλειοψηφία νικάει το κακό (Υποκείμενο Ι). 

 

9.2.3. Το παραμύθι ως παράγοντας ταύτισης για τα παιδιά 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι τα παραμύθια συμβάλλουν είτε 

θετικά είτε αρνητικά στην υιοθέτηση προτύπων και συμπεριφορών. Διαπιστώθηκε ότι οι γονείς 

που θεωρούν ότι συμβάλλουν θετικά στην υιοθέτηση προτύπων είναι 4 (3 μητέρες και 1 πατέρας) 

που σημαίνει 66,6% του συνόλου του δείγματος. Από την άλλη, οι γονείς που θεωρούν ότι 
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συμβάλλουν αρνητικά στην υιοθέτηση προτύπων είναι 2 (2 πατέρες) που σημαίνει 33,3% του 

συνόλου του δείγματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα: «Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των παραμυθιών στη ζωή του ανθρώπου; Σε 

ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά στην αγωγή και ανάπτυξη 

του;»: 

 
- Ορισμένα παραμύθια που είναι βίαια ή περιγράφουν βίαιες καταστάσεις νομίζω ότι καλό είναι 

να αποφεύγονται ειδικά στις μικρές ηλικίες, μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο αρνητικό. -Εεε γιατί 

μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο για τα παιδιά με να το ερμηνεύσουν μία περιοχή μια  περιγραφή 

βίαιου επεισοδίου ή οτιδήποτε μπορεί το παιδί να το ερμηνεύσει με δικό μου τρόπο και να το 

προσπαθήσει να το αναπαραγάγουν (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Μπορεί να το επηρεάσουν αρνητικά όταν θα ενστερνιστούν συμπεριφορές από χαρακτήρες 

κακούς εντός εισαγωγικών των παραμυθιών. Δηλαδή ας πούμε ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι 

κακός για το παραμύθι μπορεί να βγάλει στο παιδί μία βίαιη συμπεριφορά.- Θεωρώ  ακατάλληλα 

τα παραμύθια τα οποία περιέχουν πολύ βίαιους χαρακτήρες και υπάρχει ωμότητα στην περιγραφή 

τους γιατί θεωρώ ότι μπορεί να τους κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Εεε ουσιαστικά στα 

παραμύθια πολλές φορές ένα παιδί ταυτίζεται με κάποιον χαρακτήρα  οπότε όταν υπάρχουν σε 

κάποιο παραμύθι δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό όταν υπάρχουν αρκετοί 

χαρακτήρες βίαιοι και υπάρχει ωμή περιγραφή τους από τον συγγραφέα τότε ίσως να 

δημιουργήσουν εε κακό αντίκτυπο στο παιδί (Υποκείμενο Δ). 

 

-Ναι για τους λόγους που προανέφερα εεε εκτός του ότι μαθαίνει να διαβάζει μέσα από ένα πολύ 

ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο εεε αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, καλλιεργεί τη φαντασία του 

εεε πολλές φορές ταυτίζεται και μπαίνει στη θέση των ηρώων φαντάζεται το ίδιο πως θα 

αντιδρούσε στις συγκεκριμένες καταστάσεις και εξάλλου υπάρχουν και πολλά ηθικά διδάγματα 

στα παραμύθια. - -Χμμ θυμάμαι ότι όταν ήτανε μικρά είχαν μικρά εννοώ σε προσχολική ηλικία 

είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον  «Πινόκιο» ναι δεν έλεγαν ψέματα για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα με τον φόβο να μην μεγαλώσει η μύτη τους (γέλια). Άλλη μια ψευδής απεικόνιση της 

πραγματικότητας που παρ’ όλα αυτά βοήθησε εεε όχι είχαν επηρεαστεί με τον «Πινόκιο» πέρα από 

το αστείο του πράγματος στο ότι εεε ότι τα ψέματα του τον έβαζαν σε μπελάδες. Οπότε τους είχε 

κάνει εντύπωση για αυτό ο πιο εύκολος δρόμος είναι ο δρόμος της αλήθειας (Υποκείμενο Μ). 

 

-Ναι βέβαια βοηθούν στην παιδεία και ανάπτυξη του ανθρώπου διότι εξιστορούνε διάφορες 

καταστάσεις και ανάλογα με το πώς πράξανε οι πρωταγωνιστές μπορούν και αυτοί που ακούνε 

διαβάζουν παραμύθι να μπουν στην θέση τους να σκεφτούνε τι έγινε πως το κάνανε (Υποκείμενο 

Λ). 

 

-Σε περίπτωση που το παιδί μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον ήρωα του παραμυθιού. Επομένως όταν 

προσωπικά αντιμετωπίσει κάποια δύσκολη κατάσταση, θα φέρει στο μυαλό του τη συγκεκριμένη 

ιστορία και μπορεί να σκεφτεί ότι και εκείνος είναι στην κατάσταση του ήρωα και μπορεί να πράξει 

ανάλογα (Υποκείμενο Φ). 

 

- Ναι γιατί μέσα από ήρωες με τους οποίους ταυτίζονται τα παιδιά εε έτσι όπως αντιμετωπίζουν 

πολλοί ήρωες τις καταστάσεις μέσα στο παραμύθι το ίδιο κάνουν και τα παιδιά στην ζωή τους και 

στην παιδική τους ηλικία. - Τα επηρεάζουν θετικά θεωρώ γιατί ταυτίζονται αυτό που σας είπα και 

προηγουμένως με καταστάσεις μέσα από τα παραμύθι με ήρωες με τους αγαπημένους τους ήρωες 

πολλές φορές (Υποκείμενο Ι). 

 

9.2.4. Το παραμύθι βοηθάει στην προσαρμογή των παιδιών στην πραγματικότητα 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι το παραμύθι βοηθάει να 

ενταχθεί το παιδί στην πραγματικότητα με τις όποιες αναφορές κάνει σε αυτήν ο συγγραφέας. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 4 γονείς (2 πατέρες και 2 μητέρες) που 
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σημαίνει 66,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα: «Σε ποιο βαθμό δίνατε ή δίνατε ακόμη στο παιδί σας να διαβάσουν παραμύθια που 

έχουν αίσιο ή μη αίσιο τέλος και γιατί; Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των παραμυθιών στη 

ζωή του ανθρώπου;»: 

 
- Όχι δεν είναι παράγοντας επιλογής νομίζω ότι το ανέφερα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι είναι 

καλό να έρθει το παιδί σε επαφή με παραμύθι που δεν έχει αίσιο τέλος. Εεε παρά την δικιά μου 

τραυματική εμπειρία με «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» που το θεώρησα μη αίσιο τέλος εεε γιατί δεν 

έχουν έτσι μία εξιδανικευμένη εικόνα της πραγματικότητας. Ναι μεν το αίσιο τέλος τα βοηθάει στο 

να έρθει ας πούμε η λύση και να νιώσουν καλύτερα αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν υπάρχει 

πάντα το έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα (Υποκείμενο Μ). 

 

- Εννοώ ότι τα παιδιά μέσα από ένα παραμύθι παίρνουνε παραδείγματα για τη ζωή. Δηλαδή 

εννοώ… Ένα παράδειγμα. Μέσα σε ένα παραμύθι ένα παιδί μπορεί να μάθει την έννοια του 

θανάτου, της ζωής, του γάμου… (Υποκείμενο Φ). 

 

-Τα παραμύθια είναι πολύ σημαντικά διότι μαθαίνουνε τους ανθρώπους μέσα από μια ιστορία 

μαθήματα ζωής. Μαθαίνουνε μεγάλους και μικρούς εε πώς να το πω τι μπορεί να γίνει σε διάφορες 

καταστάσεις (Υποκείμενο Λ). 

 

- Θεωρώ ότι τα επηρεάζουν πολύ σημαντικά όσον αφορά το θετικό βαθμό γιατί ουσιαστικά μέσα 

από τους χαρακτήρες μπορούν να κατανοήσουν πράγματα τα οποία υπάρχουν στην 

πραγματικότητα και μπορούν να συμπεριφερθούν αναλόγως αυτό έχει να κάνει με το σχολείο τους 

το φιλικό τους περιβάλλον με γενικότερα συναναστροφή τους με τα παιδιά και μεγαλύτερους. - 

Γενικού ενδιαφέροντος γιατί από τη στιγμή που τα παραμύθια είναι γραμμένα για παιδιά είναι καλό 

να υπάρχει γενική πληροφόρηση και όχι κάτι συγκεκριμένο (Υποκείμενο Δ).  

 

9.2.5. Το παραμύθι βοηθάει στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι το παραμύθι βοήθα το παιδί, 

είναι δηλαδή το μέσο για να «αγαπήσει» το διάβασμα. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν 2 γονείς (2 μητέρες) που σημαίνει 33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Πιστεύετε ότι τα παραμύθια βοηθούν στην παιδεία 

και ανάπτυξη του ανθρώπου; Καθώς μεγαλώνει το παιδί σας θεωρείτε σωστό να περιορίζεται η 

επαφή του με τα παραμύθια;»: 

 
- Ναι εννοείται, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες καλλιεργούν την 

φιλαναγνωσία μέσα από διασκεδαστικούς διαλόγους, ιστορίες, εικονογράφηση με βοηθάει, να 

αναπτύξουν την φαντασία των παιδιών, να αναπτύξουν τον λόγο όπως προανέφερα, εεε νομίζω ότι 

είναι πολύ σημαντικά. --Ναι για τους λόγους που προανέφερα εεε εκτός του ότι μαθαίνει να 

διαβάζει μέσα από ένα πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο εεε αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, 

καλλιεργεί τη φαντασία του εεε πολλές φορές ταυτίζεται και μπαίνει στη θέση των ηρώων 

φαντάζεται το ίδιο πως θα αντιδρούσε στις συγκεκριμένες καταστάσεις και εξάλλου υπάρχουν και 

πολλά ηθικά διδάγματα στα παραμύθια (Υποκείμενο Μ). 

 

- Θεωρώ ότι τα παραμύθια είναι η αρχή, η καλή αρχή, για να ξεκινήσει το παιδί να διαβάζει. 

Δηλαδή μεγαλώνοντας μπορεί να διαβάζει πιο μεγάλες ιστορίες, να διαβάζει μυθιστορήματα και 

ανάλογα ότι επιλέξει (Υποκείμενο Φ). 

 

9.2.6. Το παραμύθι ως μέσο ανάπτυξης του λεξιλογίου και της έκφρασης του παιδιού 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι το παραμύθι συμβάλλει 

σημαντικά στην ανάπτυξη λεξιλογίου και έκφρασης. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία 
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ανήκουν 2 γονείς (1 πατέρας και 1 μητέρα) που σημαίνει 33,3% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Ποια είναι η γνώμη σας για τον 

ρόλο των παραμυθιών στη ζωή του ανθρώπου; Είναι σημαντικό να έρχεται το παιδί σε επαφή με 

τα παραμύθια;»: 

 
- Πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι της ανάγνωσης των παραμυθιών νομίζω ότι έχουν πολλά να 

προσφέρουν και όσον αφορά την ανάπτυξη του λόγου αλλά και τις ψυχοσυναισθηματικές εεε 

παραμέτρους του ανθρώπου. - Ναι για τους λόγους που προανέφερα εεε εκτός του ότι μαθαίνει να 

διαβάζει μέσα από ένα πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο εεε αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, 

καλλιεργεί τη φαντασία του εεε πολλές φορές ταυτίζεται και μπαίνει στη θέση των ηρώων 

φαντάζεται το ίδιο πως θα αντιδρούσε στις συγκεκριμένες καταστάσεις και εξάλλου υπάρχουν και 

πολλά ηθικά διδάγματα στα παραμύθια(Υποκείμενο Μ). 

 

- Ιδιαίτερα θετική, σε κάθε περίοδο της ζωής μας και ως ενήλικες τα παραμύθια χρειάζονται και 

σε πρακτικό επίπεδο για ικανότητα έκφρασης και φαντασία και για τα διδάγματα που περιέχουν.- 

Σε μεγάλο βαθμό όπως είπα και στο πρακτικό κομμάτι του λεξιλογίου και της έκφρασης και στα 

διδάγματα χρειάζεται όμως πλέον να γίνεται σωστή επιλογή τω παραμυθιών επειδή υπάρχουν πάρα 

πολλά και για διαφορετικές ηλικίες. - Νομίζω όπως είπα και πριν είναι ο προτιμότερος τρόπος να 

τελειώνει ένα παραμύθι για δημιουργικότητα και για έκφραση του παιδιού για feedback 

(Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

9.2.7. Το παραμύθι ως μέσο λήψης μηνυμάτων και ερεθισμάτων 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που θεωρούν ότι το παραμύθι συντελεί στην 

απόκτηση μηνυμάτων, νοημάτων και ερεθισμάτων προκειμένου ο αναγνώστης-παιδί να μπει σε 

μια διαδικασία προβληματισμού. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 γονείς (3 

πατέρες και 1 μητέρα) που σημαίνει 66,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Σε ποιο βαθμό δίνατε ή δίνετε στο παιδί σας να 

διαβάσει παραμύθια που έχουν κλειστό ή ανοιχτό τέλος και γιατί; Είναι σημαντικό να έρχεται το 

παιδί σε επαφή με τα παραμύθια;»: 

 
-Διαβάζουν και τα δύο και τα δύο είδη ακριβώς γιατί δε θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ιδανικό 

κόσμο προσπαθούμε να δώσουμε ερεθίσματα από διάφορες πτυχές  που μπορεί να συμβαίνει κάτι.  

- Νομίζω προτιμούμε το ανοιχτό τέλος ακριβώς για να υπάρχει ένα ερέθισμα για δημιουργικότητα 

και φαντασία (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

-Όπως είπα πιστεύω όλα τα παραμύθια τα θεωρώ κατάλληλα ντάξει κάποια μπορεί να είναι πιο 

ακραία κάποια μπορεί να ναι πιο χαρούμενα αλλά όλα έχουνε να πούνε κάτι γιατί όλα είναι μέρος 

της ζωής και πρέπει από μικρό το παιδί να το καταλάβει αυτό. - Όπως είπα και πριν κόρη δεν έχω 

και δεν επέλεγα συγκεκριμένη θεματολογία γιατί είμαι της άποψης ότι όλα τα παραμύθια έχουνε 

να πούνε κάτι και από όλα μπορεί να μάθει κάτι το παιδί (Υποκείμενο Λ). 

 

-Ναι για τους λόγους που προανέφερα εεε εκτός του ότι μαθαίνει να διαβάζει μέσα από ένα πολύ 

ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο εεε αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, καλλιεργεί τη φαντασία του 

εεε πολλές φορές ταυτίζεται και μπαίνει στη θέση των ηρώων φαντάζεται το ίδιο πως θα 

αντιδρούσε στις συγκεκριμένες καταστάσεις και εξάλλου υπάρχουν και πολλά ηθικά διδάγματα 

στα παραμύθια(Υποκείμενο Μ). 

 

-Εε γιατί θεωρώ ότι σε αυτή την ηλικία των τριών με πέντε ετών που έρχεται σε επαφή ουσιαστικά 

μπορεί να κάνει εικόνες μέσα από αυτό και να δημιουργηθούν διάφορες σκέψεις και να λάβει 

διάφορα ερεθίσματα. - Θεωρώ κατάλληλα δεν θα αναφερθώ σε τίτλο απλά θεωρώ κατάλληλα τα 

παραμύθια τα οποία μπορούν να τους ερεθίσουν το μυαλό και να τους δημιουργήσουν κρίση καθώς 

θα μεγαλώνουν. - Κανένα απολύτως λόγο δεν είναι παιχνίδια είναι παραμύθια οπότε ουσιαστικά 
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τα παραμύθια έχουν ως σκοπό εε να ερεθίσουν το μυαλό είτε πρόκειται για αγοράκι είτε για 

κοριτσάκι (Υποκείμενο Δ). 

 

9.2.8. Το παραμύθι βοηθά στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που θεωρούν ότι το παραμύθι βοηθά τον 

αναγνώστη-παιδί είτε να αναπτύξει συναισθήματα είτε να εκδηλώσει συναισθήματα σε μια 

κατάσταση. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (2 μητέρες) που σημαίνει 

33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους:  

 
-Πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι της ανάγνωσης των παραμυθιών νομίζω ότι έχουν πολλά να 

προσφέρουν και όσον αφορά την ανάπτυξη του λόγου αλλά και τις ψυχοσυναισθηματικές εεε 

παραμέτρους του ανθρώπου (Υποκείμενο Μ). 

 

-Εεε σκέφτομαι ότι τα παραμύθια μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί, ειδικότερα στον τομέα τον 

συναισθηματικό. Δηλαδή πώς θα μπορεί να διαχειριστεί μία κατάσταση συναισθηματικά. Είτε 

αυτή είναι χαρούμενη, είτε αυτή είναι δυσάρεστη. Μέσα από μία πλοκή που έχει ένα παραμύθι, 

νομίζω ότι όλο αυτό το βοηθάει το παιδί (Υποκείμενο Φ). 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 1:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους τα παραμύθια είναι 

χρήσιμα στις ζωές των παιδιών σε σχέση με το φύλο των γονέων της έρευνας. 

 
Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

 

1. 

Το παραμύθι βοηθά στην ανάπτυξη της φαντασίας και της  

δημιουργικότητας των παιδιών 
3 (50%) 3 (50%) 6 (100%) 

2. 
Το παραμύθι βοηθάει στην δημιουργία και υιοθέτηση αξιών για  

τα παιδιά 
3 (50%) 3 (50%) 6 (100%) 

3. Το παραμύθι ως παράγοντας ταύτισης για τα παιδιά 3 (50%) 3(50%) 4 (66,6%) 

4. 
Το παραμύθι βοηθάει στην προσαρμογή των παιδιών στην  

Πραγματικότητα 
2 (33,3%) 2 (33,3%) 4 (66,6%) 

5. Το παραμύθι βοηθάει στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας 2 (33,3%) 0 (0%) 2 (33,3%) 

6. 
Το παραμύθι ως μέσο ανάπτυξης του λεξιλογίου και της έκφρασης  

του παιδιού 
1 (16,6%) 1 (16,6%) 2 (33,3%) 

7. Το παραμύθι ως μέσο λήψης μηνυμάτων και ερεθισμάτων 1 (16,6%) 3 (50%) 4 (66,6%) 

8. Το παραμύθι βοηθά στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 2 (33,3%) 0 (0%) 2 (33,3%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 1, υπάρχει ομοφωνία στις απόψεις ότι το παραμύθι 

συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών, 

καθώς και στην υιοθέτηση αξιών που προβάλλονται μέσα από αυτό (100%). Ως προς την ταύτιση 

του παιδιού με τους χαρακτήρες του παραμυθιού συμφωνούν όλες οι μητέρες (50%) ότι το 

παραμύθι συνιστά σημαντικό παράγοντα για το παιδί, διότι μέσω της ταύτισης με κάποιον 

χαρακτήρα ανασυγκροτεί την προσωπικότητα του, μαθαίνει τους τρόπους που ένας ήρωας 

διαχειρίζεται κάποιο πρόβλημα και του δίνει λύσεις στα δικά του προβλήματα. Με αυτήν την 

άποψη συμφωνεί μόνο ένας πατέρας ενώ οι υπόλοιποι υποστηρίζουν ότι η ταύτιση που μπορεί 

να επέλθει με κάποιον ήρωα από το παραμύθι ίσως δράσει αρνητικά αν κάποιος χαρακτήρας 

είναι βίαιος και να επιδράσει αρνητικά στον ψυχισμό του παιδιού. Οι πατέρες από την άλλη 

πλευρά, συγκλίνουν στο ότι το παραμύθι αποτελεί μέσο λήψης ερεθισμάτων και μηνυμάτων για 

το παιδί (50%) ενώ μόνο μια μητέρα συμφωνεί με αυτή την άποψη. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο φύλων υποστηρίζει ότι το παραμύθι βοηθάει στην 

προσαρμογή των παιδιών στην πραγματικότητα (66,6%). Σε μικρότερο ποσοστό ένας πατέρας 

και μια μητέρα συγκλίνουν στην άποψη ότι το παραμύθι συνιστά παράγοντα ανάπτυξης του 
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λεξιλογίου και της έκφρασης του παιδιού (33,3%). Τέλος, δύο μητέρες θεωρούν ότι το παραμύθι 

βοηθάει στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

(33,3%) ενώ κανένας από τους πατέρες δεν έκανε αναφορά σε αυτά τα δύο θέματα. 

Ειδικότερα, από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι οι μητέρες θεωρούν ότι το 

παραμύθι βοηθάει σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και 

συγκεκριμένα στο γλωσσικό, συναισθηματικό και ηθικό κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, οι 

πατέρες εμμένουν στο επιφανειακό κομμάτι προσφοράς των παραμυθιών (φαντασία και 

δημιουργικότητα) και παραμερίζουν σημαντικά το συναισθηματικό και γνωστικό κομμάτι του 

παιδιού. 

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Αναλυτικότερα, 

οι γονείς (υποκείμενο Λ και υποκείμενο Φ) έχουν τα περισσότερα κοινά σημεία ανάμεσα στα 

ζευγάρια ως προς τον ρόλο των παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών. Οι απόψεις 

τους συγκλίνουν ότι το παραμύθι συμβάλλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας, στην υιοθέτηση αξιών, στην θετική ταύτιση με κάποιον ήρωα καθώς και στην 

προσαρμογή τους στην πραγματικότητα, ενώ δεν αναφέρονται καθόλου στο κομμάτι της 

ανάπτυξης του λεξιλογίου και της έκφρασης. 

Επίσης, οι γονείς (υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο Μ) έχουν αρκετά κοινά σημεία ως 

προς τον ρόλο των παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών. Αρχικά, συμφωνούν στο 

ότι το παραμύθι συμβάλλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, στην 

υιοθέτηση αξιών καθώς και στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και της έκφρασης. Από την άλλη 

πλευρά οι γονείς (υποκείμενο Δ και υποκείμενο Ι) συμφωνούν μόνο ότι το παραμύθι συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας και στην υιοθέτηση αξιών. Από 

εκείνους δεν γίνεται καμία αναφορά στο γνωστικό κομμάτι, ανάπτυξη λεξιλογίου και έκφρασης, 

ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και παραμερίζουν επίσης την συναισθηματική συμβολή του 

παραμυθιού στην ανάπτυξη του παιδιού. 

Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν τόσο ανάμεσα στα ζευγάρια όσο και ανάμεσα στις 

μητέρες και στους πατέρες ενδεχομένως έγκειται και στο μορφωτικό τους επίπεδο όπως 

συμβαίνει για παράδειγμα στην άποψη ότι το παραμύθι συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου και της έκφρασης (υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο Μ), απόφοιτοι ΑΕΙ. Αυτό 

φαίνεται ακόμα και ανάμεσα στις μητέρες, για παράδειγμα το (υποκείμενο Μ),απόφοιτη ΑΕΙ και 

το (υποκείμενο Φ), απόφοιτη ΤΕΙ αναφέρονται στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

μέσα από το παραμύθι σε σχέση με το (υποκείμενο Ι), απόφοιτη Λυκείου που δεν κάνει αναφορά 

σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, στους πατέρες, το (υποκείμενο ΜΑΝ), απόφοιτος 

ΑΕΙ, αναφέρεται στο κομμάτι της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού με τη βοήθεια του 

παραμυθιού ενώ το (υποκείμενο Δ), απόφοιτος ΤΕΙ και το (υποκείμενο Λ), απόφοιτος Λυκείου, 

δεν αναφέρονται σε αυτό το θέμα. 

 

9.3. Λόγοι για τους οποίους οι γονείς διαχωρίζουν τα παραμύθια σε «κατάλληλα» και 

«ακατάλληλα» για το παιδί 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας (γονείς) να πουν, το καθένα ξεχωριστά, τις 

απόψεις τους σχετικά με την καταλληλότητα ή μη των παραμυθιών. Μέσα από τις αναλύσεις 

των απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς προκύπτει ότι όλοι συμφωνούν στο ότι για να 

κριθεί ένα παραμύθι κατάλληλο σημαντικός είναι ο τρόπος παρουσίασης από τον συγγραφέα 

διάφορων ζητημάτων. Δηλαδή δεν είναι αρνητικοί στην παρουσίαση άσχημων καταστάσεων 

μέσα στα παραμύθια. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες για τους λόγους 

που οι ίδιοι μας ανέφεραν για την καταλληλότητα ή μη του παραμυθιού. 

 

9.3.1. Το παραμύθι ως μέσο προβολής αρνητικών πτυχών της ζωής και ζητημάτων ταμπού 
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Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι θεωρούν καλό να 

παρουσιάζονται αρνητικές πτυχές της ζωής και ζητήματα ταμπού καθώς είναι μέρος της 

πραγματικότητας που ζει το παιδί. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 6 γονείς 

(3 πατέρες και 3 μητέρες) που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Ποια θεματολογία επιλέγετε και γιατί; Τι είδους 

παραμύθια θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα για την διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού σας; 

Ποια παραμύθια θεωρείτε κατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; Ποια παραμύθια θεωρείτε 

ακατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; Σε ποιο βαθμό πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά 

κείμενα όπου παρουσιάζονται αρνητικές πτυχές και ζητήματα ταμπού και γιατί;»: 

 
- Όλα τα κείμενα στα παραμύθια είναι χρήσιμα εκεί όμως χρειάζεται παραπάνω προσοχή να 

υπάρχει μία εποπτεία μία καθοδήγηση.- Κυρίως με παραμύθια που είπαμε με την διαφορετικότητα 

των άλλων, το ότι όλοι έχουν ίδια δικαιώματα εε και αποφεύγουμε βίαιες περιγραφές. Εεε γιατί 

μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο για τα παιδιά με να το ερμηνεύσουν μία περιοχή μια  περιγραφή 

βίαιου επεισοδίου ή οτιδήποτε μπορεί το παιδί να το ερμηνεύσει με δικό μου τρόπο και να το 

προσπαθήσει να το αναπαραγάγουν. Aυτό που είπα πριν τα παραμύθια που έχουν κάποιο ηθικό 

δίδαγμα κυρίως και περιγράφει κυρίως αληθοφανείς καταστάσεις όχι υπερβολές ή εντελώς 

φανταστικούς κόσμους (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Αρνητικές πτυχές και ζητήματα και ζητήματα ταμπού. Ντάξει το ο ορισμός του ταμπού είναι 

πολύ υποκειμενικός κάτι που είναι για κάποιον ταμπού μπορεί να μην είναι για τον άλλον εεε 

εξαρτάται από το τον τρόπο με τον οποίο δίνεται στο παιδί εεε εξαρτάται από το λόγο εεε νομίζω 

όμως ότι καλό είναι μετά από κάποια ηλικία κι έπειτα ανάλογα βέβαια και την ωρίμανση του 

παιδιού και το επίπεδο του να έρχεται σε επαφή με θέματα.- Συνήθως αυτά που έχουν να κάνουν 

με την συναισθηματική αγωγή θεωρώ ότι είναι περισσότερο κατάλληλα για τα παιδιά.- 

Ακατάλληλα δεν έχω βρει κάποιο παραμύθι αυτή την στιγμή μέχρι τώρα ακατάλληλο εκτός κι αν 

είχε ύβρις ας πούμε μέσα ή πολύ σκληρές για το παιδί εικόνες. - Όχι δεν είναι παράγοντας επιλογής 

νομίζω το το  ανέφερα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι είναι καλό να έρθει το παιδί σε επαφή με 

παραμύθι που δεν έχει αίσιο τέλος. Εεε παρά την δικιά μου τραυματική εμπειρία με «Το κοριτσάκι 

με τα σπίρτα» που το θεώρησα μη αίσιο τέλος εεε γιατί δεν έχουν έτσι μία εξιδανικευμένη εικόνα 

της πραγματικότητας. Ναι μεν το αίσιο τέλος τα βοηθάει στο να έρθει ας πούμε η λύση και να 

νιώσουν καλύτερα αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν υπάρχει πάντα το έζησαν αυτοί καλά και εμείς 

καλύτερα (Υποκείμενο Μ). 

 

- Εεμ (σκεπτικός) ναι ναι είναι κατάλληλο να διαβαστεί απλώς άμα το παιδί τρομάξει ή δεν 

καταλάβει πρέπει να του πει κάποιος ότι έτσι κι έτσι.- Εε ντάξει δεν πρέπει να κατέχουν το 

μονοπώλιο των παραμυθιών αλλά πρέπει και μιας στις τόσες που και που να υπάρχει και ένα τέτοιο 

παραμύθι έτσι ώστε να προετοιμαστεί το παιδί για αντίστοιχες καταστάσεις που μπορεί να του 

προκύψουν στο μέλλον στην κοινωνία.- Όπως είπα πιστεύω όλα τα παραμύθια τα θεωρώ 

κατάλληλα ντάξει κάποια μπορεί να είναι πιο ακραία κάποια μπορεί να ναι πιο χαρούμενα αλλά 

όλα έχουνε να πούνε κάτι γιατί όλα είναι μέρος της ζωής και πρέπει από μικρό το παιδί να το 

καταλάβει αυτό. - Ξανά λέω πιστεύω όλα τα παραμύθια που υπάρχουνε γραμμένα από 

παραμυθογράφους εε από παραμυθάδες αν έχουνε να πούνε κάτι πιστεύω είναι κατάλληλα δεν 

υπάρχει ακατάλληλο παραμύθι (Υποκείμενο Λ). 

 

- Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορεί να επηρεάσει μόνο θετικά, γιατί δυστυχώς γύρω μας, 

υπάρχουν παιδάκια που σε  πολύ μικρή ηλικία, το έχουν βιώσει αυτό. Άρα μέσα από ένα παραμύθι, 

και ένα παιδάκι που του είναι άγνωστο και μπορεί να είναι υγιές και να έχει τους δύο του γονείς,  

καλό είναι να μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο ότι δυστυχώς δίπλα μας υπάρχει ο θάνατος, η απώλεια, 

μία σοβαρή κατάσταση υγείας. Μέσα από παραμύθια ένα παιδί το βλέπει αυτό.- Ανάλογα ποιος 

αφηγείται ένα παραμύθι στο παιδί ή τι ερμηνεία θα του δώσει σε τυχόν απορία. Γιατί φαντάζομαι 

ότι σε ένα παραμύθι, όταν αναφερθεί στο θάνατο ενός βασικού ήρωα… Λοιπόν όπως σας είπα 

είναι πολύ σημαντικός και ο τρόπος, που κάποιος βοηθάει το παιδί ή του εξηγεί. Γιατί ένα παιδί, 

όταν ακούσει ότι στο παραμύθι υπάρχει θάνατος, θα αναρωτηθεί τι είναι ο θάνατος, γιατί πέθανε, 
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θα στενοχωρηθεί. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε τι θα πει ο γονιός. Αλλά βασικά, 

σημαντικότερος είναι και ο τρόπος που το προβάλλει ο συγγραφέας. Με τι οπτική θα το 

δείξει(Υποκείμενο Φ). 

 

- Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλα τα παραμύθια είναι κατάλληλα για ένα παιδί, αρκεί βέβαια ο 

συγγραφέας τα θέματα που αγγίζει, να τα προβάλλει με σωστό τρόπο. Δηλαδή το θάνατο να τον 

παρουσιάσει σωστά. Τη φιλία, το μίσος, τον αποχωρισμό, να τα προβάλλει όπως πρέπει να τα δει 

ένα παιδί. Δηλαδή με μία άλλη εικόνα, όχι τόσο ρεαλιστικά, όσο συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

- Μάλιστα, μάλιστα κατάλαβα. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό και πρέπει να παρουσιάζονται 

αρνητικές πτυχές και ζητήματα ταμπού σε ένα παραμύθι. Είναι ένας τρόπος, που εμένα με βοήθησε 

να μιλήσω στα παιδιά μου για αυτά τα θέματα. Μπόρεσα να κάνω μια συζήτηση για το θάνατο, για 

την απώλεια, για τα παιδιά που μεγαλώνουν με ένα γονέα. Είναι θέματα που τα παιδιά μέσα στη 

ζωή τους αργότερα, θα βρεθούν αντιμέτωπα, οπότε καλό είναι από τώρα να γνωρίζουν 

(Υποκείμενο Φ). 

 

- Εε δε θα έλεγα ότι αποφεύγω κάποια θεματολογία συγκεκριμένα εε απλά δίνω βάση έδινα βάση 

μάλλον όταν επέλεγα παραμύθια εε σε αυτά που θα ήτανε εύκολα κατανοητά εε και  ακόμη και να 

υπήρχε αρνητισμός αυτό νε μεταδωδο αυτό να μεταδιδόταν στο παιδί από τον συγγραφέα με σωστό 

τρόπο να μην ήταν με έμμεσο  τρόπο όχι άμεσο να μην ήταν πολύ ωμό. - Εε θεωρώ ότι πρέπει να 

υπάρξει και αυτό το κομμάτι στα παραμύθια που διαβάζουν τα παιδιά έτσι ώστε με αυτό τον τρόπο 

να τους γίνει αντιληπτή σε ένα βαθμό η πραγματικότητα και το γεγονός ότι δεν είναι εύκολα και 

ρόδινα. - Θεωρώ κατάλληλα δεν θα αναφερθώ σε τίτλο απλά θεωρώ κατάλληλα τα παραμύθια τα 

οποία μπορούν να τους ερεθίσουν το μυαλό και να τους δημιουργήσουν κρίση καθώς θα 

μεγαλώνουν. -  Θεωρώ  ακατάλληλα τα παραμύθια τα οποία περιέχουν πολύ βίαιους χαρακτήρες 

και υπάρχει ωμότητα στην περιγραφή τους γιατί θεωρώ ότι μπορεί να τους κάνουν περισσότερο 

κακό παρά καλό. -Εεε ουσιαστικά στα παραμύθια πολλές φορές ένα παιδί ταυτίζεται με κάποιον 

χαρακτήρα  οπότε όταν υπάρχουν σε κάποιο παραμύθι δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο στο 

μυαλό όταν υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες βίαιοι και υπάρχει ωμή περιγραφή τους από τον 

συγγραφέα τότε ίσως να δημιουργήσουν εε κακό αντίκτυπο στο παιδί (Υποκείμενο Δ). 

 

- Εννοείται στην πραγματικότητα δεν είναι όλα αίσια οπότε με ένα πιο μαλακό τρόπο μπορούν να 

μπαίνουν στο σκεπτικό. - Πρέπει να γίνεται και αυτό για να μπαίνουν σιγά σιγά στις καταστάσεις 

της πραγματικής ζωής με πιο μαλακό τρόπο όπως σου είπα και πριν. - Τα περισσότερα παραμύθια 

θεωρώ κατάλληλα αρκεί να ξέρει ο συγγραφέας πως θα τα παρουσιάσει. - Ακατάλληλα.. όχι 

ακατάλληλα ίσως να μην της τα έπαιρνα αυτά που σου είπα και πριν που δεν έχουν τόσο αίσιο 

τέλος όχι αίσιο κατάλαβες το κακό πιο μικρή το σκεφτόμουν όχι τώρα πια τώρα τα περισσότερα 

τα παίρνει(Υποκείμενο Ι). 

 

9.3.2. Το παραμύθι ως μέσο προβολής στερεοτυπικών καταστάσεων 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι το παραμύθι προβάλλει 

συγκεκριμένα πρότυπα που υποβαθμίζουν μια ομάδα ατόμων έναντι κάποιας άλλης. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 μητέρα) που σημαίνει 16,6% του 

συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με τα ερωτήματα: «Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν αρνητικά στην αγωγή και ανάπτυξη του; Αν ναι σε ποιους 

τομείς;»: 

 
- Ως αρνητικό θα έλεγα την προβολή ορισμένων στερεοτύπων στα παραμύθια όπως την γυναίκα 

με ένα συγκεκριμένο τρόπο εεε τόσο εξωτερικά η πριγκίπισσα, η ωραία κοιμωμένη που έχει μια 

συγκεκριμένη εμφάνιση και το ότι συνήθως η γυναίκα είναι παθητική και περιμένει κάποιον άλλον 

να τη σώσει. Εεε επίσης εεε το στερεότυπο του κακού λύκου εεε γενικά η ύπαρξη στερεοτύπων 

θεωρώ ότι επιδρά αρνητικά όπως επίσης και το happyend το αίσιο τέλος που υπάρχει στα 

παραμύθια δεν συμβαίνει πάντα στην ζωή δηλαδή δίνει την αίσθηση στα παιδιά ότι όλα στο τέλος 
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θα είναι καλά και θα αποφευχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ναι μεν αυτό καλλιεργεί την 

αισιοδοξία όμως δεν τα προετοιμάζει για την ζωή (Υποκείμενο Μ). 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 2:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους οι γονείς διαχωρίζουν 

τα παραμύθια σε «κατάλληλα» και «ακατάλληλα» για το παιδί σε σχέση με το φύλο των γονέων της 

έρευνας. 

 
Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

 

1. 

Το παραμύθι ως μέσο προβολής αρνητικών πτυχών της ζωής και 

ζητημάτων ταμπού 
3 (50%) 3 (50%) 6 (100%) 

2. Το παραμύθι ως μέσο προβολής στερεοτυπικών καταστάσεων 1 (16,6%) 0 (0%) 1 (16,6%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 2 υπάρχει ομοφωνία ως προς την καταλληλότητα 

στην προβολή αρνητικών πτυχών της ζωής και ζητημάτων ταμπού στα παιδικά λογοτεχνικά 

κείμενα (100%). Προκύπτει ότι οι γονείς λογίζουν τα παραμύθια και τις αφηγήσεις ως κομβικά 

εργαλεία για την παρουσίαση της αρνητικής πραγματικότητας και καταστάσεων που υφίστανται 

στην πραγματική ζωή και θα κληθούν αργότερα να αντιμετωπίσουν. Τέλος, μόνο για μία μητέρα 

το παραμύθι θεωρείται ως μέσο προβολής στερεοτυπικών καταστάσεων (16,6%) και κανένας 

από τους πατέρες δεν έκανε αναφορά σε αυτό το θέμα.  

 

9.4. Η «πραγματική» επιλογή των παραμυθιών από τους γονείς 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας (γονείς) να πουν, το καθένα ξεχωριστά, για το 

τι παραμύθια πραγματικά επιλέγουν ή επέλεγαν για τα παιδιά τους. Μέσα από τις αναλύσεις των 

απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς προκύπτει ότι το φύλο των παιδιών είναι σημαντικός 

παράγοντας για την επιλογή των παραμυθιών. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες για τους λόγους που οι ίδιοι ανέφεραν για την επιλογή των παραμυθιών. 

 

9.4.1. Επιλογή όλων των θεματολογιών στα παραμύθια ανεξαρτήτως φύλου 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι η επιλογή των παραμυθιών δεν 

γίνεται με βάση κάποια συγκεκριμένη θεματολογία ούτε με βάση το φύλο των παιδιών. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 γονείς (2 πατέρες και 1 μητέρα) που 

σημαίνει 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Ποια θεματολογία επιλέγετε και για ποιο λόγο; Παίζει κάποιο ρόλο το φύλο των 

παιδιών στην επιλογή των παραμυθιών που θα έπρεπε να διαβάζουν; Ποια θεματολογία επιλέγετε 

για τον γιο σας και ποια για την κόρη σας;»: 

 
-Εεε προσπαθώ να τα φέρνω σε επαφή με πλήθος παραμυθιών και τα παραδοσιακά αυτά που 

αναφέραμε ήδη αλλά και πιο σύγχρονα. Πρόσφατα για παράδειγμα αγοράσαμε ένα παραμύθι με 

λεγόταν «Το παραμύθι χωρίς τίτλο»; Αν δεν κάνω λάθος εεε «Παραμύθι χωρίς όνομα;» εεε όπου 

ήταν ένα παραμύθι ακόμα εν τη γενέσει του εεε χωρίς ξεκάθαρο τέλος θα μπορούσε να το 

χαρακτηρίσει κάποιος πιο σύγχρονο και πιο. - Δε  νομίζω όχι. -Γιατί δεν πιστεύω στην ναι μεν είναι 

τα φύλα διαφορετικά βιολογικά αλλά στη σημερινή εποχή θεωρώ ότι έχουμε κατακτήσει αυτήν 

την ισονομία και την ισότητα εντός εισαγωγικών οπότε έχουμε ξεπεράσει αυτά τα αγόρια παίζουν 

με μηχανές, τα κορίτσια παίζουνε με κούκλες θεωρώ στην οικογένεια και δε θα έπρεπε αντίστοιχα 

να αντικατοπτρίζει αυτό και στα παραμύθια. Για παράδειγμα στο γιο μου έχω διαβάσει τη 

«Χιονάτη» και έχουμε σχολιάσει το ότι η Χιονάτη δεν έπρεπε να περιμένει τον πρίγκιπα ή θα 

έπρεπε να είναι μία Χιονάτη να καθαρίζει για εφτά αγόρια ας πούμε. -Δεν έχουμε συγκεκριμένη 

θεματολογία (Υποκείμενο Μ). 
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- Εε δεν αποφεύγω κάποια συγκεκριμένη διότι πιστεύω όλα τα παραμύθια έχουνε κάτι να πούνε. 

Ναι όταν ήταν πιο μικρός δεν είχα εγώ πρόβλημα ότι του άρεσε τον άφηνα. - Εεμ δεν θυμάμαι 

τώρα και καλά αλλά δε νομίζω ότι επέλεγε κάτι συγκεκριμένο ο γιος μου. - Όπως είπα και πριν 

κόρη δεν έχω και δεν επέλεγα συγκεκριμένη θεματολογία γιατί είμαι της άποψης ότι όλα τα 

παραμύθια έχουνε να πούνε κάτι και από όλα μπορεί να μάθει κάτι το παιδί (Υποκείμενο Λ). 

 

- Γενικού ενδιαφέροντος γιατί από τη στιγμή που τα παραμύθια είναι γραμμένα για παιδιά είναι 

καλό να υπάρχει γενική πληροφόρηση και όχι κάτι συγκεκριμένο. - Εε δε θα έλεγα ότι αποφεύγω 

κάποια θεματολογία συγκεκριμένα εε απλά δίνω βάση έδινα βάση μάλλον όταν επέλεγα παραμύθια 

εε σε αυτά που θα ήτανε εύκολα κατανοητά εε και  ακόμη και να υπήρχε αρνητισμός αυτό νε 

μεταδωδο αυτό να μεταδιδόταν στο παιδί από τον συγγραφέα με σωστό τρόπο να μην ήταν με 

έμμεσο  τρόπο όχι άμεσο να μην ήταν πολύ ωμό. - Συμφωνώ με αυτή την επιλογή γιατί και γω 

έκανα το ίδιο αλλά ακόμη και να μην συμφωνούσα θεωρώ ότι το παιδί πρέπει να έχει τη δική του 

κρίση και να επιλέγει εκείνο αυτό που πρέπει να διαβάσει και δεν θα πρέπει να στηρίζεται στον 

γονέα ούτε ο γονέας να του λέει τι και πως. - Κανένα απολύτως λόγο δεν είναι παιχνίδια είναι 

παραμύθια οπότε ουσιαστικά τα παραμύθια έχουν ως σκοπό εε να ερεθίσουν το μυαλό είτε 

πρόκειται για αγοράκι είτε για κοριτσάκι. - Εε όχι αν είχα γιο θα επέλεγα ακριβώς τα ίδια ή κάτι 

αντίστοιχο γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. - Γενικού ενδιαφέροντος και για 

τους δύο (Υποκείμενο Δ). 

 

9.4.2. Επιλογή παραμυθιών με βάση το φύλο αρχικά αλλά η ανάγνωση τους αφορά και τα 

δύο φύλα 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι η επιλογή των παραμυθιών 

γίνεται με βάση το φύλο των παιδιών αλλά η ανάγνωση έπειτα γίνεται και στα δύο φύλα. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 πατέρας) που σημαίνει 16,6% του 

συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με τις ερωτήσεις: «Εσείς επιλέγετε 

διαφορετικά παραμύθια στο γιο σας και διαφορετικά στην κόρη σας και γιατί; Ποια θεματολογία 

επιλέγετε για τον γιο σας και ποια για την κόρη σας και γιατί; Αφήνετε στα παιδιά σας να επιλέγουν 

μόνα τους τα παραμύθια;»: 

 
-Επιλέγουμε διαφορετικά παραμύθια φροντίζουμε όμως να διαβάζουν και οι δύο και τα δύο είδη 

των παραμυθιών. Μπορεί δηλαδή να αγοράσουμε ένα παραμύθι συγκεκριμένα για το αγόρι αλλά 

θα τα διαβάσει και το κορίτσι και το αντίστροφο. - Συνήθως είναι παρεμφερείς οι θεματολογίες 

εκτός αν όπως είπα είναι συγκεκριμένο για παράδειγμα μία ιστορία για για κούκλες ή για 

βασίλισσες για νεράιδες θα είναι για το κορίτσι μία ιστορία με περιπέτειες όχι με μάχες με πορείες 

ή με εκστρατείες ταξίδια μπορεί να είναι αγορίστικο γενικά όμως προσπαθούμε να διαβάσουν και 

οι δύο από όλα τα είδη.- Εεε προσπαθούμε να τους δίνουμε επιλογές μέσα σε ένα πλαίσιο όχι 

εντελώς ελεύθερη επιλογή. - Γιατί πολλές φορές μπορεί να παρασυρθούνε ή από τα υπόλοιπα 

παιδιά ή από κάποια διαφήμιση και να διαλέξουν ένα παραμύθι που δεν προσφέρει κάτι 

(Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

9.4.3. Επιλογή όλων των θεματολογιών των παραμυθιών αλλά σημαντικός παράγοντας 

στην επιλογή αποτελεί το φύλο 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι η επιλογή των παραμυθιών 

γίνεται με βάση το φύλο. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (2 μητέρες) 

που σημαίνει 33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση με τα 

ερωτήματα: «Παίζει κάποιο ρόλο το φύλο των παιδιών στην επιλογή των παραμυθιών που θα 

έπρεπε να διαβάζουν; Ποια θεματολογία επιλέγετε και γιατί;»: 
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- (Σκεπτική λίγο) εε που θα έπρεπε. Ε δε θα πάει να πάρει το αγοράκι τώρα με τις πριγκίπισσες. -

Υπάρχουν αντίστοιχα παραμύθια με τα ίδια νοήματα. - Γιο δεν έχω αλλά αν είχα δεν θα του έπαιρνα 

με τις πριγκίπισσες.- Δεν έχω συγκεκριμένη απλώς κάποια παραμύθια έχουν ήρωες που 

ταυτίζονται με τα αγόρια και αντίστοιχα παραμύθια με πριγκίπισσες και ηρωίδες που ταυτίζονται 

πιο πολύ με τα κορίτσια. Αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί θεματολογία θα το διάλεγα έτσι. -Τώρα πια 

τα επιλέγει μόνη της παλαιότερα όταν διάλεγα δεν είχα κάποια συγκεκριμένη θεματολογία 

(Υποκείμενο Ι). 

 

- Πιστεύω πως ναι. Όσο μεγαλώνει δηλαδή το παιδί, διαχωρίζεται κάπως. Διαχωρίζεται η επιλογή 

των παραμυθιών που θα κάνει. Αλλιώς αν έχεις ένα κοριτσάκι και αλλιώς αν έχεις ένα αγοράκι. -

Κοιτάξτε δεν έχω κόρη, αλλά αν είχα θα επέλεγα διαφορετικά σίγουρα. - Για το γιο μου πιστεύω, 

όπως και επιλέγαμε, ότι έχει να κάνει με φύση, με ζωάκια. Εεε με το κοριτσάκι θα ήμασταν πιο 

του παραμυθιού με Σταχτοπούτες, πριγκίπισσες, ωραία φορέματα, κάστρα, ιππότες… - Διάφορα. 

Φύση, φιλία, οικογένεια. Προσπαθούσα να επιλέξω παραμύθια που θα περάσουν ένα αντίστοιχο 

μήνυμα. - Μερικές φορές απέφευγα θεματολογίες που έχουν να κάνουν με κακές μάγισσες και 

τέτοια. Δεν ξέρω. Ίσως είχα το φόβο ότι μπορεί να τα τρομάξουν και δεν ήθελα να φοβηθούν και 

να πιστέψουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. - Ναι! Πολλές φορές τα άφηνα να διαλέξουν και εκείνα. Αν 

και βέβαια έκριναν με βάση εικόνας και χρώματος, μορφής εξωτερικής του παραμυθιού… Δεν 

ξέρω με τι κριτήρια, αλλά και μόνα τους επέλεγαν (Υποκείμενο Φ). 

 

9.4.4. Επιλογή παραμυθιών με βάση το τέλος 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι η επιλογή των παραμυθιών 

γίνεται με βάση το τέλος αν δηλαδή είναι αίσιο ή μη αίσιο. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν 3 γονείς (1 πατέρας και 2 μητέρες) που σημαίνει 50% του συνόλου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα: «Σε ποιο βαθμό δίνατε ή 

δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν αίσιο ή μη αίσιο τέλος και γιατί; Ποια 

θεματολογία αποφεύγετε και γιατί;»: 

 
- Σε μεγάλο. Συνήθως βέβαια επιλέγω τα παραμύθια που έχουν αίσιο τέλος, αλλά ίσως τα επέλεγα 

εγώ γιατί φοβόμουν πώς θα πάρει το παιδί ένα παραμύθι που δεν έχει αίσιο τέλος. Μέχρι τη στιγμή, 

που διαβάσαμε κάποια και είδα ότι με τον τρόπο που τα  παρουσίαζε ο συγγραφέας το παιδί δεν 

είχε αρνητικά συναισθήματα ή δεν του έκανε κάτι κακή εντύπωση. Δεν το στενοχώρησε, αυτό 

θέλω να πω. Άρα όσο ειδικά μεγαλώνουνε, νομίζω ότι και τα δύο. Απλά ίσως στην αρχή από δικό 

μου φόβο και αγωνία, είχα αφοσιωθεί περισσότερο και διαβάζαμε μόνο με αίσιο τέλος(Υποκείμενο 

Φ). 

 

- Αποφεύγετε ( σκεπτική). Του θανάτου; Έτσι ή γενικά παραμύθια που έχουν άσχημο τέλος του 

θανάτου εξαρτάται όταν σου λέω θάνατο δεν εννοώ ότι πέθανε ο κακός ο λύκος άρα δεν το 

παίρνουμε γιατί αυτό είναι χαρά μέσα από το παραμύθι, χαιρόμαστε όταν το κακό πεθαίνει 

(Υποκείμενο Ι). 

 

- Εεε όταν συνέβαινε αυτό δεν επέλεγα το παραμύθι με βάση το αίσιο ή μη αίσιο τέλος απλά 

προσπαθούσα εε τα παραμύθια που επέλεγα να καλύψουν την ευρύτερη γκάμα όσον αφορά για το 

φινάλε. Είτε αίσιο είτε μη είτε κλειστό είτε ανοιχτό τέλος (Υποκείμενο Δ). 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 3:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους τρόπους που επιλέγουν οι γονείς 

πραγματικά τα παραμύθια στα παιδιά τους. 

 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 
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1. 
Επιλογή όλων των θεματολογιών στα παραμύθια  

ανεξαρτήτως φύλου 
1 (16,66%) 2 (33,33%) 3 (50%) 

2. 
Επιλογή παραμυθιών με βάση το φύλο αρχικά αλλά η  

ανάγνωση τους αφορά και τα δύο φύλα 
0 (0%) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 

3. 
Επιλογή όλων των θεματολογιών των παραμυθιών αλλά  

σημαντικός παράγοντας στην επιλογή αποτελεί το φύλο 
2 (33,3%) 0 (0%) 2 (33,3%) 

4. Επιλογή παραμυθιών με βάση το τέλος 2 (33,33%) 1 (16,66%) 3 (50%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 3 οι δύο κυρίαρχες κατηγορίες που αφορούν την 

επιλογή παραμυθιών, είναι η επιλογή όλων των θεματολογιών στα παραμύθια ανεξαρτήτως 

φύλου και η επιλογή παραμυθιών με βάση το τέλος (50%). Πιο ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα 

του φύλου του παιδιού όπως και του τέλους του παραμυθιού παρουσιάζονται οι μητέρες, με τους 

πατέρες να είναι πιο δεχτικοί με μια σφαιρική παρουσίαση της πραγματικότητας με παραμύθια 

που δεν λαμβάνουν κύριο γνώμονα το φύλο του παιδιού αλλά αναγιγνώσκονται και στα δύο 

φύλα. Ένας πατέρας αναφέρεται στην επιλογή παραμυθιών με βάση το φύλο αρχικά αλλά η 

ανάγνωση τους αφορά και τα δύο φύλα (16,6%) ενώ οι μητέρες σε αυτό το ζήτημα δεν 

αναφέρθηκαν καθόλου. Τέλος, δύο μητέρες αναφέρουν ότι η επιλογή γίνεται ανεξαρτήτως 

θεματολογίας αλλά σημαντικός παράγοντας για την επιλογή αποτελεί το φύλο (33,3%) ενώ σε 

αυτό το ζήτημα δεν αναφέρθηκαν καθόλου οι πατέρες. 

 

9.5. Λόγοι για τους οποίους οι γονείς προτιμούν το ανοιχτό ή κλειστό τέλος 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας (γονείς) να δηλώσουν, το καθένα ξεχωριστά, αν 

επιλέγουν παραμύθια με ανοιχτό ή κλειστό τέλος. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους γονείς προκύπτει ότι το ανοιχτό τέλος προτιμάτε από τους περισσότερους 

γονείς για τα παιδιά τους, καθώς συμβάλλει στη δημιουργικότητα και στη φαντασία του παιδιού. 

Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες για τους λόγους που οι ίδιοι ανέφεραν 

για την επιλογή των παραμυθιών. 

 

9.5.1. Αρχική επιλογή κλειστό τέλος στα παραμύθια έπειτα ανοιχτό τέλος 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που αρχικά επέλεγαν μόνο κλειστό τέλος και 

έπειτα επέλεγαν ανοιχτό τέλος στα παραμύθια των παιδιών τους. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την 

κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 πατέρας) που σημαίνει το  16,6% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με το ερώτημα «Σε ποιο βαθμό επιλέγετε ή δίνετε στο παιδί 

σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν κλειστό ή ανοιχτό τέλος και γιατί;»: 

 
- Εεμ αρχικά σε μικρή ηλικία επιλέγαμε κλειστό τέλος έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητό αργότερα 

καθώς αποκτούσε κρίση και μπορούσε να τα επεξεργαστεί προτιμούσαμε ανοιχτό τέλος έτσι ώστε 

να δούλευε το μυαλό της (Υποκείμενο Δ). 

 

9.5.2. Η επιλογή των παραμυθιών για τα παιδιά γίνεται ανεξάρτητα από το αν έχει κλειστό 

ή ανοιχτό τέλος 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που επιλέγουν στα παραμύθια και τα δύο είδη 

τέλους (ανοιχτό/κλειστό) για τα παιδιά τους. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

4 γονείς (1 πατέρας και 3 μητέρες) που σημαίνει 66,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται 

οι απαντήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα: «Σε ποιο βαθμό επιλέγετε ή δίνετε στο παιδί σας να 

διαβάσει παραμύθια που έχουν κλειστό ή ανοιχτό τέλος και γιατί; Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα 

πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά κείμενα με ανοιχτό τέλος και γιατί;»: 
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- Εννοείται και τα δύο. - (Σκεπτική λίγο), το ανοιχτό να σου πω; Αλλά και με το κλειστό πάλι τα 

παιδιά θα σκεφτούν την εναλλακτική. Αν είναι ένα τέλος που δεν τους αρέσει θυμάμαι την κόρη 

μου θα γυρίσει και θα μου πει μαμά μα γιατί να μην ήταν ο πρίγκιπας με την πριγκίπισσα; Και στις 

δύο περιπτώσεις θα σκεφτούν (Υποκείμενο Ι). 

 

- Εεε συνήθως τα παραμύθια έχουν κλειστό τέλος εεε έχω όπως αυτό που αναφέραμε πριν «Το 

παραμύθι χωρίς όνομα» εεε που έχει ανοιχτό τέλος εεε παρ’ όλα αυτά πολλές φορές ενώ το 

παραμύθι έχει κλειστό τέλος εεε επεξεργαζόμαστε μετά μαζί το παραμύθι οπότε τους ρωτάω ότι 

πως αλλιώς θα μπορούσε να είχε τελειώσει ή τι νομίζεις ότι έγινε μετά αυτό κλπ. (Υποκείμενο Μ). 

 

- Μπορώ να σας πω ότι και τα δύο επιλέγαμε. Δεν είχαμε θέμα ως προς αυτό. Ίσως κάποιες φορές, 

εμένα τουλάχιστον σαν μαμά, μου άρεσαν τα παραμύθια περισσότερο όσα είχανε ανοιχτό. Δηλαδή 

εκεί που το παιδί θα με ρωτούσε, θα έμπαινε σε σκέψεις, αλλά επιλέγαμε και τα δύο κατά βάση. 

Δεν ήταν κριτήριο στην επιλογή και τόσο (Υποκείμενο Φ). 

 

- Πάλι επειδή πάνε κάτι χρόνια δε θυμάμαι τώρα ακριβώς αλλά πιστεύω κι εκεί πρέπει να υπάρχει 

μια ισορροπία είναι ωραίο να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο τέλος αλλά είναι και πολύ σημαντικό 

για το παιδί να υπάρχει και ένα ανοιχτό τέλος ώστε να μπορεί μόνο του να σκεφτεί και να το 

τελειώσει όπως θέλει αυτό. -(Προβληματισμένος λίγο). Όχι δεν το προτιμάω απλώς απλώς πιστεύω 

ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ναμη διαβάζει το παιδί μόνο παραμύθια με ανοιχτό τέλος ούτε 

και με κλειστό τέλος (Υποκείμενο Λ). 

 

9.5.3. Η χρησιμότητα του ανοιχτού τέλους στα παραμύθια 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που θεωρούν ότι το παραμύθι με ανοιχτό τέλος 

βοηθάει σημαντικά το παιδί καθώς του δίνει ώθηση για ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 5 γονείς (2 πατέρες και 3 

μητέρες) που σημαίνει 83,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση 

με τα ερωτήματα «Σε ποιο βαθμό επιλέγετε ή δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που 

έχουν κλειστό ή ανοιχτό τέλος και γιατί; Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα πρέπει να προσφέρονται 

στα παιδιά κείμενα με ανοιχτό τέλος και γιατί;»: 

 
- Νομίζω προτιμούμε το ανοιχτό τέλος ακριβώς για να υπάρχει ένα ερέθισμα για δημιουργικότητα 

και φαντασία. - Δηλαδή ένα παραμύθι με κλειστό τέλος κλείνει την ιστορία με το ανοιχτό τέλος 

μπορεί σύμφωνα και με τα βιώματα του παιδιού να μας δώσει ένα ή δύο διαφορετικά σενάρια ή το 

κάθε παιδί ένα διαφορετικό σενάριο και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για να το 

συζητήσουμε μετά.- Νομίζω όπως είπα και πριν είναι ο προτιμότερος τρόπος να τελειώνει ένα 

παραμύθι για δημιουργικότητα και για έκφραση του παιδιού για feedback (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τα κείμενα με ανοιχτό τέλος γιατί ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο 

το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να το σκεφτεί μόνο του και ουσιαστικά δημιουργεί σε μεγάλο 

βαθμό κρίση μέσα από αυτό (Υποκείμενο Δ). 

 

- Εεε να συγγνώμη να συμπληρώσω σε αυτό ένα βιβλίο που έχουμε διαβάσει πρόσφατα του 

Ευγένιου Τριβιζά εεε «Τα ογδόντα οχτώ ρουμπίνια;» είναι δύο παραμύθια «Τα ογδόντα οχτώ 

ρουμπίνια» και «Τα τριάντα τρία ντολμαδάκια» ή ανάποδα  οι αριθμοί τέλος πάντων εεε έχουν ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινάει το παραμύθι με ένα συγκεκριμένο τρόπο εεε και σε ένα 

κομβικό σημείο το παιδί πρέπει να διαλέξει τι θέλει να γίνει στη συνέχεια. Εεε θέλεις να μπει μέσα 

στο κάστρο ο ιππότης ή δε θέλεις να μπει; Αν θέλεις να μπει πήγαινε στην τάδε σελίδα αν δεν 

θέλεις πήγαινε στην άλλη σελίδα. Το οποίο εεε μπορώ να πω ότι ίσως είναι και από τα αγαπημένα 

των παιδιών επειδή ακριβώς κάθε φορά που διαβάζουν το παραμύθι έχει διαφορετική εξέλιξη και 

επειδή επιλέγουν τα ίδια. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό και το βλέπω δηλαδή και από την 

αντίδραση των παιδιών. - Ναι και αυτό το σχολιάσαμε λιγάκι ότι εεε καλλιεργεί τη φαντασία των 
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παιδιών, τους δίνει και την αίσθηση της της αυτόβουλης ας πούμε ενέργειας ότι εγώ αποφασίζω 

και εγώ δίνω το τέλος που μου αρέσει (Υποκείμενο Μ). 

 

- Ναι γιατί το βοηθάνε να διαμορφώσει ένα δικό του τέλος. Τη φαντασία του, να σκέφτεται 

(Υποκείμενο Ι). 

 

- Όπως τα έχω διαβάσει εγώ και το έχω ζήσει πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο, γιατί βάζουν το παιδί 

σε διαδικασία σκέψης, του γεννούν απορίες, το παιδί έρχεται σε μία συζήτηση με όποιον του 

αφηγείται το παραμύθι, ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό πολλές φορές. Αναρωτιέται πράγματα 

και αναπτύσσει τη σκέψη του με αυτό τον τρόπο πιστεύω. Και εννοείται ότι καταφέρνει να βάλει 

το δικό του τέλος στην ιστορία(Υποκείμενο Φ). 

 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 4:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν οι γονείς 

το κλειστό ή το ανοιχτό τέλος στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα. 

 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. Αρχική επιλογή κλειστό τέλος στα παραμύθια έπειτα ανοιχτό τέλος 0 (0%) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 

2. 
Η επιλογή των παραμυθιών για τα παιδιά γίνεται ανεξάρτητα από το αν 

έχει κλειστό ή ανοιχτό τέλος 
1 (16,6%) 3 (50%) 4 (66,6%) 

3. Η χρησιμότητα του ανοιχτού τέλους στα παραμύθια 2 (33,33%) 3 (50%) 5 (83,3%) 

 

 Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 4 οι περισσότεροι γονείς συμφωνούν στην 

χρησιμότητα του ανοιχτού τέλους στα παραμύθια (83,3%). Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό 

υποστηρίζει ότι η επιλογή των παραμυθιών για τα παιδιά γίνεται ανεξάρτητα από το αν έχει 

κλειστό ή ανοιχτό τέλος (66,6%). Τέλος, μόνο ένας πατέρας υποστήριζε ότι αρχική επιλογή ήταν 

το κλειστό τέλος και έπειτα το ανοιχτό τέλος (16,6%) ενώ καμία μητέρα δεν έκανε αναφορά σε 

αυτό το θέμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς ανεξαρτήτως του κλειστού τέλους κάποιων 

παραμυθιών πολλές των περιπτώσεων έμπαιναν στην διαδικασία να συζητήσουν με το παιδί 

εναλλακτικό τέλος και να διεγείρουν την σκέψη του.  

Ωστόσο ανάμεσα στα ζευγάρια παρατηρούνται ομοιότητες ως προς τη χρησιμότητα 

ανοιχτού τέλους (υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο Μ) και (υποκείμενο Δ και υποκείμενο Ι). 

Από την άλλη ένα μόνο ζευγάρι συμφωνεί στην επιλογή των παραμυθιών ανεξάρτητα από το 

εάν είναι κλειστό ή ανοιχτό το τέλος (υποκείμενο Λ και υποκείμενο Φ). 

 

9.6. Επίλογος 

 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι οι μητέρες θεωρούν το παραμύθι σημαντικό παράγοντα 

στην ολόπλευρη διαμόρφωση και ανάπτυξη του παιδιού τόσο στο γνωστικό όσο και στο 

συναισθηματικό επίπεδο, ενώ οι πατέρες δεν εμβαθύνουν τόσο στο ρόλο του παραμυθιού 

ενδεχομένως γιατί οι μητέρες ασχολούνται περισσότερο με την ανατροφή τους και παρατηρούν 

αυτήν την συναισθηματική ανάπτυξη.  

Παράλληλα, όλοι οι γονείς συμφωνούν στην παρουσίαση αρνητικών πτυχών και 

ζητημάτων ταμπού μέσα στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα καθώς η πραγματικότητα που 

καλείται να ενταχθεί το παιδί δεν εμπερικλείει μόνο ωραιοποιημένες καταστάσεις. Αυτό 

αυτομάτως καθιστά δυνατό το παιδί να ταυτιστεί, να παρατηρήσει και έπειτα να εσωτερικεύσει 

τις δράσεις κάποιου ήρωα που ενδεχομένως έχει περάσει μια άσχημη κατάσταση στο παραμύθι 

και να του δώσει το έναυσμα και τον τρόπο να διαχειριστεί ανάλογες καταστάσεις αν κληθεί να 



[105] 
 

τις αντιμετωπίσει στη ζωή του. Ακόμη, θεωρούν όλοι οι γονείς προτιμότερο το ανοιχτό τέλος 

καθώς επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας καθώς δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους τέλος ή τέλη στην 

ιστορία πράγμα που καθιστά στο παιδί αυτή την δραστηριότητα ευχάριστη και αυτό 

διαπιστώνεται από το ότι ακόμα και στο κλειστό τέλος επιθυμούν να συνεχίσουν τη ιστορία. 

Επομένως, ο ρόλος του παραμυθιού είναι καταλυτικός στην αγωγή και ανάπτυξη κάθε παιδιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ 

(ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

«ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ» 
 

 

10.1. Εισαγωγή 

 

Στην δεύτερη φάση της έρευνας όπως αναφέρθηκε και στον ερευνητικό σχεδιασμό, οι 

γονείς διάβασαν στο χώρο της ερευνήτριας το παραμύθι τα «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα» και στη συνέχεια ακολούθησαν ημιδομημένες κλινικές συνεντεύξεις και ένα 

ιχνογράφημα, ατομικά για κάθε γονέα.  

Αναλύοντας  το περιεχόμενο των απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς, εξάχθηκαν 

τα παρακάτω αποτελέσματα σχετικά με το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

10.2. Λόγοι για τους οποίους αρέσει η αποκάλυψη της αλήθειας στους γονείς 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, αν τους άρεσε 

που αποκαλύφθηκε η αλήθεια στο παραμύθι. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους γονείς προκύπτει ότι σε όλους τους γονείς της έρευνας άρεσε η αποκάλυψη 

της αλήθειας στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Πιο συγκεκριμένα, 

δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες για τους λόγους που οι ίδιοι ανέφεραν σχετικά με την 

αποκάλυψη της αλήθειας στο παραμύθι. 

 

10.2.1. Η αντιληπτική ανοιχτότητα του παιδιού αποκάλυψε την αλήθεια 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι τους άρεσε ότι το παιδί 

αποκάλυψε την αλήθεια καθώς εμπιστεύτηκε ακριβώς αυτό που είδε, δηλαδή την αντίληψη του. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 6 γονείς (3 πατέρες και 3 μητέρες) που 

σημαίνει 100% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Πώς νιώσατε όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί; Ήταν σωστό που είπε 

την αλήθεια;»: 

 

- Ήταν ο απομηχανής  θεός. –Δηλαδή ήταν το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση για να 

το κάνει. –Πάντοτε όταν λέμε κάποιο ψέμα ή όταν υποκρινόμαστε αυτό δεν μακροημερεύει είναι 

προτιμότερο να λέμε την αλήθεια ανεξάρτητα με τις συνέπειες και το κοριτσάκι εε το παιδάκι 

έκανε αυτό ακριβώς αυτό είδε αυτό είπε (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Λύτρωση. -Εεε γιατί ένα ψέμα που διαιωνίζεται δεν δεν μπορεί να οδηγήσει σε τίποτα καλό. - 

Γιατί όχι; Εεε αυτή ήταν η πραγματικότητα γιατί να ο κρύψει. Το παιδί ήτανε το μοναδικό από όλη 

την ιστορία που δεν είχε κάτι να κερδίσει λέγοντας ψέματα ή να χάσει αντίστοιχα ναι. Εεε και αυτό 

που είπε  πατέρας του ότι η φωνή της αθωότητας νομίζω ταρακούνησε λίγο και το πλήθος. Δηλαδή 

αα αρκούσε μόνο και μία φωνή για να ξεσηκώσει και για να επαναφέρει το λαό στην στο σωστό 

δρόμο ας πούμε (Υποκείμενο Μ). 

 

- Ε χάρηκα που επιτέλους κάποιος ξεστόμισε την αλήθεια και δε θα μπορούσε να ναι καλύτερο 

παράδειγμα από ένα παιδί διότι τα παιδιά είναι ακόμα άμαθα στον κόσμο αυτό των μεγάλων του 

δήθεν και του τάχα μου που προσποιούνται και νοιάζονται για τέτοιου είδους πράγματα και είπε 
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την αλήθεια ξεκάθαρη το παιδί. - Ναι ήταν σωστό γενικά το σωστό πράγμα είναι να λέγεται η 

αλήθεια ακόμα και αν πολλές φορές είναι σκληρή πονάει είναι το πιο ιδανικό να λέγεται η αλήθεια 

πάντα (Υποκείμενο Λ). 

 

- Ένα αίσθημα δικαίωσης πιστεύω. Επειδή επιτέλους κάποιος τόλμησε να πει αυτό που βλέπει, 

αυτό που δεν βλέπει στην προκειμένη περίπτωση και δεν φοβήθηκε μην αμφισβητήσει κάποιος τις 

γνώσεις, το μυαλό ή το οτιδήποτε άλλο. Γιατί τόλμησε να πει αυτό που βλέπει. Δεν φοβήθηκε για 

κάτι και ούτε ήθελε να συμμετάσχει σε όλο αυτό που όλοι στην ουσία φοβούνταν και κανείς δεν 

μιλούσε (Υποκείμενο Φ). 

 

- Αυτό δείχνει την αγνότητα της ψυχής που έχουν τα παιδιά σε σύγκριση με τους μεγάλους και ότι 

δεν μπαίνουν στη διαδικασία ε να σκεφτούν ποιες θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις από μια τους 

συμπεριφορά. - Ένιωσα χαρά. - Ήταν σωστό γιατί ουσιαστικά αφύπνισε όλο τον λαό κατά τη 

διάρκεια της πομπής (Υποκείμενο Δ). 

 

- Δικαίωση. Δικαίωση πόσο μάλλον που αποκαλύπτεται από ένα παιδί γιατί αυτό θα έπρεπε να 

είχε γίνει από την αρχή, το παιδί με τον αυθορμητισμό του έλυσε τελικά το μυστήριο. - Εννοείται. 

Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε και το μαθαίνουμε αυτό από μικρή ηλικία και αυτό φάνηκε στο παιδί 

και στην παιδεία που είχε (Υποκείμενο Ι). 

 

10.2.2. Η ανατρεπτική ματιά του παιδιού 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι τους άρεσε ότι το παιδί αποκάλυψε 

την αλήθεια καθώς ήταν το μόνο που πήγε κόντρα στο ρεύμα σε ολόκληρη την αυτοκρατορική 

κοινότητα. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (1 πατέρας και 1 μητέρα) 

που σημαίνει 33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με 

τα ερωτήματα «Πώς νιώσατε όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί; Ήταν σωστό που είπε 

την αλήθεια;»: 

 

- Το παιδί ήτανε το μοναδικό από όλη την ιστορία που δεν είχε κάτι να κερδίσει λέγοντας ψέματα 

ή να χάσει αντίστοιχα ναι. Εεε και αυτό που είπε  πατέρας του ότι η φωνή της αθωότητας νομίζω 

ταρακούνησε λίγο και το πλήθος. Δηλαδή αα αρκούσε μόνο και μία φωνή για να ξεσηκώσει και 

για να επαναφέρει το λαό στην στο σωστό δρόμο ας πούμε (Υποκείμενο Μ). 

 

- Δείχνει το βασιλιά και όλους τους αυλικούς και τους υπηκόους και τους κατοίκους σαν ένα 

κοπάδι από ψάρια να πηγαίνουν σε μια κατεύθυνση με την περιγραφή στο παραμύθι δείχνει ότι θα 

είχαν άσχημο τέλος ως λαός για αυτό έχω ζωγραφίσει  κάποια δίχτυα στο βάθος ένα κόκκινο μικρό 

ψαράκι πιστεύω ότι πιο πιθανό να ήταν κοριτσάκι παρά αγοράκι το παιδάκι αν θα έπρεπε να 

διαλέξω φύλο που είναι αντίθετο στο κοπάδι σα να τους προειδοποιεί να τους πει ότι να μην 

συνεχίσουν αυτή την πορεία και πίσω ο πατέρας του παιδιού που ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση 

με το παιδί του και είναι ευτυχισμένος περήφανος για το παιδί του (Ιχνογράφημα) (υποκείμενο 

ΜΑΝ). 

 

10.2.3. Η αμφισβήτηση των πολλών από τον έναν 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι τους άρεσε ότι το παιδί αποκάλυψε 

την αλήθεια καθώς ήταν το μόνο που αμφισβήτησε αυτό που υποστήριζαν οι υπόλοιποι. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (1 πατέρας και 1 μητέρα) που 

σημαίνει 33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Πώς νιώσατε όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί; Ήταν σωστό που είπε 

την αλήθεια;»: 
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- Ένα αίσθημα δικαίωσης πιστεύω. Επειδή επιτέλους κάποιος τόλμησε να πει αυτό που βλέπει, 

αυτό που δεν βλέπει στην προκειμένη περίπτωση και δεν φοβήθηκε μην αμφισβητήσει κάποιος τις 

γνώσεις, το μυαλό ή το οτιδήποτε άλλο. Γιατί τόλμησε να πει αυτό που βλέπει. Δεν φοβήθηκε για 

κάτι και ούτε ήθελε να συμμετάσχει σε όλο αυτό που όλοι στην ουσία φοβούνταν και κανείς δεν 

μιλούσε (Υποκείμενο Φ). 

 

- Ήταν σωστό γιατί ουσιαστικά αφύπνισε όλο τον λαό κατά τη διάρκεια της πομπής (Υποκείμενο 

Δ).  

 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 5:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους αρέσει η 

αποκάλυψη της αλήθειας που έγινε από το παιδί σε σχέση με το φύλο των γονέων της έρευνας 

. 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. Η αντιληπτική ανοιχτότητα του παιδιού αποκάλυψε την αλήθεια 3 (50%) 3 (50%) 6 (100%) 

2. Η ανατρεπτική ματιά του παιδιού 1 (16,6%) 1 (16,6%) 2 (33,3%) 

3. Η αμφισβήτηση των πολλών από τον ένα 1 (16,6%) 1 (16,6%) 2 (33,3%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 5, υπάρχει ομοφωνία ότι η αποκάλυψη της αλήθειας 

από το παιδί έγινε λόγω της αντιληπτικής του ικανότητας και της εμπιστοσύνης σε αυτό ακριβώς 

που έβλεπε (100%). Επίσης, θεωρούν ότι στην αποκάλυψη της αλήθειας από το παιδί συνέβαλε 

και το ότι πήγε κόντρα στο ρεύμα και στην μάζα (33,3%). Τέλος, το (33,3%) αναφέρει ότι η 

δύναμη της αμφισβήτησης του παιδιού ως προς αυτό που έβλεπαν οι πολλοί συνέβαλε στην 

αποκάλυψη της αλήθειας. 

 

10.3. Λόγοι για τους οποίους θεωρούν οι γονείς ότι δίνεται έμφαση στο ζήτημα της 

εμφάνισης 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, την άποψη τους 

σχετικά με την εμμονή του αυτοκράτορα με την εμφάνιση του. Μέσα από τις αναλύσεις των 

απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες για τους 

λόγους που οι ίδιοι ανέφεραν. 

 

10.3.1. Μη αποδοχή του εαυτού/ προβολή ψεύτικου εαυτού 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που δήλωσαν ότι ο αυτοκράτορας δίνει έμφαση 

στην εμφάνιση του  διότι δεν αποδέχεται αυτό που είναι και προσπαθεί να προβάλλει  έναν άλλο 

εαυτό (φαίνεσθαι) προκειμένου να τον «παρατηρήσουν» ή να γίνει «αποδεκτός» κάπου. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 γονείς (1 πατέρας και 2 μητέρες) που 

σημαίνει το 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τις 

ερωτήσεις «Γιατί πιστεύετε ότι αυτοκράτορας ήθελε να έχει πολλά ρούχα; Θεωρείτε ότι υπάρχουν 

παρόμοιοι με τη στάση του Αυτοκράτορα άνθρωποι στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε;»: 

 

- Για να δείξει ότι ξεχωρίζει ότι είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους υπηκόους. - Δείχνει ότι 

ο αυτοκράτορας δεν ήθελε το κακό των άλλων απλά είχε έλλειψη αυτοπεποίθησης ίσως και  για 

αυτό έκανε αυτό με τα ρούχα όταν λοιπόν φτάνει σε σημείο να ξεγυμνωθεί κυριολεκτικά και 
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μεταφορικά στο λαό του δεν του μένει παρά να υπηρετήσει το λαό για αυτό είναι και ηγέτες 

(Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Ο βασιλιάς που το μόνο που τον ένοιαζε ήταν η εμφάνιση του εεε και η ματαιοδοξία του στο 

τέλος ντροπιάστηκε και η απάτη ας πούμε φανερώθηκε μέσα στο πλήθος. Εεε και θυμίζει λίγο και 

αυτό που έλεγε λέει ο λαός ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. - Εεε ρηχός 

προφανώς, ματαιόδοξος εεε και μωρόπιστος.- Ντάξει υπερφλύαροι είναι και συνήθως προσπαθούν 

να να εεε αντισταθμίσουν κάτι άλλο που τους λείπει μέσα τους. Είτε η προσωπική ευτυχία είτε 

έχουν κάποια κατάλοιπα από την παιδική τους ηλικία. Εεεε νομίζω ότι είναι για να τους λυπάται 

κάποιος (Υποκείμενο Μ). 

 

- Δεν ξέρω! Νομίζω ότι τον θεώρησα κάπως αφελή και ότι είναι ένας άνθρωπος που μένει μόνο 

στο φαίνεσθαι και δεν ξέρει την ουσία τον πραγμάτων (Υποκείμενο Φ). 

 

10.3.2. Εγωκεντρισμός 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ο αυτοκράτορας δίνει έμφαση 

στην εμφάνιση του  διότι θεωρεί τον εαυτό του ως «κέντρο» και ενδιαφέρεται μόνο για τον ίδιο 

και πώς να εκπληρωθούν οι προσωπικές του ανάγκες αψηφώντας το κοινωνικό σύνολο. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 γονείς (3 πατέρες και 1 μητέρα) που 

σημαίνει το 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση με τα 

ερωτήματα: «Γιατί πιστεύετε ότι αυτοκράτορας ήθελε να έχει πολλά ρούχα; Θεωρείτε ότι υπάρχουν 

παρόμοιοι με τη στάση του Αυτοκράτορα άνθρωποι στην σύγχρονη κοινωνία που 

ζούμε;Περιγράψτε μου τη ζωγραφιά σας»: 

 

- Ακριβώς επειδή δεν κοίταζε να είναι να φροντίζει τους πολίτες αλλά τον εαυτό του κυρίως 

(Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Ο αυτοκράτορας μάλλον που δε θα έπρεπε να είναι αυτοκράτορας τον ένοιαζε μόνο τι ρούχα θα 

φορέσει δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο οπότε μάλλον που δεν ήταν καλός αυτοκράτορας. - Θα έπρεπε 

να τον νοιάζει η η η ευημερία του λαού του θα έπρεπε να τον νοιάζει να είναι όλοι καλά να μην 

πεινάνε να μην έχουνε πολέμους να έχουν ένα δυνατό βασίλειο και όχι το τι ρούχα θα βάλει και 

πως θα φαίνεται (Υποκείμενο Λ). 

 

- Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η εμφάνιση τους και δε νοιάζονται ουσιαστικά 

για τους γύρω τους (υποκείμενο Ι). 

 

-Βεβαίως στη μία πλευρά όπως θα δείτε με σχεδόν μαύρο φόντο υπάρχει ο βασιλιάς στη μέση και 

τριγύρω οι ευγενείς που τον απαρτίζουν και το φόντο είναι μαύρο και υποδηλώνει το ψέμα που 

υπάρχει σε αυτούς εε από την άλλη βλέπουμε εε στην πλευρά του παιδιού ένα κάτασπρο φόντο 

που δηλώνει την αγνότητα την αθωότητα και την αλήθεια και μέσα σε αυτό ένα παιδάκι το οποίο 

ανέμελα παίζει με την μπάλα του (Ιχνογράφημα) (υποκείμενο Δ). 

 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 6:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους δίνεται έμφαση 

στην εμφάνιση σε σχέση με το φύλο των γονέων της έρευνας. 

 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. Μη αποδοχή του εαυτού/ προβολή ψεύτικου εαυτού 2 (33,33%) 1 (16,66%) 3 (50%) 

2. Εγωκεντρισμός 1 (16,6%) 3(50%) 4(66,6%) 
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Όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα 6, οι περισσότερες μητέρες συμφωνούν στο ότι δίνεται 

περισσότερη έμφαση στο ζήτημα της εμφάνισης καθώς ο αυτοκράτορας δεν μπορεί να αποδεχτεί 

τον εαυτό του και προσπαθεί να προβάλει κάτι άλλο, στην προκειμένη περίπτωση τα ρούχα του 

για να γίνει αποδεκτός ακόμα και να αρέσει στον ίδιο του τον εαυτό. Με αυτή την άποψη 

συμφωνεί και ένας πατέρας σύνολο (50%). Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι πατέρες 

συμφωνούν στο ότι δίνεται έμφαση στο ζήτημα της εμφάνισης καθώς ο αυτοκράτορας επιδιώκει 

να είναι το επίκεντρο όλων και στην προκειμένη περίπτωση αυτό πραγματοποιείται μέσα από 

την εμμονή του με τα ρούχα. Με αυτή την άποψη συμφωνεί και μία μητέρα σύνολο (66,6%). 

Ωστόσο υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στα ζευγάρια ως προς τους λόγους που ο 

αυτοκράτορας έδινε έμφαση στην εξωτερική του εμφάνιση. Ως λόγος έμφασης στην εξωτερική 

εμφάνιση θεωρούν ότι ο αυτοκράτορας δεν μπορεί να αποδεχτεί τον εαυτό του (υποκείμενο 

ΜΑΝ  και υποκείμενο Μ). Ενώ τα υπόλοιπα ζευγάρια (υποκείμενο Δ και υποκείμενο Ι) και 

(υποκείμενο Λ και υποκείμενο Ι) θεωρούν ότι ο αυτοκράτορας έδινε έμφαση στην εμφάνιση του 

διότι ήθελε να είναι το επίκεντρο. 

 

10.4. Λόγοι για τους οποίους θεωρούν οι γονείς ότι υποκρίνονταν οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, τους λόγους για 

τους οποίους δεν αποκάλυψαν οι υπόλοιποι ήρωες την αλήθεια στον αυτοκράτορα. Μέσα από 

τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα της υποκρισίας που υπάρχει στο παραμύθι «Τα καινούρια 

ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

10.4.1. Η αυτοεικόνα των χαρακτήρων εμποδίζει την αποκάλυψη της αλήθειας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν 

αποκάλυψαν την αλήθεια καθώς επιθυμούν να διατηρήσουν την εικόνα τους χωρίς να 

διακινδυνεύσει να αλλοιωθεί προκειμένου να επωφεληθούν από κάπου και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση από τον αυτοκράτορα. Διαπιστώσαμε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 γονείς 

(2 πατέρες και 2 μητέρες) που σημαίνει 66,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Αυτό που έκαναν οι υφαντές ήταν σωστό; Γιατί 

πιστεύετε ότι το έκαναν; Γιατί πιστεύετε ότι δεν αποκάλυψαν την αλήθεια οι άρχοντες; Τι 

σκεφτήκατε όταν ο αυτοκράτορας έμεινε γυμνός;»: 

 

- Αυτό ακριβώς παραμέρισαν  αυτό που έβλεπαν και που πίστευαν προκειμένου να μην γίνουνε 

δυσάρεστοι στον αυτοκράτορα (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Δικαιολογημένοι και εκείνοι ως άρχοντες και ως προνομιούχοι και προκειμένου να κρατήσουν 

το την αυτοεικόνα τους τέλος πάντων κι να μην θεωρηθούν ανόητοι εεε λογικό μου φάνηκε το να 

πούνε ψέματα εεε παρ’ όλα αυτά δείχνει ότι και εκείνοι είναι ιδιαίτερα επιπόλαιοι και κοίταξαν 

την προσωπική τους ας πούμε εικόνα και δεν πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του βασιλιά τους. - Για 

να μην φανούν εκείνοι ανόητοι. Το παραμύθι έλεγε ότι όποιος δε βλέπει τα ρούχα είναι ανόητος. 

Άρα για να μην φανούν εκείνοι χαζοί κορόιδεψαν τον βασιλιά(Υποκείμενο Μ). 

 

- Το πώς ολόκληρος ο κόσμος νοιαζότανε για το τι θα πουν οι άλλοι για αυτόν και λέγανε ψέματα 

ας πούμε και στον εαυτό τους και σε όλους έτσι ώστε να μη δώσουν στόχο.- - Το παραμύθι αυτό 

ήθελε να μας πει ότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι άνθρωποι ως κοινωνικά όντα τους νοιάζει πάρα πολύ 

η γνώμη που έχουνε οι άλλοι για αυτούς είτε είναι του γείτονα είτε είναι του βασιλιά καλή ώρα 

είτε είναι του οποιουδήποτε και ότι προκειμένου να μη φανούνε χαζοί να μη φανούνε βλάκες που 

λέει και μέσα το παραμύθι είναι πρόθυμοι μέχρι να πουν και ψέματα μέχρι να προσποιηθούνε 

καταστάσεις ώστε να μη στοχοποιηθούν. - Εεεμ μάλλον που δεν έκαναν καλά γιατί γελοιοποιήθηκε 
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στην τελική ο βασιλιάς βγήκε γυμνός στην πασαρέλα οπότε μάλλον δεν κάνανε καλά και θα έπρεπε 

εξαρχής να είναι αληθινοί και να μην πουν ψέματα και να σκεφτούνε τι θα πουν οι άλλοι για αυτούς 

έπρεπε τουλάχιστον κάποιος από αυτούς να είναι πραγματικός και αληθινός προς το βασιλιά. - Ε 

το κάνανε φυσικά για να επειδή είχανε πει οι κλέφτες ότι όποιος δεν το βλέπει είναι χαζός και 

βλάκας και ανάξιος προφανώς και δε θέλανε τον τίτλο αυτό για τον εαυτό τους επομένως 

(Υποκείμενο Λ). 

 

- Γιατί φοβήθηκαν να  μην χάσουν τη θέση τους και να μην αμφισβητήσει κάποιος τη δύναμη και 

την εξυπνάδα τους. - Ότι ο άνθρωπος προκειμένου… Σκέφτηκα ότι πραγματικά που μπορεί να 

φτάσει ένας άνθρωπος, ακολουθώντας τη γνώμη των άλλων, μην θέλοντας να πάει κόντρα και στον 

ίδιο του τον εαυτό. Γιατί και ο αυτοκράτορας, ήξερε στην ουσία, ότι δεν βλέπει κάτι, αλλά για να 

μην το αμφισβητήσουν οι υπόλοιποι, ήταν διατεθειμένος μέχρι και να γίνει ρεζίλι και να βγει 

γυμνός μπροστά σε όλους τους υπηκόους του(Υποκείμενο Φ). 

 

10.4.2. Ο φόβος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

υποκινούμενοι από το αίσθημα του φόβου υποκρίνονται κάτι για να απαλλαγούν από το αίσθημα 

αυτό. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 γονείς (2 πατέρες και 1 μητέρα) που 

σημαίνει το 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα: «Αυτό που έκαναν οι υφαντές ήταν σωστό; Γιατί πιστεύετε ότι το έκαναν; Γιατί 

πιστεύετε ότι δεν αποκάλυψαν την αλήθεια οι άρχοντες; Τι σκεφτήκατε όταν ο αυτοκράτορας έμεινε 

γυμνός;»: 

 

- Επειδή φοβήθηκαν ότι θα χάσουν τη θέση τους (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Όχι και η δική τους στάση ήτανε λάθος. Γιατί προκειμένου να μην χάσουν στη θέση και το γόητρο 

τους, σκέφτηκαν και αυτοί να συμμετάσχουν σε όλο αυτό, μην γνωρίζοντας και οι ίδιοι τι 

πραγματικά συμβαίνει (Υποκείμενο Φ). 

 

- Το έκαναν γιατί παρασύρθηκαν από τα λόγια των υφαντών εε ότι θεώρησαν με αυτό τον τρόπο 

ότι είναι ανάξιοι για το αξίωμα που κατείχαν και δεν ήθελαν να το αποχωριστούν (Υποκείμενο Δ). 

 

10.4.3. Το οικονομικό κέρδος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που μας είπαν ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

υποκρίθηκαν κάτι διαφορετικό για οικονομικό όφελος. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν 4 γονείς (2 πατέρες και 2 μητέρες) που σημαίνει 66,6% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Αυτό που έκαναν οι υφαντές 

ήταν σωστό; Γιατί πιστεύετε ότι το έκαναν; Γιατί πιστεύετε ότι δεν αποκάλυψαν την αλήθεια οι 

άρχοντες; Τι σκεφτήκατε όταν ο αυτοκράτορας έμεινε γυμνός;»: 

 

- Από τη μεριά τους ήταν ένας τρόπος να ξεγελάσουν το σύστημα δεν ήταν σωστό όμως. - Το 

έκαναν για προσωπικό όφελος.- Δηλαδή όπως γραφεί το παραμύθι να κερδίσουν τα χρήματα και 

να πάρουν τα υφάσματα (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Όχι δεν ήταν σωστό το να κοροϊδέψουν και να πουν ψέματα στο βασιλιά προκειμένου να εε να 

βγάλουν χρήματα. - Ντάξει πλέον στην σημερινή κοινωνία είναι πολύ συχνό φαινόμενο κάποιος 

να προσπαθεί να κοροϊδέψει κάποιον άλλον στο βωμό του χρήματος, δεν μου άρεσε εεε αλλά ο 

καθένας εκεί που τον παίρνει κάνει, βρήκαν τον βασιλιά και τον εκμεταλλεύτηκαν γιατί τους έδωσε 

την ευκαιρία ο βασιλιάς για να τον εκμεταλλευτούν. (Υποκείμενο Μ). 

 



[112] 
 

- Φυσικά και δεν ήταν σωστό γιατί ξεγελάσανε και εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ κόσμο και 

βγήκανε και κερδισμένοι από αυτό πήρανε πολλά λεφτά και πρώτη ύλη σε μετάξι και οτιδήποτε 

καβατζώσανε και προφανώς και δε θα έπρεπε να χουνε κάνει κάτι τέτοιο (Υποκείμενο Λ). 

 

- Δεν μου άρεσε που οι δεν μου άρεσε που οι υφαντές κορόιδεψαν τον αυτοκράτορα πουλώντας 

του ανύπαρκτα υφάσματα. Γιατί του έλεγαν ψέμα και ήθελαν να κερδίσουν χωρίς να δώσουν.- 

Γιατί θέλανε να κερδίσουν χρήματα κλωστές υφάσματα κοροϊδεύοντας τον 

αυτοκράτορα(Υποκείμενο Ι). 

 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 7:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν οι γονείς ότι 

υποκρίνονται οι υπόλοιποι χαρακτήρες σε σχέση με το φύλο των γονέων της έρευνας. 

 
Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

 

1. 
Η αυτοεικόνα των χαρακτήρων εμποδίζει την αποκάλυψη της αλήθειας 2 (33,3%) 2 (33,3%) 4 (66,6%) 

2. Ο φόβος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 1 (16,6%) 2 (33,3%) 3 (50%) 

3. Το οικονομικό κέρδος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 2 (33,3%) 2 (33,3%) 4 (66,6%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 7, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων υποστηρίζει 

ότι η υποκρισία των χαρακτήρων έγκειται στην αυτοεικόνα τους αλλά και στο οικονομικό 

κέρδος (66,6%). Επίσης, δύο πατέρες και μία μητέρα θεωρούν ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες από 

φόβο δεν αποκαλύπτουν την αλήθεια (50%).  

Ωστόσο ανάμεσα στα ζευγάρια υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Αναλυτικότερα, το 

ζευγάρι (υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο Μ) συμφωνούν στο ότι υποκρισία των χαρακτήρων 

οφείλεται στο οικονομικό κέρδος και στην αυτοεικόνα τους. Το ζευγάρι (υποκείμενο Λ και 

υποκείμενο Φ) συμφωνούν στην αυτοεικόνα ως λόγος υποκρισίας ενώ το τρίτο ζευγάρι 

(υποκείμενο Δ και υποκείμενο Φ) οι απαντήσεις τους δεν συγκλίνουν ως προς την αιτία της 

υποκρισίας.  

 

10.5. Λόγοι για τους οποίους θεωρούν οι γονείς ότι εξαπατήθηκε ο αυτοκράτορας 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, τους λόγους για 

τους οποίους εξαπατήθηκε ο αυτοκράτορας. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους γονείς δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα της 

εξαπάτησης στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

10.5.1. Η αφέλεια του αυτοκράτορα ως παράγοντας εξαπάτησης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ο αυτοκράτορας εξαπατήθηκε 

λόγω της αφέλειας του. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 5 γονείς (2 πατέρες 

και 3 μητέρες) που σημαίνει το 83,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις 

τους σε σχέση με το ερώτημα: «Ήταν σωστό που οι υφαντές ξεγέλασαν τον αυτοκράτορα;»: 

 
- Εεε από τη μία ένιωσα οργή γιατί ξεγελάσανε αθώο κόσμο και τον αυτοκράτορα από την άλλη 

όμως χα καλά να πάθουνε και αυτοί που το πάθανε γιατί τους ξεγελάσανε με πολύ εύκολο τρόπο 

οπότε ίσως και να τους άξιζε στον αυτοκράτορα πιο πολύ αυτό που έγινε (Υποκείμενο Λ). 

 

- Εεε δεν ξέρω! Νομίζω ότι τον θεώρησα κάπως αφελή και ότι είναι ένας άνθρωπος που μένει μόνο 

στο φαίνεσθαι και δεν ξέρει την ουσία τον πραγμάτων (Υποκείμενο Φ). 
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- Ένας πραγματικός αυτοκράτορας δεν θα έπεφτε θύμα της υποτιθέμενης αυταπάτης των υφαντών 

αλλά θα είχε την διορατικότητα να καταλάβει ποιος ήταν ο σκοπός τους (Υποκείμενο Δ). 

 

- Εε ότι δεν πρέπει να είμαστε ευκολόπιστοι με ανθρώπους που δεν ξέρουμε δεν γνωρίζουμε ότι 

πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια να εμπιστευόμαστε την κρίση μας και αυτό που βλέπουμε αυτά 

(Υποκείμενο Ι). 

 

- Εντάξει πλέον στην σημερινή κοινωνία είναι πολύ συχνό φαινόμενο κάποιος να προσπαθεί να 

κοροϊδέψει κάποιον άλλον στο βωμό του χρήματος, δεν μου άρεσε εεε αλλά ο καθένας εκεί που 

τον παίρνει κάνει, βρήκαν τον βασιλιά και τον εκμεταλλεύτηκαν γιατί τους έδωσε την ευκαιρία ο 

βασιλιάς για να τον εκμεταλλευτούν (υποκείμενο Μ). 

 

10.5.2. Η ματαιοδοξία ως παράγοντας εξαπάτησης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ο αυτοκράτορας εξαπατήθηκε 

λόγω της ματαιοδοξίας του. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (1 

πατέρας και 1 μητέρα) που σημαίνει το 33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με το ερώτημα: «Τι γνώμη έχετε για τον αυτοκράτορα; Γιατί πιστεύετε 

ότι ήθελε να έχει πολλά ρούχα;»: 

 
- Εεε η ματαιοδοξία του βασιλιά. - Ότι σημασία δεν έχει η εμφάνιση αλλά η ουσία. Ο βασιλιάς 

που το μόνο που τον ένοιαζε ήταν η εμφάνιση του εεε και η ματαιοδοξία του στο τέλος 

ντροπιάστηκε και η απάτη ας πούμε φανερώθηκε μέσα στο πλήθος. Εεε και θυμίζει λίγο και αυτό 

που έλεγε λέει ο λαός ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. -  Εεε ρηχός προφανώς, 

ματαιόδοξος εεε και μωρόπιστος (υποκείμενο Μ). 

 

- Για να δείξει ότι ξεχωρίζει ότι είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους υπηκόους (υποκείμενο 

ΜΑΝ). 

 

10.5.3. Η έλλειψη ικανοτήτων ως παράγοντας εξαπάτησης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ο αυτοκράτορας εξαπατήθηκε 

λόγω έλλειψης ικανοτήτων. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (2 

πατέρες) που σημαίνει το 33,3%του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε 

σχέση με το ερώτημα: «Τι γνώμη έχετε για τον αυτοκράτορα; Γιατί πιστεύετε ότι ήθελε να έχει 

πολλά ρούχα;»: 
 

- Εε αυτό τώρα είναι ανοιχτή ερώτηση εε φαίνεται ότι δεν είχε την  κατάλληλη παιδεία και δεν 

άξιζε την θέση.  Προφανώς ήταν από κληρονομιά η θέση (υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Ένας πραγματικός αυτοκράτορας δεν θα έπεφτε θύμα της υποτιθέμενης αυταπάτης των υφαντών 

αλλά θα είχε την διορατικότητα να καταλάβει ποιος ήταν ο σκοπός τους (υποκείμενο Δ). 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

 

 

Πίνακας 8:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους εξαπατήθηκε ο 

αυτοκράτορας σε σχέση με το φύλο των γονέων της έρευνας. 

 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. Η αφέλεια του αυτοκράτορα ως παράγοντας εξαπάτησης 3 (50%) 2 (33,3%) 5 (83,3%) 
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2. Η ματαιοδοξία ως παράγοντας εξαπάτησης 1(16,6%) 1 (16,6%) 2 (33,3%) 

3. Η έλλειψη ικανοτήτων ως παράγοντας εξαπάτησης 0(0%) 2(33,3%) 2(33,3%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 8, όλες οι μητέρες συμφωνούν ότι ο αυτοκράτορας 

εξαπατήθηκε λόγω της αφέλειας του και της εμπιστοσύνης που έδειξε σε άτομα που δεν ήξερε. 

Επίσης, ένα μικρό ποσοστό μόλις (33,3%) προσδίδει την αιτία εξαπάτησης στην ματαιοδοξία 

του αυτοκράτορα. Τέλος, δύο πατέρες προέβαλαν την έλλειψη ικανοτήτων ως αιτία εξαπάτησης 

(33,3%) ενώ οι μητέρες δεν έκανα καθόλου αναφορά σε αυτό το θέμα. 

Ωστόσο, ανάμεσα στα ζευγάρια υπάρχουν ομοιότητες ως προς την αφέλεια του 

αυτοκράτορα ως λόγος εξαπάτησης (υποκείμενο Δ και υποκείμενο Ι) και (υποκείμενο Λ και 

υποκείμενο Φ), ενώ στην ματαιοδοξία του αυτοκράτορα αναφέρεται μόνο ένα ζευγάρι 

(υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο Μ). 

 

10.6. Η πρόσληψη του τέλους από τους γονείς 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, την άποψη τους 

για το τέλος της ιστορίας. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τους 

γονείς δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα του τέλους που υπάρχει 

στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

10.6.1. Λόγοι για τους οποίους άρεσε το ανοιχτό τέλος στους γονείς και συνέχιση της 

ιστορίας από τους ίδιους 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι τους άρεσε το ανοιχτό τέλος που 

υπήρχε στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», καθώς τους δίνεται η 

δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα δικό τους τέλος. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν 6 γονείς (3 πατέρες και 3 μητέρες) που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Σας άρεσε που ο συγγραφέας 

δεν αποκάλυψε τι έγινε στο τέλος; Περιγράψετε μου πως φαντάζεστε ότι συνεχίζεται το παραμύθι 

αυτό και πως θα συμπληρώνατε το τέλος του; Γιατί επιλέξατε αυτό το τέλος;»: 

 
- Ναι. Γιατί αφήνει το περιθώριο είτε να να διορθώθηκε ο αυτοκράτορας και να είναι αυτό καλό 

για όλους είτε όπως λέει να θύμωσε και μέσα από τυχόν τιμωρία διωξίματα και τα σχετικά πάλι να 

ωφελήθηκε ο λαός.- Θα διαλέξω το αισιόδοξο σενάριο νομίζω ότι ο αυτοκράτορας 

συνειδητοποίησε την τη γύμνια των αξιών του θα έκανε αλλαγές στους αυλικούς του και θα έδινε 

προτεραιότητα στην καθημερινή στην καθημερινότητα των κατοίκων και όχι στα ρούχα και στη 

δική του την καλοπέραση. -Δείχνει ότι ο αυτοκράτορας δεν ήθελε το κακό των άλλων απλά είχε 

έλλειψη αυτοπεποίθησης ίσως και  για αυτό έκανε αυτό με τα ρούχα όταν λοιπόν φτάνει σε σημείο 

να ξεγυμνωθεί κυριολεκτικά και μεταφορικά στο λαό του δεν του μένει παρά να υπηρετήσει το 

λαό για αυτό είναι και ηγέτες (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Ναι μου άρεσε γιατί είναι ανοιχτό σε πολλές εεε ερμηνείες αυτό και σε πολλές μεταφράσεις Εεε 

αφήνει λοιπόν στον αναγνώστη το την δυνατότητα να συνεχίσει το παραμύθι στο μυαλό του με τον 

τρόπο που θέλει, να φανταστεί το δικό του τέλος.- Χμμ εεε θα μπορούσε ο αυτοκράτορας να 

επιστρέψει στο παλάτι ντροπιασμένος και έχοντας πάρει το μάθημα του νααα αλλάξει τρόπο 

σκέψης και συμπεριφοράς. Εεε να πουλήσει τα ρούχα που είχε μέχρι τώρα στην γκαρνταρόμπα 

του και να τα διαθέσει για το κοινό καλό του βασιλείου του, της αυτοκρατορίας του εε και να 

αποτελέσει και εκείνος παράδειγμα για τους υπηκόοους και για τους και για τον λαό του 

(Υποκείμενο Μ). 
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- Εμ μου άρεσε γιατί σου αφήνει λίγο το ελεύθερο να φτιάξεις ένα δικό σου τέλος.- Φαντάζομαι 

ότι αφού τελείωσε η πομπή και κατάλαβε ο αυτοκράτορας ότι δε φοράει ρούχα το πρώτο πράγμα 

που θα έκανε θα ήταν να διέταξε το στρατό του να πάει να βρει τους κλέφτες και φαντάζομαι ότι 

θα τους τιμωρούσε παραδειγματικά σίγουρα θα νευρίαζε και με όλους τους υπόλοιπους αυλικούς 

που δεν του είπανε την αλήθεια και σίγουρα θα στεναχωριότανε κιόλας για το πώς πιάστηκε 

κορόιδο και ο ίδιος και καταφέρανε να τον κάνουνε να πιστέψει ότι φοράει ρούχα ενώ ήξερε 

καταβάθος ότι δεν φοράει και απλώς δεν ήθελε να φανεί χαζός και μπορεί το παιδί στο τέλος να 

του δινε κάποιο έπαθλο κάποιο έπαινο για την αλήθεια που είπε και για το θάρρος που είχε. -

Μπορεί αυτό θα ήτανε στην κρίση του βασιλιά μπορεί να του έδινε κάποια χρήματα άμα ήτανε σε 

δύσκολη οικονομική κατάσταση το παιδί και οι γονείς του μπορεί όταν μεγάλωνε να το διόριζε σε 

κάποια θέση κοντά στον αυτοκράτορα (Υποκείμενο Λ). 

 

- Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί άφησε στο παιδί, ακόμα και σε εμένα που το διάβασα, νομίζω 

τη δυνατότητα να φανταστώ και να δώσω εγώ το δικό μου τέλος. Ή τα δικά μου τέλη. Έχω 

επιλογές. - Πιστεύω ότι αφού η παρέλαση συνεχίζεται κανονικά, ο αυτοκράτορας πάει στο παλάτι, 

είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος, όμως πιστεύω ότι και πάλι κανείς δεν μίλησε και ήτανε κάτι που 

κλειδώθηκε στο συρτάρι, δηλαδή κανείς δεν το ξανά ανέφερε. Μπορώ νας σας πω κιόλας, ότι από 

το φόβο του ο αυτοκράτορας μπορεί να μην τιμώρησε κάν τους δύο υφαντές(Υποκείμενο Φ). 

 

- Ναι μου άρεσε. Γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι ο συγγραφέας θέλει να μας προβληματίσει μέσα από 

αυτή του την στάση και να σκεφτούμε το τέλος και με τα δύο ενδεχόμενα και τι θα ήταν καλύτερο. 

- Το πρώτο ενδεχόμενο για μένα θεωρώ ότι είναι ότι ο αυτοκράτορας θα προσπαθήσει μετά από 

όλο αυτό να ξεχαστεί το όλο γεγονός που έλαβε χώρα ενώ το δεύτερο ενδεχόμενο θεωρώ ότι ο 

κόσμος ο απλός λαός θα ξεσηκωνότανε εναντίον του αυτοκράτορα και των υπηκόων του με ότι 

συνέπειες είχε αυτό για την αυτοκρατορία της περιοχής. Στις σύχρονες κοινωνίες ένα θέμα 

ξεχνιέται όταν παρουσιαστεί κάποιο άλλο εε που είναι ίδιας βαρύτητας οπότε θεωρώ ότι θα 

δημιουργούσε κάποιο θέμα έτσι ώστε να ξεχαστεί αυτό. 

-Λοιπόν φαντάζομαι ότι μέσα από την αφύπνιση του λαού που προήλθε από το μικρό παιδί 

ανατρέπεται μάλλον το καθεστώς που υπήρχε μέχρι εκείνη την στιγμή και ότι εξελέχθηκε  νέος 

αυτοκράτορας ικανός να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και όχι να επικεντρωθεί στη δική 

του ματαιοδοξία. Επέλεξα αυτό το τέλος γιατί ουσιαστικά αποδίδει δικαιοσύνη αλλά αναδεικνύει 

και τη δύναμη που μπορεί να έχει ο λαός όταν εκφράζει την γνώμη του και δεν φοβάται τους αυτούς 

που τον διοικούν(Υποκείμενο Δ). 

 

- Ναι. Εε αφήνει τη φαντασία να περπατήσει σε μονοπάτια που ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται. -Εεε 

θα ξεσηκωνόταν σιγά σιγά όλος ο λαός και έτσι ο αυτοκράτορας θα παραδεχόταν ότι ούτε αυτός 

βλέπει τα ρούχα θα έπιαναν τους υφαντές και η καλύτερη τιμωρία θεωρώ είναι να τους κάνει κάτι 

ανάλογο.  

- Γιατί ο μόνος τρόπος για να καταλάβαιναν πως ένιωσε ο αυτοκράτορας είναι να τους έκανε 

ακριβώς το ίδιο (Υποκείμενο Ι). 

 

10.6.2. Αυτοβελτίωση αυτοκράτορα 
 

Σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν οι γονείς που θεωρούν πως μέσα από την συνέχιση 

της ιστορίας τους ότι ο αυτοκράτορας βελτιώθηκε και άλλαξε συμπεριφορά. Διαπιστώσαμε ότι 

σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν 2 γονείς (1 πατέρας και 1 μητέρα) που σημαίνει το 33,3% 

του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις: 
 

- Θα διαλέξω το αισιόδοξο σενάριο νομίζω ότι ο αυτοκράτορας συνειδητοποίησε την τη γύμνια 

των αξιών του θα έκανε αλλαγές στους αυλικούς του και θα έδινε προτεραιότητα στην καθημερινή 

στην καθημερινότητα των κατοίκων και όχι στα ρούχα και στη δική του την καλοπέραση 

(υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Χμμ εεε θα μπορούσε ο αυτοκράτορας να επιστρέψει στο παλάτι ντροπιασμένος και έχοντας 
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πάρει το μάθημα του νααα αλλάξει τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Εεε να πουλήσει τα ρούχα 

που είχε μέχρι τώρα στην γκαρνταρόμπα του και να τα διαθέσει για το κοινό καλό του βασιλείου 

του, της αυτοκρατορίας του εε και να αποτελέσει και εκείνος παράδειγμα για τους υπηκόοους και 

για τους και για τον λαό του (Υποκείμενο Μ). 

 

10.6.3. Επίρριψη ευθυνών στους άλλους 

 

Σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν πως μέσα από την συνέχιση της 

ιστορίας τους ότι ο αυτοκράτορας έριξε ευθύνες στους άλλους και όχι στον ίδιο του τον εαυτό 

για αυτό που συνέβη. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν 3 γονείς (1 πατέρας 

και 2 μητέρες) που σημαίνει το 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις: 

 
- Φαντάζομαι ότι αφού τελείωσε η πομπή και κατάλαβε ο αυτοκράτορας ότι δε φοράει ρούχα το 

πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν να διέταξε το στρατό του να πάει να βρει τους κλέφτες και 

φαντάζομαι ότι θα τους τιμωρούσε παραδειγματικά σίγουρα θα νευρίαζε και με όλους τους 

υπόλοιπους αυλικούς που δεν του είπανε την αλήθεια και σίγουρα θα στεναχωριότανε κιόλας για 

το πώς πιάστηκε κορόιδο και ο ίδιος και καταφέρανε να τον κάνουνε να πιστέψει ότι φοράει ρούχα 

ενώ ήξερε καταβάθος ότι δεν φοράει και απλώς δεν ήθελε να φανεί χαζός και μπορεί το παιδί στο 

τέλος να του δινε κάποιο έπαθλο κάποιο έπαινο για την αλήθεια που είπε και για το θάρρος που 

είχε (υποκείμενο Λ). 

 

- Εεε θα ξεσηκωνόταν σιγά σιγά όλος ο λαός και έτσι ο αυτοκράτορας θα παραδεχόταν ότι ούτε 

αυτός βλέπει τα ρούχα θα έπιαναν τους υφαντές και η καλύτερη τιμωρία θεωρώ είναι να τους κάνει 

κάτι ανάλογο. Γιατί ο μόνος τρόπος για να καταλάβαιναν πως ένιωσε ο αυτοκράτορας είναι να 

τους έκανε ακριβώς το ίδιο (Υποκείμενο Ι). 

 

- Πιστεύω ότι αφού η παρέλαση συνεχίζεται κανονικά, ο αυτοκράτορας πάει στο παλάτι, είναι 

ιδιαίτερα δυσαρεστημένος, όμως πιστεύω ότι και πάλι κανείς δεν μίλησε και ήτανε κάτι που 

κλειδώθηκε στο συρτάρι, δηλαδή κανείς δεν το ξανά ανέφερε. Μπορώ νας σας πω κιόλας, ότι από 

το φόβο του ο αυτοκράτορας μπορεί να μην τιμώρησε κάν τους δύο υφαντές(Υποκείμενο Φ). 

 

10.6.4. Υποβάθμιση του συμβάντος 

 

Σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν πως μέσα από την συνέχιση της 

ιστορίας τους ότι θα υποβαθμίστηκε το συμβάν και δεν θα έγινε κάποια νύξη ξανά σε αυτό. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν 2 γονείς (1 πατέρας και 1 μητέρα) που 

σημαίνει το 33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις: 

 
- Πιστεύω ότι αφού η παρέλαση συνεχίζεται κανονικά, ο αυτοκράτορας πάει στο παλάτι, είναι 

ιδιαίτερα δυσαρεστημένος, όμως πιστεύω ότι και πάλι κανείς δεν μίλησε και ήτανε κάτι που 

κλειδώθηκε στο συρτάρι, δηλαδή κανείς δεν το ξανά ανέφερε (υποκείμενο Φ). 

 

- Το πρώτο ενδεχόμενο για μένα θεωρώ ότι είναι ότι ο αυτοκράτορας θα προσπαθήσει μετά από 

όλο αυτό να ξεχαστεί το όλο γεγονός που έλαβε χώρα. Στις σύχρονες κοινωνίες ένα θέμα ξεχνιέται 

όταν παρουσιαστεί κάποιο άλλο εε που είναι ίδιας βαρύτητας οπότε θεωρώ ότι θα δημιουργούσε 

κάποιο θέμα έτσι ώστε να ξεχαστεί αυτό (υποκείμενο Δ). 

 

10.6.5. Ανατροπή καθεστώτος 

 

Σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν πως μέσα από την συνέχιση της 

ιστορίας τους ότι θα άλλαζε το καθεστώς που υπήρχε. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την 

υποκατηγορία ανήκει  1 γονιός (1 πατέρας) που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση: 
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- Λοιπόν φαντάζομαι ότι μέσα από την αφύπνιση του λαού που προήλθε από το μικρό παιδί 

ανατρέπεται μάλλον το καθεστώς που υπήρχε μέχρι εκείνη την στιγμή και ότι εξελέχθηκε  νέος 

αυτοκράτορας ικανός να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και όχι να επικεντρωθεί στη δική 

του ματαιοδοξία. Επέλεξα αυτό το τέλος γιατί ουσιαστικά αποδίδει δικαιοσύνη αλλά αναδεικνύει 

και τη δύναμη που μπορεί να έχει ο λαός όταν εκφράζει την γνώμη του και δεν φοβάται τους αυτούς 

που τον διοικούν(Υποκείμενο Δ). 

 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 9:Ποσοστά υποκατηγοριών που αφορούν την συνέχιση/ολοκλήρωση της ιστορίας σε σχέση 

με το φύλο των γονέων της έρευνας. 

 

Α/Α Υποκατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. Αυτοβελτίωση αυτοκράτορα 1 (16,6%) 1 (16,6%) 2 (33,3%) 

2. Επίρριψη ευθυνών στους άλλους 2(33,3%) 1 (16,6%) 3 (50%) 

3. Υποβάθμιση του συμβάντος 1 (16,6%) 1 (16,6%) 2(33,3%) 

4. Ανατροπή καθεστώτος 0(0%) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 9, στην προσπάθεια τους να ολοκληρώσουν οι γονείς 

την ιστορία το μεγαλύτερο ποσοστό (50%) θεωρεί ότι πιθανόν ο αυτοκράτορας να έριξε ευθύνες 

σε άλλους για αυτό που συνέβη, σε αυτή την κατηγορία υπερτερούν οι μητέρες έναντι των 

πατέρων. Επίσης, το (33,3%) θεωρεί ότι ενδεχομένως ο αυτοκράτορας μετά την ολοκλήρωση 

της πομπής είτε να αυτοβελτιώθηκε, δηλαδή να άλλαξε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, είτε 

να υποβάθμισε το συμβάν δείχνοντας αδιαφορία σε αυτό που συνέβη. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό 

μόλις (16,6%) θεωρεί ότι μετά το συμβάν ξεσηκώθηκε όλος ο λαός και υπάρχει ανατροπή 

καθεστώτος. Στην τελευταία υποκατηγορία τα αποτελέσματα των μητέρων είναι μηδενικά. 

Μέσα από την συνέχιση της ιστορίας από τους γονείς διαπιστώθηκαν κοινές αντιλήψεις 

από ένα ζευγάρι ως προς την αυτοβελτίωση του αυτοκράτορα (υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο 

Μ) ενώ κανένα άλλο ζευγάρι δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Παράλληλα, ως προς την 

επίρριψη ευθυνών σε άλλους από τον αυτοκράτορα συμφωνεί ένα ζευγάρι (υποκείμενο Λ και 

υποκείμενο Φ) ενώ στο τρίτο ζευγάρι δεν παρουσιάζεται κάποια ομοιότητα. 

 

10.7. Δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας από τους γονείς 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να δημιουργήσουν, το καθένα ξεχωριστά, μια 

διαφορετική ιστορία που αφορά το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα».  Μέσα 

από τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από  τους γονείς δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα της εναλλακτικής εκδοχής που αφορά το παραμύθι «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

10.7.1. Ένας από τους αυλικούς αντιλαμβάνεται την απάτη και αποκαλύπτει την αλήθεια 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι στην εναλλακτική ιστορία θα 

έβαζαν έναν από τους άρχοντες-αυλικούς να αντιλαμβάνονται την απάτη που είχαν στήσει οι 

υφαντές- απατεώνες και να αποκάλυπταν την αλήθεια στον αυτοκράτορα. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 γονείς (2 πατέρες και 1 μητέρα) που 

σημαίνει το 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 
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ερωτήματα: «Αν υποθέσουμε ότι μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την ιστορία όπως εσείς θέλετε, τι 

αλλαγές θα κάνατε; Περιγράψετε μου ή πέστε μου τη διαφορετική ιστορία που θα κάνατε.»: 

 
- Νομίζω αυτό που είπα και πριν με κάποιο τρόπο υπουργός θα προσπαθούσε να να εκθέσει τους 

ράφτες και να τους συζητούσε να πάνε αυτοί πρώτα στην παρέλαση είτε θα γινόταν αυτό και θα 

ρεζιλευότανε ουσιαστικά είτε οι ράφτες θα έβρισκαν κάποια δικαιολογία να φύγουνε (Υποκείμενο 

ΜΑΝ). 

 

- Αα θα μου άρεσε να υπήρχε και ένας αυλικός ο οποίος θα του είχε πει την αλήθεια τον οποίο θα 

τον εξόριζε ή θα τον φυλάκιζε στο μπουντρούμι και όταν αποκαλυπτότανε η αλήθεια και  η 

πραγματικότητα να του ζητούσε συγγνώμη και με κάποιον τρόπο να τον αποζημίωνε για αυτό που 

του κανε (Υποκείμενο Λ). 

 

- Σίγουρα τον ένα από τους δύο υπηκόους θα τον έβαζα να πει την αλήθεια ώστε εκεί να μπερδευτεί 

ο αυτοκράτορας εεε αργ μετά θα έβαζα τον αυτοκράτορα να το υποψιαστεί ζητώντας δείχνοντας 

το αυτό ε όταν θα ζητούσε από τους υφαντές να του ράψει και κάποιο άλλο κουστούμι αλλά 

μπροστά του εεε κι αν ούτε τότε έβλεπε να αγόραζε ο ίδιος ο αυτοκράτορας τις κλωστές και 

μπροστά του να το ετοίμαζαν για να δει αν όντως είχαν την ικανότητα να υφαίνουν (Υποκείμενο 

Ι). 

 

10.7.2. Τιμωρία υφαντών 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι στην εναλλακτική ιστορία θα 

έβαζαν να τιμωρηθούν οι υφαντές-απατεώνες μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. Διαπιστώθηκε 

ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (2 μητέρες) που σημαίνει το 33,3% του συνόλου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Αν υποθέσουμε ότι 

μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την ιστορία όπως εσείς θέλετε, τι αλλαγές θα κάνατε; Περιγράψετε μου 

ή πέστε μου τη διαφορετική ιστορία που θα κάνατε.»: 

 
- Εεεε (Παύση). Εεε δεν μου έρχεται κάτι εεε τι θα άλλαζα εε ίσως θα εξέθετα παραπάνω τους 

υφαντές από την έννοια από την άποψη ότι εεε εκμεταλλεύτηκαν κάποιον που ήταν σε αδυναμία 

ενώ δεν θα έπρεπε και θα έπρεπε να τιμωρηθούνε για αυτό(Υποκείμενο Μ). 

 

- Νομίζω ότι θα ήθελα ριζικές αλλαγές. Δηλαδή ο αυτοκράτορας ναι μεν να είχε αυτή τη 

συμπεριφορά, που είχε στην αρχή, αλλά από την πρώτη στιγμή κιόλας να μπορούσε να καταλάβει 

την απάτη που του είχαν στήσει. Επομένως, να τους τιμωρήσει, αλλά όλο αυτό να φέρει και μία 

ευχάριστη αλλαγή στη ζωή του και στη ζωή των υπηκόων του. Δηλαδή να αναθεωρούσε τα 

πράγματα και να γινόταν ένας καλύτερος άνθρωπος που δεν θα τον ένοιαζαν τα ίδια πράγματα που 

τον απασχολούσαν και πριν (Υποκείμενο Φ). 

 

 

10.7.3. Σωστή αντίληψη του αυτοκράτορα 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι στην εναλλακτική ιστορία θα 

έβαζαν τον αυτοκράτορα να έχει σωστή αντίληψη και κρίση. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την 

κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 γυναίκα) που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με τα ερωτήματα: «Αν υποθέσουμε ότι μπορείτε να αλλάξετε 

αυτήν την ιστορία όπως εσείς θέλετε, τι αλλαγές θα κάνατε; Περιγράψετε μου ή πέστε μου τη 

διαφορετική ιστορία που θα κάνατε.»: 

 
- Νομίζω ότι θα ήθελα ριζικές αλλαγές. Δηλαδή ο αυτοκράτορας ναι μεν να είχε αυτή τη 

συμπεριφορά, που είχε στην αρχή, αλλά από την πρώτη στιγμή κιόλας να μπορούσε να καταλάβει 

την απάτη που του είχαν στήσει. Επομένως, να τους τιμωρήσει, αλλά όλο αυτό να φέρει και μία 
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ευχάριστη αλλαγή στη ζωή του και στη ζωή των υπηκόων του. Δηλαδή να αναθεωρούσε τα 

πράγματα και να γινόταν ένας καλύτερος άνθρωπος που δεν θα τον ένοιαζαν τα ίδια πράγματα που 

τον απασχολούσαν και πριν (Υποκείμενο Φ). 

 

10.7.4. Ικανοποίηση από ολόκληρη την ιστορία του συγγραφέα 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που έμειναν ικανοποιημένοι από ολόκληρη την 

πλοκή του συγγραφέα και αρνήθηκαν να αλλάξουν οτιδήποτε μέσα στο κείμενο. Διαπιστώθηκε 

ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένας γονιός (1 πατέρας) που σημαίνει το το 16,6% του 

συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με τα ερωτήματα: «Αν υποθέσουμε 

ότι μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την ιστορία όπως εσείς θέλετε, τι αλλαγές θα κάνατε; Περιγράψετε 

μου ή πέστε μου τη διαφορετική ιστορία που θα κάνατε.»: 

 
- Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι για να αλλάξω το παραμύθι είναι σωστά δομημένο για να μας 

περάσει τα νοήματα τα οποία έχω αναφέρει και σε προηγούμενες ερωτήσεις (Υποκείμενο Δ). 

 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 10:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την εναλλακτική ιστορία που δημιούργησαν σε 

σχέση με το φύλο των γονέων της έρευνας. 

 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. 
Ένας από τους αυλικούς αντιλαμβάνεται την απάτη και 

αποκαλύπτει την αλήθεια 
1 (16,6%) 2 (33,3%) 3 (50%) 

2. Τιμωρία υφαντών 2(33,3%) 0(0%) 2(33,3%) 

3. Σωστή αντίληψη του αυτοκράτορα 1 (16,6%) 0(0%) 1 (16,6%) 

4. Ικανοποίση από ολόκληρη την ιστορία του συγγραφέα 0(0%) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 10, το μεγαλύτερο ποσοστό (50%) στην προσπάθεια 

να δημιουργήσει μια εναλλακτική ιστορία όσον αφορά «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», 

βάζει τον ένα από τους δύο αυλικούς να αντιλαμβάνεται την απάτη και να αποκαλύπτει την 

αλήθεια στον αυτοκράτορα. Σε αυτήν την κατηγορία υπερτερούν οι πατέρες έναντι των μητέρων. 

Επίσης, άλλη μία εναλλακτική εικόνα που προσδίδεται από τις μητέρες (33,3%) είναι η τιμωρία 

των υφαντών και το αίσθημα της δικαίωσης που ελλοχεύει πίσω από αυτό. Ακόμη, μία μητέρα 

προσδίδει στον αυτοκράτορα σωστή αντιληπτική ικανότητα με αποτέλεσμα ο ίδιος να 

αντιλαμβάνεται την απάτη (16,6%). Σε αυτή την κατηγορία δεν γίνεται καμία αναφορά από τους 

πατέρες.  Τέλος, ένας μόνο πατέρας (16,6%) έμεινε ικανοποιημένος από ολόκληρη την ιστορία 

και δεν θα έκανε κάποια αλλαγή. Σε αυτή την κατηγορία τα αποτελέσματα είναι μηδενικά από 

την πλευρά των μητέρων. 

 

10.8. Ηθικά μηνύματα που αφήνουν οι γονείς μετά την προσπάθεια ολοκλήρωσης του 

παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να δημιουργήσουν, το καθένα ξεχωριστά την 

δική του εναλλακτική ιστορία που αφορά το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Μέσα από την διαμόρφωση της εναλλακτικής ιστορίας οι γονείς προέβαλαν τα ηθικά μηνύματα 

που καλείται να ανακαλύψει ο αναγνώστης. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 



[120] 
 

κατηγορίες που αφορούν τα ηθικά μηνύματα που αφήνουν οι γονείς στην προσπάθεια να 

ολοκληρώσουν το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

10.8.1.Μετά από ένα ισχυρό γεγονός αλλάζει η συμπεριφορά 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που μέσα από την συνέχιση της ιστορίας είπαν 

ότι ο αυτοκράτορας συνειδητοποίησε πολλά πράγματα και άλλαξε συμπεριφορά μέσα από αυτό 

που συνέβη. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 γονείς (1 πατέρας και 2 

μητέρες) που σημαίνει το 33,3% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους: 

 
- Θα διαλέξω το αισιόδοξο σενάριο νομίζω ότι ο αυτοκράτορας συνειδητοποίησε την τη γύμνια 

των αξιών του θα έκανε αλλαγές στους αυλικούς του και θα έδινε προτεραιότητα στην καθημερινή 

στην καθημερινότητα των κατοίκων και όχι στα ρούχα και στη δική του την καλοπέραση 

(Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Χμμ εεε θα μπορούσε ο αυτοκράτορας να επιστρέψει στο παλάτι ντροπιασμένος και έχοντας 

πάρει το μάθημα του νααα αλλάξει τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Εεε να πουλήσει τα ρούχα 

που είχε μέχρι τώρα στην γκαρνταρόμπα του και να τα διαθέσει για το κοινό καλό του βασιλείου 

του, της αυτοκρατορίας του εε και να αποτελέσει και εκείνος παράδειγμα για τους υπηκόοους και 

για τους και για τον λαό του (Υποκείμενο Μ). 

 

- Νομίζω ότι θα ήθελα ριζικές αλλαγές. Δηλαδή ο αυτοκράτορας ναι μεν να είχε αυτή τη 

συμπεριφορά, που είχε στην αρχή, αλλά από την πρώτη στιγμή κιόλας να μπορούσε να καταλάβει 

την απάτη που του είχαν στήσει. Επομένως, να τους τιμωρήσει, αλλά όλο αυτό να φέρει και μία 

ευχάριστη αλλαγή στη ζωή του και στη ζωή των υπηκόων του. Δηλαδή να αναθεωρούσε τα 

πράγματα και να γινόταν ένας καλύτερος άνθρωπος που δεν θα τον ένοιαζαν τα ίδια πράγματα που 

τον απασχολούσαν και πριν (Υποκείμενο Φ). 

 

10.8.2.Το ψέμα τιμωρείται 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που μέσα από την συνέχιση της ιστορίας είπαν 

ότι οι υφαντές τιμωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα. Αυτό δείχνει ότι για εκείνους το ψέμα πρέπει 

να τιμωρείται. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (1 πατέρας και 1 

μητέρα) που σημαίνει το 33,3% του συνόλου.Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους: 

 
- Φαντάζομαι ότι αφού τελείωσε η πομπή και κατάλαβε ο αυτοκράτορας ότι δε φοράει ρούχα το 

πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν να διέταξε το στρατό του να πάει να βρει τους κλέφτες και 

φαντάζομαι ότι θα τους τιμωρούσε παραδειγματικά σίγουρα θα νευρίαζε και με όλους τους 

υπόλοιπους αυλικούς που δεν του είπανε την αλήθεια και σίγουρα θα στεναχωριότανε κιόλας για 

το πώς πιάστηκε κορόιδο και ο ίδιος και καταφέρανε να τον κάνουνε να πιστέψει ότι φοράει ρούχα 

ενώ ήξερε καταβάθος ότι δεν φοράει και απλώς δεν ήθελε να φανεί χαζός και μπορεί το παιδί στο 

τέλος να του δινε κάποιο έπαθλο κάποιο έπαινο για την αλήθεια που είπε και για το θάρρος που 

είχε (Υποκείμενο Λ). 

 

- Εεε θα ξεσηκωνόταν σιγά σιγά όλος ο λαός και έτσι ο αυτοκράτορας θα απαρδεχόταν ότι ούτε 

αυτός βλέπει τα ρούχα θα έπιαναν τους υφαντές και η καλύτερη τιμωρία θεωρώ είναι να τους κάνει 

κάτι ανάλογο. Γιατί ο μόνος τρόπος για να καταλάβαιναν πως ένιωσε ο αυτοκράτορας είναι να 

τους έκανε ακριβώς το ίδιο (Υποκείμενο Ι). 

 

10.8.3.Η αλήθεια ανταμείβεται 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που μέσα από την συνέχιση της ιστορίας είπαν 

ότι ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να επιβραβεύσει με κάποιο τρόπο το παιδί που του αποκάλυψε 
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την αλήθεια, καθώς η αλήθεια πάντα επιβραβεύεται και ανταμείβεται. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή 

την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 πατέρας) που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση: 

 
- Στο τέλος να του δινε κάποιο έπαθλο κάποιο έπαινο για την αλήθεια που είπε και για το θάρρος 

που είχε. -Μπορεί αυτό θα ήτανε στην κρίση του βασιλιά μπορεί να του έδινε κάποια χρήματα άμα 

ήτανε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση το παιδί και οι γονείς του μπορεί όταν μεγάλωνε να το 

διόριζε σε κάποια θέση κοντά στον αυτοκράτορα (Υποκείμενο Λ). 

 

10.8.4.Σημασία έχει το κοινό καλό και όχι το ατομικό συμφέρον 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που μέσα από την συνέχιση της ιστορίας 

εξέφρασαν το ηθικό μήνυμα ότι σημασία έχει το κοινό συμφέρον και όχι το ατομικό. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 πατέρας) που σημαίνει το 16,6% 

του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση: 

 
- Λοιπόν φαντάζομαι ότι μέσα από την αφύπνιση του λαού που προήλθε από το μικρό παιδί 

ανατρέπεται μάλλον το καθεστώς που υπήρχε μέχρι εκείνη την στιγμή και ότι εξελέχθηκε  νέος 

αυτοκράτορας ικανός να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και όχι να επικεντρωθεί στη δική 

του ματαιοδοξία. Επέλεξα αυτό το τέλος γιατί ουσιαστικά αποδίδει δικαιοσύνη αλλά αναδεικνύει 

και τη δύναμη που μπορεί να έχει ο λαός όταν εκφράζει την γνώμη του και δεν φοβάται τους αυτούς 

που τον διοικούν(Υποκείμενο Δ). 

 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 11:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τα ηθικά μηνύματα στην ιστορία που 

δημιούργησαν σε σχέση με το φύλο των γονέων της έρευνας. 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. Μετά από ένα ισχυρό γεγονός αλλάζει η συμπεριφορά 2 (33,3%) 1 (16,6%) 2(50%) 

2. Το ψέμα τιμωρείται 1 (16,6%) 1 (16,6%) 2(33,3%) 

3. Η αλήθεια ανταμείβεται 0(0%) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 

4. Σημασία έχει το κοινό καλό και όχι το ατομικό συμφέρον 0(0%) 1 (16,6%) 1 (16,6%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 11, τα ηθικά μηνύματα στα οποία συμφωνούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό (33,3%) είναι ότι μετά από ένα ισχυρό γεγονός αλλάζει η συμπεριφορά του 

ατόμου και ότι το ψέμα τιμωρείται. Επίσης, οι πατέρες προβάλλουν μέσα από την δική τους 

ιστορία ότι η αλήθεια ανταμείβεται και ότι σημασία έχει το κοινό καλό και όχι το ατομικό 

συμφέρον (16,6%) . Τα ποσοστά των μητέρων στις τελευταίες δύο κατηγορίες είναι μηδενικά 

καθώς δν έκαναν αναφορά σε αυτό το θέμα. 

Ομοιότητες ως προς τα ζευγάρια υπάρχει μόνο σε ένα που υποστηρίζει ότι μετά από ένα 

ισχυρό γεγονός η συμπεριφορά αλλάζει (υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο Μ), ενώ κανένα άλλο 

ζευγάρι δεν συγκλίνει στις απόψεις του. 

 

10.9. Κατανόηση της ιστορίας από τους γονείς 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, τι κατάλαβαν 

από τα παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Μέσα από τις αναλύσεις των 
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απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς προέκυψε ότι οι γονείς παρείχαν διάφορες 

νοηματοδοτήσεις στην ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες 

για τα ζητήματα-νοήματα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο παραμύθι. 

 

10.9.1. Η σημασία του αυθορμητισμού-της ειλικρίνειας και της αθωότητας του παιδιού για 

τους γονείς. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι το νόημα του παραμυθιού είναι ο 

αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια και η αθωότητα του παιδιού. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν 6 γονείς (3 πατέρες  και 3 μητέρες) που σημαίνει  το 100% του συνόλου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Τι καταλάβατε από 

την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Μιλάει για την αθωότητα των παιδιών.- Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Ήθελα να αναδείξω 

ακριβώς το σημείο αυτό το παιδάκι είπε αυτό που πίστευε ήταν η πραγματικότητα (Ιχνογράφημα) 

(Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Ήθελε να μας εκφράσει ότι πόσο εύκολο είναι στην κοινωνία κάτι που δεν είναι πραγματικό να 

αναδειχθεί ως αληθινό και να μην κάνει τίποτα κανείς για αυτό γιατί επικρατεί ο φόβος και ήταν 

πολύ ωραίο που ένα μικρό παιδί που συμβολίζει το αθώο και το αγήνοτο που δεν έχει μάθεει στους 

περίπλοκους τρόπους που λειτουργεί η κοινωνία μας εε που είπε την αλήθεια και τους λύτρωσε 

στην ουσία όλους από αυτό το ψέμα που επικρατούσε.- και τελευταίο ένα παιδάκι μικρό το οποίο 

φωνάζει για αυτό το έγραψα και με κεφαλαία ότι δε φοράει ρούχα ο βασιλιάς διότι δεν 

καταλαβαίνει το παιχνίδι που παίζουνε οι μεγάλοι και απλά λέει την αλήθεια όπως την βλέπει 

(Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Λ). 

 

- Ότι ο αυθορμητισμός και η ειλκρίνεια ενός μικρού παιδιού ήταν η αφορμή έτσι ώστε ο κόσμος ε 

να δει πραγματικά ε το τι συνέβαινε. -Εε από την άλλη βλέπουμε εε στην πλευρά του παιδιού ένα 

κάτασπρο φόντο που δηλώνει την αγνότητα την αθωότητα και την αλήθεια και μέσα σε αυτό ένα 

παιδάκι το οποίο ανέμελα παίζει με την μπάλα του(Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Δ). 

 

- Ζωγράφισα το παιδί το οποίο είναι ντυμένο και φοράει μια κορώνα και από την άλλη πλευρά το 

βασιλιά χωρίς ρούχα και δύο ρούχα σε κρεμάστρα. Γιατί τελικά είναι σε εισαγωγικά στέμμα γιατί 

ήταν το μόνο που αποκάλυψε την αλήθεια είχε το θάρρος και τον αυθορμητισμό. Ότι επειδή 

αποκάλυψε την αλήθεια είναι σαν να έβγαλε το καπέλο από όλους ακόμα και από τον αυτοκράτορα 

και έτσι μέσα σε εισαγωγικά του παίρνει τη θέση της εξυπνάδας.- Την καθαρότητα την αγνότητα 

που και το θάρρος που είχε το παιδί που είχε το θάρρος να πει την αλήθεια παρομοιάζοντας το με 

τον ουρανό και την θάλασσα που είναι καθαρά εεε και δεν ελέγχονται όπως ο αυθορμητισμός του 

παιδιού.- Γιατί στην ουσία το παιδί δεν πήρε το πραγματικό στέμμα από τον αυτοκράτορα απλώς 

είχε το θάρρος να πει την αλήθεια κάτι που ο αυτοκράτορας δεν είχε (Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο 

Ι). 

 

- Ενώ το μικρό παιδί έχοντας μεγάλη καρδιά κατάφερε πολύ σύντομα να φτάσει στον ήλιο να 

νιώσει την ελευθερία και να φέρει και τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους γύρω του. (Ιχνογράφημα). 

(υποκείμενο Φ). 

 

- Το φως αυτό συμβολίζει το, συνειρμικά λέμε το η αλήθεια θα λάμψει οπότε το φως αυτό στο 

ποδήλατο δείχνει προς την κορώνα που έχει πέσει κάτω. Εεε άρα η αλήθεια λάμπει στο τέλος και 

έρχεται η αποκάλυψη της αλήθειας μέσα από ένα παιδί. Ναι πιθανότατα δεν το δεν το είχα σκεφτεί 

έτσι αλλά ναι. Εεε και επίσης το ποδήλατο είναι εν κινήσει οπότε ίσως δεν είχε και δισταγμό το 

παιδί στο να δεν σταμάτησε δηλαδή βλέποντας πεταμένο κάτω το σκήπτρο και την κορώνα του 

βασιλιά, του αυτοκράτορα δεν δίστασε στιγμή, δεν πάτησε δεν πάτησε φρένο και αυθόρμητα 

ακόμα κι αν ήταν ο αυτοκράτορας δεν δίστασε να πει την πραγματικότητα και δεν έμεινε σε 
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κοινωνικούς ας πούμε περιορισμούς και δεν είχε κάποιες αναστολές ας πούμε (Ιχνογράφημα) 

(Υποκείμενο Μ). 

 

10.9.2. Η υποκρισία που υπάρχει στην ζωή 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι η υποκρισία πραγματοποιείται για 

τη διατήρηση μιας κατάστασης. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 γονείς (3 

πατέρες και 1 μητέρα) που σημαίνει  το 66,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα: «Τι καταλάβατε από την ιστορία; Ποιο είναι το 

μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Και για την υποκρισία που μπορεί να έχει κάποιος προκειμένου να προστατέψει τη δουλειά του 

ή το στάτους που έχει ήδη (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Αυτό που ήθελε να μας πει ο συγγραφέας ήθελε να μας δείξει την πραγματικότητα που υπάρχει 

στις μέρες μας μας έδειξε από τη μια πλευρά στα υψηλά κοινωνικά στρώματα όχι υψηλά κοινωνικά 

στρώματα εε μας έδειξε ότι το κομμάτι αυτών που έχουν την εξουσία διακυβερνούν με βάση το 

ψέμα το κομμάτι των υφισταμένων τους ότι συνεχίζουν  το ψέμα της κυβέρνησης γιατί τους 

βολεύει για να κρατήσουν τη θέση τους το κομμάτι του λαού ότι ο λαός κατά κάποιο τρόπο είναι 

ανύμπορος να υπερασπιστεί την αλήθεια και το κομμάτι του παιδιού που λειτουργεί ως αφύπνιση 

της αλήθειας και το ευνασμα για να φανεί αυτή. 

-Βεβαίως στη μία πλευρά όπως θα δείτε με σχεδόν μαύρο φόντο υπάρχει ο βασιλιάς στη μέση και 

τριγύρω οι ευγενείς που τον απαρτίζουν και το φόντο είναι μαύρο και υποδηλώνει το ψέμα που 

υπάρχει σε αυτούς (Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Δ). 

 

- Θα σας πω ο αυτοκράτορας για εμένα όπως και στη ζωγραφιά που έχω κάνει ζούσε στη συννεφιά 

και στις βροχές γιατί η καρδιά του ήτανε μικρή δεν ήταν μεγαλόψυχος οπότε ζούσε σε ένα ψεύτικο 

κόσμο που τον εξαπατούσαν και τον αδικούσαν κιόλας ήταν  θύμα και ο ίδιος κάποιων συνθηκών 

(Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Φ). 

 

- Ο τίτλος που έβαλα είναι σε εισαγωγικά ενήλικοι υποκρισία θέλοντας να τονίσω ότι όλοι βλέπανε 

ότι δε φοράει ρούχα αλλά υποκρινόντουσαν ότι φοράει για τους λόγους που αναφέραμε πιο πριν 

και το κάνανε μόνο οι μεγάλοι και δεν το έκανε το παιδί για αυτό έβαλα τον τίτλο ενήλικοι 

υποκρισία (Υποκείμενο Λ). 

 

10.9.3. Η εξάρτηση που υπάρχει από κάποιους ανθρώπους 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι στο παραμύθι παρουσιάζεται το 

ζήτημα της εξάρτησης και συγκεκριμένα η εξάρτηση που είχε ο λαός και οι αυλικοί από τον 

αυτοκράτορα. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 πατέρας) που 

σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται η απάντηση του σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Τι καταλάβατε από την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το 

νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Φαντάζομαι ότι γράφτηκε εκεί στην Αναγέννηση και ήθελε να αναδείξει αυτό ακριβώς που 

συμβαίνει στις αυλές και στους αυτοκράτορες και το καθεστώς που υπήρχε ο λαός να εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό ολόκληρη η ζωή του λαού  από μερικούς ανθρώπους (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

10.9.4. Η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι η αλήθεια και οι αξίες κατέχουν 

σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 5 γονείς (2 

πατέρες και 3 μητέρες) που σημαίνει το 83,3%  του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
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απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Τι καταλάβατε από την ιστορία; Ποιο είναι το 

μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Εεε οτιδήποτε κι αν κάνουμε πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να μην σκεφτόμαστε το τι θα 

πράξουμε ανάλογα με τις συνέπειες που θα έρθουν. - Το μήνυμα.. Αυτό που είπα πριν ότι θα πρέπει 

να είμαστε αληθινοί σε κάθε περίοδο που σε κάθε φάση της ζωής μας να έχουμε Μία σταθερή 

αντιμετώπιση και μία αναφορά στις  αξίες μας (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

- Ότι στο τέλος η αλήθεια αποκαλύπτεται (Υποκείμενο Μ). 

 

- Ήθελε να μας εκφράσει ότι πόσο εύκολο είναι στην κοινωνία κάτι που δεν είναι πραγματικό να 

αναδειχθεί ως αληθινό και να μην κάνει τίποτα κανείς για αυτό γιατί επικρατεί ο φόβος και ήταν 

πολύ ωραίο που ένα μικρό παιδί που συμβολίζει το αθώο και το αγήνοτο που δεν έχει μάθεει στους 

περίπλοκους τρόπους που λειτουργεί η κοινωνία μας εε που είπε την αλήθεια και τους λύτρωσε 

στην ουσία όλους από αυτό το ψέμα που επικρατούσε (Υποκείμενο Λ). 

 

- Πιστεύω ότι το νόημα που ήθελε να μας δώσει αυτό το παραμύθι… πιστεύω ότι το παραμύθι 

ήθελε να μας περάσει το μήνυμα ότι το σημαντικότερο είναι η αλήθεια και να μην διστάζουμε ποτέ 

να την λέμε, ακολουθώντας τη μάζα. Όπως έκανε το μικρό παιδάκι, που είπε αυτό που είδε και δεν 

δίστασε, ούτε φοβήθηκε μην το κατακρίνουν, μην το πουν χαζό (Υποκείμενο Φ). 

 

- Ότι πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια. - Ε να μας εκφράσει ότι το τελικό συμπέρασμα είναι ότι 

η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται όχι σύντομα αλλά αποκαλύπτεται με τον πιο απίθανο τρόπο από 

ένα μικρό παιδί εε και ότι το κακό η εκμετάλλευση και το ψέμα κρατάνε πολύ λίγο.- Ότι στο τέλος 

πάντα η αλήθεια αποκαλύπτεται αργά ή γρήγορα. 

-Το νόημα ότι πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια (Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Ι). 

 

10.9.5. Άλλο το φαίνεσθαι άλλο το είναι 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο πως 

φαίνεται και στο πως πραγματικά είναι κάποιος. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν 2 γονείς (1 πατέρας και 1 μητέρα ) που σημαίνει το 33,3% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Τι καταλάβατε από την ιστορία; 

Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Ότι σημασία δεν έχει η εμφάνιση αλλά η ουσία. Ο βασιλιάς που το μόνο που τον ένοιαζε ήταν η 

εμφάνιση του εεε και η ματαιοδοξία του στο τέλος ντροπιάστηκε και η απάτη ας πούμε 

φανερώθηκε μέσα στο πλήθος. Εεε και θυμίζει λίγο και αυτό που έλεγε λέει ο λαός ότι από μικρό 

και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. - Σημασία δεν έχει η εμφάνιση αλλά η ουσία των πραγμάτων. 

-Εεε το ότιιιι να μην κοιτάζουμε την εξωτερική εμφάνιση εεε αλλά την ουσία. Δεν κάνουν τα ράσα 

τον παπά(Υποκείμενο Μ). 

 

- Ε σίγουρα ήθελε να μας πει ότι δεν βγαίνει κάπου να δίνεις βάση σε υλικά αγαθά στην εξωτερική 

εμφάνιση στα ρούχα καλή ώρα (Υποκείμενο Λ). 

 

10.9.6. Η αυτοεικόνα επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι η αυτό-εικόνα επηρεάζει την 

αντίληψη και τις απόψεις κάποιου. Οι άνθρωποι επηρεάζονται πολύ από τις γνώμες τρίτων και 

δεν εμπιστεύονται τον ίδιο τους το εαυτό με αποτέλεσμα να ενστερνίζονται απόψεις άλλων 

προκειμένου να διατηρήσουν την εικόνα τους στον περίγυρο. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν 3 γονείς (1 πατέρας και 2 μητέρες) που σημαίνει το 50% του πληθυσμού. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Τι καταλάβατε από 

την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Το παραμύθι αυτό ήθελε να μας πει ότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι άνθρωποι ως κοινωνικά όντα τους 

νοιάζει πάρα πολύ η γνώμη που έχουνε οι άλλοι για αυτούς είτε είναι του γείτονα είτε είναι του 

βασιλιά καλή ώρα είτε είναι του οποιουδήποτε και ότι προκειμένου να μη φανούνε χαζοί να μη 

φανούνε βλάκες που λέει και μέσα το παραμύθι είναι πρόθυμοι μέχρι να πουν και ψέματα μέχρι να 

προσποιηθούνε καταστάσεις ώστε να μη στοχοποιηθούν. 

-Επίσης έχω ζωγραφίσει τρεις ανθρώπους τους απλούς του λαού οι οποίοι κάποιοι σκέφτονται από 

μέσα τους ότι είναι γυμνός ή ότι δεν πρέπει να του το πούνε όμως θα καρφωθούνε και θα νομίζουνε 

οι άλλοι ότι είναι χαζοί και ανίδεοι (Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Λ). 

 

- Το μήνυμα της ιστορίας είναι να λέμε αυτό που πιστεύουμε και να μην φοβόμαστε, γιατί το 

σημαντικότερο είναι να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Και ας μας πουν χαζούς, τρελούς, εμείς 

ξέρουμε ότι λέμε αυτό που πιστεύουμε. Γιατί είναι αυτή η αλήθεια που βλέπουμε και ας μην ισχύει. 

Δεν πρέπει να λέμε ψέματα, πόσο μάλλον στον ίδιο μας τον εαυτό (Υποκείμενο Φ). 

 

- Εεε αρχικά τον κορόιδεψαν οι υφαντές εε ο λαός δεν έλεγε την αλήθεια για τον εαυτό του πιο 

πολύ για να μη φανούν οι ίδιοι λιγότερο έξυπνοι (Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Ι). 

 

10.9.7. Το ψέμα έχει συνέπειες 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι όταν λέγεται ένα ψέμα αυτό 

διαιωνίζεται με αποτέλεσμα η αλήθεια να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Διαπιστώθηκε 

ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 πατέρας ) που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση του σε σχέση με τα ερωτήματα «Τι καταλάβατε από την 

ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Ότι γενικά δεν θα πρεπε να φοβάσαι να πεις την αλήθεια διότι λέγοντας ένα ψέμα ή 

αναπαράγοντας το ή συνεννόντας εε απλά διαιωνίζεται μια κατάσταση που είναι ψεύτική. - Εεε το 

ηθικό δίδαγμα είναι ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια διότι τα ψέματα απλώς φέρνουνε άλλα ψέματα 

και κατά ενενήντα εννιά τοις εκατό δεν καταλήγουνε σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα (Υποκείμενο 

Λ). 

 

10.9.8. Εμπιστοσύνη στην αντίληψη μας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη 

στην αντίληψη μας, σε αυτό που βλέπουμε και όχι σε αυτό που μας λένε οι άλλοι να δούμε. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 γονείς (2 μητέρες) που σημαίνει το 33,3% 

του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Τι 

καταλάβατε από την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της 

ιστορίας;»: 

 
- Νομίζω ότι ήθελε να μας δείξει ότι πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό που βλέπουμε και όχι σε αυτό 

που ισχυρίζονται οι υπόλοιποι γύρω μας. Δηλαδή πραγματικά να πιστεύουμε στη δική μας δύναμη 

και στα δικά μας μάτια και να μην μένουμε μόνο στο φαίνεσθαι (Υποκείμενο Φ). 

 

- Να εμπιστευόμαστε την κρίση μας και αυτό που βλέπουμε αυτά (Υποκείμενο Ι). 

 

10.9.9. Λόγω αφέλειας υπάρχει πιθανότητα εξαπάτησης 
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Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι η αφέλεια και η ευκολοπιστία ενός 

ανθρώπου μπορεί να οδηγήσει στην εξαπάτηση του από κάποιους άλλους. Διαπιστώθηκε ότι σε 

αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 μητέρα)  που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση του σε σχέση με τα ερωτήματα «Τι καταλάβατε από την ιστορία; Ποιο 

είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Εε ότι δεν πρέπει να είμαστε ευκολόπιστοι με ανθρώπους που δεν ξέρουμε δεν γνωρίζουμε. 

- Ότι δεν πρέπει να είμαστε ευκολόπιστοι πρέπει να εξετάζουμε τα πράγματα και από άλλες 

πλευρές (Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Ι). 

 

10.9.10. Ο εγωκεντρισμός φθείρει τον άνθρωπο 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ο εγωκεντρισμός φθείρει τον 

άνθρωπο, όπως ακριβώς έγινε και με τον αυτοκράτορα που θεωρούσε τον εαυτό του το 

επίκεντρο. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 πατέρας) που σημαίνει 

το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζουμε την απάντηση του σε σχέση με τα ερωτήματα 

«Τι καταλάβατε από την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της 

ιστορίας;»: 

 
- Ναι ζωγράφισα και τέσσερα άτομα να τον κουβαλάνε πάνω σε ένα αμαξίδιο οτιδήποτε για να 

μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν καλός αυτοκράτορας και έβαζε τον κόσμο καλά δεν το λέει το παραμύθι 

αλλά το συμπεραίνω εγώ. Τον ένοιαζε μόνο τι φοράει και δεν θα τον ένοιαζε ας πούμε που είχε 

τώρα τέσσερις δούλους να τον κουβαλάνε. -Επειδή ο βασιλιάς δεν ήταν κατά τα δικά μου πρότυπα 

σωστός αυτοκράτορας και τον ένοιαζε μόνο το τι φοράει δεν τον ένοιαζε τα υπόλοιπα πράγματα 

σε ένα βασίλειο επομένως πολύ πιθανό να μην τον πείραζε να τον κουβαλάνε και τέσσερις δούλοι.  

-Σε ένα σαν αμαξίδιο σε ένα ξύλινο τέτοιο ώστε να μπορούν να τον μεταφέρουν και να τον βλέπουν 

να ναι ψηλά να είναι στο επίκεντρο να τον βλέπουν όλοι (Ιχνογράφημα) (Υποκείμενο Λ). 

 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την κατανόηση της ιστορίας σε σχέση με το 

φύλο των γονέων της έρευνας. 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 

1. 
Η σημασία του αυθορμητισμού-της ειλικρίνειας και της 

αθωότητας του παιδιού για τους γονείς 
3(50%) 3(50%) 6 (100%) 

2. Η υποκρισία που υπάρχει στην ζωή 1 (16,6%) 3(50%) 4(66,6%) 

3. Η εξάρτηση που υπάρχει από κάποιους ανθρώπους 0(0%) 1(16,6%) 1(16,6%) 

4. Η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας 3(50%) 2(33,3%) 5(83,3%) 
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5. Άλλο το φαίνεσθαι άλλο το είναι 1 (16,6%) 1(16,6%) 2(33,3%) 

6. 
Η αυτό-εικόνα επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις  

απόψεις μας 
1(16,66%) 2(33,33%) 3(50%) 

7. Το ψέμα έχει συνέπειες 0(0%) 1(16,6%) 1(16,6%) 

8. Εμπιστοσύνη στην αντίληψη μας 2(33,3%) 0(0%) 2(33,3%) 

9. Λόγω αφέλειας υπάρχει πιθανότητα εξαπάτησης 1(16,6%) 0(0%) 1(16,6%) 

10. Ο εγωκεντρισμός φθείρει τον άνθρωπο 0(0%) 1(16,6%) 1(16,6%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 12, υπάρχει ομοφωνία στο ότι το νόημα που 

ανακύπτει στο παραμύθι είναι η ειλικρίνεια και ο αυθορμητισμός του παιδιού (100%). Το 

μεγαλύτερο μέρος του συνόλου υποστηρίζει ότι η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή 

μας (83,3%).  Επίσης, υπάρχει ομοφωνία ως προς τους πατέρες για την υποκρισία που υπάρχει 

στην ζωή έναντι των μητέρων που μία μόνο εξ’ αυτών αναφέρθηκε στο θέμα. Ακόμη, γίνεται 

λόγος για την εξάρτηση που υπάρχει από κάποιους ανθρώπους, ότι το ψέμα έχει συνέπειες και ο 

εγωκεντρισμός φθείρει τον άνθρωπο (16,6%), σε αυτές τις κατηγορίες δεν έγινε καμία αναφορά 

από τις μητέρες. Στο ζήτημα της εμπιστοσύνης στην αντίληψη μας αναφέρθηκε από τις μητέρες 

(33,3%) ενώ καμία αναφορά δεν έγινε από τους γονείς. Παράλληλα, προκύπτει το ζήτημα άλλο 

το φαίνεσθαι και άλλο το είναι (33,3%). Οι περισσότεροι πατέρες θίγουν το ζήτημα ότι η αυτό-

εικόνα επηρεάζει τις απόψεις μας και μόνο μία μητέρα κάνει αναφορά σε αυτό (50%). Τέλος, 

μία μόνο μητέρα αναφέρει το ζήτημα της αφέλειας ως παράγοντας εξαπάτησης (16,6%) ενώ 

κανένας πατέρας δεν θίγει αυτό το ζήτημα. 

Ως προς τις ομοιότητες ανάμεσα στα ζευγάρια, ένα ζευγάρι (υποκείμενο Λ και υποκείμενο 

Φ) έχουν δημιουργήσει κοινά νοήματα μέσα από την ιστορία όπως, για την υποκρισία που 

υπάρχει στη ζωή, ότι η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας και ότι η αυτοεικόνα 

επηρεάζει τις αντιλήψεις μας. Τέλος, ένα ζευγάρι συμφώνησε μόνο στο ότι η αλήθεια και οι 

αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας, ενώ στο τρίτο ζευγάρι δεν εντοπίζονται κοινά νοήματα. 

 

10.10. Ταύτιση των γονέων με κάποιον χαρακτήρα από το παραμύθι 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας μας να πουν το καθένα ξεχωριστά, με ποιον 

χαρακτήρα από το  παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» ταυτίστηκαν.  Μέσα από 

τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες σχετικά με την ταύτιση τους με κάποιον χαρακτήρα. Παρακάτω παρουσιάζεται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με το ερώτημα: «Με ποιον από τους ήρωες του παραμυθιού 

ταυτιστήκατε περισσότερο και γιατί;»: 

 

10.10.1. Ο κοινωνικός ρόλος ως λόγος ταύτισης. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ταυτίζονται με κάποιον 

χαρακτήρα, συγκεκριμένα με τον πατέρα του παιδιού λόγω κοινωνικού ρόλου. Διαπιστώθηκε 

ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 μητέρα) που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με το ερώτημα «Με ποιον από τους ήρωες 

ταυτιστήκατε περισσότερο και γιατί;»: 

 
-Με τον πατέρα του παιδιού ίσως; (γέλια). Εεε λόγω ρόλου εεε εεμ με κανένα ιδιαίτερα πιο πολύ 

με τον πατέρα του παιδιού(Υποκείμενο Μ). 
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10.10.2. Η επανάληψη ψέματος ως λόγος ταύτισης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ταυτίζονται με κάποιον χαρακτήρα 

λόγω επανάληψη  ψέματος. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 γονιός (1 

πατέρας) που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση 

με το ερώτημα «Με ποιον από τους ήρωες ταυτιστήκατε περισσότερο και γιατί;»: 

 
- Ε λίγο πολύ ταυτίστηκα με τους ανθρώπους της πόλης γιατί όσο να ναι και μείς καμιά φορά 

κάνουμε είτε τα στραβά μάτια ή επαναλαμβάνουμε κάτι που έχουμε ακούσει ενώ ξέρουμε ότι είναι 

ψέμα για να αποφύγουμε κάτι διαφορετικό όπως καλή ώρα να φανούμε χαζοί οπότε λίγο πολύ όλοι 

το έχουμε κάνει κάποιες φορές οπότε ταυτίζομαι με κάτι τέτοιο πιο πολύ (Υποκείμενο Λ). 

 

10.10.3. Η αλήθεια και η ειλικρίνεια ως λόγος ταύτισης 

 

 Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ταυτίζονται με κάποιον 

χαρακτήρα λόγω αποκάλυψης της αλήθειας. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

2 γονείς (1 πατέρας και 1 μητέρα) που σημαίνει το 33,3% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση με την ερώτηση «Με ποιον από τους ήρωες ταυτιστήκατε 

περισσότερο και γιατί;»: 

 
- Ίσως με το παιδάκι γιατί πραγματικά το θαύμασα. Γιατί είχε θάρρος και είπε την αλήθεια 

(Υποκείμενο Φ). 

 

- Με το παιδί λόγω της ειλικρίνειας του (Υποκείμενο Δ). 

 

10.10.4. Η αφέλεια ως λόγος ταύτισης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είπαν ότι ταυτίζονται με κάποιον χαρακτήρα 

λόγω της αφέλειας. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 1 γονιός (1 μητέρα) που 

σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με το ερώτημα 

«Με ποιον από τους ήρωες ταυτιστήκατε περισσότερο και γιατί;»: 

 
- Ταυτίστηκα μπορώ να σου πω και με τον αυτοκράτορα γιατί πολλές φορές έχω φανεί αφελής με 

ανθρώπους που δε ξέρω και ευκολόπιστη (Υποκείμενο Ι). 

 

10.10.5. Η κράτηση θεσμών ως λόγος ταύτισης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι γονείς που μας είπαν ότι ταυτίζονται με κάποιον 

χαρακτήρα λόγω κράτησης θεσμών. Διαπιστώσαμε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 1 γονιός 

(1 πατέρας) που σημαίνει το 16,6% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε 

σχέση με το ερώτημα «Με ποιον από τους ήρωες ταυτιστήκατε περισσότερο και γιατί;»: 

 
- Ίσως με τον υπουργό. - Γιατί ο ρόλος του ήταν να κρατήσει τους θεσμούς ως έχουν, φαντάζομαι 

αυτή ήταν και η πρόθεση του παρόλο που έγινε με λάθος τρόπο (Υποκείμενο ΜΑΝ). 

 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 13:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την ταύτιση σε σχέση με το φύλο των γονέων 

της έρευνας. 

Α/Α Κατηγορίες Μητέρες Πατέρες Σύνολο 
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1. Ο κοινωνικός ρόλος ως λόγος ταύτισης 1 (16,6%) 0(0%) 1(16,6%) 

2. Η επανάληψη ψέματος ως λόγος ταύτισης 0(0%) 1(16,6%) 1(16,6%) 

3. Η αλήθεια και η ειλικρίνεια ως λόγος ταύτισης 1(16,6%) 1(16,6%) 2(33,3%) 

4. Η αφέλεια ως λόγος ταύτισης 1(16,6%) 0(0%) 1(16,6%) 

5. Η κράτηση θεσμών ως λόγος ταύτισης 0(0%) 1(16,6%) 1(16,6%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 13, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων ταυτίζεται 

με κάποιον από τους χαρακτήρες (παιδί) λόγω της αλήθειας και της ειλικρίνειας τους (33,3%). 

Έπειτα ο κοινωνικός ρόλος (μητέρα) και η αφέλεια (αυτοκράτορας) συμβάλλουν στην ταύτιση 

μίας μόνο μητέρας (16,6%) και κανενός πατέρα. Τέλος, η επανάληψη ψέματος και η κράτηση 

θεσμών συμβάλλουν στην ταύτιση ενός πατέρα (16,6%),ενώ καμία αναφορά δε γίνεται από τις 

μητέρες. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα δεν εντοπίζονται ομοιότητες ούτε ως προς το φύλο ούτε 

ανάμεσα στα ζευγάρια. 

 

10.11. Επίλογος 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα νοήματα του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα 

του αυτοκράτορα» προσλήφθηκαν από όλους τους γονείς και αυτό εντοπίζεται στις απαντήσεις 

που δόθηκαν. Μέσα από αυτή την συνδιαλλαγή τους με το κείμενο διαμόρφωσαν τα δικά τους 

τέλη αποκτώντας το δικαίωμα να προσλάβουν τα δικά τους μοναδικά ηθικά μηνύματα κατά την 

προσπάθεια ολοκλήρωσης της ιστορίας από τους ίδιους. Αυτή η προσπάθεια ολοκλήρωσης της 

ιστορίας από την πλευρά των γονέων είναι στενά συνυφασμένη και συνδεδεμένη με τα βιώματα 

του καθενός και τις αξίες και αντιλήψεις που διέπουν τη ζωή τους. Μέσα από τις ερμηνείες και 

τα τέλη που έδωσαν δίνεται η δυνατότητα να ξεχωρίσει κάποιος πτυχές της προσωπικότητας 

καθώς και τις ηθικό-συναισθηματικές αρχές του κάθε γονέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: «ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ» 
 

 

11.1. Εισαγωγή 

 

Στην τρίτη φάση της έρευνας όπως αναφέρθηκε και στον ερευνητικό σχεδιασμό, τα παιδιά 

διάβασαν ή τους διάβασε η ερευνήτρια στο χώρο της ή τα ίδια στον δικό τους χώρο το παραμύθι 

τα «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» και στη συνέχεια ακολούθησαν ημιδομημένες 

κλινικές συνεντεύξεις και δύο ιχνογραφήματα, ατομικά για κάθε παιδί.  

Αναλύοντας το περιεχόμενο των απαντήσεων που έδωσαν τα παιδιά, προκύπτουν τα 

αποτελέσματα που ακολούθησαν σχετικά με το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα». 

 

11.2. Λόγοι για τους οποίους θεωρούν τα παιδιά ότι η αποκάλυψη της αλήθειας έχει 

επιπτώσεις 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, αν τους άρεσε 

που αποκαλύφθηκε η αλήθεια στο παραμύθι. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τα παιδιά προκύπτει ότι τα περισσότερα θεωρούν καλό ότι αποκαλύφθηκε η 

αλήθεια με ένα μόνο παιδί να έχει αντίθετη άποψη. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι 

παρακάτω κατηγορίες για τους λόγους που τα ίδια ανέφεραν σχετικά με την αποκάλυψη της 

αλήθειας στο παραμύθι. 

 

11.2.1. Η αντιληπτική ανοιχτότητα του παιδιού αποκάλυψε την αλήθεια. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που τους άρεσε το γεγονός ότι το παιδί 

αποκάλυψε την αλήθεια, καθώς εμπιστεύτηκε την αντίληψη του και ακριβώς αυτό που είδε. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτσι) που 

σημαίνει το 75% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Πώς ένιωσες όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί; Ήταν σωστό που είπε 

την αλήθεια;»: 

 
- Εντάξει ήταν σωστό να αποκαλυφθεί και ένιωσα όμορφα, άσχετα από το ότι δεν ένιωσα τόσο 

όμορφα για τον βασιλιά, επειδή ήταν γυμνός. Έπρεπε. - Γιατί αν δεν το είχε αποκαλύψει το 

κοριτσάκι, θα… καταρχήν θα φώναζε και άλλους υφαντήδες και να του παίρνουνε λεφτά, για να 

κάνουν τόσο όμορφα υφάσματα και άσχετα από το ότι τον κορόιδεψαν και ήταν άσχημο για τον 

βασιλιά, για εμένα ήταν λίγο σωστό αυτό. - Το παιδί συμβολίζει, καταρχήν ότι είναι αθώο και ότι 

δεν φταίει σε τίποτα, και δεύτερον ότι ξέρει, ότι ξέρει να… Πώς να το πω; Ότι ξέρει, καταλαβαίνει, 

τι είναι σωστό και τι όχι. Και φαίνεται πιο άξιο, από τον μεγάλο, εκείνης της πόλης (υποκείμενο 

Σ). 

 

- Μου άρεσε που την αλήθεια την είπε ένα παιδί. - Χάρηκα.Γιατί και εγώ που είμαι παιδί θα έλεγα 

την αλήθεια (υποκείμενο ΕΜ). 
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-Όχι γιατί ένα παιδάκι μετά το κατάλαβε και μετά ακούστηκε από αυτί σε αυτί σε όλο τον λαό και 

το μάθε ο λαός και το κατάλαβε και ο αυτοκράτορας. – Χαρούμενη. Γιατί άμα ήτανε όλο αυτό το 

ψέμα θα βγαίνανε αυτοί καλύτεροι και καλύτερα να έβγαινε μία αλήθεια. - Ότι και καλά έπρεπε 

να γίνει όλο αυτό γιατί αν το παιδί δεν έλεγε την αλήθεια θα έβγαιναν οι πιο καλοί οι ράφτες και 

μετά θα κορόιδευαν τον αυτοκράτορα και έπρεπε να αποκαλυφτεί η αλήθεια (Ιχνογράφημα 2) 

(υποκείμενο Ε.Α). 

 

11.2.2. Η κατακραυγή- έκθεση του αυτοκράτορα μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι η αποκάλυψη της αλήθειας 

προσέβαλε τον αυτοκράτορα. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 παιδιά (1 

αγόρι και 1 κορίτσι) που σημαίνει το 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Πώς ένιωσες όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από 

ένα παιδί; Ήταν σωστό που είπε την αλήθεια;»: 

 
- Άσχημα. -(Σιωπή). Γιατί τον κορόιδεψαν, τον προσβάλανε. -Ήταν αλλά ήταν λίγο κακό.-Γιατί 

με κορόιδεψε το παιδάκι στον κόσμο (ΕΛ). 

 

- Δεν μου άρεσε στο τέλος, που… Εεε στο τέλος, που ρεζιλεύτηκε ο βασιλιάς και οι υποτιθέμενοι 

υφαντήδες τον κορόιδεψαν (Σ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται  στον Πίνακα 14 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 14:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά 

θεωρούν ότι η αποκάλυψη της αλήθειας έχει επιπτώσεις. 

 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Η αντιληπτική ανοιχτότητα του παιδιού αποκάλυψε την αλήθεια 1 (25%) 2(50%) 3(75%) 

2. 
Η κατακραυγή- έκθεση του αυτοκράτορα μετά την αποκάλυψη της 

αλήθειας 
1 (25%) 1 (25%) 2(50%) 

 

Όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα 14, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών συγκλίνει στην 

άποψη ότι η αντιληπτική ικανότητα του παιδιού και η εμπιστοσύνη σε αυτό που έβλεπε 

συνέβαλαν σημαντικά στην αποκάλυψη της αλήθειας (75%). Εδώ παρατηρείται ομοφωνία προς 

τα αγόρια σε αντίθεση με τα κορίτσια που μόνο ένα αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Στην 

συνέχεια, το 50% που αποτελούν και το μικρότερο ηλικιακά δείγμα υποστηρίζει ότι μετά την 

αποκάλυψη της αλήθειας ο αυτοκράτορας εκτέθηκε κάτι που κατά την γνώμη τους δεν ήταν 

ιδιαίτερα θετικό και δεν ένιωσαν καλά που έγινε. 

 

11.3. Λόγοι για τους οποίους θεωρούν τα παιδιά ότι δίνεται έμφαση στο ζήτημα της 

εμφάνισης 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, την άποψη τους 

σχετικά με την εμμονή του αυτοκράτορα με την εμφάνιση του. Μέσα από τις αναλύσεις των 

απαντήσεων που δόθηκαν από τα παιδιά δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες για τους 

λόγους που οι ίδιοι ανέφεραν. 
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11.3.1. Μη αποδοχή του εαυτού 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι ο αυτοκράτορας δίνει έμφαση 

στην εμφάνιση του διότι δεν αποδέχεται αυτό που είναι και προσπαθεί να προβάλει  έναν άλλο 

εαυτό (φαίνεσθαι) προκειμένου να τον «προσέξουν». Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν 2 παιδιά (2 αγόρια) που σημαίνει 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τις ερωτήσεις «Γιατί πιστεύεις ότι αυτοκράτορας ήθελε να έχει 

πολλά ρούχα; Ο συγγραφέας που έγραψε την ιστορία αυτή τι ήθελε να μας εκφράσει;»: 

 
- Νομίζω ότι ήθελε να έχει πολλά ρούχα ο αυτοκράτορας για να δείχνει πως είναι όμορφος, για να 

τον θαυμάζουνε. - Νομίζω, ότι ήθελα να μας πει, ότι δεν είναι σωστό να είσαι τόσο… Σαν 

θαυμαστής με τα ρούχα και να είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή δεν χρειάζεται να… 

Ξέρω γω, μπορεί ο βασιλιάς να ήθελε να μείνει στην ιστορία και για αυτό να αγόραζε τόσα ρούχα, 

για να είναι όμορφος και να τον κάνουν σε άγαλμα (υποκείμενο Σ). 

 

- Γιατί ε με το να αλλάζει ρούχα όλοι τον παρατηρούσαν (υποκείμενο ΕΜ). 

 

11.3.2. Υλισμός 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι ο αυτοκράτορας δίνει έμφαση 

στην εμφάνιση του  διότι αγαπούσε πολύ τα υλικά αγαθά και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα 

ρούχα. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 παιδιά (1 αγόρι και 2 κορίτσια) που 

σημαίνει το 75% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τις 

ερωτήσεις «Γιατί πιστεύεις ότι αυτοκράτορας ήθελε να έχει πολλά ρούχα; Τι γνώμη έχεις για τον 

αυτοκράτορας; Τι ζωγράφισες;»: 

 
- Γιατί του άρεσε (υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Γιατί νόμιζε πως είναι, πως ότι είχε τους υπηρέτες του και ότι ήθελε θα του το κάνανε και 

αγαπούσε πολύ τα ρούχα. - Τον άρχοντα να κοιτάζετε στον καθρέφτη και είναι μισός και εδώ την 

κρεμάστρα με τα ρούχα του, το καπέλο, το παντελόνι και την μπλούζα. -  Ότι αγαπάει πολύ τα 

ρούχα. (υποκείμενο ΕΛ). 

 

- Ε εντάξει, ο αυτοκράτορας δεν χρειαζόταν να δίνει και όλα τα λεφτά του στα ρούχα και ούτε 

όπου και να πηγαίνει να φοράει άλλο ρούχο για να υπερηφανεύεται για τα ρούχα του (υποκείμενο 

Σ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 15 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 15:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά 

θεωρούν ότι δίνεται έμφαση στο ζήτημα της εμφάνισης. 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Μη αποδοχή του εαυτού 0(0%) 2(50%) 2(50%) 

2. Υλισμός 2(50%) 1 (25%) 3(75%) 

 

Όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα 15, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αναφέρει ότι 

δίνεται περισσότερη έμφαση στην εμφάνιση, γιατί αγαπούσε πολύ τα υλικά αγαθά (75%). Σε 

αυτή την κατηγορία υπάρχει ομοφωνία από την μεριά των κοριτσιών ενώ από τα αγόρια μόνο 

ένα αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Ακόμη, υπάρχει ομοφωνία από την μεριά των αγοριών ότι 
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δίνεται έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση καθώς ο αυτοκράτορας δεν αποδέχεται τον εαυτό του 

(50%) ενώ από τα κορίτσια δεν θίχτηκε το συγκεκριμένο θέμα. 

 

11.4. Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά θεωρούν ότι υποκρίνονταν οι υπόλοιποι 

χαρακτήρες 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, τους λόγους για 

τους οποίους δεν αποκάλυψαν οι υπόλοιποι ήρωες την αλήθεια στον αυτοκράτορα. Μέσα από 

τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τα παιδιά δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα της υποκρισίας που υπάρχει στο παραμύθι «Τα καινούρια 

ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

11.4.1. Το οικονομικό κέρδος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

υποκρίθηκαν κάτι διαφορετικό για οικονομικό όφελος. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν 4 παιδιά (2 αγόρια και 2 κορίτσια) που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Αυτό που έκαναν οι υφαντές 

ήταν σωστό; Γιατί πιστεύεις ότι το έκαναν;»: 

 
- Νομίζω ότι αυτό που έκαναν οι υφαντές δεν ήταν σωστό, γιατί εξαπάτησαν το βασιλιά και ο 

βασιλιάς τους έδωσε άδικα λεφτά. -Το έκαναν γιατί λογικά ήταν απατεώνες και δεν ήθελαν να 

δουλεύουν. Ήθελαν να παίρνουν λεφτά και να εξαπατούν τον κόσμο (υποκείμενο Σ). 

 

- Για να πάρουν λεφτά (υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Για να πάρουνε χρήματα και να βγούνε άξιοι από όλο τον λαό (υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Γιατί ήθελαν να πάρουν τις χρυσές κλωστές και χρήματα (υποκείμενο ΕΛ). 

 

11.4.2. Η αυτοεικόνα των χαρακτήρων εμποδίζει την αποκάλυψη της αλήθειας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν 

αποκάλυψαν την αλήθεια καθώς επιθυμούν να διατηρήσουν την εικόνα τους χωρίς να 

διακινδυνεύσει να αλλοιωθεί προκειμένου να επωφεληθούν από κάπου και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση από τον αυτοκράτορα. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 παιδιά 

(2 αγόρια και 1 κορίτσι) που σημαίνει το 75% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Αυτό που έκαναν οι υφαντές ήταν σωστό; Γιατί 

πιστεύετε ότι το έκαναν;Γιατί πιστεύετε ότι δεν αποκάλυψαν την αλήθεια οι άρχοντες;»: 

 
- Για να μην… για να μην τους αποκαλύψει ο βασιλιάς κουτούς (υποκείμενο Σ). 

 

- Για να μην χάσουν τη θέση τους και για να μην θεωρηθούν χαζοί (υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Για να πάρουνε χρήματα και να βγούνε άξιοι από όλο τον λαό (υποκείμενο Ε.Α). 

 

11.4.3. Ο φόβος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

υποκινούμενοι από το αίσθημα του φόβου υποκρίνονται κάτι για να απαλλαγούν από το αίσθημα 

αυτό. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 παιδιά (1 αγόρι και 2 κορίτσια) που 
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σημαίνει το 75% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Αυτό που έκαναν οι υφαντές ήταν σωστό; Γιατί πιστεύετε ότι το έκαναν;Γιατί 

πιστεύετε ότι δεν αποκάλυψαν την αλήθεια οι άρχοντες;»: 

 
- Για να μην χάσουν τη θέση τους και για να μην θεωρηθούν χαζοί. - Οι αυτοκράτορες ίσως 

φοβόντουσαν εε οι άρχοντες ίσως φοβόντουσαν τον αυτοκράτορα και για αυτό είπαν ψέματα 

(υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Για να μη θυμώσει και να μην βάλει κάποιον να κάνει κάτι σε αυτούς τους δύο. Για να μη χάσουν 

και τη θέση τους (υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Έκαναν. -Γιατίιιιι θαααα θα έδειχνε πως τον βασιλιά τον κορόιδευανε. (Δεν απαντάει αλλά 

κουνάει το κεφάλι καταφατικά στο ερώτημα αν έπραξαν έτσι από φόβο για να μη χάσουν τη θέση 

τους) (υποκείμενο ΕΛ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 16 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 16:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά 

θεωρούν ότι υποκρίνονταν οι υπόλοιποι χαρακτήρες. 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Το οικονομικό κέρδος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 2 (50%) 2(50%) 4(100%) 

2. 
Η αυτοεικόνα των χαρακτήρων εμποδίζει την αποκάλυψη της 

αλήθειας 
1 (25%) 2(50%) 3(75%) 

3. Ο φόβος ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας 2(50%) 1 (25%) 3(75%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 16, υπάρχει ομοφωνία στο ότι οι υπόλοιποι 

χαρακτήρες υποκρίνονταν για να επωφεληθούν οικονομικά και για αυτό το λόγο απέκρυπταν 

την αλήθεια (100%). Επίσης, υπάρχει ομοφωνία στα αγόρια ως προς το ότι η αυτοεικόνα των 

χαρακτήρων εμποδίζει την αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ μόνο ένα κορίτσι αναφέρθηκε σε αυτό 

το ζήτημα, σύνολο 75%. Τέλος, παρατηρείται σύγκλιση απόψεων στα κορίτσια ότι ο φόβος 

αποτέλεσε αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας, ενώ μόνο ένα αγόρι αναφέρθηκε σε αυτό το 

ζήτημα, σύνολο 75%. 

 

11.5. Λόγοι για τους οποίους θεωρούν τα παιδιά ότι εξαπατήθηκε ο αυτοκράτορας 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, τους λόγους για 

τους οποίους εξαπατήθηκε ο αυτοκράτορας. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τα παιδιά δημιουργήθηκανοι παρακάτω κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα της 

εξαπάτησης στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

11.5.1. Η αφέλεια του αυτοκράτορα ως παράγοντας εξαπάτησης. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι ο αυτοκράτορας εξαπατήθηκε 

λόγω της αφέλειας του. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 παιδιά (2 αγόρια 

και 1 κορίτσι) που σημαίνει το 75% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις 

τους σε σχέση με τα ερωτήματα « Τι γνώμη έχεις για τον αυτοκράτορα; Τι δεν σου άρεσε στο 

παραμύθι»: 
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- Έπρεπε να είναι σαν τον κανονικό βασιλιά, δηλαδή να ενδιαφέρεται και για το λαό του. Ε να μην 

δίνει όλα τα λεφτά του στα ρούχα μόνο και στο κράτος και να μπορεί να καταλαβαίνει τι είναι 

σωστό. Να καταλαβαίνει την αλήθεια (υποκείμενο Σ). 

 

- Ότι ο καημενούλης την πάτησε και δεν έπρεπε αυτός φταίει λογικά γιατί τους πίστεψε. - 

Ζωγράφισα μια κολόνα που είναι σαν δεμένος κορμός δέντρου και να έχει μια αφίσα πάνω που να 

γράφει να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που ξέρεις αλλά όχι αυτούς που δεν ξέρεις που δεν ξέρετε 

πραγματικά. Γιατί όπως και έπαθε ο αυτοκράτορας εμπιστεύτηκε κάποιον που δεν ήξερε και μετά 

αυτοί ήτανε κλέφτες απατεώνες και την πάτησε ο αυτοκράτορας (Ιχνογράφημα 1) (υποκείμενο 

Ε.Α). 

 

- Δεν μου άρεσε που ο αυτοκράτορας ξεγελάστηκε από δύο ανθρώπους (υποκείμενο ΕΜ). 

 

11.5.2. Η εφευρετικότητα των απατεώνων ως παράγοντας εξαπάτησης. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι ο αυτοκράτορας εξαπατήθηκε 

λόγω της εφευρετικότητας των απατεώνων. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 

παιδί (1 κορίτσι) που σημαίνει το 25% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε 

σχέση με το ερώτημα«Τι σου άρεσε στο παραμύθι;»: 

 
-Οοο ότι κάνανε ότι είχανε πολύ καλή σκέψη για να το κάνουν..-Ναι οι απατεώνες να κάνουν πως 

φτιάχνουν τα ρούχα, πολύ καλή σκέψη (υποκείμενο ΕΛ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 17 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 17:Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά 

θεωρούν ότι εξαπατήθηκε ο αυτοκράτορας. 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Η αφέλεια του αυτοκράτορα ως παράγοντας εξαπάτησης 1 (25%) 2(50%) 3(75%) 

2. Η εφευρετικότητα των απατεώνων ως παράγοντας εξαπάτησης 1 (25%) 0(0%) 1 (25%) 

 

Όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα 17, υπάρχει ομοφωνία στα αγόρια ότι ο αυτοκράτορας 

εξαπατήθηκε λόγω της αφέλειας του, ενώ μόνο ένα κορίτσι θίγει αυτό το ζήτημα, σύνολο 75%. 

Ακόμη, γίνεται αναφορά από ένα κορίτσι για την εφευρετικότητα των απατεώνων ως 

παράγοντας εξαπάτησης (25%) ενώ κανένα από τα αγόρια δεν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. 

 

11.6. Η πρόσληψη του τέλους από τα παιδιά 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, την άποψη του 

για το τέλος της ιστορίας. Μέσα από τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τα παιδιά  

δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα του τέλους που υπάρχει στο 

παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

11.6.1. Δυσαρέσκεια ως προς το ανοιχτό τέλος. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι δεν τους άρεσε το ανοιχτό τέλος 

του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» καθώς ο συγγραφέας τους αφήνει με 

απορία. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτσι) που 
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σημαίνει το 75% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με το 

ερώτημα «Σου άρεσε που ο συγγραφέας δεν αποκάλυψε τι έγινε στο τέλος;»: 

 
- Ε όχι, γιατί αφήσει τους άλλους με ερωτηματικό και θα έπρεπε να αναφέρει έστω ότι κάπου 

κατέληξαν οι υφαντήδες. - Αυτό, προσωπικά, δεν μου άρεσε και τόσο… (υποκείμενο Σ). 

 

- Θα ήθελα να μάθω. - Θα είχα αγωνία για το τέλος τι θα γινότανε και θα ήθελα να μάθω 

(υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Όχι γιατί θέλω να μάθω τι έγινε (υποκείμενο ΕΜ). 

 

11.6.2. Προτίμηση ανοιχτού τέλος και η συνέχιση της ιστορίας από τα παιδιά. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι τους άρεσε το ανοιχτό τέλος του 

παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» καθώς είναι ένας τρόπος αποφυγής μιας 

άσχημης κατάστασης και ο συγγραφέας τους αφήνει το περιθώριο να σκεφτούν. Στη συνέχεια 

ολοκλήρωσαν την ιστορία. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 παιδιά (2 αγόρια 

και 2 κορίτσια) που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις 

τους σε σχέση με τα ερωτήματα«Σου άρεσε που ο συγγραφέας δεν αποκάλυψε τι έγινε στο τέλος; 

Εσύ ποια παραμύθια προτιμάς αυτά που σου λέει ο συγγραφέας το τέλος τους ή αυτά που βάζεις 

εσύ το δικό σου τέλος; Σου αρέσει πάντα ο συγγραφέας να σου λέει τι γίνεται στο 

τέλος;Περιγράψετε μου πως φαντάζεστε ότι συνεχίζεται το παραμύθι αυτό και πως θα 

συμπληρώνατε το τέλος του; Γιατί επιλέξατε αυτό το τέλος;»: 

 
- (Σιωπή). Αχα. -Γιατί μπορεί να ήταν κάτι κακό πάλι για τον αυτοκράτορα.- Μετά θα πήγαινε στο 

δωμάτιο του λυπημένος και θα παραιτιόταν. -  Θα τους έδιωχνε από το βασίλειο.  -Νομίζω πως 

έτσι έγινε η ιστορία και .. (υποκείμενο ΕΛ). 

 

- Θέλω να το βάζω αλλά θέλω να διαβάζω και τι θα έγραφε ο συγγραφέας. - Που βάζω εγώ το δικό 

μου τέλος. - Γιατί μπορεί να γινόταν κάτι κακό και να στεναχωριόμουν εγώ η ίδια για αυτό που 

έγινε για τον αυτοκράτορα. - Θα εμπιστευότανε αυτό το παιδί περισσότερο από τους άλλους και 

θα μπορεί να του έδινε χρήματα ή κάτι άλλο. Μπορούσε όταν μεγαλώσει το παιδί να το πάρει στο 

βασίλειο του να το φροντίζει. - Γιατί αυτό θα έκανα και εγώ αυτό θα έγραφα σαν συγγραφέας 

(υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Εε μπορεί και όχι για να σκέφτομαι και γω το γίνεται στο τέλος. - Ο αυτοκράτορας νευρίασε με 

τους κλέφτες και τους έβαλε φυλακή. - Γιατί πρέπει το ψέμα να τιμωρείται (υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Το έκανε, για να αφήσει τη φαντασία… Νομίζω ότι το έκανε, για να αφήσει τη φαντασία των 

υπόλοιπων παιδιών που τον διαβάζουν, να δώσει το καθένα, μόνο του τέλος στην ιστορία. - 

Φαντάζομαι ότι το παραμύθι αυτό, συνεχίζεται, να κυνηγούν για παράδειγμα… Να έχει δώσει ο 

βασιλιάς λεφτά στους υπηκόους, για να κυνηγήσουν τους απατεώνες και στο τέλος, φαντάζομαι 

ότι θα ζητούσε ο βασιλιάς, πίσω τα λεφτά του και αν δεν τα ζητούσε, θα πήγαιναν φυλακή οι 

απατεώνες. - Το τέλος αυτό καταρχήν νομίζω πως … Προσωπικά είναι για μένα, αλλά είναι το πιο 

δίκαιο και  έστω και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα καλό μάθημα για τους απατεώνες, άσχετα από το 

αν μείνουν για πάντα ή για λίγο καιρό στη φυλακή (υποκείμενο Σ). 

 

11.6.3. Επίρριψη ευθυνών στους άλλους 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι μέσα από την συνέχιση της 

ιστορίας και για το συμβάν του τέλους, έριξε ευθύνες στους άλλους και όχι στον ίδιο του τον 

εαυτό. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν 3 παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτσι) 

που σημαίνει το 75% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις: 
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- Φαντάζομαι ότι το παραμύθι αυτό, συνεχίζεται, να κυνηγούν για παράδειγμα… Να έχει δώσει ο 

βασιλιάς λεφτά στους υπηκόους, για να κυνηγήσουν τους απατεώνες και στο τέλος, φαντάζομαι 

ότι θα ζητούσε ο βασιλιάς, πίσω τα λεφτά του και αν δεν τα ζητούσε, θα πήγαιναν φυλακή οι 

απατεώνες. - Το τέλος αυτό καταρχήν νομίζω πως … Προσωπικά είναι για μένα, αλλά είναι το πιο 

δίκαιο και  έστω και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα καλό μάθημα για τους απατεώνες, άσχετα από το 

αν μείνουν για πάντα ή για λίγο καιρό στη φυλακή (υποκείμενο Σ). 

 

- Ο αυτοκράτορας νευρίασε με τους κλέφτες και τους έβαλε φυλακή. - Γιατί πρέπει το ψέμα να 

τιμωρείται (υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Μετά θα πήγαινε στο δωμάτιο του λυπημένος και θα παραιτιόταν. -  Θα τους έδιωχνε από το 

βασίλειο.  -Νομίζω πως έτσι έγινε η ιστορία και .. (υποκείμενο ΕΛ). 

 

11.6.4. Αυτοβελτίωση αυτοκράτορα 

 

Σε αυτή την υποκατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπανότι μέσα από την συνέχιση της 

ιστορίας τους, ο αυτοκράτορας βελτιώθηκε και άλλαξε συμπεριφορά και εμπιστευόταν πλέον 

τους κατάλληλους ανθρώπους που λένε την αλήθεια όπως είναι το παιδί. Διαπιστώθηκε ότι σε 

αυτή την υποκατηγορία ανήκει 1 παιδί (1 κορίτσι) που σημαίνει το 25% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση: 

 
- Θα εμπιστευότανε αυτό το παιδί περισσότερο από τους άλλους και θα μπορεί να του έδινε 

χρήματα ή κάτι άλλο. Μπορούσε όταν μεγαλώσει το παιδί να το πάρει στο βασίλειο του να το 

φροντίζει. - Γιατί αυτό θα έκανα και γω αυτό θα έγραφα σαν συγγραφέας (υποκείμενο Ε.Α). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 18 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 18: Ποσοστά υποκατηγοριών που αφορούν την συνέχιση/ολοκλήρωση της ιστορίας 

από τα παιδιά. 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Επίρριψη ευθυνών στους άλλους 1 (25%) 2(50%) 3(75%) 

2. Αυτοβελτίωση αυτοκράτορα 1(25%) 0(0%) 1(25%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 18, υπάρχει ομοφωνία από τα αγόρια ως προς την 

συνέχιση της ιστορίας ότι ο αυτοκράτορας έριξε ευθύνες στους άλλους και δεν ανέλαβε καμία 

προσωπική ευθύνη για αυτό που του συνέβη, με το οποίο συμφωνεί και ένα κορίτσι, σύνολο 

(75%). Ακόμη, θίγεται από ένα κορίτσι το ενδεχόμενο αυτοβελτίωσης του αυτοκράτορα 

αλλάζοντας στάση και συμπεριφορά, ενώ κανένα αγόρι δεν κάνει αναφορά σε αυτό το θέμα, 

σύνολο 25%. 

 

11.7. Δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας από τα παιδιά 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να δημιουργήσουν, το καθένα ξεχωριστά, μια 

διαφορετική ιστορία που αφορά το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Μέσα από 

τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τα παιδιά δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες σχετικά με το ζήτημα της εναλλακτικής εκδοχής που αφορά το παραμύθι «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 
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11.7.1. Ο λαός ή οι υπήκοοι ανακαλύπτουν την αλήθεια 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι στην εναλλακτική ιστορία θα 

έβαζαν τον λαό ή τους υπηκόους να αντιλαμβάνονται την απάτη που είχαν στήσει οι υφαντές- 

απατεώνες και να αποκάλυπταν την αλήθεια στον αυτοκράτορα. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν 2 παιδιά (1 αγόρι και 1 κορίτσι) που σημαίνει το 50% του συνόλου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Αν υποθέσουμε ότι 

μπορείς να αλλάξεις αυτήν την ιστορία όπως εσύ θέλεις, τι αλλαγές θα έκανες; Περιέγραψε μου ή 

πες μου τη διαφορετική ιστορία που θα έκανες.»: 

 
- Εεεε… Στην ιστορία μου, αν την άλλαζα, θα έβαζα τους ανθρώπους να αποκαλύψουν ότι ο 

αυτοκράτορας είναι γυμνός και ακόμα και αν ο αυτοκράτορας δεν τους πιστέψει και τους 

χαρακτηρίσει ως ανάξιους, θα τους έκανα τους ανθρώπους να συνέχιζαν να πιστεύουν αυτό που 

είναι σωστό και οι άνθρωποι από μόνοι τους να φυλακίσουν τους απατεώνες, γιατί καταρχήν είναι 

σωστό, πρέπει να πάρουν και αυτοί ένα μάθημα, γιατί αν δεν το έπαιρναν θα συνέχιζαν και είναι 

κακό για τον κόσμο.. Θα πήγαιναν και σε άλλες πόλεις και θα έκλεβαν και εκεί τους ανθρώπους. 

Και… Κυρίως αυτό…(υποκείμενο Σ). 

 

- Θα έβαζα τους υπηκόους να πουν την αλήθεια και να έχαναν και την θέση τους έπρεπε να μάθει 

ο αυτοκράτορας την αλήθεια και να μην ξεγελαστεί από αυτούς τους απατεώνες. - Θα το έβαζα θα 

το άφηνα εκεί. - Ναι μπορούσε και να είχε γίνει αυτό που γινόταν τώρα και να έλεγε πάλι την 

αλήθεια ή θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι απατεώνες κάτι άλλο και να το έβρισκε το παιδί 

(υποκείμενο Ε.Α). 

 

11.7.2. Τιμωρία υφαντών 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι στην εναλλακτική ιστορία θα 

έβαζαν να τιμωρηθούν οι υφαντές-απατεώνες μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. Διαπιστώθηκε 

ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3 παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτσι) που σημαίνει το 75% του 

συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Αν 

υποθέσουμε ότι μπορείς να αλλάξεις αυτήν την ιστορία όπως εσύ θέλεις, τι αλλαγές θα έκανες; 

Περιέγραψε μου ή πες μου τη διαφορετική ιστορία που θα έκανες.Τι ζωγράφισες»: 

 
- Προσωπικά, το ιδανικό τέλος στο παραμύθι αυτό, θα ήτανε να πάνε οι κακούργοι φυλακή και να 

έμεναν αρκετό καιρό και αν δεν το καταλάβαιναν να μην έφευγαν. Στη ζωγραφιά μου έδωσα τον 

τίτλο «Οι υπηρέτες βάζουν φυλακή τους απατεώνες». - Απεικονίζει δύο υπηρέτες και μία φυλακή 

με τους δύο απατεώνες. Φυλακίζουν τους απατεώνες (Ιχνογράφημα 2) (υποκείμενο Σ). 

 

- Δεν θα άλλαζα κάτι μόνο το τέλος. Να μπουν οι απατεώνες στη φυλακή. Ζωγράφισα μια φυλακή 

που μέσα της είναι οι φυλακισμένοι και απέξω είναι ένας στρατιώτης που τους φυλάει. Ο βασιλιάς 

τους έβαλε για τιμωρία. - Γιατί είναι στη φυλακή αποκαλύφτηκε η αλήθεια και θα μείνουν εκεί για 

χρόνια (Ιχνογράφημα 2)(υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Να έπιανε τους απατεώνες να τους έβαζε στη φυλακή και να τους τιμώριζε για παράδειγμα για 

έναν χρόνο για αυτό που κάνανε. Να κάθονται στη φυλακή και να φτιάχνουν ρούχα ή να πλένουν 

ή να ράβουν. - Ζωγράφισα εε τους απατεώνες να είναι μέσα στη φυλακή και από δίπλα να είναι 

αυτός που προσέχει για να μη φύγουνε και μετά από τα σκαλιά να κατεβαίνει και να έρχεται κοντά 

εκεί στην φυλακή ο αυτοκράτορας και ο τίτλος που έβαλα είναι οι φυλακισμένοι με τρεις τελίτσες 

στο τέλος. - Γιατί έπρεπε να τιμωρηθούν με αυτά που κάνανε στον αυτοκράτορα και γιατί όλα αυτά 

έπρεπε  να τιμωρηθούν για να μάθει όλη την αλήθεια ο αυτοκράτορας και να φυλακιστούν για όλα 

αυτά που κάνανε και όλα αυτά τα ψέματα που είπανε για να πάρουνε χρήματα.- Για να τιμωρηθούν 

για όλα αυτά και να έχουνε και μόνο ένα κρεβάτι. - Χαρούμενα ένιωσα γιατί μπήκαν στη φυλακή 

κάποιοι που ήταν απατεώνες. (Ιχνογράφημα 2) (υποκείμενο Ε.Α). 
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11.7.3. Ο βασιλιάς γίνεται υπηρέτης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι στην εναλλακτική ιστορία θα 

έβαζαν τον βασιλιά στην θέση των υπηρετών. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 

1 παιδί (1 κορίτσι) που σημαίνει το 25% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε 

σχέση με τα ερωτήματα «Αν υποθέσουμε ότι μπορείς να αλλάξεις αυτήν την ιστορία όπως εσύ 

θέλεις, τι αλλαγές θα έκανες; Περιέγραψε μου ή πες μου τη διαφορετική ιστορία που θα έκανες.»: 

 
- Θααα τους υπηρέτες θααα τους έβαζα βασιλιάδες (υποκείμενο ΕΛ). 

 

11.7.4. Οι απατεώνες παίρνουν όλα τα ρούχα του αυτοκράτορα 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι στην εναλλακτική ιστορία θα 

έβαζαν τους απατεώνες-υφαντές να πάρουν όλα τα ρούχα του αυτοκράτορα. Διαπιστώθηκε ότι 

σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 παιδί (1 κορίτσι) που σημαίνει το 25% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση με αυτό που απεικονίζει η ζωγραφιά «Οι άδειες κρεμάστρες 

τι δείχνουν;»: 

 

- Ότι είναι σε ένα κρεβάτι και είναι θυμωμένος και στεναχωρημένος. -  Ότι ξαπλώνει πάνω 

στο κρεβάτι λυπημένος.- Ότι του έχουν πάρει τα ρούχα. -Οι απατεώνες (υποκείμενο ΕΛ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 19 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 19: Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας από τα 

παιδιά. 
Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Ο λαός ή οι υπηκόοι ανακαλύπτουν την αλήθεια 1 (25%) 1(25%) 2(50%) 

2. Τιμωρία υφαντών 1(25%) 2(50%) 3(75%) 

3. Ο βασιλιάς γίνεται υπηρέτης 1(25%) 0(0%) 1(25%) 

4. Οι απατεώνες παίρνουν όλα τα ρούχα του αυτοκράτορα 1(25%) 0 (0%) 1(25%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 19, κατά τη δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας από 

τα παιδιά το μεγαλύτερο ποσοστό (75%) βάζει τους υφαντές να τιμωρούνται από τον 

αυτοκράτορα. Ακολουθεί η άποψη ότι θα μπορούσαν ο λαός ή υπήκοοι να αποκαλύψουν την 

αλήθεια (50%). Ακόμη, ένα κορίτσι βάζει τον βασιλιά να γίνεται υπηρέτης (25%) και στην 

επόμενη κατηγορία ένα κορίτσι πάλι βάζει τους απατεώνες να παίρνουν όλα τα ρούχα του 

αυτοκράτορα (25%). Στις τελευταίες δύο κατηγορίες τα αγόρια δεν έκαναν αναφορά σε αυτά τα 

θέματα. 

 

 

 

11.8. Ηθικά μηνύματα που αφήνουν τα παιδιά μετά την προσπάθεια ολοκλήρωσης του 

παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να δημιουργήσουν, το καθένα ξεχωριστά την 

δική του εναλλακτική ιστορία που αφορά το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 
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Μέσα από την διαμόρφωση της εναλλακτικής ιστορίας τα παιδιά προέβαλαν τα ηθικά μηνύματα 

που καλείται να ανακαλύψει ο αναγνώστης. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες που αφορούν τα ηθικά μηνύματα που αφήνουν τα παιδιά στην προσπάθεια να 

ολοκληρώσουν το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

11.8.1. Το ψέμα τιμωρείται 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που μέσα από την συνέχιση της ιστορίας είπαν 

ότι οι υφαντές τιμωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα, κάτι που φανερώνει ότι για εκείνους το ψέμα 

πρέπει να τιμωρείται. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 παιδιά (2 αγόρια και 2 κορίτσια) που 

σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους: 

 
- Να έπιανε τους απατεώνες να τους έβαζε στη φυλακή και να τους τιμώριζε παράδειγμα για έναν 

χρόνο για αυτό που κάνανε. - Να κάθονται στη φυλακή και να φτιάχνουν ρούχα ή να πλένουν ή να 

ράβουν (υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Θα τους έδιωχνε από το βασίλειο (υποκείμενο ΕΛ). 

 

- Γιατί πρέπει το ψέμα να τιμωρείται. - Ήθελα στο τέλος να δείξω ότι οι κακοί τιμωρούνται 

(υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Το τέλος αυτό καταρχήν νομίζω πως … Προσωπικά είναι για μένα, αλλά είναι το πιο δίκαιο και  

έστω και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα καλό μάθημα για τους απατεώνες, άσχετα από το αν μείνουν 

για πάντα ή για λίγο καιρό στη φυλακή (υποκείμενο Σ). 

 

11.8.2. Η αλήθεια ανταμείβεται 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που μέσα από την συνέχιση της ιστορίας είπαν 

ότι ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να επιβραβεύσει με κάποιο τρόπο το παιδί που του αποκάλυψε 

την αλήθεια, καθώς η αλήθεια πάντα επιβραβεύεται και ανταμείβεται. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή 

την κατηγορία ανήκει 1 παιδί (1 κορίτσι) που σημαίνει το 25% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η απάντηση: 

 
- Θα εμπιστευότανε αυτό το παιδί περισσότερο από τους άλλους και θα μπορεί να του έδινε 

χρήματα ή κάτι άλλο. - Μπορούσε όταν μεγαλώσει το παιδί να το πάρει στο βασίλειο του να το 

φροντίζει (υποκείμενο Ε.Α). 

 

11.8.3. Η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που μέσα από τη συνέχιση της ιστορίας είπαν 

ότι η αλήθεια και οι αξίες κατέχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν 2 παιδιά (1 αγόρι και 1 κορίτσι) που σημαίνει το 50% του συνόλου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις: 

 
- Θα έβαζα τους υπηκόους να πουν την αλήθεια και να έχανα και την θέση τους έπρεπε να μάθει 

ο αυτοκράτορας την αλήθεια και να μην κοροϊδευτεί από αυτούς τους απατεώνες (υποκείμενο 

Ε.Α). 

 

- Εεεε… Στην ιστορία μου, αν την άλλαζα, θα έβαζα τους ανθρώπους να αποκαλύψουν ότι ο 

αυτοκράτορας είναι γυμνός και ακόμα και αν ο αυτοκράτορας δεν τους πιστέψει και τους 

χαρακτηρίσει ως ανάξιους, θα τους έκανα τους ανθρώπους να συνέχιζαν να πιστεύουν αυτό που 
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είναι σωστό και οι άνθρωποι από μόνοι τους να φυλακίσουν τους απατεώνες, γιατί καταρχήν είναι 

σωστό, πρέπει να πάρουν και αυτοί ένα μάθημα, γιατί αν δεν το έπαιρναν θα συνέχιζαν και είναι 

κακό για τον κόσμο (υποκείμενο Σ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται  στον Πίνακα 20 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 20: Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τα ηθικά μηνύματα που αφήνουν στην 

προσπάθεια δημιουργίας εναλλακτικής ιστορίας από τα παιδιά. 

 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Το ψέμα τιμωρείται 2 (50%) 2(50%) 4(100%) 

2. Η αλήθεια ανταμείβεται 1(25%) 0(0%) 1(25%) 

3. Η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας 1(25%) 1(25%) 2(50%) 

 

Όπως διατυπώνεται και από τον Πίνακα 20, υπάρχει ομοφωνία από τα αγόρια ότι το ψέμα 

πρέπει να τιμωρείται ενώ μόνο ένα κορίτσι έθιξε το θέμα, σύνολο 75%. Επίσης, μόνο ένα κορίτσι 

υποστήριξε ότι η αλήθεια ανταμείβεται ενώ τα αποτελέσματα από την πλευρά των αγοριών είναι 

μηδενικά καθώς δεν αναφέρθηκαν στο θέμα. Τέλος, ένα αγόρι και ένα κορίτσι υποστηρίζουν ότι 

η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας (50%). 

 

11.9. Κατανόηση της ιστορίας από τα παιδιά 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας να πουν, το καθένα ξεχωριστά, τι κατάλαβαν 

από τα παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Μέσα από τις αναλύσεις που κάναμε 

στις απαντήσεις που μας έδωσαν τα παιδιά καταλήγουμε ότι προέκυψαν αρκετά νοήματα από τα 

ίδια. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες για τα ζητήματα- νοήματα 

που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο παραμύθι. 

 

11.9.1. Λόγω αφέλειας υπάρχει πιθανότητα εξαπάτησης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι η αφέλεια και η ευκολοπιστία 

ενός ανθρώπου μπορεί να οδηγήσει στην εξαπάτηση του από κάποιος άλλους. Διαπιστώθηκε ότι 

σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 2 παιδιά (1 αγόρι και 1 κορίτσι) που σημαίνει το 50% του 

συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα ερωτήματα «Τι 

κατάλαβες από την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το νόημα της 

ιστορίας;»: 

 
- Ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε κάποιον που δεν ξέρουμε και ότι αν τον πιστέψουμε μπορεί να 

είναι κάτι λάθος στο τέλος και να και να την πατήσουμε. - Ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε κάθε 

άνθρωπο που βρίσκουμε στο δρόμο και να τον εμπιστευόμαστε. - Γιατί δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι 

τους ανθρώπους που δεν ξέρεις. - Ότι δεν πρέπει να ξέρεις πρέπει να ξέρεις ανθρώπους για να τους 

ξέρεις πραγματικά για να τους εμπιστεύεσαι παρά να μην τους ξέρεις και να τους εμπιστεύεσαι 

όπως έκανε και ο αυτοκράτορας και στην τελική στο τέλος την πάτησε. (Ιχνογράφημα 1) 

(υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Κατάλαβα ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε εύκολα τους άλλους. - Ότι δεν πρέπει να 

εμπιστευόμαστε τον οποιοδήποτε. - Ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους άλλους και να λέμε 

αλήθεια (υποκείμενο ΕΜ). 
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11.9.2. Ο εγωκεντρισμός φθείρει τον άνθρωπο 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι ο εγωκεντρισμός φθείρει τον 

άνθρωπο, όπως ακριβώς έγινε και με τον αυτοκράτορα που θεωρούσε τον εαυτό του το 

επίκεντρο. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 παιδιά (2 αγόρια και 2 κορίτσια) 

που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Τι κατάλαβες από την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το 

νόημα της ιστορίας; Τι έχεις ζωγραφίσει»: 

 
- Δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε οι καλύτεροι αλλά μπορούμε να δίνουμε σημασία στους 

ανθρώπους πιο πολύ (υποκείμενο Ε.Α). 

 

-Ότι δεν είναι ότι να μην νοιαζόμαστε πάντα για τα ρούχα και να μην κάνουμε πράγματα που να 

είναι άσχημα όπως τους απατεώνες. - Ότι να μη νοιαζόμαστε πάντα για ένα πράγμα όπως τα ρούχα 

όπως το φαγητό..-Για τους ανθρώπους. Τον άρχοντα να κοιτάζετε στον καθρέφτη και είναι μισός 

και εδώ την κρεμάστρα με τα ρούχα του, το καπέλο, το παντελόνι και την μπλούζα.  Να βλέπει τα 

ρούχα του στον καθρέφτη.(Ιχνογράφημα 1) (υποκείμενο ΕΛ).  

 

- Νομίζω, ότι ήθελα να μας πει, ότι δεν είναι σωστό να είσαι τόσο… Σαν θαυμαστής με τα ρούχα 

και να είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή δεν χρειάζεται να… Ξέρω γω, μπορεί ο βασιλιάς 

να ήθελε να μείνει στην ιστορία και για αυτό να αγόραζε τόσα ρούχα, για να είναι όμορφος και να 

τον κάνουν σε άγαλμα. - Έχω ζωγραφίσει το λαό και πάνω σε ένα βράχο, που ο βράχος έχει και 

πράσινα φυτά, είναι ο βασιλιάς. Ναι εκεί είναι μόνος του (Ιχνογράφημα 1) (υποκείμενο Σ). 

 

- Ότι δεν πρέπει να νοιαζόμαστε για την εμφάνιση μας τόσο πολύ αλλά  για τους ανθρώπους 

(υποκείμενο ΕΜ). 

 

11.9.3. Η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι η αλήθεια και οι αξίες κατέχουν 

σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και πρέπει να τις επικροτούμε ότι και αν αντιμετωπίζουμε. 

Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 παιδιά (2 αγόρια και 2 κορίτσια) που 

σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις τους σε σχέση με τα 

ερωτήματα «Τι κατάλαβες από την ιστορία; Ποιο είναι το μήνυμα της ιστορίας; Ποιο είναι το 

νόημα της ιστορίας;»: 

 
- Δεν χρειάζεται να λέμε ψέματα ενώ μπορούμε να λέμε πάντα την αλήθεια και να μην κρύβουμε 

κάτι ο ένας με τον άλλον (υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Γιατί άμα λέμε ψέματα, άμα λέμε ψέματα θα συνέχεια θα αποκαλυφθούν τα ψέματα και μετά δεν 

θα ξέρουμε τι γίνεται. - Γιατί χρειάζεται η αλήθεια (υποκείμενο ΕΛ). 

 

- Ε νομίζω ότι… Το πιο βαθύ… Εεεε η πιο βαθιά αποκάλυψη του κειμένου, ήτανε… Εμμμ… 

Πως… Ακόμα και αν σε αποκαλύψουν ότι είσαι ανάξιος, ακόμα και αν σε αποκαλύψουν ότι ήσουν 

ανάξιος, να το μαρτυρήσεις, γιατί αν δεν το μαρτυρούσε τώρα το παιδάκι, μπορεί τα παιδιά θα 

είχαν να πουν, πώς θα πιάσουμε ξέρω εγώ του κλέφτες και… (υποκείμενο Σ). 

 

- Γιατί η αλήθεια πρέπει να αποκαλύπτεται. Γιατί αν πεις ένα ψέμα μπορεί να αναγκαστείς να πεις 

και άλλο ψέμα. - Ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους άλλους και να λέμε αλήθεια (υποκείμενο 

ΕΜ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 21 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 21: Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν τα νοήματα που προσέλαβαν τα παιδιά από το 

παραμύθι. 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Λόγω αφέλειας υπάρχει πιθανότητα εξαπάτησης 1 (25%) 1(25%) 2(50%) 

2. Ο εγωκεντρισμός φθείρει τον άνθρωπο 2(50%) 2(50%) 4(100%) 

3. Η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας 2(50%) 2(50%) 4(100%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 21, υπάρχει ομοφωνία ότι ο εγωκεντρισμός φθείρει 

τον άνθρωπο και ότι η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας (100%). Άλλο ένα 

ζήτημα που θίγουν τα μεγαλύτερα παιδιά είναι ότι λόγω αφέλειας υπάρχει πιθανότητα 

εξαπάτησης (50%). 

 

11.10. Ταύτιση των παιδιών με κάποιον χαρακτήρα από το παραμύθι 

 

Ζητήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας μας να πουν το καθένα ξεχωριστά, με ποιον 

χαρακτήρα από το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» ταυτίστηκαν. Μέσα από 

τις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τα παιδιά δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κατηγορίες σχετικά με την ταύτιση τους με κάποιον χαρακτήρα. 

 

11.10.1. Η επανάληψη ψέματος ως λόγος ταύτισης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι ταυτίζονται με κάποιον 

χαρακτήρα λόγω επανάληψης ψέματος. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει 1 παιδί 

(1 αγόρι) που σημαίνει το 25% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση σε σχέση 

με το ερώτημα «Με ποιον από τους ήρωες ταυτίστηκες περισσότερο και γιατί;»: 

 
- Εεε αν μιλήσουμε για παλιά, θα έμοιαζα περισσότερο με τους υφαντήδες, γιατί έλεγα ψέματα και 

αν ήταν για τώρα, μοιάζω πιο πολύ με το κοριτσάκι (υποκείμενο Σ). 

 

11.10.2. Η αλήθεια και η ειλικρίνεια ως λόγοι ταύτισης 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που είπαν ότι ταυτίζονται με κάποιον 

χαρακτήρα λόγω αποκάλυψης της αλήθειας. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

4 παιδιά (2 αγόρια και 2 κορίτσια) που σημαίνει το 100% του συνόλου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε σχέση με την ερώτηση «Με ποιον από τους ήρωες ταυτιστήκατε 

περισσότερο και γιατί;»: 

 
- Ε… Τώρα όπως είμαι… τώρα, στην ηλικία μου τώρα, δεν λέω και πολλά. Δηλαδή… πιο πολύ 

αλήθεια.  - Εγώ θα ήθελα να ήμουνα… Καταρχήν, το κοριτσάκι. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έχουν 

κάτι κακό. Για παράδειγμα, οι υφαντήδες ήταν απατεώνες, ε και ο βασιλιάς, δεν θα ήθελα να 

ρεζιλευόμουνα… - Έκανα το σωστό…- Εεε αν μιλήσουμε για παλιά, θα έμοιαζα περισσότερο με 

τους υφαντήδες, γιατί έλεγα ψέματα και αν ήταν για τώρα, μοιάζω πιο πολύ με το κοριτσάκι 

(υποκείμενο Σ). 

 

- Γιατί και γω που είμαι παιδί θα έλεγα την αλήθεια. - Το παιδί γιατί είπε την αλήθεια. - Μοιάζω 

με το παιδί γιατί και γω είμαι παιδί και λέω την αλήθεια (υποκείμενο ΕΜ). 

 

- Το παιδάκι γιατί θα ήθελα να αποκαλύψω στον αυτοκράτορα τώρα την αλήθεια και σε όλο τον 

λαό. - Στο παιδάκι. Γιατί κι γω μερικές φορές αν λέει κάποιος ψέματα αποκαλύπτω την αλήθεια. - 
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Δεν θα ήμουνα αδικημένη αλλά θα χαιρόμουν που αποκάλυπτα την αλήθεια και το έμαθε όλος ο 

λαός αλλά και ο αυτοκράτορας (υποκείμενο Ε.Α). 

 

- Θα αποκάλυπτα. -(Σιωπή για λίγο). Το παιδάκι. -Γιατί αποκάλυψε την αλήθεια.-Εεε γιατί θα 

έλεγα την αλήθεια και θα μου έλεγαν μπράβο. - -Πως είναι καλά παιδιά (υποκείμενο ΕΛ). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 22 τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 22: Ποσοστά κατηγοριών που αφορούν την ταύτιση με κάποιον από τους ήρωες του 

παραμυθιού. 

Α/Α Κατηγορίες Κορίτσια Αγόρια Σύνολο 

1. Η επανάληψη ψέματος ως λόγος ταύτισης 0 (0%) 1(25%) 1(25%) 

2. Η αλήθεια και η ειλικρίνεια ως λόγοι ταύτισης 2(50%) 2(50%) 4 (100%) 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 22 υπάρχει ομοφωνία στο ότι ταυτίζονται με τον 

χαρακτήρα (παιδί) λόγω της ειλικρίνειας και της αλήθειας που το διέπει (100%). Ένα αγόρι 

υποστήριξε ότι ταυτίζεται με κάποιον από τους χαρακτήρες λόγω επανάληψης του ψέματος ενώ 

κανένα κορίτσι δεν έκανε αναφορά σε αυτό το ζήτημα (25%). 

 

11.11. Επίλογος 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα νοήματα του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα 

του αυτοκράτορα» προσλήφθηκαν από όλα τα παιδιά, παρόλο που η έρευνα πραγματεύεται 

διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια των παιδιών και αυτό εντοπίζεται 

στις απαντήσεις που δόθηκαν. Μέσα από αυτή την συνδιαλλαγή που υπήρχε με το κείμενο και 

τα υποκείμενα διαπιστώθηκε ότι το κορίτσι μικρότερης ηλικίας έδωσε την πιο ξεκάθαρη 

απάντηση όσον αφορά την προτίμηση του ανοιχτού τέλους και δεν έκανε καμία νύξη ως προς 

το κλειστό.  

Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση καθώς τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας δεν έδωσαν αρχικά 

ξεκάθαρη απάντηση ως προς την προτίμηση τους. Ίσως αυτό να δικαιολογείται από το ότι τα 

παιδιά μικρότερης ηλικίας σκέφτονται και εκφράζουν την άποψη τους πιο αυθόρμητα 

συγκριτικά με τα μεγαλύτερα παιδιά. Επίσης, είναι άξιο να σημειωθεί ότι τα μικρότερο αγόρι 

στην διαδικασία ταύτισης του με κάποιον ήρωα έκανε διαχωρισμό σε σχέση με παλαιότερα και 

τώρα. Αυτό δείχνει ότι είναι σημαντικά ευαισθητοποιημένος και κατανοεί τι είναι σωστό και τι 

όχι και παράλληλα δείχνει ένα υψηλό επίπεδο ωριμότητας κάνοντας αυτόν τον διαχωρισμό (βλ. 

Πίνακα 22). 

Όσον αφορά την κατανόηση της ιστορίας τα μηνύματα, νοήματα που προσλήφθηκαν από 

τα παιδιά ήταν ξεκάθαρα και τα ηθικά μηνύματα που δημιούργησαν από την προσπάθεια 

ολοκλήρωσης της ιστορίας ήταν ξεκάθαρα και ουσιαστικά. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της 

ιστορίας από τα ίδια ήταν μια ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία για τα ίδια καθώς τους 

δόθηκε η ευκαιρία να εντάξουν μέσα σε εκείνη τα προσωπικά τους βιώματα, αξίες και 

αντιλήψεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ «ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 
 

 

12.1. Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στους γονείς 

και στα παιδιά τους όσον αφορά στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» καθώς 

και η ενδεχόμενη επίδραση, επιρροή των αντιλήψεων των γονέων στην διαμόρφωση των 

αντιλήψεων των παιδιών τους. 

 

12.2. Σύγκριση απόψεων πρώτης οικογένειας 

 

Η πρώτη οικογένεια αποτελείται από τα εξής υποκείμενα της έρευνας, τους 

γονείς:πατέρας (υποκείμενο ΜΑΝ), μητέρα (υποκείμενο Μ) και τα παιδιά: αγόρι (υποκείμενο 

Σ), κορίτσι (υποκείμενο ΕΛ). Από την μελέτη των απαντήσεων των υποκειμένων, διαπιστώνεται 

ότι υπάρχουν κοινές αντιλήψεις ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά τους ως προς τα ζητήματα 

που θίγει το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Αναλυτικά, το ζήτημα της αλήθειας που θίγεται στο συγκεκριμένο παραμύθι και 

ιδιαίτερα η αποκάλυψη της αλήθειας από το μικρό παιδί, άρεσε τόσο στους γονείς όσο και στο 

αγόρι της οικογένειας (υποκείμενο Σ). Ειδικότερα, το αγόρι (υποκείμενο Σ) αναφέρει ότι του 

άρεσε που αποκαλύφθηκε η αλήθεια από το παιδί καθώς έχει την ικανότητα να διακρίνει τι είναι 

σωστό και τι όχι. Από αυτή την αναφορά διαπιστώνεται ότι το αγόρι (υποκείμενο Σ) έχει 

καλλιεργήσει σημαντικά την ηθική του κάνοντας νύξη σε αυτό το ζήτημα. Παράλληλα, σε αυτό 

το σημείο διαφαίνεται ότι η επαφή του αγοριού με τα παραμύθια το βοηθάει στην δημιουργία 

και τη υιοθέτηση αξιών, όπως υποστήριξαν και οι γονείς του. Ακόμη, ως προς το ζήτημα της 

αποκάλυψης της αλήθειας τα παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας έχουν βαθύτερη σκέψη, 

καθώς αναφέρονται στα συναισθήματα που προκλήθηκαν στον αυτοκράτορα μετά την 

αποκάλυψη της αλήθειας από το παιδί (κοροϊδία, ρεζίλι). Αυτή η διαδικασία να μπουν στην θέση 

ενός άλλου ατόμου, φανερώνει έντονα ότι η συχνή επαφή τους με τα παραμύθια βοήθησε 

σημαντικά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη.  

Ως προς το ζήτημα της έμφασης στην εμφάνιση του αυτοκράτορα τόσο οι δύο γονείς όσο 

και το αγόρι (υποκείμενο Σ) συγκλίνουν στην άποψη ότι ο αυτοκράτορας δεν αποδέχεται τον 

εαυτό του και επιθυμεί με κάποιο τρόπο να τον προσέξουν. Από την άλλη πλευρά, τόσο το 

κορίτσι (υποκείμενο ΕΛ) όσο και το αγόρι (υποκείμενο Σ), αναφέρονται στο ότι ο αυτοκράτορας 

έδινε περισσότερη σημασία στην εμφάνιση του, διότι αγαπούσε πολύ τα υλικά αγαθά. 

Όσον αφορά στο ζήτημα της υποκρισίας που θίγεται στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα 

του αυτοκράτορα», υπάρχουν αρκετές ομοιότητες των απόψεων μεταξύ των μελών της 

οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα μέλη της οικογένειας συγκλίνουν στο ότι οι υφαντές δεν 

αποκάλυψαν την αλήθεια προς οικονομικό τους όφελος. Ακόμη παρατηρείται ότι οι δύο γονείς 

και το αγόρι (υποκείμενο Σ) αναφέρονται ότι η αυτοεικόνα των χαρακτήρων και η αποφυγή 

αρνητικών χαρακτηρισμών συνιστά αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας. Από την άλλη πλευρά, 
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αναφορά στον φόβο ως αιτία μη αποκάλυψης της αλήθειας συγκλίνουν οι απόψεις του πατέρα 

(υποκείμενο ΜΑΝ) και του κοριτσιού (υποκείμενο ΕΛ). 

Ως προς τους λόγους που εξαπατήθηκε ο αυτοκράτορας υπάρχουν ποικίλες απόψεις. 

Αρχικά, η μητέρα (υποκείμενο Μ) και το αγόρι (υποκείμενο Σ) αναφέρονται στην αφέλεια του 

αυτοκράτορα ως λόγο εξαπάτησης. Οι δύο γονείς αναφέρονται στην ματαιοδοξία του 

αυτοκράτορα ως λόγο εξαπάτησης και τα παιδιά δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτό το ζήτημα. 

Ο πατέρας (υποκείμενο ΜΑΝ) αναφέρεται στην έλλειψη ικανοτήτων ως παράγοντα εξαπάτησης 

ενώ το κορίτσι (υποκείμενο ΕΛ) αναφέρεται στην εφευρετικότητα των απατεώνων ως 

παράγοντα εξαπάτησης.  

Όσον αφορά στο ζήτημα της πρόσληψης του τέλους οι γονείς ικανοποιήθηκαν από το 

ανοιχτό τέλος, καθώς όπως υποστηρίζουν δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να συμπληρώσει την 

ιστορία και βοηθάει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας του. Η μητέρα των 

παιδιών (υποκείμενο Μ) υποστήριξε ότι τα παιδιά, ακόμη και στο κλειστό τέλος, επιθυμούν να 

βάλουν το δικό τους τέλος. Όμως το αγόρι (υποκείμενο Σ) υποστήριξε αρχικά ότι δεν του άρεσε 

το ανοιχτό τέλος του παραμυθιού καθώς του δημιουργούσε αναπάντητες απορίες. Στην συνέχεια 

όμως άλλαξε γνώμη, υποστηρίζοντας ότι ο συγγραφέας του δίνει την δυνατότητα να αναπτύξει 

την φαντασία του και να δημιουργήσει το δικό του τέλος. Από την άλλη εξαρχής, το κορίτσι 

(υποκείμενο ΕΛ) υποστήριξε την προτίμηση του ανοιχτού τέλους, δείχνοντας έτσι την 

εξοικείωση της με αυτό τον τύπο κλεισίματος του συγγραφέα. Ίσως αυτή η διαφοροποίηση στις 

απόψεις ανάμεσα στα αδέρφια έγκειται στο ότι παρόλο που το κορίτσι είναι μικρότερο ωριμάζει 

πιο γρήγορα και δίνει συνειδητοποιημένες απαντήσεις σε αντίθεση με τα αγόρια που δρουν 

επιπόλαια.  

Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της ιστορίας παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις ως προς 

τα μέλη της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της 

ιστορίας βάζουν τον αυτοκράτορα να αλλάζει προς το καλύτερο συμπεριφορά και στάση ενώ τα 

παιδιά βάζουν τον αυτοκράτορα να επιρρίπτει ευθύνες στους άλλους. Ίσως αυτή η 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας υπάρχει καθώς είναι έντονο το φαινόμενο 

στα μικρά παιδιά η άρνηση των ευθυνών και η επίρριψη τους σε άλλους.  

Ως προς την δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας παρουσιάζονται κοινά σημεία ανάμεσα 

στον πατέρα (υποκείμενο ΜΑΝ) και στο αγόρι (υποκείμενο Σ). Ειδικότερα, τόσο ο πατέρας 

(υποκείμενο ΜΑΝ) όσο και το αγόρι (υποκείμενο Σ) αναφέρονται στο ότι η αλήθεια 

αποκαλύπτεται στον αυτοκράτορα από έναν αυλικό ή από κάποιο άτομο του λαού. Παράλληλα, 

η μητέρα (υποκείμενο Μ) και το αγόρι (υποκείμενο Σ) αναφέρονται στην τιμωρία των υφαντών. 

Από την άλλη, το κορίτσι (υποκείμενο ΕΛ) δεν παρουσιάζει ομοιότητα στις απόψεις της με τα 

υπόλοιπα μέλη καθώς αναφέρει ότι ο βασιλιάς γίνεται υπηρέτης και ότι οι απατεώνες παίρνουν 

όλα τα ρούχα του αυτοκράτορα. 

Όσον αφορά στην κατανόηση της ιστορίας, τα νοήματα που προσέλαβαν τόσο οι γονείς 

όσο και τα παιδιά είναι ποικίλα. Σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας υπάρχει 

στο ότι η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Παράλληλα, κοινές 

απόψεις παρουσιάζουν τα αδέρφια (υποκείμενο Σ και υποκείμενο ΕΛ) ότι ο εγωκεντρισμός 

φθείρει τον άνθρωπο και πρέπει να δίνεται βαρύτητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Ακόμη, κοινές 

απόψεις παρουσιάζουν οι γονείς ως προς το ότι ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια του παιδιού 

οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Από την άλλη, η μητέρα (υποκείμενο Μ) αναφέρεται 

ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο φαίνεσθαι και στο είναι ενώ ο πατέρας (υποκείμενο 

ΜΑΝ) κάνει λόγο για την υποκρισία που υπάρχει στην ζωή και στην εξάρτηση που υπάρχει από 

κάποιους ανθρώπους. 

Ως προς την ταύτιση που υπάρχει με τους χαρακτήρες του παραμυθιού οι απόψεις 

ανάμεσα στα μέλη διαφοροποιούνται. Ειδικότερα, η μητέρα (υποκείμενο Μ) αναφέρεται ότι 

ταυτίζεται με τον γονιό του παιδιού καθώς και η ίδια είναι γονιός, αποκαλύπτοντας έντονα το 

βιωματικό στοιχείο καθώς η ίδια είναι μητέρα. Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας ταυτίζεται με 
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τον γέρο υπουργό που κράτα τους θεσμούς, ενδεχομένως και εκείνος να κρατά τους θεσμούς 

μέσα στο σπίτι. Στα παιδιά παρουσιάζεται σύγκλιση απόψεων όσον αφορά στην αλήθεια και 

στην ειλικρίνεια του παιδιού. Ειδικότερα τα δύο αδέρφια (υποκείμενο Σ και υποκείμενο ΕΛ) 

ταυτίζονται με το παιδί, καθώς λένε τα ίδια την αλήθεια και επιβραβεύονται. Από την άλλη, το 

αγόρι (υποκείμενο Σ) κάνει ένα διαχωρισμό λέγοντας ότι παλιότερα θα έμοιαζε με τους 

υφαντήδες καθώς και εκείνος έλεγε ψέματα ενώ πλέον δεν λέει. Η ταύτιση που παρουσιάζουν 

τα δύο αδέρφια καθιστά έντονο το βιωματικό στοιχείο καθώς περιγράφουν εμπειρίες και 

βιώματα της καθημερινής τους ζωής.  

 

12.2.1. Συμπέρασμα 

 

Συνοψίζοντας, παρατηρείται έντονη επίδραση των απόψεων των παιδιών από τους γονείς 

τους και ιδιαίτερα σε μεγαλύτερο βαθμό συγκλίνουν οι αντιλήψεις του αγοριού με εκείνες των 

γονέων. Οι γονείς διείσδυσαν και εμβάθυναν περισσότερο στα νοήματα του παραμυθιού όντας 

έμπειροι αναγνώστες σε σχέση με τα παιδιά που είναι υπό διαμόρφωση αναγνώστες. Σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο το παραμύθι προσλήφθηκε ικανοποιητικά από τα παιδιά και αυτό έγκειται 

στην συνεχή επαφή τους με το είδος του παραμυθιού. Αυτή η συνεχής επαφή διαπιστώνεται, 

καθώς τα παιδιά της οικογένειας μπόρεσαν να μπουν και στη θέση ενός άλλου ατόμου, στην 

προκειμένη περίπτωση του αυτοκράτορα, καθιστώντας σαφές ότι το παραμύθι βοηθάει 

σημαντικά στην συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ακόμη, φαίνεται και από το ότι το αγόρι 

που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αναφέρεται στον διαχωρισμό του τι είναι σωστό και τι όχι 

αποδεικνύοντας ότι το παραμύθι δρα καταλυτικά στον ηθικό κόσμο του παιδιού με την 

διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Από την άλλη, όταν το κορίτσι κάνει αναφορά στην 

εφευρετικότητα των απατεώνων και την αλλαγή των ρόλων μέσα στο παραμύθι διαπιστώνεται 

η σπουδαιότητα του παραμυθιού όσον αφορά την ανάπτυξη της φαντασίας. Επομένως, 

συμπεραίνεται ότι οι απόψεις που έχουν οι γονείς για το παραμύθι και η συχνή επαφή με τα 

παιδιά τους μόνο θετικά μπορεί να δράσει, κάτι που αναδεικνύεται στον τρόπο πρόσληψης του 

παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

 

12.3. Σύγκριση απόψεων δεύτερης οικογένειας 

 

Η δεύτερη οικογένεια αποτελείται από τα εξής υποκείμενα της έρευνας, τους γονείς: 

πατέρας (υποκείμενο Δ), μητέρα (υποκείμενο Ι) και το παιδί: κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α). Από την 

μελέτη των απαντήσεων των υποκειμένων, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κοινές αντιλήψεις 

ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά τους ως προς τα ζητήματα που θίγει το παραμύθι «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Αρχικά, το ζήτημα της αλήθειας που θίγεται στο συγκεκριμένο παραμύθι και ιδιαίτερα η 

αποκάλυψη της αλήθειας από το μικρό παιδί άρεσε τόσο στους γονείς όσο και στο κορίτσι της 

οικογένειας (υποκείμενο Ε.Α). Συγκεκριμένα, το κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α) αναφέρει ότι έπραξε 

ορθά το παιδί καθώς αν δεν αποκαλυπτόταν η αλήθεια ενδεχομένως ο αυτοκράτορας να έπεφτε 

θύμα και από άλλους ανθρώπους. Από αυτή την αναφορά διαπιστώνεται ότι το κορίτσι 

(υποκείμενο Ε.Α) έχει διαμορφώσει επιτυχώς την ηθική και τις αξίες του με τη συμβολή του 

παραμυθιού. Ακόμη, σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι το παραμύθι βοηθά σημαντικά στην 

δημιουργία και υιοθέτηση αξιών για τα παιδιά, όπως υποστήριξαν και οι γονείς της. 

Ως προς το ζήτημα της εμμονής του αυτοκράτορα με την εμφάνιση του, η άποψη των 

γονέων με εκείνη του κοριτσιού διαφοροποιείται. Ειδικότερα, οι γονείς υποστηρίζουν ότι ο 

αυτοκράτορας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμφάνιση του λόγω του εγωκεντρισμού που τον 

διακατέχει καθώς τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός του και αδιαφορεί για τον λαό του, ενώ το 

κορίτσι προσδίδει την αιτία της εμμονής του στην αγάπη του για τα ρούχα. Παράλληλα, 

αναφέρει ότι δεν πρέπει να δίνεται έμφαση στα υλικά αγαθά, αλλά στους ανθρώπους. Αυτή η 
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άποψη επιβεβαιώνει ότι το παραμύθι βοηθά στην διαμόρφωση αξιών καθώς επίσης συνδράμει 

στην συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού διαφοροποιώντας τα ουσιώδη (άνθρωποι) 

από τα ανούσια (υλικά αγαθά). 

Όσον αφορά το ζήτημα της υποκρισίας που θίγεται στο παραμύθι, υπάρχει σύγκλιση 

απόψεων του κοριτσιού και με τους δύο γονείς. Ειδικότερα, κοινή άποψη παρατηρείται ανάμεσα 

στο κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α) και την μητέρα (υποκείμενο Ι) στο ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

υποκρίνονται για να επωφεληθούν οικονομικά. Από την άλλη, το κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α) 

συγκλίνει στην άποψη με τον πατέρα της (υποκείμενο Δ) στο ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρες 

υποκρίνονται από φόβο απώλειας της θέσης και του αξιώματός τους ενώ μόνο το κορίτσι 

(υποκείμενο Ε.Α) κάνει αναφορά στο ότι οι χαρακτήρες υποκρίνονται για να μην χαλάσουν την 

αυτοεικόνα τους. 

Ως προς τους λόγους εξαπάτησης όλα τα μέλη της οικογένειας συγκλίνουν στην άποψη 

ότι ο αυτοκράτορας εξαπατήθηκε λόγω της αφέλειας του. Επίσης, ο πατέρας (υποκείμενο Δ) 

αναφέρει ότι αυτοκράτορας εξαπατήθηκε λόγω έλλειψης ικανοτήτων. 

Όσον αφορά στο ζήτημα της πρόσληψης του τέλους, οι γονείς ικανοποιήθηκαν από το 

ανοιχτό τέλος καθώς όπως υποστηρίζουν, ο συγγραφέας δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστεί 

το παιδί και το ωθεί να συμπληρώσει την ιστορία μέσω της φαντασίας και της δημιουργικότητας 

του. Η μητέρα του κοριτσιού (υποκείμενο Ι) υποστήριξε ότι το κορίτσι ακόμη και στο κλειστό 

τέλος των παραμυθιών, επιθυμεί να βάλει το δικό της τέλος, πράγμα που επιβεβαιώνεται από 

την ίδια ότι θέλει να της λέει ο συγγραφέας το τέλος αλλά θέλει και εκείνη να σκέφτεται το δικό 

της. Ειδικότερα, το κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α) ανέφερε αρχικά ότι δεν της άρεσε που ο 

συγγραφέας δεν ολοκλήρωσε την ιστορία αλλά στη συνέχεια υποστήριξε ότι της άρεσε που 

μπορούσε να ολοκληρώσει την ιστορία όπως εκείνη επιθυμούσε. 

Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της ιστορίας παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις ως προς 

τα μέλη της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας (υποκείμενο Δ) στην προσπάθεια 

ολοκλήρωσης της ιστορίας βάζει τον αυτοκράτορα να υποβαθμίζει το συμβάν δημιουργώντας 

ένα άλλο για να ξεχαστεί το δικό του ζήτημα. Από την άλλη, η μητέρα (υποκείμενο Ι) βάζει τον 

αυτοκράτορα να επιρρίπτει ευθύνες στους άλλους απαλλάσσοντας τον εαυτό του από 

οποιαδήποτε ευθύνη. Το κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α) βάζει τον αυτοκράτορα να αλλάζει 

συμπεριφορά και να βελτιώνεται. Αυτή η εκδοχή του κοριτσιού καθιστά σαφές ότι τα παιδιά τις 

περισσότερες φορές, σκέφτονται θετικά και επιζητούν την καλύτερη εκδοχή, που στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς του αυτοκράτορα. Εδώ 

παρατηρείται ότι το κορίτσι επιζητά την ηθική και τις αξίες μέσα στο παραμύθι κάνοντας φανερό 

την επαφή του με το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού. 

Ως προς την δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας, παρουσιάζονται κοινά σημεία ανάμεσα 

στην μητέρα (υποκείμενο Ι) και το κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α) καθώς αναφέρουν ότι ένας από 

τους υπηκόους αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Από την άλλη, ο πατέρας δεν ήθελε να προβεί στην 

δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας καθώς ικανοποιήθηκε από εκείνη του συγγραφέα.  

Όσον αφορά στην κατανόηση της ιστορίας, τα νοήματα που προσέλαβαν τόσο οι γονείς 

όσο και τα παιδιά είναι ποικίλα. Σύγκλιση απόψεων υπάρχει ανάμεσα στην μητέρα (υποκείμενο 

Ι) και στο κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α), καθώς υποστηρίζουν ότι λόγω αφέλειας υπάρχει 

πιθανότητα εξαπάτησης και ότι η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας. Επίσης, 

σύγκλιση απόψεων υπάρχει ανάμεσα στους γονείς, οι οποίοι υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα που 

έχει η αποκάλυψη της αλήθειας από τα παιδί, πράγμα που επιβεβαιώνεται από την άποψη της 

μητέρας (υποκείμενο Ι) ότι από μικρά πρέπει τα παιδιά να μάθουν να λένε την αλήθεια. Ο 

πατέρας δεν παρουσιάζει κοινές απόψεις με το κορίτσι καθώς ο ίδιος αναφέρεται στην υποκρισία 

που υπάρχει στη ζωή. Από την άλλη, η μητέρα (υποκείμενο Ι) αναφέρει ότι η αυτοεικόνα 

επηρεάζει την αντίληψη μας και ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή. Τέλος, το κορίτσι 

(υποκείμενο Ε.Α) θεωρεί ότι ο εγωκεντρισμός φθείρει τον άνθρωπο.  
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Ως προς την ταύτιση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας με κάποιον χαρακτήρα οι 

απόψεις συγκλίνουν καθώς όλοι ταυτίζονται με το παιδί λόγω της αλήθειας που το διακατείχε. 

Η ταύτιση αυτή καθιστά έντονο το βιωματικό στοιχείο καθώς όλοι ενστερνίζονται την άποψη 

ότι η αλήθεια και η ειλικρίνεια πρέπει να διέπουν τη ζωή μας. 

 

12.3.1. Συμπέρασμα 

 

Συμπερασματικά, παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό ότι η μητέρα με το κορίτσι έχουν 

αρκετές κοινές αντιλήψεις ενώ με τον πατέρα σε μικρότερο βαθμό. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται 

στο ότι η μητέρα περνάει περισσότερο χρόνο με το κορίτσι από πολύ μικρή ηλικία καθώς η 

μητέρα εργάζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ ο πατέρας εργάζεται όλο το χρόνο και 

λόγω της φύσης της δουλείας του λείπει αρκετά από το σπίτι. Ειδικότερα, ως προς την πρόσληψη 

του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», η μητέρα παρουσιάζεται να έχει 

προσλάβει περισσότερα μηνύματα συγκριτικά με τον πατέρα και αυτό έγκειται στο ότι η μητέρα 

έχει περισσότερη επαφή με το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού. Ο πατέρας από την άλλη, 

παρουσιάζει να έχει μια επιφανειακή σχέση με το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού πράγμα 

που παρατηρείται και από τον τρόπο πρόσληψης του. Το κορίτσι παράλληλα, αναφέρει ότι το 

θέμα που αποφεύγει στα παραμύθια γενικότερα είναι το ζήτημα του θανάτου πράγμα που 

φανερώνει την επίδραση από τη μητέρα της, η οποία υποστηρίζει ότι το θέμα του θανάτου θα 

πρέπει να αποφεύγεται στην ουσιαστική περιγραφή. Παράλληλα, το κορίτσι παρουσιάζεται να 

δυσαρεστείται με το ανοιχτό τέλος του συγγραφέα καθώς όπως αναφέρει θέλει ο συγγραφέας να 

βάζει το τέλος ενώ αργότερα αναφέρει ότι θέλει και εκείνη να σκέφτεται το τέλος. Αυτό 

ενδεχομένως οφείλεται στο ότι όπως αναφέρει ο πατέρας στην αρχή επέλεγαν παραμύθια με 

κλειστό τέλος και αργότερα επέλεγαν παραμύθια με ανοιχτό τέλος. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνεται ότι ο τρόπος παρουσίασης του λογοτεχνικού είδους του παραμυθιού από τους 

γονείς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην διαχείριση του είδους αυτού από τα ίδια τα παιδιά. 

 

12.4. Σύγκριση απόψεων τρίτης οικογένειας 

 

Η τρίτη οικογένεια αποτελείται από τα εξής υποκείμενα της έρευνας, τους γονείς: 

πατέρας (υποκείμενο Λ), μητέρα (υποκείμενο Φ) και το παιδί: αγόρι (υποκείμενο ΕΜ). Από την 

μελέτη των απαντήσεων των υποκειμένων, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κοινές αντιλήψεις 

ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί τους ως προς τα ζητήματα που θίγει το παραμύθι «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Ως προς το ζήτημα της αλήθειας όλοι επικροτούν ότι το παιδί έπραξε σωστά καθώς η 

αλήθεια πρέπει να αποκαλύπτεται, όπως υποστηρίζει το αγόρι (υποκείμενο ΕΜ). Παράλληλα, 

θεωρεί ότι και εκείνο θα έπραττε ανάλογα σε αυτή την περίπτωση, καθιστώντας σαφές αυτό που 

υποστήριξαν οι γονείς ότι το παραμύθι συμβάλλει στην δημιουργία και υιοθέτηση αξιών 

δημιουργώντας γερές βάσεις στην διαμόρφωση της ηθικής προσωπικότητας του παιδιού.  

Όσον αφορά στο ζήτημα της εμφάνισης, η άποψη της μητέρας (υποκείμενο Φ) συγκλίνει 

με εκείνη του αγοριού (υποκείμενο ΕΜ), στο ότι ο αυτοκράτορας έχει εμμονή με τα ρούχα διότι 

δεν αποδέχεται τον εαυτό του και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τον παρατηρήσουν, ενώ ο 

πατέρας κάνει λόγο για τον εγωκεντρισμό του αυτοκράτορα. 

Ως προς το ζήτημα της υποκρισίας που θίγεται στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα», όλα τα μέλη παρουσιάζουν κοινές απόψεις. Ειδικότερα, θεωρούν ότι 

υποκρίνονται για οικονομικό κέρδος, από φόβο απώλειας του αξιώματος και για να μην 

αλλοιωθεί η αυτοεικόνα τους.  

Όσον αφορά στο ζήτημα της εξαπάτησης, πάλι υπάρχει σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στα 

μέλη στο ότι ως λόγο εξαπάτησης του αυτοκράτορα θεωρείται η αφέλεια του. 
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Ως προς το ζήτημα του τέλους υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη της 

οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς δείχνουν την προτίμηση του ανοιχτού τέλους στο 

παραμύθι ενώ τα αγόρι (υποκείμενο ΕΜ) δείχνει αρχικά την δυσαρέσκεια του ως προς αυτό, 

καθώς όπως υποστηρίζει ήθελε να μάθει από τον συγγραφέα τι έγινε εν τέλει. Έπειτα, άλλαξε 

γνώμη και υποστήριξε ότι του αρέσει το κλείσιμο του παραμυθιού γιατί ο συγγραφέας τον βάζει 

σε μια διαδικασία σκέψης, πράγμα που συγκλίνει με την άποψη των γονέων ότι το παραμύθι 

βοηθάει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την προσπάθεια ολοκλήρωση της ιστορίας, όπου ο πατέρας 

(υποκείμενο Λ) και το αγόρι (υποκείμενο ΕΜ) έβαλαν τον αυτοκράτορα να επιρρίπτει ευθύνες 

σε άλλους, αποφεύγοντας να αναλάβει ο ίδιος οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ η μητέρα (υποκείμενο 

Φ) βάζει τον αυτοκράτορα να υποβαθμίζει το συμβάν μη δίνοντας την πρέπουσα σημασία. 

Ως προς την δημιουργία εναλλακτικής ιστορίας, παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Ειδικότερα, ο πατέρας (υποκείμενο Λ) βάζει έναν από τους 

αυλικούς να αντιλαμβάνεται την αλήθεια, ενώ η μητέρα (υποκείμενο Φ) προσδίδει στον 

αυτοκράτορα να έχει σωστή αντίληψη. Κοινή άποψη παρατηρείται ανάμεσα στο παιδί 

(υποκείμενο ΕΜ) με την μητέρα του (υποκείμενο Φ) στο ότι οι υφαντές τιμωρούνται για αυτό 

που έπραξαν. 

Όσον αφορά στην κατανόηση της ιστορίας, τα νοήματα που προσέλαβαν τόσο οι γονείς 

όσο και το παιδί είναι ποικίλα.  Πιο συγκεκριμένα, σύγκλιση απόψεων υπάρχει σε όλα τα μέλη 

της οικογένειας ότι η αλήθεια και οι αξίες πρέπει να διέπουν τη ζωή μας. Ακόμη, κοινή άποψη 

υπάρχει ανάμεσα στον πατέρα (υποκείμενο Λ) και στο αγόρι (υποκείμενο ΕΜ) ότι ο 

εγωκεντρισμός φθείρει τον άνθρωπο. Παράλληλα, κοινές αντιλήψεις υπάρχουν και ανάμεσα 

στους γονείς καθώς και οι δύο τονίζουν την σπουδαιότητα του αυθορμητισμού και της 

ειλικρίνειας του παιδιού καθώς και ότι η αυτοεικόνα επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις απόψεις 

μας. Επίσης, ο πατέρας (υποκείμενο Λ) εμβαθύνει περισσότερο, καθώς αναφέρεται στο ότι 

υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο φαίνεσθαι και στο είναι καθώς και στην υποκρισία που 

υπάρχει στις ανθρώπινες σχέσεις. Η μητέρα (υποκείμενο Φ) υποστηρίζει ότι πρέπει να 

εμπιστευόμαστε την αντίληψη μας και να έχουμε δική μας κρίση. 

Ως προς την ταύτιση με τους χαρακτήρες του παραμυθιού, υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

ως προς τα μέλη της οικογένειας. Ειδικότερα, ο πατέρας (υποκείμενο Λ) αναφέρει ότι ταυτίζεται 

με τον λαό καθώς έχει τύχει να επαναλάβει κάποιο ψέμα ενώ η μητέρα με το αγόρι ταυτίζονται 

με τα παιδί λόγω της αλήθειας και της ειλικρίνειας του. 

 

12.4.1. Συμπέρασμα 

 

Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι τόσο οι γονείς όσο και το παιδί προσέλαβαν 

ικανοποιητικά τα ζητήματα που θίγονταν στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». 

Ειδικότερα, σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται κοινές αντιλήψεις ανάμεσα στην μητέρα και στο 

αγόρι πράγμα που ενδεχομένως οφείλεται στο ότι η μητέρα περνάει περισσότερες ώρες με τον 

γιο της από την παιδική ηλικία. Παράλληλα, παρόλο που οι γονείς υποστηρίζουν ότι δίνουν στα 

παιδιά ανοιχτά κείμενα, στο αγόρι παρατηρείται μια δυσκολία στην ικανοποίηση του με ένα 

τέτοιο τέλος. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η μητέρα βάζει κάποιους περιορισμούς όσον αφορά 

στην επιλογή των παραμυθιών, όπως ότι επέλεγε τα παραμύθια με βάση το φύλο και με βάση το 

τέλος. Αυτό καθιστά σαφές ότι περιορίζεται η δυνατότητα του παιδιού να εξοικειωθεί με 

διάφορα ζητήματα, καθώς περιορίζεται η θεματολογία του και απορρίπτονται παραμύθια με μη 

αίσιο τέλος και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην αρχική επιλογή του κλειστού τέλους από 

το παιδί. Παρόλα αυτά παρατηρείται ότι το παιδί μέσα από το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού 

διαμόρφωσε και υιοθέτησε ηθικές αξίες πράγμα που φαίνεται και στην πρόσληψη του 

συγκεκριμένου παραμυθιού. 
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12.5. Επίλογος 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι κάθε οικογένεια παρουσιάζει σύγκλιση απόψεων 

με τα παιδιά της, άλλες φορές σε μεγαλύτερο και άλλες φορές σε μικρότερο βαθμό. Σημαντικό 

ρόλο σε αυτό έχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ανατρέφεται ένα παιδί και ιδιαίτερα οι απόψεις 

των ατόμων για το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού που έρχεται σε επαφή το παιδί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ, 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

13.1. Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης 

περίπτωσης με χρήση ιχνογραφημάτων και συνεντεύξεων τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με συγκριτικό τρόπο τόσο 

ανάμεσα στις οικογένειες όσο και ανάμεσα στα παιδιά προκειμένου να διερευνηθεί, αρχικά, η 

αντίληψη των γονέων για το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού και στη συνέχεια η επίδραση 

που άσκησαν οι αντιλήψεις των γονέων στην επαφή των παιδιών τους με αυτό το λογοτεχνικό 

είδος. Έπειτα παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις ως προς την πρόσληψη του παραμυθιού «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» από όλα τα μέλη της έρευνας. 

 

13.2. Η επίδραση των απόψεων των γονέων στην πρόσληψη του παραμυθιού από τα 

παιδιά 

 

Όπως προκύπτει από τις αντιλήψεις των γονέων, το παραμύθι συμβάλλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα, όλοι οι γονείς συμφωνούν ότι το παραμύθι βοηθάει 

σημαντικά το παιδί στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας του όπως και στην 

ανάπτυξη και υιοθέτηση αξιών. Μέσα από το παραμύθι, οι χαρακτήρες προβάλλονται ως 

πρότυπα συμπεριφοράς που άλλοτε τα παιδιά ταυτίζονται και άλλοτε όχι, διαμορφώνοντας την 

ηθική τους συνείδηση με την επιλογή που κάνουν (Παπαντωνάκης, 2007:46). Οι σωστές 

επιλογές που κάνουν τα παιδιά απορρέουν από την κριτική τους σκέψη, με το να σκέφτονται τι 

είναι σωστό και τι λάθος (Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2010:238). Οι αντιλήψεις αυτές ως προς την 

διαμόρφωση κριτικής σκέψης, επιβεβαιώθηκαν από την στάση που υιοθέτησαν τα παιδιά 

απέναντι στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα».  

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα παιδιά θεώρησαν σωστή τη στάση του παιδιού που αποκάλυψε 

την αλήθεια καθώς όπως υποστηρίζουν η αλήθεια πρέπει να αποκαλύπτεται πάντα και να την 

υπερασπίζεται κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Αντίστοιχα, επικρίνουν την στάση 

των υφαντών απέναντι στον αυτοκράτορα καθιστώντας σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχει το ψέμα 

και η εξαπάτηση στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Η σωστή ηθική τους διαμόρφωση 

διαφαίνεται ιδιαίτερα από την επιλογή που έκαναν όλα τα παιδιά να ταυτιστούν με το παιδί του 

παραμυθιού καθώς ήταν το μόνο που αποκάλυψε την αλήθεια και θα έκαναν και εκείνα το ίδιο 

στη θέση του. 

Ακόμη, όπως υποστηρίζουν οι γονείς το παραμύθι βοηθάει στην συναισθηματική 

ανάπτυξη. Ειδικότερα, ως προς το θέμα αυτό μόνο οι μητέρες  (υποκείμενο Μ και υποκείμενο 

Φ) έκαναν αναφορά, ενδεχομένως λόγω του ότι οι μητέρες είναι πιο στοργικές και δεν τους 

ενδιαφέρει μόνο το γνωστικό αλλά και το συναισθηματικό κομμάτι του παιδιού. Τα παιδιά μέσα 

από το παραμύθι εκφράζουν τα συναισθήματα τους αυθόρμητα, χωρίς περιορισμούς 

(Μαλαφάντης, 2006:159). Οι αντιλήψεις αυτές ως προς την συναισθηματική ανάπτυξη 

επιβεβαιώθηκαν από την κόρη (υποκείμενο ΕΛ) της μητέρας (υποκείμενο Μ) όταν αναφέρεται 

ότι δεν της άρεσε στο παραμύθι όταν το παιδάκι φώναξε ότι ο αυτοκράτορας είναι γυμνός καθώς 

προσβλήθηκε. Επίσης, ο γιος (υποκείμενο Σ) της μητέρας (υποκείμενο Μ) αναφέρει ότι αυτό 

που έπραξαν οι υφαντές δεν ήταν σωστό καθώς έπρεπε να μπουν στην θέση του βασιλιά. Αυτό 
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δείχνει την συναισθηματική ωριμότητα και την δυνατότητα να μπουν στην θέση του άλλου και 

να σκεφτούν πώς νιώθει κάποιος σε μια δεδομένη στιγμή. Ακόμη, ο γιος (υποκείμενο ΕΜ) της 

μητέρας (υποκείμενο Φ) αναφέρεται ότι αν ήταν στην θέση του αυτοκράτορα δεν θα 

ενδιαφερόταν για την εμφάνιση του αλλά θα τάιζε τους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό φανερώνει 

ότι είναι ένα παιδί συναισθηματικά ώριμο που μπαίνει στη θέση του άλλου και θέλει να 

προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.  

Όσον αφορά στην πρόσληψη του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα υποκείμενα. Αυτό οφείλεται, όπως αναφέρει και ο 

Fokkemma (1997),στο διαφορετικό πολιτισμικό, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται το υποκείμενο που νοηματοδοτεί ένα κείμενο, με την ερμηνεία του να εξαρτάται 

άμεσα από αυτό (Fokkemma, 1997:26). Με άλλα λόγια, ο τρόπος πρόσληψης εξαρτάται άμεσα 

από το αναπτυξιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, καθώς και από τις εμπειρίες και τα βιώματα 

που έχει το υποκείμενο. Επομένως, οι επιλογές και οι αντιλήψεις των γονέων για το λογοτεχνικό 

είδος του παραμυθιού επηρεάζει άμεσα τις επιλογές των παιδιών τους. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους γονείς (υποκείμενο ΜΑΝ και υποκείμενο Μ) θεωρούν ότι 

στα παιδιά πρέπει να προσφέρονται ανοιχτά κείμενα καθώς δίνουν το έναυσμα στο παιδί να 

συμμετέχει στην ιστορία και να δημιουργήσει το τέλος σύμφωνα με τα δικά του βιώματα. Όπως 

αναφέρει και η Nikolajeva, το ανοιχτό τέλος επιτρέπει άπειρες ερμηνείες καθώς με βάση τα δικά 

του βιώματα το παιδί δημιουργεί τη λύση (Nikolajeva, 1995:113). Η μητέρα (υποκείμενο Μ) 

αναφέρει ότι ακόμη και στα κλειστά κείμενα τα παιδιά της σκέφτονται μια εναλλακτική ιστορία. 

Να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι κανένα κείμενο δεν είναι τελείως κλειστό, αλλά 

διαφοροποιείται μόνο ο βαθμός κλεισίματος. Οι αντιλήψεις αυτές ως προς το ανοιχτό τέλος 

επιβεβαιώθηκαν και από τα παιδιά τους (υποκείμενο Σ και υποκείμενο ΕΛ) τα οποία έδειξαν 

φανερά την προτίμηση τους στο ανοιχτό τέλος και ιδιαίτερα το κορίτσι (υποκείμενο ΕΛ) καθώς 

ανέφερε ότι της αρέσει να δημιουργεί ιστορίες και να αλλάζει το τέλος. Αυτή η εξοικείωση που 

υπάρχει με την συγκεκριμένη ιδιοτυπία του τέλους τα βοήθησε να διαμορφώσουν τα δικά τους 

τέλη στο συγκεκριμένο παραμύθι. 

Παράλληλα, όσον αφορά τους γονείς (υποκείμενο Δ και υποκείμενο Ι) για την κόρη τους 

(υποκείμενο Ε.Α) επέλεγαν αρχικά το κλειστό και αίσιο τέλος στα παραμύθια προκειμένου να 

προστατεύσουν το παιδί τους. Αυτό έρχεται σε συνάρτηση με τον λογοτεχνικό κανόνα που 

υπήρχε στην λογοτεχνία καθιστώντας την παιδική λογοτεχνία προστατευόμενη περιοχή. Αυτή η 

επιλογή που έκαναν από την αρχή στο παιδί τους, το επηρέασε σημαντικά καθώς ανέφερε ότι ο 

θάνατος είναι ένα θέμα που αποφεύγει, όπως και η μητέρα της δεν το επέλεγε, καθώς και ότι 

προτιμάει το κλειστό τέλος. Όπως επισημαίνει και η Καρπόζηλου, τα παιδιά επιζητούν το τέλος 

στην παιδική λογοτεχνία σύμφωνα με την Αριστοτελική άποψη, αρχή-μέση- τέλος 

(Καρπόζηλου, 2009:174). Αυτή η αρχική επιμονή των γονιών στο κλειστό τέλος και η θεώρηση 

ως ακατάλληλου παιδικού λογοτεχνικού κειμένου με μη αίσιο τέλος ενδεχομένως να επηρέασε 

σημαντικά το κορίτσι (υποκείμενο Ε.Α) υποστηρίζοντας ότι θέλει να μαθαίνει από τον 

συγγραφέα το τέλος και έπειτα να βάζει εκείνη ένα δικό της.  

Όσον αφορά στους γονείς (υποκείμενο Λ και υποκείμενο Φ), η μητέρα αναφέρει ότι 

επέλεγαν από φόβο αρχικά παραμύθια που είχαν αίσιο και κλειστό τέλος και αργότερα επέλεγαν 

ανοιχτά παραμύθια και παραμύθια που είχαν αρνητικές πτυχές. Αυτό ενδεχομένως δικαιολογεί 

την άποψη του γιου τους (υποκείμενο ΕΜ) ότι περίμενε από τον συγγραφέα να του πει τι έγινε 

στο τέλος της ιστορίας και ότι ίσως έχει συνηθίσει σε αυτό τον τύπο κλεισίματος παραμυθιού. 

Ο Hunt υποστηρίζει ότι στην αρχή της αναγνωστικής διαδικασίας πρέπει να δίνονται απλά 

κείμενα και αργότερα ο αναγνώστης να προχωράει στην σύνθετη ανάγνωση κειμένων, 

προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση και αυτό θα γίνει μόνο όταν προσφέρονται στα παιδιά 

ανοιχτά κείμενα (Κανατσούλη, 2002:41). 

Ως προς την παρουσίαση αρνητικών ζητημάτων μέσα στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα 

όλοι οι γονείς συναινούν ως προς αυτό, με καθοριστικό τον ρόλο του συγγραφέα και τον τρόπο 
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που θίγει τέτοια ζητήματα. Ειδικότερα, πρέπει να απεικονίζεται ρεαλιστικά η πραγματικότητα, 

με προσοχή στον τρόπο παρουσίασης ειδικά στις μικρές ηλικίες που υπάρχει σύγχυση 

πραγματικού-φανταστικού. Όπως υποστηρίζει και ο Bettelheim, στα παιδιά πρέπει να 

παρουσιάζονται όλες οι πτυχές χωρίς να διαστρεβλώνεται η αλήθεια (Bettelheim, 1995:38). 

Όπως αναφέρουν οι γονείς σε αυτό τα κομμάτι πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία με 

το παιδί προκειμένου να μην ενστερνιστεί λάθος συμπεριφορές και προσλάβει λάθος μηνύματα. 

 

13.3. Πρόσληψη μηνυμάτων από το παραμύθι 

 

Όσον αφορά στην πρόσληψη μηνυμάτων, όλα τα μέλη της έρευνας, προσέλαβαν τα 

μηνύματα/ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ανάγνωσης του παραμυθιού «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Καθώς η πρόσληψη είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης 

με το κείμενο και σημαντικό ρόλο κατέχουν οι εμπειρίες και τα βιώματα, οι ενήλικοι 

προσέλαβαν σε μεγαλύτερο βαθμό το παραμύθι καθώς τα παιδιά είναι ακόμη υπό διαμόρφωση 

αναγνώστες.  

Όσον αφορά στην πρόσληψη των παιδιών, παρόλο που η έρευνα πραγματεύεται 

διαφορετικές ηλικίες, όλα τα παιδιά προσέλαβαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ζητήματα που 

παρουσιάστηκαν στο παραμύθι, είτε έμμεσα είτε άμεσα από τον συγγραφέα. Ειδικότερα, το 

κορίτσι μικρότερης ηλικίας (υποκείμενο ΕΛ) έδειξε να αντιλήφθηκε τα ζητήματα που ανέκυψαν 

από το παραμύθι μέσα από τα ιχνογραφήματα και όχι τόσο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. 

Αυτό ενδεχομένως έγκειται στο ότι δεν έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τη γλωσσική της 

έκφραση. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο ο βαθμός πρόσληψης των ζητημάτων ήταν ως επί το 

πλείστον όμοιος σε όλα τα παιδιά. 

Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει η προσέγγιση του μικρού κοριτσιού (υποκείμενο ΕΛ) και του 

αδερφού της (υποκείμενο Σ) οι οποίοι ήταν οι μόνοι που σκέφτηκαν πως εκτέθηκε ο 

αυτοκράτορας και ότι θα ένιωθε άσχημα μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, δείχνοντας πως 

μπαίνουν στη θέση του άλλου. 

Όσον αφορά την πρόσληψη των γονέων εμβάθυναν περισσότερο στο παραμύθι όντας 

έμπειροι αναγνώστες με περισσότερα βιώματα και εμπειρίες. Οι γονείς (υποκείμενο ΜΑΝ και 

υποκείμενο Μ) εμβάθυναν περισσότερο και μέσα από την πρόσληψη τους ανέκυψαν διάφορα 

ζητήματα, όπως η ματαιοδοξία του βασιλιά, η εξάρτηση που υπάρχει από κάποιους άλλους 

ανθρώπους, η ανατρεπτική ματιά του παιδιού. Αυτή η σε βάθος προσέγγιση του παραμυθιού θα 

μπορούσε να αιτιολογηθεί από πολλούς παράγοντες. Ειδικότερα, εξαρτάται από το μορφωτικό 

επίπεδο των γονιών, από την συχνή ουσιαστική επαφή που είχαν από μικρή ηλικία με το 

λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού. Παράλληλα, σημαντικό παράγοντα αποτελεί το ότι, τόσο η 

μητέρα (υποκείμενο Μ) όσο και ο πατέρας (υποκείμενο ΜΑΝ), αφηγούνται ή διαβάζουν μαζί 

με τα παιδιά τους παραμύθια. Όλα τα παραπάνω βέβαια σχετίζονται άμεσα από το ηλικιακό 

στάδιο των παιδιών καθώς βρίσκονται στην ηλικία 7 με 8 ετών.  

Από την άλλη πλευρά και οι υπόλοιποι γονείς προσέλαβαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα 

ζητήματα του παραμυθιού, παρόλο που έχουν να ασχοληθούν εντατικά με το λογοτεχνικό είδος 

του παραμυθιού λόγω του ότι τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι πλέον 

τα παιδιά τους διαβάζουν μόνα τους όχι τόσο συχνά παραμύθια όσο ιστορίες αλλά αυτό 

εξαρτάται άμεσα από τον φόρτο εργασίας καθώς έχουν πιεσμένη καθημερινότητα και αρκετά 

μαθήματα. Αυτή η άποψη καθιστά σαφές ότι οι γονείς θεωρούν ότι λόγω των καταστάσεων και 

συγκεκριμένα λόγω των μαθημάτων, των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης της τεχνολογίας 

παραγκωνίζεται το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού. 

Εύλογο είναι να αναρωτηθεί και να σκεφτεί κανείς σε βάθος κατά πόσο αυτή η επιλογή, 

η οποία είναι επιλογή τόσο των παιδιών όσο και των γονέων, βοηθά στην μετέπειτα εξέλιξη και 

ανάπτυξη του παιδιού; Επηρεάζει αυτή η απόκλιση όσον αφορά το λογοτεχνικό αυτό είδος την 

έκφραση, την εκδήλωση συναισθημάτων των παιδιών; Μήπως πρέπει οι γονείς να καλλιεργούν 
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αυτό το είδος και στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να ενστερνιστούν, να 

υιοθετήσουν αξίες, σκέψεις και συμπεριφορές όντας αναπτυξιακά ωριμότερα άτομα; Μήπως η 

ώθηση στην συνέχιση της ενασχόλησης με αυτό το λογοτεχνικό είδος βοηθάει τα άτομα να 

αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη περαιτέρω  και σε συνεργασία με το σχολείο να ενταχθεί το 

λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού στο σχολικό πρόγραμμα ώστε το παιδί να εξοικειωθεί 

εκτενώς με την παραγωγή λόγου; 

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

ένεκα των αποτελεσμάτων που ανέκυψαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

Κάθε ερευνητής με την πραγματοποίηση της έρευνας, επιχειρεί να μελετήσει υπάρχουσες 

θεωρίες επιβεβαιώνοντας ή να αναιρώντας την ισχύ τους σε διαφορετικές καταστάσεις και να 

προσφέρει νέα δεδομένα. Σε κάθε ερευνητική προσπάθεια υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, που 

είτε σχετίζονται με το δείγμα που έχει επιλεχθεί, είτε με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, 

είτε με τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων από τον ερευνητή. 

Για την διαδικασία συλλογής δεδομένων της παρούσας έρευνας επιλέχτηκε ο 

συνδυασμός μεθόδων, καθώς χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι όπως η συνέντευξη και 

το ιχνογράφημα. Αυτός ο συνδυασμός μεθόδων επιλέχθηκε στοχεύοντας στην τεχνική της 

«τριγωνοποίησης», η οποία συνδυάζει μεθόδους αλληλοσυμπληρώνοντας η μια την άλλη με 

στόχο την εξασφάλιση ενός εγκυρότερου και αξιόπιστου αποτελέσματος (Cohen, 

Manion&Morrison, 2008:188-189). Με αυτές τις μεθόδους ο ερευνητής μπορεί να ερμηνεύσει 

τα δεδομένα του συνδυαστικά. 

Ωστόσο, αρκετοί είναι οι επικριτές των ποιοτικών μεθόδων όσον αφορά στην εγκυρότητα 

και στην αξιοπιστία, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν είναι αντικειμενικές και αληθινές. Η 

παρούσα έρευνα συνιστά μια μελέτη περίπτωσης, ένα είδος που έχει επίσης ασκηθεί κριτική. 

Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να τεθούν σε επανέλεγχο, πιθανόν 

να μην είναι γενικεύσιμα, να έχουν έντονο το υποκειμενικό στοιχείο και να είναι επιρρεπείς σε 

προβλήματα ή σε προκαταλήψεις των ερευνητών (Cohen, Manion&Morrison, 2008:314-315). 

Λόγω του ότι η ποιοτική έρευνα υστερεί από πλευρά τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων χρειάζεται ο κάθε ερευνητής που χρησιμοποιεί την ποιοτική μεθοδολογία να 

εξασφαλίσει την εγκυρότητα και ισχύ της. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης και η 

ανάλυση σε βάθος των δεδομένων που συλλέχθηκαν με αυτές τις μεθόδους συλλογής δεδομένων 

για να μελετηθεί και να κατανοηθεί το φαινόμενο ολιστικά και από όλες τις πλευρές. Έτσι, για 

να κατανοηθεί πλήρως ένα φαινόμενο που μελετάται, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η 

προσπάθεια από μέρους του ερευνητή κατανόησης του φαινομένου μέσα στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο και εξέταση των επιρροών και αλληλεπιδράσεων με άλλα άτομα ή καταστάσεις 

(Πουρκός, 1997:408).  

Μέσα από την διαδικασία της τριγωνοποίησης ο ερευνητής εξασφαλίζει σε σημαντικό 

βαθμό την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων καθώς τόσο οι συνεντεύξεις όσο και 

τα ιχνογραφήματα αλληλοσυμπληρώνουν και ενισχύουν την διαμόρφωση απόψεων του 

ερευνητή. Το εργαλείο του ιχνογραφήματος έδρασε καταλυτικά στην έρευνα καθώς μέσα σε 

αυτό εμπεριέχονται στοιχεία κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά που συνδράμουν στην 

εξωτερίκευση και διαμόρφωση συναισθημάτων, στάσεων και αντιλήψεων. 

Για να εξασφαλιστεί η αληθοφάνεια των δεδομένων της έρευνας παρατίθενται σε όλες 

τις αναλύσεις αυτούσια τα λόγια των υποκειμένων της έρευνας από τις απομαγνητοφωνήσεις 

που πραγματοποιήθηκαν. 

Παράλληλα, η ερευνήτρια ακολούθησε προσεκτικά την ερευνητική διαδικασία καθώς ο 

ρόλος της ήταν σύνθετος, ήταν συνεντευκτής και αναλυτής δεδομένων. Επίσης, προσπάθησε σε 

μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και φιλικής διάθεσης προκειμένου τα 

υποκείμενα της έρευνας να αισθανθούν άνετα και να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 



[157] 
 

Ακόμη, όλο το υλικό και οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν, όσον αφορά στα ζητήματα που 

μελετήθηκαν, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τον επόπτη καθηγητή που μέσα από 

συστηματικές συναντήσεις συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα ευρήματα του ερευνητικού υλικού. 

Όσον αφορά στη γενίκευση αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας πρέπει να καταστεί σαφές 

ότι στόχος της ερευνήτριας δεν είναι η γενίκευση των αποτελεσμάτων καθώς συνιστά μια μελέτη 

περίπτωσης τεσσάρων παιδιών και των γονιών τους και  λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό-

ιστορικό-πολιτισμικό πλαίσιο του κάθε υποκειμένου. 

Στόχος της παρούσα έρευνας είναι η παρουσίαση και ανάλυση σε βάθος του υπό μελέτη 

φαινομένου και η διεξαγωγή μοναδικών συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά εξάχθηκαν 

με την προβολή των δεδομένων από όλα τα εργαλεία-μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, 

προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει το φαινόμενο ολιστικά και σε βάθος. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα αποτελούν μια πρόταση για 

επέκταση αυτής σε ένα μεγαλύτερο δείγμα και με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Ειδικότερα, θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί ένα μεγαλύτερο δείγμα παιδιών από διαφορετικά αναπτυξιακά 

στάδια καθώς και να συμπεριληφθούν συνεντεύξεις και με άλλα μέλη της οικογένειας, όπως η 

γιαγιά και ο παππούς, καθώς συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στην ανατροφή/διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών. Θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν οι απόψεις των γιαγιάδων και των παππούδων για 

τον ρόλο των παραμυθιών στην ζωή του παιδιού καθώς και το είδος του τέλους που προτιμούν 

και μεταδίδουν στα εγγόνια. Παράλληλα, θα ήταν καλό να υπάρξει μια σύγκριση απόψεων 

ανάμεσα στις γιαγιάδες και στους παππούδες με τα παιδιά τους. Όλα τα παραπάνω χρειάζεται 

να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να μελετηθούν εκτενέστερα τα 

φαινόμενα και οι συμπεριφορές. 

Ακόμη, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο 

των παραμυθιών στην ζωή του παιδιού και να εξεταστεί αν αυτό το λογοτεχνικό είδος 

χρησιμοποιείται στην σχολική τάξη σε συνδυασμό με την μετάδοση γνώσεων στο παιδί. 

Άλλωστε σύμφωνα με την Καρπόζηλου, πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η επαφή των 

παιδιών την λογοτεχνία αποτελεί παράγοντα σχολικής επιτυχίας (Καρπόζηλου, 1994:50). 

Παράλληλα, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, να μελετηθούν παραμύθια με εικονογράφηση 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εικόνες δρουν θετικότερα ή με περισσότερη ευκολία στην 

πρόσληψη του παραμυθιού από τα παιδιά. Άλλωστε αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο λόγος και η 

εικόνα σε ένα παιδικό λογοτεχνικό κείμενο έχουν την ίδια βαρύτητα. 

Επίσης, αξιόλογα θα ήταν τα αποτελέσματα από μια διαχρονική έρευνα προκειμένου να 

εξεταστεί αν στο μέλλον τα υποκείμενα εξακολουθούν να διαβάζουν παραμύθια. 

Ακόμη, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν περισσότερα ανοιχτά κείμενα και να 

παρατηρηθεί από τον ερευνητή αν τα παιδιά με το πέρασμα του χρόνου εξοικειώνονται με ένα 

τέτοιο τύπου τέλους και αν αυτό επιδρά στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας 

τους. 

Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον να δοθεί η ευκαιρία ολοκλήρωσης και επέκτασης της 

παρούσας έρευνας, συμπεριλαμβανομένου και των παραμυθιών «Τα κόκκινα παπούτσια» και 

«Το αηδόνι», για τα οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα, προκειμένου να μελετηθούν οι απόψεις 

των υποκειμένων για τα ζητήματα που θίγονται καθώς και για την ιδιοτυπία του τέλους, ώστε 

να υπάρξει μια εκτενέστερη σύγκριση απόψεων ανάμεσα στα υποκείμενα της έρευνας. 

Συνοψίζοντας, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό 

έναυσμα στην προοπτική μελλοντικών ερευνών όσον αφορά στην μελέτη για τον ρόλο των 

παραμυθιών στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών καθώς και στην επίδραση των αντιλήψεων, 

στάσεων και συμπεριφορών των γονέων προς το λογοτεχνικό είδος. Επομένως, θα ήταν χρήσιμο 

να εξεταστεί το υπό μελέτη φαινόμενο συστημικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των πλαισίων 

που εντάσσεται, όπως το πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου και οι απόψεις που έχουν τα 

άτομα αυτά για την σπουδαιότητα του παραμυθιού στη ζωή του παιδιού.Αυτό θα ήταν χρήσιμο 
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καθώς τα πλαίσια μέσα στα οποία εντάσσεται το άτομο, συνδέονται το ένα με το άλλο, με 

αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

Κάθε μορφή τέχνης επομένως και το παραμύθι, το οποίο συνιστά ένα ψυχοπαιδαγωγικό 

εργαλείο, ωθεί το άτομο στην εξωτερίκευση συναισθημάτων, στην οργάνωση και ενίσχυση της 

συμπεριφοράς του. Αυτό εξαρτάται άμεσα από το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και εντάσσεται 

κάθε άτομο καθώς τόσο το κοινωνικό όσο και το ιστορικό- πολιτισμικό πλαίσιο συνδράμουν σε 

αυτή την διαδικασία. Η αλληλεπίδραση και η επιρροή που έχει το άτομο με το πλαίσιο του είναι 

μοναδική και τα βιώματα και οι εμπειρίες που αποκομίζονται είναι ξεχωριστά. 

Είναι φανερό ότι τόσο η τέχνη όσο και η παιδική λογοτεχνία που αποτελεί μέρος της 

τέχνης, συντελούν σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου τόσο σε μορφωτικό όσο 

και σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Ο βαθμός επίδρασης διαφέρει από άτομο σε 

άτομο λόγω του διαφορετικού πλαισίου που εντάσσεται. 

Έτσι, η πρόσληψη ενός λογοτεχνικού έργου εξαρτάται άμεσα από το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο ζει, εντάσσεται και εξελίσσεται το άτομο. Έτσι, στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι 

οι αντιλήψεις των γονέων για τον ρόλο του παραμυθιού στην αγωγή και ανάπτυξη καθώς και  ο 

τρόπος πρόσληψης του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» σχετίζονται άμεσα 

από το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγάλωσαν, μορφώθηκαν και αλληλεπίδρασαν διαμορφώνοντας 

και υιοθετώντας αντιλήψεις, αξίες και αρχές που μετέδωσαν στα παιδιά τους. Λόγω του ότι 

εντάσσονται σε διαφορετικά πλαίσια οι απόψεις και οι αντιλήψεις τους απέναντι στο 

λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού διαφέρουν σημαντικά. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει το κάθε παιδί, επιτελεί 

σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση αντιλήψεων, στάσεων και αξιών. Επομένως, ο τρόπος που 

προσέλαβαν το παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» σχετίζεται άμεσα με τις 

αντιλήψεις των γονέων για το λογοτεχνικό είδος.  

Ιδιαίτερα, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι γονείς συναινούν στην άποψη ότι πρέπει να 

προσφέρονται στα παιδιά παραμύθια με ανοιχτό τέλος και παραμύθια που περιέχουν όλες τις 

πλευρές της πραγματικότητας όμως, η επιλογή στα παραμύθια όπως διαπιστώθηκε διέφερε 

σημαντικά. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο ότι οι παιδικές τους απολαβές όσον αφορά το 

λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού είχαν να κάνουν με την ιδιοτυπία του κλειστού και αίσιου 

τέλους πράγμα που όπως διαπιστώθηκε είχε αντίκτυπο στα παιδιά τους.  

Με βάση αυτό, αναδείχθηκε ότι οι περισσότεροι γονείς αναζητούσαν στην παιδική τους 

ηλικία το παραμύθι με αρχή-μέση και τέλος πράγμα που μετέδωσαν στα ίδια τους τα παιδιά με 

την επιλογή αντίστοιχων παραμυθιών. Ειδικότερα, μερικά παιδιά επηρεασμένα από την 

Αριστοτελική άποψη και από την επίδραση των αντιλήψεων των γονέων τους, έδειξαν την 

αρχική τους προτίμηση στο κλειστό τέλος, πράγμα που επιβεβαιώνει την άποψη της Lukens ότι 

τα παιδιά φαίνεται να προτιμούν το αίσιο και κλειστό τέλος.  

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς που ήταν εξοικειωμένοι από την 

παιδική τους ηλικία με παραμύθια με ανοιχτό τέλος καθώς και με παραμύθια που προέβαλαν 

ακόμη και αρνητικές πτυχές της πραγματικότητας, επέλεγαν και επιλέγουν στα παιδιά τους 

παραμύθια με ανοιχτό τέλος και παραμύθια που διαπραγματεύονται και παρουσιάζουν διάφορες 

θεματολογίες επιβεβαιώνοντας ότι η καταλληλότητα του είδους των παραμυθιών συνάδει με τις 

πραγματικές τους επιλογές. 

Έτσι, ο τρόπος πρόσληψης του παραμυθιού ανάμεσα στα υποκείμενα της έρευνας 

διαφέρει σημαντικά λόγω του διαφορετικού πλαισίου που εντάσσεται το κάθε άτομο, του 

μορφωτικού του επιπέδου καθώς και για τα παιδιά το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς που ήταν μορφωμένοι (απόφοιτοι ΑΕΙ) και  

εξοικειωμένοι περισσότερο με το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού (πράγμα που διαπιστώθηκε 

τόσο από την γενική συνέντευξη όσο και από την πρόσληψη του παραμυθιού «Τα καινούρια 

ρούχα του αυτοκράτορα») και επέλεγαν παραμύθια με ανοιχτό τέλος και παραμύθια με ζητήματα 
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ταμπού επηρέασαν σημαντικά τα παιδιά τους στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης καθώς 

και στην συναισθηματική και ηθική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε μια εξοικείωση 

με το ανοιχτό τέλος του παραμυθιού προσδίδοντας με ευχαρίστηση το τέλος που επιθυμούσαν 

καθώς επίσης προσέλαβαν σε βάθος όλα τα νοήματα ζητήματα που πραγματεύεται το 

συγκεκριμένο παραμύθι. 

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς που δεν ήταν απόφοιτοι κάποιου 

ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος και δεν είχαν μια τόσο στενή σχέση στην παιδική τους 

ηλικία με  το λογοτεχνικό  είδος του παραμυθιού, επέλεγαν στα παιδιά τους αρχικά παραμύθια 

με κλειστό και αίσιο τέλος, χωρίς να τα φέρνουν σε επαφή με άσχημες όψεις της 

πραγματικότητας προκειμένου να τα προστατέψουν. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε στα παιδιά αυτά 

μια δυσκολία εξοικείωσης με το ανοιχτό τέλος καθώς όπως είπαν τα άφησε με την απορία. 

Καθοριστικό παράδειγμα είναι εκείνο του κοριτσιού πέμπτης δημοτικού που ανέφερε ότι θέλει 

ο συγγραφέας να βάζει το τέλος στο παραμύθι και μετά να βάζει και εκείνη το δικό της 

δείχνοντας ότι αισθάνεται ασφάλεια με την παρουσίαση του τέλους από τον ίδιο τον συγγραφέα. 

Παρόλα αυτά, τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς προσέλαβαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα 

ζητήματα που ανέκυψαν στο παραμύθι «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα». Η πρόσληψη 

του παραμυθιού εξαρτάται άμεσα από τα βιώματα, τις εμπειρίες και τον ορίζοντα προσδοκιών 

(τι περιμένει κάποιος) του κάθε αναγνώστη. Ωστόσο, η Καρπόζηλου (2009) υποστηρίζει ότι τα 

νοήματα/ζητήματα/θέματα δεν έχουν σημαντικό ρόλο για το παιδί σχολικής ηλικίας αλλά 

απασχολεί ιδιαίτερα τα παιδιά εφηβικής ηλικίας (Καρπόζηλου, 2009:204-205). Από την 

παρούσα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι και για τα παιδιά σχολικής ηλικίας σημαντικό ρόλο έχουν 

και τα ζητήματα που θίγει το παραμύθι πράγμα που επιβεβαιώθηκε από τον τρόπο 

πρόσληψης/ερμηνείας και νοηματοδότησης του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα». 

Ο βαθμός πρόσληψης του παραμυθιού εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο γραφής του 

συγγραφέα. Στην παρούσα έρευνα ο συγγραφέας που μελετήθηκε σε βάθος είναι ο Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν. Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν δημιούργησε τα παραμύθια και τις ιστορίες του 

παίρνοντας στοιχεία της λαϊκής παράδοσης συνδυάζοντας τα με την φαντασία του. Μέσα από 

τα παραμύθια του ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν δείχνει στο παιδί με ποιο τρόπο να χρησιμοποιεί 

την φαντασία του, τον λόγο του σε συνδυασμό με τα βιώματα και τις εμπειρίες του. Ως 

συγγραφέας παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς δεν παραθέτει ο ίδιος μέσα στα 

παραμύθια ή στις ιστορίες του τα παιδαγωγικά-ηθικά μηνύματα, αλλά βάζει τον αναγνώστη-

παιδί σε μια διαδικασία προβληματισμού και κριτικής σκέψης. Αυτή η διαδικασία 

προβληματισμού που ωθεί ο συγγραφέας το παιδί να ανακαλύψει τα ηθικά μηνύματα έχει να 

κάνει άμεσα από την πρόσληψη του παιδικού λογοτεχνικού κειμένου από τον αναγνώστη-παιδί 

πράγμα που επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Παράλληλα, από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε μια ουσιαστική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις μητέρες και στους πατέρες των παιδιών. Ειδικότερα, οι μητέρες 

θεωρούν ότι το παραμύθι βοηθάει σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του παιδιού και συγκεκριμένα στο γλωσσικό, συναισθηματικό και ηθικό κομμάτι. Από την άλλη 

πλευρά, οι πατέρες εμμένουν στο επιφανειακό κομμάτι, στην φαντασία και στην 

δημιουργικότητα που προσφέρει το παραμύθι, παραμερίζοντας το συναισθηματικό και γνωστικό 

κομμάτι του παιδιού. Όπως διαπιστώθηκε αυτή η διαφοροποίηση υφίσταται λόγω του ότι οι 

μητέρες περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και εμβαθύνουν στον ψυχισμό των παιδιών 

τους παρατηρώντας συναισθήματα και συμπεριφορές. 

Η ποιοτική μελέτη περίπτωσης που διεξήχθη σκοπό είχε να προσφέρει πλούσια 

ερευνητικά δεδομένα, μέσα από την σε βάθος ανάλυση των απόψεων, των στάσεων και των 

αντιλήψεων των υποκειμένων της έρευνας, όσον αφορά το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού. 

Μέσα από τη μέθοδο της τριγωνοποίησης και συγκεκριμένα μέσα από τα ιχνογραφήματα και τις 

συνεντεύξεις παρήχθησαν πλούσια ερευνητικά αποτελέσματα που συνέβαλαν σημαντικά στην 
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διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στο λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού και στα 

υποκείμενα.  

Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε ότι η επαφή του παιδιού με το λογοτεχνικό είδος του 

παραμυθιού συνδράμει στην ηθική-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του. Ο βαθμός 

επιρροής σχετίζεται άμεσα με την συχνότητα αλληλεπίδρασης του παιδιού με το παραμύθι. 

Καθοριστικός παράγοντας συνιστά το πλαίσιο όπου μεγαλώνει, ζει και αλληλεπιδρά, τόσο 

κοινωνικά όσο και ιστορικό-πολιτισμικά βοηθώντας το να δημιουργήσει αντιλήψεις και αξίες. 

Έτσι, ο τρόπος παρουσίασης του λογοτεχνικού είδους του παραμυθιού από τους γονείς αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στον τρόπο διαχείρισης και εξοικείωσης του είδους αυτού από το παιδί 

και ιδιαίτερα στο συναισθηματικό-ηθικό- κοινωνικό και γνωστικό του κόσμο. Τέλος, είναι 

αναγκαίο να επισημανθεί ότι το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία που συνδράμουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

ανθρώπου και δεν πρέπει να χάνεται η επαφή του όσο μεγαλώνει ηλικιακά. Η ολόπλευρη 

ανάπτυξη θα επιτευχθεί με την παρουσίαση μέσα από τα παραμύθια αρνητικών πτυχών και όλων 

των ιδιοτυπιών του τέλους έτσι ώστε να έρθει σε επαφή το παιδί με ένα πλήθος καταστάσεων 

που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη, διαμόρφωση και έκφραση τόσο συναισθημάτων όσο και 

αξιών. Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν πραγματευόμενος τέτοιου είδους ζητήματα αποτελεί το 

κατάλληλο παράδειγμα συγγραφέα για να έρθει σε επαφή το παιδί με τα λογοτεχνικά του 

κείμενα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης Συνέντευξης (ΓΣ) με 

τη Μητέρα (υποκείμενο Μ) 
 

1.Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των παραμυθιών στη ζωή του ανθρώπου; 

-Πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι της ανάγνωσης των παραμυθιών νομίζω ότι έχουν πολλά να 

προσφέρουν και όσον αφορά την ανάπτυξη του λόγου αλλά και τις ψυχοσυναισθηματικές εεε 

παραμέτρους του ανθρώπου. 

2.Πιστεύετε ότι τα παραμύθια βοηθούν στην παιδεία και ανάπτυξη του ανθρώπου; 

-Ναι εννοείται, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες καλλιεργούν την 

φιλαναγνωσία μέσα από διασκεδαστικούς διαλόγους, ιστορίες, εικονογράφηση με βοηθάει, να 

αναπτύξουν την φαντασία των παιδιών, να αναπτύξουν τον λόγο όπως προανέφερα, εεε νομίζω ότι είναι 

πολύ σημαντικά. 

3.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν το παιδί θετικά στην αγωγή και ανάπτυξή 

του; Αν ναι σε ποιους τομείς; 

-Εεε  μέσα από τα παραμύθια πολύ συχνά προβάλλονται οι χαρακτήρες ως πρότυπα και επίσης υπάρχει 

ως συνεχής αγώνας του καλού με το κακό, οι ήρωες μπαίνουν σε ηθικά διλήμματα, λύνουν προβλήματα 

εεε οπότε διαμορφώνει το σύστημα των ηθικών αξιών του παιδιού εεε το παραμύθι ή έστω βοηθάει δεν 

είναι ότι διαμορφώνει εξολοκλήρου εεε και εεε το παιδί αναπτύσσει το συναισθηματικό του τομέα 

ταυτιζόμενο με τους ήρωες του εκάστοτε παραμυθιού, μαθαίνει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του. 

4.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν το παιδί αρνητικά στην αγωγή και 

ανάπτυξή του; Αν ναι σε ποιους τομείς; 

-Ως αρνητικό θα έλεγα την προβολή ορισμένων στερεοτύπων στα παραμύθια όπως την γυναίκα με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο εεε τόσο εξωτερικά η πριγκίπισσα, η ωραία κοιμωμένη που έχει μια συγκεκριμένη 

εμφάνιση και το ότι συνήθως η γυναίκα είναι παθητική και περιμένει κάποιον άλλον να τη σώσει. Εεε 

επίσης εεε το στερεότυπο του κακού λύκου εεε γενικά η ύπαρξη στερεοτύπων θεωρώ ότι επιδρά αρνητικά 

όπως επίσης και το happyend το αίσιο τέλος που υπάρχει στα παραμύθια δεν συμβαίνει πάντα στην ζωή 

δηλαδή δίνει την αίσθηση στα παιδιά ότι όλα στο τέλος θα είναι καλά και θα αποφευχθεί το οποιοδήποτε 

πρόβλημα. Ναι μεν αυτό καλλιεργεί την αισιοδοξία όμως δεν τα προετοιμάζει για την ζωή. 

5.Διαβάζατε συχνά παραμύθια σε μικρή ηλικία; 

-Απ’ όσο θυμάμαι ναι.  

6.Ποιος σας έφερε σε επαφή πρώτη φορά με το παραμύθι; 

-Αυτό δεν το θυμάμαι. Προφανώς οι γονείς μου εεε θυμάμαι έντονα την  γιαγιά μου να μου λέει 

παραμύθια, η μητέρα της μαμάς μου να μου λέει εεε λαϊκά      παραμύθια και ιστοριούλες εεε αλλά με το 

παραμύθι ως σε γραπτή μορφή δεν θυμάμαι ακριβώς. 

7.Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παραμύθι και γιατί; 

-Αγαπημένο παραμύθι δύσκολο να ξεχωρίσω ίσως η Κοκκινοσκουφίτσα επειδή μου την έλεγε η γιαγιά 

μου εεε και μου την έλεγε και σε μορφή τραγουδιού, οπότε ασυναίσθητα ήταν κάτι που είπα και στα 

παιδιά μου αργότερα με αυτή την μορφή, οπότε μάλλον αυτό. 

8. Το διαβάζετε ακόμα;  

-Το έχω διαβάσει, ναι εεε απλά το χρησιμοποίησα σε προφορική μορφή. 

9.  Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ήρωας στα παραμύθια και γιατί; 

Αγαπημένος ήρωας στα παραμύθια χμμ δεν ξέρω αλλά για κάποιο λόγο λυπόμουν τον κακό το λύκο.  

9α. Γιατί;  

-Δεν έχω αγαπημένο ήρωα εεε απλά ένιωθα άσχημα που πάλι ο κακός ο λύκος έκανε ζαβολιά ότι πάλι 

εκείνος έπρεπε να την πληρώσει, ότι δεν έβρισκε τροφή και έπρεπε να κυνηγήσει τα κατσικάκια, δε ξέρω. 

10. Σας προκαλούσε κάποιος ήρωας από το παραμύθι δυσάρεστα συναισθήματα;  

-Χμμ δυσάρεστα συναισθήματα όχι εεε δυσάρεστα συναισθήματα θυμάμαι να είχα όταν διάβασα «Το 

κοριτσάκι με τα σπίρτα» . Εεε που το διάβασα νομίζω μία φορά και δεν ήθελα ποτέ να το ξαναδιαβάσω. 

Γιατί ήταν πολύ λυπηρό όλο όλο το story. 

10α. Ναι αλλά στο τέλος ήταν μαζί με την γιαγιά της. 
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-Ναι ίσως όμως δεν το είχα πιάσει αυτό ότι ήταν μαζί με την γιαγιά της και απλά κατάλαβα στο ότι πέθανε 

και έμεινα εκεί.  

11.Πιστεύετε ότι έχετε κοινά σημεία με αυτόν τον ήρωα; Αν ναι ποια είναι αυτά; 

-Όχι δε νομίζω ότι έχω κοινά στοιχεία. 

12. Ποια θεματολογία σας άρεσε περισσότερο στα παραμύθια όταν ήσασταν παιδί; 

-Εεε είχα διαβάσει «Μύθους του Αισώπου», εεε αυτά τα παραδοσιακά τα παραμύθια «Πινόκιο», 

«Κοντορεβιθούλη», «Χιονάτη», «Ασχημόπαπο», «Ο μικρός Πρίγκιπας» μου άρεσε πολύ. Εεε δεν είχα 

συγκεκριμένη θεματολογία. 

13. Οπότε αυτά τα παραμύθια ξέρετε.  

-Ναι, ανάμεσα σε άλλα ναι. 

14.Ποια παραμύθια σας προκαλούσαν δυσάρεστα συναισθήματα και γιατί; 

-Αυτό που είπαμε προηγουμένως «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» θυμάμαι πολύ έντονα να με είχε 

ενοχλήσει. 

14α.Κάποιο άλλο; 

-Εεε ίσως «Το ασχημόπαπο» επειδή κορόιδευαν συνέχεια το παπάκι οι άλλοι κύκνοι. 

15.Έχετε διαβάσει ξανά τα παραμύθια αυτά και αν ναι γιατί; 

-Ναι. 

16.Ποια παραμύθια σας προκαλούσαν ευχάριστα συναισθήματα και γιατί; 

-Γενικά όλα τα παραμύθια απ’ όλα τα παραμύθια έπαιρνα κάτι απ’ όσο θυμάμαι εεε και τα διάβαζα ξανά 

και ξανά. 

17.  Διαβάζετε ακόμη παραμύθια;  

-Ναι. 

17.α. Γιατί; 

-Τώρα πια τα διαβάζω με τα παιδιά μου. 

18.Πότε ήταν η τελευταία φορά που διαβάσατε παραμύθι και ποιο ήταν αυτό; 

-Νομίζω πριν από μερικές μέρες, διαβάζουμε με την κόρη  μου τον «Μικρό Πρίγκιπα» διαβάζαμε αυτό.  

19. Πώς νιώσατε; 

-Αισθανόμουν παιδί ξανά.  

20. Είναι σημαντικό να έρχεται το παιδί σε επαφή με τα παραμύθια; 
-Ναι για τους λόγους που προανέφερα εεε εκτός του ότι μαθαίνει να διαβάζει μέσα από ένα πολύ 

ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο εεε αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, καλλιεργεί τη φαντασία του εεε 

πολλές φορές ταυτίζεται και μπαίνει στη θέση των ηρώων φαντάζεται το ίδιο πως θα αντιδρούσε στις 

συγκεκριμένες καταστάσεις και εξάλλου υπάρχουν και πολλά ηθικά διδάγματα στα παραμύθια.  

21.Άρα δίνετε στα παιδιά σας να διαβάζουν παραμύθια; 

-Ναι πολύ συχνά.  

22. Ποια θεματολογία επιλέγετε και για ποιο λόγο; 

-Εεε προσπαθώ να τα φέρνω σε επαφή με πλήθος παραμυθιών και τα παραδοσιακά αυτά που αναφέραμε 

ήδη αλλά και πιο σύγχρονα. Πρόσφατα για παράδειγμα αγοράσαμε ένα παραμύθι με λεγόταν «Το 

παραμύθι χωρίς τίτλο»; Αν δεν κάνω λάθος εεε «Παραμύθι χωρίς όνομα;» εεε όπου ήταν ένα παραμύθι 

ακόμα εν τη γενέσει του εεε χωρίς ξεκάθαρο τέλος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος πιο 

σύγχρονο και πιο. 

23. Αποφεύγετε κάποια θεματολογία στα παραμύθια και γιατί; 

-Όχι όχι. 

24.Ποια παραμύθια θεωρείτε κατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; 

-Συνήθως αυτά που έχουν να κάνουν με την συναισθηματική αγωγή θεωρώ ότι είναι περισσότερο 

κατάλληλα για τα παιδιά. 

25. Ποια παραμύθια θεωρείτε ακατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; 

-Ακατάλληλα δεν έχω βρει κάποιο παραμύθι αυτή την στιγμή μέχρι τώρα ακατάλληλο εκτός κι αν είχε 

ύβρις ας πούμε μέσα ή πολύ σκληρές για το παιδί εικόνες. 

26. Τα παιδιά σας επιλέγουν συγκεκριμένη θεματολογία στα παραμύθια και ποια είναι αυτή; 

-Όχι όχι. 

27. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την επιλογή; 

-Ναι. 

28. Σε ποιο βαθμό δίνατε ή δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν αίσιο ή μη αίσιο 

τέλος και γιατί; 
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-Επαναλαμβάνετε την ερώτηση. 

Σε ποιο βαθμό δίνατε ή δίνετε ακόμη στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν αίσιο ή μη 

αίσιο τέλος και γιατί; 

-Εεε. 

Ή δεν είναι παράγοντας επιλογής; 

-Όχι δεν είναι παράγοντας επιλογής νομίζω το το  ανέφερα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι είναι καλό 

να έρθει το παιδί σε επαφή με παραμύθι που δεν έχει αίσιο τέλος. Εεε παρά την δικιά μου τραυματική 

εμπειρία με «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» που το θεώρησα μη αίσιο τέλος εεε γιατί δεν έχουν έτσι μία 

εξιδανικευμένη εικόνα της πραγματικότητας. Ναι μεν το αίσιο τέλος τα βοηθάει στο να έρθει ας πούμε η 

λύση και να νιώσουν καλύτερα αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν υπάρχει πάντα το έζησαν αυτοί καλά 

και εμείς καλύτερα. 

29. Σε ποιο βαθμό επιλέγετε ή δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν κλειστό ή 

ανοιχτό τέλος και γιατί;  

-Εεε συνήθως τα παραμύθια έχουν κλειστό τέλος εεε έχω όπως αυτό που αναφέραμε πριν «Το παραμύθι 

χωρίς όνομα» εεε που έχει ανοιχτό τέλος εεε παρ’ όλα αυτά πολλές φορές ενώ το παραμύθι έχει κλειστό 

τέλος εεε επεξεργαζόμαστε μετά μαζί το παραμύθι οπότε τους ρωτάω ότι πως αλλιώς θα μπορούσε να 

είχε τελειώσει ή τι νομίζεις ότι έγινε μετά αυτό κλπ. 

29α. Και τους αρέσει αυτή η διαδικασία; 

-Ναι. 

30. Τι είδους παραμύθια θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα .. 

-Εεε να συγγνώμη να συμπληρώσω σε αυτό ένα βιβλίο που έχουμε διαβάσει πρόσφατα του Ευγένιου 

Τριβιζά εεε «Τα ογδόντα οχτώ ρουμπίνια;» είναι δύο παραμύθια «Τα ογδόντα οχτώ ρουμπίνια» και «Τα 

τριάντα τρία ντολμαδάκια» ή ανάποδα  οι αριθμοί τέλος πάντων εεε έχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

ξεκινάει το παραμύθι με ένα συγκεκριμένο τρόπο εεε και σε ένα κομβικό σημείο το παιδί πρέπει να 

διαλέξει τι θέλει να γίνει στη συνέχεια. Εεε θέλεις να μπει μέσα στο κάστρο ο ιππότης ή δε θέλεις να 

μπει; Αν θέλεις να μπει πήγαινε στην τάδε σελίδα αν δεν θέλεις πήγαινε στην άλλη σελίδα. Το οποίο εεε 

μπορώ να πω ότι ίσως είναι και από τα αγαπημένα των παιδιών επειδή ακριβώς κάθε φορά που διαβάζουν 

το παραμύθι έχει διαφορετική εξέλιξη και επειδή επιλέγουν τα ίδια. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό 

αυτό και το βλέπω δηλαδή και από την αντίδραση των παιδιών. 

31. Σε ποιο βαθμό επιλέγετε ή δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν κλειστό ή 

ανοιχτό τέλος και γιατί; 

-Το είπαμε αυτό. 

32.Τι είδους παραμύθια θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 

παιδιού σας; 

-Εντάξει κάθε είδους παραμυθιού έχει κάτι να προσφέρει στο στο παιδί. 

33.Υπήρχαν περιπτώσεις που επηρεάστηκαν τα παιδιά σας από κάποιο παραμύθι; Αν ναι πώς το 

καταλάβατε; 

-Χμμ θυμάμαι ότι όταν ήτανε μικρά είχαν μικρά εννοώ σε προσχολική ηλικία είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα 

από τον  «Πινόκιο» ναι δεν έλεγαν ψέματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τον φόβο να μην 

μεγαλώσει η μύτη τους (γέλια). Άλλη μια ψευδής απεικόνιση της πραγματικότητας που παρ’ όλα αυτά 

βοήθησε εεε όχι είχαν επηρεαστεί με τον «Πινόκιο» πέρα από το αστείο του πράγματος στο ότι εεε ότι 

τα ψέματα του τον έβαζαν σε μπελάδες. Οπότε τους είχε κάνει εντύπωση για αυτό ο πιο εύκολος δρόμος 

είναι ο δρόμος της αλήθειας. 

34. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά κείμενα με ανοιχτό τέλος και 

γιατί; 

-Ναι και αυτό το σχολιάσαμε λιγάκι ότι εεε καλλιεργεί τη φαντασία των παιδιών, τους δίνει και την 

αίσθηση της της αυτόβουλης ας πούμε ενέργειας ότι εγώ αποφασίζω και εγώ δίνω το τέλος που μου 

αρέσει.  

 

35. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είναι καλό να προσφέρονται στα παιδιά κείμενα όπου 

παρουσιάζονται αρνητικές πτυχές και ζητήματα ταμπού και γιατί; 

-Αρνητικές πτυχές και ζητήματα και ζητήματα ταμπού. Ντάξει το ο ορισμός του ταμπού είναι πολύ 

υποκειμενικός κάτι που είναι για κάποιον ταμπού μπορεί να μην είναι για τον άλλον εεε εξαρτάται από 

το τον τρόπο με τον οποίο δίνεται στο παιδί εεε εξαρτάται από το λόγο εεε νομίζω όμως ότι καλό είναι 
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μετά από κάποια ηλικία κι έπειτα ανάλογα βέβαια και την ωρίμανση του παιδιού και το επίπεδο του να 

έρχεται σε επαφή με θέματα. 

36. Καθώς μεγαλώνει το παιδί σας θεωρείτε σωστό να περιορίζεται η επαφή του με τα παραμύθια; 

Γιατί ναι; Γιατί όχι; 

-Όχι δε νομίζω ότι χρειάζεται να δεν πρέπει να περιορίζεται με τα παραμύθια. Από την άλλη δε θα πρέπει 

να είναι και καταναγκαστικό έργο η η ανάγνωση ενός παραμυθιού εεε πάλι εξαρτάται από το παιδί, από 

την ηλικία του, από το χαρακτήρα του. Εεε ίσως  με την κλασική έννοια του παραμυθιού  δεν θα βοηθήσει 

στην στο ότι απεικονίζει ψευδώς μία πιο σκληρή πραγματικότητα αλλά και πάλι μέσα από αυτό έχει 

πράγματα να πάρει το παιδί. 

37.Χρησιμοποιείτε τις διδαχές των παραμυθιών για την ανατροφή των παιδιών σας; 

-Ναι πολύ συχνά. 

38. Παίζει κάποιο ρόλο το φύλο των παιδιών στην επιλογή των παραμυθιών που θα έπρεπε να 

διαβάζουν; 

-Δε  νομίζω όχι. 

38α. Γιατί; 

-Γιατί δεν πιστεύω στην ναι μεν είναι τα φύλα διαφορετικά βιολογικά αλλά στη σημερινή εποχή θεωρώ 

ότι έχουμε κατακτήσει αυτήν την ισονομία και την ισότητα εντός εισαγωγικών οπότε έχουμε ξεπεράσει 

αυτά τα αγόρια παίζουν με μηχανές, τα κορίτσια παίζουνε με κούκλες θεωρώ στην οικογένεια και δε θα 

έπρεπε αντίστοιχα να αντικατοπτρίζει αυτό και στα παραμύθια. Για παράδειγμα στο γιο μου έχω διαβάσει 

τη «Χιονάτη» και έχουμε σχολιάσει το ότι η Χιονάτη δεν έπρεπε να περιμένει τον πρίγκιπα ή θα έπρεπε 

να είναι μία Χιονάτη να καθαρίζει για εφτά αγόρια ας πούμε. 

39.Εσείς επιλέγετε διαφορετικά παραμύθια στο γιο σας και διαφορετικά στην κόρη σας και γιατί; 

-Όχι όχι. 

40. Ποια θεματολογία επιλέγετε για την κόρη σας και ποια για τον γιο σας και γιατί; 

-Δεν έχουμε συγκεκριμένη θεματολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης Συνέντευξης (ΓΣ) με 

τον πατέρα (υποκείμενο ΜΑΝ) 

 
1. Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των παραμυθιών στη ζωή του ανθρώπου; 

- Ιδιαίτερα θετική, σε κάθε περίοδο της ζωής μας και ως ενήλικες τα παραμύθια χρειάζονται και 

σε πρακτικό επίπεδο για ικανότητα έκφρασης και Φαντασία και για τα διδάγματα που περιέχουν. 

2. Πιστεύετε ότι τα παραμύθια βοηθούν στην παιδεία και ανάπτυξη του ανθρώπου; 

- Ιδιαίτερα σημαντικά ειδικά την εποχή μας που υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα είναι από τους 

πιο αυθεντικούς τρόπους για μία ισορροπημένη ανάπτυξη. 

3. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν το παιδί θετικά στην αγωγή και 

ανάπτυξή του; Αν ναι σε ποιους τομείς; 

- Σε μεγάλο βαθμό όπως είπα και στο πρακτικό κομμάτι του λεξιλογίου και της έκφρασης και στα 

διδάγματα χρειάζεται όμως πλέον να γίνεται σωστή επιλογή τω παραμυθιών επειδή υπάρχουν 

πάρα πολλά και για διαφορετικές ηλικίες. 

     3α.  Και αυτή η επιλογή με τι κριτήρια γίνεται; 

- Ανάλογα τις ηλικίες από κει και πέρα ανάλογα το background και της οικογένειας και του 

σχολείου. 

4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παραμύθια επηρεάζουν το παιδί αρνητικά στην αγωγή και 

ανάπτυξή του; Αν ναι σε ποιους τομείς; 

- Ορισμένα παραμύθια που είναι βίαια ή περιγράφουν βίαιες καταστάσεις νομίζω ότι καλό είναι 

να αποφεύγονται ειδικά στις μικρές ηλικίες, μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο αρνητικό. 

5. Διαβάζατε συχνά παραμύθια σε μικρή ηλικία; 

- Ναι. 

6. Ποιος σας έφερε σε επαφή πρώτη φορά με το παραμύθι; 

- Οι γονείς μου. 

7. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παραμύθι και γιατί; 

- Αν έπρεπε να διαλέξω κάποιο γιατί μου αρέσουν πολλά θα ήταν ταξίδια του Γκιούλιβερ. 

      7α. Γιατί; 

- Γιατί περιγράφει ακριβώς τους διαφορετικούς κόσμους που βρέθηκε και το πώς προσαρμόστηκε 

σε αυτούς. 

8. Το διαβάζετε ακόμα;  

- Τώρα έχω καιρό να το διαβάσω. 

8α. Γιατί; 

- Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος φαντάζομαι θα το ξανά διαβάσω τώρα με τα παιδιά. 

9. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ήρωας στα παραμύθια και γιατί; 

- Αυτό που είπα πριν ο Γκιούλιβερ. 

9α. Γιατί; 

- Γιατί βρέθηκε σε διαφορετικές καταστάσεις, ανταποκρίθηκε είχε πολλές εμπειρίες διαφορετικές. 

10. Σας προκαλούσε κάποιος ήρωας από το παραμύθι δυσάρεστα συναισθήματα;  

- Χμ και στον κόσμο των μεγάλων και στον κόσμο των μικρών η η ηη άρνηση των υπολοίπων των 

πολλών στη διαφορετικότητα αυτό η άρνηση στη διαφορετικότητα κυρίως. 

11. Πιστεύετε ότι έχετε κοινά σημεία με αυτό τον ήρωα; Αν ναι ποια είναι αυτά; 

- Μου αρέσει και μένα να ταξιδεύω και να βλέπω διαφορετικούς τόπους και χαρακτήρες. 

12. Ποια θεματολογία σας άρεσε περισσότερο στα παραμύθια όταν ήσασταν παιδί; 

- Τα παραμύθια που περιγράφανε τη ζωή κάποιων είτε ταξίδια είτε την καθημερινότητα τους. 

13. Ποια παραμύθια ξέρετε; 

- Αρκετά. 

14. Πείτε μου μερικά. 

- Τηηην χιονάτη και τους επτά νάνους, ταα τα ταξίδια του Γκιούλιερ, τα παραμύθια του 

Νιλσχορκεσον, η καλύβα του μπαρμπά- Θωμά αν και είναι διήγημα αυτό εε παραμύθια εε αυτά. 

15. Ποια παραμύθια σας προκαλούσαν δυσάρεστα συναισθήματα και γιατί; 

- Η Ωραία Κοιμωμένη. 

      15α. Γιατί; 
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- Γιατί περιέγραφε εε δολοπλοκίες και αρνητικά συναισθήματα και ζήλιες. 

16. Έχετε διαβάσει ξανά το παραμύθι αυτό; 

- Ναι. 

      16α.Γιατί; 

- Από συνθήκες λόγω των παιδιών. 

17. Ποια παραμύθια σας προκαλούσαν ευχάριστα συναισθήματα και γιατί; 

- Μάλλον η Χιονάτη και οι εφτά νάνοι εκτός από τα ταξίδια του Γκιούλιβερ.  

      17α. Γιατί; 

- Γιατί ήταν και οι Νάνοι δέχτηκαν Χιονάτη και η χιονάτη ήταν από μόνη της έτσι καλός ωραίος 

χαρακτήρας ταιριάξανε ζήσαμε ωραία παρ’όλες τις δυσκολίες. 

18. Διαβάζετε ακόμη παραμύθια;  

- Σπάνια. 

      18α. Γιατί; 

- Φαντάζομαι λόγω ηλικίας. Προτιμώ διηγήματα ή αληθινές ιστορίες.  

19. Θεωρείτε ότι το παραμύθι έχει να κάνει με την ηλικία; 

- Έτσι έχει επικρατήσει αλλά δεν είναι σωστή η αντιμετώπιση αυτή. 

20. Πότε ήταν η τελευταία φορά που διαβάσατε παραμύθι και ποιο ήταν αυτό; 

- Πριν μερικές μέρες διάβασα ένα μικρό παραμύθι με την Ελεάννα ποιο ήταν αυτό δεν θυμάμαι 

τον τίτλο ήτανε από τα σύγχρονα παραμύθια. 

21. Πώς νιώσατε; 

- Ευχάριστα. 

22. Είναι σημαντικό να έρχεται το παιδί σε επαφή με τα παραμύθια;  

- Ναι είναι πολύ σημαντικό. 

      22α. Για ποιο λόγο; 

- Όπως είπαμε για τα λεξιλόγιο έκφραση και της τα ιδανικά που συχνά περιέχονται. 

22β. Όταν λέτε ιδανικά τι εννοείτε; 

- Ιδανικά για παράδειγμα τώρα στα σύγχρονα το Άννα και Έλσα που είναι της μόδας έχει και εκεί 

κάποιες διδαχές χρήσιμες. 

23. Δίνετε στα παιδιά σας να διαβάζουν παραμύθια; 

- Ναι πολύ συχνά. 

24. Ποια θεματολογία επιλέγετε και γιατί; 

- Κυρίως με παραμύθια που είπαμε με την διαφορετικότητα των άλλων, το ότι όλοι έχουν ίδια 

δικαιώματα εε και αποφεύγουμε βίαιες περιγραφές. 

      24α. Για ποιο λόγο; 

- Εεε γιατί μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο για τα παιδιά με να το ερμηνεύσουν μία περιοχή μια  

περιγραφή βίαιου επεισοδίου ή οτιδήποτε μπορεί το παιδί να το ερμηνεύσει με δικό μου τρόπο 

και να το προσπαθήσει να το αναπαραγάγουν.  

      24β. Οπότε πιστεύετε ότι παίζει ρόλο ο τρόπος που περιγράφει ο συγγραφέας  ένα  

              αρνητικό συμβάν; 

-   Σε μεγάλο βαθμό ναι. 

      24γ.Αλλιώς δεν θα είχατε πρόβλημα να έρχεται το παιδί σε επαφή με τέτοιες     

              καταστάσεις; 

- Προσπαθούμε να παρουσιάζουμε την προσωπικότητα στα παιδιά όπως έχει να μη λέμε ψέματα 

όπως λέγαμε και πριν ή να παρουσιάζουμε διαφορετικά τα πράγματα αλλά πρώτα πρέπει να 

σιγουρέψουμε ότι δεν θα εκληφθεί διαφορετικά από το παιδί. 

Αν περιγράφει μονομαχία για  παράδειγμα ή  αποκεφαλισμού είναι είναι ιδιαίτερα το    

θέμα   πρέπει να εξηγήσουμε ότι ήταν άλλες οι εποχές ότι είναι παραμύθι και δεν έχει γίνει στην 

πραγματικότητα. 

25. Αφήνετε στα παιδιά σας να επιλέγουν μόνα τους τα παραμύθια; 

- Εεε προσπαθούμε να τους δίνουμε επιλογές μέσα σε ένα πλαίσιο όχι εντελώς ελεύθερη επιλογή. 

      25α. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό; 

- Γιατί πολλές φορές μπορεί να παρασυρθούνε ή από τα υπόλοιπα παιδιά ή από κάποια διαφήμιση 

και να διαλέξουν ένα παραμύθι που δεν προσφέρει κάτι. 

26. Ποια παραμύθια θεωρείτε κατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; 
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- Εεε τα παραμύθια περιγράφουν ιδανικά όπως η αλληλεγγύη ότι όλοι έχουν αξία και ότι αυτό που 

είπαμε στα ρούχα του αυτοκράτορα να παραμένουμε αληθινοί και να να επιμένουμε στα πιστεύω 

μας. 

27. Ποια παραμύθια θεωρείτε ακατάλληλα για το παιδί και για ποιο λόγο; 

- Εε τα παραμύθια που περιγράφουν μάχες ή πολέμους ή έχουν ως κίνητρο την εκδίκηση νομίζω 

ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια. 

28. Τα παιδιά σας επιλέγουν συγκεκριμένη θεματολογία στα παραμύθια και ποια είναι αυτή; 

- Δεν θα το λεγα διαλέγουν από μεγάλο εύρος θεματολογίες. 

29. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την επιλογή; 

- Ναι πιστεύω ότι ότι και αν διαβάσει κάποιος αφήνει χρήσιμο αποτύπωμα ακόμα και τα αρνητικά 

που συζητάμε απλά θα χρειαστεί να υπάρχει συζήτηση ή να ξεχωρίσουμε ορισμένα πράγματα. 

30. Οπότε θεωρείτε ότι πρέπει να έρχεται το παιδί σε επαφή με αρνητικές πτυχές αλλά να 

γίνεται κάτω από συζήτηση και αυτό που είπαμε για τον συγγραφέα. 

- Ακριβώς. 

31. Σε ποιο βαθμό δίνατε ή δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν    αίσιο ή μη 

αίσιο τέλος και γιατί; 

- Διαβάζουν και τα δύο και τα δύο είδη ακριβώς γιατί δε θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ιδανικό 

κόσμο προσπαθούμε να δώσουμε ερεθίσματα από διάφορες πτυχές  που μπορεί να συμβαίνει 

κάτι.   

32. Σε ποιο βαθμό επιλέγετε ή δίνετε στο παιδί σας να διαβάσει παραμύθια που έχουν κλειστό 

ή ανοιχτό τέλος και γιατί;  

- Νομίζω προτιμούμε το ανοιχτό τέλος ακριβώςγια να υπάρχει ένα ερέθισμα για δημιουργικότητα 

και φαντασία. 

      32α. Δηλαδή;  

- Δηλαδή ένα παραμύθι με κλειστό τέλος κλείνει την ιστορία με το ανοιχτό τέλος μπορεί σύμφωνα 

και με τα βιώματα του παιδιού να μας δώσει ένα ή δύο διαφορετικά σενάρια ή το κάθε παιδί ένα 

διαφορετικό σενάριο και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για να το συζητήσουμε μετά. 

33. Τι είδους παραμύθια θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

του παιδιού σας; 

- Aυτό που είπα πριν τα παραμύθια που έχουν κάποιο ηθικό δίδαγμα κυρίως και περιγράφει κυρίως 

αληθοφανείς καταστάσεις όχι υπερβολές ή εντελώς φανταστικούς κόσμους. 

34. Υπήρχαν περιπτώσεις που επηρεάστηκαν τα παιδιά σας από κάποιο παραμύθι; Αν ναι πώς 

το καταλάβατε; 

- Εεε έχουνε υπάρξει περιπτώσεις και στις εκφράσεις τους αμέσως  βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν 

επηρεαστεί ή στο αν θέλουν να  ντυθούν σύμφωνα με τα ρούχα   και τις περιγραφές για κάποιον 

ήρωα ή όταν αντιμετωπίζουν κάποια παρόμοια κατάσταση αναφέρονται και λένε να όπως έγινε 

στο παραμύθι. 

35. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά κείμενα με ανοιχτό τέλος 

και γιατί; 

- Νομίζω όπως είπα και πριν είναι ο προτιμότερος τρόπος να τελειώνει ένα παραμύθι για 

δημιουργικότητα και για έκφραση του παιδιού για feedback. 

36. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είναι καλό να προσφέρονται στα παιδιά κείμενα όπου 

παρουσιάζονται αρνητικές πτυχές και ζητήματα ταμπού και γιατί; 

- Όλα τα κείμενα στα παραμύθια είναι χρήσιμα εκεί όμως χρειάζεται παραπάνω προσοχή να 

υπάρχει μία εποπτεία μία καθοδήγηση. 
37. Καθώς μεγαλώνει το παιδί σας θεωρείτε σωστό να περιορίζεται η επαφή του με τα 

παραμύθια;  

- Θα φανεί από τη δική του όρεξη και τα δικά του ερεθίσματα εμείς δεν πρόκειται να επηρεάσουμε 

κανέναν να περιορίσουμε την επαφή με  τα παραμύθια δεν θεωρώ ότι είναι αρνητικό. 

38. Χρησιμοποιείτε τις διδαχές των παραμυθιών για την ανατροφή των παιδιών σας; 

Περιγράψετε μου. 

- Προσπαθούμε. 

38α. Μπορείτε να μου περιγράψετε ένα γεγονός; 

- Το πιο πρόσφατο με την Άννα και την Έλσα το παραμύθι που αρέσει στην Ελεάννα προσπαθούμε 

να εξηγήσουμε την σχέση που έχουνε οι δύο αδερφές ότι η μία είναι έτοιμη να θυσιαστεί για την 
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άλλη και να ζήσουνε μαζί με ότι ζητήματα ή προβλήματα μπορεί να έχουν είτε η μία είτε η άλλη 

αδερφή. 

39. Παίζει κάποιο ρόλο το φύλο των παιδιών στην επιλογή των παραμυθιών που θα έπρεπε να 

διαβάζουν; 
- Μερικές φορές ναι. 

39α. Γιατί;  

- Γιατί μερικά παραμύθια μπορούν να περιγραφούν αμιγώς κοριτσίστικες οι γυναικείες υποθέσεις 

και αντίστοιχα αγορίστικες και ανδρικές είναι λίγες αυτές περιπτώσεις αλλά  υπάρχουν. 

40. Εσείς επιλέγετε διαφορετικά παραμύθια στο γιο σας και διαφορετικά στην κόρη σας και 

γιατί; 

- Επιλέγουμε διαφορετικά παραμύθια φροντίζουμε όμως να διαβάζουν και οι δύο και τα δύο είδη 

των παραμυθιών. Μπορεί δηλαδή να αγοράσουμε ένα παραμύθι συγκεκριμένα για το αγόρι αλλά 

θα τα διαβάσει και το κορίτσι και το αντίστροφο. 

41. Ποια θεματολογία επιλέγετε για την κόρη σας και ποια για τον γιο σας και γιατί; 

-Συνήθως είναι παρεμφερείς οι θεματολογίες εκτός αν όπως είπα είναι συγκεκριμένο για 

παράδειγμα μία ιστορία για για κούκλες ή για βασίλισσες για νεράιδες θα είναι για το κορίτσι 

μία ιστορία με περιπέτειες όχι με μάχες με πορείες ή με  εκστρατείες ταξίδια μπορεί να είναι 

αγορίστικο γενικά όμως προσπαθούμε να διαβάσουν και οι δύο από όλα τα είδη. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης Συνέντευξης για «Τα 

καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» (υποκείμενο Δ) 

 
1. Τι σας άρεσε στο παραμύθι αυτό; 
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- Μου άρεσε στο παραμύθι αυτό ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια που ε υπήρχε μόνο σε ένα 

χαρακτήρα στο μικρό παιδάκι. 
2. Τι δεν σας άρεσε στο παραμύθι αυτό; 

- Αυτό που δεν μου άρεσε στο παραμύθι είναι ότι σχεδόν σε ολόκληρο με εξαίρεση αυτό με το 

μικρό παιδάκι επικεντρώνεται στον αυτοκράτορα και στους αυλικούς και στο ότι δίνουν ψευδείς 

αναφορές σχετικά με αυτό που βλέπουν ή μάλλον δεν βλέπουν. 

3. Τι καταλάβατε από το παραμύθι αυτό, τι νομίζετε ότι ήθελε να μας πει; 

- Ότι ο αυθορμητισμός και η ειλκρίνεια ενός μικρού παιδιού ήταν η αφορμή έτσι ώστε ο κόσμος ε 

να δει πραγματικά ε το τι συνέβαινε. 

3α. Πώς έγινε αυτό δηλαδή; 

- Αυτό έγινε μέσα από έγινε μέσα από τα μάτια του που είδα πραγματικά ότι δεν υπήρχε κάποιο 

ένδυμα του αυτκράτορα αλλά ήτανε γυμνός. 

4. Τι γνώμη έχετε για τον αυτοκράτορα; 

- Ένας πραγματικός αυτοκράτορας δεν θα έπεφτε θύμα της υποτιθέμενης αυταπάτης των υφαντών 

αλλά θα είχε την διορατικότητα να καταλάβει ποιος ήταν ο σκοπός τους. 

5. Αυτό που έκαναν οι υφαντές ήταν σωστό;  

- Προφανώς και δεν ήταν σωστό. 

5α. Γιατί; 

- Δεν ήταν σωστό γιατί εξαπάτησαν μια ολόκληρη κοινή γνώμη δηλαδή τον αυτοκράτορα τους 

αυλικούς και τον κοινό λαό. 

6. Πώς νιώσατε με αυτό; 

- Ένιωσα προβληματισμό για το πώς η δύναμη του λόγου και τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να 

καθοδηγήσει μια ολόκληρη μάζα. 

7. Έκαναν καλά οι άρχοντες που δεν αποκάλυψαν την αλήθεια στον αυτοκράτορα; 

- Έκαναν λάθος οι αυτοκράτορες που δεν αποκάλυψαν στον αυτοκράτορα την πραγματική αλήθεια 

γιατί με αυτό τον τρόπο κρίνονται πραγματικά ανάξιοι για τις θέσεις τους. 

8. Γιατί θεωρείτε ότι το έκαναν; 

- Το έκαναν γιατί παρασύρθηκαν από τα λόγια των υφαντών εε ότι θεώρησαν με αυτό τον τρόπο 

ότι είναι ανάξιοι για το αξίωμα που κατείχαν και δεν ήθελαν να το αποχωριστούν. 

9. Πώς νιώσατε όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί; 

- Αυτό δείχνει την αγνότητα της ψυχής που έχουν τα παιδιά σε σύγκριση με τους μεγάλους και ότι 

δεν μπαίνουν στη διαδικασία ε να σκεφτούν ποιες θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις από μια τους 

συμπεριφορά. 

9α.  Και πώς νιώσατε με αυτό; 

- Ένιωσα χαρά. 

9β. Γιατί νιώσατε έτσι; 

- Ένιωσα έτσι γιατί το κομμάτι των παραμυθιών στην ψυχοσύνθεση του παιδιού έχει θετικό 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη του. 

10. Ήταν σωστό που είπε την αλήθεια; 

- Φυσικά και ήταν σωστό. 

10α. Γιατί; 

- Ήταν σωστό γιατί ουσιαστικά αφύπνισε όλο τον λαό κατά τη διάρκεια της πομπής. 

11. Τι σκεφτήκατε όταν ο αυτοκράτορας έμεινε γυμνός και γιατί; 

- Ο αυτοκράτορας έμεινε γυμνός και κυριολεκτικά και μεταφορικά εε η μεταφορική έννοια είναι 

ότι έμεινε γυμνός για τον λαό του μέσα από τον αυθορμητισμό ενός μικρού παιδιού ο οποίος 

συνεχίστηκε σε ολόκληρο τον λαό. 

11α. Δηλαδή; 

- Έμεινε γυμνός γιατί ήταν ανάξιος πλέον για τη θέση του. 

12. Εσείς αν τον βλέπατε θα αποκαλύπτατε την αλήθεια ή θα φοβόσασταν; 

- Θεωρώ ότι θα έπραττα ανάλογα με τη θέση που θα κατείχα αν δηλαδή ήμουνα ο απλός λαός αν 

ήμουν το παιδί ή αν ήμουν κάποιος αυλικός. 
12α. Αυτό από τι θα εξαρτιόταν; 

- Το απάντησα ήδη. 

12β. Αν ήσουν δηλαδή στην θέση των αυλικών θα αποκάλυπτες την αλήθεια; 

- Μπορεί ναι μπορεί και όχι αναλόγως αν θα φοβόμουν να χάσω τη θέση μου. 
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12γ. Αν ήσουν στη θέση του λαού; 

- Αν ήμουν στη θέση του λαού θεωρώ ότι δεν θα είχα να χάσω πολλά οπότε πιστεύω ότι θα το 

έκανα θα έλεγα την αλήθεια. 

12δ. Αν ήσουν στη θέση του παιδιού; 

- Προφανώς και θα έλεγα την αλήθεια χωρίς σκέψη. 

13. Εσείς λέτε πάντα την αλήθεια; 

- Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής με τους ανθρώπους για να μπορέσουν κι εκείνοι να είναι 

ειλικρινείς μαζί τους οπότε ναι λέω την αλήθεια. 

14. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι λένε συχνά ψέματα; 
- Οι άνθρωποι λένε συχνά ψέματα φοβούμενοι αυτό φοβούμενοι η πραγματικότητα να έχει κάποια 

αρνητική επίπτωση στον εαυτό τους και στους γύρω τους. 

15. Εσείς λέτε ψέματα; 

- Όχι. 

15α. Γιατί; 

- Γιατί θεωρώ ότι η αλήθεια είναι πολύ απλή ενώ ένα ψέμα όταν δεν το έχεις όταν ένα ψέμα δεν 

το έχεις κάπως δουλέψει τότε μπορεί να σε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. 

16. Έχετε πει ψέματα στα παιδιά σας;  

- Θεωρώ ότι είναι λάθος να πεις ψέμα σε ένα παιδί και γενικότερα αλλά στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι λάθος γιατί όταν θα γίνει μια φορά ίσως να συμβαίνει συχνότερα και κάποια 

στιγμή το παιδί θα το αντιληφθεί αυτό και θα αλλάξει το πρότυπο που έχει για τον γονέα του. 

16α.Δηλαδή δεν έχετε πει στο παιδί σας καν κάποιο μικρό ψέμα; 

- Όχι. 

17. Εσείς αποκαλύπτετε την αλήθεια όταν ξέρετε ότι κάποιος λέει ψέματα;  

- Αναλόγως αν αυτή η αλήθεια αφορά εμένα ή εκείνον αν αυτή η αλήθεια αφορά εμένα τότε ναι 

την αποκαλύπτω. 

17α. Αν αφορά κάποιον άλλον; 

- Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω αλλά δυσανασχετώ. 

18. Αν ήσασταν στη θέση του παιδιού στο παραμύθι θα αποκαλύπτατε την αλήθεια ή θα 

φοβόσασταν; 

- Θα την αποκάλυπτα. 

18α. Γιατί; 

- Τα παιδιά τα διακρίνει ο αυθορμητισμός οπότε ως παιδί κι γω θα είχα στο μυαλό μου μόνο την 

αλήθεια και τίποτα άλλο. 

19. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας στο παραμύθι αυτό και γιατί; 

- Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας σε αυτό το παραμύθι είναι το παιδί γιατί το διακρίνει ο 

αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια του. 

20. Ποιος από τους ήρωες του παραμυθιού θα θέλατε να ήσασταν και γιατί; 

- Θα ήθελα να ήμουνα το παιδί για τον λόγο που προανέφερα στην παραπάνω ερώτηση. 

21. Με ποιον από τους ήρωες του παραμυθιού ταυτιστήκατε περισσότερο και γιατί; 

- Με το παιδί λόγω της ειλικρίνειας του. 

21α. Γιατί εσείς είστε ειλικρινής άνθρωπος γενικότερα; 

- Βεβαίως. 

22. Μπαίνοντας στη θέση του Αυτοκράτορα, πως θα νιώθατε; 

- Μπαίνοντας στη θέση του αυτοκράτορα θα είχα αρκετές αμφιβολίες όσον αφορά το αξίωμα που 

θα κατείχα και στο πως διακυβερνώ τον λαό μου μέσα από το γεγονός ότι δεν άφησα δεν άφησα 

να λάμψει η αλήθεια εντός εισαγωγικών αλλά υποκρίθηκα το ψέμα που μου έβαλαν στο μυαλό 

μου οι υφαντές. 

23. Μπαίνοντας στη θέση των δύο υφαντών, πως θα νιώθατε; 

- Δεν γνωρίζω πιο ακριβώς θα ήταν το συναίσθημα πο θα με διακατείχε γιατί προφανώς για να 

προβώ σε αυτή την πράξη σημαίνει ότι δεν με διακατέχει κάποιο συναίσθημα για τους 

συνανθρώπους μου και για το γεγονός ότι τους εξαπατώ. 

24. Μπαίνοντας στη θέση του λαού (των κατοίκων) της πόλης, πως θα νιώθατε; 

- Θα ένιωθα εξαπατημένος από τον αυτκράτορα και τους αυλικούς του. 

24α. Γιατί; 

- Γιατί με βάση όσων διαδραματίστηκαν ένα μικρό παιδάκι κρίθηκε αξιότερο για αυτό το αξίωμα 
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παρά τον αυτοκράτορα. 

25. Μπαίνοντας στη θέση των υπηκόων του Αυτοκράτορα, πως θα νιώθατε; 

- Θα ένιωθα φόβο για να μην χάσω την θέση μου αλλά ταυτόχρονα θα ένιωθα και την αδυναμια 

του χαρακτήρα μου στην θέση την οποία έχω. 

26. Μπαίνοντας στη θέση του αγοριού, πως θα νιώθατε; 

- Μπαίνοντας στην θέση του αγοριού ίσως να ένιωθα αηδία για τον κόσμο των μεγάλων και πως 

εξαπατούν τον κόσμο και δεν θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω σανα αυτούς. 

27. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση του Αυτοκράτορα άνθρωποι στην σύγχρονη 

κοινωνία που ζούμε; 

- Προφανώς και υπάρχουν. 

27α. Γιατί; 

- Εε θεω΄ρω ότι υπάρχουν εε όσον αφορά τις κυβερνήσεις της σήμερα εποχής αλλά και 

παλαιότερης ανά τον κόσμο και ότι μας δίνουν πράγματα που θέλουμε να ακούσουμε και μας 

αποκρύπτουν την αλήθεια ίσως επειδή δεν είμαστε έτοιμοι ίσως για να μας χειραγωγήσουν και 

να φοβηθούν μια εξέγερση της μάζας την οποία ελέγχουν. 

28. Ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

- Θεωρώ ότι αυτά τα άτομα είναι άτομα τα οποία κατέχουν εξουσία και που δρουν με βάση τα δικά 

τους συμφέροντα και απαξιώνουν μέρα με τη μέρα την κοινωνία και την ανθρωπότητα 

γενικότερα. 

29. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των υφαντών-απατεώνων άνθρωποι στην 

σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; 

- Υπάρχουν σίγουρα. 

29α. Γιατί; 

- Γιατί επιδιώκουν το εύκολο και γρήγορο κέρδος μέσα από μία σειρά αθέμιτων πράξεων 

30. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των υπηκόων του Αυτοκράτορα άνθρωποι 

στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; 

- Προφανώς και υπάρχουν και ο λόγος ε για τον οποίο συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο είναι 

όπως στο παραμύθι έτσι και στην πραγματικότητα δεν θέλουν να χάσουν το αξίωμα που κατέχουν 

και την εύνοια εκείνου που υπηρετούν. 

31. Ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

- Θεωρώ ότι αποδεικνύονται εε πολύ λίγοι καθώς θα έπρεπε να συμβουλεύουν τον ανώτερο τους 

στο αξίωμα με βάση τι είναι σωστό και τι όχι και όχι με βάση να κρατήσουν την θέση τους. 

32. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παρόμοιοι με τη στάση των κατοίκων της πόλης του Αυτοκράτορα 

άνθρωποι στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; 

- Προφανώς και υπάρχουν και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη γνώσης και κρίσης εε όταν όταν 

ο λαός χειραγωγείται από κυβερνήσεις και από μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

33. Ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

- Είτε στερούνται παιδείας είτε αδιαφορούν. 

34. Θεωρείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται σαν το παιδί του παραμυθιού στην 

σύγχρονη κοινωνία που ζούμε; 

- Φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι αλλά είναι λίγο δύσκολο να τους βρούμε σε μεγαλύτερες 

ηλικίεςεε κυρίως τους συναντάμαι στις ηλικίες παρόμοιες με του μικρού παιδιού όταν τα 

πράγματα είναι πιο αθώα και αγνά για αυτά. 

34α. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

- Ίσως γαιτί στη μικρότερη ηλικία τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν την σκληρή 

πραγματικότητα που υπάρχει και το διαπιστώνουν όσο μεγαλώνουν. 

35. Ποια είναι η γνώμη σας για άτομα σαν και αυτά; 

- Είναι πολύ σημαντικό άτομα σαν και αυτά μεγαλώνοντας να κρατήσουν τον αυθορμητισμό την 

τιμιότητα και την ηθική τους έτσι θα γίνει η πραγματικότητα πολύ καλύτερη. 

35α. Πώς πιστεύετε ότι θα γίνει η πραγματικότητα καλύτερη; 

- Γιατί διακρίνονται από τις αυθόρμητες απαντήσεις που είναι πάντα αληθινές και δεν τους 

διακρίνει το ψέμα. 

36. Σας άρεσε που ο συγγραφέας δεν αποκάλυψε τι έγινε στο τέλος;  

- Ναι μου άρεσε. 

36α.Γιατί; 
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- Γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι ο συγγραφέας θέλει να μας προβληματίσει μέσα από αυτή του την 

στάση και να σκεφτούμε το τέλος και με τα δύο ενδεχόμενα και τι θα ήταν καλύτερο. 

36β. Ποια είναι τα δύο ενδεχόμενα για εσάς; 

- Το πρώτο ενδεχόμενο για μένα θεωρώ ότι είναι ότι ο αυτοκράτορας θα προσπαθήσει μετά από 

όλο αυτό να ξεχαστεί το όλο γεγονός που έλαβε χώρα ενώ το δεύτερο ενδεχόμενο θεωρώ ότι ο 

κόσμος ο απλός λαός θα ξεδηκωνότανε εναντίον του αυτοκράτορα και των υπηκόων του με ότι 

συνέπειες είχε αυτό για την αυτοκρατορία της περιοχής. 

36γ. Ο αυτοκράτορας πώς θα προσπαθούσε να ξεχαστεί το θέμα; 

- Στις σύχρονες κοινωνίες ένα θέμα ξεχνιέται όταν παρουσιαστεί κάποιο άλλο εε που είναι ίδιας 

βαρύτητας οπότε θεωρώ ότι θα δημιουργούσε κάποιο θέμα έτσι ώστε να ξεχαστεί αυτό. 

37. Εσείς θα θέλατε ο συγγραφέας πάντα να σας αποκαλύπτει την αλήθεια; 

- Όχι θα ήθελα να προβληματίζομαι. 

37α. Γιατί; Όταν λέμε ότι ο συγγραφέας αποκαλύπτει την αλήθεια δεν εννοούμε για το πώς θα 

τελείωσει η ιστορία αν έχει δηλαδή ένα ανοιχτό ή κλειστό τέλος. Εσείς θα θέλατε ο συγγραφέας 

να αποκαλύπτει την αλήθεια γενικότερα στο παραμύθι να υπάρχει στο τέλος η αλήθεια; 

- Αα ναι τώρα κατάλαβα την ερώτηση την είχα καταλάβει λάθος ναι θα ήθελα. 

37β. Γιατί; 

- Γιατί γενικότερα όταν υπάρχει αποκάλυψη της αλήθειας  τότε μπορούν να γίνουν πράγματα για 

αυτήν. 

38. Ο συγγραφέας που έγραψε την ιστορία αυτή, τι ήθελε τελικά κατά τη γνώση σας να μας 

εκφράσει; 

- Αυτό που ήθελε να μας πει ο συγγραφέας ήθελε να μας δείξει την πραγματικότητα που υπάρχει 

στις μέρες μας μας έδειξε από τη μια πλευρά στα υψηλά κοινωνικά στρώματα όχι υψηλά 

κοινωνικά στρώματα εε μας έδειξε ότι το κομμάτι αυτών που έχουν την εξουσία διακυβερνούν 

με βάση το ψέμα το κομμάτι των υφισταμένων τους ότι συνεχίζουν  το ψέμα της κυβέρνησης 

γιατί τους βολεύει για να κρατήσουν τη θέση τους το κομμάτι του λαού ότι ο λαός κατά κάποιο 

τρόπο είναι ανύμπορος να υπερασπιστεί την αλήθεια και το κομμάτι του παιδιού που λειτουργεί 

ως αφύπνιση της αλήθειας και το ευνασμα για να φανεί αυτή. 

39. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα»; 

- Θεωρώ ότι το βαθύτερο νόημα του παραμυθιού και αυτό που θέλει να μας δείξει ο συγγραφέας 

είναι ότι τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο παραμύθι είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν 

στην πραγματικότητα. 

39α. Δηλαδή ποιο είναι το βαθύτερο νόημα; 

- Θεωρώ ότι το βαθύτερο νόημα είναι η έλλειψη της εμπιστοσύνης που υπάρχει και το διακρίνουμε 

πολύ έντονα στις μέρες μας και ίσως για αυτό υπάρχει μια καχυποψία γενικότερα. 

40. Συνδέεται καθόλου το παραμύθι αυτό με τη σημερινή ζωή του ανθρώπου και την κρίση και 

αν ναι πως το βλέπετε να συνδέεται; 

- Φυσικά και συνδέεται το παραμύθι με την πραγματικότητα ναι θεωρώ ότι δείχνει την απληστία 

του ανθρώπου έτσι ώστε να αποκτήσει τα αγαθά που θέλει μην έχοντας εε ορθολογική εικόνα 

για τους κινδύνους που αυτά εμπεριέχουν. 

41. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μήνυμα της ιστορίας; 

- Θεωρώ ότι το μήνυμα αυτού είναι ότι γενικότερα ως άνθρωποι εε θα πρέπει να μη δίνουμε 

έμφαση σε πράγματα που έχουν να κάνουν με καταναλωτισμό και που σταδιακά μας αλλάζουν 

ως άνθρωποι και χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα και την απλότητα της ζωής. 

42. Τι άλλο νομίζετε ότι αυτή η ιστορία ήθελε συμβολικά να μας πει; 

- Θεωρώ ότι το παραμύθι ήθελε να μας αναδείξει τις αδυναμίες που υπαρχουν σε κάθε κοινωνική 

τάξη αλλά και την δύναμη που κρύβει ένα παιδί μέσα από την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό 

του ικανό να αλλάξει τα δρώμενα που διαδραματίζονται στο συγκεκριμένο παραμύθι. 

43. Περιγράψετε μου πως φαντάζεστε ότι συνεχίζεται το παραμύθι αυτό και πως θα 

συμπληρώνατε το τέλος του; 

- Λοιπόν φαντάζομαι ότι μέσα από την αφύπνιση τουλαού που προήλθε από το μικρό παιδί 

ανατρέπεται μάλλον το καθεστώς που υπήρχε μέχρι εκείνη την στιγμή και ότι εξελέχθηκε  νέος 

αυτοκράτορας ικανός να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και όχι να επικεντρωθεί στη δική 

του ματαιοδοξία. 

44. Γιατί επιλέξατε αυτό το τέλος; 
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- Επέλεξα αυτό το τέλος γιατί ουσιαστικά αποδίδει δικαιοσύνη αλλά αναδεικνύει και τη δύναμη 

που μπορεί να έχει ο λαός όταν εκφράζει την γνώμη του και δεν φοβάται τους αυτούς που τον 

διοικούν.  

45. Πριν από λίγο είπατε για δικαιοσύνη εε ο αυτοκράτορας πώς πιστεύετε ότι συμπεριφέρθηκε 

μετά στους απατεώνες; Έκανε κάτι ή λείπει από το δικό σας τέλος; 

- Θεωρώ ότι ο αυτοκράτορας δεν πρόλαβε να κάνει κάτι γιατί το πάνω χέρι το πήρε ο λαός και 

συμπεριφέρθηκε στον αυτοκράτορα στους απατεώνες αλλά και στους αυλικούς όπως τους άξιζε 

και θεωρώ ότι αυτό που τους άξιζε ήταν η απέλαση τους από την περιοχή στην οποία 

διαδραματίζονται τα γεγονότα του παραμυθιού. 

46. Αν υποθέσουμε ότι μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την ιστορία όπως εσείς θέλετε, τι αλλαγές 

θα κάνατε; Περιγράψετε μου ή πέστε μου τη διαφορετική ιστορία που θα κάνατε. 

- Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι για να αλλάξω το παραμύθι είναι σωστά δομημένο για να μας 

περάσει τα νοήματα τα οποία έχω αναφέρει και σε προηγούμενες ερωτήσεις. 

47. Οπότε ουσιαστικά εσείς θα συμπληρώνατε μόνο το τέλος του; 

- Ναι. 

48. Ποιο νομίζετε ότι θα ήταν το ιδανικό τέλος στο παραμύθι αυτό; 

- Αυτό που προανέφερα σχετικά με την δικαιοσύνη και τη δύναμη του λαού. 
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Ιχνογράφημα 1. 

 

Συνέντευξη για το ιχνογράφημα 1: 
 

1. Τι τίτλο βάλατε στη ζωγραφιά σας; 

- Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. 

2. Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό τον τίτλο; Τι θέλετε να δείξετε με αυτό; 

- Ήθελα να αναδείξω ακριβώς το σημείο αυτό το παιδάκι είπε αυτό που πίστευε ήταν η 

πραγματικότητα. 

3. Περιγράψτε μου λίγο τη ζωγραφιά σας. 

- Δείχνει το βασιλιά και όλους τους αυλικούς και τους υπηκόους και τους κατοίκους σαν ένα 

κοπάδι από ψάρια να πηγαίνουν σε μια κατεύθυνση με την περιγραφή στο παραμύθι δείχνει ότι 

θα είχαν άσχημο τέλος ως λαός για αυτό έχω ζωγραφίσει  κάποια δίχτυα στο βάθος ένα κόκκινο 

μικρό ψαράκι πιστεύω ότι πιο πιθανό να ήταν κοριτσάκι παρά αγοράκι το παιδάκι αν θα έπρεπε 

να διαλέξω φύλο που είναι αντίθετο στο κοπάδι σα να τους προειδοποιεί να τους πει ότι να μην 

συνεχίσουν αυτή την πορεία και πίσω ο πατέρας του παιδιού που ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση 

με το παιδί του και είναι ευτυχισμένος περήφανος για το παιδί του. 

4. Γιατί επιλέξατε να συμβολίσετε όλους τους ανθρώπους στο παραμύθι ως ψάρια; 

- Είναι η πιο εύκολη απεικόνιση του κοπαδιού της μάζας. 

5. Στη ζωγραφιά σας παρατηρώ ότι λείπουν υφαντές απατεώνες για ποιο λόγο δεν το βάλατε 

στη ζωγραφιά; 

- Οι υφαντές θα μπορούσαν να είναι τα δίχτυα επειδή  έχει άμεση απεικόνιση ίσως αν το δούμε 

πιο σύνθετα οι υφαντές να ήταν απεσταλμένοι από κάποιο εχθρικό βασίλειο, για αυτό το έκανα 

ως δίχτυα να το συνδέσω με το επάγγελμα τους.  

6. Γιατί χρησιμοποιήσατε διαφορετική απόχρωση στο κοπάδι με τα ψάρια από τη μια πλευρά 

που είναι όλα γαλάζια και από την άλλη διαφορετικό χρώμα. 

- Είναι γαύροι και σαρδέλες.. είπα πριν ότι πιστεύω ότι αν θα πρέπει να διαλέξω θα  ήταν ένα 

κοριτσάκι για αυτό το λόγο για να φανεί η διαφορετικότητα η αυθεντικότητα. 

7. Γιατί θα επιλέγατε κοριτσάκι; 

- Συνήθως είναι πιο αυθόρμητα και πιο ώριμα για την  ηλικία τους  
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Ιχνογράφημα 2. 

 

Συνέντευξη για το ιχνογράφημα 2: 
 

1.Για πες μου λίγα λόγια για τη ζωγραφιά σου. Τι ζωγράφισες; 

-Ζωγράφισα καταρχάς τον αυτοκράτορα γυμνό να φωνάζει στο πλήθος κοιτάξτε τι ωραία ρούχα που 

φοράω. Προφανώς όμως είναι γυμνός δε φοράει ρούχα. 

2.Αα είναι στη διαδικασία της πομπής; 

-Ναι ζωγράφισα και τέσσερα άτομα να τον κουβαλάνε πάνω σε ένα αμαξίδιο οτιδήποτε για να μην 

ξεχνάμε ότι δεν ήταν καλός αυτοκράτορας και έβαζε τον κόσμο καλά δεν το λέει το παραμύθι αλλά το 

συμπεραίνω εγώ. Τον ένοιαζε μόνο τι φοράει και δεν θα τον ένοιαζε ας πούμε που είχε τώρα τέσσερις 

δούλους να τον κουβαλάνε. 

3.Αυτό από πού το συμπέρανες; 

-Επειδή ο βασιλιάς δεν ήταν κατά τα δικά μου πρότυπα σωστός αυτοκράτορας και τον ένοιαζε μόνο το 

τι φοράει δεν τον ένοιαζε τα υπόλοιπα πράγματα σε ένα βασίλειο επομένως πολύ πιθανό να μην τον 

πείραζε να τον κουβαλάνε και τέσσερις δούλοι. 

4. Και πάνω που ακριβώς βρίσκεται; 

-Σε ένα σαν αμαξίδιο σε ένα ξύλινο τέτοιο ώστε να μπορούν να τον μεταφέρουν και να τον βλέπουν να 

ναι ψηλά να είναι στο επίκεντρο να τον βλέπουν όλοι. 

5.Ήθελε δηλαδή να είναι ψηλά; 

-Ναι για να τον βλέπουν όλοι. 

6.Και εδώ πέρα για περιέγραψε μου τι είναι αυτό; 

-Επίσης έχω ζωγραφίσει τρεις ανθρώπους τους απλούς του λαού οι οποίοι κάποιοι σκέφτονται από μέσα 

τους ότι είναι γυμνός ή ότι δεν πρέπει να του το πούνε όμως θα καρφωθούνε και θα νομίζουνε οι άλλοι 

ότι είναι χαζοί και ανίδεοι. 

7. Τα κυκλάκια εδώ πέρα; 

-Τα συννεφάκια είναι η σκέψη αλλά αυτό που λένε διαφέρει από τη σκέψη τους και λένε τέλεια φοβερά 

τα ρούχα εύγε άρχοντα. 

8.Εδώ δηλαδή είναι ένας; 
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-Ναι άλλο σκέφτεται και άλλο λέει. Ο άλλος απλώς λέει και ο άλλος απλώς σκέφτεται και είναι και 

τελευταίο ένα παιδάκι μικρό το οποίο φωνάζει για αυτό το έγραψα και με κεφαλαία ότι δε φοράει ρούχα 

ο βασιλιάς διότι δεν καταλαβαίνει το παιχνίδι που παίζουνε οι μεγάλοι και απλά λέει την αλήθεια όπως 

την βλέπει. 

9.Και γιατί επέλεξες να το βάλεις με κεφαλαία; 

-Διότι το παιδί το φώναξε και δεν φοβότανε για αυτό που είπε το υποστήριζε λοιπόν. 

10.Και ποιος είναι ο τίτλος; 

-Ο τίτλος που έβαλα είναι σε εισαγωγικά ενήλικοι υποκρισία θέλοντας να τονίσω ότι όλοι βλέπανε ότι δε 

φοράει ρούχα αλλά υποκρινόντουσαν ότι φοράει για τους λόγους που αναφέραμε πιο πριν και το κάνανε 

μόνο οι μεγάλοι και δεν το έκανε το παιδί για αυτό έβαλα τον τίτλο ενήλικοι υποκρισία. 

11.Για ποιο λόγο χρησιμοποίησες διαφορετικά χρώματα στο παιδί στους υπηκόους και στον λαό; 

-Γιατί όλοι είναι από διαφορετικές αστικές τάξεις ντάξει το παιδί είναι στην ίδια αστική τάξη με τον λαό 

απλώς είχε διαφορετικό ρόλο στο παραμύθι ξεχωριστό επομένως έπρεπε να έχει ξεχωριστό χρώμα το 

παιδί ξεχωριστό χρώμα ο λαός ξεχωριστό χρώμα ο βασιλιάς και ντάξει αυτοί τον κουβαλάνε τους έβαλα 

εγώ σαν δούλους δεν τους αναφέρει το παραμύθι αλλά θα μπορούσε κάλλιστα γενικά τα χρόνια οι 

άρχοντες όλοι είχανε κάποιους δούλους που τους κάνανε τις βαριές δουλειές. 

12.Αυτό που λέει ο αυτοκράτορας εε είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει για αυτό ο επέλεξες; Γιατί 

επέλεξες να γράψεις κάτι τέτοιο; 

-Ναι διότι το μόνο που τον ενδιέφερε ήτανε τα ρούχα του επομένως έπρεπε και αυτός να πει τώρα 

κοιτάχτε τα ωραία ρούχα μου μόνο αυτόν τον ένοιαζε. 

13.Από τη ζωγραφιά σου παρατηρώ ότι λείπουν οι υφαντές. Θέλεις να δείξεις κάτι με αυτό; 

Ναι ότι αυτοί σίγουρα την ώρα της πομπής θα τα χανε μαζέψει και θα είχανε ξεκουμπιστεί ήδη πιστεύω 

εγώ επειδή ξέρανε ότι θα αργά ή γρήγορα μάλλον βασικά δεν τον ξέρανε αλλά επειδή μπορεί ήτανε 

έξυπνοι πολύ πανούργοι βασικά να χανε υποψιαστεί ότι κάποια στιγμή ο βασιλιάς θα καταλάβαινε ότι δε 

φοράει ρούχα επομένως και όταν το καταλάβαινε πιστεύω εγώ ότι θα θελε να εκδικηθεί αυτούς να τους 

τιμωρήσει επομένως φαντάζομαι με το που έγινε η πομπή και αυτός δηλαδή με το που τελείωσαν το 

υφαντό και δεν τους ακολουθούσανε ας πούμε άλλο την κάνανε με ελαφρά πηδηματάκια από την πίσω 

πόρτα. 

13.Και οι υπόλοιποι οι αυλικοί ή και ο λαός ακόμα και ο ίδιος ο αυτοκράτορας πιστεύεις ότι δεν 

τους έπιασε ή εκείνη την ώρα δεν ενδιαφερόντουσαν για εκείνους; 

-Εεε πιστεύω ότι μάλλον ζούσανε τόσο καλά μέσα στο ψέμα το ότι όντως φοράει ρούχα και ότι απλά δεν 

το βλέπουνε επειδή είναι αντάξιοι που που δεν είχαν κάτσει να ασχοληθούνε με την εκδοχή αυτή το να 

πιάσουν μετά τους κλέφτες και τα σχετικά. 

14.Το μέγεθος που χρησιμοποίησες σε αυτό εδώ το ανθρωπάκι που είναι το παιδί δηλώνει ότι είναι 

μικρό για αυτό το έκανες μικρό ήθελες να δείξεις κάτι άλλο; 

-Ναι ναι όχι απλώς επειδή από το παραμύθι ξέρουμε ότι είναι παιδί το έκανα συγκριτικά πιο μικρό από 

τους υπόλοιπους για να δείξω ότι είναι παιδάκι. 
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παιδί για «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα» 

(υποκείμενο Σ) 
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1. Τι σκέφτηκες όταν ο αυτοκράτορας έμεινε γυμνός; 

- Όταν ο αυτοκράτορας έγινε γυμνός, εεε… και εγώ χάρηκα λίγο. Δηλαδή, ήταν αστείο. Και… 

λίγο στενοχωρημένος, επειδή δεν είναι και τόσο σωστό να κοροϊδεύεις.  

2. Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε ο αυτοκράτορας όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια; 

- Ο αυτοκράτορας καταρχήν, θύμωσε, στενοχωρήθηκε και ρεζιλεύτηκε.  

3. Είναι καλό να λέμε την αλήθεια; 

- Ναι. 

4. Γιατί; 

- Γιατί αν λες αλήθεια, μετά σε αποκαλούν σωστό άνθρωπο.  

5. Εσύ λες πάντα την αλήθεια; 

- Εντάξει όχι συνέχεια. Αλλά από ένα διάστημα και μετά, δηλαδή, πριν λίγο καιρό, το είχα πει 

αυτό, ότι θα λέω την αλήθεια συνέχεια.  

6. Γιατί πριν έλεγες ψέματα; 

- Ναι έλεγα μερικές φορές αλήθεια και μερικές φορές ψέματα. 

7. Γιατί; 

- Για παράδειγμα έλεγα ψέματα ότι έπλυνα τα δόντια μου για να γλιτώσω γιατί βαριόμουνα.  

8. Ααα! Έλεγες δηλαδή μικρά ψέματα; 

- Ναι… 

9. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι λένε συχνά ψέματα; 

- Ε αν είναι σωστός ο άνθρωπος λέει πάντα την αλήθεια.  

10. Εσύ όμως πιστεύεις ότι κάποιες φορές λένε ψέματα οι άνθρωποι; 

- Κάποιες φορές ναι, όντως λένε ψέματα. Ή για πλάκα ή γιατί κάτι δεν τους αρέσει. 

11. Και γιατί το κάνουν πιστεύεις αυτό; 

- Για να γλιτώσουν. 

12. Τι να γλιτώσουν;  

- Τιμωρίες.  

13. Ποιες τιμωρίες; 

- Για παράδειγμα να πάνε φυλακή, να μην τους έχει ο άλλος φίλο.. 

14. Εσύ είπαμε, λες ψέματα; 

- Ε… Τώρα όπως είμαι… τώρα, στην ηλικία μου τώρα, δεν λέω και πολλά. Δηλαδή… πιο πολύ 

αλήθεια.  

15. Και σου αρέσει αυτό; 

- Να λέω την αλήθεια; Ναι! Γιατί ακόμα και αν είναι κάτι κακό δεν με μαλώνουνε γιατί έχω πει 

αλήθεια. 

16. Είναι σωστό να λέμε ψέματα; 

- Αν λες ψέματα, δε αποκαλεί ο άλλος, ότι είσαι κακός και ότι θες να τον εξαπατήσεις. Και δεν 

είναι σωστό. 

17. Εσύ αποκαλύπτεις την αλήθεια, όταν ξέρεις ότι κάποιος λέει ψέματα; 

- Εεεε ναι… Απλά όταν… Απλά σκέφτομαι πρώτα τι να πω, γιατί δεν θέλω να τον.. Να τον 

μαρτυρήσω.  

18. Ναι αλλά αν πεις την αλήθεια, θα τον μαρτυρήσεις… 

- Ναι.. αλλά η αλήθεια σε καλύπτει. Αν πεις την αλήθεια για παράδειγμα, είναι σωστό πράγμα, 

οπότε σε καλύπτει.  

19. Αν ήσουν στη θέση του παιδιού στο παραμύθι, θα αποκάλυπτες την αλήθεια ή θα φοβόσουν; 

- Δεν θα φοβόμουν, γιατί το σωστό πράγμα ήταν να γίνει αυτό, άσχετα από το ότι ο βασιλιάς δεν 

ένιωσε σωστά όταν το άκουσε. Και επειδή θα ήτανε σωστό… Για παράδειγμα, να μην πω ψέματα. 

20. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας στο παραμύθι αυτό και γιατί; 

- Εδώ ήταν ο αγαπημένος μου το κορίτσι, καταρχήν επειδή είπε την αλήθεια, επειδή ήτανε λίγο 

αστείο, ότι το είπε… 

21. Γιατί; 

- Γιατί μετά το κατάλαβαν όλοι και πίστεψαν το κοριτσάκι και έδωσε την λύση ας πούμε.  

22. Ποια λύση; 
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- Στο… Είπε την αλήθεια. Δηλαδή κάλυψε τους ανθρώπους ότι όντως είναι γυμνός και ότι δεν 

κάνουνε λάθος να το πούνε. 

23. Ποιος από τους ήρωες του παραμυθιού θα ήθελες να ήσουν και γιατί; 

- Εγώ θα ήθελα να ήμουνα… Καταρχήν, το κοριτσάκι. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάτι κακό. 

Για παράδειγμα, οι υφαντήδες ήταν απατεώνες, ε και ο βασιλιάς, δεν θα ήθελα να 

ρεζιλευόμουνα…  

24. Οπότε επέλεξες να είσαι το παιδάκι για ποιο λόγο; 

- Έκανα το σωστό… 

25. Δηλαδή; 

- Είπα, αποκάλυψα, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. 

26. Με ποιον από τους ήρωες του παραμυθιού μοιάζεις περισσότερο και γιατί; 

- Εεε αν μιλήσουμε για παλιά, θα έμοιαζα περισσότερο με τους υφαντήδες, γιατί έλεγα ψέματα και 

αν ήταν για τώρα, μοιάζω πιο πολύ με το κοριτσάκι.  

27. Αν ήσουν ο αυτοκράτορας, πώς θα ένιωθες; 

- Καταρχήν, θα ένιωθα λύπη, θα στενοχωριόμουνα, θα ρεζιλευόμουνα και θα θύμωνα, κυρίως γιατί 

πήραν τόσα λεφτά άδικα και επειδή τους πλήρωσε και επειδή πλήρωσε το μαλλί, το ψεύτικο. 

28. Αν ήσουν ένας από τους υφαντήδες, πώς θα ένιωθες; 

- Όταν καταλάβαινα ότι είχα κάνει λάθος, τότε θα ήμουν θυμωμένος με τον εαυτό μου και όταν 

δεν το είχα καταλάβει, θα ένιωθα κυρίως χαρούμενος, γιατί κοροϊδεύουνε το βασιλιά. 

29. Αν ήσουν, ένας από τους ανθρώπους που ήταν στην πομπή, ο λαός δηλαδή, πώς θα ένιωθες; 

- Θα ένιωθα ότι έπρεπε… θα είχα το συναίσθημα, ότι θα έπρεπε να κρατήσω μυστικό ότι ο 

βασιλιάς δεν είναι γυμνός για να μην με αποκαλύψουν απατεώνα και ψεύτη. 

30. Αν ήσουν στη θέση των υπηκόων του αυτοκράτορα, πώς θα ένιωθες; 

- Επίσης θα ένιωθα το ίδιο άσχημα με τον… Θα ένιωθα το ίδιο με τον λαό και αν το έλεγα θα με 

αποκαλούσαν ψεύτη. 

31. Αν ήσουν στη θέση του γέρου υπουργού, τι θα έκανες; Θα αποκάλυπτες την αλήθεια ή θα 

επέλεγες να πεις ψέματα; 

- Ε καταρχήν, επειδή ήταν σωστό και παραμένει να είναι σωστό για συνέχεια, θα έπρεπε να πω 

την αλήθεια και άσχετα από το ότι θα με αποκάλυπταν ως ψεύτη, εγώ θα πίστευα το σωστό και 

θα προσπαθούσα όσο μπορώ να πείσω τους ανθρώπους να πάνε και αυτοί με τη μεριά μου και 

όχι με την μεριά των απατεώνων.  

32. Μπαίνοντας στη θέση του παιδιού, πώς θα ένιωθες; 

- Αν έμπαινα στη θέση του παιδιού, καταρχήν χαρά, επειδή θα ήταν λίγο αστείο να είναι ο βασιλιάς 

γυμνός και θα ένιωθα χαρά επειδή θα ήμουνα υπερήφανη, που είχα κάνει το σωστό και είχα 

αποκαλύψει στους ανθρώπους ότι δεν είναι σωστό νομίζουν ότι θα τους αποκαλύψει κάποιος 

ψεύτες και να πουν την αλήθεια.  

33. Έχει γνωρίσει ανθρώπους, που έχουν τη συμπεριφορά του αυτοκράτορα; 

- Εεε ανθρώπους δεν έχω γνωρίσει, που έχουν αυτή τη συμπεριφορά του αυτοκράτορα, δηλαδή να 

δίνουν όλα τα λεφτά τους στο ντύσιμο και αν θα γνώριζα, θα προσπαθούσα να τον ξεχάσω.  

34. Γιατί; 

- Θα προσπαθούσα να τον ξεχάσω γιατί καταρχήν δεν βγάζει νόημα το να είσαι όμορφος μόνο, 

γιατί αν δεν ελέγχεις τα συναισθήματά σου, άσχετα από το ότι είσαι όμορφος, δεν θα είσαι 

σωστός άνθρωπος.  

35. Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που έχουν τη συμπεριφορά των απατεώνων; 

- Την συμπεριφορά των απατεώνων ανθρώπους, δεν έχω γνωρίσει και επίσης αν γνώριζα θα ήθελα 

να τα ξεχάσω. 

36. Δηλαδή; Τι θα έκανες; 

- Θα προσπαθούσα, όσο μπορώ να τους ξεχάσω, σαν να μην έχω δει… 

37. Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που έχουν τη συμπεριφορά των υπηκόων του αυτοκράτορα; 

- Επίσης όχι. Και τα ίδια είναι και για τους απατεώνες και για τον αυτοκράτορα και για τους 

υπηκόους.  

38. Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που να έχουν τη συμπεριφορά των κατοίκων της πόλης του 

αυτοκράτορα; Δηλαδή, να βλέπουν την αλήθεια και να μην την αποκαλύπτουν… 

- Εεε αυτό, όχι επίσης.  

39. Έχεις γνωρίσει παιδιά, όπως αυτό του παραμυθιού; 
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- Δεν έχω βρεθεί καταρχήν, ποτέ σε τέτοιες καταστάσεις και όχι δεν έχω γνωρίσει. 

40. Εεε σου άρεσε που ο συγγραφέας δεν αποκάλυψε τι έγινε στο τέλος; 

- Εεεμ ο συγγραφέας σωστά έκανε… 

41. Γιατί; 

- Βασικά λάθος έκανε! Γιατί να τα αποκαλύψει… 

42. Γιατί έπρεπε; 

- Γιατί θα δούλευαν συνέχεια οι υφαντήδες στον ψεύτικο αργαλειό και θα έδινε ο βασιλιάς άδικα 

τα λεφτά του, ώσπου δεν θα έχουν οι άνθρωποι και δεν θα έχει και ο βασιλιάς να τους δώσει και 

θα ξεπλουτίσει ο λαός. Δεν θα έχει λεφτά και θα έχουνε τα πιο πολλά οι υφαντήδες. Γιατί μετά 

θα πήγαιναν και οι άνθρωποι να πάρουνε τέτοια ρούχα και θα είχαν όλα τα λεφτά οι υφαντήδες, 

άδικα.  

43. Ο συγγραφέας στο τέλος μας είπε, ότι η αλήθεια αποκαλύφθηκε από ένα παιδί. Μετά όμως, 

δεν μας είπε τι απέγιναν οι υφαντήδες ή τι έκανε ο αυτοκράτορας, πώς αντέδρασε… Ήταν 

σωστό που το έκανε αυτό ο συγγραφέας; 

- Ε όχι, γιατί αφήσει τους άλλους με ερωτηματικό και θα έπρεπε να αναφέρει έστω ότι κάπου 

κατέληξαν οι υφαντήδες.  

44. Αυτό εσένα δηλαδή δεν σου άρεσε; 

- Αυτό, προσωπικά, δεν μου άρεσε και τόσο… 

45. Τι θα σου άρεσε; 

- Για παράδειγμα, μπορεί να είχε γράψει, ότι έδωσε λεφτά στους αυτοκράτορες για να  κυνηγήσουν 

τους υφαντήδες και όταν τους πιάσουν να τους πάνε πίσω στο χωριό, καταρχήν, να ζητήσουν 

λεφτά πίσω και να ζητήσουν να τους πάνε φυλακή.  

46. Εσένα δηλαδή σου αρέσει ο συγγραφέας να σου λέει τι γίνεται στο τέλος; 

- Ναι, γιατί μου δίνει ένα ερωτηματικό και μ αρέσουν πιο πολύ τα παραμύθια με την περιπέτεια.  

47. Γιατί πιστεύεις όμως, ότι το έκανε αυτό ο συγγραφέας και δεν συμπλήρωσε το τέλος; 

- Το έκανε, για να αφήσει τη φαντασία… Νομίζω ότι το έκανε, για να αφήσει τη φαντασία των 

υπόλοιπων παιδιών που τον διαβάζουν, να δώσει το καθένα, μόνο του τέλος στην ιστορία.  

48. Εσένα σου άρεσε αυτό; Σου άφησε τη φαντασία σου, να σκεφτείς τι μπορεί να γινόταν; 

- Ναι, την φαντασία μου, μου την άφησε και αυτό δεν το είχα σκεφτεί, γιατί αν είχε πάει η ερώτηση 

πιο μπροστά θα… Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου, θα το καταλάβαινα. 

49. Ο συγγραφέας, που έγραψε την ιστορία αυτή, τι ήθελε τελικά να μας εκφράσει; Να μας πει; 

- Νομίζω, ότι ήθελα να μας πει, ότι δεν είναι σωστό να είσαι τόσο… Σαν θαυμαστής με τα ρούχα 

και να είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή δεν χρειάζεται να… Ξέρω γω, μπορεί ο 

βασιλιάς να ήθελε να μείνει στην ιστορία και για αυτό να αγόραζε τόσα ρούχα, για να είναι 

όμορφος και να τον κάνουν σε άγαλμα. 

50. Και στο άγαλμα, αν τον έκαναν, θα φορούσε κάτι; 

- Μπορεί να φορούσε και τα αόρατα ρούχα.  

51. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του παραμυθιού «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», 

πιστεύεις; 

- Ε νομίζω ότι… Το πιο βαθύ… Εεεε η πιο βαθιά αποκάλυψη του κειμένου, ήτανε… Εμμμ… 

Πως… Ακόμα και αν σε αποκαλύψουν ότι είσαι ανάξιος, ακόμα και αν σε αποκαλύψουν ότι 

ήσουν ανάξιος, να το μαρτυρήσεις, γιατί αν δεν το μαρτυρούσε τώρα το παιδάκι, μπορεί τα παιδιά 

θα είχαν να πουν, πώς θα πιάσουμε ξέρω εγώ του κλέφτες και… 

52. Στη ζωή σου έχεις δει αυτά που διαβάσαμε στο παραμύθι; 

- Στη ζωή μου δεν έχω δει απατεώνες να κλέβουνε και αν το έβλεπα καταρχήν θα ένιωθα λύπη, 

γιατί αν ήμουνα στη θέση των ανθρώπων που έκλεβαν οι κακούργοι ας πούμε, θα ήταν άσχημο. 

53. Τι νομίζεις ότι συμβολίζει ο αυτοκράτορας σε αυτό το παραμύθι; 

- Ε ο αυτοκράτορας συμβολίζει… Μπορεί να συμβολίζει άνθρωπο που να έχει κολλήσει με ένα 

πράγμα και να  μη μπορεί να το βγάλει από το μυαλό του. Ή να είναι ξέρω γω, τόσο φανατικός 

με κάτι.  

54. Τι συμβολίζουν στο παραμύθι οι δύο απατεώνες; 

- Οι δύο απατεώνες, συμβολίζουν στο παραμύθι καταρχήν, δύο ανθρώπους χωρίς συναισθήματα 

για τους άλλους και ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και μπορεί ακόμα να ήτανε και 

άνθρωποι που να ενδιαφέρονταν μόνο και μόνο για τον εαυτό τους. Δηλαδή να φώναζαν ότι «Εγώ 

θα πάρω τα λεφτά! Εγώ θα πάρω το ύφασμα!». 
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55. Άρα είναι αυτοί που δίνουν έμφαση στα λεφτά; 

- Ναι… 

56. Τι νομίζεις ότι συμβολίζουν οι υπήκοοι του αυτοκράτορα; 

- Συμβολίζουν τους… Καταρχήν, συμβολίζουν… Προσπαθούν να γίνουν… Πάνε με την μεριά 

των απατεώνων και επειδή οι απατεώνες συμβολίζουν κακούς ανθρώπους και αυτοί πάνε με την 

μεριά των κακών, μόνο και μόνο για να μην τους αποκαλύψουν ανάξιους.  

57. Τι συμβολίζει, πιστεύεις, στο παραμύθι ο λαός της πόλης; Ο λαός, δηλαδή, οι κάτοικοι της 

πόλης; 

- Συμβολίζει… Ε ήτανε και αυτοί με την μεριά λίγο των απατεώνων, εκτός από το παιδάκι, που 

καλά έκανε και μαρτύρησε γιατί…. 

58. Οπότε το παιδί τι συμβολίζει; 

- Το παιδί συμβολίζει, καταρχήν ότι είναι αθώο και ότι δεν φταίει σε τίποτα, και δεύτερον ότι ξέρει, 

ότι ξέρε να… Πώς να το πω; Ότι ξέρει, καταλαβαίνει, τι είναι σωστό και τι όχι. Και φαίνεται πιο 

άξιο, από τον μεγάλο, εκείνης της πόλης. 

59. Γιατί το λες αυτό; 

- Γιατί για να φανούν οι μεγάλοι άξιοι, έπρεπε να μαρτυρήσουνε, και το κοριτσάκι αφού 

μαρτύρησε, επειδή είναι και παιδί, φαίνεται πιο άξιο και από τον μεγάλο εκείνης της πόλης.  

60. Περιέγραψε μου, πώς φαντάζεσαι, ότι συνεχίζεται το παραμύθι αυτό και πώς θα 

συμπλήρωνες το τέλος του… 

- Φαντάζομαι ότι το παραμύθι αυτό, συνεχίζεται, να κυνηγούν για παράδειγμα… Να έχει δώσει ο 

βασιλιάς λεφτά στους υπηκόους, για να κυνηγήσουν τους απατεώνες και στο τέλος, φαντάζομαι 

ότι θα ζητούσε ο βασιλιάς, πίσω τα λεφτά του και αν δεν τα ζητούσε, θα πήγαιναν φυλακή οι 

απατεώνες.  

61. Γιατί επέλεξες αυτό το τέλος; 

- Το τέλος αυτό καταρχήν νομίζω πως … Προσωπικά είναι για μένα, αλλά είναι το πιο δίκαιο και  

έστω και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα καλό μάθημα για τους απατεώνες, άσχετα από το αν μείνουν 

για πάντα ή για λίγο καιρό στη φυλακή. 

62. Αν υποθέσουμε, ότι μπορείς να αλλάξεις αυτή την ιστορία, όπως εσύ θέλεις, τι αλλαγές θα 

έκανες; Περιέγραψε μου, μία διαφορετική ιστορία που θα έκανες… 

- Εεεε… Στην ιστορία μου, αν την άλλαζα, θα έβαζα τους ανθρώπους να αποκαλύψουν ότι ο 

αυτοκράτορας είναι γυμνός και ακόμα και αν ο αυτοκράτορας δεν τους πιστέψει και τους 

χαρακτηρίσει ως ανάξιους, θα τους έκανα τους ανθρώπους να συνέχιζαν να πιστεύουν αυτό που 

είναι σωστό και οι άνθρωποι από μόνοι τους να φυλακίσουν τους απατεώνες, γιατί καταρχήν 

είναι σωστό, πρέπει να πάρουν και αυτοί ένα μάθημα, γιατί αν δεν το έπαιρναν θα συνέχιζαν και 

είναι κακό για τον κόσμο… 

63. Τι εννοείς θα συνέχιζαν; 

- Θα πήγαιναν και σε άλλες πόλεις και θα έκλεβαν και εκεί τους ανθρώπους. Και… Κυρίως αυτό… 

Αυτό… 

64. Ποιο νομίζεις ότι θα ήταν το ιδανικό τέλος, στο παραμύθι αυτό; 

- Προσωπικά, το ιδανικό τέλος στο παραμύθι αυτό, θα ήτανε να πάνε οι κακούργοι φυλακή και να 

έμεναν αρκετό καιρό και αν δεν το καταλάβαιναν να μην έφευγαν…  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 

Ιχνογραφικό έργο για  «Τα καινούρια ρούχα του 

αυτοκράτορα» από το παιδί (υποκείμενο ΕΜ) 
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Ιχνογράφημα 3. 

 

Συνέντευξη για το ιχνογράφημα 3: 

 
1.Ποιος είναι ο τίτλος της ζωγραφιάς σου; 

- Οι δύο φυλακισμένοι. 

2.Γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο; 

- (σκεπτικός λίγο). Γιατί στην ζωγραφιά μου οι απατεώνες είναι φυλακισμένοι. 

3.Για πες μου τι ζωγράφισες; 

- Ζωγράφισα μια φυλακή που μέσα της είναι οι φυλακισμένοι και απέξω είναι ένας στρατιώτης που τους 

φυλάει. 

4.Αυτοί οι φυλακισμένοι ποιοι είναι; 

- Είναι οι δύο απατεώνες που ξεγέλασαν τον βασιλιά. 

5.Και τι κάνουν στην φυλακή; 

- Ο βασιλιάς τους έβαλε για τιμωρία. 

6.Αυτό εδώ το γκρι τι είναι; 

- Πόρτα. 

7.Οπως βλέπω στη ζωγραφιά σου οι δύο φυλακισμένοι είναι λυπημένοι. Γιατί τους έχεις βάλει έτσι; 

- Γιατί είναι στη φυλακή αποκαλύφτηκε η αλήθεια και θα μείνουν εκεί για χρόνια. 

8.Έξω από τη φυλακή ποιος είναι; 

- Ένας φύλακας. 

9.Και τι τον έχεις βάλει να κρατάει; 

- Μια ασπίδα και μια λόγχη. 

10.Τι θες να δείξεις με αυτό; 

- Ότι αν προσπαθήσουν να δραπετεύσουν εκείνος θα τους εμποδίσει. 

11.Τι άλλο φοράει; 

- Πανοπλία. 

12.Τι θες να δείξεις με αυτό; 

- Ότι μπορεί να είναι επικίνδυνοι για να προστατευθεί. 

13.Πώς το σκέφτηκες αυτό; 
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- Επειδή ξεγέλασαν τον βασιλιά φοβάται μην ξεγελάσουν και εκείνον. 

14.Από τη ζωγραφιά σου παρατηρώ ότι λείπει ο κύριος ήρωας του συγκεκριμένου παραμυθιού, ο 

αυτοκράτορας. Θέλεις να δείξεις κάτι με αυτό; 

- Ήθελα στο τέλος να δείξω ότι οι κακοί τιμωρούνται. 

15.Και οι κακοί της ιστορίας ποιοι ήταν δηλαδή; 

- Οι δύο απατεώνες.  

 




