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Δήλωση περί μη λογοκλοπής 

 

Δηλώνω ότι είμαι η συγγραφέας της παρούσας εργασίας με τίτλο: «Θέματα 

στο έργο της Φωτεινής Φραγκούλη. Μία συγκριτική ανάγνωση», που συντάχθηκε 

στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η αναφερόμενη εργασία 

δεν αποτελεί αντιγραφή ούτε προέρχεται από ανάθεση σε τρίτους. Οι πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται σαφώς στη βιβλιογραφία και στο κείμενο, ενώ κάθε 

εξωτερική βοήθεια, αν υπήρξε, αναγνωρίζεται ρητά.  

 

Όνομα μεταπτυχιακής φοιτήτριας: Αναστασία Ν. Μαργέτη 

Α.Μ.:  212528 

 

Υπογραφή:  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην διπλωματική εργασία της Αναστασίας Ν. Μαργέτη με τίτλο: «Θέματα 

στο έργο της Φωτεινής Φραγκούλη. Μία συγκριτική ανάγνωση» επιχειρείται η 

μελέτη δέκα βιβλίων της Φωτεινής Φραγκούλη σε σχέση με το παραδοσιακό 

παραμύθι. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το ζήτημα της 

καταγωγής του παραδοσιακού παραμυθιού, εντοπίζονται τα βασικά μορφολογικά και 

υφολογικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και καταγράφονται τα είδη των 

παραμυθικών αφηγήσεων. Στη συνέχεια ανιχνεύονται οι επιδράσεις του 

παραδοσιακού παραμυθιού σε κάθε βιβλίο της Φραγκούλη βάσει των 

προαναφερθέντων μορφολογικών και υφολογικών χαρακτηριστικών. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρονται οι σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά 

και νέους και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου και του νεοτερικού 

παραμυθιού. Επίσης διευκρινίζονται όροι που προέρχονται από θεωρίες λογοτεχνίας, 

όπως διακειμενικότητα και μεταμυθοπλασία. Κατόπιν αναζητούνται στα βιβλία της 

συγγραφέως τα σημεία που διαφέρουν από το παραδοσιακό παραμύθι και γίνεται 

αναφορά στα νεοτερικά στοιχεία που εντοπίζονται στο έργο της, ως προς τη 

θεματολογία και τη χαρακτηρολογία, τις αφηγηματικές τεχνικές, το γλωσσικό ύφος 

και την εικονογράφηση. Επιπροσθέτως επισημαίνονται στοιχεία μεταμυθοπλασίας 

και διακειμενικότητας που εντοπίζονται στα κείμενά της. Επίσης, κατατίθεται ένας 

προβληματισμός σχετικά με το είδος της κάθε αφήγησης. Στο τρίτο κεφάλαιο 

εντοπίζονται τα θέματα και οι προβαλλόμενες αξίες στο έργο της Φραγκούλη. Στο 

τελευταίο μέρος  παρατίθενται  τα  τελικά συμπεράσματα. Σε παράρτημα υπάρχουν οι 

περιλήψεις των βιβλίων της Φραγκούλη που μελετήθηκαν.  

Λέξεις – κλειδιά: Φωτεινή Φραγκούλη, λογοτεχνία για παιδιά και νέους, 

παραδοσιακό παραμύθι, σύγχρονο παραμύθι, νεοτερικό παραμύθι  

 

S U M M A R Y  

In Anastasia’s N. Margeti thesis paper entitled: “Topics in Foteini’s Fragkouli 

work. A comparative reading”  the study of ten books by Foteini Fragkouli is 

attempted in relation to traditional fairy tale. In the first chapter, facts about the origin 

of traditional fairy tales are given, basic morphology and literary features are recorded 

and the types of fairy tale narratives are named. Next, the effects of tales are traced on 
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each one of Fragkouli’s books based on the above mentioned morphological and 

literary features. In the second chapter, contemporary evolution in the field of 

literature for children and youth is profiled, and the characteristics of modern fairy 

tale and modernity are recorded. Also, definitions are presented originating from 

literature theories such as intertextuality and metafiction. Furthermore, differentiation 

points from traditional fairy tales are sought in the author’s books  and there is 

mention to modernity elements found in her works  as far as theme, character matters, 

narrative techniques, literary language and illustration are concerned. Additionally, 

metafiction elements and elements of intertextuality found in her texts are marked. 

Also, a reflection is shared regarding the type of each narration. In the third chapter, 

the topics and the moral principles in the books of Fragkouli are detected. In the last 

part, final conclusions are presented.  The summaries of Fragkouli’s books studied for 

this thesis paper are included in the appendix. 

Key words : Foteini Fragkouli, literature for children and youth, traditional fairy tale, 

modern fairy tale 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη Λογοτεχνία για παιδιά και νέους 

έχει αυξηθεί. Νέοι τίτλοι βιβλίων εκδίδονται συνεχώς, πραγματοποιείται 

συστηματική έρευνα και μελέτη της στα Παιδαγωγικά Τμήματα, σε συνέδρια και 

ημερίδες.  Εν τούτοις δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στη συνείδηση των 

περισσοτέρων το αντικείμενο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους έχει την ίδια θέση 

με τη λογοτεχνία των ενηλίκων. Αυτό συμβαίνει διότι αφενός η συγγραφή 

λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά θεωρείται εύκολη υπόθεση, αφετέρου η 

επιστημονική μελέτη εστιάζει κυρίως στην παιδαγωγική και όχι στη φιλολογική της 

διάσταση.  

Υπ’ αυτές τις συνθήκες η μελέτη του έργου ενός συγγραφέα για παιδιά 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς τα κείμενά του ερευνώνται ως καλλιτεχνικά 

δημιουργήματα και όχι από την παιδαγωγική τους σκοπιά. Όταν μάλιστα συγγραφέας 

είναι η Φωτεινή Φραγκούλη, η μελέτη γίνεται πραγματική πρόκληση, καθώς η 

ποιότητα του γραπτού λόγου της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

καλλιτεχνικής απόψεως.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα την επιβλέπουσα 

καθηγήτριά μου, κ. Τζίνα Καλογήρου, για την πολύτιμη συμβολή της κατά τη 

συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας, την καθοδήγησή της, καθώς και για τις 

εύστοχες παρατηρήσεις της, ώστε να ολοκληρωθεί το παρόν πόνημα. Ευχαριστώ, 

επίσης, την καθηγήτρια κ. Βίκυ Πάτσιου, για τη βοήθειά της στην επιλογή του 

θέματος και την αδιάλειπτη στήριξή της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον 

καθηγητή μου, κ. Θανάση Νάκα, που στάθηκε αρωγός καθ’ όλη την διάρκεια των 

σπουδών μου και με στήριξε με εμπιστοσύνη. Η προσωπική μου επαφή με τη  

Φωτεινή Φραγκούλη, η φιλική της διάθεση και η συνεργασία της συνέβαλαν 

καθοριστικά στην πραγματοποίηση της εργασίας αυτής. Νοερά την ευχαριστώ.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Φωτεινή Φραγκούλη (1958-2018) υπήρξε μία προικισμένη συγγραφέας της 

ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Μόλυβο της Λέσβου. 

Σπούδασε παιδαγωγικά και ψυχολογία και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός της Α΄ 

βαθμιας σε δημόσια σχολεία των Αθηνών. Πρωτοεμφανίστηκε στην παιδική 

λογοτεχνία το 1990 με το έργο ‘Το χωραφάκι της αγάπης’ (εκδ. Γνώση). Έκτοτε 

ασχολήθηκε συστηματικά με τη συγγραφή βιβλίων για παιδιά. Πολλά από τα βιβλία 

της έχουν τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις. Στο βιβλίο  «Το μισό πιθάρι» 

απονεμήθηκε το Α΄ βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το 

βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω». Το έντεχνο παραμύθι «Το τραγούδι της 

Περσεφόνης» απέσπασε το Α΄ βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. 

Το έργο «Εφτά ορφανά μολύβια… εφτά ιστορίες» τιμήθηκε με το Κρατικό βραβείο 

παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου 2009 και με το βραβείο εικονογραφημένου παιδικού 

βιβλίου του περιοδικού «Διαβάζω», το 2009. Το παραμύθι «Η Κυράνη του δάσους» 

διασκευάστηκε σε θεατρικό κείμενο, το οποίο ανέβηκε σε θεατρική παράσταση από 

την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης στη Θεσσαλονίκη το 2008 και ταξίδεψε σε πόλεις 

της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος Μελίνα Μερκούρη.  

Τα έως σήμερα εκδοθέντα έργα της Φραγκούλη είναι: «Το χωραφάκι της 

αγάπης» (εκδ. Γνώση, 1990), «Η Κυράνη του δάσους» (εκδ. Αλεξάνδρεια, 1993), «Η 

Πορφυρένια και το μαντολίνο της» (εκδ. Αλεξάνδρεια, 1995), «Το μισό πιθάρι» (εκδ. 

Ελληνικά Γράμματα, 2000), «Το ταίρι της αταίριαστης» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 

2003), «Οι άγγελοι των κοχυλιών» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2003), «Το τραγούδι 

της Περσεφόνης» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα 2005), «Εφτά ορφανά μολύβια... εφτά 

ιστορίες» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα 2008), «Κατ- γατ – καραγάτ» (εκδ. Πατάκη 

2011), «Ελιά στο πέλαγος» (εκδ. Πατάκη 2014), «Το πίσω μπαλκόνι» (εκδ. Πατάκη 

2018).  

Η Καλογήρου θεωρεί ότι η Φραγκούλη ‘…είναι μια χαρισματική αφηγήτρια, 

που επιτυγχάνει τη δημιουργία του φανταστικού μ’ έναν ιδιαίτερα ποιητικό τρόπο...’ 

και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του έργου της που είναι ‘…ο συνδυασμός του 

ποιητικού ύφους  με τα παραμυθικά μοτίβα και τα λαϊκά παραδοσιακά στοιχεία …’ 

(Καλογήρου, 2003: 292). Ο Μάνος Κοντολέων παρατηρεί ότι ‘η Φραγκούλη μιλά 

απλά, με την απλότητα ενός παιδιού και έτσι καταφέρνει όχι μόνο να 
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ευαισθητοποιήσει τον ανήλικο αναγνώστη της και να τον συμφιλιώσει με τον φόβο 

του πως αν ονειρεύεται δε θα μεγαλώσει, αλλά και επίσης με τον ενήλικο που του 

υπενθυμίζει πως ο τρόπος που έβλεπε κάποτε τη ζωή του παραμένει άξιος και τον 

προτρέπει να επιστρέψει σε αυτόν’1.  Ο Παπαδάτος επισημαίνει ότι ‘το έργο της είναι 

πηγή διαχρονικών ιδεών που έλκουν την καταγωγή τους από αρχετυπικές μήτρες της 

παράδοσης, οραματικές σκέψεις του ανθρωπισμού και ιδεολογικές συνιστώσες της 

οικολογικής σκέψης’ (Παπαδάτος, 2018: 51-55).  

Με τη Φωτεινή Φραγκούλη συνυπηρετήσαμε στην ίδια σχολική μονάδα για 

δέκα χρόνια. Αυτό που με ώθησε ν’ ασχοληθώ με το συγγραφικό της έργο, ήταν τα 

έντονα συναισθήματα που μου προκάλεσαν οι αναγνώσεις των βιβλίων της.  Η 

ποιητική λιτότητα του λόγου της, το λυρικό ύφος των κειμένων, η έντονη εικονοποιία 

που δημιουργούν οι λέξεις της, το λεπτό χιούμορ, καθώς και η αγάπη της για τη φύση 

και την παράδοση ήταν οι λόγοι για τους οποίους την ξεχώρισα από τους άλλους 

συγγραφείς παιδικών αναγνωσμάτων. Μολονότι πολλά βιβλία της έχουν  βραβευθεί,  

το έργο της δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Το γεγονός αυτό  αποτέλεσε ένα 

επιπρόσθετο κριτήριο που συνέβαλε στην επιλογή του θέματος.   

Η Φωτεινή Φραγκούλη στα έργα της σε κάποια σημεία συνεχίζει τη 

μακραίωνη παράδοση των λαϊκών παραμυθιών, ενώ σε κάποια άλλα ανατρέπει τις 

παραμυθικές συμβάσεις. Ανήκει στους λογοτέχνες εκείνους που αξιοποιούν 

δημιουργικά τα μοτίβα των παραδοσιακών παραμυθιών, ενώ παράλληλα δίνουν 

σύγχρονα κείμενα με ποικιλία θεμάτων και αφηγηματικών τεχνικών, που τέρπουν το 

ανήλικο και το ενήλικο κοινό. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία συγκριτική ανάγνωση δέκα βιβλίων  

της Φωτεινής Φραγκούλη με το παραδοσιακό παραμύθι. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το ζήτημα της καταγωγής του παραδοσιακού 

παραμυθιού, εντοπίζονται τα βασικά μορφολογικά και υφολογικά χαρακτηριστικά 

του γνωρίσματα και καταγράφονται τα είδη των παραμυθικών αφηγήσεων. Στη 

συνέχεια ανιχνεύονται οι επιδράσεις του παραδοσιακού παραμυθιού στα έργα της 

Φραγκούλη βάσει των προαναφερθέντων μορφολογικών και υφολογικών 

χαρακτηριστικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι σύγχρονες εξελίξεις στον 

χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του 

 
1 Διαθέσιμο στο: http://fractalart.gr/elia-sto-pelagos/ 



 

4 

 

σύγχρονου και του νεοτερικού παραμυθιού. Επίσης διευκρινίζονται όροι που 

προέρχονται από θεωρίες λογοτεχνίας, όπως διακειμενικότητα και μεταμυθοπλασία. 

Κατόπιν αναζητούνται οι υπερβάσεις των λαϊκών συμβάσεων στα βιβλία της 

συγγραφέως και γίνεται αναφορά στα νεοτερικά στοιχεία που εντοπίζονται στο έργο 

της ως προς τη θεματολογία και τη χαρακτηρολογία, τις αφηγηματικές τεχνικές, το 

γλωσσικό ύφος και την εικονογράφηση. Επιπροσθέτως επισημαίνονται στοιχεία 

μεταμυθοπλασίας και διακειμενικότητας που εντοπίζονται στα κείμενά της. Επίσης, 

κατατίθεται ένας προβληματισμός σχετικά με το είδος της κάθε αφήγησης. Στο τρίτο 

κεφάλαιο εντοπίζονται τα θέματα και οι προβαλλόμενες αξίες στο έργο της 

Φραγκούλη. Στο τέλος παρατίθενται  τα  τελικά συμπεράσματα. Σε παράρτημα 

υπάρχουν οι περιλήψεις των έργων της Φραγκούλη που μελετήθηκαν.  
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I. ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 

Το παραμύθι αποτελεί ιδιαίτερο είδος της παιδικής λογοτεχνίας που 

προέρχεται από την προφορική λαϊκή παράδοση. «Η πορεία του παραμυθιού μέσα 

στο χρόνο είναι μια γοητευτική περιπέτεια» (Αναγνωστόπουλος, 1997: 77) που 

εκκινεί από τη μορφοποίηση του βιώματος του πρωτόγονου ανθρώπου, γίνεται 

αντικείμενο μελέτης πολλών και διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, ενώ 

παράλληλα θεωρείται παιδικό ανάγνωσμα υψηλής παιδαγωγικής αξίας. Λαογράφοι, 

ιστορικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, φιλόλογοι και άλλοι επιστήμονες εξετάζουν το 

παραμύθι, κυρίως το παραδοσιακό, επιχειρώντας να το ερμηνεύσουν ο καθένας από 

τη δική του οπτική. Εγείρονται προβληματισμοί σχετικά με την καταγωγή του, τα 

δομικά και υφολογικά χαρακτηριστικά του, καθώς και την σχέση του με το σύγχρονο 

και το νεοτερικό παραμύθι.   

Τα λαϊκά παραμύθια δεν προορίζονταν εξαρχής για παιδικά ακούσματαꞏ αυτό 

συνέβη από τον 19ο αιώνα κι έπειτα. Είχαν ξεκινήσει ως αφηγήσεις ενηλίκων σε 

ομαδικές συνάξεις τους (νυχτέρια ή σπεροκαθίσματα) με σκοπό την ψυχαγωγία των 

ακροατών, την απόδρασή τους από μια πραγματικότητα σκληρή, κάτι που γίνεται 

εμφανές από τα εισαγωγικά και τα καταληκτικά τους μοτίβα.  Είχαν όμως και 

κανονιστικό χαρακτήρα, ισχυρίζεται ο Jolles,  διότι διαχειρίζονταν την εκπλήρωση 

κάποιας επιθυμίας (Αυδίκος, 1997: 40). Προσδίδεται λοιπόν στο παραμύθι και μια 

ηθική διάσταση, διότι επεμβαίνει μέσω της φαντασίας στην πραγματικότητα με 

διορθωτικό χαρακτήρα, αφού αποκαθιστά κοινωνικές αδικίες και εκπληρώνει τα 

όνειρα των  απλών ανθρώπων. Ο Berendsohn γι’ αυτόν τον λόγο ονομάζει τα 

παραμύθια ‘φιλολογία των εξαθλιωμένων’. Η ψυχαναλυτική θεωρία του Bettelheim 

δεν αμφισβητεί τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα των αφηγήσεων αλλά επισημαίνει ότι τα  

λαϊκά παραμύθια λειτουργούν ως χώροι προβολής προβλημάτων της παιδικής και της 

εφηβικής ηλικίας μέσω μιας συμβολιστικής απεικόνισης (Μπετελχάιμ, 1995: 13). 

Επιπροσθέτως θεωρεί ότι μέσω των παραμυθικών διηγήσεων απεικονίζονται και 

εντυπώνονται κοινωνικές αξίες, αναπαράγονται έμφυλοι ρόλοι και πρότυπα 

συμπεριφοράς που προωθούν ως κυρίαρχους πολιτιστικούς θεσμούς τον γάμο και την 

πατριαρχία. Με άλλα λόγια το παραμύθι υπηρετεί μια λειτουργία μέσω της οποίας 

γίνονται αναγνωρίσιμα και αντιμετωπίσιμα τυπικά προβλήματα και αγωνίες της ζωής.  

Σε κάθε περίπτωση το παραμύθι υπήρχε, διότι ικανοποιούσε ανάγκες της κοινότητας, 
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όπως συμβαίνει με όλα τα είδη της λαϊκής τέχνηςꞏ συμπλήρωνε  τη λειτουργία των 

διαφόρων μορφών ζωής. Το αισθητικό του αποτέλεσμα δεν λειτουργούσε αυτόνομα 

αλλά επόταν της χρηστικότητάς του (Αυδίκος, 1997: 35 & Μερακλής, 1991: 23-78). 

Οι λαϊκοί αφηγητές – παραμυθάδες αντλούσαν θέματα και εκφραστικούς τρόπους 

από τους θησαυρούς της παράδοσης. Αυτοσχεδίαζαν μπροστά σ’ ένα ομοιογενές 

κοινό, με τις αντιδράσεις του οποίου αλληλεπιδρούσαν. Έτσι με τη συμμετοχή και 

των ακροατών ανανεωνόταν  και εξελισσόταν το είδος.  

Το παραμύθι χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της οικουμενικότητας και της 

καθολικότητας, αφού δεν υπάρχει λαός που να μην δημιούργησε τα δικά του 

παραμύθια. Οι μελετητές του υπογραμμίζουν τον διεθνικό χαρακτήρα του και την 

έκδηλη παγκοσμιότητα στη θεματολογία του. Εύλογα προκύπτει, λοιπόν, το ερώτημα 

για τον τρόπο της γένεσης των παραμυθιών.  

 

II. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Ένα πλήθος θεωριών διατυπώθηκαν αναφορικά με το ζήτημα της καταγωγής 

του παραμυθιού που έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τους παραμυθολόγους. Ο Αυδίκος 

θεωρεί (Αυδίκος, 1997: 57) ότι οι οπτικές που σχετίζονται με τη διερεύνηση του 

προβλήματος είναι δύο: ι) η γενετική προσέγγιση που ερευνά το ερώτημα σχετικά με 

το πού γεννήθηκαν και πώς διαδόθηκαν τα παραμύθια και ιι) η μορφολογική 

προσέγγιση που  εξετάζει αρχικά τη μορφή του παραμυθιού, την ανάλυσή του και τη 

σχέση του με το περιβάλλον και κατόπιν αναζητά τα ίχνη του παραμυθιού στον 

χρόνο. Ο ίδιος παρατηρεί ότι διαφοροποιούνται και ως προς τη χρήση του χρονικού 

ορίζοντα. Η γενετική εκκινεί από την επισήμανση του χώρου και του χρόνου γένεσης 

του παραμυθιού και ακολουθεί πορεία προς το παρόν, ενώ η μορφολογική θέτει ως 

αφετηρία το παρόν και κινείται  αντιστρόφως. Οι περισσότεροι μελετητές 

ανεξαρτήτως των απόψεών τους για τον χώρο καταγωγής του παραμυθιού, θεωρούν 

‘ότι το παραμύθι είναι προϊόν μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία ο άνθρωπος 

διολισθαίνει από τη μαγική αντίληψη του κόσμου σε μια πιο ορθολογιστική’, όπου το 

παραμύθι είναι, κυρίως μια διήγηση, ‘..προϊόν ενός πιο «προηγμένου» κόσμου, που 

δε χρησιμοποιεί πλέον τη μυθολογία ως επιστήμη’ (Αυδίκος, 1997: 58). 
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1. Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Σ’ αυτόν τον τίτλο κατηγοριοποιούνται  οι θεωρίες που χωρίζονται σε δύο 

ομάδες σύμφωνα με τον κύριο προσανατολισμό τους. 

 

1.1. ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται όλες οι απόψεις που στοχεύουν στην 

αναζήτηση του τόπου δημιουργίας των παραμυθιών. Πρόκειται για τις θεωρίες της 

πολυγένεσης  και της μονογένεσης. Η πρώτη θεωρία πρεσβεύει ότι η ανθρωπότητα  

χαρακτηρίζεται από ένα είδος ψυχικής ενότητας κι έτσι σημειώνεται η παράλληλη 

και σε πολλούς τόπους γένεση πολιτισμικών φαινομένων, όταν δημιουργηθούν 

κατάλληλες συνθήκες. Η θεωρία της μονογένεσης πρεσβεύει ότι η δυνατότητα 

δημιουργίας υπάρχει σ’ έναν τόπο ή σε ορισμένους (κύκλοι πολιτισμού, πολιτισμικές 

περιοχές) απ’ όπου τους δανείζονται οι άλλοι. Αρχικά εμφανίστηκαν οι μονογενετικές 

θεωρίες και κατόπιν οι πολυγενετικές.  

Ι. Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Οι αδερφοί Γκριμ ήταν οι πρώτοι που 

διατύπωσαν μία θεωρία για την προέλευση των παραμυθιών το 1819. Σύμφωνα μ’ 

αυτήν η ινδοευρωπαϊκή φυλή, οι Άριοι, κατά τη μετακίνησή τους από τις χώρες των 

Ινδιών προς την Ευρώπη, έφεραν μαζί τους και διέδωσαν τη γλώσσα τους και τους 

θρησκευτικούς τους μύθους. Με την πάροδο του χρόνου οι μύθοι συγχωνεύτηκαν και 

εμπλουτίστηκαν με θρησκευτικά και πολιτιστικά στοιχεία των λαών με τους οποίους 

ήρθαν σ’ επαφή κι έτσι προέκυψαν τα παραμύθια. (Σακελλαρίου, 1995: 58). Οι 

αδερφοί Γκριμ πίστευαν ‘ότι τα όμοια τμήματα παραμυθιών, που συναντά κανείς στο 

μεσογειακό χώρο αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη, μαρτυρούν την κοινή καταγωγή από 

την περιοχή όπου έζησε η ινδοευρωπαϊκή ή αρία φυλή, απ’ όπου πήρε το όνομά της 

και η αντίστοιχη θεωρία.’ (Αυδίκος, 1997: 61). Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι τα παραμύθια 

ήταν εκπεπτωκότες μύθοι, δηλαδή μύθοι διαλυμένοι, κι έτσι μπορούν να γίνουν 

κατανοητά μόνο με κατάλληλη  ερμηνεία των μύθων προέλευσής τους. Η θεωρία 

αυτή είναι μονογενετική. 

ΙΙ. Η ινδική θεωρία. Ο Theodor Benfey υποστήριξε την ινδική προέλευση των 

παραμυθιών το 1859. Σύμφωνα με τη θεωρία του τα παραμύθια έχουν τις ρίζες τους 

στην ινδουιστική- βουδιστική παράδοση, αποτελούν παλαιές αφηγήσεις των Ινδών, 

συντέθηκαν γύρω στα 1000π.Χ. και διαδόθηκαν στις χώρες της δυτικής Ασίας και 
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κατόπιν στην Ευρώπη μέσω της μετακίνησης των λαών προς τα δυτικά. Στην  

εξάπλωσή τους συντέλεσαν οι εξής παράγοντες: α) η προφορική διάδοση από την 

επαφή ανάμεσα σε ταξιδιώτες, εμπόρους κ.α β) η γραπτή διάδοση από μετάφραση 

των ινδικών παραμυθιών αρχικά στα περσικά και στα αραβικά και μετεγενέστερα στα 

ιταλικά και ισπανικά και γ) η επιδρομή των Μογγόλων στην Ευρώπη, όπου και 

μετέδωσαν τα παραμύθια (Σακελλαρίου, 1995: 59). Εν τούτοις νεότερες έρευνες 

έδειξαν ότι και λαοί άλλων ηπείρων παρήγαγαν παραμύθια, που δεν εξηγούνταν 

βάσει της θεωρίας του Benfey. Στην αρχαία Αίγυπτο και στην  αρχαία Ελλάδα 

υπήρχαν παραμύθια που είχαν ενσωματωθεί στα έργα του Ομήρου και του Ηροδότου, 

καθώς και το παραμύθι Έρως και Ψυχή που συμπεριλήφθηκε στο έργο του 

Απουλήιου Μεταμορφώσεις (Αυδίκος, 1997: 63). 

ΙΙΙ. Η εθνολογική πολυγενετική θεωρία. Κύριοι εκπρόσωποί της είναι ο 

Andrew Lang και ο A. Bastian. Σύμφωνα με αυτήν υπάρχει μία ψυχική ενότητα στην 

ανθρωπότητα, που εξασφαλίζει την παράλληλη εμφάνιση όμοιων φαινομένων σε 

τόπους διαφορετικούς. Έτσι μύθοι, παραμύθια και ιστορίες με παρόμοιο περιεχόμενο 

εμφανίστηκαν σε διαφορετικούς λαούς απομακρυσμένους μεταξύ τους στον χώρο και 

στον χρόνο. Ο Lang επιχείρησε να αποδείξει μία ενιαία εξελικτική πορεία των λαών 

στον χρόνο και αναγνώρισε στους πρωτόγονους λαούς μεγαλύτερη ομοιομορφία απ’ 

αυτήν που πιθανώς υπήρχε στην πραγματικότητα. 

IV. Η Φιλολογική θεωρία. Σύμφωνα μ’ αυτήν το λαϊκό παραμύθι έχει τις ρίζες 

του σε κάποιο γραπτό μνημείο των παλαιότερων χρόνων, ανώτερο λογοτεχνικά, που 

όμως, προσέφερε στοιχεία για τη σύνθεση του σχετικού λαϊκού δημιουργήματος. 

Τόνιζε ότι η φιλολογική έρευνα θα μπορούσε  να ανακαλύψει τα κείμενα – πηγές των 

παραμυθιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ομηρικά έπη, η Θεογονία του Ησιόδου, το 

έπος του Γιλγαμές ή η Βίβλος μπορούν ν’ αποτελέσουν πυρήνες αναφοράς για πολλά 

νεότερα παραμύθια (Σακελλαρίου, 1995: 60).   

 V. Η ιστορικογεωγραφική θεωρία ή Φιλανδική Σχολή.  Μονογενετική θεωρία 

που διατυπώθηκε από τη Φιλανδική Σχολή, όπως ονομάστηκε, από τους δυο 

Φιλανδούς εμπνευστές της J. Krohn και Antti Aarne. Η μέθοδος αυτή ενδιαφέρεται 

να αποκαταστήσει το αρχέτυπο, την αρχική μορφή από την οποία προήλθε ένα 

παραμύθι. Οι οπαδοί της θεωρίας αυτής από τις εθνικές παραλλαγές του κάθε 

παραμυθιού ξεχωρίζουν τις πιο άρτιεςꞏ στη συνέχεια με ανάλυση και σύγκριση 

επιχειρούν να προσδιορίσουν τον τόπο και τον χρόνο γέννησής του, στηριζόμενοι 
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τόσο στη λογοτεχνική του πληρότητα όσο και στα πραγματολογικά ή πολιτιστικά του 

στοιχεία (Σακελλαρίου, 1995: 60). Η θεωρία αυτή συνεισέφερε τα μάλα στη 

συγγραφή εθνικών μονογραφιών αλλά και στη διαμόρφωση τυπολογίας του 

παραμυθιού. Με βάση τα πορίσματά της  σχηματίστηκε διεθνής κατάλογος 

παραμυθιών (Aarne-Thompson). Πάραυτα διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου και έτσι νέες θεωρίες ανέκυψαν. 

 

2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Εδώ εντάσσονται οι  θεωρίες που προσεγγίζουν τα παραμύθια βάσει του 

περιεχομένου τους προκειμένου να εκφράσουν άποψη για την καταγωγή και την 

λειτουργία τους.  

VI. Η μυθολογική θεωρία. Σύμφωνα με αυτήν τα παραμύθια έχουν την 

καταγωγή τους στους ηλιακούς μύθους των Ινδών, που περιλαμβάνονται στο ιερό 

βιβλίο Rig Veda, έργο του ιερατείου της Ινδίας, το οποίο μιλούσε με τρόπο 

αλληγορικό. Στους μύθους εκείνους οι ήρωες και η δράση τους αποτελούν 

προσωποποιήσεις φυσικών φαινομένων και στοιχείων. Εφόσον η βάση της 

θρησκευτικής λατρείας είναι η λατρεία του ήλιου, όλες οι λατρείες προέρχονται από 

τον ζωδιακό κύκλο (Σακελλαρίου, 1995: 61). Κυριότεροι εκπρόσωποι της θεωρίας 

αυτής ήταν οι: Friedrich Max Müller, Angelo de Cubernatis, J. Fiske, G. Cox. Οι 

ερευνητές αυτοί επηρεάστηκαν από την άνθηση της συγκριτικής φιλολογίας τον 19ο 

αιώνα και διαμόρφωσαν τη συγκριτική μυθολογία (Αυδίκος, 1997: 69). Ο  Müller 

εξέφρασε την άποψη ότι οι κοσμολογικοί μύθοι στην πορεία της διάδοσής τους από 

την Ινδία  προς τους λαούς της Ευρώπης και της Ασίας έχασαν το αρχικό τους νόημα 

και πήραν τη μορφή παραμυθιών. Ο  Friedrich Max Müller και οι οπαδοί του 

επηρεάστηκαν ως φαίνεται, από τους εκπεπτωκότες μύθους της ινδοευρωπαϊκής 

θεωρίας αλλά παρέβλεψαν το γεγονός ότι το βιβλίο Rig Veda δεν ήταν δημιούργημα 

λαϊκής προέλευσης αλλά του ινδικού ιερατείου. 

VII. Η συμβολιστική θεωρία. Σ’ αυτήν συσπειρώνονται απόψεις που 

συνδέονται σε δύο σημεία: α. τη σχέση τους με την πολυγενετική προσέγγιση β. την 

πεποίθησή τους ότι τα παραμύθια προέρχονται από παλιές θρησκευτικές – 

παγανιστικές τελετουργίες (Αυδίκος, 1997: 71). Οι τελετουργίες αυτές δίνονται στο 

παραμύθι με τρόπο συμβολικό και δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Οι πιο αξιόλογοι 



 

11 

 

από τους θιασώτες της θεωρίας αυτής ήταν οι: P. Saintyves, A. Van Gennep και ο  H. 

Naumann. Ο Γάλλος Saintyves μελέτησε τα παραμύθια του Περό και διατύπωσε την 

άποψη ότι προέρχονταν από παλιές τελετουργίες μύησης. Ο επίσης Γάλλος Arnold 

van Gennep θεώρησε ότι το παραμύθι συνδέεται με τις πρωτόγονες διαβατήριες 

τελετές, ενώ ο Naumann πρέσβευε ότι ‘το παραμύθι αποτελεί έκφραση 

δεισιδαιμονικών και μαγικο-αποτρεπτικών τελετουργιών των πρωτογόνων, κυρίως 

για ν’ αποτρέψουν τον θάνατο’ (Σακελλαρίου, 1995: 62). Πίστευε, επίσης, ότι ο 

δράκος συμβολίζει τον θάνατο. 

  VIII. Η ψυχολογική – ψυχαναλυτική θεωρία. Η θεωρία αυτή βρίσκει έρεισμα 

στις απόπειρες της ψυχολογίας να ερμηνεύει τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τα 

καλλιτεχνικά δημιουργήματα του ανθρώπου ως αντανάκλαση εσώτερων 

ψυχολογικών διεργασιών και συγκρούσεων αλλά και ως έκφραση των 

καταπιεσμένων συναισθημάτων και απαγορευμένων στάσεων, τα οποία 

διοχετεύονται στην τέχνη.  Η ψυχαναλυτική τάση προσέγγισης του παραμυθιού 

εκκινεί από το έργο του Jung. Ενώ ο Freud αναζητούσε μέσα από τα όνειρα να 

αποκαλύψει το ατομικό ασυνείδητο, ο Jung αναζητά μέσα από τους μύθους και τα 

παραμύθια να αποκαλύψει το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτός και οι σπουδαστές του 

βλέπουν στο παραμύθι να καθρεφτίζεται μια διαδικασία ανάπτυξης κι ενσωμάτωσης 

που επισυμβαίνει στη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας. Τότε γίνονται οι ζωτικές 

συγκρούσεις ανάμεσα στη συνείδηση και το ασυνείδητο. Αν όλα πάνε καλά, η 

διαδικασία καταλήγει σε σύνθεση και πνευματική ολοκλήρωση του ατόμου. Η 

ψυχολογική σχολή επιδιώκει την επισήμανση στοιχείων του συλλογικού ασυνείδητου 

στο παραμύθι και το προσεγγίζει ως μια εσωτερική διαδικασία που ενσωματώνει με 

ψυχολογικές διεργασίες τις κοινωνικές σχέσεις και τα γεγονότα. Προέκταση της ίδιας 

οπτικής είναι και η ψυχαναλυτική προσέγγιση, που αναγνωρίζει στα αντιθετικά ζεύγη 

του παραμυθιού (καλός-κακός, ωραίος-άσχημος, φτωχός-πλούσιος κ.α.) την 

αντανάκλαση συγκρούσεων κοινωνικών, φυλετικών, ηλικιακών (Αυδίκος, 1997: 74).  

Η συγκεκριμένη θεωρία επιχείρησε την ερμηνεία του παραμυθιού με τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσεις: την κλινική προσέγγιση, τη θεωρητική προσέγγιση και 

την κειμενοαναλυτική προσέγγιση. Η ψυχαναλυτική προσέγγιση - κυρίως οι μελέτες 

του Bettelheim- έχει εμπλουτίσει την παραμυθολογία και συνέβαλε στην κατανόηση 

της παιδαγωγικής και θεραπευτικής λειτουργίας του παραμυθιού.  Η συγκεκριμένη 
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θεωρία, αν και δεν απάντησε ικανοποιητικά στο ερώτημα της προέλευσης του 

παραμυθιού, έδωσε νέες διαστάσεις στη μελέτη του. 2 

 ΙΧ. Η μορφολογία του παραμυθιού έχει θεμελιωτή τον Σοβιετικό φορμαλιστή 

B. Προπ. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτήν, πρέπει αρχικά να προσδιοριστεί τι είναι το 

παραμύθι και να οριστεί το περιεχόμενό του πριν από την ενασχόληση με τον τόπο 

καταγωγής και τον τρόπο διάδοσής του. Ο Προπ ανατρέπει το έως τότε μοντέλο 

μονόπλευρης προσέγγισης του παραμυθιού επιχειρώντας να προσδώσει επιστημονική 

βάση στη λαϊκή λογοτεχνία. Ως κληρονόμος του ρώσικου φορμαλισμού, προτείνει 

μια νέα μεθοδολογική πρακτική που έχει ως αφετηρία τη μορφή. Υποστήριξε, λοιπόν, 

την κατάτμηση του παραμυθιού στα συστατικά του μέρη και την επεξεργασία τους 

ως ορθότερο τρόπο μελέτης. Το πρώτο του έργο Μορφολογία του παραμυθιού άργησε 

να γίνει γνωστό στη Δύση. Ο ίδιος δεν απορρίπτει τη γενετική προσέγγιση, εν τούτοις 

θεωρεί ότι πρέπει μεθοδολογικά να προηγηθεί η μορφολογική εξέταση (Μαλαφάντης, 

2011: 38) .   

 

III. ΠΑΡΑΜΥΘΙ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

 

 Το παραμύθι είναι το μοναδικό ίσως, είδος έντεχνου λόγου για το οποίο 

έχουν δημοσιευτεί τόσες πολλές μελέτες. Εν τούτοις σε καμία από αυτές δεν κατέστη 

δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του ή να δοθεί ένας 

ολοκληρωμένος περιγραφικός ορισμός. Αυτό συμβαίνει γιατί το παραμύθι ως είδος 

λογοτεχνικό βρίσκεται πολύ κοντά στη λαϊκή παράδοση και οι ρίζες του χάνονται στα 

βάθη των αιώνων.   

Οι σχολιαστές των παραμυθιών της συλλογής Grimm, Johannes Bolte και 

George Polivka ορίζουν το παραμύθι ως «…μία διήγηση δημιουργημένη με ποιητική 

φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από το μαγικό κόσμο, ιστορία που περιέχει το θαύμα 

και δεν εξαρτάται από τους όρους της πραγματικής ζωής» (Μερακλής, 1993: 117). Ο 

Thompson θεωρεί ότι το παραμύθι είναι «μια αφήγηση με κάποιο μήκος, η οποία 

εμπεριέχει διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων. Κινείται σε έναν πλαστό, χιμαιρικό κόσμο 

χωρίς να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο ούτε σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα, αλλά αόριστα σε κάποιον βασιλιά, σε κάποια πριγκίπισσα, σε μια κόρη ή 

 
2 Στοιχεία για την ψυχαναλυτική θεωρία έχουν αντληθεί, επίσης, από την Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος 
Larousse Britannica και την ιστοσελίδα  https://el.wikipedia.org/ 
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ένα γιο, μια φτωχή κοπέλα ή κάποιον νέο κ.ο.κ. (Χατζητάκη – Καψωμένου, 2002: 

44).   O Μέγας το παρουσιάζει ως «μιαν διήγησιν, η οποία πλάττεται με ποιητικήν 

φαντασίαν από τον κόσμο του μαγικού ή διήγησις περί θαυμασίων συμβάντων» 

(Μέγας, 1967: 45). Γνωρίσματά του είναι «…το μαγικό και υπερφυσικό, το 

απίστευτο και απίθανο περιεχόμενο» (Αυδίκος, 1997: 35). Οι ορισμοί αυτοί, αν και 

ικανοποιητικοί δεν είναι πλήρεις, διότι δεν καλύπτουν όλες τις παραμέτρους του 

παραμυθιού, αφού η πολυμορφία των παραμυθικών ειδών και η ποικιλομορφία των 

ερευνητικών προσεγγίσεων είναι τέτοια, που δεν επιτρέπει την υιοθέτηση 

συγκεκριμένου ορισμού για όλες τις περιστάσεις.  Το παραμύθι, άλλωστε, όπως και 

όλα τα είδη γραπτού λόγου, αλληλεπιδρά με την εποχή στην οποία αναφέρεται. 

«Κάθε εποχή αντανακλάται στους ορισμούς για το παραμύθι και οι μελετητές 

αποτυπώνουν τις δικές τους ιδεολογικές και κοσμοθεωρητικές απόψεις στις 

προτάσεις που κάνουν» (Αυδίκος, 1997:31). Ο Πλάτων όρισε το παραμύθι ως ‘γραών 

ύθλος’, ως « φλυαρίες που λένε οι γριές και οι οποίες εμπεριέχουν προφανώς μιαν 

απλοϊκή αντίληψη για όσα διακονεί η φιλοσοφία» (Αυδίκος, 1997:31). Ο φιλόσοφος 

θεωρούσε αναγκαίο οι μύθοι που λέγονται στα παιδιά να επιλέγονται προσεκτικά, 

γιατί υπάρχει κίνδυνος να τα οδηγήσουν στο ψέμα και στις τερατολογίες. Στην 

αρχαία Ελλάδα εν γένει το παραμύθι αντιδιαστέλλεται με τον έντεχνο λόγο και 

θεωρείται ήσσονος σημασίας.  

Τα πράγματα μεταβάλλονται για το παραμύθι με την πάροδο του χρόνου. Με 

το κίνημα του ρομαντισμού αρχίζει η στροφή προς το παρελθόν και η μελέτη της 

λαϊκής παράδοσης αναδεικνύεται το κύριο μέσον αυτογνωσίας κάθε λαού. Το 

παραμύθι τότε δικαιώνεται και γίνεται «το πρόπλασμα για να μελετήσει κανείς τον 

τρόπο σύλληψης της πραγματικότητας» (Αυδίκος, 1997:32), ενώ, σύμφωνα με τον 

Max Lüthi αναδεικνύεται σε «μια πράξη αυθεντικής ποιητικής ενόρασης» (Αυδίκος, 

1997:33).  

Όλοι οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς για το παραμύθι 

υπογραμμίζουν ότι «…το παραμύθι έχει μια ιδιόμορφη σχέση με την 

πραγματικότητα, μια σχέση που φτάνει στην υπερφυσικότητα και στο μαγικό» 

(Αυδίκος, 1997: 36).  Το μαγικό είναι εκείνο που προσδιορίζει τη σχέση του με τον 

κόσμο, τον μετασχηματίζει.  Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί και το κυριότερο 

γνώρισμα του παραμυθιού. Το παραμύθι αντιλαμβάνεται τον κόσμο και την 

πραγματικότητα μ’ έναν δικό του, ιδιαίτερο τρόπο, όπου τα πάντα είναι πιθανά, αφού 
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καταργείται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πραγματικού και υπερφυσικού και δεν 

ισχύει η φυσική νομοτέλεια. Οι μορφές και τα συμβάντα κάνουν την εμφάνισή τους 

με τρόπο μυστηριώδη και αινιγματικό. «Κάνουν θαυμαστά, ασύλληπτα αλλά και 

εντελώς φυσικά πράγματα – δε δίνουν ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ του πραγματικού 

και του μαγικού κόσμου» (Τσιτσλσπέργκερ, 2006: 11). Πρόκειται γι’ αυτό που ο 

Lüthi περιγράφει ως «μονοδιάστατη σύλληψη» (one dimensionality) (Σακελλαρίου, 

1995: 18).  Και συνεχίζει  ο Lüthi ότι «το παραμύθι είναι μια περικλείουσα τον κόσμο 

περιπέτεια που λέγεται με έναν άμεσο και εξιδανικευτικό τρόπο» (Αυδίκος,1997: 35). 

Το παραμύθι, πράγματι, είναι μια φανταστική, διασκεδαστική διήγηση, που δεν 

αναφέρεται σε αληθοφανείς καταστάσεις αλλά το ακατόρθωτο, το μαγικό, το 

απίθανο, το υπερφυσικό είναι κυρίαρχα. Ο Γ. Α. Μέγας γράφει ότι «ο κόσμος του 

παραμυθιού είναι φανταστικός, εντελώς ιδιόρρυθμος, αυτόχρημα ονειρώδης, δεν έχει 

σχέσιν με την πεζότητα της ζωής» (Μαλαφάντης, 2011: 24). 

Ο Ζαν θεωρεί ότι «τα παραμύθια στο σύνολό τους εγγράφονται σ’ έναν κόσμο 

χωρίς υπερβατικότητα. Και το μαγικό γεγονός, όπως η μεταμόρφωση που 

προκαλείται από μια νεράιδα, ένα φίλτρο ή έναν λόγο, επισυμβαίνει στο πλαίσιο μιας 

καθημερινότητας που μας είναι συχνά πολύ οικεία» (Ζαν, 1996: 75). Με άλλα λόγια 

το μαγικό δεν δηλώνει κάτι το υπερφυσικό. Τα πρόσωπα, οι τόποι, τα γεγονότα που 

βρίσκονται χωρίς αμφιβολία «έξω από το συνηθισμένο», θεωρούνται φυσικά και 

αυτονόητα, αφού βρισκόμαστε μέσα στο σύμπαν των παραμυθιών. Εκεί το αίτημα για 

ορθολογισμό παύει να υπάρχει, καθώς το μαγικό ξεπερνά τον γνωστό κόσμο και 

δημιουργεί έναν κόσμο νέο ή μεταποιημένο.   

Το παραμύθι ως διήγηση φανταστική  και α-χρονική εκφράζει μέσα από το 

θαυμαστό τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή, ερμηνεύει τον κόσμο και συμφιλιώνει 

τον ακροατή μαζί του (Χατζητάκη, 2002: 36). Η διαπάλη του Καλού με το Κακό 

παρουσιάζεται υπό ποικίλες οπτικές γωνίες στα παραμύθια. Η συνείδηση του 

πραγματικού αν και  επισκιάζει το παραμυθιακό αίσιο τέλος, εν τούτοις δεν αναιρεί 

τη δυνατότητά του.  

 

1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

Το παραμύθι, όπως όλα τα είδη του λόγου, έχει μια συγκεκριμένη διάρθρωση. 

Ο B. Προπ ανέπτυξε μία θεωρία για τη μορφολογία των μαγικών παραμυθιών, η 
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οποία βοήθησε τους ερευνητές να μελετήσουν ενδελεχώς τα επιμέρους στοιχεία του 

παραμυθιού (Προπ, 1991: 24 κ.ε.). Ο Ρώσος ερευνητής, αφού μελέτησε τα μαγικά 

παραμύθια  του πίνακα Aarne-Thompson με αριθμούς 300-749, διαπίστωσε πως 

εμφανίζονται σ’ αυτά ορισμένα σταθερά στοιχεία, που είναι οι λειτουργίες των 

δρώντων προσώπων. Ο αριθμός των λειτουργιών του μαγικού παραμυθιού είναι 

περιορισμένος, ενώ η ακολουθία των λειτουργιών είναι πάντοτε ίδια. Κάθε μαγικό 

παραμύθι ξεκινά συνήθως από  μιαν αρχική κατάσταση και ακολουθούν οι 

λειτουργίες, με πρώτη αυτή της απουσίας. Οι λειτουργίες που εντοπίστηκαν είναι 

τριάντα μία, δίχως όμως να είναι απαραίτητη η εμφάνιση όλων σε κάθε παραμύθι. 

Πολλές λειτουργίες συνενώνονται λογικά κατά κύκλους, τους κύκλους δράσης, που 

αντιστοιχούν στους δράστες. Έτσι το παραμύθι περιέχει τον κύκλο δράσης του 

ανταγωνιστή, του δωρητή, του βοηθού, του αναζητούμενου προσώπου, του αποστολέα, 

του ήρωα και του ψεύτικου ήρωα (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002: 80). Σημαντική στο 

παραμύθι είναι η παρουσία των μαγικών βοηθών, πλασμάτων που βοηθούν τον ήρωα 

στην ολοκλήρωση της αποστολής του, καθώς και των μαγικών μέσων, αντικειμένων 

που επιτελούν τον ίδιο σκοπό.  

Ας δούμε ποια είναι τα δομικά στοιχεία του παραμυθιού.  

 Κύριο μορφολογικό στοιχείο του παραμυθιού είναι η διακριτή δομή του. Το 

παραμύθι έχει αρχή, μέση και τέλος. 

 Τυπική είναι η έναρξη του παραμυθιού με φραστικά μοτίβα όπως το   «Μια φορά κι 

έναν καιρό…», «Κάποτε….». «Ήταν μια φορά…» ή απλά «Ήταν..» Μερικές φορές 

μπορεί να υπάρχει έμμετρη εισαγωγή, όπως το «Κόκκινη κλωστή δεμένη…». Η 

τυπική αυτή αρχή θυμίζει αρχαιοελληνικές διηγήσεις, αφού οι αρχαίοι Έλληνες 

συνήθιζαν να αρχίζουν τις ιστορίες τους με το ‘κάποτε’ (Καλλέργης, 1995: 179). 

 Το παραμύθι «δεν έχει ιστορική βάση» (Cooper, 1983: 37). «Κινείται ελεύθερα μέσα 

στον χώρο και τον χρόνο και τίποτα δεν το δεσμεύει» (Σακελλαρίου, 1995: 22). «Η 

έννοια του χρόνου εξαλείφεται» (Χατζητάκη- Καψωμένου, 2002: 112).  Όσο για τον 

χώρο ο Bettelheim σημειώνει ότι «..είναι εξαιρετικά σπάνιο να υπάρχει στα 

παραμύθια ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός» (Μπέτελχαιμ, 1995: 37). «Το 

παραμύθι ενοικεί σε ένα μυθικό τόπο, στο χώρο όπου ο ήρωας του παραμυθιού, έξω 

από το κοινωνικό γίγνεσθαι, είναι σε θέση να απελευθερωθεί εσωτερικά και 

εξωτερικά και να υψωθεί πάνω από την πρότερη κατάστασή του…» 

(Τσιτσλσπέργκερ, 2006: 10). Στο παραμύθι «είναι αλήθεια ότι οι τόποι και τα 
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πράγματα ‘λειτουργούν’ περισσότερο ως σημάδια, ως αφηγηματικά σημεία αναφοράς 

ή όργανα δράσης παρά ως στοιχεία ‘προς περιγραφή’» (Ζαν, 1996: 126). 

 Η παρατακτικότητα των επεισοδίων. Η ιστορία του παραμυθιού πλέκεται γύρω από 

έναν κεντρικό πυρήνα, τον οποίο πλαισιώνουν διάφορα επεισόδια - μοτίβα, συνήθως 

τρία. Επειδή τα επεισόδια δεν εξαρτώνται αιτιοκρατικά από τον πυρήνα αλλά τίθενται 

με παρατακτική διαδοχή, μπορούν να προστίθενται και ν’ αφαιρούνται χωρίς να 

αλλοιώνεται το σύνολο. Κάθε επεισόδιο, εξάλλου, παρουσιάζει ένα πλέγμα 

δυσκολιών και δοκιμασιών για τον ήρωα και περιέχει πολλά άλλα εσωτερικά δομικά 

στοιχεία, όπως μεταμορφώσεις, επαναλήψεις, στιχουργήματα. Έτσι με αφηγηματική 

ταχύτητα  «η πλοκή οδηγείται στην κορύφωση και την τελική λύση, ώσπου να 

φτάσει στην αριστοτελική κάθαρση, το αισιόδοξο τέλος του παραμυθιού» 

(Αναγνωστόπουλος, 1997: 44).  Αυτό συμβαίνει είτε με τρόπο σύντομο είτε με τρόπο 

που παρατείνει την αφήγηση. Στα παραμύθια για παιδιά η αφήγηση συντομεύεται, 

ενώ σ’ αυτά που απευθύνονται στους μεγάλους παρατείνεται, με αποκορύφωμα τις 

αλυσιδωτές διηγήσεις των παραμυθιών της Χαλιμάς (Σακελλαρίου, 1995: 34& 

Μαλαφάντης, 2011: 26).  

 Τα παραμύθια έχουν μικρή ή μεγάλη περιπέτεια, στην οποία ο ήρωας υποχρεώνεται 

να υπερνικήσει δυσκολίες και εμπόδια, να εκτελέσει άθλους που του έχουν ανατεθεί 

προοικονομώντας το ευτυχές τέλος. «Η δοκιμασία του ήρωα είναι συστατικό 

στοιχείο της ιστορίας… και η περιπετειώδης ιστορία ουσιαστικά μεταβάλλεται σε μια 

αέναη πάλη ανάμεσα στο Καλό και το Κακό, με τελικό θριαμβευτή το πρώτο» 

(Αναγνωστόπουλος, 1997: 48).   

 Ο αγώνας του ήρωα κερδίζεται με την παρεμβολή ενδιάμεσων προσώπων, των 

δυνατών βοηθών. «Στο παραμύθι δρα ο νόμος των συμπληρωματικών 

προσωπικοτήτων, που δεν είναι στυλιστικός αλλά ιδεολογικός», διότι θέλει να δώσει 

το μάθημα ότι «ο ένας υπάρχει μέσω του άλλου, ο ένας υπάρχει, γιατί υπάρχει ο 

άλλος» (Μερακλής, 1993: 121).   

 Δωρητές - βοηθοί  προσφέρουν στον ήρωα δώρα- μαγικά μέσα, υλικά ή άυλα, τα 

οποία υπάρχουν μόνο για να προωθούν την δράση, δεν σχετίζονται με οικονομικές 

ανάγκες και έχουν συμβολική μόνο αξία. Ο ήρωας δοκιμάζεται πριν τα αποκτήσει.  

Το μαγικό μέσο «όταν ο ήρωας θα βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο και στη στιγμή που 

το χρειάζεται, αυτό θα παίξει τον αποκλειστικά γι’ αυτήν τη στιγμή προορισμένο 

ρόλο» (Μερακλής, 1993: 313), διότι είναι αυτό που βοηθά τον ήρωα  να ξεπεράσει τα 
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εμπόδια και να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Προπ, 1991: 46 κ.ε.). Μαγικά 

μέσα μπορεί να είναι ζώα ή αντικείμενα με μαγικά γνωρίσματα ή  ιδιότητες που 

δίνονται άμεσα.  

 Οι επαναλήψεις  στην αφήγηση είναι σύμφυτες με το λαϊκό παραμύθι και κάθε άλλο 

παρά κουραστικές μπορεί να χαρακτηριστούν. Αντίθετα «…αποτελούν το μέσο με το 

οποίο επιτυγχάνεται η εγρήγορση του ακροατηρίου για την αφήγηση και αποτελούν 

μέρος των αφηγηματικών εφοδίων του παραμυθά» (Νάκας, 1996: 226-228).  

Επαναλαμβάνονται λέξεις, φράσεις που έχουν τυποποιηθεί αλλά και ολόκληρα 

μοτίβα που παγιώνονται. Κάποτε έχουμε και επανάληψη ολόκληρων επεισοδίων. Με 

τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η αφήγηση και  παρακάμπτεται η ανάγκη της 

λεπτομέρειας (Μαλαφάντης, 2011: 26).  Η τάση για επανάληψη είναι πρωτογενές 

στοιχείο της ζωής του παιδιού. Ο Lüthi θεωρεί ότι μέσω της επανάληψης το παιδί 

καλλιεργεί ικανότητες και δεξιότητες (Μερακλής, 1993: 26). Επιπλέον με την 

επανάληψη «…παγιώνονται πρότυπα για το παιδί –ακροατή και τον ανθρώπινο 

πολιτισμό γενικότερα» (Μαλαφάντης, 2011: 28). Επαναλήψεις μπορεί να γίνονται  

κατά την πορεία της αφήγησης πχ η κακιά βασίλισσα στη ‘Χιονάτη’ ρωτά κάθε πρωί 

τον καθρέφτη της ποια είναι η ομορφότερη στον κόσμο. Μία άλλη μορφή 

επανάληψης είναι η χρήση του αριθμού τρία, κατάλοιπο αρχέγονων προλήψεων. Στο 

λαϊκό παραμύθι τρία είναι τα πρόσωπα που δρουν ή υποφέρουν: ο ήρωας ή η ηρωίδα, 

ο κακός αντίμαχος και ο βοηθός, μια τρίτη αγαθοποιός δύναμη, που έρχεται αρωγός 

στις κρίσιμες στιγμές. 

 Πολλές φορές ο αφηγητής κάνει παρεμβολές στην ιστορία με την εισαγωγή 

«…άλλων μοτίβων που προέρχονται από άλλες ιστορίες ή είναι επιβιώσεις 

αρχαιοελληνικές» (Αναγνωστόπουλος, 1997: 49). Έτσι εμφανίζονται κοινά μοτίβα σε 

πολλά παραμύθια. 

 Η μαγική μεταμόρφωση αποτελεί σταθερό μοτίβο των παραμυθιών (Μερακλής, 

1991: 140). Είναι η πιο θεαματική πράξη στα παραμύθια, λειτουργεί ως κινητήριος 

μοχλός δράσης, δεν εκτυλίσσεται μπροστά στον ακροατή-αναγνώστη και δημιουργεί  

ατμόσφαιρα ονειρική και ποιητική. Πάρα πολύ συχνά έχουμε τη μεταμόρφωση 

ανθρώπου σε ζώο ή το αντίστροφο, καθώς και μεταμορφώσεις φυτών σε αντικείμενα. 

Οι μεταμορφώσεις αποκαλύπτουν σημασίες. Με τη βοήθεια μαγικών φίλτρων ή και 

δίχως αυτά ο ήρωας μεταμορφώνεται σε ζώο, πουλί, ψάρι, λουλούδι ή και δέντρο 

προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του ή να ξεφύγει από τους εχθρούς του. 
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Μεταμόρφωση μπορεί να συμβεί και σε ζώα, πουλιά, δέντρα, τα οποία αλλάζουν 

μορφή συμβάλλοντας στην εξέλιξη της πλοκής. Το στοιχείο της μεταμόρφωσης είναι 

χαρακτηριστικό της πίστης και των δοξασιών των πρωτόγονων λαών. Στα νεότερα 

παραμύθια άλλωστε, επιβιώνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά της πίστης του 

πρωτόγονου ανθρώπου (Μερακλής, 1991: 15-37).  

 Στα παραμύθια καταγράφονται όνειρα των ηρώων. Τα όνειρα κάποιες φορές κινούν 

σε δράση και συγκινούν τους ήρωες, άλλες φορές ταυτίζονται με το ριζικό, με το 

πεπρωμένο του ανθρώπου, λειτουργούν προφητικά, στεγάζουν επιθυμίες, ευχές αλλά 

και βάσανα και άγχη (Μερακλής, 1993: 314 - 323).  

 Σε κάποιες περιπτώσεις ο αφηγητής επιβραδύνει την αφήγηση και κάνει μια 

‘συλλογιστική παρέκβαση’ (Τζούμα, 1977: 77-78). Διακόπτει την ιστορία και 

προσθέτει ένα σχόλιο, ή έναν στοχασμό. Ακόμα παραθέτει παροιμίες, διευκρινίσεις ή 

ερωτήσεις. «Τα σχόλια του αφηγητή στα ελληνικά παραμύθια είναι φράσεις με τις 

οποίες αποδοκιμάζονται, επιδοκιμάζονται ή δικαιολογούνται οι πράξεις και οι 

συμπεριφορές των δρώντων προσώπων» (Χατζητάκη - Καψωμένου, 2002: 180).   

Κατά τον Αναγνωστόπουλο, «αυτή η κριτική διάθεση, η τάση να σχολιάζει όσα 

εκτυλίσσονται μέσα στην ιστορία που αφηγείται, φανερώνει και την ευαισθησία του 

[αφηγητή] σε θέματα κυρίως κοινωνικής και ηθικής τάξης και γενικότερης 

βιοθεωρίας» (Αναγνωστόπουλος, 1997: 46). 

 Η αναγνώριση του ήρωα είναι ένα ακόμη βασικό συστατικό στοιχείο της 

παραμυθικής δομής. Η αναγνώριση γίνεται εφικτή από κάποια σημάδια, ή μαγικά 

λόγια ή αντικείμενα ή σωματικά χαρακτηριστικά (Αναγνωστόπουλος, 1997: 54).  Μ’ 

αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται η πραγματική ταυτότητα του ήρωα, το πρόβλημα 

λύνεται και αποκαθίσταται η τάξη των πραγμάτων. Ο  B. Προπ θεωρεί ότι η 

αναγνώριση είναι μία από τις βασικές λειτουργίες των δρώντων προσώπων και την 

κατατάσσει στην εικοστή έβδομη θέση των λειτουργιών.  

 Χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραμυθιού αποτελεί το αίσιο και ευτυχές τέλος, που 

αποκαθιστά την τάξη και λειτουργεί ως κάθαρση για τους ακροατές, αφού στο τέλος 

‘το καλό, το δίκαιο, το αληθινό επικρατεί πάντα στην προσπάθεια του δημιουργού να 

βοηθήσει για μια καλύτερη ζωή’(Παπάκου- Λάγου, 1994: 8) ενώ το κακό, το άδικο 

και το άσχημο εξαφανίζονται (Μερακλής, 1993: 148). Συνήθως δηλώνεται με την 

τυπική έκφραση: «Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα», η οποία δεν αποτελεί 

μόνο μια διαπίστωση για το τέλος της ιστορίας αλλά και μια ευχή για το καλύτερο. Ο 
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ήρωας καταξιώνεται και επιβραβεύεται, η ζωή του βελτιώνεται και αποκαθίσταται σε 

μια  ανώτερη κοινωνική θέση. Η συνήθης επιβράβευση είναι ο γάμος με την εκλεκτή 

της καρδιάς του και η απόκτηση ενός βασιλείου. Η νίκη του ήρωα γεννά στην 

παιδική ψυχή αίσθημα αισιοδοξίας απέναντι στη ζωή (Σακελλαρίου, 1995: 47& 

Μαλαφάντης, 2011: 32). Αρκετές φορές το κλείσιμο του παραμυθιού γίνεται με 

τρόπο ευτράπελο, πεζά ή με στίχους, κυρίως όταν προηγείται γάμος ή γλέντι 

(Αναγνωστόπουλος, 1997: 55). Η κατακλείδα του τέλους έχει στόχο «..το κλείσιμο 

της πόρτας στον μαγικό χώρο και χρόνο» (Ζαν, 1996: 199) και λειτουργεί ως 

συνθήκη με την οποία αφηγητής και ακροατές εγκαταλείπουν τον κόσμο της 

φαντασίας και επανέρχονται στην πραγματικότητα. 

  Αν και το παραμύθι εξυψώνεται στη σφαίρα της φαντασίας, ο λαϊκός παραμυθάς δεν 

παραλείπει  να συμπεριλαμβάνει στη διήγησή του στοιχεία που αναφέρονται στην 

κοινωνική, θρησκευτική και πολιτιστική πραγματικότητα. Η  Καπλάνογλου 

θεωρεί ότι «ένας προσγειωτικός ρεαλισμός υποσκάπτει συνεχώς ακόμα και τον 

μαγικό κόσμο των παραμυθιών… υπενθυμίζοντας μόνιμα την παρουσία ενός 

αφηγητή και της καθημερινότητάς του» (Καπλάνογλου, 2002: 211). Έτσι 

περιγράφονται σκηνές της καθημερινής βιοπάλης, συνήθειες, ήθη κι έθιμα, ασχολίες 

των ανθρώπων της υπαίθρου, μεγάλες θρησκευτικές γιορτές (Μαλαφάντης, 2011: 

31). Επιπλέον εμφανίζονται και στοιχεία που σχετίζονται «…με το φαγητό, τη 

φιλοξενία και άλλες συνήθειες, που είναι βέβαια αναχρονισμοί, αλλά δηλώνουν και 

το ιδιαίτερο χρώμα του τόπου και την ψυχολογία των αφηγητών» 

(Αναγνωστόπουλος, 1997: 61).    

 

2.ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 

Το περιεχόμενο του παραμυθιού είναι πλούσιο και κάνει λόγο για εχθρότητα 

και φιλία, για ευτυχία και απογοήτευση, έγκλημα και βοήθεια, άθλους και 

δοκιμασίες, πίστη κι απιστία. Το ύφος του παραμυθιού χαρακτηρίζεται από λιτότητα 

έκφρασης. Είναι μια ποίηση που με την απλή, καθαρή, στέρεη μορφή του και εξαιτίας 

αυτής, κατορθώνει να συμπεριλάβει όλη την πολύπλοκη και ασύλληπτη σ’ όλη της 

την έκταση πραγματικότητα, υπερβαίνοντας ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο 

Max Lüthi, ένας από τους διεθνώς αναγνωρισμένους μελετητές του, διατείνεται πως 

τα υφολογικά στοιχεία του παραμυθιού είναι κοινά, άθικτα από τις ιδιαιτερότητες των 
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λαών και των ατόμων και υποστηρίζει ότι η δύναμη του λαϊκού παραμυθιού δεν 

βρίσκεται στα μοτίβα του, που υπάρχουν σε παραλλαγές ή επαναλαμβάνονται σε 

διάφορα παραμύθια αλλά στον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται (Αυδίκος, 1997: 

17).  

Ο Lüthi επεσήμανε και διατύπωσε τα κύρια χαρακτηριστικά του 

παραμυθιακού διηγηματικού τρόπου (Μερακλής, 1993: 149): το λαϊκό παραμύθι 

χαρακτηρίζεται από τη διαδοχή έντασης και χαλάρωσης, αναμονής και εκπλήρωσης 

στη διαδρομή ανέλιξης του κεντρικού μύθουꞏ τις στιγμές αγωνίας ακολουθούν 

στιγμές ικανοποίησης και ανακούφισης. Έτσι «δημιουργείται μια αλυσίδα από 

αλλεπάλληλες εντάσεις και χαλαρώσεις» (Μερακλής, 1993: 149), που ανανεώνει το 

ενδιαφέρον των ακροατών και τους φορτίζει συναισθηματικά. Ο Max Lüthi 

χαρακτηρίζει αυτή την διαδοχή ιδιόρρυθμη, διότι ο ακροατής ή ο αναγνώστης 

«γνωρίζουν από πριν πως η ένταση …θα εκτονωθεί…και θα δοθεί η πιο ευτυχισμένη 

λύση» (Μερακλής, 1993: 149).  

Δεύτερο χαρακτηριστικό που επισημαίνει ο διάσημος παραμυθολόγος είναι η 

επανάληψη / παραλλαγή, ένα σχήμα κατά το οποίο επαναλαμβάνονται σχεδόν 

αυτούσια τα ίδια μοτίβα, επεισόδια, φράσεις, λέξεις. Η επανάληψη έχει ένα ρόλο πιο 

ουσιαστικό από τη συνέχιση της δράσης, διότι ενέχει το στοιχείο της μίμησης, 

πρωταρχικής σημασίας για τη μάθηση, όπως άλλωστε τη συνέλαβε και ο 

Αριστοτέλης.  

Στο παραμύθι, παρατήρησε ο Lüthi, δεν περιγράφονται τα συναισθήματα των 

ηρώων, αφού οι εσωτερικές, ψυχολογικές διεργασίες δίνονται με οπτικές εικόνες και 

δράσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία «αντικειμενικοποίησης του υποκειμενικού 

κόσμου», χαρακτηριστικό γνώρισμα που, όπως πρώτος παρατήρησε ο Lüthi, 

επιτρέπει «να βγάζει προς τα έξω τις ψυχικές καταστάσεις» και το οποίο  ο Carl 

Spitteler χαρακτηρίζει ως «ύπατο νόμο της επικής τέχνης» (Μερακλής, 1993: 155). 

Το παραμύθι με την απλή, καθαρή, στερεή μορφή του και εξαιτίας αυτής 

καταφέρνει να συμπεριλάβει όλη την ασύλληπτη και πολύπλοκη στις εκφάνσεις της 

πραγματικότητα. Εξιδανικεύει και πνευματικοποιεί τον κόσμο. Τον μετασχηματίζει. 

Ας δούμε βάσει ποιων υφολογικών γνωρισμάτων επιτυγχάνεται αυτό. 

 Ο παμψυχισμός ή ανιμισμός κυριαρχεί στο λαϊκό παραμύθι. Όλα τα είδη του ζωικού 

βασιλείου και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και κάθε λογής αντικείμενα 

προσωποποιούνται. Ο άνθρωπος ζει ισότιμα στην κοινωνία αυτή με τα ζώα, τα 
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δέντρα και τα άψυχα, τα οποία τον βοηθούν ή τον αντιμάχονται. Με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζεται η εξέλιξη της πλοκής (Μαλαφάντης, 2011: 24).  

 Η λιτότητα ύφους και εκφραστικών μέσων. Η λιτή και απέριττη έκφραση είναι η 

κύρια αρετή του λαϊκού αφηγηματικού λόγου. Λιτότητα σημαίνει συμπύκνωση 

νοημάτων και ιδεών, απλότητα, αφαιρετικότητα. Ο Lüthi κάνει λόγο για «αφαιρετική 

εξιδανίκευση» (Μερακλής, 1993: 148). Ο αφηγητής χρησιμοποιεί  την αφαίρεση για 

να αποδώσει όλα τα στοιχεία της αφήγησης. Πρωτίστως τον ενδιαφέρει η δράση, η 

κίνηση, η γοργότητα και η πρόοδος της ιστορίας. Ως εκ τούτου αποφεύγεται η χρήση 

σπανίων λέξεων ή επιτηδευμένων φράσεων καθώς και η κατάχρηση των επιθέτων. Ο 

λόγος δεν επιβαρύνεται με σχήματα λόγου ή καλολογικά στοιχεία. Αντιθέτως είναι 

απλός, αυθόρμητος και αφρόντιστος (Σακελλαρίου, 1995: 33). Σε γενικές γραμμές «η   

γλώσσα… είναι εικονική, κυρίως στις περιγραφές, απλή και λιτή στην έκφραση, έχει 

αφηγηματική δύναμη, χρησιμοποιεί ενεστωτική και παρατακτική σύνταξη και μικρές 

περιόδους. Περικλείει θαυμαστή αφέλεια και ειλικρίνεια» (Αναγνωστόπουλος, 1997: 

30).  Με απλές λέξεις «αποκαλύπτεται μέσα σ’ αυτά (ενν. στα παραμύθια) η αληθινή 

ανθρώπινη φύση» (Μερακλής, 2001: 46).  

 Η αποφυγή πραγματολογικών και ψυχολογικών περιγραφών. Το παραδοσιακό 

παραμύθι δεν αναλίσκεται σε περιγραφές και απεικονίσεις εσωτερικών ή εξωτερικών 

χώρων, πόλεων, σκηνών της καθημερινότητας. Η δράση και  οι συγκρούσεις είναι το 

ζητούμενο. Ως εκ τούτου αναφέρεται μόνο ό,τι είναι σημαντικό για τη δράση. Ακόμη 

και η ομορφιά δεν περιγράφεται αλλά δηλώνεται από την επενέργειά της. Αλλά και οι 

ιδιότητες του χαρακτήρα (καλοσύνη, φιλευσπλαχνία, μοχθηρία, ανδρεία, τσιγκουνιά) 

δεν περιγράφονται, εκφράζονται με ενέργειες και πράξεις (Καλλέργης, 1995: 37). 

 Οι ήρωες, σύμφωνα με τα προηγηθέντα, δεν έχουν ατομική εσωτερικότητα αλλά 

είναι χαρακτήρες επίπεδοι, χωρίς εσωτερικότητα, «υποκειμενικό βάθος» (Μερακλής, 

1993: 156) και συναισθήματα. Δεν είναι προσωπικά σχεδιασμένοι αλλά είναι 

επιφανειακοί και μονοδιάστατοι. Το παραμύθι δεν ασχολείται με ατομικές 

ιδιορρυθμίες. Πολλές φορές οι ήρωες εμφανίζουν τερατομορφία ή ιδιαίτερες 

ικανότητες καθρεφτίζοντας τον εσωτερικό κόσμο των όντων αυτών. Τα ονόματά 

τους είτε είναι καθαρά συμβολικά, και εκφράζουν τον κόσμο των ηρώων  του 

παραμυθιού ή περιγραφικά, και αναφέρονται συνήθως σ’ ένα εξωτερικό 

χαρακτηριστικό τους (Κοκκινοσκουφίτσα, Σταχτοπούτα)  ὁμιλοῦν ὄνομα.  Μπορεί να 

παραπέμπουν σε κύρια ονόματα αρχαιοελληνικά, μεσαιωνικά, βυζαντινά, χριστιανικά 



 

22 

 

ή νεότερα. Άλλες φορές είναι ονόματα που συνηθίζονται στον τόπο καταγωγής του 

αφηγητή. Εν γένει το όνομά τους δεν τους ξεχωρίζει ως άτομα, ως ατομικές 

προσωπικότητες. 

 Σχετικά με τους τρόπους που εκφράζονται οι έμφυλοι ρόλοι των ηρώων στα 

παραδοσιακά παραμύθια, ο Zipes , όπως παραθέτει Κανατσούλη, ‘παραδέχεται ότι ο 

κόσμος των παραμυθιών των Γκριμ είναι δομημένος επάνω στην ανδρική ηγεμονία 

και πατριαρχία. Μολονότι υπάρχει ποικιλία γυναικείων τύπων απεικονισμένων σε 

διάφορα στάδια της ζωής τους, με πολλαπλές ασχολίες και διαφορετική κοινωνική 

προέλευση, καταλήγει ότι, εάν κάποιος διαλέξει τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των 

ηρωίδων στα πιο γνωστά λαϊκά παραμύθια, θα έχει το πορτρέτο μιας παραδοσιακής 

γυναικείας συμπεριφοράς, όπου… η καλύτερη θέση των παραμυθιακών ηρωίδων 

βρίσκεται στο σπίτι, όπου και επωμίζονται τον ρόλο της υπάκουης και πρόθυμης για 

αυτοθυσία συζύγου. Ο άνδρας είναι η ανταμοιβή τους και, ακόμη κι όταν ο ρόλος του 

στην πλοκή της ιστορίας είναι ελάχιστος, όταν εμφανιστεί στο προσκήνιο, θα πάρει 

στα χέρια του το μέλλον της ηρωίδας’(Κανατσούλη, 2008:  99-100).   

 Στο παραμύθι κυριαρχεί η τάση για  καθαρό περίγραμμα. Κάθε στοιχείο της δράσης 

δίνεται με καθαρές οπτικές εικόνες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση καθαρών 

χρωμάτων δίχως αποχρώσεις (άσπρο, μαύρο, κόκκινο), τη στερεότητα των υλικών 

(μέταλλα, γυαλί, χρυσάφι, ορυκτά), τη χρήση συγκεκριμένων «ιερών αριθμών» (3, 7, 

12, 40) και την τυποποίηση της έναρξης και της λήξης του παραμυθιού. Στο 

παραμύθι υπάρχει εικονιστική νόηση, αφού όλος ο κόσμος (εξωτερικός,  

συναισθηματικός, φανταστικός) ορίζεται με εικόνες.  

 Στο λαϊκό παραμύθι υπάρχει η τάση της εξιδανίκευσης και αιθερίωσης. Τα πρόσωπα 

γίνονται σύμβολα και ανυψώνονται πάνω από τα   ανθρώπινα μέτρα. «Ακόμα και οι 

πράξεις ή ενέργειες υψώνονται πάνω από την τρέχουσα πραγματικότητα,… 

περισσότερο σαν ιδέα της πράξης παρά σαν η ίδια η πράξη» (Σακελλαρίου, 1995: 

46).  Ο κόσμος γίνεται ανάλαφρος κι όπως αναφέρει ο Lüthi, «το βάρος της γης 

λιγοστεύει, τα πράγματα γίνονται διάφανα, λαμπερά, φωτεινά» (Μαλαφάντης, 2011: 

30).  

 Η αλληγορία ανήκει στα υφολογικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού. Είναι μια 

πρόταση με διπλή σημασία, όπου η κυριολεκτική σημασία έχει εξαλειφθεί, διότι ο 

αφηγητής μιλά για κάτι άλλο κι όχι γι’ αυτό με το οποίο φαινομενικά ασχολείται. 

Πίσω από τις λαϊκές διηγήσεις βρίσκεται συχνά κρυμμένη μια αλήθεια, μια λαϊκή 
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σοφία που κατοπτρίζει τη γνώμη των απλών ανθρώπων για την κοινωνία και τον 

ανθρώπινο χαρακτήρα (Αναγνωστόπουλος, 1997: 34). Οι μύθοι ζώων αποτελούν 

περιπτώσεις αλληγορίας.  

 Η υπερβολή γίνεται εμφανής σε όλα τα σημεία του παραμυθιού. Οι ήρωες κινούνται 

σε περιβάλλοντα που δεν υπόκεινται  στην ανθρώπινη λογική και πραγματοποιούν τα 

πιο απίθανα κατορθώματα. «Όλα συμβαίνουν μεγεθυντικά ή μικροσκοπικά και όλα 

ανήκουν σε ακραία μεγέθη και ποιότητες» (Αναγνωστόπουλος, 1997: 34). Με την 

υπερβολή  διαφαίνονται οι αντιθέσεις.  

  Το παραμύθι στηρίζεται στις αντιθέσεις.  «Τα ζεύγη ένταση-χαλάρωση και 

επανάληψη – παραλλαγή αποτελούν τους κυρίως άξονες της κίνησης του παραμυθιού 

και αποτελούν καθοριστικά στοιχεία του ύφους του» (Χατζητάκη- Καψωμένου, 

2002: 123-126). Αυτά τα αντιθετικά ζεύγη κινούν τα νήματα της δράσης, ώστε το 

παραμύθι να κινείται μέσα από αντιθέσεις. Οι αντιθέσεις αποτελούν βασικό 

χαρακτηριστικό των παραμυθιών.  Με αυτές περιγράφονται τα πρόσωπα, τα χρώματα 

οι κοινωνικές συνθήκες, που είναι όλα απόλυτα (Αυδίκος, 1997: 38). Ο κόσμος 

αποτελείται από όψεις διαμετρικά αντίθετες. Δίχως μεσότητα. Το παραμύθι ευνοεί τις 

πολώσεις. 

 Μέσω της αντίθεσης του καλού με το κακό οδηγείται ο ακροατής σε μια διπλή 

εξίσωση: το κακό ταυτίζεται με το άσχημο, ενώ το καλό με το όμορφο. Στο τέλος 

πάντοτε το καλό υπερτερεί νομοτελειακά έναντι του κακού. Σ’ αυτήν την αντιθετική 

εξίσωση βασίζεται η σχηματικά απλή μα τόσο ουσιαστική ηθική του παραμυθιού, 

αναγκαία και αναγνωρίσιμη. Ο Λουκάτος αναφέρει ότι το παραμύθι  ‘γέμισε με 

φιλοσοφία και αισιοδοξία τη σκέψη του λαού και ιδιαίτερα του παιδιού, με το να του 

δείχνει ότι όλες οι περιπέτειες έχουν την καλή τους έκβαση, φθάνει να υπάρχει 

επιμονή και τόλμη’ (Λουκάτος, 1992: 147).    

 Το λαϊκό παραμύθι απλοποιεί τις καταστάσεις και τις κάνει οικείες στον ακροατή 

(Μαλαφάντης, 2011: 31). Οι βασιλιάδες είναι ευπροσήγοροι, η μοίρα μιλά και 

συμβουλεύει  τους ανθρώπους, ακόμη και τα παραμυθικά όντα, τα οποία είτε 

ακολουθούν τα ανθρώπινα μέτρα ή τα υπερβαίνουν, αποκτούν, σύμφωνα με τον 

Λουκάτο, «ένα βάδισμα οικείο», που δεν τ΄ αφήνει να είναι τρομερά για πολλή ώρα. 

(Σακελλαρίου, 1995: 44). Γενικά η απουσία ορθολογισμού και συναισθήματος είναι 

ένα βασικό στοιχείο ύφους του λαϊκού παραμυθιού (Μερακλής, 1991: 131).   
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 Στο παραμύθι ο λαϊκός αφηγητής προσαρμόζει τα λεγόμενά του στο γλωσσικό, 

νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο των ηρώων του. Την ικανότητά του αυτή 

συνδυάζει με τη δυνατότητα παραγωγής ηχογλώσσας (δηλ. τη μίμηση φυσικών 

ήχων), καθώς και με τη χρήση επιφωνημάτων, παύσεων και διαλόγου. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο προσδίδει στην αφήγηση έντονη θεατρικότητα και ζωντάνια κρατώντας 

αμείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών.  

 Στα βασικά υφολογικά χαρακτηριστικά ανήκει το χιούμορ, που «δεν αποτυπώνεται 

μόνο στο επίπεδο του λόγου αλλά και στις καταστάσεις που διαδραματίζονται στις 

παραμυθικές διηγήσεις» (Χατζητάκη- Καψωμένου, 2002: 161). Ο αστεϊσμός και η 

δημιουργία ευτράπελου λόγου αποβλέπουν στο να προκαλέσουν αίσθημα 

ευχαρίστησης και παιχνιδιού.  

 Συχνά την παραμυθική αφήγηση διακόπτουν έμμετρες παρεμβολές, πχ από στίχους 

δημοτικών τραγουδιών, παροιμίες ή αινίγματα. Ο Dawkins, αναφέρει η Χατζητάκη- 

Καψωμένου, ισχυρίζεται ότι αυτά αποτελούν «υφολογικά στοιχεία με τα οποία οι 

παραμυθάδες κοσμούν τα παραμύθια τους, όταν θέλουν να ξεφύγουν από τον 

συνηθισμένο τρόπο διήγησης, που είναι η παρατακτική σύνδεση του ενός επεισοδίου 

δράσης με το άλλο» (Χατζητάκη- Καψωμένου, 2002: 151). Το τραγούδι πολλές 

φορές «γίνεται το βασικό σημείο για την εξέλιξη του παραμυθιού, για τη λύση του 

κόμβου» (Μερακλής, 1991: 139). Επιπλέον τα τραγούδια με τον λυρικό τους τόνο 

κορυφώνουν την ένταση των συναισθημάτων και προκαλούν τη συναισθηματική 

ανταπόκριση  του αναγνώστη-ακροατή, ενώ παράλληλα  τον ξεκουράζουν και τον 

χαλαρώνουν από την ένταση των διαδραματιζόμενων γεγονότων.    

 Πολλές φορές «…η αφήγηση γίνεται στη γλώσσα της ιδιαίτερης πατρίδας του 

αφηγητή με ιδιώματα ή λέξεις δυσνόητες κάποτε» (Αναγνωστόπουλος, 1997: 30). 

Στις περιπτώσεις αυτές η έννοια διευκρινίζεται από τα συμφραζόμενα. 

 

IV. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΚΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ 

 

Η Χατζητάκη – Καψωμένου διακρίνει τις παραμυθικές αφηγήσεις στα εξής 

είδη (Χατζητάκη – Καψωμένου, 2002: 44-48):  

 

a. Μαγικά παραμύθια  
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Στα μαγικά παραμύθια τα κύρια δρώντα πρόσωπα ανήκουν ταυτόχρονα στον 

πραγματικό και τον υπερφυσικό κόσμο, χωρίς οι κόσμοι αυτοί να νοούνται 

διαφορετικοί, ακριβώς επειδή το μαγικό στοιχείο εντάσσεται στην καθημερινή ζωή 

των ηρώων. Άτομα ανεξαρτήτου κοινωνικής καταγωγής καταφέρνουν να φέρουν εις 

πέρας ασυνήθιστες αποστολές, βοηθούμενοι και από εξωγενείς παράγοντες. Συχνά οι 

ενέργειες και οι πράξεις τους ξεπερνούν τα όρια του φυσικού. Οι ήρωες ξεφεύγουν 

από την καθημερινότητα και γίνονται μοναχικοί ταξιδιώτες ανάμεσα σε δυο κόσμους, 

καθώς οδεύουν προς την ευτυχία. Διανύουν πορεία επικίνδυνη, διότι αντιμετωπίζουν 

κακόβουλες δυνάμεις, υποβάλλονται σε κάθε είδους δοκιμασίες, υποφέρουν. Εν 

τούτοις οι δοκιμασίες δεν τους καταπονούνꞏ αντιθέτως μέσα από την πλοκή γίνονται 

ήρωες πραγματικοί, άξιοι να ορίσουν τη μοίρα τους. Συχνά τιμωρούν με σκληρότητα 

τους ύπουλους αντιπάλους τους. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι στο μαγικό παραμύθι οι κάθε είδους 

απειλητικές και εχθρικές δυνάμεις υπερνικώνται από άλλες ισχυρότερες και αγαθές 

δυνάμεις, ώστε το πνεύμα της αισιοδοξίας και της επιτυχίας να επικρατεί πάντα. 

Κύριο χαρακτηριστικό των μαγικών παραμυθιών είναι το ευτυχισμένο τέλος: «Και 

ζήσαν αυτοί καλά…». 

 

  β. Νοβελιστικά παραμύθια (ή νουβέλες)  

Στα νοβελιστικά παραμύθια - κατ’ άλλους διηγηματικά ή κοσμικά παραμύθια 

(Αυδίκος, 1997: 93) απουσιάζει το υπερρεαλιστικό στοιχείο και στο σημείο αυτό 

έγκειται η διαφορά τους με τα μαγικά παραμύθια. Ωστόσο δεν είναι εύκολο να γίνει 

σαφής διάκριση μεταξύ μαγικού παραμυθιού και νουβέλας. Στα νοβελιστικά 

παραμύθια η αφήγηση τοποθετείται σ’ έναν κόσμο πραγματικό, ενώ δρώντα 

πρόσωπα είναι κοινοί και όχι ξεχωριστοί άνθρωποι. Τα παραμυθικά πρόσωπα 

αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις, αναζητούν την τύχη τους εντός του 

κόσμου τούτου, δίχως τη βοήθεια μαγικών δυνάμεων, παρόλο που οδηγούνται από τις  

περιπέτειές τους σε μακρινούς, άγνωστους γι’ αυτούς τόπους. Οι καταστάσεις 

εξυφαίνονται γύρω από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά των ηρώων, την τιμιότητα, την 

εξυπνάδα, την υπομονή, καθώς και την πονηριά, την κατεργαριά, την κακία, τη 

μωρία.  

Ο Dawkins, ο σπουδαιότερος μελετητής του νεοελληνικού παραμυθιού, 

επεσήμανε ότι στις νουβέλες, εν αντιθέσει με τα μαγικά παραμύθια, το βάρος πέφτει 
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στη σκιαγράφηση του χαρακτήρα των ηρώων και όχι στις καταστάσεις αυτές 

καθαυτές. Στην πραγματικότητα οι καταστάσεις αποτελούν τον καμβά πάνω στον 

οποίον σχεδιάζεται ο χαρακτήρας. Αντίθετα, στο μαγικό παραμύθι η έμφαση δίνεται 

στην πλοκή και όχι στον ίδιο τον ήρωα.  

Η προαναφερθείσα διαίρεση των παραμυθιών σε μαγικά και νουβέλες 

υιοθετήθηκε από τους περισσότερους μελετητές, αφού όλοι θέλησαν να διακρίνουν 

τις διηγήσεις όπου το μαγικό και το υπερφυσικό στοιχείο κατέχουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο, από εκείνες που κινούνται σ’ έναν κόσμο ρεαλιστικό. Εν τούτοις ο λαός για 

όλα χρησιμοποιεί τη λέξη ‘παραμύθια’ꞏ αυτά όμως που έχουν μικρότερη έκταση και 

χαρακτήρα διδακτικό τα ονομάζει ‘παροιμίες’ ή ‘μύθους’.  

 

γ. Ευτράπελα παραμύθια  

Στην κατηγορία αυτή ομαδοποιούνται εκτενείς αλλά και σύντομες διηγήσεις, 

συχνά μονοεπεισοδιακές, με κοινό στοιχείο τον ευτράπελο αλλά και διδακτικό 

χαρακτήρα τους. Και στην περίπτωση αυτή δεν είναι εύκολη μια σαφής οριοθέτηση, 

συχνά δεν μπορούν να διακριθούν από τα νοβελιστικά παραμύθια. Ο Κυριακίδης και 

άλλοι λαογράφοι διακρίνουν τα ευτράπελα παραμύθια από τις ευτράπελες διηγήσεις 

ως προς τον αριθμό των επεισοδίων. Οι  ευτράπελες διηγήσεις είναι συνήθως 

μονοεπεισοδιακές.  

 

δ. Παραμύθια με ζώα       

Στην ελληνική λαογραφία έχει επικρατήσει ο όρος ‘μύθοι με ζώα’, ίσως 

επειδή οι μεταφράσεις των μύθων του Αισώπου συνετέλεσαν στη διάδοση των μύθων 

με ζώα σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Οι απαρχές τους βρίσκονται στην πρωτόγονη 

εποχή, όπου ο άνθρωπος μπορούσε να εκφράσει τις απόψεις του παραστατικά 

αντλώντας εικόνες από τον οικείο κόσμο των ζώων. Έτσι τους συναντούμε στις 

ιστορίες της Αφρικής και στα λαϊκά παραμύθια των περισσότερων λαών. Σταδιακά οι 

ιστορίες με ζώα απέκτησαν αυτονομία και χρησιμοποιήθηκαν για να αποδώσουν 

σύνθετες κοινωνικές σχέσεις και συγκρούσεις, που δεν μπορούσαν άνετα να 

εκφραστούν. Για τη διατύπωση αυτής της κοινωνικής πραγματικότητας 

χρησιμοποιήθηκαν οι μύθοι του Αισώπου στην αρχαία Ελλάδα και του Φαίδρου στη 

Ρώμη.  Ήταν ένας λόγος υπαινικτικός σε εποχές που καταπατούνταν τα κοινωνικά 
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δικαιώματα. Στην εποχή μας οι άνθρωποι της υπαίθρου ακόμη εκφράζονται με 

ιστορίες ζώων ή με παροιμίες από το ζωικό βασίλειο (Αυδίκος, 1997: 86-88).  

Ο Todorov υποστηρίζει ότι οι ιστορίες με ανθρωπόμορφα ζώα πρέπει να 

εκλαμβάνονται ως αλληγορίες (Παπαντωνάκης, 2001: 412). Η Escarpit από την άλλη 

μεριά, θεωρεί ότι οι ιστορίες με ζώα αποτελούν ‘μια συμβιβαστική τάση ανάμεσα 

στην πραγματολογική λογοτεχνία και τη λογοτεχνία της φυγής’, δηλαδή τη 

φανταστική λογοτεχνία (Escarpit, 1995: 148), αφού  στις ιστορίες αυτές 

χρησιμοποιούνται στοιχεία του ρεαλισμού αλλά και της φαντασίας.  Κάποιες φορές ο 

αναγνώστης ίσως να διστάζει ανάμεσα στην αλληγορική σημασία και την 

κυριολεκτική τους ανάγνωση.  

Τα παραμύθια με ζώα είναι συνήθως μονοεπεισοδιακές διηγήσεις με άμεσα 

διδακτικό χαρακτήρα, στις οποίες τα δρώντα πρόσωπα είναι ζώα. Ο Dawkins θεωρεί 

ότι υπάρχουν αρκετά νεοελληνικά παραμύθια στα οποία ζώα ενεργούν και 

συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, αλλά ο  ρόλος τους είναι υποταγμένος στο ρόλο των 

ανθρώπων. Τα παραμύθια με ζώα έχουν χαρακτήρα όχι μόνο διδακτικό αλλά συχνά 

και ευτράπελο.  

 

Στις μέρες μας δεν δημιουργείται πια λαϊκό παραμύθι ως προϊόν συλλογικής 

σύλληψης και επεξεργασίας. Εν τούτοις αποτελεί ακόμη κλασικό παιδικό 

ανάγνωσμα, διότι βοηθά τα νεαρά άτομα όχι μόνο «…να ανταπεξέλθουν στους 

φόβους και τις αγωνίες που συνοδεύουν την πορεία τους προς την ενηλικίωση, αλλά 

και τους προτείνουν δυνατότητες για την πραγμάτωση της προσωπικής τους 

αυτονομίας και της κοινωνικής τους ελευθερίας» (Οικονομίδου, 2000: 23). 

Ταυτόχρονα το παραδοσιακό παραμύθι αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 

σύγχρονους δημιουργούς παραμυθιών. Έτσι συνυπάρχουν τα λαϊκά παραμύθια στην 

πρώτη τους καταγεγραμμένη μορφή μαζί με άλλα, που είναι διασκευασμένα για 

παιδικό κοινό. Παράλληλα γράφονται συνεχώς νέα, πρωτότυπα παραμύθια που έχουν 

ενσωματώσει μορφολογικά ή υφολογικά χαρακτηριστικά του λαϊκού παραμυθιού. Τα 

έργα αυτά όμως, φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά της επώνυμης δημιουργίας.  
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V. ΠΑΡΑΜΥΘΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

 

Στο σημείο αυτό της εργασίας θα αναζητηθούν οι επιδράσεις του 

παραδοσιακού παραμυθιού στα έργα της Φραγκούλη βάσει των μορφολογικών και 

υφολογικών γνωρισμάτων που προαναφέρθηκαν. Τα βιβλία της παρατίθενται με τη 

σειρά έκδοσης.  

 

α. ΤΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

«Το χωραφάκι της αγάπης» είναι το πρώτο βιβλίο της Φραγκούλη και 

πλαισιώνεται με στοιχεία του παραδοσιακού παραμυθιού. Ας δούμε ποια είναι αυτά.  

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Η κυρίως αφήγηση του παραμυθιού «Το χωραφάκι της αγάπης»  ξεκινά με τη 

φράση: «Μια φορά κι έναν καιρό γι’ άλλους κοντινό, γι’ άλλους μακρινό…»(σ. 7).  

Όμοια με τα παραδοσιακά παραμύθια, «…η υπόθεση εκτυλίσσεται σε έναν 

απροσδιόριστο παρελθοντικό χρόνο…» (Χατζητάκη –Καψωμένου, 2002: 109) . Το 

παραμύθι έχει τυπική έναρξη, διακρίνεται η δομή του σε αρχή, μέση, τέλος, καθώς  

και η παρατακτική σύνδεση των επεισοδίων του στο χωριό, στη σπηλιά της κυρα-

Ζωής, πίσω στο χωριό. Η πλοκή και η δράση οδηγούν στην κορύφωση και την 

αισιόδοξη λύση. Κινητήριος μοχλός της πλοκής και της δράσης είναι η περιέργεια 

της ηρωίδας, της Μαργίτσας,  και η επιθυμία της για νέες εμπειρίες. 

Από δοκιμασίες, οι οποίες απαντώνται και στο λαϊκό παραμύθι, περνά ο 

Λευτέρης, ο γιος της κυρα – Ζωής, όταν ψάχνει για το αθάνατο νερό. Οι δοκιμασίες 

αυτές περιγράφονται με θαμιστική αφήγηση: «Εκατό ζευγάρια παπούτσια έλιωσε τ’ 

αγόρι μου ως να φτάσει. Τα βάσανα που πέρασε η καρδούλα μου» (σ. 46).  

Στον  κόσμο του παραδοσιακού παραμυθιού πρωταγωνιστής είναι ο ήρωας. 

Όμως «πάντα υπάρχει κάποιος… ανάμεσα στον ήρωα και στο έργο του, έτσι ώστε να 

μπορούμε να πούμε ότι τα παραμυθιακά έργα δεν τα επιτελεί ένας, αλλά δύο» 

(Μερακλής, 1993: 120). Αυτός είναι ο  βοηθός, χωρίς τη βοήθεια του οποίου ο ήρωας 

δεν θα κατάφερνε τίποτα. Αυτός κινεί τη δράση και προωθεί τις εξελίξεις. Στο 

παραμύθι της Φραγκούλη τον ρόλο του βοηθού έχει ο παππούς της μικρής 

Μαργίτσας. Το παραμύθι τονίζει τη συνεργασία, αλληλοβοήθεια και τη συλλογική 
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προσπάθεια ως μέσα για να οδηγηθεί κανείς ακόμη και στο θαύμα (Μερακλής, 1993: 

144) 

 Σε ένα έντεχνο παραμύθι δεν μπορούμε να διερευνήσουμε όλες τις 

λειτουργίες των δρώντων προσώπων,  όπως καταγράφονται στη θεωρία του B. Προπ. 

Εντοπίζουμε όμως κάποιες από αυτές στο βιβλίο «Το χωραφάκι της αγάπης». Το 

παραμύθι ξεκινά με μια αρχική κατάσταση3, όπου εισάγεται η μελλοντική ηρωίδα, η 

Μαργίτσα, και τα μέλη της οικογένειας της. Η Μαργίτσα είχε φίλους και 

«καλοπερνούσε με την παρέα της  απ’ το πρωί ως το βράδυ. Χειμώνα, καλοκαίρι. 

Ολοχρονίς» (σ. 8). Η στέρηση εκφράζεται ως  περιέργεια και επιθυμία για νέες 

εμπειρίες. Το φτερωτό άλογο γνωστοποιεί σε όλη την παρέα τη σπουδαία αποστολή 

για την οποία επέλεξε τα παιδιά η κυρα-Ζωή (σ. 16-17). Ενώ οι άλλοι κάνουν πίσω, η 

Μαργίτσα αποδέχεται την αποστολή και με την ευχή της γιαγιάς της (σ. 20) αφήνεται 

να φύγει από το σπίτι της.  Η ηρωίδα αναχωρεί από το σπίτι της  και οδηγείται σε 

άλλο τόπο πάνω στο φτερωτό άλογο. Αυτό την αφήνει σε μια μυστηριώδη σπηλιά, 

όπου εκεί γνωρίζει την κυρα-Ζωή και τους τρεις φίλους της, τη Γνώση, τον Επιμένη 

και την Υπομονή. Η κυρα-Ζωή και οι τρεις φίλοι της έχουν ρόλο δωρητή και 

προσφέρουν στην ηρωίδα δώρα, υλικά και άυλα. Τα δώρα ισοδυναμούν με ‘ενεργά 

δραστικές σχέσεις, που έρχονται απ’ έξω’ (Μερακλής, 1993: 296). Όταν οι  γνωριμίες 

ολοκληρώνονται, η κυρα-Ζωή υπενθύμισε  στη Μαργίτσα ότι την είχε καλέσει για 

μιαν αποστολή. Της διηγήθηκε την ιστορία της Αγάπης, που παλαιότερα έμενε στη 

σπηλιά αλλά έφυγε και ως αποστολέας ζήτησε τη βοήθειά της για να τη φέρει πίσω. 

Η κυρα-Ζωή της εξήγησε ότι μετά από την αναχώρησή της Αγάπης, του 

αναζητούμενου προσώπου, είχε προκληθεί  κατάσταση δυστυχίας και στέρησης, 

εφόσον οι κάτοικοι της σπηλιάς δεν γελούσαν και «τα πρόσωπά τους είχαν ένα 

άσχημο, κιτρινιάρικο χρώμα» (σ. 50). Η Μαργίτσα ανέλαβε την αποστολή και 

αποφάσισε να δράσει για την αναζήτηση της Αγάπης και έτσι γίνεται ήρωας-

αναζητητής.  Η ηρωίδα επέστρεψε στον δικό της τόπο για να πραγματοποιήσει την 

αναζήτηση. Εκεί στο χωριό της με βοηθό τον παππού της, η Μαργίτσα συνάντησε 

την Αγάπη μέσα  στο χωραφάκι του παππού, που εν τω μεταξύ είχε γίνει αόρατη και 

 
3 Στα υπογραμμισμένα σημεία της εργασίας φαίνονται οι λειτουργίες των δρώντων 

προσώπων σύμφωνα με τη θεωρία του B. Προπ, όπως αυτές καταγράφονται στο έργο του 

Μορφολογία του παραμυθιού (Προπ, 1991: 31-72).  
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ατελείωτη. Η Αγάπη πείστηκε ένα μέρος της να επιστρέψει στη σπηλιά κι ένα άλλο 

μέρος της να μείνει στο χωριό με τα παιδιά. Έτσι η αποστολή είναι επιτυχής, ενώ 

παράλληλα η  δυστυχία ή έλλειψη εξαλείφεται.   

Η επανάληψη στην αφήγηση είναι χαρακτηριστικό του λαϊκού παραμυθιού  

που εντοπίζεται και στο έργο της Φραγκούλη. Η κεντρική ηρωίδα, η Μαργίτσα, όταν 

μπαίνει στη σπηλιά και γνωρίζει τους κατοίκους της, περνάει από την πόρτα του κάθε  

σπιτιού, παρατηρεί το  εσωτερικό του, συνομιλεί με τον καθένα από τους 

οικοδεσπότες και δέχεται το δώρο του. Ο αριθμός τρία, μία άλλη μορφή 

επανάληψης, γίνεται αισθητός στο παραμύθι με τους τρεις φίλους της κυρα-Ζωής (σ. 

28), τα τρία δώρα που εκείνοι προσέφεραν στην ηρωίδα, τα τρία συνθηματικά 

χτυπήματα στην πόρτα (σ.28 ). 

Στην αφήγηση της Φραγκούλη, όπως και στην παραδοσιακή, παρεμβάλλονται 

στίχοι  δημοτικών τραγουδιών (σ. 64, 71, 75), οι οποίοι με τον λυρικό τους τόνο 

κορυφώνουν την ένταση των συναισθημάτων και προκαλούν τη συναισθηματική 

ανταπόκριση των ακροατών, ενώ παράλληλα τους χαλαρώνουν από την ένταση των 

παραμυθικών δρώμενων. Επίσης, ανάμεσα στα λόγια της γιαγιάς παρεμβάλλονται 

γνωμικά: «Είδες γλάρο στη στεριά; Περίμενε κακοκαιριά» και «Γλάρο είδες στον 

ουρανό; Για αέρας, για νερό» (σ. 11). Στο κείμενο υπάρχουν λαϊκές παροιμίες «Χώμα 

να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται» (σ. 16), «Την ευχή μου απ’ τα είκοσί μου νύχια» (σ. 

20), «Αχ, μοναχός ούτε στον Παράδεισο. Ο καλός ο γείτονας είναι σαν τον καλό το 

χρόνο» (σ. 37), «άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο» (σ. 33). 

Το τέλος του παραμυθιού είναι αίσιο και ευτυχές, όμοια με τα λαϊκά 

παραμύθια. Η αποστολή εκτελέσθηκε επιτυχώς.  

Στην παραμυθική διήγηση περιλαμβάνονται και στοιχεία από την κοινωνική 

πραγματικότητα της ελληνικής επαρχίας την εποχή του 1950, όπως τα ομαδικά 

παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στη γειτονιά (σ. 8), οι μακρινοί περίπατοι στην εξοχή 

και στα ξωκλήσια (σ. 8), οι ιστορίες και τα τραγούδια της γιαγιάς (σ. 9), ο παππούς 

που ταΐζει τις κότες στο κοτέτσι (σ. 61),  οι φωνές των μητέρων το δειλινό για να 

γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι από τον δρόμο που έπαιζαν (σ. 72-73), οι ανακοινώσεις 

για την αναζήτηση της Αγάπης που έβαλαν μόνο στο  ραδιόφωνο, «γιατί τότε δεν είχε 

ακόμα τηλεόραση στο χωριό» (σ. 59). 
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ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Όμοια με το λαϊκό παραμύθι, στο παραμύθι της Φραγκούλη παρατηρούνται το 

καθαρό περίγραμμα, η διαδοχή έντασης και χαλάρωσης στην εξέλιξη του μύθου, 

όπως και το σχήμα επανάληψη / παραλλαγή. Η ηρωίδα όταν μπαίνει στη σπηλιά, 

πηγαίνει από το ένα σπίτι στο άλλο και ύστερα στο άλλο. Εκεί γνωρίζεται με τους 

ιδιοκτήτες τους, καθένας απ’ τους οποίους της προσφέρει δώρα.  

Οι ήρωες, όπως και στα παραδοσιακά παραμύθια, δεν είναι προσωπικά 

σχεδιασμένοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ζαν, «τα πρόσωπα δεν είναι παρά 

σκιές, απαραίτητα μόνο ως υποκινητές … μιας σειράς γεγονότων που εκτυλίσσονται 

μέσα στο χρόνο» (Ζαν, 1996: 30). Απουσιάζει το βάθος και η εσωτερικότητα των 

προσώπων. Τα ονόματα των ηρώων συνδέονται με ιδιότητες του χαρακτήρα τους 

(Ζωή, Επιμένης, Υπομονίτσα, Γνώση, Αγάπη, Λευτέρης). Εξαίρεση αποτελεί το 

όνομα της κεντρικής ηρωίδας, της Μαργίτσας, που είναι πραγματικό και 

παραδοσιακό. Τα ονόματα των προσώπων της σπηλιάς με τη χρήση υποκοριστικών 

ελαφραίνουν από τον αυστηρό τους χαρακτήρα: έτσι η Γνώση γίνεται Σούλα, ο 

Επιμένης Μένιος και η Υπομονή Νίτσα. 

Ο παμψυχισμός, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των λαϊκών αφηγήσεων, 

είναι παντού κυρίαρχος στο βιβλίο «Το χωραφάκι της αγάπης». Το φτερωτό άλογο 

μιλά (σ. 15), το σπίτι της κυρα – Ζωής επίσης (σ. 25), ο ήλιος φιλούσε τη θάλασσα 

(σ. 13), τ’ αγριολούλουδα, οι καμπανούλες, κουδουνίζουν σε ρυθμό καρσιλαμά (σ. 

13) κ. α. 

Στο κείμενο της Φραγκούλη, όπως και στο παραδοσιακό παραμύθι, που «έχει 

την ιδιότητα να μεταβάλλει το εσωτερικό σε εξωτερικό» (Μερακλής, 1993: 155) τα 

συναισθήματα της ηρωίδας παίρνουν τη μορφή αντικειμένων, ισχύει η διαδικασία 

αντικειμενικοποίησης του υποκειμενικού κόσμου. Γίνεται εξωτερίκευση της  

εσωτερικής ζωής, με τρόπο παραστατικό και εικονικό.  Έτσι ο φόβος των μεγάλων 

είναι ψηλός σαν κυπαρίσσι, ενώ των παιδιών είναι μικρός σαν κυκλάμινο (15)ꞏ 

«ένιωθε έναν σφιχτό φιόγκο στο στομάχι, γιατί η Μαργίτσα φοβόταν» (σ. 21)ꞏ όταν 

αισθανόταν θαυμασμό η Μαργίτσα, ένιωθε πως «ήταν το ‘πιο καλά’ χιλιάδες φορές 

στριμωγμένο σ’ ένα τεράστιο σακούλι… κάτω απ’ το στήθος της» (σ. 23)ꞏ όταν 

στενοχωρήθηκε, «ξαφνικά ήρθαν όλα κι έγιναν ένα χοντρό κουβάρι πάνω στο 

στομάχι της» (σ. 47)ꞏ όταν έμαθε ότι χάθηκε το αθάνατο νερό, «άρχισαν όλα να 
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χοροπηδάν μέσα της και η Μαργίτσα ένιωσε να σκάει μια πηγή και το νερό ορμητικό 

να θέλει να χυθεί έξω …και την πήρανε τα δάκρυα»(σ.47) όταν «η Μαργίτσα ένιωσε 

ζαλάδα, το στομαχάκι της έμοιαζε με βαρκούλα στον κακό καιρό» (σ. 56). 

 

β. Η ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Η συγγραφέας διατηρεί στο παραμύθι της το μαγικό στοιχείο και πολλά άλλα 

από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των λαϊκών παραμυθιών. Το παραμύθι ξεκινά με 

την τυπική έναρξη «Μια φορά κι έναν καιρό στα χρόνια τα παλιά» με την οποία ο 

αναγνώστης- ακροατής μεταφέρεται από τον πραγματικό σ’ έναν απροσδιόριστο, 

παρελθοντικό χρόνο, που τον εισάγει στο χώρο της μαγείας. Επιπλέον μπορούμε να 

αναγνωρίζουμε πολλά από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού 

παραμυθιού, όπως τη διακριτή δομή –αρχή, μέση, τέλος- την παρατακτική σύνδεση 

των  τριών επεισοδίων (στο σπίτι, στο κάστρο, στο δάσος).  

Η δοκιμασία της ηρωίδας αποτελεί συστατικό στοιχείο της ιστορίας και σ’ 

αυτήν στηρίζονται η πλοκή και η δράση, που οδηγούν με αφηγηματική ταχύτητα 

στην κορύφωση και την τελική λύση.  

Στο βιβλίο ‘Η Κυράνη του δάσους’ μπορούμε να ανιχνεύσουμε πολλές από τις 

λειτουργίες των δρώντων προσώπων από τη θεωρία του Β. Προπꞏ στα μαγικά 

παραμύθια, άλλωστε, επικεντρώθηκε η μελέτη του. Το παραμύθι ξεκινά με μια 

αρχική κατάσταση, όπου εισάγεται η μελλοντική ηρωίδα, η Κυράνη και τα μέλη της 

οικογένειάς της. Η απουσία- έλλειψη  εμφανίζεται ως επιθυμία για το παλληκάρι με 

το κίτρινο μαντίλι, που είναι το αναζητούμενο πρόσωπο, σηματοδοτεί την αρχή της 

πορείας της δράσης. Η Κυράνη, που αποφασίζει να εγκαταλείψει την πατρογονική 

εστία σε αναζήτησή του, ανήκει στους ήρωες – αναζητητές4 και φεύγει από το σπίτι 

της με την ευλογία των γονέων της. Ο πατέρας της με τη συμβουλή του «Ένα να 

έχεις, δέκα να δίνεις…δέκα θα δίνεις, χίλια θα παίρνεις»(σ. 16) γίνεται δωρητής σ’ 

αυτό το ταξίδι της.  

Η ηρωίδα στο ταξίδι ακολούθησε τη συμβουλή του και προσέφερε υπηρεσίες 

σε άλλους, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, μόνο από καλοσύνη: μοιράστηκε τα δικά της 

 
4 Ο Προπ στο έργο του Μορφολογία του παραμυθιού (1991: 43) κάνει λόγο για ήρωα -αναζητητή, όχι 
για ηρωίδα.  
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παξιμάδια με άλλα πλάσματα. «Αντικειμενικά, εδώ υπάρχει δοκιμασία, παρόλο που, 

υποκειμενικά ο ήρωας δεν την αντιλαμβάνεται ως δοκιμασία» (Προπ, 1991: 48). Έτσι 

η Κυράνη με την καλοσύνη της απέκτησε βοηθούς: αρχικά ένα γλαράκι που 

αργότερα την παρηγόρησε λέγοντάς της παραμύθια (σ. 30). Αλλά και οι γυναίκες της 

βρύσης είναι πρόσωπα, που «από μόνα τους τίθενται στη διάθεση του ήρωα» (Προπ, 

1991: 49-50) και της έδωσαν πληροφορίες για να συνεχίσει το ταξίδι της (σ.18)ꞏ το 

φίδι –στοιχειό του  κάστρου, που έγινε ο οδηγός της για τη μετακίνηση «στον τόπο 

όπου βρίσκεται το αντικείμενο της αναζήτησης» (Προπ, 1991: 56) και τη βοήθησε να 

μπει στο μαγεμένο δάσος (σ. 20)ꞏ επίσης το φίδι –στοιχειό την εφοδίασε με το μαγικό 

μέσο, που ήταν «η ικανότητα να μεταμορφώνεται κανείς σε ζώο» (Προπ, 1991: 50). 

Στο παραδοσιακό παραμύθι ‘ο αγώνας κερδίζεται με την παρεμβολή των δυνατών 

βοηθών’(Μερακλής, 1993: 121)  και ο ήρωας ‘τοποθετείται μπροστά σε μεγάλες, 

ουσιαστικές πράξεις και τις εκτελεί, χάρη στην απόλυτη μοναξιά του αλλά και στην 

ικανότητά του για ολόπλευρες σχέσεις’(Μερακλής, 1993: 122). Ποτέ ‘δεν θα έφτανε 

στην εκπλήρωση του έργου χωρίς τον βοηθό του, αυτός δεν θα δρούσε καν χωρίς τον 

ήρωα’(Μερακλής, 1993: 121). 

Δωρητής και αποστολέας είναι η Μοίρα της Κυράνης, που της ανέθεσε τρεις 

δοκιμασίες: πρώτα να κάνει τα μαύρα λιθάρια του δάσους ν’ ανθίσουν, ύστερα να 

χαρεί τη λύπη της και να κλάψει τη χαρά της και στο τέλος να πει ναι στο ναι και ναι 

στο όχι (σ. 24).  Κατόπιν τη μεταμόρφωσε σε ελάφι, ζώο που η ίδια επέλεξε. Στους 

δωρητές ανήκει και η στρογγυλή πέτρα στο μαγεμένο δάσος, που τη συμβούλεψε πως 

πρέπει να έχει υπομονή κι επιμονή, για να κάνει τα μαύρα λιθάρια να ανθίσουν (σ. 

27). Ο Μερακλής υποστηρίζει ότι τα δώρα των παραμυθιών «μπορεί να είναι ‘μη 

αισθητά’ και συχνά δεν είναι πράγματα… αλλά… έργα που ανατίθενται, συμβουλές, 

βοήθεια, τιμωρία» (Μερακλής, 1993: 296).  

Η Κυράνη, όταν ήταν στο δάσος, είδε και άκουσε από μακριά το παλληκάρι 

με το κίτρινο μαντήλι να λέει σε μια παρέα κυνηγών, πως θέλει να σκοτώσει το ελάφι 

(σ. 28). Έτσι το παλληκάρι από αναζητούμενο πρόσωπο μετατρέπεται σε  

ανταγωνιστή, γίνεται ο κυνηγός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ομάδα των διωκτών 

της και συναντιέται με την πληγωμένη ελαφίνα.  

Η αναγνώριση του ήρωα είναι ένα στοιχείο της παραμυθικής δομής που 

απαντάται στα παραδοσιακά παραμύθια αλλά και στην «Κυράνη του δάσους» και 

μάλιστα για το κάθε μέλος του ζευγαριού. Αρχικά η ηρωίδα αναγνωρίζει το 
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παλληκάρι στο πρόσωπο του κυνηγού, επειδή «στο λαιμό του χορευτή ένα κίτρινο 

μαντήλι ανέμιζε στο ρυθμό» (σ. 28). Στη συνέχεια ο κυνηγός, όταν συναντήθηκαν 

από κοντά και πριν την τουφεκίσει «…μέσα από τα θολά μάτια της ελαφίνας είδε την 

κοπέλα της ομίχλης!»(31). Έτσι έγινε «η αναγνώριση αμέσως ύστερα από έναν 

μακροχρόνιο χωρισμό» (Προπ, 1991: 69).   

Η επανάληψη, βασικό χαρακτηριστικό του λαϊκού παραμυθιού, γίνεται εδώ 

εμφανής είτε σε παραμυθικές φράσεις (δρόμο πήρε, δρόμο άφησε) είτε σε δράσεις 

(τάισε παξιμάδι πρώτα τα ψάρια και τα θαλασσοπούλια, κι άλλη φορά τα ζωντανά 

της ερημιάς). Επίσης επαναλαμβάνονται αρκετές φορές οι φράσεις «το παλικάρι με 

το κίτρινο μαντήλι» ή «το παλικάρι της ομίχλης», με τις οποίες προσδιορίζεται και 

αναγνωρίζεται ο  ανώνυμος ήρωας. Οι επαναλήψεις αυτές κρατούν σε εγρήγορση την 

προσοχή του ακροατή – αναγνώστη (Νάκας, 1996: 226-228).  

Όπως σε πολλά λαϊκά παραμύθια, έτσι κι εδώ  ο αριθμός τρία, μία άλλη 

μορφή επανάληψης, έχει τη  δική του μαγική λειτουργία αφού, σύμφωνα με τον 

Μερακλή, εμπεριέχει ‘εκτενή λαογραφική, εθνολογική και ανθρωπολογική ύλη’ 

(Μερακλής, 1999: 209). Και στη συγκεκριμένη διήγηση έχει μια ιδιαίτερη θέση. Την 

τρίτη ημέρα που ήταν να ανταμώσει οριστικά το ζευγάρι, το παλικάρι χάθηκε (σ. 

14).Τρεις, επίσης,  ήταν και οι δοκιμασίες που όρισε  η μοίρα στην Κυράνη (σ.24).  

Στα παραδοσιακά παραμύθια ένα είδος μαγικής κατάστασης είναι αυτή που 

σχετίζεται με τη μερική ή ολική μεταμόρφωση σε ζώο, που αφορά και τα δυο φύλα 

και συμβαίνει «με τη βοήθεια πολλές φορές μαγικών φίλτρων» (Αναγνωστόπουλος, 

1997: 52). Ο Eliade καταγράφει ότι «οι μεταμορφώσεις σε ζώα …μαρτυρούν… τις 

απόπειρες να επανέλθουν οι άνθρωποι στην παραδεισιακή κατάσταση της αρμονικής 

συνύπαρξης ζώου και ανθρώπου, κατάσταση που προηγήθηκε του κυνηγετικού 

σταδίου της ανθρωπότητας» (Eliade, 1978: 74). Η ηρωίδα του βιβλίου της 

Φραγκούλη επιλέγει να μεταμορφωθεί σε ελάφι, αφού αυτό το ζώο «ταιριάζει 

καλύτερα στην ψυχή της» (σ.22). Διατηρεί όμως το κοριτσίστικο κεφάλι της. Η 

Κυράνη μεταμορφώνεται σε ελάφι, ζώο που ‘απεικονίζει το διαλογισμό, την 

πραότητα, την ευγένεια και… τον ερωτισμό’ (Κούπερ, 1992:159). 

Η Κυράνη στην πορεία της προς την αναζήτηση του αγαπημένου της πρέπει 

να περάσει από το στάδιο της κόρης στο στάδιο της γυναίκας. Αυτό συνιστά μια 

διαδικασία μύησης που παρουσιάζεται όπως και στα παραδοσιακά παραμύθια. Ο 

Μερακλής υποστηρίζει πως ‘εκφράζεται με ένα ενδιάμεσο στάδιο θανάτου, όπου 
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τερματίζει την ύπαρξή της η προηγούμενη φάση, για να αρχίσει την ύπαρξή της η 

νέα’ και ότι ‘ο θάνατος μεταμορφώνεται σε πεπερασμένο μάγεμα ή ύπνο μέσα στο 

παραμύθι’ (Μερακλής, 1993: 158). Παρομοίως και η Αναγνωστοπούλου θεωρεί ότι 

‘η μεταμόρφωση παραπέμπει στην ιδέα της ωριμότητας και κυρίως στη 

μεταμόρφωση του σώματος, αφού από κορίτσι θα γίνει γυναίκα’ (Αναγνωστοπούλου, 

2013: 52).   

Στον αόριστο τόπο των λαϊκών παραμυθιών ‘υπάρχουν χώροι, όπως το δάσος, 

που ο Ζαν το ορίζει ως ‘τόπο σκότους’, στον οποίο ‘συμβαίνουν θαύματα’ και 

‘προσφέρεται σε φανταστικά μάγια’ (Ζαν, 2004: 100-102). Η Αναγνωστοπούλου το 

περιγράφει ως ζώνη που χρησιμεύει σαν ‘καταφύγιο, …χώρος δοκιμασίας, …όπου 

κάτι σημαντικό και θετικό συμβαίνει, χώρος του ασυνειδήτου και της ψυχικής 

οδοιπορίας του υποκειμένου’(Αναγνωστοπούλου, 2013: 53). Εκεί οι κυρίαρχοι 

τρόποι αισθήματος και αντίληψης αλλάζουν. Και στο παραμύθι της Φραγκούλη η 

Κυράνη στο μαγεμένο δάσος αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες για την ενηλικίωση.  

Κάτι που πρέπει εδώ να σχολιαστεί είναι η αναφορά στην κουφάλα ενός  

δέντρου αρχικά και στη σπηλιά με τη στρογγυλή πέτρα στη συνέχεια, τα οποία 

χρησίμεψαν στην ηρωίδα ως καταφύγια στο μαγεμένο δάσος. Παραπέμπουν και τα 

δυο στο ‘μοτίβο των κλειστών χώρων’, που είναι σύνηθες στο παραδοσιακό 

παραμύθι. Ο Ζαν παραθέτει την άποψη του Μπασελάρ πως ‘ανακουφιζόμαστε 

ξαναζώντας αναμνήσεις προστασίας’ και σημειώνει ότι σύμφωνα με τις 

ψυχαναλυτικές θεωρίες οι κλειστοί χώροι συνδέονται με τη μήτρα της μητέρας (Ζαν, 

1996: 96-100, 126).  

Στα παραδοσιακά παραμύθια συμβαίνουν συχνά μικρά θαύματα. Έτσι και 

στο παραμύθι αυτό μαθαίνουμε πως η Κυράνη έχει γεννηθεί από ένα ρόδι (σ. 10) και 

είναι κόρη της ροδιάς. Ακόμη, στο τέλος της διαδρομής της, όταν ώριμη πια πήρε το 

δρόμο του γυρισμού, οδοδείκτες έγιναν τα καραμελόδεντρα και οι πεταλιδιές, που 

είχε σπείρει στην αρχή της διαδρομής της και που εν τω μεταξύ είχαν ήδη γίνει 

μεγάλα δέντρα. Τα θαύματα που γίνονται στα παραμύθια, ‘δεν εξηγούνται ποτέ και 

δεν υπάρχει λόγος να εξηγηθούν’  (Ζαν, 2004: 113). 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα του παραδοσιακού παραμυθιού είναι 

το μαγικό δέντρο. ‘Το κατακόρυφο του δέντρου, η μόνιμη ή ανανεούμενη βλάστησή 

του με τα τρία επίπεδα, των ριζών, του κορμού και του φυλλώματος, θέτουν σε 

συσχετισμό τον κοσμικό, τον εναέριο και τον ουράνιο κόσμο’(Benoist, 1992: 67) που 
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συμβολίζει και  ‘φέρνει σε επικοινωνία τρία επίπεδα του κόσμου: το υποχθόνιο με τις 

ρίζες του,… την επιφάνεια της γης με τον κορμό του, τα ύψη και τον ουρανό με τα 

ψηλά κλαδιά του’(Ζαν, 2004: 103). Το δέντρο συμβολίζει την ορμή προς 

εξατομίκευση, τη ζωή στο άπειρο, την πυκνότητά της, την ανάπτυξη, τη διάδοση, την 

αναπαραγωγή και την ανανέωσή της. Σαν ζωή στο διηνεκές συμβολίζει την αθανασία 

(Cirlot, 1995: 187). Υπάρχει ‘Δέντρο Ζωής’ και ένα ‘Δέντρο Θανάτου’, όπου το 

δεύτερο αποτελεί αντιστροφή του πρώτου. Σε αρκετές τελετές μύησης το δέντρο 

έπαιζε σημαντικό ρόλο. Στο κείμενο της Φραγκούλη το  δέντρο –πουλί στο οποίο 

ανεβαίνει η ηρωίδα, όταν εξέρχεται του δάσους, έχει λαξευμένα σκαλιά από τη ρίζα 

έως τα κλαδιά, που ‘ήταν σαν φτερά πουλιού’(σ. 33). Στην κορυφή του έφτασε μετά 

από πορεία ανάβασης, συνειδητοποίησε  ότι λύθηκαν τα μάγια που την είχαν 

μεταμορφώσει σε ελάφι και ‘η ενηλικίωση ολοκληρώθηκε, αφού είδε κι έζησε 

διαφορετικά τον εαυτό της’ (Αναγνωστοπούλου, 2013: 53). Με τη μεταφορά της 

ανάβασης  στο δέντρο επιτυγχάνεται η αποστασιοποίηση, η αλλαγή οπτικής με την 

ανύψωση στο υπέργειο επίπεδο του αιθέρα, όπου τελικά η Κυράνη εισέρχεται στο 

στάδιο της αυτογνωσίας  και αναφωνεί: «Αχ μοίρα μου, σ’ ευχαριστώ που λύθηκαν 

τα μάγια μου, που ξέρω τη φωνή σου» (σ. 34). 

Η Μοίρα εμφανίζεται στο παραμύθι και αναθέτει έργα στην Κυράνη. Ο ρόλος 

της, όπως και σε πολλά παραδοσιακά παραμύθια, είναι καθοριστικός για τη ζωή της 

ηρωίδας αλλά και για την εξέλιξη της πλοκής.  

Όπως συμβαίνει συχνά και στα παραδοσιακά παραμύθια (Μερακλής, 1993: 

314-323), στο παραμύθι η Κυράνη είδε ένα όνειρο, την πρώτη νύχτα που έμεινε 

μακριά από το σπίτι της. Είδε πως μέσα σ’ ένα δίχτυ σπαρταρούσε ένα κόκκινο 

ψαράκι (σ. 18). Τα δίχτυα όμως ήταν σιδερένια και δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. 

Ξύπνησε αλαφιασμένη και αναρωτιόταν για τη σημασία του ονείρου. Το όνειρο, 

όπως και στα παραδοσιακά παραμύθια ταυτίζεται με το ριζικό, με το πεπρωμένο του 

ανθρώπου. (Μερακλής, 1993: 318). 

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Όμοια με τα παραδοσιακά παραμύθια πέρα από το καθαρό περίγραμμα και 

την εικονιστική νόηση ο παμψυχισμός είναι κυρίαρχος στο παραμύθι της 

Φραγκούλη. Στο συγκεκριμένο αφήγημα προσωποποιούνται το φίδι-στοιχειό του 

κάστρου (σ. 20), το αεράκι-μοίρα (σ.24),  η πέτρα-προσκεφάλι στη σπηλιά (σ. 27), το 

γλαράκι – βοηθός (σ. 16, 30) και συμμετέχουν στη δράση. 
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Όπως και στο λαϊκό παραμύθι, για το οποίο ο Lüthi ισχυρίζεται πως το 

χαρακτηρίζει η ‘έλλειψη βάθους’ στην παρουσίαση των προσώπων (Χατζητάκη –

Καψωμένου, 2002: 137), στο βιβλίο της Φραγκούλη αποφεύγονται λεπτομερείς 

περιγραφές ή αναλύσεις του χαρακτήρα των ηρώων. Επίσης οι ήρωες δεν έχουν 

όνομα, παρά μόνο ιδιότητα, όπως  παλληκάρι, κυνηγός, γυναίκες της βρύσης, 

γιαγιάδες, γονείς. Παρουσιάζονται κάποιες δράσεις τους και μαθαίνουμε γι’ αυτούς 

μόνο όσα χρειάζεται για την εξέλιξη της πλοκής. Εξαίρεση αποτελεί η ηρωίδα, η  

Κυράνη, που έδωσε το όνομά της στον τίτλο του έργου. Το όνομά της το πήρε 

επειδή ήταν για τους γονείς της «…η κυρούλα μας, η χαρά του σπιτιού μας, η κυράνη 

μας. Και την έβγαλαν Κυράνη» (σ. 10). Το όνομα αυτό είναι παραδοσιακό και, όπως 

έχει δηλώσει σε συνέντευξη  της η συγγραφέας, απαντάται στα Κύθηρα και την 

εντυπωσίασε.  Αυτό συνέβη αυθόρμητα, αφού είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της 

συγγραφής και ‘το φόρεσε σαν ρούχο στον χαρακτήρα’5 που δημιούργησε.  

Ομοιότροπα προς το παραδοσιακό παραμύθι συναντάται η τάση 

‘αντικειμενικοποίησης του υποκειμενικού κόσμου’(Μερακλής, 1993: 149), όπου τα 

αισθήματα υποστασιοποιούνται: όταν η Κυράνη μπήκε στην εφηβεία ‘ένιωσε μια 

φωτιά να φουντώνει μέσα της … ένα ποτάμι κυλούσε μέσα της από υγρή φωτιά’(σ. 

13)ꞏ ο πόνος της αγάπης ‘χαράζει στην καρδιά ένα αυλάκι για να τρέξει της λύπης το 

ποτάμι’ (σ. 14)ꞏ κατά την πρώτη διανυκτέρευσή της στο μαγεμένο δάσος κι ενώ 

βρισκόταν  χωμένη στην κουφάλα μιας βελανιδιάς, ώστε να προστατευτεί από τη 

νύχτα, η κοπέλα επιχείρησε να μετατρέψει το μαύρο σκοτάδι και «να το κάνει έστω 

κι ατέλειωτο μπλε … και τα κατάφερε» (σ. 24), γεμίζοντας τη νύχτα με μπλε 

πεταλούδες. 

Και στο παραδοσιακό παραμύθι (Μαλαφάντης, 2011: 31) και σε αυτό της 

Φραγκούλη οι καταστάσεις απλοποιούνται και γίνονται οικείες. Το μαγικό δεν 

δηλώνει κάτι το υπερφυσικό. «Τα παραμύθια στο σύνολό τους εγγράφονται σ’ έναν 

κόσμο χωρίς υπερβατικότητα. Και το μαγικό γεγονός, όπως η μεταμόρφωση που 

προκαλείται από μία νεράιδα, ένα φίλτρο ή έναν λόγο επισυμβαίνει στο πλαίσιο  μιας 

καθημερινότητας που μας είναι συχνά πολύ οικεία», αναφέρει ο Ζαν (Ζαν, 1996: 75). 

Έτσι η μοίρα αναθέτει έργα στην ηρωίδα και το μεγάλο μπλε φίδι του κάστρου  την 

βοηθά. Χωρίς αυτά να θωρούνται παράξενα για κανέναν.  

 
5 Διαθέσιμη συνέντευξη στο: https://vimeo.com/32140947 
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Στο παραμύθι αυτό, όπως και στο λαϊκό, ο  αφηγητής παρεμβαίνει με σχόλια 

στη ροή της αφήγησης κάνοντας αισθητή την παρουσία του αλλά με διακριτικό 

τρόπο. Συναντώνται επίσης, στο κείμενο κάποιες παραμυθικές εκφράσεις όπως: 

έβαλε στο δισάκι της, δρόμο πήρε, δρόμο άφησε, λέγοντας τα σημάδια, για ιδές θάμα κι 

αντίθαμα. Η Φραγκούλη παρεμβάλλει στην αφήγηση  έμμετρα κείμενα (σ. 28, 30, 

31), που έχουν τις ρίζες τους στη δημοτική μας παράδοση.  Το νόημά τους σχετίζεται 

με το περιεχόμενο και ο ρόλος τους είναι προεξαγγελτικός ή συνδετικός ανάμεσα  

στα προηγούμενα και τα επόμενα. Οι στίχοι τραγουδιών ευχαριστούν τα παιδιά-

αναγνώστες, διότι ικανοποιείται η ανάγκη τους για κίνηση, παιχνίδι και χαρά.     

γ. Η ΠΟΡΦΥΡΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΤΗΣ 

 Η Πορφυρένια και το μαντολίνο της είναι ένα παραμύθι που μας ταξιδεύει 

νοσταλγικά «στα χρόνια τα παλιά» (σ. 9). Είναι αφιερωμένο από τη συγγραφέα «Στο 

Μόλυβο, το χωριό μου, και στους συγχωριανούς μου» (σ. 7) και περιέχει 

αυτοβιογραφικά στοιχεία.  Η Καλογήρου επισημαίνει ότι ‘η συγγραφική πρόθεση στο 

γράψιμο αυτής της ιστορίας πηγάζει από την επιθυμία της συγγραφέως  να 

περιγράψει τη ζωή στη γενέτειρά της, τη Λέσβο. Χρησιμοποιεί τους παραμυθικούς 

κώδικες, για να δώσει ένα λυρικό τόνο στην καθημερινότητα’ (Καλογήρου, 2003: 

288). Στο σημείο αυτό της εργασίας θα αναζητηθούν οι επιδράσεις του παραδοσιακού 

παραμυθιού στο έργο της Φραγκούλη. 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Στο έργο εντοπίζονται μορφολογικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού 

παραμυθιού. Τυπική είναι η έναρξη του παραμυθιού με τη φράση «Μια φορά κι έναν 

καιρό, στα χρόνια τα παλιά…», καθώς επίσης η διακριτή δομή –αρχή, μέση, τέλος- η 

παρατακτική σύνδεση των  επεισοδίων και η δοκιμασία των ηρώων.  Η πλοκή και η 

δράση οδηγούν στην κορύφωση και την τελική λύση.  

Η πλοκή του παραμυθιού θεμελιώνεται στην προετοιμασία για γάμο των 

δυο νέων, ένα κλασικό μοτίβο, που είναι κοινό στον αρχαιοελληνικό μύθο και στο 

παραδοσιακό παραμύθι. Συμβαίνει και εδώ το happy end των παραμυθιών, παρόλο 

που η εκπλήρωση της επιθυμίας καθυστερεί, επειδή όταν η ηρωίδα είναι έτοιμη για 

γάμο, τα προβλήματα του ήρωα έρχονται στο προσκήνιο. 
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Αρκετές από τις λειτουργίες των δρώντων προσώπων από τη θεωρία του B. 

Προπ μπορούμε να ανιχνεύσουμε στο παραμύθι  «Η Πορφυρένια και το μαντολίνο 

της». Η κεντρική ηρωίδα, η Πορφυρένια, μοναχική κι ευαίσθητη, «ένιωθε κάτι 

ανέκφραστο. Αναζητούσε, λοιπόν, ένα τρόπο να πει αυτά που δε λέγονται» (σ. 12). Η 

απροσδιόριστη έλλειψή της ταυτίζεται με την επιθυμία για το «θαυμάσιο 

αντικείμενο», (Προπ, 1991: 41) και γνωστοποιεί την επιθυμία  αυτή σε όλους τους 

συγχωριανούς της τραγουδώντας ‘Φέρτε μου ένα μαντολίνο…’(σ. 14). Το μαντολίνο, 

έχει ρόλο μαγικού μέσου, που «αναπάντεχα εμφανίζεται από μόνο του» (Προπ, 1991: 

51) μέσα στην κάμαρά της, διότι με αυτό θα πραγματοποιήσει την άλλη, μεγαλύτερη 

επιθυμία της για γάμο με τον Μιχάλη. Με το μαντολίνο θα κάνει την προίκα της, Για 

να τα καταφέρει και να είναι έτοιμη για τον γάμο, θα τη συμβουλέψει ο γκιόνης-

Αντώνης, ο βοηθός της,  να μιλά με τις γυναίκες της γειτονιάς.  

Η προίκα της ηρωίδας αποτελείται από ένα αειθαλές πλατανάκι, καθώς και 

από αντικείμενα, τα οποία της δωρίζουν τρεις γυναίκες της γειτονιάς, ως αντάλλαγμα 

για τη θεϊκή μουσική του μαντολίνου της, που ηρεμεί τις καρδιές τους. Οι γυναίκες 

αυτές έχουν ρόλο δωρητή, (Προπ, 1991: 46) αφού προσφέρουν στην ηρωίδα  δώρα-

αντικείμενα με μαγικές ιδιότητες, σύμβολα ζωής και ευημερίας. Η Καλογήρου 

παραλληλίζει τις τρεις αυτές γειτόνισσες με τις τρεις μοίρες (Καλογήρου, 2003: 292), 

που της ορίζουν τα ουσιώδη της ζωής.  

Αλλά και ο Μιχάλης πρέπει να περάσει τη δοκιμασία του γάμου, ώστε να 

γίνει αντάξιός της Πορφυρένιας και να συγκεντρώσει τα αναγκαία που θα 

εξασφαλίζουν το ευ ζην του ζευγαριού. Ξεκινώντας τη δική του πορεία συναντά έναν 

γέρο, το ριζικό του, ο οποίος είναι ο δικός του δωρητής - εντολέας (σ. 41). Αυτός του 

δίνει συμβουλές, ένα κόκκινο πουγκί με χρυσά φλουριά, κληρονομία απ’ τη μητέρα 

του και του αναθέτει έργο: να βρει το παγωμένο βουνό και να το κάνει να λιώσει (σ. 

41). Όταν επιτέλους τα καταφέρνει με τη συμβουλή του βοηθού γκιόνη-Αντώνη, 

ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής.  Με τα φλουριά θα αγοράσει ένα κόκκινο καΐκι που 

θα γίνει η μελλοντική κατοικία του ζευγαριού. Το καΐκι και ένα κανελί αλογάκι που 

απεγκλωβίζει από το γυάλινο βουνό, είναι η συνεισφορά του Μιχάλη στην κοινή τους 

ζωή. Το παραμύθι τελειώνει με τον γάμο.  

Η παρουσία του αριθμού τρία, ο οποίος κάποια εποχή ‘περιείχε την έννοια 

του παντός’ (Μερακλής, 1993: 293), όπως και στα λαϊκά παραμύθια, γίνεται εμφανής 

εδώ με τις τρεις γειτόνισσες της Πορφυρένιας και τα τρία δώρα που της προσέφεραν.  
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Όπως και στα λαϊκά αφηγήματα (Μερακλής, 1993: 314-323), στο παραμύθι 

της Φραγκούλη περιγράφεται το παράξενο όνειρο του ήρωα, στο οποίο ο ίδιος μαζί 

με την Πορφυρένια βουλιάζει στο βυθό μιας απέραντης θάλασσας και θαυμάζει τα 

μυστικά της (σ. 38). Το όνειρο τον αφυπνίζει και τον ωθεί σε δράση. Παράλληλα 

προοικονομεί τη δράση του παραμυθιού.   

Κοινό μοτίβο σε πολλά λαϊκά παραμύθια αποτελεί η διαδικασία μύησης από 

την οποία περνούν οι ήρωες με τις δοκιμασίες πριν από τον γάμο. Μέσα από τη 

μυητική διαδικασία αφήνουν πίσω τους τη φάση της εφηβείας και οδεύουν προς την 

ενηλικίωση. Στο μεταξύ υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο θανάτου (Μερακλής, 1993: 

159). Στο έργο της Φραγκούλη για την Πορφυρένια ‘ο θάνατος μεταμορφώνεται σε 

… ύπνο’ (Μερακλής, 1993: 158), εφόσον ‘μια νύχτα , …μπήκε στη θάλασσα, σαν 

υπνωτισμένη κι αφέθηκε στο κύμα’(σ. 42). ‘Ένας άλλος χώρος του θανάτου, .. είναι 

το γυάλινο βουνό, … που είναι ένα βουνό των νεκρών’ (Μερακλής, 1993: 161-162). 

Για τον ήρωα, τον Μιχάλη, το στάδιο του θανάτου εκφράζεται με τη μορφή του 

γυάλινου βουνού, που πρέπει  να λιώσει (σ. 41).  

Το τέλος αυτής της ιστορίας, όπως και στα λαϊκά αναγνώσματα, είναι ο 

γάμος, που ‘στο παραμύθι αποτελεί τον μόνο επιδιωκόμενο στόχο, καταλαμβάνοντας 

την ανώτατη θέση στην ιεραρχία των παραμυθικών αξιών’ (Χατζητάκη –

Καψωμένου, 2002: 149). Στο φινάλε το ζεύγος απολαμβάνει μια κατάσταση διαρκούς 

ευτυχίας, που ‘η αρμονία προεκτείνεται σ’ ένα μακρύ και ευοίωνο μέλλον…και 

ακολουθεί την «αρχή του κ.τ.λ.»…με επανάληψη του ίδιου ευνοϊκού μοτίβου’ 

(Καλογήρου, 2003: 112). Η συγγραφέας, άλλωστε, βεβαιώνει τους αναγνώστες «πως 

κάποιο βράδυ του καλοκαιριού …θα το δούμε [το κόκκινο καράβι τους] να διασχίζει 

το Αιγαίο και να περνά μπροστά στα μάτια μας όμορφο, περήφανο κι αληθινό» (σ. 

47). 

Στο έργο αυτό, όπως και σε λαϊκά αφηγήματα, στη μυθοπλασία 

συνυφαίνονται στοιχεία από το πολιτισμικό και ιστορικό παρελθόν των ανθρώπων 

της Λέσβου. Εντοπίζονται λαογραφικά στοιχεία που αναφέρονται στη θρησκευτική 

παράδοση της αγρυπνίας των Φώτων (σ. 9-12), σύμφωνα με την οποία τη νύχτα των 

Επιφανίων ανοίγουν οι ουρανοί και ακούγεται αγγελική μουσική από μαντολίνα. Η  

θρησκευτική παράδοση συνυπάρχει με τη λαϊκή, στην οποία σώζονται παγανιστικές 

δοξασίες, όπως η μεταμόρφωση ανθρώπου σε πουλί (γκιόνης) και η πίστη ότι τα 

δέντρα έχουν ψυχή. Επίσης γίνεται αναφορά στο έθιμο της προίκας, τις εσπερινές και 
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νυχτερινές συνάξεις των γυναικών της επαρχίας, τα ‘σπεροκαθίσματα’, τον τρόπο 

που διασκέδαζαν μεταξύ τους, καθώς και την αλληλέγγυα συμπεριφορά τους (σ. 23). 

Αναφέρεται, επίσης, το ιστορικό γεγονός της μικρασιατικής καταστροφής του 1922 

και οι πρόσφυγες που δημιούργησε (σ. 30)ꞏ σ’ αυτούς ανήκει και η Μαρία, μία από 

τις τρεις γειτόνισσες της Πορφυρένιας. Ένα άλλο κοινωνικό-ιστορικό ζήτημα που 

αναφέρεται έμμεσα είναι η μετανάστευση Ελλήνων στην Αμερική (σ. 15), απ’ όπου 

προέρχεται το μαντολίνο, το οποίο ανήκε σε κάποιον Έλληνα μετανάστη.  

 

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Οι ιδιότητες του χαρακτήρα των ηρώων, όπως και στα λαϊκά αφηγήματα 

(Καλλέργης, 1995: 37), περιγράφονται με ελάχιστες λέξεις. «Η Πορφυρένια 

ήταν…καλή κι έξυπνη, αλλά ήταν παραπάνω μοναχική κι ευαίσθητη»(σ. 12). Ο 

Μιχάλης ήταν ναυτικός, ‘όμορφο και φιλότιμο παλικάρι’ και ‘δακτυλοδειχτούμενος’, 

εφόσον από τη δουλειά του ‘βγάζει λεφτά και είναι μεγάλος και τρανός και τόσο 

καλοντυμένος’(σ. 34). Το όνομα, Πορφυρένια, όπως η συγγραφέας έχει δηλώσει στη 

γράφουσα, ταιριάζει με το πάθος και την αγάπη της ηρωίδας για τα πράγματα. 

Προφανώς, λοιπόν, σχετίζεται με  ποιότητες και ιδιότητες του χαρακτήρα, όπως και 

στο λαϊκό παραμύθι. Τα υπόλοιπα ονόματα είναι κοινά και  προέρχονται από 

πρόσωπα υπαρκτά του περιβάλλοντος της συγγραφέως.  

Οι τρεις γυναίκες –γειτόνισσες με τις οποίες η Πορφυρένια συνδέεται και  

δημιουργεί δεσμούς αποτελούν ‘τα ενδιάμεσα πρόσωπα’, αφού ‘στο παραμύθι δρα  

…ο νόμος των συμπληρωματικών προσωπικοτήτων, που δεν είναι στιλιστικός αλλά 

ιδεολογικός’ (Μερακλής, 1993: 121). 

Ο παμψυχισμός, χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραδοσιακού παραμυθιού 

(Μαλαφάντης, 2011: 24), κυριαρχεί εδώ, καθώς όλα τα πλάσματα και τα πράγματα 

προσωποποιούνται, τα δέντρα εμφανίζουν στοιχεία του ανθρώπινου χαρακτήρα, όπως 

‘πείσμα και σιγουριά’, καθώς και δυνατότητα κίνησης, αφού  την ώρα που η κοπέλα 

αφέθηκε στο κύμα,  ‘τα δέντρα… σείστηκαν σύρριζα… τρέξαν… μπήκαν στο 

γιαλό… άπλωσαν τις ρίζες τους και κάναν μια παλίρροια …’(σ. 42), που κράτησε την 

ηρωίδα κοντά στη στεριά και το μοιραίο του θανάτου απεφεύχθη.    

Σε πολλά σημεία του κειμένου παρεμβάλλονται στίχοι με επιρροές από το 

δημοτικό τραγούδι, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη συναισθηματική κατάσταση 

των ηρώων, διότι, όπως δηλώνει η συγγραφέας, το τραγούδι μορφοποιεί ‘το 
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ανέκφραστο του συναισθήματος’ (Φραγκούλη, 2003: 198). Τα τραγούδια όμως, 

συνδέονται και με την εξέλιξη της πλοκής, γι’ αυτό  και σκοπίμως παρεμβάλλονται 

στα συγκεκριμένα σημεία, ώστε να διευκολυνθεί η ροή της υπόθεσης. Για 

παράδειγμα, όταν η Μελπομένη, μία από τις τρεις γειτόνισσες, έφτιαχνε τα γλυκά της 

και δεν είχε τρόπο να τα στείλει στον καλό της, τραγουδούσε ‘…στο σούρουπο με 

μια επίκληση απεγνωσμένη και καρτερική’(Φραγκούλη, 2003: 198): «Να ’χα ένα 

ταχυδρόμο να τον είχα βοηθό να ρωτώ για το πουλί μου πώς περνάει μοναχό» (σ. 23). 

Και τότε ο ταχυδρόμος του παραμυθιού εμφανιζόταν εμπρός της και εκτελούσε την 

επιθυμία της. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να γίνει ο γάμος με τον καλό της. Τα 

τραγούδια τέρπουν τον αναγνώστη, ιδιαίτερα αν τα ‘φανταστεί’ να συνοδεύονται από 

τον ήχο μαντολίνου. Ταυτόχρονα για τα παιδιά -ακροατές το τραγούδι είναι ο 

ιδανικότερος τρόπος ξεκούρασης και διασκέδασης από την ένταση της πλοκής.  

Στο λαϊκό παραμύθι τα συναισθήματα και οι ψυχολογικές διεργασίες δίνονται 

με οπτικές εικόνες και δράσεις. Έτσι ‘ο υποκειμενικός κόσμος αντικειμενοποιείται, 

παρουσιάζεται με τρόπο εικαστικό’ (Καλλέργης, 1995: 37). Στο έργο της Φραγκούλη 

η επιθυμία του Μιχάλη να βρεθεί δίπλα στην Πορφυρένια και να της εκφράσει την 

αγάπη του ήταν τόσο δυνατή, που ο ήρωας   ‘ένιωσε να καίγεται… άπλωσε το χέρι 

του στον πάγο να δροσιστεί …ένιωσε το χέρι του να υγραίνεται… και …μέσα σε 

τρεις ώρες έλιωσε το βουνό’(σ. 44).  

δ. ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΙΘΑΡΙ 

Το βιβλίο ‘Το μισό πιθάρι’ πλαισιώνεται με στοιχεία από το παραδοσιακό 

παραμύθι. Ας δούμε ποια είναι αυτά. 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Ως προς τα μορφολογικά στοιχεία η τυπική έναρξη της ιστορίας: «Λοιπόν, 

μια φορά κι έναν καιρό …» οφείλεται στην εξιστόρηση του μύθου του Αισώπου από 

τον παππού στην εγγονή του. Τα επεισόδια αποτελούν οι παιδικές εικόνες και οι 

εμπειρίες της Ελένης στη σχέση της με τον παππού και είναι τοποθετημένα 

παρατακτικά. Με τη χρήση του ονείρου ο πεθαμένος παππούς επικοινωνεί με την 

εγγονή του (σ. 29).  

 «Το υπόγειο παραπέμπει στα πιο βαθιά συναισθηματικά στρώματα. Συχνά ‘οι 

θησαυροί’ βρίσκονται στα υπόγεια και σε άλλους θολωτούς χώρους» 
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(Τσιτσλσπέργκερ, 2006: 32). Όπως σε πολλά παραδοσιακά παραμύθια, στο έργο της 

Φραγκούλη στο υπόγειο του σπιτιού εκτυλίσσεται το δεύτερο μέρος της πλοκής. 

Ομοιότροπα προς το παραδοσιακό παραμύθι, η μυθοπλασία συμπεριλαμβάνει 

στοιχεία που σχετίζονται με την κοινωνική, θρησκευτική και πολιτιστική 

πραγματικότητα. Περιγράφονται αναχρονιστικές συνήθειες των κατοίκων της 

επαρχίας, όπως το άναμμα των καντηλιών σε απομακρυσμένα ξωκλήσια και η 

εσπερινή προσευχή των γυναικών στο προσκυνητάρι του σπιτιού. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην ψυχαγωγία με  αφηγήσεις παραμυθιών, όπου γείτονες και φίλοι 

μαζεύονταν τα βράδια ‘εκεί στα μισοσκότεινα, ανάμεσα στις μυρωδιές από τ’ 

αγιόκλημα και τη λυγαριά, κι έλεγαν ιστορίες’(σ. 13). «Τα νυχτέρια ή οι αποσπερίδες, 

όπου συγκεντρώνονταν τα μέλη μιας κοινότητας γύρω από έναν ταλαντούχο 

παραμυθά, αποτελούσαν έναν μόνο από τους ‘τόπους’ του παραμυθιού…» 

(Καπλάνογλου, 2002: 26). Με τρόπο έμμεσο γίνεται αναφορά στους πρόσφυγες (σ. 

27) και τη νοσταλγία των χαμένων πατρίδων. Ένα άλλο κοινωνικό ζήτημα που 

εμφανίζεται έμμεσα είναι η μετανάστευση στην Αμερική. Μαθαίνουμε ότι ‘ο 

μπαμπάς της {Ελένης} έλειπε στην Αμερική μετανάστης’ (σ. 17). 

 

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Ως προς τα υφολογικά στοιχεία κυρίαρχος σ’ όλο το έργο είναι ο ανιμισμός. 

Τα ονόματα των ηρώων είναι κοινά. Στα διαλογικά μέρη κάποιες φορές 

παρεμβάλλονται μικρά τραγουδάκια ή έμμετρες στιχομυθίες που προδιαθέτουν τον 

ανήλικο αναγνώστη για κίνηση, παιχνίδι  και χαρά (σ. 21). Οι διάλογοι των ιστοριών 

που διηγούνταν ο παππούς, περιλαμβάνουν ιδιωματικές λέξεις και εκφράσεις από την 

τοπική διάλεκτο της Λέσβου: ‘αλεπουδέλιμ’ ποδαρέλιασ’ αυτέλιμ’, μανούλαμ’ (σ. 7-

8). Με τον τρόπο αυτό δίνεται η αίσθηση της αυθεντικότητας. 

ε. ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΗΣ 

Στην ιστορία «Το ταίρι της Αταίριαστης» εμφανίζονται επιδράσεις από το 

παραδοσιακό παραμύθι. Ας δούμε ποιες είναι αυτές. 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Τυπική είναι η έναρξη του παραμυθιού με τη φράση «Μια φορά κι έναν 

καιρό…». Δεν εντοπίζονται στο κείμενο στοιχεία που να προσδιορίζουν χωροχρονικά 
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τα δρώμενα. Όπως και στο λαϊκό παραμύθι, «στη θέση του χρόνου και του χώρου 

μπαίνει η ουσιαστικότητα» (Μερακλής, 1993: 148). 

 Η δομή του παραμυθιού είναι εμφανής, έχει αρχή, μέση, τέλος. Αποτελείται 

από δυο επεισόδια, τα οποία συνδέονται παρατακτικά: το πρώτο, όταν η Αταίριαστη 

ζούσε μοναχή και το δεύτερο, όταν μπήκε στη ζωή της ο ήρωας. Από την εμφάνιση 

του ήρωα, όπου κορυφώνεται η πλοκή, το ειδύλλιο πλέκεται με αφηγηματική 

ταχύτητα, δίχως δοκιμασίες και εμπόδια. Έτσι η ιστορία οδηγείται στην τελική, 

αισιόδοξη λύση: η ηρωίδα  εισχωρεί στις σελίδες του βιβλίου, ώστε να ζήσει μαζί με 

τον αγαπημένο της για πάντα.  

Η Φραγκούλη αφορμάται από τον μύθο του Πυγμαλίωνα, σύμφωνα με τον 

οποίο ο ήρωας με τη βοήθεια της θεάς Αφροδίτης ζωοποίησε ένα γυναικείο άγαλμα 

που είχε ερωτευτεί. Ο μύθος αυτός έγινε αφετηρία για το παραμυθικό μοτίβο του 

κυρ-Σιμιγδαλένιου, «που έχει ως υπόθεση την ιστορία ενός συζύγου, που η ηρωίδα 

τον έπλασε μόνη της, από διάφορα υλικά» (Μερακλής, 1993: 104). «Ξεχωριστή θέση 

ανάμεσα στις θνητές γυναίκες που χρησιμοποιούν υπερφυσικές δυνάμεις – για το 

καλό ή το κακό – κατέχει η Γυναίκα-Δημιουργός, όπως εσωκλείεται στο γνωστό ήδη, 

παραμύθι του ‘κυρ Σιμιγδαλένιου’. Η ηρωίδα, ανικανοποίητη από τους υποψήφιους 

μνηστήρες της, αποφασίζει να κατασκευάσει η ίδια τον άντρα που θα παντρευτεί από 

‘ένα τσουβάλι μύγδαλα, ένα τσουβάλι σιμιγδάλι και ένα τσουβάλι ζάχαρη». 

(Κανατσούλη, 1997: 175).  Ο Max Lüthi σε σχέση με το παραμύθι του ‘κυρ 

Σιμιγδαλένιου’ παρατηρεί ότι εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο κύκλο παραμυθιών που 

έχουν ως θέμα την εμψύχωση  και ενανθρώπιση μιας κούκλας και σχολιάζει ότι ο κυρ 

Σιμιγδαλένιος κατασκευάστηκε κυρίως από ζάχαρη και αυτό κάτι δείχνει. Αν το 

δούμε από ψυχολογική πλευρά, η βασιλοπούλα δημιουργεί τον αγαπημένο της από 

αυτήν την ίδια. Δεν αγαπάει άλλον άνθρωπο, αγαπάει μια εικόνα, που τη φτιάχνει η 

ίδια για την ίδια και που την ανασταίνει και τη φροντίζει. Δεν αγαπάει τον άλλον, 

αγαπάει τον εαυτό της (Lüthi, 1976: 92-93). Με τρόπο ανάλογο του ‘κυρ 

Σιμιγδαλένιου’,  η Αταίριαστη, που «οι μεγάλες της αγάπες, οι λέξεις, .. πότιζαν τη 

ζωή και τα κύτταρά της …» (σ. 17), προσλαμβάνει αισθητικά τον ήρωα του βιβλίου 

με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί, εφόσον «με φιλοκαλία οι άγιες λέξεις 

συναρμολόγησαν τη μορφή και το χαρακτήρα του» (σ. 17). 

Τον ρόλο των ενδιάμεσων προσώπων έχουν δύο ζώα: «ένας κόκορας, 

αλητάκος, πλουμιστός» και «μια μαύρη γάτα» (σ. 10), που η ηρωίδα τη βάφτισε 
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Νύχτα. Από τη γάτα έμαθε πολλά πράγματα, όπως να απολαμβάνει κάθε στιγμή την 

ύπαρξή της (σ. 14). Ο πετεινός την αγάπησε τόσο πολύ, που όταν εκείνη φορούσε 

μόνο άσπρα για να εκφράσει τη λύπη της, «για συμπαράσταση άλλαζε κι εκείνος 

χρώμα, άσπριζε ο καψερός για να ’ναι ασορτί με την αγάπη του»(σ. 21). Εν τούτοις 

δεν βοηθούν την ηρωίδα να ξεπεράσει παραμυθικά εμπόδια. Απλώς τη συντροφεύουν 

στην καθημερινότητα και συμμερίζονται τα προβλήματά της.  

Σε κάποια σημεία η αφήγηση διακόπτεται από σχόλια του αφηγητή. 

Στην διήγηση συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στη σύγχρονη 

κοινωνική πραγματικότητα, όπως η αποξένωση των ανθρώπων (σ. 7) αλλά και τα 

ΜΜΕ που έχουν εισβάλλει στην καθημερινή ζωή (σ. 26).  

 

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Όπως και στο παραδοσιακό παραμύθι στο παραμύθι «Το ταίρι της 

Αταίριαστης»  οι ήρωες είναι ανώνυμοι. Το όνομα της ηρωίδας αναγράφεται μόνο 

στον τίτλο του  βιβλίου. Στο κειμενικό σώμα αναφέρεται τις περισσότερες φορές ως 

«εκείνη» και σπανιότερα «η γυναίκα». Ο ήρωας είναι «εκείνος» και  κάποιες φορές 

«ο άνδρας». Στα λαϊκά παραμύθια «ο ίδιος ο ήρωας απομονώνεται, … είναι κάτι 

βασικό η παραμυθική μοναξιά του ήρωα, που αντιστοιχεί, στο επίπεδο της γλώσσας  

προς την απομόνωση ορισμένων λέξεων, …η ξερή παράθεση ενός επιλεγμένου, 

μοναδικού κάθε φορά επιθέτου» (Μερακλής, 1993: 153). Στο παραμύθι της 

Φραγκούλη τον ίδιο ρόλο με το επίθετο παίζει  η δεικτική αντωνυμία ‘εκείνος’. 

Κυριαρχεί ο παμψυχισμός και οι λιτές περιγραφές των τόπων και των ηρώων.  

 Η υπερβολή γίνεται εμφανής στο παραμύθι της Φραγκούλη και με τον τρόπο 

αυτό οξύνονται οι αντιθέσεις. Η ηρωίδα ήταν εντελώς διαφορετική από όλους τους 

άλλους, αφού «αγαπούσε όσα δεν έβλεπαν οι άλλοι»(σ. 5), συναναστρεφόταν μόνο 

με δυο ζώα, ήξερε τα χρώματα των βράχων, τα σχήματα των φύλλων, τις πέτρες 

ανάποδα, τα πέλματα των ανθρώπων, μιλούσε τις αμίλητες γλώσσες κλπ. Αν και 

ζούσε ολομόναχη, «εκείνη, όμως, ήταν μια χαρά»(σ. 14), αλλά  είχε «μια ρόδινη 

πληγή στην πλάτη της»(σ.7). Στο τέλος εξαφανίζεται μαζί με τον ήρωα ενός 

μυθιστορήματος και ζει κοντά του μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου. Αλλά και ο τίτλος 

του έργου «Το ταίρι της Αταίριαστης» στηρίζεται στην αντίθεση δυο λέξεων και 

αποτελεί οξύμωρο! 
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 Στο παραμύθι «Το ταίρι της Αταίριαστης» τα αρνητικά συναισθήματα της 

ηρωίδας από την επαφή της με τον κόσμο δημιούργησαν μια «σφραγίδα στο κορμί 

της: μια ρόδινη πληγή στην πλάτη της» (σ.7). Ισχύει λοιπόν, όπως και στο 

παραδοσιακό παραμύθι η διαδικασία της «αντικειμενικοποίησης του υποκειμενικού 

κόσμου, της προβολής προς τα έξω, παραστατικά και κατά κάποιον τρόπο εικαστικά, 

της εσωτερικής ζωής…» (Μερακλής, 1993: 155-156). Να πώς περιγράφει σε άλλο 

σημείο του βιβλίου την πληγή της ηρωίδας η Φραγκούλη: «Ένα αυτοφυές χαρακτικό, 

κόκκινο, πολύπλοκο σημάδι, ανθρώπων ζωντανών, που έζησαν ως ποιητές με τους 

νεκρούς τους» (σ. 21).  

Στο κείμενο εντοπίζεται η φράση: «Σαράντα νύχτες ερχόταν κι έφευγε» (σ. 

25).  «Ο αριθμός 40 παίζει μεγάλο ρόλο στη λατρεία και τη δεισιδαιμονία του 

ελληνικού λαού» (Μέγας, 1966: 51). Ανήκει στους αριθμούς που χρησιμοποιεί το 

παραδοσιακό παραμύθι και έτσι εξασφαλίζεται «η στερεότητα και η καθαρή 

σχηματικότητα» (Μερακλής, 1993: 153). Το ίδιο συμβαίνει και με το λευκό χρώμα 

που επιλέγει η Αταίριαστη για τα ρούχα της, όταν «εξόρισε τα χρώματα από τα ρούχα 

της, φορούσε μόνον άσπρα, άλλη μια απόδειξη της λύπης της!» (σ. 21). Τα 

παραμυθικά χρώματα, που δεν έχουν αποχρώσεις και οι αριθμοί των παραμυθιών, 

είναι τρόποι που ενισχύουν την τάση του παραμυθιού «για καθαρό περίγραμμα, για 

την ανάδειξη όλων των στοιχείων που περιέχει, σε καθαρές οπτικές εικόνες» 

(Μερακλής, 1993: 153). 

στ. ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ 

Το βιβλίο «Οι άγγελοι των κοχυλιών» περιλαμβάνει εννέα μικρές ιστορίες. Η 

συγγραφέας παρουσιάζει ένα παραμύθι γεμάτο όμορφες εικόνες, στο οποίο η μαγεία, 

το όνειρο και η πραγματικότητα δημιουργούν ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ένα 

παραμύθι, στο οποίο ο λυρισμός αναβλύζει από κάθε του λέξη. Στο βιβλίο 

παρουσιάζονται ιστορίες με διαφορετικό περιεχόμενο, χωρίς ενιαίο μύθο. Σ’ αυτό το 

σημείο της εργασίας θα διερευνηθούν τα σημεία σύγκλισης με τα μοτίβα του λαϊκού 

παραμυθιού. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Σε σχέση με τα μορφολογικά γνωρίσματα του παραμυθιού παρατηρούμε ότι 

όπως και στις λαϊκές διηγήσεις, σε όλα τα κείμενα εμφανίζεται η τυπική έναρξη του 
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παραμυθιού είτε με τον λογότυπο: «Μια φορά κι έναν καιρό», είτε με την πιο απλή 

αρχή:  «Ήταν…». (Αναγνωστόπουλος, 1997: 45). Η έναρξη αυτή εισάγει τον 

αναγνώστη σε έναν απροσδιόριστο, παρελθοντικό  χρόνο, στον οποίο εκτυλίσσεται 

η υπόθεση, στο χρόνο της μαγείας. Οι ιστορίες της Φραγκούλη διαδραματίζονται σε 

έναν τόπο αόριστο, όπως συμβαίνει και στο παραδοσιακό παραμύθι. Τα δρώμενα 

λαμβάνουν χώρα σε περιοχές, κυρίως, της υπαίθρου, όπως η θάλασσα (σ. 8), ο 

κάμπος (σ. 10,12), η λίμνη (σ.15), το ποτάμι (σ. 29). Κάποιες άλλες δράσεις 

μεταφέρονται σε ανθρωπογενές περιβάλλον , όπως το χωριό (σ. 19)  και η μικρή πόλη 

(σ. 25, 28), αλλά και η αυλή του σπιτιού (σ. 22). Εν τούτοις δεν αναφέρονται 

τοπωνύμια ούτε γίνονται περιγραφές. Ο χώρος λειτουργεί σαν ένα σκηνικό που 

θυμίζει τον κήπο της Εδέμ, μια νοσταλγική, ειδυλλιακή εικόνα. Τα φανταστικά  

νησιά Κοχύλια μπορεί ν’ αποτελούν το φιλόξενο θέατρο, στο οποίο διαδραματίζονται  

όλες οι ιστορίες, τον χαμένο Παράδεισο.  

Οι ήρωες κάποιες φορές μεταμορφώνονται και αλλάζουν υπόσταση. Έτσι 

στην ιστορία  ‘Το φίδι και τα φιδολούλουδα’ το φίδι με την παράταιρη κορμοστασιά 

κατέφυγε στην αυλή της Μυρσίνης που  το φρόντιζε,  ώσπου με τα λόγια της το φίδι 

μεταμορφώθηκε σε «περίτεχνα, ρόδινα …φιδολούλουδα» (σ. 14). Αλλά και στην 

«Κόκκινη κλωστή»  το παραμύθι μεταμορφώθηκε, «έγινε ένα κόκκινο μεταξωτό 

μαντήλι» (σ. 32).  

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Η εξωτερική εμφάνιση των ηρώων δεν περιγράφεται, ούτε δίνονται στοιχεία 

του χαρακτήρα τους. Αυτό δεν συμβαίνει στις ιστορίες «Το φίδι και τα 

φιδολούλουδα» και «Ο γάιδαρος με τα μικρά αυτιά», διότι στην μορφή των ηρώων 

στηρίζεται η πλοκή.    Από τους ήρωες, όσοι έχουν ανθρώπινη υπόσταση, στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι ανώνυμοι, όπως και στο λαϊκό παραμύθι.  Τρία 

γυναικεία ονόματα υπάρχουν στο έργο και δύο αντρικά. Στην ιστορία ‘Το φίδι και τα 

φιδολούλουδα’ η Μυρσίνη είναι  όνομα παρμένο από τον κόσμο της φύσης, αφού και 

η ηρωίδα σέβεται τη φύση και συμμετέχει στην αναγέννηση της γης ταΐζοντας το 

μεγάλο φίδι. ‘Ο γάιδαρος με τα μικρά αυτιά’  συνάντησε τη Ζωίτσα, όνομα που 

παραπέμπει  στην ανέμελη ζωή κι έκαναν παρέα μαζί στην ξεγνοιασιά της εξοχής. 

Στην ιστορία ‘Ο Αντώνης και η Καλημέρα’  η ηρωίδα με το όνομα Καλημέρα, ήταν 

ένα μοναχικό και απομονωμένο κορίτσι, που «ήταν άφαντη όσο είχε φως» (σ. 25). Η 
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ονομασία έχει ειρωνικό χαρακτήρα. Τα ονόματα των γυναικών είναι σπάνια και 

πρωτότυπα. Αντιθέτως τα δύο αντρικά ονόματα, Αχιλλέας και Αντώνης, σχετίζονται 

με την οικειότητα της καθημερινής εμπειρίας.  

Ο παμψυχισμός, κύριο υφολογικό γνώρισμα του λαϊκού παραμυθιού, είναι 

κυρίαρχος και στο έργο της Φραγκούλη, αφού όλα τα πλάσματα της φύσης 

προσωποποιούνται και έχουν ανθρώπινες ιδιότητες.   

Όπως στις λαϊκές διηγήσεις, ο  αφηγητής παρεμβαίνει διακριτικά με γνωμική 

διάθεση και στο τέλος κάθε ιστορίας δημιουργεί ένα είδος επιμύθιου.   

 «Οι άγγελοι των κοχυλιών» είναι ένα παραμύθι εντελώς ξεχωριστό και 

πρωτότυπο. Διατηρεί ωστόσο τους δεσμούς του με τη λαϊκή διήγηση σε ότι αφορά 

την ηθική του παραμυθιού: όπως και στο λαϊκό παραμύθι, που ο ήρωας, όσο 

δυνατός κι αν είναι, έχει ανάγκη πάντοτε τη βοήθεια των άλλων, έτσι κι εδώ το 

στοιχείο της συνεργασίας, της σύμπνοιας, της αλληλεγγύης είναι κυρίαρχο. Οι ήρωες 

νιώθουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου, συνεργάζονται ή αλληλοβοηθιούνται και με 

λόγια και με έργα. Με τον τρόπο αυτό οι αναγνώστες παίρνουν «…ένα ύψιστο 

μάθημα αλληλοβοήθειας, το δίδαγμα ότι η συνεργασία, η συλλογική προσπάθεια  

είναι η σπουδαιότερη απ’ όλες, η μόνη ικανή να επιτελέσει το θαύμα!» (Μερακλής, 

1993: 144).   

ζ. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 

Το βιβλίο «Το τραγούδι της Περσεφόνης» γράφτηκε λίγο μετά το θάνατο της 

μητέρας της συγγραφέως, εμπεριέχει πλήθος αυτοβιογραφικών στοιχείων και 

αποτελεί εξ ολοκλήρου έναν ύμνο στην αγαπητική σχέση ζωής, που ένωνε τις δύο 

γυναίκες. Το όνομα της μητέρας της Φραγκούλη, Περσεφόνη, έχει δοθεί στον τίτλο.  

Η συγγραφέας πλαισιώνει ολόκληρο το έργο με στοιχεία λαϊκού παραμυθιού, ενώ 

ταυτόχρονα εισάγει ιστορικά, κοινωνικά και μυθικά στοιχεία. Στο σημείο αυτό θα 

εντοπίσουμε τα στοιχεία που καταμαρτυρούν επιρροές από το παραδοσιακό 

παραμύθι. Ας δούμε ποια είναι αυτά. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Στο βιβλίο «Το τραγούδι της Περσεφόνης» μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποιες 

από τις λειτουργίες των δρώντων προσώπων της θεωρίας του Β. Προπ (Προπ, 1991: 

31-72). Το παραμύθι ξεκινά με μια αρχική κατάσταση, όπου εισάγονται οι ηρωίδες, 
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Περσεφόνη και Ροδιά, που ζουν στην Αμερική. Η έλλειψη της ιδιαίτερης πατρίδας 

τους, του Μολύβου της Λέσβου, που εκφράζεται με διάθεση νοσταλγίας, προκαλεί 

δυστυχία, που γίνεται αρρώστια για τη μητέρα Περσεφόνη. Οι ηρωίδες αφήνονται να 

επιστρέψουν στον γενέθλιο τόπο από τον πατέρα, ο οποίος παραμένει στην ξένη γη. 

Στο χωριό τους στην καινούργια αρχική κατάσταση, η στέρηση του πατέρα, ενός 

μέλους της οικογένειας, είναι το κεντρικό θέμα έως την δική του παλιννόστηση. Σε 

επόμενη φάση αρρωσταίνει και απουσιάζει η μητέρα. Σε άλλο στάδιο ζωής η μητέρα 

γερνά, αρρωσταίνει και πεθαίνει. Στην μόνιμη στέρηση της μητέρας της η ηρωίδα 

αναζητά παραμυθία στον μύθο της Περσεφόνης.  

Στο κείμενο της Φραγκούλη ομοιότροπα προς το παραδοσιακό παραμύθι 

(Μαλαφάντης, 2011: 31), γίνεται αναφορά σε κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα, 

όπως η οικονομική μετανάστευση στην Αμερική. Παρουσιάζονται, επίσης, 

στιγμιότυπα από την ελληνική επαρχία του ’60, όπου η ζωή χαρακτηρίζεται από 

ομαδικότητα και κοινωνικότητα, σε αντίθεση με τη μοναξιά και την εχθρότητα της  

Νέας Υόρκης (σ. 10). Οι γείτονες έχουν καθημερινή παρουσία στη ζωή των ηρωίδων 

και εμφανίζονται σε πολλά βιβλία της Φραγκούλη, με δραστηριότητες που 

περιγράφονται όπως: απογευματινά καφεδάκια στις γειτόνισσες, τραγούδια στις 

φεγγαράδες, αγρυπνίες και λειτουργίες στους γείτονες Αγίους (σ. 15) και πολλών 

ειδών παιχνίδια στα σοκάκια με τα άλλα παιδιά. Η επιστροφή του ξενιτεμένου 

αποτελεί επίσης, ιδιαίτερο κοινωνικό γεγονός για όλο το χωριό και εορτάζεται ως 

τέτοιο (σ. 16-19) .  

Η Χατζητάκη-Καψωμένου αναφέρει ότι  σύμφωνα με τον Dawkins, μελετητή 

των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών, στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια καταγράφονται 

ορισμένα γνωρίσματα του «ελληνικού χαρακτήρα» και συχνά «δίνονται μαθήματα 

συμπεριφοράς» είτε άμεσα είτε έμμεσα, με το να δίνεται αξία ανάμεσα στα άλλα και 

«στην αγάπη για τα γράμματα». Παράλληλα «η αγάπη των γονιών, ιδιαίτερα των 

μητέρων, προς τα παιδιά τους αποδεικνύουν τους ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής 

οικογένειας» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002: 144-145). Ανάλογα και στο έργο της 

Φραγκούλη οι ίδιες αξίες μεταλαμπαδεύονται μέσω του δώρου που προσφέρεται από 

τη μάνα στην κόρη, «μια κόκκινη βαλίτσα γεμάτη βιβλία» (σ. 22) καθώς και με την 

προτροπή της  πρώτης να σπουδάσει η μικρή όταν μεγαλώσει.  
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ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Ο ανιμισμός είναι καταφανής σε όλο το έγο. Ζώα, δέντρα και παραμυθικοί 

ήρωες συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της Ροδιάς και στη γιορτή της επιστροφής 

του πατέρα από την Αμερική.  

Στις συζητήσεις της Ροδιάς με τη μητέρα της συμμετέχει και το 

Μαντατοπούλι, ένα πουλί που «πηγαινοφέρνει τις ειδήσεις» (σ. 12) από την Αμερική. 

Αυτό έγινε ‘ο τρίτος της παρέας’(σ. 12). «Σε στιγμές ηρεμίας οι τρεις τους 

μοιράζονταν ιστορίες, εμπειρίες, στραγάλια και σουσάμι» (σ. 24). Εδώ εμφανίζεται 

το μοτίβο του πουλιού που μιλά, κοινό στο παραμύθι και στο δημοτικό τραγούδι.  

Όπως συμβαίνει και στα παραδοσιακά παραμύθια (Μερακλής, 1991: 139), η 

παρεμβολή στίχων που προέρχονται από δημοτικά τραγούδια είτε αυτούσια είτε 

ελαφρώς τροποποιημένα, διακόπτει τη στατικότητα της αφήγησης και  δίνει την 

αίσθηση του παιχνιδιού και της κίνησης στον αναγνώστη. Επίσης κάποιες φορές η 

παρεμβολή στίχων δρα μεσολαβητικά και διευκολύνει τη ροή της αφήγησης, όπως 

για παράδειγμα συμβαίνει στην γιορτή για την επιστροφή του ξενιτεμένου πατέρα με 

την παράθεση του οχτάστιχου νησιώτικου τραγουδιού.   

Η αισθητική του παραδοσιακού παραμυθιού υπαγορεύει την 

‘αντικειμενικοποίηση του υποκειμενικού κόσμου’, που μετατρέπει το εσωτερικό σε 

εξωτερικό με το «να βγάζει προς τα έξω τις ψυχικές καταστάσεις», όπως καταγράφει 

ο Carl Spitteler (Μερακλής, 1993: 155).  Ως εκ τούτου «στα λαϊκά παραμύθια οι 

εσωτερικές καταστάσεις και διεργασίες δίνονται με οπτικές εικόνες και πράξεις» 

(Σακελλαρίου, 1995: 35). Με τρόπο ανάλογο στο παραμύθι της Φραγκούλη, τα 

συναισθήματα γίνονται αντικείμενα, όπως ο φόβος που προκάλεσε ο τυφώνας κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού από την Αμερική με το υπερωκεάνιο, που μετατρέπεται σε 

πορτοκάλι (σ. 12). Το ίδιο πορτοκάλι εμφανίζεται στη Ροδιά, όταν η μητέρα της 

αρρωσταίνει και απουσιάζει στο νοσοκομείο(σ.22).  

η. ΕΦΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑ … ΕΦΤΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Επτά μικρές ιστορίες συνθέτουν το ψηφιδωτό του βιβλίου της Φραγκούλη, 

που είναι αφιερωμένο στον συγγραφέα Νάσο Θεοφίλου. Δεν υπάρχει ενιαίος μύθος, 

αφού κάθε ιστορία έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Στο σημείο αυτό θα εξεταστούν οι 

επιδράσεις του παραδοσιακού παραμυθιού στο έργο της Φραγκούλη.  
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Ως προς τα μορφολογικά γνωρίσματα του παραμυθιού παρατηρούμε ότι στις 

ιστορίες του βιβλίου ο χρόνος είναι ένα άχρονο παρόν ή παρελθόν, ομοιότροπα προς 

το παραδοσιακό παραμύθι. Ο χώρος στις τέσσερεις από τις αφηγήσεις είναι ένα 

απροσδιόριστο τοπίο με σκηνές της υπαίθρου. Σε τρεις ιστορίες όμως, «Η ορχήστρα», 

«Η Κερασιά» και «Τα ορφανά μολύβια», ο χώρος συγκεκριμενοποιείται με στοιχεία 

που αναφέρονται από τη συγγραφέα, όπως «Στην Πλαγιά, ένα μικρό ορεινό χωριό…» 

(σ. 9), «…στο λιμάνι πια του χωριού μας..» (σ. 18) και «Το κάστρο στο χωριό τους, 

το Μόλυβο, φωτίστηκε» (σ.33). Πρόκειται για τοπωνύμια από τον γενέθλιο τόπο της 

Φραγκούλη, τη Λέσβο. Για τους χώρους δεν δίνονται πληροφορίες ούτε περιγραφές.  

Παρουσιάζεται το στοιχείο της μεταμόρφωσης στην ιστορία «Η επίσκεψη», 

όπου ο Πλάτανος γίνεται Σεκόια για να δείξει στη Φλούδω «την αρχαία αγάπη όλων 

των δέντρων» (σ.8). Στο παραμύθι «Η Κερασιά» επίσης, το κεραυνόπληκτο δέντρο 

μεταμορφώθηκε σε νυφούλα και είπε στον Δημήτρη να φυτέψει κερασιές σε όλο το 

χωριό. Αλλά και στο παραμύθι «Η Κερασιά του λιμανιού» η βάρκα με το όνομα 

‘Κερασιά’ μεταμορφώνεται στο ομώνυμο δέντρο από τη φαντασία της ηρωίδας 

(σ.15).  

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Οι ήρωες των ιστοριών είναι άνθρωποι, δέντρα, ζώα, αντικείμενα. Τα 

ονόματα των ανθρώπων είναι καθημερινά (Δημήτρης, Νάσος) και συνηθισμένα εκτός 

από τη Φλούδω, την ηρωίδα της πρώτης ιστορίας, που το όνομά της είναι επινοημένο 

και παραπέμπει στη φλούδα, στο φλοιό των δέντρων. Η ίδια άλλωστε συνδέεται 

άμεσα με τη φύση, αποτελεί μέρος του φυσικού οικοσυστήματος.  Υπάρχουν και 

άνθρωποι ήρωες που παραμένουν ανώνυμοι, όπως τα αφεντικά των ζώων, ενώ 

αντιθέτως όλα τα ζώα έχουν όνομα: Ποτούλης, Πουπέτα, Μελένια, Φρικτουλένια. Τα 

ονόματα των δέντρων και των φυτών επίσης, είναι γραμμένα με κεφαλαίο γράμμα, 

αφού έτσι δηλώνεται η προσωπικότητά τους, κάποιες φορές μαζί με ένα επίθετο που 

την προσδιορίζει: μελαγχολικές Μελιτζάνες, περιχαρείς Ντοματούλες κ.α.  Η 

εμφάνιση των ηρώων δεν περιγράφεται αλλά περιγράφονται οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Ο παμψυχισμός είναι εμφανής σε όλα τα κείμενα της Φραγκούλη. Στα δέντρα 

(Πλάτανος, Βελανιδιά, Κερασιά), ζώα (ο σκύλος, οι γάτες), αντικείμενα όπως τα 
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μολύβια ως και στον χρόνο, που «…ροκάνιζε τις μέρες, έσκαβε ρυτίδες, ετοίμαζε 

αλλαγές» (σ. 19) και τη θάλασσα, που είναι «…θυμωμένη…» αλλά όταν συναντά το 

λιμάνι «…τρυπώνει αγριεμένη κι αμέσως αλλάζει τρόπους. Ημερεύει.» (σ. 13). 

Ακόμα και τα γράμματα των λέξεων έχουν ανθρώπινες ιδιότητες, αφού ανάλογα με 

το γραφικό χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου μοιάζουν «…χαριτωμένα, σκερτσόζικα, 

με γυρτό το κεφαλάκι τους, έτοιμα θαρρείς να φωτογραφηθούν»(σ. 35). Όλα 

προσωποποιούνται και αποκτούν δική τους ζωή, σκέφτονται, αισθάνονται, μιλούν.  

Ο αφηγητής σε κάποια σημεία του βιβλίου παρεμβαίνει διακριτικά με 

γνωμική διάθεση και, απευθυνόμενος στον αναγνώστη κάνει λόγο για την αξία της 

φιλίας (σ. 18), για την αδικία της μονόπλευρης αγάπης (σ.22) ή επισημαίνει ότι ο 

«…Νάσος Θεοφίλου είναι ξεχωριστός συγγραφέας» (σ. 36). Επίσης, στο τέλος κάθε 

ιστορίας δημιουργείται ένα είδος επιμύθιου.   

Η ηθική του παραμυθιού διατηρείται σε όλες τις ιστορίες του βιβλίου, αφού 

οι ήρωες δρουν συμπληρωματικά και σε συνεργασία επιτυγχάνουν να ανταπεξέλθουν 

σε καταστάσεις δύσκολες και σε αγωνίες της ζωής. Αντιθέτως στο παραμύθι «Ο 

Ποτούλης»  η σχέση μεταξύ των ηρώων διαρρηγνύεται οριστικά,  αφού το αφεντικό 

φέρεται στο σκύλο του με ιδιαίτερη σκληρότητα και το ζώο αποφασίζει να μην τον 

ακολουθεί πια αλλά ν’ αναζητήσει μια καλύτερη ζωή.  

 

θ. ΚΑΤ-ΓΑΤ-ΚΑΡΑΓΑΤ  

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Η ιστορία ‘Κατ-γατ-καραγάτ’ της Φραγκούλη πλαισιώνεται με στοιχεία 

παραδοσιακού παραμυθιού. Ως προς τα μορφολογικά γνωρίσματα παρατηρούμε ότι 

είναι διακριτή η δομή του και έχει αρχή και τέλος. Τα επεισόδια του παραμυθιού 

αποτελούν τα κεφάλαια του βιβλίου της γάτας και συνδέονται παρατακτικά. Χώρος 

δράσης είναι το σπίτι των δύο ηρωίδων, της γάτας και της δασκάλας.  

Κάποιες από τις λειτουργίες των δρώντων προσώπων από τη θεωρία του B. 

Προπ μπορούμε να ανιχνεύσουμε και στο έντεχνο παραμύθι  ‘Κατ-γατ-καραγάτ’. Από 

μια αφετηριακή κατάσταση έλλειψης της ελευθερίας της γάτας και λόγω του 

εγκλεισμού της στο σπίτι της κυρίας της, η Πουπέτα αποφασίζει να συγγράψει το 

δικό της βιβλίο. Η έλλειψη αναπληρώνεται με τη δημιουργία. Στο πρώτο όνειρο η μία 
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ηρωίδα, η Πουπέτα, έχει ρόλο ανταγωνιστή απέναντι στην άλλη, την κυρά της, 

εφόσον μετατρέπει το φορτίο του καραβιού και κάνει αυτό που θέλει εκείνη. Στα 

επόμενα δύο όνειρα η γάτα γίνεται βοηθός και δωρητής της κυρίας της, στη διάθεση 

της οποίας θέτει το μαγικό μέσο (σ. 21, 30). Λειτουργία μαγικού μέσου επιτελεί η 

ουρά της γάτας, όταν τη χτυπά τρεις φορές –ένας από τους μαγικούς αριθμούς-  και 

‘γνωστοποιεί μόνο τον γητευτικό λογότυπο’ (Προπ, 1991: 52) ‘κατ-γατ-καραγάτ’, 

ώστε να διορθωθούν τα κακώς κείμενα.   

Οι μαγικές λέξεις ‘Κατ-γατ-καραγάτ’ επαναλαμβάνονται αρκετές φορές στο 

κείμενο και  δίνουν τον τίτλο του βιβλίου.  

Στο βιβλίο ‘Κατ-γατ-καραγάτ’ γίνεται λόγος για τα όνειρα της μίας ηρωίδας, 

της δασκάλας – συγγραφέως,  στα οποία η γάτα παρεμβαίνει και τους αλλάζει την 

έκβαση. Έτσι στο πρώτο όνειρο η γάτα παίζοντας μετατρέπει το φορτίο του καραβιού 

από γαλάζια τριαντάφυλλα σε σαρδέλες Καλλονής. Ο Μερακλής αναφέρει ότι σε 

παραμύθια της Ανατολής με όνειρα, κάποιες φορές οι ήρωες ‘ήταν σαν να έπαιζαν μ’ 

αυτά’ (Μερακλής, 1993: 318-319). Ο ίδιος όμως παρατηρεί στη συνέχεια ότι ‘κατά 

κανόνα οι άνθρωποι δεν έπαιζαν με τα όνειρά τουςꞏ  απεναντίας’. Και θεωρεί μαζί με 

άλλους ερευνητές ότι ‘..βάσανα, άγχη και φαντασιώσεις …έχει φέρει στο παραμύθι 

το όνειρο’(Μερακλής, 1993: 315). Κάτι ανάλογο συμβαίνει στο δεύτερο όνειρο - 

εφιάλτη, που εκτυλίσσεται στο παρελθόν. Σ’ αυτό απειλείται ο παράδεισος της 

παιδικής-μαθητικής ηλικίας από τη δράση ξυλοκόπων, που επιχειρούν να κόψουν τις 

μισές ελιές της σχολικής αυλής. Το τελευταίο όνειρο είναι προσανατολισμένο στο 

μέλλον και είναι η επιθυμία της δασκάλας, την οποία εκπληρώνει  η Πουπέτα. Το 

όνειρο αυτό μπορεί να παραλληλιστεί με τα νανουρίσματα, «μια ιδιάζουσα έκφραση 

ονείρου», όπου «τα νήπια κοιμούνται και οι μητέρες τους ονειρεύονται για 

λογαριασμό τουςꞏ είναι ένα όνειρο στον ξύπνο, στο οποίο προβάλλονται οι επιθυμίες 

τους, οι πόθοι τους» (Μερακλής, 1993: 320). Εν γένει στο παραμύθι ‘Κατ-γατ-

καραγάτ’ ομοιότροπα με τις παραδοσιακές αφηγήσεις, τα όνειρα προωθούν την πλοκή 

και κινούν τη δράση. Το όνειρο, πρεσβεύει ο Μερακλής, λειτουργεί ως όχημα στον 

παραμυθικό χωροχρόνο και ‘μας πηγαίνει όπου θέλει – ή όπου θέλουμε- είτε τοπικά 

είτε χρονικά, ανοίγει πανιά για πάντα και για παντού: «όπου θέλει πνει»’ (Μερακλής, 

1993: 322). 

Στην παραμυθική διήγηση συμπεριλαμβάνονται στοιχεία, τα οποία 

σχετίζονται με την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής που η Φραγκούλη ήταν 
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παιδί και ειδικότερα με καθημερινές συνήθειες των παιδιών στον χώρο του 

επαρχιακού σχολείου (σ. 28-29).    

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Στο έργο ‘Κατ-γατ-καραγάτ’ εντοπίζονται υφολογικά στοιχεία που 

αναδεικνύουν τις επιδράσεις από το παραδοσιακό παραμύθι. Πέρα από το καθαρό της 

περίγραμμα η ιστορία μπορεί να αναγνωσθεί ως αλληγορία με χαρακτήρα διδακτικό 

αλλά και ευτράπελο, όπως και τα παραδοσιακά παραμύθια με ζώα (Χατζητάκη- 

Καψωμένου, 2002: 48). Οι φανταστικές διηγήσεις με ανθρωπόμορφα ζώα πολύ 

συχνά υποκαθιστούν καταστάσεις πραγματικές και δύσκολες. Στις σύγχρονες 

ιστορίες οι ήρωες είναι ζώα που μιλούν, σκέφτονται και συμπεριφέρονται σαν 

άνθρωποι. Πολλές φορές οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν είναι ρεαλιστικές και τα 

ζώα αντιπροσωπεύουν ανθρώπινους τύπους.  

Από τις δύο ηρωίδες η δασκάλα-συγγραφέας, δεν κατονομάζεται και 

παρουσιάζεται απόκοσμη και κοιμωμένη. Η γάτα όμως, έχει όνομα. Ονομάζεται 

Πουπέτα, όπως και η πραγματική γάτα της Φραγκούλη. Το όνομα αυτό προέρχεται 

από τη γαλλική λέξη poupette, που σημαίνει ‘κουκλίτσα’, και παραπέμπει στα 

παιχνίδια των μικρών κοριτσιών. Για πολλά παιδιά, άλλωστε, το κατοικίδιο αποτελεί 

–δυστυχώς- ένα ακόμη παιχνίδι.  

Ο παμψυχισμός, κύριο υφολογικό γνώρισμα του παραμυθιού, εντοπίζεται στο 

έργο της Φραγκούλη. Όχι μόνο η γάτα Πουπέτα αλλά ακόμα και τα δέντρα 

προσωποποιούνται και αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες: ‘κυρίες ακακίες’ (σ. 30), 

‘κύριοι ευκάλυπτοι’ (σ. 29), ‘το βουβό κλάμα των δέντρων’ (σ. 30). 

Το παραμύθι ‘Κατ-γατ-καραγάτ’ στηρίζεται στις αντιθέσεις: ελευθερία-

δέσμευση, ύπνος – ξύπνος. Η μια ηρωίδα, η κυρία της γάτας, βρίσκεται ως επί το 

πλείστον εν υπνώσει, ενώ η γάτα είναι πάντοτε εν δράσει. Οι αντιθέσεις συνεχίζονται 

με τη μετάβαση από τα όνειρα στην πραγματικότητα. 

Στο έργο, όπως και στα λαϊκά παραμύθια, εντοπίζονται ηχοποίητες λέξεις: 

«Φρουου, φρουου… ζουπ»(σ. 39). Επίσης σε δύο σημεία παρεμβάλλονται στίχοι στο 

κειμενικό σώμα.  
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 ι. ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

Το βιβλίο «Ελιά στο πέλαγος» περιλαμβάνει έντεκα μικρές ιστορίες με 

διαφορετικό περιεχόμενο, χωρίς ενιαίο μύθο. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Σε σχέση με τα μορφολογικά γνωρίσματα του παραμυθιού, παρατηρούμε ότι 

σε  όλες τις ιστορίες του βιβλίου, όμοια με το λαϊκό παραμύθι, ο χρόνος μοιάζει να 

είναι ένα αόριστο τώρα ή και πάντα. Ο τόπος είναι αόριστος, άλλες ιστορίες 

εκτυλίσσονται σε αστικό σκηνικό, ενώ άλλες σε υπαίθριο τοπίο. Αν και δεν δίνονται 

συγκεκριμένα στοιχεία ή πληροφορίες για τους χώρους που οι ιστορίες 

διαδραματίζονται, κάποιες εικόνες παραπέμπουν στη γενέτειρα της συγγραφέως, τον 

Μόλυβο, όπως τα καφενεία και το λιμάνι, γνωστά από άλλα κείμενά της.  

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Το έργο της Φραγκούλη παρουσιάζει σε κάποια σημεία ομοιότητες ύφους με 

το παραδοσιακό παραμύθι. Ήρωες είναι άνθρωποι, ζώα, δέντρα κι άλλα άψυχα που 

επισυνάπτουν μεταξύ τους σχέσεις. Η διαπλοκή ηρώων από διαφορετικά πεδία 

δημιουργεί τη μαγεία του παραμυθιού. Όλοι οι ήρωες προσωποποιούνται και έχουν 

σκέψεις και συναισθήματα. Στην πρώτη ιστορία γνωρίζουμε τον «ποιητή των 

παραμυθιών…» (σ.7), μία φιγούρα μυστηριώδη, απ’ τον οποίο προέρχονται τα 

παραμύθια με τη διαμεσολάβηση της συγγραφέως, κι ενός πουλιού που τα μεταφέρει 

στον προορισμό τους. Σε άλλες ιστορίες ήρωες είναι καθημερινοί, συνηθισμένοι 

άνθρωποι, παιδιά και ενήλικες, με ονόματα συνηθισμένα ή χωρίς καθόλου ονόματα, 

σαν αυτούς που ζουν δίπλα μας.  Κάποια ονόματα πάραυτα είναι συμβολικά, όπως 

στα λαϊκά παραμύθια, και προέρχονται από «φανερές ιδιότητες, προτιμήσεις, 

καθημερινές συνήθειες» (Κανατσούλη, 1997: 52).  Έτσι στην ιστορία «Καλοκαίρι 

στο κεφάλι» ο ήρωας ονομάζεται Χαράλαμπος. «Και δεν τον φώναζε κανείς ούτε 

Χάρη ούτε Λάμπη. Μόνο Χαράλαμπο και Χαραλάμπη. Το όνομά του το ταίριαξε με 

τη ζωή του, τα γενέθλιά του που ήτανε κατακαλόκαιρο και έλαμπαν όλα, ο ήλιος, τα 

γενέθλια, το όνομά του» (σ. 37). Το ίδιο συμβαίνει και στην ιστορία «Σάλασσα πιλά», 

όπου ο ήρωας ονομάζεται Σπύρος και η αγαπημένη του γιαγιά τον αποκαλεί Σπόρο 

και Σποράκο δηλώνοντας την έννοια του νεαρού απογόνου (σ. 55-56). Αλλά και το 
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όνομα του Σωτήρη στην ιστορία «Ελιά στο πέλαγος» αποδίδει έμμεσα τις ιδιότητές 

του στον ήρωα, ο οποίος ‘σώζει’ την ίδια του τη ζωή, δημιουργώντας με τις λέξεις τα 

φανταστικά του καταφύγια. Η Ευανθία της τελευταίας ιστορίας τελικά  

αντιλαμβάνεται τις ιδιότητες των ονομάτων, αφού για ένα ολόκληρο καλοκαίρι ο 

πλάτανος την καλεί με τ’ όνομά της και στο τέλος του καλοκαιριού  εκείνη 

αποφαίνεται: «Πλάτανε!...Πλάτανε: Ωραίο δέντρο! Και όνομα ταιριαστό στην όψη 

και την κορμοστασιά σου!» (σ. 60). Εκτός από τα πρόσωπα πρωταγωνιστικό ρόλο 

παίζουν και ζώα, όπως το ψάρι λύχνος και το χελιδόνι του χειμώνα, καθώς και 

δέντρα, όπως ο ευκάλυπτος, η ελιά στη μέση του πελάγους, ο πλάτανος, που μιλά με 

το κορίτσι. Αλλά και άψυχα, όπως το φεγγάρι, που κοιτάζει τη μικρή Μυρτώ και 

συνομιλεί μαζί της νοερά, οι ώρες που κάθονται στο μπαστούνι του παππού και του 

φιλούν το χέρι, ακόμα και οι λέξεις. Κανένας από τους ήρωες δεν περιγράφεται ούτε 

δίνεται κάποιος χαρακτηρισμός γι’ αυτόν.    

Ο παμψυχισμός, κύριο υφολογικό γνώρισμα του λαϊκού παραμυθιού, 

διατηρείται, αφού όλα τα πλάσματα έχουν ανθρώπινες ιδιότητες: ο ευκάλυπτος, ο 

λύχνος, η ελιά στη μέση του πελάγους, ο κότσυφας, το φεγγάρι, το μικρό χελιδονάκι, 

ο πλάτανος. Ακόμα και οι χαμένες ώρες προσωποποιούνται: ‘..φιλούν το χέρι..’ του 

παππού και του ‘ψιθυρίζουν πως η ζωή είναι ωραία, ωραία κι ας είναι δύσκολη’ 

(σ.24). Αλλά και οι λέξεις, που μένουν κοντά στον ποιητή των παραμυθιών και 

«συγυρίζουν τις γωνίες του μυαλού του» (σ. 7). Όλα τα άψυχα αποκτούν ζωή και 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δράση.  

Στην ιστορία «Σάλασσα πιλά» παρεμβάλλονται στίχοι του γνωστού 

τραγουδιού ‘Θάλασσα πλατιά’ (σ. 56, 57) διασκευασμένοι με τρόπο που θυμίζει την 

ομιλία των μικρών παιδιών. Αν και οι στίχοι δεν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην 

εξέλιξη της ιστορίας, τέρπουν τον αναγνώστη-παιδί που έχει τέτοιου είδους βιώματα.  

Σε τρία σημεία του βιβλίου, η Φραγκούλη με γνωμική διάθεση τοποθετεί στο 

τέλος της ιστορίας λαϊκά σοφά λόγια, ως επιμύθιο. Η ιστορία «Στρώμα από λέξεις» 

τελειώνει με τη φράση: «Γιατί έτσι είναι το σωστό, ό,τι μας αρέσει να μην το κρατάμε 

μόνο για τον εαυτό μας,  να το μοιραζόμαστε» (σ. 8). Στην ιστορία «Το δώρο που 

άργησε», η συγγραφέας επισημαίνει πως «Το καλό αργεί καμιά φορά, αλλά έρχεται» 

(σ.29). Και στην τελευταία ιστορία «Η Ευανθία και ο πλάτανος», η δημιουργός μας 

υπενθυμίζει ότι  «Όταν οι λέξεις είναι ζυγισμένες, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια 

και τα λίγα είναι του πλούτου το ζουμί» (σ. 60). Αλλά και στην ιστορία «Το χελιδόνι 



 

57 

 

του χειμώνα» το παραμύθι τελειώνει με την άποψη της συγγραφέως: «Τι όμορφο 

είναι να μπορούν οι άνθρωποι, αν είναι για καλό, να αλλάζουν τις συνήθειες και τις 

αποφάσεις τους» (σ. 51). Η ύπαρξη επιμυθίου είναι συχνό φαινόμενο των λαϊκών 

μύθων. Ο Αναγνωστόπουλος επισημαίνει ότι «πολλές φορές ο αφηγητής παρεμβάλλει 

γνώμες δικές του ή λαϊκά σοφά λόγια … για να ποικίλει την ιστορία και να την 

καταστήσει περισσότερο επαγωγό. (Αναγνωστόπουλος, 1997: 41).   

Η «Ελιά στο πέλαγος» είναι ένα παραμύθι εντελώς ξεχωριστό και πρωτότυπο. 

Διατηρεί ωστόσο τους δεσμούς του με τη λαϊκή διήγηση σε ότι αφορά την ηθική του 

παραμυθιού: όπως και στο λαϊκό παραμύθι, που ο ήρωας, όσο δυνατός κι αν είναι, 

έχει ανάγκη πάντοτε τη βοήθεια των άλλων, έτσι κι εδώ το στοιχείο της συνεργασίας, 

της σύμπνοιας, της αλληλεγγύης είναι κυρίαρχο. Οι ήρωες αισθάνονται ο ένας τις 

ανάγκες του άλλου, συνεργάζονται ή αλληλοβοηθιούνται και με λόγια και με έργα. 
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Ι. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 

 

Από την αρχαιότητα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα δεν έχουμε κείμενα 

γραμμένα ειδικά για παιδιά. Ως αναγνώσματα των παιδιών χρησιμοποιούνταν 

λογοτεχνικά κείμενα για μεγάλους, που όμως το περιεχόμενό τους ανταποκρινόταν 

στις εκάστοτε παιδαγωγικές αντιλήψεις (Σακελλαρίου, 1982: 42-49). ‘Η είσοδος του 

παιδιού στη λογοτεχνία είναι ένα καινούριο γεγονός για τον 19ο αιώνα, όχι μόνο σε 

σχέση με την ελληνική δημιουργική πραγματικότητα, αλλά και με την ευρωπαϊκή’ 

(Πάτσιου, 1991: 23). ‘Η δημιουργία λογοτεχνίας αποκλειστικά για παιδιά είναι 

συναρτημένη άμεσα με το ενδιαφέρον της πολιτείας για το παιδί και την εκπαίδευσή 

του’(Κατσίκη- Γκίβαλου, 1995: 18). Οι συγγραφείς ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα, στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί, έγραφαν βιβλία που στόχευαν 

πρωτίστως στον ηθικοδιδακτισμό και τη νοησιαρχία και όχι στην αισθητική 

απόλαυση του έργου τέχνης (Οικονομίδου, 2000:  29). Η παιδική ηλικία έως τότε 

θεωρούνταν προστατευμένη περιοχή και τα παιδιά ανίκανα να κατανοήσουν τις δομές 

του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.  

Το 1970 σημειώνεται σημαντική τομή και η ελληνική παιδική λογοτεχνία  

μπαίνει στην «περίοδο άνθησής της» (Αναγνωστόπουλος, 1991: 135). Εξαιτίας  

ιδεολογικών ζυμώσεων, κοινωνικών ανακατατάξεων, πολιτικών εξελίξεων, νέων 

οικονομικών συνθηκών αλλά και πορισμάτων της Ψυχολογίας και της  Παιδαγωγικής 

σχετικά με τη φύση και την αγωγή του παιδιού, η λογοτεχνία για παιδιά και νέους 

ανανεώνεται θεματολογικά και εκφράζει έναν ρόλο αυτόνομο του παιδιού είτε ως 

ήρωα είτε ως αναγνώστη. ‘Στα βιβλία αυτής της περιόδου δίνεται βάρος στη 

διαμόρφωση παιδιών και νέων που είναι συνειδητοποιημένοι κοινωνικά και 

επιστημονικά και που η ανάπτυξη και ο χαρακτήρας τους διαμορφώνεται σε 

συσχετισμό με τις κοινωνικές σχέσεις’ (Κατσίκη- Γκίβαλου, 1995: 21).   

Από το 1970 και εξής οι νέες θέσεις της παιδοψυχολογίας και ιδίως οι θέσεις 

του Piaget για το παιδί και τα στάδια της γνωστικής του ανάπτυξης επηρέασαν την 

αντίληψη για τους πιθανούς ρόλους της λογοτεχνίας στην κοινωνικοποίηση του 

παιδιού. Το ανήλικο άτομο δεν θεωρείται πια μικρογραφία του ενήλικα, όπως σε 

παλαιότερες εποχές αλλά «αυτόνομη ύπαρξη», που πρέπει να έρχεται σταδιακά σε 

επαφή με την κοινωνική, ιδεολογική και πολιτική πραγματικότητα, για την  οποία 
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πρέπει να καλλιεργηθεί αίσθημα ευθύνης (Καλλέργης, 1995: 92). Άρα έχει ανάγκη 

από βιβλία προσαρμοσμένα με κατάλληλο τρόπο στο γλωσσικό και πνευματικό του 

αισθητήριο. 

Υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων διαφοροποιείται η θεματική των 

αναγνωσμάτων της παιδικής λογοτεχνίας, καθώς επικρατεί η άποψη του Bruner ότι 

όλα τα θέματα μπορούν να ειπωθούν στα παιδιά αλλά με τον κατάλληλο τρόπο. 

«Κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που απασχολούν τη διεθνή και ελληνική 

κοινωνία, η σύγχρονη τεχνολογία με τις θετικές και αρνητικές πλευρές της, η 

μόλυνση του περιβάλλοντος, ο γιγαντισμός των αστικών κέντρων και οι 

απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στις σημερινές μεγαλουπόλεις και άλλα πολλά 

θέματα που συνδέονται άμεσα με την υφή του σημερινού πολιτισμού, 

προβληματίζουν έντονα τους Έλληνες συγγραφείς βιβλίων για παιδιά και νέους» 

(Καλλέργης, 1995: 91)   

Ταυτόχρονα με τη διεύρυνση της θεματολογίας παρατηρείται διαφοροποίηση 

στον τρόπο γραφής των κειμένων, όπου χρησιμοποιείται γλώσσα απλή, 

καλλιεργημένη, χωρίς να είναι πομπώδης. Τονίζεται η αισθητική αξία των κειμένων, 

η αισθητική απόλαυση και η συγκινησιακή φόρτιση που προκαλείται στον αποδέκτη. 

Οι σύγχρονοι συγγραφείς απευθύνονται στο παιδί με «ανθρωπιστικό ρεαλισμό» 

(Αναγνωστόπουλος, 1993: 86), ειλικρίνεια, ενίοτε με  χιούμορ ανταποκρινόμενοι 

στην απαίτηση του παιδιού για ισότιμη αντιμετώπιση και ικανοποίηση των δικών του 

αναγκών. Εν τούτοις ο συγγραφέας των παιδικών αναγνωσμάτων πρέπει να έχει 

διαρκώς κατά νου το κοινό στο οποίο απευθύνεται, ώστε να προσαρμόζει ανάλογα το 

αφηγηματικό μήνυμα. Το μήνυμα αυτό υπακούει στην ανάγκη της μετάδοσης 

γνώσεων και της ηθικής και κοινωνικής διαπαιδαγώγησης, εφόσον ο ρόλος της 

παιδικής λογοτεχνίας είναι διαπλαστικός και διαμορφωτικός (Πάτσιου, 1987: 10).  

Ένα λογοτέχνημα για να κριθεί κατάλληλο για την παιδική ηλικία πρέπει 

αφενός να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες αισθητικές και ψυχοπαιδαγωγικές 

απαιτήσεις και αφετέρου να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις (Σακελλαρίου, 1982: 17 

κ.ε). Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο τόσο στον γλωσσικό όσο και στον 

γνωσιολογικό πλούτο του παιδιού  λαμβάνοντας υπ όψιν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

και τις εμπειρίες του. Επιπροσθέτως πρέπει να ικανοποιεί την ανάγκη για κίνηση, 

παιχνίδι, χαρά, στοιχεία που προσιδιάζουν στην παιδική ψυχοσύνθεση και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αισιοδοξίας για τη ζωή.  Πρέπει να είναι γραμμένο 
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με τρόπο που να μην προκαλεί έντονες συναισθηματικές εξάρσεις αλλά να διατηρεί 

ήπιους τόνους, ώστε να προφυλάσσει το παιδί από έντονες συγκινήσεις που, πιθανόν, 

να τραυματίσουν τον εύθραυστο ψυχικό του κόσμο. Το καλό λογοτέχνημα για παιδιά 

οφείλει να είναι απλό, παραστατικό και εποπτικό, να καλλιεργεί στο κοινό που 

απευθύνεται ευγενικά συναισθήματα και να δημιουργεί την παρόρμηση για τέλεση 

ανώτερων πράξεων.    

Ο 20ός αιώνας δίνει νέο προσανατολισμό στο παραμύθι, που ‘διατηρεί το 

μυθικό στοιχείο αλλά συμπλέκει την πραγματικότητα με τη φαντασία’ (Κατσίκη- 

Γκίβαλου, 1995: 22). Η φαντασία, σύμφωνα με την άποψη του Zipes, που παραθέτει 

η Οικονομίδου, γίνεται  «ένα μέσο για να προβληθούν αντιλήψεις και μοντέλα ζωής 

που δεν αλλοτριώνουν τον άνθρωπο» (Οικονομίδου, 2000: 25). Έτσι το παράλογο, το 

ονειρικό, το φανταστικό αποτελούν τον κύριο άξονα και των μοντέρνων παραμυθιών. 

Πολλοί συγγραφείς υιοθετούν το δομικό μοντέλο του παραδοσιακού παραμυθιού για 

να δημιουργήσουν σύγχρονα παραμύθια. Ο κόσμος του ονείρου συμφύρεται με τον 

κόσμο της καθημερινής πραγματικότητας και τα παραδοσιακά παραμύθια 

μεταμορφώνονται, αφού εισάγονται σ’ αυτά στοιχεία του σύγχρονου κόσμου. Η 

Ανδρουτσοπούλου  παρατηρεί ότι «τα σύγχρονα παραμύθια είτε εισάγουν νέα 

στοιχεία στα παραδοσιακά πλαίσια είτε παρουσιάζουν χαρακτήρες παραδοσιακών 

παραμυθιών σε σύγχρονες, συχνά κωμικές καταστάσεις, είτε, κρατώντας το μαγικό 

στοιχείο, ασχολούνται με εντελώς σύγχρονα θέματα και πλάθουν σύγχρονους ήρωες. 

Ο βασικός παραδοσιακός κώδικας ωστόσο παραμένει» (Πέτροβιτς – 

Ανδρουτσοπούλου. 1995: 41). Η Escarpit θεωρεί πως αυτή η ‘επαν-ανακάλυψη’ είναι 

ιδιαιτέρως δημιουργική και διευρύνει το θαυμαστό στοιχείο. Νεράιδες, μαγικά 

αντικείμενα απροσδόκητες συναντήσεις κωδικοποιημένων προσώπων 

αντικαθίστανται από τη δημιουργική φαντασία, το παράλογο, το όνειρο, το 

φανταστικό, ενώ παράλληλα ανανεώνεται η θεματολογία και εκσυγχρονίζεται η 

αφήγηση (Escarpit, 1995: 37 κ.ε.).  

Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι το παραμύθι στην ιστορική του πορεία 

διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές επιταγές, καθώς και με το 

αξιακό και πολιτισμικό πλαίσιο κάθε χώρας. Επιπλέον παρατηρείται η μεταστροφή 

της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους από τη νοησιαρχία και τον άκρατο διδακτισμό 

του 19ου αιώνα προς τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία και τον προβληματισμό. 
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Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το έντεχνο παραμύθι ακολουθεί δυο μεγάλες, 

όχι πάντα ευδιάκριτες τάσεις. Χάριν διευκόλυνσης μπορούμε να ονομάσουμε την 

πρώτη τάση σύγχρονο παραμύθι, ενώ τη δεύτερη  νεοτερικό παραμύθι. Στην πρώτη 

περίπτωση οι παραμυθάδες  αξιοποιούν πολλά από τα στοιχεία δομής και τις τεχνικές 

αφήγησης του παραδοσιακού παραμυθιού εμπλουτίζοντας, όμως τη θεματολογία με 

σύγχρονους προβληματισμούς. Οι συγγραφείς που εκπροσωπούν την άλλη τάση 

εργάζονται πιο ριζοσπαστικά. Ανατρέχουν στα λαϊκά παραμύθια  και ανατρέπουν, 

παρωδούν, διακωμωδούν τα νοήματά τους και αλλάζουν είτε το περιεχόμενο είτε 

τους αφηγηματικούς  τρόπους εκφοράς. Η δεύτερη αυτή τάση αντανακλά και 

επηρεάζεται τόσο από τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων, όσο 

και από τις σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνίας.  

 

1. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 

Το σύγχρονο παραμύθι διαφοροποιείται από το παραδοσιακό και 

αυτονομείται ως είδος της παιδικής λογοτεχνίας. Εξάλλου προέρχεται από επώνυμους 

δημιουργούς και ως εκ τούτου συνδέεται με τα προσωπικά βιώματα και τους 

προβληματισμούς του κάθε συγγραφέα και λιγότερο με τα συλλογικά βιώματα της 

ομάδας, όπως συνέβαινε με το λαϊκό παραμύθι (Κανατσούλη, 1997:57). Αυτό δεν 

σημαίνει ότι το  σύγχρονο παραμύθι είναι αποκομμένο από το περιβάλλον και τις 

σύγχρονες συνθήκες ζωής. Απεναντίας μάλιστα τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής 

δίνουν αφορμές για ενασχόληση στους συγγραφείς. Έτσι η επιστημονική πρόοδος και 

η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, η κατάκτηση του διαστήματος, η αστικοποίηση 

της ζωής, τα οικολογικά προβλήματα, η οικογενειακή ζωή, η σχέση με τα ζώα , η 

επικοινωνία με άλλους λαούς αλλά και με το διάστημα εμπλουτίζουν τη θεματολογία 

τους (Αναγνωστόπουλος, 1993: 95).    

Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου παραμυθιού μπορούν να συνοψιστούν στα 

εξής: (Κανατσούλη, 1997: 57 -58 & Αναγνωστόπουλος, 1993: 95)  

 Αποφεύγεται ο έντονα μαγικός κόσμος του λαϊκού παραμυθιού, περιορίζεται 

η αχαλίνωτη φαντασία και το μαγικό στοιχείο συρρικνώνεται. Υπάρχει μια τάση 

απομυθοποίησης και κυριαρχίας του ρεαλισμού της σύγχρονης καθημερινότητας. 

 Η τεχνολογία εισχωρεί στα παραμύθια και αντικαθιστά όλο και περισσότερο 

τις μαγικές σκούπες και τα μαγικά χαλιά.  
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 Αποφεύγονται οι αγριότητες, οι βιαιότητες  και οι θηριωδίες  για τις οποίες τα  

λαϊκά παραμύθια είχαν κατηγορηθεί. 

 Έχει υποχωρήσει ο ηθικοδιδακτισμός και καλλιεργείται ο προβληματισμός για 

σύγχρονα προβλήματα. Η διδαχή έρχεται αβίαστα.  

 Το σύγχρονο παραμύθι διαδραματίζεται σε μια κοινωνία αταξική χωρίς 

βασιλιάδες και πρίγκιπες. Δίχως ρατσισμό και σεξισμό. 

 Η αναφορά σε θρύλους και μύθους του λαϊκού πολιτισμού είναι μάλλον 

ασθενική.  

 Συχνά η αφήγηση διανθίζεται με ευτράπελα επεισόδια, όπου το χιούμορ 

κυριαρχεί, ενώ άλλες φορές κυριαρχεί το λυρικό και το ονειρικό στοιχείο. 

 Το σύγχρονο παραμύθι έχει ύφος απλό και πλοκή σύντομη δίχως πολλά 

επεισόδια. 

 Διατηρείται το ευτυχισμένο τέλος και η δικαίωση του καλού και προβάλλεται 

η πίστη και η αισιοδοξία για τον αγώνα της ζωής. 

Οι σύγχρονοι συγγραφείς υπηρετούν το είδος με τον καλύτερο τρόπο και 

προσφέρουν στο αναγνωστικό κοινό παραμύθια διασκεδαστικά, ελκυστικά, που 

τιμούν τόσο την παράδοση του είδους όσο και την προσωπικότητα του αποδέκτη 

τους. Σ’ αυτούς ανήκει και η Φραγκούλη, για το έργο της οποίας θα γίνει λόγος 

παρακάτω. Το σύγχρονο παραμύθι με μια μαγεία που δεν στηρίζεται σε μαγικά 

πρόσωπα ή αντικείμενα αλλά στη δημιουργική φαντασία, στο παράλογο και στους 

φανταστικούς τόπους, τοποθετείται ανάμεσα στον κόσμο του λαϊκού παραμυθιού και 

τον πραγματικό κόσμο (Escarpit, 1995: 114). Παράλληλα ένας νέος 

προσανατολισμός κάνει την εμφάνισή του στον χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και 

νέους με διάθεση ανατροπής των παραδοσιακών συμβάσεων. Θα επικεντρωθούμε 

στους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτήν την αλλαγή. 

 

2. ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα και, ιδίως, μετά το 1970 

σημειώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο σημαντικές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές 

αλλαγές, οι οποίες οδήγησαν σε εξελίξεις στον τομέα  της παιδαγωγικής και της 

ψυχολογίας. Νέοι τρόποι έκφρασης αναζητήθηκαν και στην παιδική λογοτεχνία, 

αφού τα έως τότε κείμενα δεν μπορούσαν να περιγράψουν ούτε την κοινωνία ούτε 
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και την περιπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων: ‘…τα θεωρούμενα «κλασικά» έργα 

παιδικής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα τα παραμύθια δεν μπορούν πια να θεωρηθούν ότι 

βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν τον περιβάλλοντα κόσμο και να χειραφετηθούν ως 

άτομα μέσα σ’ αυτόν’ (Οικονομίδου, 2000: 22). Υπήρξε ανάγκη για νέα κείμενα, τα 

οποία να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μορφές της πραγματικότητας.  

Ήδη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πολλοί συγγραφείς 

επηρεασμένοι από τις αγριότητες που είχε ως συνεπακόλουθο, εστίασαν την προσοχή 

τους στην αξία της ανθρώπινης ζωής κι ελευθερίας και ιδίως στην ανάγκη σθεναρής 

αντίστασης στις δυνάμεις του κακού. Οι μύθοι που κατασκευάζονται σ’ ένα τέτοιο 

κλίμα υπερβαίνουν την  κεντρική ηθική σύγκρουση καλού – κακού, εγείρουν νέους 

προβληματισμούς και ανοίγουν νέα θέματα συζήτησης. Ζητήματα όπως ο αυθαίρετος 

απολυταρχισμός, που πηγάζει είτε από το κράτος είτε από τον ενήλικα, οι κοινωνικές 

διακρίσεις με βάση έμφυλες ή ταξικές διαφορές, η κοινωνική καταπίεση τίθενται υπό 

αμφισβήτηση (Οικονομίδου, 2000: 25-27). 

Οι έντονες ιδεολογικές και κοινωνικές αναζητήσεις της δεκαετίας του ’60, τα 

φιλειρηνικά κινήματα, το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δεύτερο κίνημα 

του φεμινισμού, οι διεκδικήσεις κοινωνικών ομάδων αλλά και κρατών του τρίτου 

κόσμου είναι ορόσημα που αρδεύουν τη θεματική  των παραμυθιών.  Έτσι σε πολλά 

έργα αμφισβητούνται οι παραδοσιακές αξίες, όπως αυτές παρουσιάζονται και 

επιβάλλονται μέσω των παραδοσιακών παραμυθιών. Επιπλέον έχει θεωρηθεί ότι το 

παιδί λόγω της μικρότερης εμπειρίας του σχετικά με τις αφηγηματικές συμβάσεις και 

λόγω άγνοιας των στερεοτύπων, είναι σε θέση να δεχτεί   ευκολότερα το καινούριο 

και πιο ανατρεπτικό που μπορεί να εκφράζεται από τα παραμύθια (Οικονομίδου, 

2000: 63). 

Σήμερα που ο ενθουσιασμός και η ευφορία του ’60 έχουν αντικατασταθεί με 

απογοήτευση και αμφισβήτηση των πάντων, το παραμύθι γίνεται ο καθρέφτης που 

προβάλει τη σχετικοποίηση των αξιών (Οικονομίδου, 2000: 39). Σε απάντηση 

προβλημάτων οικονομικών, οικολογικών, ρατσισμού, σεξισμού και κάθε μορφής 

αυταρχισμού, ο ρόλος του φανταστικού και παραμυθικού στοιχείου είναι να προβάλει 

αντιλήψεις και μοντέλα ζωής που δεν αλλοτριώνουν τον άνθρωπο αλλά τον 

απελευθερώνουν και του προτείνουν τρόπους ν’ αξιοποιήσει δημιουργικότερα και 

πληρέστερα τις ικανότητές του (Οικονομίδου, 2000: 172).  
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Τα κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας που εμφανίζονται από το 1970 κι εξής, 

είναι διαφοροποιημένα ως προς τη γλώσσα, τη θεματολογία, τη χαρακτηρολογία, την  

εικονογράφηση και την αφηγηματική φωνή, δηλαδή την οπτική γωνία που εκφέρεται 

η αφήγηση. Αυτά εκπροσωπούν την τάση της νεοτερικότητας στην παιδική 

λογοτεχνία.  Τα νεοτερικά έργα επιδιώκουν αφενός να συνδιαλλαγούν  με τα έργα της 

παραδοσιακής λογοτεχνίας  και αφετέρου να εκφράσουν νέους προβληματισμούςꞏ με 

τρόπο έντονα διαφορετικό από τα συνηθισμένα παιδικά αναγνώσματα φιλοδοξούν ν’ 

αποκαλύπτουν στους αναγνώστες τους την πραγματικότητα σ’ όλη την 

πολυεδρικότητά της και να τους εισάγουν προοδευτικά στο χώρο του 

προβληματισμού και των ιδεολογικών ζυμώσεων (Καλλέργης, 1995: 91).  Τα έργα 

αυτά παρουσιάζουν ‘μία τάση, επίσης,  να συνομιλούν μεν με την μακρά παράδοση 

των παραμυθιών και των άλλων ειδών παιδικής λογοτεχνίας αλλά ταυτόχρονα να 

επιδεικνύουν  μέσα από τις παντός είδους επιλογές τους την απόσταση που τα χωρίζει 

από αυτήν, μια τάση, τέλος, να προβάλλουν την νεοτερικότητά τους’(Οικονομίδου, 

2000: 18).  

2.α. ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 

Μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις το παραμύθι δεν ήταν δυνατόν να μην 

επηρεαστεί. Το έντεχνο παραμύθι αντικατέστησε τη λαϊκή δημιουργία, αφού το 

παραδοσιακό ούτε τις ανάγκες των σημερινών παιδιών καλύπτει ούτε ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.  Η θεματολογία διευρύνεται και περιλαμβάνει 

θέματα όπως η ειρήνη, η ισότητα των φύλων, τα ναρκωτικά, το διαζύγιο, η 

μετανάστευση, η βία και ο εκφοβισμός, ώστε να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει τους 

αποδέκτες του. «Τα μηνύματα των σημερινών παραμυθιών έχουν να κάνουν με την 

οικολογία, την ειρήνη, την αγάπη, τη φιλία, την ελευθερία, την ισότητα-αξίες 

σημαντικές όσο και γενικές» (Κοντολέων, 1996: 442). Το παραμύθι ως είδος 

χρειαζόταν ανανέωση. 

Η νεοτερικότητα στο παραμύθι εμφανίζεται με την ανατροπή των 

παραδοσιακών συμβάσεων, που σχετίζεται με ‘…ανατροπή θεματολογικών και 

χαρακτηρολογικών στερεοτύπων ή ανατροπή των ρεαλιστικών τρόπων αφήγησης 

αλλά και των δεδομένων τρόπων αξιοποίησης του φανταστικού στοιχείου’ 

(Οικονομίδου, 2000: 41).Οι περισσότεροι συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας 

χρησιμοποιούν έναν από τους δυο τρόπους που καταγράφει ο Jack Zipes και οι οποίοι 
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συνιστούν την «τέχνη της ανατροπής» για τα παραμύθια: «Ο ‘κλασικός πλέον τρόπος 

είναι η μεταγραφή κλασικών κειμένων για παιδιά, η παραγωγή δηλαδή ενός νέου 

κειμένου μέσα από τη σκόπιμη και προβαλλόμενη διακειμενική σχέση του με κάποιο 

άλλο, προγενέστερο ή σύγχρονο» (Οικονομίδου, 2000: 42). Ο άλλος τρόπος 

συγγραφής είναι «…η συγχώνευση παραδοσιακών σχημάτων και σύγχρονων 

αναφορών μέσα σε πλοκές και περιβάλλοντα μη οικεία στον αναγνώστη, αλλά 

επιλεγμένα έτσι ώστε να διεγείρουν το ενδιαφέρον ή και την περιέργειά του» 

(Οικονομίδου, 2000: 43).  

Εφόσον γίνεται λόγος για ανατροπή παραδοσιακών συμβάσεων, πρέπει να 

μιλήσουμε για τα στοιχεία που συνιστούν την ‘ποιητική’ της ανατροπής και τους 

τρόπους, τις τεχνικές με τις οποίες πραγματώνεται. Τεχνικές της ανατροπής είναι η 

σάτιρα, η ειρωνεία, το χιούμορ και η παρωδία.  

Με τον όρο  σάτιρα χαρακτηρίζουμε ένα έργο ή ένα απόσπασμα έργου, ‘το 

οποίο έχει ταυτόχρονα σκωπτική και έντονα επικριτική διάθεση απέναντι σε 

συγκεκριμένα ζητήματα της επικαιρότητας ή της καθημερινής ζωής. Η σάτιρα 

βασίζεται κυρίως στα έξυπνα σχόλια, τα υπονοούμενα και τους υπαινιγμούς, καθώς 

και στη χρήση της ειρωνείας’ (Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, χ.χ.: 166). Με τη σάτιρα 

γίνεται «παιγνιώδης ανατροπή του οικείου» (Κωστίου, 2002: 45) που μέσα από το 

χιούμορ και την επιθετικότητα σκοπεύει να θίξει τα κακώς κείμενα και να 

προβληματίσει τους αποδέκτες. «…οι θεσμοί και οι κοινωνίες μπορούν ν’ 

αποτελέσουν αντικείμενο σάτιρας. Απ’ τη στιγμή που οι κοινωνίες βασίζονται σε 

ηθικά συστήματα θεωρητικά άψογα και άρα αδύνατα στην πράξη, παρέχουν στη 

σάτιρα ανεξάντλητο υλικό» (Κωστίου, 2002: 58).   

Η σάτιρα προϋποθέτει τη συμμετοχή του αναγνώστη και απευθύνεται σε 

κοινό με αυξημένη κριτική ικανότητα, καθώς και διάθεση ενεργοποίησης  για το 

κοινό καλό, στοχεύει «στη συνειδητοποίηση από μέρους του κοινού για τα κακώς 

έχοντα» (Κωστίου, 2002: 104).  Η σάτιρα εξάλλου είναι βασικό χαρακτηριστικό και 

του λαϊκού παραμυθιού, εφόσον «Υφέρπουσα ή καθαρή, διακωμωδώντας χαρακτήρες 

ή κοινωνικές ομάδες, [ενν. η σάτιρα] εισάγει το πλάγιο κωμικό, την αίσθηση δηλαδή 

ότι δεν γελάς μόνο, αλλά συλλογιέσαι ή προβληματίζεσαι» (Κανατσούλη,1996:182). 

Μία από τις τεχνικές της σάτιρας, που χρησιμοποιεί η  Φραγκούλη είναι η υπερβολή, 

όπου μεγεθύνονται τα αρνητικά μιας κατάστασης και μειώνονται τα θετικά.  
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Εκτός από τη σάτιρα, ένας άλλος τρόπος ανατροπής των παραδοσιακών 

συμβάσεων είναι και η ειρωνεία. Η ειρωνεία ονομάζεται «ο τρόπος λόγου όπου το 

νόημα είναι αντίθετο από τη διατύπωση» (Κωστίου, 2002: 116). Τον 18ο αιώνα η 

ειρωνεία θεωρήθηκε ρητορικό τέχνασμα αλλά από το 1950 κι έπειτα έγινε σαφές ότι 

η εξέταση των τρόπων και των τεχνικών με τις οποίες παρουσιάζεται η ειρωνεία, 

είναι βασικές στη μελέτη της λογοτεχνίας.  Η ειρωνεία προϋποθέτει τον είρωνα και το 

θύμα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές ειρωνείας, όπως η ‘ειρωνεία των καταστάσεων’ και 

η ‘δραματική ή τραγική ειρωνεία’(Κωστίου, 2002: 164-5).  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της ανατροπής είναι το αστείο, το κωμικό, 

χιούμορ. Και αυτό αποτελεί βασικό υφολογικό γνώρισμα και του λαϊκού παραμυθιού 

(Αναγνωστόπουλος,1997: 37). Με τη χρήση του χιούμορ αποφεύγεται ο διδακτισμός, 

ενώ παράλληλα προσεγγίζονται ορισμένες κοινωνικές καταστάσεις και ο αναγνώστης 

προβληματίζεται. Το κωμικό αναδεικνύεται μέσα από τις σκηνές του παραμυθιού, τις 

στιχομυθίες και τη συμπεριφορά των ηρώων.  

Η παρωδία αποτελεί ένα ακόμη από τα στοιχεία της ανατροπής και είναι η 

μεταμόρφωση ενός κειμένου με σκοπό να επανεκτιμηθεί το πρωτότυπο κείμενο. 

«Παρωδία δεν είναι δυνατόν να νοηθεί, εάν δεν προϋπάρχει ένα κείμενο αναφοράς. 

Το αρχικό κείμενο γίνεται αντικείμενο δευτερογενούς επεξεργασίας …» 

(Κανατσούλη,1996:182). Με την παρωδία γίνεται καταφανής η απόσταση, η 

διαφοροποίηση από το αρχικό κείμενο. Υπονομεύονται κύρια χαρακτηριστικά του 

αρχικού παραμυθιού, με τελικό σκοπό την ανανέωση και την ανάπλασή του. Επειδή 

στα έργα της Φραγκούλη δεν διακρίνουμε στοιχεία παρωδίας, δεν θα επεκταθούμε 

περισσότερο. 

Η υπονόμευση του τέλους του παραμυθιού, επίσης, συντελεί στην ανατροπή 

των παραδοσιακών συμβάσεων. Πολλοί από τους σύγχρονους συγγραφείς δεν 

επιλέγουν το κλασικό παραμυθικό αίσιο τέλος ‘κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα’, όπου ‘μετά το πέρας της αφήγησης ο χρόνος μετασχηματίζεται σε μια 

ατέρμονη διαδοχή ευτυχισμένων ημερών’(Καλογήρου, 2016: 796). Προτιμούν το 

‘ανοιχτό’ τέλος, όπου ‘η ιστορία εμφανίζεται κυκλική, καταλήγει σ’ ένα τέλος, που, 

σαν ελατήριο, είναι έτοιμο να εκτιναχθεί και πάλι στο χώρο του 

αφηγήσιμου’(Καλογήρου, 2016: 797). Η υπονόμευση του τέλους σε συνδυασμό με το 

ότι πολλά παραμύθια απευθύνονται εμμέσως και σε ενήλικο κοινό (cross over books), 

χαρακτηρίζει τα έργα των τελευταίων χρόνων και αποτελούν γνωρίσματα, που μας 
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επιτρέπουν να εντάξουμε τα κείμενα αυτά στην τάση της νεοτερικότητας.  Η 

ανατροπή του ευτυχισμένου τέλους αλλά και η κατάλυση της ίδιας της έννοιας του 

τέλους αποτελούν αφηγηματικές τεχνικές, οι οποίες, «…υπονομεύουν τις προσδοκίες 

που ο αναγνώστης προσκομίζει στην αναγνωστική διαδικασία» (Οικονομίδου, 2000: 

172). Το ανοιχτό τέλος καλείται ο ίδιος ο αναγνώστης να το συμπληρώσει με τον 

τρόπο που εκείνος επιλέγει. Επίσης αντανακλά «…τη θεωρία του ‘ανοικτού έργου’ 

του Umberto Eco αλλά και γενικότερα την κοινή πρακτική της μεταμοντέρνας 

λογοτεχνίας να αφήνει εκκρεμή την τελική έκβαση της ιστορίας» (Οικονομίδου, 

2000: 216). 

Στις μέρες μας η έκδοση των παραμυθιών συνοδεύεται με πλούσια 

εικονογράφηση. Αυτό δεν συνέβαινε σε παλαιότερες εποχές, διότι θεωρούνταν ότι η 

εικονογράφηση περιορίζει το παιδί και το παρεμποδίζει να δημιουργήσει τις δικές του 

νοητικές εικόνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί να μην οικειοποιείται την 

ιστορία με τον δικό του τρόπο και το παραμύθι να χάνει μεγάλο μέρος από την 

προσωπική του σημασία (Μπετελχάιμ, 1995: 87). Στη δική μας ‘εποχή των εικόνων’ 

επικράτησε η αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με αυτήν η εικόνα βοηθά το παιδί στην 

πληρέστερη κατανόηση του κειμένου, ενώ παράλληλα του προσφέρει ολοκληρωμένη 

αισθητική καλλιέργεια.  

Η εικόνα δεν υπάρχει πλέον μόνο ως στοιχείο της διακόσμησης του κειμένου 

αλλά γίνεται απαραίτητο στοιχείο της συνολικής κατανόησής του, αφού οι σύγχρονοι 

εικονογράφοι δεν περιορίζονται στο να προβάλλουν, να υπογραμμίσουν ή να 

φωτίσουν το νόημα της ιστορίας αλλά πολύ συχνά προσθέτουν στοιχεία στο 

αφηγηματικό υλικό της, την προεκτείνουν, την ανασημασιοδοτούν (Κανατσούλη, 

2000: 154).  Με τον τρόπο αυτόν η εικόνα λειτουργεί ως παράλληλο κείμενο, και  

αποτελεί ένα επιπλέον ερέθισμα για τον αναγνώστη, που τον καλεί αφενός σε 

φανταστικά ταξίδια απόλαυσης και αφετέρου σε σκέψη, προβληματισμό, 

αναθεώρηση. Η γλώσσα της εικόνας μπορεί να είναι επιθετική ή νοσταλγική, 

χιουμοριστική ή ρομαντική, ρεαλιστική ή ονειρική, δηλωτική ή υπαινικτική, να δίνει 

πληροφορίες με τρόπο συγκαλυμμένο, να δημιουργεί διακειμενικές σχέσεις με άλλα 

κείμενα ή εικονογραφήσεις. Τα στοιχεία της εικόνας, δηλαδή το σχέδιο, το χρώμα, η 

τεχνική, το μέγεθος και ο τρόπος που όλα αυτά  συνδυάζονται, συνθέτουν μια 

γλώσσα αναπαραστατική και μαζί συμβολική, που κάθε της κομμάτι μπορεί να 

κρύβει ιδεολογικές προτιμήσεις (Κανατσούλη, 2000: 154). Για τους λόγους αυτούς ο 
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μικρός αναγνώστης θα πρέπει να αποκτήσει σταδιακά όλες τις δεξιότητες που θα του 

επιτρέπουν να αποκωδικοποιεί τη σημειωτική της εικόνας, για να στέκεται κριτικά 

απέναντι στα μηνύματα της εικόνας και της ιστορίας.   

Εν κατακλείδι η ευρηματική εικονογράφηση αφυπνίζει το παιδί, ασκεί την 

παρατηρητικότητά του, ενώ παράλληλα του επιτρέπει «να ταξιδέψει σε κόσμους 

παραμυθιού, εκεί που πράγματι η ζωή είναι όνειρο» (Καλογήρου: 2001: 40). 

Επειδή και οι θεωρίες της λογοτεχνίας επηρέασαν την παραγωγή νεοτερικών 

παραμυθιών, θα εξεταστούν λογοτεχνικοί όροι, όπως «διακειμενικότητα» και 

«μεταμυθοπλασία». 

 

2. β. ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η διακειμενικότητα «προσδιορίζει το υπαρκτό πλέγμα των σχέσεων που 

αναπτύσσουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους» και «ορίζεται ως η συγχρονική και 

διαχρονική σχέση συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα κείμενα, που 

διέπει τη δημιουργία τους και την ανάγνωσή τους» (Ζερβού, 1997: 165-166).  

Πρόκειται για μια εργοκεντρική θεώρηση, που αντιμετωπίζει τα κείμενα ως ζώντες 

οργανισμούς. «Η  διακειμενικότητα είναι μια εσωτερική λειτουργία του κειμένου που 

η εκδήλωσή της πραγματοποιείται σε επίπεδο μορφής και ορίζει τη διαδικασία 

μετασχηματισμού και αφομοίωσης ενός ή περισσότερων κειμένων από ένα άλλο, 

που, παρά ταύτα διατηρεί την προσωπική στρατηγική και ιδεολογία του» (Σιαφλέκης, 

(1989: 18). Η λέξη διακειμενικότητα αποτελεί μετάφραση του όρου intertextualité, 

που εισήγαγε η Julia Kristeva το 1966, στο άρθρο της «Bakhtin, le mot, le dialogue et 

le roman».  Το λογοτεχνικό κείμενο, επισημαίνει η Kristeva στο βιβλίο της με τον 

ελληνικό τίτλο Σημειωτική,  «είναι ένα μωσαϊκό από αναφορές σε άλλα κείμενα, μια 

απορρόφηση και μεταμόρφωση ενός άλλου κειμένου»’ (Σαμαρά, 1987: 24). Ακόμα η 

διακειμενικότητα θεωρήθηκε ως σχέση του δημιουργού με άλλους δημιουργούς, ή ως 

πηγή έμπνευσης (Bloom) ή ως παλίμψηστο κειμένων (Eco, Τζιόβας). Η ερμηνεία του 

όρου αναδεικνύει  ‘τη σημασία και το δημιουργικό χαρακτήρα της αναγνωστικής 

πράξης και του ρόλου του αναγνώστη και δεν είναι τυχαίο που η ανάπτυξή 

της{διακειμενικότητας} έγινε παράλληλα με την ανάπτυξη των αναγνωστικών 

θεωριών’ (Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, χ.χ.: 45). 
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Η Ζερβού παρατηρεί ότι η έννοια της διακειμενικότητας δεν περιορίζεται 

μόνο στα κείμενα αλλά διευρύνεται στην τέχνη, την πολιτική, την διαφήμιση, ώστε 

να συμπεριλάβει μια σειρά άλλων παραστάσεων και εμπειριών. Θεωρεί ότι 

επηρεάζεται από εξωλογοτεχνικές και εξωκειμενικές συνιστώσες, αναδεικνύοντας 

τους κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες που καθορίζουν κάθε ιστορική στιγμή την 

παραγωγή νοημάτων (Ζερβού, 1997: 165-166).  

Η έννοια της διακειμενικότητας ορίζεται από δυο άξονες: τα κείμενα που 

εισάγονται από τον συγγραφέα, ο οποίος έχει προϋπάρξει και ως αναγνώστης, καθώς 

και τα κείμενα που εισάγονται από τον αναγνώστη. Έτσι δημιουργείται ένας 

διακειμενικός ιστός, που διαφαίνεται σε όλο το κείμενο παρομοιάζοντάς το, σύμφωνα 

με θεώρηση του Montaigne, με «ύφασμα που οι κόμποι και οι ραφές φαίνονται» 

(Montaigne, 1979: 90). Στα λογοτεχνικά έργα ‘τα διακείμενα παίρνουν συνήθως τη 

μορφή παραθεμάτων, υπαινιγμών, πρόδηλων και έμμεσων αναφορών και 

παραπομπών σε άλλα κείμενα, ποιήματα, εικαστικά έργα, καλλιτέχνες, συγγραφείς’ 

(Καλογήρου, 2016: 174).  

Όπως επισημαίνει ο  Riffaterre, ‘η διακειμενικότητα οδηγεί στην ερμηνευτική 

ανάγνωση, που είναι η παραγωγή του μηνύματος από δέκτη με φιλολογική 

ικανότητα’ (Σαμαρά, 1987: 24). ‘Με την αναγνώριση ή την ανακάλυψη διακειμένων 

ο αναγνώστης καθίσταται συνδημιουργός του κειμένου …και καλείται να προσλάβει 

τα λογοτεχνικά κείμενα ως μέρη ενός ευρύτερου αστερισμού έργων, που βρίσκονται 

μεταξύ τους σε διαρκή διαλογική διαπραγμάτευση» (Καλογήρου, 2016: 182). 

Στον χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά ‘η διακειμενικότητα είναι στρατηγική 

που χρησιμοποιείται πολύ συχνά’, διότι ‘τα αφετηριακά κείμενα ανήκουν κυρίως στο 

χώρο της παιδικής λογοτεχνίας’ (Οικονομίδου, 2000: 75). Το κλασικό παραμύθι 

ειδικά, είναι είδος που αποτελεί πρόσφορο υλικό ως αφετηριακό κείμενο λόγω της 

ευρείας διάδοσής του και της εξοικείωσης του  αναγνωστικού κοινού με αυτό, αφού 

συνιστά έναν κώδικα επικοινωνίας εξαιρετικά σαφή και αναγνωρίσιμο ακόμη και σε 

εξωλογοτεχνικά περιβάλλοντα όπως η διαφήμιση ή η δημοσιογραφία. Αλλά και για 

έναν ακόμη λόγο η διακειμενικότητα αποτελεί μια προσφιλή στρατηγική: διότι ένα 

κείμενο συσχετιζόμενο με άλλα προϋπάρχοντα κείμενα ‘μπορεί να παίξει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια παραγωγής συγκεκριμένων νοημάτων  σε βάρος 

άλλων’ (Οικονομίδου, 2000: 75). Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην κοινωνικοποίηση 

του αναγνώστη μέσω της υποβολής συγκεκριμένων ιδεών και αντιλήψεων. Στην 
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περίπτωση της πλήρους ανατροπής του αφετηριακού κειμένου, όπως συμβαίνει πχ με 

τα έργα του Τριβιζά, τότε τα νοήματα που θα κατασκευαστούν από τον αναγνώστη, 

θα προκύψουν ως διαλεκτική σύνθεση ανάμεσα σε μια θέση (αφετηριακό κείμενο)  

και μιαν αντίθεση (μεταγενέστερο κείμενο). Αυτή η διαδικασία της αλληλεπίδρασης 

είναι και ο σκοπός της διακειμενικότητας. Ως εκ τούτου αυτή η στρατηγική αυξάνει 

την αναγνωστική πρόσληψη των παιδιών, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την κριτική 

τους σκέψη. 

Η Ζερβού διακρίνει τέσσερις περιπτώσεις διακειμενικότητας. Στην πρώτη 

γίνεται εγγραφή ενός κειμένου σ’ ένα άλλο, στη δεύτερη υπάγεται η διασκευή ενός 

κειμένου, στην τρίτη ένα κείμενο μεταγράφεται (αντιστροφή, σύγκρουση ανάμεσα 

στο αρχικό και το δευτερογενές) και στην τέταρτη ανήκει η μετουσίωση ενός 

κειμένου, δηλαδή η προσαρμογή ενός κειμένου της παιδικής λογοτεχνίας, ώστε να 

προορίζεται για ενήλικο κοινό (Ζερβού, 1997: 172-174).Ο John Stephens προτείνει 

επτά περιπτώσεις διακειμενικότητας. Στην παρούσα εργασία θα αξιοποιηθεί 

μεθοδολογικά η κατάταξη του Stephens, ο οποίος εισηγείται μια μορφή 

κωδικοποίησης με την οποία ένα συγκεκριμένο κείμενο αναπτύσσει διακειμενικές 

σχέσεις μ’ ένα άλλο, που είναι οι εξής (Οικονομίδου, 2000: 73): 

1. Με συγκεκριμένα προηγούμενα κείμενα στα οποία το δευτερογενές αναφέρεται 

άμεσα είτε έμμεσα με απλές αναφορές. 

2. Με μια γνωστή ιστορία η οποία υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές καμία από τις 

οποίες δεν είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένη. 

3. Με ένα αρχέτυπο, όπως η αναζήτηση, ο ερημίτης, ο επίγειος παράδεισος, ο 

περιπλανώμενος ήρωας κ.α. 

4. Με λογοτεχνικά είδη (genres) και λογοτεχνικές συμβάσεις: τα παραμύθια ή οι 

ιστορίες μυστηρίου για παιδιά, όπως πχ της Enid Blyton ή της J. Rowling 

διέπονται σε μεγάλο βαθμό από καθορισμένες συμβάσεις στο περιεχόμενο, στη 

δομή, τους χαρακτήρες. 

5. Με κοινωνικά ή ιστορικά κείμενα ή περιστάσεις: αποσπάσματα από σχετικά 

έγγραφα, ανακοινώσεις εφημερίδων, αναφορές σε χρονολογίες, τοπωνύμια ή 

υπαρκτά πρόσωπα. 

6. Με άλλες μορφές τέχνης: τη ζωγραφική, τα λαϊκά τραγούδια, τον κινηματογράφο, 

την τηλεόραση, τη διαφήμιση κ.α. 
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7. Με μεταγενέστερα κείμενα σε σχέση με τα οποία το υπό εξέταση κείμενο 

λειτουργεί ως αρχικό. Οι σύγχρονοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η λειτουργία της 

διακειμενικότητας είναι αχρονική και δεν έχει σημασία ποιο κείμενο γράφτηκε 

πρώτο. Αυτό είναι σημαντικό αφενός  διότι τα παιδιά (ή και οι ενήλικες) μπορεί να 

έρθουν σ’ επαφή με τα κείμενα με τυχαία σειρά και όχι βάσει της ημερομηνίας 

έκδοσης και αφετέρου επειδή τα παιδιά  καθυστερούν να εντάξουν τα 

αναγνώσματά τους σε λογική σειρά. 

Επιπλέον γίνεται διάκριση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 

διακειμενικότητας. Με τον όρο εξωτερική διακειμενικότητα εννοούμε τις σχέσεις 

και αλληλεπιδράσεις ενός κειμένου με κείμενα άλλων συγγραφέων, ενώ εσωτερική 

διακειμενικότητα είναι οι σχέσεις μεταξύ των κειμένων του ίδιου συγγραφέα. Και οι 

δύο όροι ανήκουν στην πρώτη περίπτωση της κατάταξης του Stephens.   

Μια συγκεκριμένη χρήση της διακειμενικότητας γίνεται με τα λεγόμενα 

καρναβαλικά κείμενα. Στην παιδική λογοτεχνία τα κείμενα αυτά ‘χαρακτηρίζονται 

από περιπαιχτική ή σατιρική διάθεση ή από μία τάση υπονόμευσης των κυρίαρχων 

ιδεολογιών’ (Καλογήρου, 2016: 804). Αμφισβητούν την καθιερωμένη τάξη 

πραγμάτων και την επίσημη κουλτούρα με τρόπους που μπορούν να συγκριθούν με 

τα χαρακτηριστικά του ‘καρναβαλιού’, όπως αυτό ορίζεται στο έργο του M. Bakhtin. 

Το ‘καρναβάλι’ χαρακτηρίζεται από περιπαιχτική και αντικομφορμιστική διάθεση, 

αντιτίθεται στην εξουσία και τη σοβαρότητα και μέσω της παρωδίας αμφισβητεί  τις 

εξουσιαστικές φιγούρες των ενηλίκων: γονείς, δάσκαλους, πολιτικούς και 

θρησκευτικούς θεσμούς, κάποιες παραδοσιακές κοινωνικές αξίες.   Με αυτούς τους 

τρόπους προβάλλονται ιδεολογικά μηνύματα που βρίσκονται σε αντίθεση με τις 

επίσημες εξουσιαστικές δομές.  

Ο Jenny χαρακτηρίζει τη διακειμενικότητα ως ‘ταραχοποιό μηχανισμό’, που 

‘σκοπός της είναι να μην αφήσει το νόημα να πέσει σε λήθαργο, να ξορκίσει μέσω 

μιας μετασχηματιστικής διεργασίας τον θρίαμβο του κλισέ’ (Jenny, 1996: 100). Στην 

παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τα διακείμενα στα έργα της 

Φωτεινής Φραγκούλη.    

2. γ. ΜΕΤΑΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της νεοτερικής γραφής είναι η μεταμυθοπλασία, η 

οποία συνίσταται «στην προσπάθεια πολλών συγγραφέων ….. να δημιουργήσουν 
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λογοτεχνικά έργα, στα οποία σχολιάζουν ταυτόχρονα την ίδια την παραγωγή τους» 

(Οικονομίδου, 2000: 32). Η αμφισβήτηση από το μοντερνισμό της ύπαρξης μίας 

αντικειμενικής πραγματικότητας και η αίσθηση πως αυτή αποτελείται από ‘μία σειρά 

από επινοήσεις, συνθέσεις και πρόσκαιρες δομές’ (Τζιόβας, 2003: 288), άνοιξε το 

δρόμο για τη μεταμυθοπλασία, μία θεωρία της αφήγησης (Τζιόβας, 2003: 287),  αλλά 

ταυτόχρονα και μία ‘έκφραση του μεταμοντέρνου πειραματισμού στην πεζογραφία’ 

(Καλογήρου, 1999: 184). 

Για τη λογοτεχνία ο μεταμοντερνισμός είναι ‘μια συνέχιση και τροποποίηση 

του μοντερνισμού, μία θεωρία λογοτεχνίας ή αλλιώς μια θεωρία για το πώς λέγονται 

οι ιστορίες’ (Οικονομίδου, 2000: 32). Ενώ ο μοντερνισμός εκφράζει την αίσθηση 

μιας πολύπλοκης και ανεξιχνίαστης πραγματικότητας, τη νοσταλγία για τη χαμένη 

τάξη και το νόημα των πραγμάτων, τουναντίον ο μεταμοντερνισμός ‘δεν φιλοδοξεί να 

χειραγωγήσει το χάος του κόσμου μέσω της εύτακτης δομής της τέχνης, αντίθετα το 

αποδέχεται’ (Καλογήρου, 1996: 458). Αφού είναι αδύνατον να κατανοήσει κανείς τον 

κόσμο ως σύνολο και να τον αναπαραστήσει στη λογοτεχνία, ‘ο μεταμοντερνισμός 

μετατοπίζει το ενδιαφέρον σε μεταγνωστικά ή οντολογικά  ερωτήματα  που αφορούν 

τα όρια της πραγματικότητας ή το κατά πόσον συμβατική και εφήμερη μπορεί να 

είναι (Καλογήρου, 1999: 181).  

Ο Τζιόβας παραθέτει τον ορισμό της Waugh, η οποία θεωρεί ότι ‘η 

μεταμυθοπλασία είναι ο όρος που αποδίδεται συνήθως στη μυθιστορηματική γραφή 

που επίμονα, αυτοσυνείδητα ή εσκεμμένα, επανέρχεται στη θεώρηση και τον ορισμό 

της ως καλλιτεχνήματος, για να αμφισβητήσει ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στη 

μυθοπλασία  και την πραγματικότητα’(Τζιόβας, 2003: 287). Οι μεταμοντέρνοι 

συγγραφείς διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στο μυθοπλαστικό σύμπαν και τη 

σφαίρα του  πραγματικού κόσμου δημιουργούν έργα, τα οποία σχολιάζουν τον τρόπο  

παραγωγής τους. Μεταθέτουν ‘το κέντρο του ενδιαφέροντος από τη συνείδηση στη 

γραφή’(Τζιόβας, 2003: 290) και επικεντρώνονται αποκλειστικά στο κείμενο. Έτσι 

δρώντας με τρόπο «εικονοκλαστικό» δημιουργούν τεχνάσματα που επισύρουν την 

προσοχή του αναγνώστη στις συμβάσεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία 

των λογοτεχνικών κειμένων και στη συνειδητοποίηση ότι αυτά ‘τελικά δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά κατασκευές’ (Καλογήρου, 1999: 184).  

Η Καλογήρου διακρίνει ως κύρια γνωρίσματα και τεχνικές της μεταμοντέρνας 

πεζογραφίας  (Καλογήρου, 1999: 182 & 1996:459) την  παρωδία των συμβάσεων της 
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αφήγησης και των λογοτεχνικών ειδών, την ισότιμη συνύπαρξη μαζικής κουλτούρας 

και υψηλής τέχνης, την εκτεταμένη παρουσία της διακειμενικότητας, τη μείξη των 

λογοτεχνικών ειδών, την ανάμειξη ρεαλιστικών και φανταστικών στοιχείων στο 

μυθιστόρημα ή την παρουσία του «μαγικού ρεαλισμού», δηλαδή τη δημιουργία 

ιστορικών μυθιστορημάτων, στα οποία «η μαγεία ανεξήγητα υπεισέρχεται». Άλλα 

χαρακτηριστικά είναι οι αντιφάσεις, οι λογικές ανακολουθίες των συμβάντων, η 

χρήση εκκεντρικών μεταφορών που προσδίδουν στο μεταμοντέρνο κείμενο 

πολυφωνία και διαλογικότητα. 

Οι συγγραφείς των  μεταμυθοπλαστικών κειμένων παρωδούν τον ρόλο του 

παντογνώστη συγγραφέα, απευθύνονται απευθείας στον αποδέκτη της αφήγησης, 

βάζουν τον αφηγητή ή να συνδιαλέγεται ή να διαφωνεί και γενικά να αλληλεπιδρά με 

τους ήρωες, μετακινούνται από το επίπεδο της φαντασίας στην πραγματικότητα, 

χρησιμοποιούν ήρωες γνωστούς από προγενέστερα κείμενα αλλά τους 

αντιμετωπίζουν από άλλη οπτική ή αναμειγνύουν ήρωες διαφορετικών ιστοριών. 

Επιπλέον αποδομούν τις συμβάσεις διαφόρων λογοτεχνικών ειδών,  καταλύουν τις 

έννοιες της αρχής και του τέλους, χρησιμοποιούν αυτούσια τα λόγια άλλων, σπάνε τη 

γραμμικότητα της αφήγησης με φανερούς αναχρονισμούς, διαταράσσουν την αιτιακή 

χρονική ακολουθία των γεγονότων με συνεχείς επιβραδύνσεις και παρεκκλίσεις, 

αναφέρονται στο βιβλίο ως υλικό αντικείμενο. Με έντονα αρχιγράμματα, αριθμούς ή 

υπότιτλους, θεματικά άλματα από τη μια ενότητα στην άλλη, κενές σειρές, 

παραλείψεις που συμπληρώνονται με την εικονογράφηση, λευκές σελίδες που 

παρεμβάλλονται στο κείμενο,  η μεταμυθοπλασία ‘εντρυφά στις πιθανότητες του 

νοήματος  και αρέσκεται στο διανοητικό παιχνίδι’ (Τζιόβας, 2003: 290). Ο 

αναγνώστης, αν και δεν απολαμβάνει τη μέθεξη με αυτό που διαβάζει, εν τούτοις 

καλείται να συμπληρώσει τα κενά και να ολοκληρώσει την κατασκευή του νοήματος. 

Έτσι δημιουργείται το παράδοξο φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ‘ο αναγνώστης 

αποβαίνει ο συνδημιουργός του αυτοαναφορικού κειμένου και ταυτόχρονα 

αποστασιοποιείται απ’ αυτό λόγω της αυτοαναφορικότητάς του’(Τζιόβας, 2003: 293). 

Η μεταμυθοπλασία ξεπερνά και το ρεαλισμό και τη φαντασία με το να τα 

αναμειγνύει με ευφάνταστες τεχνικές. Από τη μια πλευρά δημιουργεί ένα 

λογοτεχνικό κείμενο με ήρωες, πλοκή, δράση, από την άλλη πλευρά όμως, ‘εκθέτει 

και απογυμνώνει τις συμβάσεις της αφήγησης, τα τεχνάσματα του συγγραφέα ή τη 

φαινομενολογία της ανάγνωσης’ (Καλογήρου, 1999: 184). Έτσι υπενθυμίζει διαρκώς 
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στον αποδέκτη πως ο μυθιστορηματικός κόσμος είναι φανταστικός και τεχνητός, και 

παρομοιάζεται με παιχνίδι που αρχικά τον απορροφά αλλά κατόπιν αποκαλύπτει τους 

κανόνες του. ‘Ως αφηγηματική στρατηγική…η μεταμυθοπλασία …βοηθά να 

καλλιεργηθεί η ικανότητα του αναγνώστη να προσεγγίζει ένα κείμενο 

αποστασιοποιημένα… και επομένως κριτικά’ (Οικονομίδου, 2000: 78). Με τη συνεχή 

αντίθεσή της στις συμβάσεις του ρεαλισμού και με το να εκθέτει την ψευδαίσθηση 

της αληθοφάνειας υποδεικνύει στον αποδέκτη ότι, όπως η λογοτεχνία κατασκευάζει 

μέσω της γλώσσας το μυθοπλαστικό της σύμπαν, έτσι και η υποκειμενική οπτική του 

κάθε ανθρώπου κατασκευάζει τη δική του πραγματικότητα. 

 

ΙΙ. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

 

Η Φωτεινή Φραγκούλη στα βιβλία της σε κάποια σημεία ανατρέπει τις 

συμβάσεις του λαϊκού παραμυθιού. Στο σημείο αυτό της εργασίας θα διερευνηθούν 

τα σημεία διαφοροποίησης από το μοτίβο του λαϊκού παραμυθιού και θα 

αναζητηθούν στοιχεία νεοτερικότητας. 

 

α΄. ΤΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Το παραμύθι «Το χωραφάκι της αγάπης» διαφοροποιείται από το 

παραδοσιακό παραμύθι και υπερβαίνει τις λαϊκές συμβάσεις. Ας εξετάσουμε σε ποια 

σημεία και με ποιους τρόπους γίνεται αυτό.  

Θέμα του έργου σ’ ένα πρώτο επίπεδο αποτελεί η γνωριμία της ηρωίδας με 

τον κόσμο, όταν αποφασίζει ένα ταξίδι μακριά από την ασφάλεια της εστίας. 

Ταυτόχρονα η συγγραφέας ιχνηλατεί τον τρόπο με τον οποίο η ηρωίδα της, η 

Μαργίτσα, οδηγείται από την ξεγνοιασιά της παιδικής ηλικίας σ’ ένα αλληγορικό 

ταξίδι εξερεύνησης του κόσμου και βελτίωσης του εαυτού. Σ’ ένα άλλο επίπεδο 

ανάγνωσης η σημασία του βιβλίου μπορεί να εντοπιστεί στα ψυχικά εφόδια που 

πρέπει να έχουν οι νέοι, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους στο ταξίδι της ζωής: 

υπομονή, επιμονή και επινοητικότητα. Σε μιαν άλλη ανάγνωση η αναζήτηση της 

αγάπης αποτελεί το θέμα του έργου, η οποία τελικά βρίσκεται πολύ κοντά μας. 
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Παράλληλα, στοιχεία της παράδοσης, καθώς και οικολογικά στοιχεία ανιχνεύονται  

στο κείμενο. 

Στο παραμύθι «Το χωραφάκι της αγάπης», εν αντιθέσει προς τα παραδοσιακά 

αφηγήματα, ο χώρος προσδιορίζεται «…σ’ ένα όμορφο χωριό ενός νησιού του 

Αιγαίου…» (σ. 7).  Ηρωίδα, είναι ένα μικρό κορίτσι, η Μαργίτσα, που ανατρέπει τα 

χαρακτηρολογικά στερεότυπα του έμφυλου ρόλου της και τολμά να απομακρυνθεί 

από την ασφάλεια της εστίας, να ξεκινήσει ένα ταξίδι στο άγνωστο και να αναλάβει 

μια δύσκολη αποστολή. Η συγγραφέας σκιαγραφεί τον χαρακτήρα της Μαργίτσας 

μέσα από πράξεις, σκέψεις, συναισθήματα και λόγια, που της προσδίδουν 

αληθοφάνεια.  Με χρήση μετατιθέμενου λόγου η αφηγήτρια οδηγεί τον αποδέκτη  

πιο κοντά στον ψυχικό κόσμο της ηρωίδας, όταν «η Μαργίτσα ένιωσε ζαλάδα, το 

στομαχάκι της έμοιαζε με βαρκούλα στον κακό καιρό…Μαμά μου, ψιθύρισε»(σ. 56). 

Αλλά και χρήση αναφερόμενου λόγου γίνεται πολύ συχνά και έτσι επιτυγχάνεται η 

αίσθηση της αμεσότητας και της αυθεντικότητας.  

Οι αφηγηματικές τεχνικές που συναντώνται στο παραδοσιακό παραμύθι, 

χρησιμοποιήθηκαν από τη Φραγκούλη  για να υποστηρίξουν τις επιλογές της ηρωίδας 

της. Η πλοκή εστιάζει στις νέες γνωριμίες που έκανε η Μαργίτσα στο ταξίδι της με 

ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και στις σχέσεις που ανέπτυξε μαζί τους. Ως εκ τούτου η 

δράση εκτυλίσσεται αργά. Στη διήγηση εισάγεται  ο τριτοπρόσωπος αφηγητής με 

μηδενική εστίαση. Ως προς τη φωνή είναι ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει 

στην ιστορία. Ως προς το αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός και κάνει 

αισθητή την παρουσία του στα σημεία του κειμένου, που παρεμβαίνει σχολιάζοντας. 

Μολονότι η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη, η αφηγήτρια υιοθετεί την οπτική της 

Μαργίτσας και ο αναγνώστης οδηγείται να την ακολουθήσει.  Η συγγραφέας 

ακολουθεί τη  γραμμική αφήγηση. Η αφηγηματική ταχύτητα ανακόπτεται από τις 

περιγραφές των χώρων, στους οποίους εισέρχεται η Μαργίτσα, καθώς και των 

προσώπων που διαμένουν σε αυτούς.  Μέσα από τα μάτια της ηρωίδας περιγράφονται 

χώροι όπου εκτυλίσσεται η δράση, όπως τοποθεσίες του χωριού, το εσωτερικό της 

σπηλιάς, καθώς και το εσωτερικό των σπιτιών, που ανήκουν στην κυρα-Ζωή, τη 

Γνώση, τον Επιμένη και την Υπομονή.  Έτσι η Φραγκούλη αξιοποιεί την διηγητική 

περιγραφή και την ενσωματώνει στην πλοκή, διότι δίνεται μέσα από τις αισθήσεις 

κάποιου από τους χαρακτήρες που αντιλαμβάνεται αυτό που περιγράφεται και δε 

συνιστά παύση (Τζούμα, 1997: 77-78). 
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Οι αναλήψεις στην παρουσίαση νέων προσώπων (Λευτέρης, Αγάπη), 

ανακόπτουν, επίσης, την αφηγηματική ταχύτηταꞏ εν τούτοις συνδέονται άμεσα με την 

πλοκή και τη δράση, τον προσδιορισμό, δηλαδή, της αποστολής και την εκτέλεσή 

της. Έτσι, όταν η περίεργη Μαργίτσα ζήτησε να δει το πλεκτό εργόχειρο της κυρίας 

Νίτσας, της Υπομονής, (σ. 44) που ήταν γεμάτο παραστάσεις συμβολικές, εκείνη 

άρχισε να της διηγείται τις περιπέτειες του γιου της, του Λευτέρη, που κατάφερε να 

βρει το αθάνατο νερό, το έφερε στους ανθρώπους κι όταν χύθηκε κατά λάθος, εκείνος 

ξενιτεύτηκε και δεν ξαναγύρισε. Η συγκεκριμένη εξωτερική ανάληψη δεν τέμνει 

την πρωταρχική αφήγηση, εφόσον ολόκληρο το εύρος της είναι εξωτερικό (Τζούμα, 

1997: 48-49). Εν τούτοις τη συμπληρώνει, διότι επεξηγεί ότι οι παραστάσεις της 

δαντέλας αποτελούν ‘τοπία των διηγήσεων’ (σ. 48) του ξενιτεμένου γιου της 

Υπομονής. Η πρόθεση όμως της συγγραφέως είναι να εστιάσει την προσοχή της 

ηρωίδας –και του αναγνώστη- στο πεπερασμένο της ύπαρξης (σ. 46-47).  Η γνώση 

της θνητότητας τραυματίζει την αθώα ψυχή της μικρής Μαργίτσας, η οποία ‘έχασε τη 

μιλιά της’ και ‘…την πήρανε τα δάκρυα’ (σ. 47).  

Με μια μεικτή ανάληψη εισάγεται στην αφήγηση η Αγάπη (σ. 51-56), 

‘δηλαδή η ανάληψη οδηγεί σ’ ένα χρονικό σημείο που συνιστά «παρελθόν» σε σχέση 

με το χρονικό σημείο της πρωταρχικής αφήγησης, το οποίο εκλαμβάνεται ως το 

«παρόν» της αφήγησης, αλλά το εύρος της είναι μεγάλο, ώστε να φτάσει ως το 

«παρόν» της πρωταρχικής αφήγησης και να το ξεπεράσει’(Τζούμα, 1997: 49). Η 

αναζήτηση της Αγάπης και η επάνοδός της στη  σπηλιά (σ. 56) είναι το έργο που 

αναθέτει η κυρα –Ζωή στην ηρωίδα. Από τη στιγμή που ορίζεται η αποστολή, η 

δράση οδηγείται χωρίς καθυστερήσεις, δίχως δοκιμασίες και μαγικά μέσα προς την 

κορύφωση και τη λύση. Όλοι οι φίλοι της Μαργίτσας τη βοηθούν, μα τίποτα δεν θα 

γινόταν χωρίς την καθοριστική βοήθεια του παππού, μιας εμβληματικής φιγούρας για 

την ηρωίδα, που είναι φορέας γνώσης κι εμπειρίας. Στο τέλος της αναζήτησης η 

Αγάπη βρέθηκε στο χωραφάκι του παππού, που έκτοτε έγινε «Το χωραφάκι της 

Αγάπης» δικαιολογώντας και τον τίτλο του παραμυθιού. Όλοι χαίρονται, γίνεται 

μεγάλη πανήγυρις με μουσικές και χορούς «…κάτω απ’ τα πλατάνια της γειτονιάς…» 

(σ. 75). 

Στο τέλος του παραμυθικού ταξιδιού, που σημαίνει και το τέλος μιας 

εσωτερικής διαδρομής, η ηρωίδα έχει ανέλθει σε ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας 

και επανεντάσσεται στη μικρή κοινωνία που ζει, βιώνοντας συναισθήματα 
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εσωτερικής χαράς, ικανοποίησης και πληρότητας, που διατυπώνονται με 2-3 φράσεις: 

«Κι όλα ήταν χαρούμενα στο έχει τους. Μικρά και μεγάλα, πλούσια και φτωχά, δικά 

και ξένα. Όλα άνοιγαν ανοιξιάτικα.» (σ. 75). Οι φράσεις αυτές συμπυκνώνουν τον 

λόγο και εμφανίζουν τη νοηματική αυτοτέλεια αποφθέγματος.  

Η Φραγκούλη στο έργο της αξιοποιεί τις αφηγηματικές τεχνικές του 

παραδοσιακού παραμυθιού. Εν τούτοις, αν και η αποστολή έχει αίσιο πέρας, δεν 

πλαισιώνει την αφηγηματική σύμβαση του τέλους με τον κλασικό τρόπο του ‘έζησαν 

αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα’. Επιλέγει ν’ αφήσει το τέλος ανοικτό, όπου «το 

γρανάζι της αφήγησης διαγράφει διαρκώς το σχήμα της ανακύκλησης» (Καλογήρου, 

2003: 113). Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να προσδώσει δικές του ερμηνείες ή με τη 

δική του φαντασία να εικάσει νέα επεισόδια. Το ανοιχτό τέλος συνιστά στοιχείο 

μεταμυθοπλασίας.   

 «Το χωραφάκι της αγάπης» είναι ένα έντεχνο παραμύθι, που σε κάποια 

σημεία προσομοιάζει στο γλωσσικό ύφος των λαϊκών παραμυθιών, ενώ σε κάποια 

άλλα διαφοροποιείται από αυτά. Έτσι εντοπίζονται στο κείμενο της Φραγκούλη 

λαϊκές λέξεις και εκφράσεις που δίνουν έμφαση στην προφορικότητα, τον 

αυθορμητισμό και την αμεσότητα του λόγου, όπως : «Φχαριστώ (σ. 16, 57), μωρέ (σ. 

17), «Ο ένας ‘ξινίζει, ο άλλος ‘βρωμάει’. Ο ένας ‘κιχ’ ο άλλος ‘μπιφ’» (σ. 20), «οι 

κολίγες» (σ. 28), «Αμάν, μανούλα μου!» (σ. 32), «Με συγχωρείς, καλέ κυρία…»(σ. 

32), «Άκα! Έτσι λέγαν στο χωριό της..» (σ. 32), «Μη χολοσκάς…»(σ. 32), «Εμένα, 

καλέ, στο σπίτι με σκάσανε.» (σ. 32),  «…ένα ζώον και μισό θα ήμουν» (σ. 33), 

«Μωρέ τι μας λεν,…» (σ. 34), «του κουτρούλη ο γάμος» (σ. 35), «Αχ, βρε παιδάκι 

μου,..» (σ. 36), τι μάκρος.. (σ. 41), «Έδωσαν μια τρεχάλα, τα πόδια τους χτύπησαν 

στον πισινό τους» (σ. 61). Επίσης παρεμβάλλονται στο κείμενο  γλωσσικά στοιχεία 

της τοπικής διαλέκτου της Λέσβου, όπως ‘κοκόναμ’, ‘ζευζέκηδες’, ‘χωραφέλι’. Αυτό 

συμβαίνει στα διαλογικά μέρη που, γραμμένα με ύφος απλό και γλώσσα λαϊκότροπη, 

προσδίδουν θεατρικότητα στο κείμενο και ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι όλα 

όσα περιγράφονται,  διαδραματίζονται εκείνη την ώρα ενώπιόν του.  

Στα αφηγηματικά μέρη του παραμυθιού η Φραγκούλη προσδίδει έντονο 

λυρισμό στον λόγο της, ιδιαίτερα στις περιγραφές των φυσικών τοπίων του νησιού. 

Αυτό το πετυχαίνει με τη χρήση επιθέτων, όπως: «παράξενος ήχος, μαγευτικός και 

ανεξήγητος» (σ. 14)  αλλά και με συχνή χρήση σχημάτων λόγου, όπως 

παρομοιώσεων, προσωποποιήσεων, υπερβολών και μεταφορών. Αναφέρουμε 
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ενδεικτικά: «Όλα ήταν απαλά και ήρεμα. Τα χρώματα ντυμένα στο «σχεδόν», 

…πήγαιναν να ξεκουραστούν…»(σ. 11). «…οι καμπανούλες, κάτι παράξενα 

αγριολούλουδα, καθώς ο ήλιος φιλούσε στο βάθος τη γαλάζια θάλασσα, χρύσιζαν στο 

ηλιοβασίλεμα κι άρχισαν να κουδουνίζουν παράξενα…»(σ. 13). Ο λόγος της 

χαρακτηρίζεται από ποιητικότητα και έντονη εικονοποιία: «Στεκόταν μέσα στο φως 

του δειλινού, μ’ εκείνα τα μάτια του τα μεγάλα, δίπλα απ’ τ’ αμάραντα τα μωβ και τα 

κίτρινα, μ’ ένα πολύχρωμο ουρανό στο βάθος και μια θάλασσα χρυσή» (σ. 15). 

Δημιουργεί εικόνες με επαναλήψεις λέξεων: η γυναίκα «ήταν σχεδόν ψηλή, σχεδόν 

αδύνατη, σχεδόν νέα, όμορφη, με θλιμμένα μάτια και ζεστό χαμόγελο» (σ. 26) αλλά 

και με λέξεις ομόρριζες όπως: «Μηχανές, …μηχανάκια, μηχανουργίες γέμιζαν 

αμηχανία τη μικρή Μαργίτσα» (σ. 35). Ο λόγος της τέρπει και μαγεύει τον 

αναγνώστη. 

Στο έργο «Το χωραφάκι της αγάπης» εντοπίζονται διακειμενικά στοιχεία, τα 

οποία ταξινομούνται βάσει της κατάταξης του Stephens (Οικονομίδου, 2000: 73). Σε 

όλο το έργο το παραδοσιακό παραμύθι αποτελεί σταθερό διακείμενο και έτσι 

υπάγεται στην 4η περίπτωση της κατάταξης του Stephens. Το θέμα της αναζήτησης 

προσώπου, της Αγάπης,  είναι αρχετυπικό και ταξινομείται στην 3η περίπτωση της 

κατάταξης του Stephens. Στην 5η περίπτωση της κατάταξης του Stephens ανήκουν τα 

ονόματα των φίλων της ηρωίδας, που προέρχονται από υπαρκτά πρόσωπα, από 

γειτονόπουλα της Φραγκούλη, οι φωτο –δικές της και συγγενών της- στο κολάζ, με 

το οποίο έχει μόνη της εικονογραφήσει το βιβλίο, καθώς και τα τοπωνύμια που 

εντοπίζονται στο κείμενο: Πλατύς γιαλός, κάστρο, λιμάνι, Αμερική, Αφιόν 

Καραχισάρ. «Αν και μικρή, η Μαργίτσα ήταν κοσμογυρισμένη. Είχε ταξιδέψει μ’ ένα 

τεράστιο καράβι, ένα υπερωκεάνιο, στην Αμερική» (σ.7). Το στοιχείο αυτό είναι 

αυτοβιογραφικό της συγγραφέως και καταγράφεται ξανά στο μεταγενέστερο έργο της 

ιδίας «Το τραγούδι της Περσεφόνης». Έχουμε εδώ την περίπτωση της εσωτερικής 

διακειμενικότητας. Στην 1η περίπτωση της κατάταξης του Stephens, όπου γίνεται 

ρητή αναφορά σε έργα άλλων δημιουργών, ανήκουν οι στίχοι των δημοτικών 

τραγουδιών, που παρεμβάλλονται στο σώμα του κειμένου. Στη 2η περίπτωση της 

κατάταξης του Stephens ανήκουν οι διακειμενικές αναφορές στη μυθολογία. Έτσι το 

άσπρο, φτερωτό άλογο παραπέμπει στον μυθικό Πήγασο. Επιπλέον στο κείμενο 

γίνεται λόγος για τον μύθο του Σισύφου (σ.33-34),  αλλά και αναφορά στην 
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Περσεφόνη και τον Πλούτωνα, που της χάρισε το ρόδι (σ.57), για να μην ξεχάσει να 

γυρίσει πίσω.  

Στο παραμύθι «Το χωραφάκι της αγάπης» η εικονογράφηση είναι της 

συγγραφέως. Η ίδια η Φραγκούλη φιλοτέχνησε πίνακες κολάζ για το βιβλίο.  

Φωτογραφίες παλιές, οικογενειακές, της συγγραφέως σε παιδική ηλικία, της γιαγιάς 

και του παππού της,  μιας παρέας παιδιών με μπλε μαθητικές ποδιές αλλά και μίας με  

παραδοσιακούς οργανοπαίκτες και χορευτές επικολλώνται σε επίπεδο φόντο 

καλυμμένο με  γκοφρέ χαρτί, που παριστάνει τοπία της θάλασσας ή του ανοιξιάτικου 

αγρού. Σε άλλες εικόνες το φόντο στολίζουν φωτογραφίες του διώροφου σπιτιού της 

Φραγκούλη στον Μόλυβο της Λέσβου ή μάλλον επί μέρους στοιχείων του, όπως η 

πρόσοψη, η εξώθυρα, τα παραθυρόφυλλα. Αλλά και παλιές καρτ ποστάλ με τοπία του 

χωριού της και φωτογραφίες με νησιωτικές πινελιές, όπως ένα ξωκλήσι, μια σκάλα 

ασβεστωμένη, μια γλάστρα με βασιλικό, ένα σοκάκι με βοτσαλωτά σκιασμένο από 

κλαδιά δέντρων, πήλινα πιθάρια αναδεικνύονται στα κολάζ. Δεν λείπουν από τις 

χειροτεχνικές κατασκευές τα δέντρα, τα τριαντάφυλλα αλλά και τα ζώα, φανταστικά, 

όπως άσπρα φτερωτά άλογα ή πραγματικά, όπως πουλιά, έντομα, πεταλούδες. Όλα τα 

παραπάνω εκφράζουν μιαν επιτηδευμένη παιδικότητα, αφού οι κατασκευές αυτές 

προσομοιάζουν με σχολικές δημιουργίες μαθητών. Παράλληλα  μας φέρνουν στο νου 

τους πίνακες κολάζ του συντοπίτη της ποιητή, Οδυσσέα Ελύτη.  

«Το χωραφάκι της αγάπης» θα μπορούσε να θεωρηθεί μαγικό παραμύθι, αφού 

η ηρωίδα ξεφεύγει από τον κόσμο της καθημερινότητας και γίνεται μοναχικός 

ταξιδιώτης ανάμεσα σε δύο κόσμους, οδεύοντας προς την εκπλήρωση της αποστολής 

της. Όμως στην επιτυχία της αποστολής δεν συμβάλλουν μαγικοί βοηθοί αλλά 

άνθρωποι πραγματικοί, εν προκειμένω ο παππούς της ηρωίδας. Η Φραγκούλη με 

λόγο απλό και κατανοητό, με ύφος άλλοτε λυρικό κι άλλοτε αστείο, προσφέρει χαρά, 

διασκέδαση και, κυρίως, αισιόδοξη ενατένιση της ζωής με προσανατολισμό αγάπης, 

πράγμα που έχουμε ανάγκη όλοι, ενήλικες και παιδιά.  

    

β΄. Η ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

 

«Η Κυράνη του δάσους» είναι μια ιστορία που  περιέχει πολλά στοιχεία από 

το παραδοσιακό παραμύθι. Εν τούτοις σε κάποια σημεία διαφοροποιείται από αυτό.  
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Στην ‘Κυράνη του δάσους’  το δεσπόζον θέμα είναι η ερωτική επιθυμία της 

ηρωίδας και η πορεία προς την εκπλήρωσή της. Στην αναζήτηση του έμφυλου άλλου 

και τη δοκιμασία της Κυράνης δομείται η πλοκή και στηρίζεται η  δράση. Σ’ ένα 

δεύτερο επίπεδο η συγγραφέας αβίαστα, με φυσικότητα και χωρίς διδακτισμό 

ιχνογραφεί τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος γυναικείος χαρακτήρας, η Κυράνη, 

οδηγείται μέσα από τον έρωτα και την αγάπη προς την ενηλικίωση και την 

αυτογνωσία. Παράλληλα, στοιχεία της παράδοσης, καθώς και οικολογικά στοιχεία 

ανιχνεύονται  στο κείμενο. 

Οι αφηγηματικές τεχνικές που συναντώνται και στο παραδοσιακό παραμύθι, 

έχουν επιλεγεί από τη Φραγκούλη  για να υποστηρίξουν τις επιλογές της ηρωίδας, της 

Κυράνης. Στη διήγηση εισάγεται  ο τριτοπρόσωπος αφηγητής με μηδενική εστίαση. 

Ως προς τη φωνή είναι ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει στην ιστορία. Ως προς 

το αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός στα ελάχιστα σημεία του κειμένου που 

παρεμβαίνει υπενθυμίζοντας την παρουσία του. Όμως, αν και η αφήγηση είναι 

τριτοπρόσωπη, ‘η αφηγήτρια αφομοιώνει όλη την υποκειμενικότητα του γυναικείου 

παραμυθικού προσώπου που αναπαριστά’(Αναγνωστοπούλου, 2013: 52).  Έτσι ο 

αναγνώστης οδηγείται ν’ ακολουθήσει την οπτική της ηρωίδας. Η συγγραφέας 

ακολουθεί τη  γραμμική αφήγηση με περιλήψεις και παραλήψεις, ώστε να χωρέσει ο 

αφηγηματικός χρόνος στον ιστορικό. Η αφήγηση επιβραδύνεται με  περιγραφικές 

παύσεις, στις οποίες περιγράφονται χώροι όπου εκτυλίσσεται η πλοκή, όπως της 

οικίας (σ. 10), του κάστρου (σ. 20) και του μαγεμένου δάσους (σ. 22). Σε αντίθεση με 

το παραδοσιακό παραμύθι στο έργο της Φραγκούλη ο χώρος προσδιορίζεται σ’ ‘ένα 

νησιώτικο χωριό’(σ. 9).  

Η ηρωίδα της Φραγκούλη είναι ξεχωριστή από τη γέννησή της –ήταν η κόρη 

της Ροδιάς- κι έτσι ‘εξαρχής ενώνει στο γυναικείο της πρόσωπο το ανθρώπινο με το 

κοσμολογικό’ (Αναγνωστοπούλου, 2013: 51). Η παιδική ηλικία της ρυθμίζεται από 

την εστία, την αυλή και τις σχέσεις με τους γονείς και τις γιαγιάδες, που είναι φορείς 

λόγων (παραμύθια) και αισθήσεων, με κυρίαρχη τη γεύση (καραμέλες). Το πέρασμα 

στην εφηβεία δίνεται με εικόνες και συναισθήματα: ‘ο τόπος γύρω της έγινε μικρός κι 

εκείνη σαν την παροιμία που λέει «στα καλάθια δε χωρεί στα κοφίνια περισσεύει». 

Από τότε η ψυχούλα της όπως και η θάλασσα… δεν έλεγαν να ησυχάσουν’(σ.13). Το 

κορίτσι συνάντησε κι ερωτεύτηκε έναν ξένο καβαλάρη  με κίτρινο μαντίλι στο λαιμό, 

ο οποίος στη συνέχεια δεν εμφανίστηκε ξανά στην πόρτα της. Ο τρόπος γνωριμίας 
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των δυο νέων, της Κυράνης και του παλληκαριού, επισημαίνεται  στο κείμενο με 

χρήση αναφερόμενου λόγου (σ. 13), ώστε να δίνεται η αίσθηση της αμεσότητας και 

της αυθεντικότητας.  

Η Κυράνη είναι ηρωίδα αντισυμβατική, διότι επιχειρεί πράγματα που 

έρχονται σε αντίθεση με τα έμφυλα στερεότυπα, όπως αυτά εμφανίζονται στα λαϊκά 

παραμύθια (Οικονομίδου, 2000: 41). Σε αυτά η κοπέλα, περιορισμένη στην 

πατρογονική εστία,  οφείλει να περιμένει τον σύζυγο που οι γονείς της θα επιλέξουν. 

Αντιθέτως, για την ηρωίδα της Φραγκούλη, η ερωτική επιθυμία είναι ο κινητήριος 

μοχλός δράσης, που ευνοεί τις ανατροπές με την συνεπικουρία του μαγικού και του 

θαυμαστού (merveilleux). Η κοπέλα, όταν το παλικάρι που αγαπά δεν επιστρέφει, 

γνωρίζει τον πόνο της αγάπης. Όμως δεν παραιτείται ούτε απελπίζεται αλλά 

εγκαταλείπει την ασφάλεια της εστίας και ξεκινά ένα ταξίδι για κάποιον «τόπο 

αλλού». Η χαρακτηρολογική ανατροπή του έμφυλου στερεότυπου επισημαίνεται με 

σχόλιο της αφηγήτριας: «Κι ενώ στις πιο πολλές ιστορίες τα παλληκάρια ψάχνουν να 

βρούνε την καλή τους, σε τούτη δω την ιστορία, η κοπέλα είναι εκείνη που ψάχνει να 

βρει τον καλό της» (σ. 14).  

Η συγγραφέας αποκαλύπτει στον αναγνώστη τον χαρακτήρα της Κυράνης 

μέσα από πράξεις, σκέψεις, συναισθήματα, όνειρα και λόγια. Η δράση 

προοικονομείται με όνειρο που είδε η ηρωίδα την πρώτη νύχτα μακριά από το σπίτι 

της: ένα ψάρι πιασμένο σε μεταλλικό δίχτυ παλεύει σκληρά για να ελευθερωθεί (σ. 

18). Η Κυράνη ολομόναχη περνά μια θάλασσα, ανεβαίνει ένα βουνό και μπαίνει σε 

μαγεμένο κάστρο τα μεσάνυχτα. Η αφήγηση έχει εσωτερικό ρυθμό, που κρατά 

αμείωτη την προσοχή του αναγνώστη. Η περιγραφή του κάστρου τα μεσάνυχτα 

δημιουργεί ατμόσφαιρα μυστηρίου. Η αφηγήτρια χρησιμοποιώντας μετατιθέμενο 

λόγο οδηγεί τον αποδέκτη πιο κοντά στον εσωτερικό κόσμο της ηρωίδας, που η 

καρδιά της χτυπούσε ‘ντούκου - ντούκου – ντούκου’ (σ. 20) … πριν μπει στο 

μαγεμένο κάστρο τα μεσάνυχτα. Ο τρόπος αυτός προσδίδει αληθοφάνεια. 

Η αφηγηματική ταχύτητα έχει σταθερό ρυθμό, όπως και στα παραδοσιακά 

παραμύθια και δεν ανακόπτεται παρά μόνο από περιγραφές. Η κοπέλα μπαίνει στο 

μαγεμένο δάσος μεταμορφωμένη σε ελάφι, ζώο που συμβολίζει την τρυφερότητα, την 

περηφάνια, την ταχύτητα, το φόβο, την ευθραυστότητα αλλά και τη χάρη 

(Αναγνωστοπούλου, 2013: 52). Εκεί συναντά νέες δυσκολίες και καλείται να περάσει 

από δοκιμασίες. Η δράση εμφανίζεται ως μακρόχρονη και πολύμοχθη προσπάθεια, 
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για να επιτευχθούν οι δοκιμασίες της Μοίρας. Εμφανίζονται όμως κι άλλα εμπόδια, 

που επαυξάνουν τη δράση και καθυστερούν την εκπλήρωση της επιθυμίας: η 

μοναξιά, ο πόνος από τ’ αγκάθια, ο φόβος του θανάτου από τον ρήσο (σ. 25) ή τον 

αγαπημένο της κυνηγό, που χωρίς να γνωρίζει, επιθυμεί να σκοτώσει το ελάφι, για να 

το κερδίσει ως τρόπαιο(σ.28). Το παλληκάρι γίνεται ανταγωνιστής. Η δύναμη της 

επιθυμίας είναι, όμως, τόσο μεγάλη, που αναιρεί τα εμπόδια. Η αφήγηση συνδέει τα 

γεγονότα διαδοχικά και οδηγείται σε λύση απροσδόκητη. Η Ελαφοκυράνη συναντά 

επιτέλους τον Κυνηγό, τον αγαπημένο της και η δράση κορυφώνεται. Εκείνος λίγο 

πριν την πυροβολήσει,  αναγνωρίζει την κοπέλα που αγάπησε  και φεύγει 

ντροπιασμένος. Το πληγωμένο ελάφι βγαίνοντας από το δάσος γίνεται πάλι γυναίκα 

αληθινή, η διαδικασία της μύησης έχει ολοκληρωθεί. Ανεβαίνει στο δέντρο της ζωής 

και αγναντεύει το μέλλον ν’ απλώνεται μπροστά της. Ώριμη πια, επιστρέφει στην 

πατρική εστία και συνειδητά επανεντάσσεται στη μικρή  κοινωνία του νησιού, 

«όμορφη, χαρούμενη και τακτοποιημένη» (σ. 34).  

Η Φραγκούλη χειρίζεται με τρόπο που διαφοροποιείται από το παραδοσιακό 

παραμύθι την αφηγηματική σύμβαση του τέλους. Η ιστορία τελειώνει με τη φράση - 

κατακλείδα «…μακάρι… να ζήσουμε όλοι μας καλά κι απ’ τα παραμύθια 

καλύτερα»(σ. 34). Όμως στην ουσία η έννοια του τέλους καταλύεται και παραμένει 

ανοιχτό, εφόσον ούτε γίνεται γάμος ως είθισται αλλά και «..το ποδοβολητό αλόγου 

που έρχεται από μακριά» (σ. 34) δεν διευκρινίζεται αν ανήκει ή όχι στον ήρωα - 

κυνηγό ή σε κάποιον άλλον. Το ανοιχτό τέλος του παραμυθιού συνιστά στοιχείο 

μεταμυθοπλασίας. Το μέλλον διαγράφεται ασαφές και φαίνεται ότι ‘… η ιστορία 

καταλήγει σ’ ένα τέλος, που σαν ελατήριο, είναι έτοιμο να εκτιναχθεί και πάλι στο 

χώρο του αφηγήσιμου’(Καλογήρου, 2003: 113). Εν τούτοις στην διήγηση δηλώνεται 

ότι η «..η καρδιά της [Κυράνης] πέταξε επιτέλους ως τον έβδομο ουρανό», άρα με 

κάποιον τρόπο η επιθυμία της εκπληρώθηκε. Συνεπώς το τέλος μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα άγνωστο και αισιόδοξο. Με το ανοιχτό τέλος ‘…ο συγγραφέας 

υποδηλώνει ότι η παροχή τελεσίδικων λύσεων μέσω μιας λογοτεχνικής αφήγησης 

είναι αυθαίρετη ή περιοριστική, μπροστά στην πολλαπλότητα των πιθανοτήτων της 

ζωής και, κυρίως, των ατέλειωτων επινοήσεων της φαντασίας’ (Καλογήρου, 2003: 

113).  

‘Η Κυράνη του δάσους’ δεν έχει γραφτεί σύμφωνα με το γλωσσικό ύφος των 

λαϊκών παραμυθιών, όπου ο  λόγος είναι προφορικός και αυθόρμητος.  Η Φραγκούλη 
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δίνει έντονο λυρισμό και ποιητικότητα  στο λόγο της, που τον συνδυάζει με 

διακριτικά διατυπωμένο στοχασμό. Δίνει ζωντάνια στο κείμενό της με συχνή χρήση  

επιθέτων, όπως φλόγινα λουλουδάκια (σ. 31) ή με λέξεις σύνθετες όπως: 

Ελαφοκυράνη (σ. 28), ροδοκυράνη (σ.12), ροδοκόρη (σ.13), δέντρο-πουλί (σ. 33) 

καραμελόδεντρα (σ. 12, 34) καθώς και  φράσεις ποιητικές όπως παλικάρι της 

ομίχλης, ήλιος της αφήγησης (σ. 12), ύπνο έγχρωμο (σ. 12) μωρό άσπρο και 

φρέσκο(σ. 10), καθώς και με συχνή χρήση σχημάτων λόγου, όπως παρομοιώσεις, 

προσωποποιήσεις  και μεταφορές.  

Στο έργο «Η Κυράνη του δάσους» εντοπίζονται διακειμενικά στοιχεία, τα 

οποία ταξινομούνται βάσει της κατάταξης του Stephens (Οικονομίδου, 2000: 73). Το 

παραδοσιακό παραμύθι αποτελεί σταθερό διακείμενο κι έτσι υπάγεται στην 4η 

περίπτωση της κατάταξης του Stephens. Το αρχετυπικό θέμα της αναζήτησης 

προσώπου αποτελεί  κεντρικό θέμα στην ‘Κυράνη του δάσους’ και ταξινομείται στην 

3η περίπτωση της κατάταξης του Stephens. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε ζώο, 

της Κυράνης σε ελάφι (σ. 22), είναι μια γνωστή ιστορία που υπάρχει σε πολλές 

παραλλαγές λαϊκών θρύλων αλλά και αρχαίων μύθων και ανήκει στη 2η περίπτωση 

της κατάταξης του Stephens. Το ίδιο συμβαίνει και με την έννοια της μοίρας, εφόσον 

η μοιρολατρία ανήκει στις παραδοσιακές δοξασίες. Το γνωστό απόφθεγμα «Ό,τι 

σπείρεις, θα θερίσεις» μας έρχεται στο νου, όταν η Κυράνη στην αρχή της διαδρομής 

της, για να μη χάσει το δρόμο, έσπερνε τις καραμέλες και τις πεταλίδες της (σ. 16) 

και στο τέλος «την υποδέχτηκαν καραμελόδεντρα και πεταλιδιές… όπου έσπειρε» (σ. 

34). Και αυτό, επίσης, υπάγεται στη 2η περίπτωση της κατάταξης του Stephens.  Στην  

1η περίπτωση της κατάταξης του Stephens υπάγεται η ρητή ή έμμεση αναφορά σε 

προηγούμενα έργα άλλου συγγραφέα. Έτσι η ηρωίδα παρομοιάζεται με τον 

Κοντορεβιθούλη, όταν «έσπερνε από τη μια κι απ’ την άλλη μεριά του δρόμου τις 

καραμέλες και τις πεταλίδες της. Άμα χαθεί να βρει σημάδι να γυρίσει» (σ. 16). 

Έμμεση  αναφορά σε έργα άλλου συγγραφέα γίνεται με τον κυνηγό, που  ‘στο λαιμό 

του είχε δεμένο ένα κίτρινο μαντίλι κεντημένο με χρυσοκλωστή’ (σ. 13) και 

παραπέμπει  στον κυνηγό με τα κίτρινα άστρα από την «Αιολική Γη» του Βενέζη.  

Η εικονογράφηση του Νίκου Αγγελίδη δρα συνδηλωτικά με το κείμενο και 

αποδίδει μέσω της εικόνας το ποιητικό, λυρικό κλίμα του βιβλίου, μεταφέροντας τον 

αναγνώστη στον μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Τα χρώματα είναι γήινα και τα 

περιγράμματα των μορφών καθαρά. Κυριαρχούν οι ζεστές αποχρώσεις του ροδιού, οι 
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ώχρες, το καφέ, το γαλάζιο, το πράσινο.  Η ματιά του εικονογράφου ακολουθεί πιστά 

το κείμενο, όπου η σημασία της οικίας τονίζεται με την περιγραφή της. Άλλωστε ‘το 

σπίτι είναι το κέντρο του κόσμου για όποιον το κατοικεί, τόπος ειρήνης, στοχασμού, 

ασφάλειας, που συνδέεται με την παιδική ηλικία, με τη φωτιά της εστίας, με τη 

μητρική αγκαλιά που ξυπνά την ανάμνηση’(Benoist, 1992: 99).  Ο Αγγελίδης 

αφιερώνει τρεις εικόνες στο σπίτι της ηρωίδας, με τα δίχρωμα πλακάκια της αυλής να 

συνενώνονται χρωματικά στο ροδί φόρεμα της Κυράνης. Επισημαίνεται επίσης, με 

την εικονογράφηση ο συμβολισμός της θύρας του σπιτιού, εκεί όπου συνάντησε και 

μίλησε με τον ξένο. Σηματοδοτούν ‘η θύρα και το κατώφλι της, το πέρασμα από έναν 

χώρο σ’ έναν άλλο, από μια κατάσταση σε μιαν άλλη, από το φως στα σκοτάδια…’ 

Benoist, 1992: 100). Το όνειρο της ηρωίδας με το ψάρι που πιάστηκε σε μεταλλικό 

δίχτυ, έχει αποδοθεί με τρόπο παραμυθένια σουρεαλιστικό, αφού τη θέση της 

θάλασσας έχει πάρει ο νυχτερινός ουρανός. Το μαγεμένο κάστρο αποδίδεται τεράστιο 

και επιτείνει την αγωνία του αναγνώστη για τη συνέχεια. Στο κεντρικό σαλόνι η  

εικαστική αποτύπωση του ελαφιού με το γυναικείο κεφάλι μαγνητίζει το βλέμμα του 

αποδέκτη με την τρυφερότητα, την κομψότητα και τη χάρη που αποπνέει. Και τι 

όμορφα που προβάλλουν ανάμεσα στις αποχρώσεις του καφέ, οι μπλε πεταλούδες 

του χειμώνα! Το εξώφυλλο επιλέχθηκε να κοσμεί η τελευταία εικόνα του βιβλίου, 

στην οποία απεικονίζεται σε πρώτο πλάνο η Κυράνη να κρατά έναν δίσκο, πάνω στον 

οποίο συνυπάρχουν ένα ρόδι μαζί μ’ ένα κίτρινο μαντίλι. Η ματιά του εικονογράφου 

φωτίζει τα γυναικεία της χαρακτηριστικά και εστιάζει σε λεπτομέρειες, όπως τα 

τεράστια καστανά μάτια της ηρωίδας, που ολόλαμπρα και ορθάνοιχτα κοιτούν 

κατάματα τον αναγνώστηꞏ η επιθυμία έχει θριαμβεύσει!  

‘Η Κυράνη του δάσους’ μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο είδος του μαγικού 

παραμυθιού. Η ηρωίδα, μια κοπέλα ταπεινής καταγωγής, τολμά να ταξιδέψει 

ανάμεσα σε δύο κόσμους, και να καταφέρει το σκοπό της βοηθούμενη από εξωγενείς 

παράγοντες. Η πορεία της είναι δύσκολη, επικίνδυνη, υποβάλλεται σε δοκιμασίες, και 

υποφέρει. Όμως δεν πτοείται, αντίθετα μέσα από την οδύσσειά της γίνεται αληθινή 

ηρωίδα, άξια της ευτυχίας που θα έρθει. Το παραδοσιακό τέλος όμως, ανατρέπεται 

από τη συγγραφέα, που το αφήνει ανοικτό. 

Στο βιβλίο «Η Κυράνη του δάσους» η Φραγκούλη χρησιμοποιεί τη μορφή και 

τα σύμβολα του μαγικού παραμυθιού, για να αφηγηθεί μία ιστορία γυναικείας 

ενηλικίωσης. Ταυτόχρονα ανατρέπει το θηλυκό παραμυθικό χαρακτηρολογικό 
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στερεότυπο, διότι κατασκευάζει μια ηρωίδα που συνειδητά αναλαμβάνει την ευθύνη 

της ζωής της.  Συνενώνοντας στοιχεία παραδοσιακά και νεοτερικά στο έργο της, η 

Φραγκούλη κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του μικρού αναγνώστη, ενώ παράλληλα 

συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή του.  

 

γ΄. Η ΠΟΡΦΥΡΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΤΗΣ 

 

Σε αντίθεση με την απροσδιοριστία του χωροχρόνου στα λαϊκά αφηγήματα 

(Σακελλαρίου, 1995: 22) στο κείμενο της Φραγκούλη προσδιορίζεται γεωγραφικά η 

δράση σ’ «…ένα πλουμιστό και μοσχομυρισμένο νησί του Αιγαίου» (σ. 9). 

Μπορούμε να εικάσουμε από την αφιέρωση του βιβλίου: «στο Μόλυβο, το χωριό 

μου»,  ότι πρόκειται για τη γενέτειρά της συγγραφέως, τη Λέσβο. 

Το θέμα του έργου σ’ ένα πρώτο επίπεδο  αποτελεί η προετοιμασία για γάμο 

των δυο νέων και σ’ αυτό οικοδομείται η πλοκή. Σ’ ένα άλλο επίπεδο ανάγνωσης η 

πρόθεση της συγγραφέως είναι να ‘σημειώσει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο οι 

χαρακτήρες μέσω της πλοκής οδηγούνται προς την αυτογνωσία’ (Καλογήρου, 2003: 

292). Σ’ ένα τρίτο επίπεδο το θέμα μπορεί να είναι ο τρόπος διαμόρφωσης σχέσεων 

μεταξύ της ηρωίδας και γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας. Ή ακόμη η περιγραφή 

στοιχείων του πολιτισμικού παρελθόντος, που στην εποχή μας έχουν χαθεί. Σε μιαν 

άλλη ανάγνωση θίγονται από τη συγγραφέα με τρόπο έμμεσο κάποια θέματα 

‘δύσκολα’, όπως ο αλκοολισμός και η απόπειρα αυτοκτονίας. Παράλληλα, στοιχεία 

της παράδοσης, καθώς και οικολογικά στοιχεία ανιχνεύονται  στο κείμενο. 

Στη διήγηση εισάγεται  ο τριτοπρόσωπος αφηγητής με μηδενική εστίαση. 

Ως προς τη φωνή είναι ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει στην ιστορία. Ως προς 

το αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός και κάνει αισθητή την παρουσία του 

σε αρκετά σημεία του κειμένου, που παρεμβαίνει σχολιάζοντας ή απευθύνεται άμεσα 

στον αναγνώστη. Μολονότι η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη, η αφηγήτρια υιοθετεί 

την οπτική της Πορφυρένιας και ο αναγνώστης καλείται να ακολουθήσει την 

προσέγγιση της αφηγήτριας. Η συγγραφέας ακολουθεί τη  γραμμική αφήγηση, που 

επιταχύνεται με περιλήψεις, ελλείψεις και παραλείψεις.  Αντιθέτως οι αναδρομές 

στην παρουσίαση νέων προσώπων (γειτόνισσες, Μιχάλης), οι σύντομες περιγραφές, 

οι συλλογιστικές παρεκβάσεις και τα συχνά σχόλια του αφηγητή ανακόπτουν την 

αφηγηματική ταχύτητα και καθυστερούν την εκπλήρωση της επιθυμίας της ηρωίδας. 
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Οι αφηγηματικές τεχνικές της Φραγκούλη συναντώνται και στα παραδοσιακά 

αναγνώσματα.  

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό παραμύθι στο κείμενο της Φραγκούλη οι 

χαρακτήρες έχουν εσωτερικότητα και βάθος, δεν είναι επίπεδοι και μονοδιάστατοι, 

κατακλύζονται από τα συναισθήματά τους και τα εκφράζουν λόγω και έργω. Στην 

πορεία τους προς την αυτεπίγνωση οι ήρωες δεν έχουν ν’ αντιμετωπίσουν μόνο τις 

παραμυθικές δοκιμασίες αλλά επιφορτίζονται και με δυσκολίες της πραγματικής 

ζωής. Έτσι μαθαίνουν να βοηθούν και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και 

ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες. Ας δούμε με ποιον τρόπο η συγγραφέας 

κατασκευάζει τους χαρακτήρες τους και σε ποια σημεία ανατρέπει τα 

χαρακτηρολογικά στερεότυπα του παραδοσιακού παραμυθιού.   

Η Πορφυρένια δεν είναι μια ηρωίδα στερεοτυπική, επειδή ζητά να ζήσει και 

να δημιουργήσει ως άτομοꞏ λαχταρούσε «..να βρει έναν τρόπο να μπει στον κόσμο 

και τη ζωή με τον δικό της τον σκοπό» (σ. 14).  Ανατρέπει τα έμφυλα στερεότυπα της 

κοινωνικής της τάξης, εφόσον ζητά να βρει τρόπο έκφρασης μέσα από τη μουσική,  

διότι «…πού ακούστηκε κορίτσι, αντί να κεντά και να υφαίνει, να παίζει μαντολίνο!» 

(σ. 14).  Όμως ο χαρισματικός παππούς, της υποσχέθηκε πως θα της στείλει το 

μαντολίνο μετά θάνατον, καθώς δεν υπήρχε οικονομική ευχέρεια για την απόκτησή 

του (σελ 14).  Έτσι  κι έγινε με τον τρόπο του μαγικού ρεαλισμού. Η κοπέλα βρήκε 

κάποια μέρα στο δωμάτιό της το εξ Αμερικής θεόπεμπτο μαντολίνο (σ. 15) ‘το πήρε 

στα χέρια της …και…τα δάχτυλά της ένιωσαν, πως οι χορδές είναι η μόνη γέφυρα με 

την ψυχή της. Τόση ευγένεια σε τόσο μικρό σκαρί, σκέφτηκε και το χάιδεψε 

συγκινημένη’(σ. 15). Η χρήση μετατιθέμενου λόγου από την αφηγήτρια επιτρέπει 

στον αποδέκτη της αφήγησης να βρεθεί πλησιέστερα στο συναισθηματικό κόσμο της 

ηρωίδας και να αφουγκραστεί τη σχέση της με το όργανο, που ως κάτι ζωντανό θα 

συνδεθεί με τη ζωή της. 

Η Πορφυρένια ζούσε σ’ ένα κοινωνικό  περιβάλλον φτωχό σε ερεθίσματα και 

η προσωπική της ανάπτυξη στηρίχθηκε στις ιδιαίτερες σχέσεις που δημιούργησε με 

άτομα του οικογενειακού (παππούς) και του ευρύτερου κοινωνικού  της 

περιβάλλοντος (οι τρεις γειτόνισσες). Η νέα κοπέλα με τις σχέσεις που σύναψε με τις 

τρεις μεγαλύτερες γυναίκες, αφενός ωρίμασε και αφετέρου έφτιαξε την προίκα της με 

τα δώρα που της προσέφεραν.  Με αναλήψεις η συγγραφέας διακόπτει τη γραμμική 

ροή της αφήγησης και μας ‘συστήνει’ τις φίλες της ηρωίδας και τις προσωπικές τους 
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διαδρομές (σ.18-25). Πρόκειται για ‘εξωτερικές ετεροδιηγητικές αναλήψεις’, οι 

οποίες συμβαίνουν ‘όταν ο συγγραφέας εισάγει ένα πρόσωπο και θέλει να 

πληροφορήσει τον αναγνώστη για το παρελθόν του’ (Τζούμα, 1997: 49). 

Παρουσιάζονται γεγονότα από το παρελθόν τους, που δημιούργησαν τις 

προϋποθέσεις της διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους πριν από τη χρονική περίοδο 

που συναντήθηκαν με την ηρωίδα, τα οποία δεν τέμνουν την πρωταρχική αφήγηση. 

Η Πορφυρένια στα δεκάξι της ερωτεύτηκε τον Μιχάλη, ο οποίος εισάγεται 

στο κείμενο με μια εσωτερική ανάληψη, «που εισχωρεί στην πρωταρχική αφήγηση» 

(Τζούμα, 1997: 48). Ο Μιχάλης, αν και πολυταξιδεμένος ναυτικός, ήταν ακόμη 

αταξίδευτος στον εσωτερικό, ψυχοσυναισθηματικό του κόσμο. Ορφανός από πατέρα, 

είχε δεθεί με τη μάνα του. Στο θάνατο  και την  απώλεια της  μητέρας αντέδρασε με 

απελπισία και αυτοκαταστροφική δράση, που τον οδήγησε σε ψυχολογικά αδιέξοδα, 

αφού ‘…άρχισε να πίνει για να μη σκέφτεται …το σπίτι του ρήμαζε…’ (σ. 35). Ο 

ήρωας στο συγκεκριμένο σημείο εμφανίζει  εντελώς αντιηρωική συμπεριφορά, 

διότι παρουσιάζεται ψυχολογικά αδύναμος, αλκοολικός, παραιτημένος, ανίκανος να 

συντηρήσει το σπίτι του και να φροντίσει τον εαυτό του. Εν τούτοις η συμπεριφορά 

του δεν είναι κατακριτέα από την αφηγήτρια, η οποία εξαρχής δείχνει κατανόηση στο 

πρόβλημά του και  στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό του πάσχοντος ατόμου. Έτσι 

με τις λεκτικές εικόνες που δημιουργεί, τη χρήση  υποκοριστικών, (ποδαράκι, 

κουβερτούλα, βαρκούλα), των ποιητικών λέξεων, των συναισθηματικά φορτισμένων 

φράσεων καθοδηγεί τον αποδέκτη της αφήγησης προς τη συμπάθεια για τα παθήματα 

του Μιχάλη. Επιπροσθέτως η συγγραφέας εμφανίζει με τη χρήση σχολίου τους 

συγχωριανούς να τον συμπονούν για την κατάστασή του:   «κι οι γέροι που ξέρουν, 

λένε πως η συμπόνια είναι πάνω από τον έρωτα και την αγάπη και τυχερός αυτός που 

φτάνει σ’ αυτό το συναίσθημα»(σ. 35). Τέλος το ίδιο το παραμυθικό υποκείμενο, η 

Πορφυρένια, του συμπαραστέκεται, τον σώζει από την πείνα (σ. 35) του 

εξομολογείται τον έρωτά της, ενώ ταυτόχρονα του ζητά να σταματήσει το πιοτό. 

Εκείνος τότε ‘ντράπηκε ..ξύπνησε το φιλότιμο κι η περηφάνεια του…και πήρε τα 

βουνά και τα λαγκάδια να μάθει να ζει και στη στεριά, να φέρεται σαν άντρας…’ (σ. 

40). Τώρα έχουν σειρά οι παραμυθικές δοκιμασίες του Μιχάλη, που διαρκούν πολύ. 

Στο τέλος ο ήρωας αποκτά επίγνωση των αναγκών και των συναισθημάτων του και 

μόνος του στοχοθετεί την ένωση –γάμο με την Πορφυρένια, τον έμφυλο άλλο, που 

στάθηκε στο πλευρό του σε καταστάσεις δύσκολες.  
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Αλλά και η Πορφυρένια αντέδρασε διαφορετικά από τις παραμυθικές 

ηρωίδεςꞏ στη μακρόχρονη  απουσία του παλληκαριού ένιωσε απογοήτευση και 

απελπισία, ‘κρέμασε το μαντολίνο σ’ ένα καρφάκι κι άρχισε να μαραζώνει και να μη 

θέλει τη ζωή της. Όλα έγιναν ένα τίποτα… ένα αβάσταχτο «αχ»’ (σ. 42). Ο χρόνος 

έγινε αντίπαλος και τα πολλαπλά εμπόδια καθυστερούσαν την εκπλήρωση της 

επιθυμίας της για ένωση. Και ‘μια νύχτα κατέβηκε ολομόναχη στο γιαλό, …μπήκε 

στη θάλασσα, σαν υπνωτισμένη κι αφέθηκε στο κύμα’(σ. 42). Τη στιγμή της 

υπέρτατης απελπισίας της ‘τα δέντρα μόνο ήταν ξύπνια και τα πουλιά της νύχτας’(σ. 

42). Με τη χρήση του μαγικού ρεαλισμού η φύση παρενέβη στη διάσωση  της 

ηρωίδας (σ.σ. 42-44),  που ήταν ‘παρατημένη απ’ τη ζωή’, ώσπου να εμφανιστεί  ο 

ήρωας και να την τραβήξει  έξω από το νερό. Η συγγραφέας προβάλλει την 

απόγνωση της ηρωίδας, που εκδηλώνεται με την απόπειρα αυτοχειρίας. Η έντονη 

εικονοποιία που ζωντανεύει τα στοιχεία της φύσης, η χρήση λυρικού ύφους, το 

στοιχείο του φανταστικού είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί, για να κινητοποιήσει τη 

συναισθηματική επαφή με τον αναγνώστη. Όλα αυτά  οδηγούν τον αποδέκτη στη 

μέθεξη και τη συναισθηματική εμπλοκή, χωρίς όμως να προκαλέσουν  τρόμο, διότι η 

έκβαση των πραγμάτων έχει δηλωθεί ευθύς αμέσως, ‘η Πορφυρένια επέστρεφε’(σ. 

44) και μάλιστα με επαναληπτική συχνότητα, αφού καταγράφεται σε δύο σημεία το 

ίδιο γεγονός. Παράλληλα ο αφηγητής διακόπτει την διήγηση με συλλογιστική 

παρέκβαση για να προσθέσει ένα σχόλιο ή ένα στοχασμό (Τζούμα, 1997: 78). Έτσι 

απευθύνεται άμεσα  στους αναγνώστες με χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου της 

προσωπικής αντωνυμίας και του ρηματικού τύπου (Prince, 1991: 194) 

υπενθυμίζοντας τους ότι δεν πρέπει να αδιαφορούν και να ‘κοιμούνται’  τη στιγμή 

που κάποιος στο περιβάλλον τους μπορεί να κινδυνεύει, ακόμη και από τον ίδιο του 

τον εαυτό: «Τι άτυχοι που είμαστε εμείς οι άνθρωποι, καλά μου παιδιά … Όταν τα 

δέντρα μπαίνουν στο γιαλό για να σώσουν τους ανθρώπους εμείς κοιμόμαστε..»(σ. 

44). ή ‘Σπάνια οι άνθρωποι πιστεύουμε αυτό που μας συμβαίνει’ (σ. 45). Στη 

συνέχεια ο ήρωας σώζει την Πορφυρένια  από βέβαιο θάνατο, όπως ακριβώς κι 

εκείνη τον είχε σώσει στο παρελθόν. Η διήγηση διακόπτεται από άφθονα και συχνά  

σχόλια, που φανερώνουν την κοινωνική ηθική αλλά και την ευαισθησία του αφηγητή, 

σε αντίθεση με τη λιτή αφήγηση και τα περιορισμένα σχόλια των λαϊκών 

παραμυθάδων, που με τις φράσεις τους  «…αποδοκιμάζονται, επιδοκιμάζονται ή 

δικαιολογούνται οι πράξεις και οι συμπεριφορές των δρώντων προσώπων» 
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(Χατζητάκη - Καψωμένου, 2002: 180).   

Η συγγραφέας αποκαλύπτει τους ήρωες σταδιακά μέσα από πράξεις, λόγια, 

σκέψεις, συναισθήματα, όνειρα. Στην ιστορία αυτή και τα δύο μέλη του ζευγαριού 

παρουσιάζονται ως ήρωες και αντιήρωες, ως αληθινοί άνθρωποι, που παλεύουν να 

ισορροπήσουν στις αντιξοότητες της πραγματικής ζωής. Με τον τρόπο αυτό γίνονται 

αληθοφανείς και συμπαθείς στον αναγνώστη. Παράλληλα στα πραγματικά εμπόδια 

που συνεχώς προκύπτουν, ο ένας στηρίζει τον άλλο.  Έτσι χτίζουν μια σχέση 

ισοτιμίας, η οποία αποδεικνύεται σωτήρια και για τους δύο, ενώ με τον γάμο 

προβάλλεται, όμοια με τα παραδοσιακά παραμύθια «η συμφιλίωση, αλληλεπίδραση 

και ένωση αντιθέτων» (Κούπερ, 1992: 104). 

Αξίζει να επισημανθεί ότι στο κείμενο της Φραγκούλη οι δυσκολίες της 

πραγματικής ζωής δεν αποσιωπώνταιꞏ αντιθέτως παρουσιάζονται η αγωνία και ο 

μόχθος της καθημερινότητας και η σκληρή δουλειά των απλών ανθρώπων. Έτσι ο 

ήρωας, ο Μιχάλης, «θαλασσοδερνόταν» στη θάλασσα, που «είναι δύσκολη και 

πικρή» (σ. 34), ενώ η μάνα του «μαράζωνε από την έγνοια» (σ. 34). «Ζούσαν, λοιπόν, 

μια χαρά και δυο τρομάρες, όπως γίνεται στα σπίτια που ο χωρισμός κι η ξενητειά τα 

συντροφεύει και τα συντηρεί» (σ. 34). Επίσης  δεν αποκρύπτονται από τη συγγραφέα 

το πρόβλημα του αλκοολισμού (σ. 35), καθώς και η απόπειρα αυτοκτονίας με 

θαλάσσιο πνιγμό της Πορφυρένιας κατά την απουσία του Μιχάλη (σ. 42, 44). Στους 

πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής ανήκει η Μαρία, μια από τις τρεις 

γειτόνισσες. Η συγγραφέας καταγράφει το προσωπικό της βίωμα ως ανάμνηση και 

νοσταλγία (σ. 30). Έτσι ‘…κάτω από την όμορφη, μαγική και φανταστική επιφάνεια 

της πλοκής, βρίσκονται κάποιες ζοφερές και θλιβερές όψεις της πραγματικότητας: η 

μετανάστευση, ο αλκοολισμός, η νοσταλγία για τη γενέτειρα κ. α.’ (Καλογήρου, 

2003: 294). 

Στο γλωσσικό ύφος του αφηγήματος ‘Η Πορφυρένια και το μαντολίνο της’ 

κυριαρχεί η ποιητική λιτότητα και ο λυρισμός σε αντιδιαστολή με τα λαϊκά 

παραμύθια. Εντοπίζονται σχήματα λόγου, ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά: 

παρομοιώσεις: ‘ένιωσε μια γλύκα κι ένα λίγωμα, σα να ’φαγε όλο το βάζο με το 

βύσσινο γλυκό’ (σ. 32) και  η Πορφυρένια ‘είναι η θάλασσα με το καλύτερο 

λιμάνι’(σ. 44). Τεχνητές  λέξεις: βυσσινοζαλάδα (σ. 32,47), μεταξοδιαλεχτή (σ.42). 

Συναισθησία: ‘κι εκείνη χαρούμενη έπαιζε στο μαντολίνο της τα σιρόπια της ψυχής 

της’ (σ 25). Σχήμα συνεκδοχής: τα κουρελάκια υφάσματος αντί για την πατρίδαꞏ η 
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μάνα του Μιχάλη φροντίζει τα ρούχα του γιου, που λειτουργούν ως υποκατάστατο 

της παρουσίας του.  Ποιητική εικόνα: ‘στο μυαλό της  η μνήμη ζωγράφισε ένα 

κλαδάκι και πήγαν και κάθισαν όλα τα πουλιά …και κελαηδούσαν …την αγάπη και 

τη φιλία όλων των δικών της’(σ. 44). Αντίθετες φράσεις, όπως του Μιχάλη ‘ξύπνησε 

το φιλότιμο κι η περηφάνια του’, ενώ η  Πορφυρένια ‘σαν υπνωτισμένη …αφέθηκε 

στο κύμα’, οι χωριανοί κοιμόνταν, ενώ ‘τα δέντρα … ήταν ξύπνια και τα πουλιά’ ‘να 

βουλιάξει… επέπλεε’, ‘κοιμόνταν …ήταν ξύπνια’, ‘άνω κάτω’, ‘να φεύγει… 

επέστρεφε’.  Η δημιουργία ονειρικών εικόνων και η μέθεξη του αναγνώστη είναι το 

αποτέλεσμα αυτών των ρητορικών σχημάτων. Η αφήγηση σε κάποια σημεία κάνει 

χρήση γλωσσικού ιδιώματος της Λέσβου, με το οποίο η συγγραφέας διανθίζει το 

λόγο της Μέρζως (σ. 20). Έτσι προσδίδεται η αίσθηση του  αυθεντικού, ενώ 

παράλληλα αυτό συμβάλλει θετικά στη δημιουργία του σκηνικού. Στο παραμύθι ‘Η 

Πορφυρένια και το μαντολίνο της’ η μουσική που υπάρχει στον τίτλο, μοιάζει να 

διατρέχει υποδόρια, ως μουσικός ρυθμός, ολόκληρο το κείμενο. 

Η εικονογράφηση του Κώστα Παπανικολάου σ’ αυτό το βιβλίο, αποδίδει το 

ποιητικό και λυρικό κλίμα του κειμένου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τη σχέση 

του με την παράδοση. Ο ζωγράφος βυθίζει τις εικόνες σε πλούσια χρώματα, θερμά 

και ψυχρά, με επικρατέστερα το κόκκινο και το γαλάζιο. Οι εικόνες αναδεικνύουν τη 

δύναμη της παράδοσης. Κυριαρχούν τα λαϊκά μοτίβα, παρόμοια με αυτά που 

υπάρχουν στα υφαντά, στα κεντητά τραπεζομάντηλα ή και σε πίνακες λαϊκών 

ζωγράφων. Η ματιά του εικονογράφου επιχειρεί να ‘αιχμαλωτίσει’ τη μαγεία του 

κειμένου αλλά και την καλλιτεχνική φύση της πρωταγωνίστριας. Στο εξώφυλλο ο 

καλλιτέχνης παρουσιάζει την Πορφυρένια στρογγυλοπρόσωπη, με μεγάλα 

εκφραστικά μάτια και φαρδύ μέτωπο, να αγκαλιάζει με περισσή τρυφερότητα και 

πάθος το μαντολίνο της. Στο κόκκινο φουστάνι της υπάρχουν σχεδιασμένα μοτίβα 

παρόμοια με εκείνα που εμφανίζονται στην επιτοίχια μπάντα πίσω της κι έτσι η 

σχέση της με την παράδοση γίνεται εμφανής. Στο κεντρικό δισέλιδο σαλόνι ο 

μισότυφλος Μιχάλης πίνει βυθισμένος στο πένθος και την απελπισία, ενώ τα 

κοστούμια του στροβιλίζονται στον άνεμο και η έρημη βάρκα του στέκεται 

τραβηγμένη στη στεριά. Μια εικόνα ονειρική δημιουργείται όταν η φύση,  με την 

άμεση συμμετοχή της δια των δέντρων επιχειρεί τη διάσωση  της ηρωίδας. Έτσι η 

Πορφυρένια, όταν ‘μπήκε στη θάλασσα σαν υπνωτισμένη κι αφέθηκε στο κύμα’(σ. 

42) απεικονίζεται στην οριζόντια θέση τυλιγμένη με τις ρίζες τους και με τα μάτια της 
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κλειστά. Τα περιγράμματα γίνονται απαλά, σχεδόν ασαφή και κυριαρχούν οι γαιώδεις 

αποχρώσεις, το σκούρο γαλάζιο και το λευκό. Στο τέλος το κόκκινο καράβι του 

ζευγαριού διασχίζει την ήρεμη θάλασσα του νησιού τους. Ο Παπανικολάου με την 

εικαστική του απεικόνιση στέκεται στο πλευρό των ηρώων που πάσχουν και 

ακολουθεί πιστά το κείμενο, ενώ καταφέρνει να συλλάβει τη μαγική του ατμόσφαιρα.  

Στο βιβλίο ‘Η Πορφυρένια και το μαντολίνο της’ εντοπίζονται στοιχεία 

διακειμενικότητας που ταξινομούνται σύμφωνα με την κατάταξη του Stephens 

(Οικονομίδου, 2000: 73). Το παραδοσιακό παραμύθι αποτελεί σταθερό διακείμενο 

και υπάγεται στην 4η περίπτωση της κατάταξης του Stephens. Σχετικά με την 1η 

περίπτωση της κατάταξης του Stephens, γίνεται ρητή αναφορά σε έργα άλλων 

συγγραφέων, όταν αναφέρεται η φράση από τον ψαλμό του Δαβίδ (150: 4), «Αινείτε 

τον Κύριο εν χορδαίς και οργάνοις»(σ. 12) καθώς και η επονομαζόμενη προσευχή 

του Ιησού ή Καρδιακή Προσευχή ή απλώς Ευχή, το «Κύριε ελέησον» (σ. 10) που 

εκφέρεται επαναληπτικά συμβάλλοντας στη δημιουργία κατανυκτικής ατμόσφαιρας. 

Επιπλέον στο έργο αναφέρεται το «προσφυγικό σπιτάκι της Μέρζως» (σ. 18), αλλά 

και η Μαρία, που «ήταν Μικρασιάτισσα» (σ.29), όταν αφηγείται την ιστορία της, 

αναφέρεται στο ιστορικό γεγονός της μικρασιατικής καταστροφής και στο κύμα των 

προσφύγων που επακολούθησε (σ. 30). Με τον τρόπο αυτό γίνεται έμμεση  αναφορά 

σε πάρα πολλά έργα άλλων συγγραφέων, όπου αποτυπώθηκαν άμεσα και έμμεσα 

τόσο  το γεγονός όσο και οι συνέπειες του, με αποκορύφωμα τους πεζογράφους της 

γενιάς του 30. Έμμεση αναφορά, επίσης, γίνεται σε έργα που έχουν ως θέμα την 

οικονομική μετανάστευση, διότι στο κείμενο αναγράφεται ότι από το «μικρό, 

φτωχικό διαμέρισμα ενός Έλληνα μετανάστη»(σ. 15) στην Αμερική προέρχεται  το 

μαντολίνο της ηρωίδας.  

Στη 2η περίπτωση της κατάταξης του Stephens ανήκουν οι διακειμενικές 

αναφορές στη μυθολογία και τη λαϊκή παράδοση. Στο έργο ‘Η Πορφυρένια και το 

μαντολίνο της’ αναφέρονται στοιχεία από τη θρησκευτική παράδοση και το έθιμο της 

αγρυπνίας των Φώτων. Το καρναβαλικό στοιχείο υπεισέρχεται μέσω πράξεων και 

σκέψεων του μικρού Μανόλη, που αντιτίθεται στη σοβαροφάνεια των ενηλίκων και 

μετατρέπει την κατανυκτική ατμόσφαιρα της αγρυπνίας σε διονυσιακή, διότι «όταν 

πλήθυναν τα  ‘Κύριε Ελέησον’ ενθουσιασμένος σηκώθηκε…κι άρχισε να χοροπηδά 

και να χτυπά παλαμάκια και να παίρνει τις στροφές, όπως οι άντρες στα γλέντια και 

στους γάμους» (σ. 10). Η μάνα του τον επιπλήττει αλλά αυτός συνεχίζει να χορεύει 
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με τη σκέψη του μόνο, δίχως εμφανείς δράσεις. Νομίζει ότι η μελωδία και ο ρυθμός 

της ψαλμωδίας «είναι χορός και γλέντι τρικούβερτο» (σ. 10) και τραγουδάει από 

μέσα του ‘Όπα’. Τα ουράνια ανοίγουν και εμφανίζονται οι άγγελοι που υμνούν με 

μαντολίνα τον Κύριο (σ. 10-11), την ώρα που βγαίνει από το σπίτι για να ουρήσει (σ. 

11-12). Η Καλογήρου θεωρεί ότι ο τρόπος που η Φραγκούλη συνδέει την αγιότητα 

του Βαπτίσματος με την ούρηση του μικρού Μανόλη ‘καθορίζει μια μορφή 

κοινωνίας, όπου το παγανιστικό στοιχείο συσχετίζεται με το χριστιανισμό’ 

(Καλογήρου, 2003: 290). 

Στη 2η περίπτωση της κατάταξης του Stephens ανήκει επίσης, η δοξασία για 

τη μεταμόρφωση του ανθρώπου σε ζώο, εδώ σε πουλί, διότι απαντάται σε θρύλους 

της λαϊκής παράδοσης. Στο συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται ότι στο παράθυρο της 

Πορφυρένιας πλησίασε μια νύχτα «ο γκιόνης, κι επειδή όπως ξέρουμε ήταν άνθρωπος 

πριν γίνει πουλί, της είπε με ανθρώπινη φωνίτσα» (σ.17). Αλλά και το ότι τα δέντρα 

έχουν ψυχή είναι, επίσης, δοξασία της λαϊκής παράδοσης, που έχει τις ρίζες της στην 

αρχαία μυθολογία. Σύμφωνα με αυτήν οι ψυχές των δέντρων ήταν Νύμφες, οι 

Δρυάδες ή Αμαδρυάδες.  Ένα άλλο παραδοσιακό έθιμο, που αξιοποιείται 

μυθοπλαστικά, είναι το έθιμο της προίκας.  

Στο βιβλίο ‘Η Πορφυρένια και το μαντολίνο της’ κυριαρχεί  το αρχετυπικό 

θέμα της προετοιμασίας για γάμο των δυο νέων, που καταγράφεται στην 3η 

περίπτωση της κατάταξης του Stephens.  

Στο κείμενο υπάρχουν αναφορές σε κοινωνικές ή ιστορικές περιστάσεις 

καθώς και τοπωνύμια και  υπαρκτά πρόσωπα, που υπάγονται στην 5η περίπτωση της 

κατάταξης του Stephens: γίνεται έμμεση αναφορά στο ιστορικό γεγονός της 

μικρασιατικής καταστροφής του 1922ꞏ τα ονόματα Μέρζω, Μελπομένη και Μαρία 

αντιστοιχούν σε πρόσωπα υπαρκτά σύμφωνα με δήλωση της συγγραφέως στη 

γράφουσαꞏ αναφέρονται τοπωνύμια, όπως Αμερική (σ.15) και Προύσα.  

Η Πορφυρένια και το μαντολίνο της θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει στα 

νοβελιστικά παραμύθια, διότι η διήγηση τοποθετείται σ’ έναν πραγματικό κόσμο και 

οι ήρωες είναι κοινοί άνθρωποι. Η Πορφυρένια αντιμετωπίζει καθημερινές 

καταστάσεις και αναζητά την τύχη της εντός των ορίων του πραγματικού κόσμου.  

Όμως, ταυτόχρονα εντοπίζονται στοιχεία του μαγικού παραμυθιού (υψιπετές 

μαντολίνο, αειθαλές πλατανάκι). Ο Μιχάλης προκειμένου να γίνει άξιος για την 

αγάπη της Πορφυρένιας, ξεκινά ένα ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο, υπερφυσικό, του 
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ανατίθεται συγκεκριμένη αποστολή και υποβάλλεται σε δοκιμασίες από εξωγενείς 

παράγοντες (το ριζικό του). Στο τέλος, αφού ξεπερνά όλα τα εμπόδια, σώζει και την 

ηρωίδα. Παρατηρούμε ότι στο συγκεκριμένο έργο εντοπίζονται στοιχεία και από τα 

δύο είδη αφηγήσεων, νοβελιστικού και μαγικού.     

‘Η Πορφυρένια και το μαντολίνο της’ διηγείται μια ιστορία ενηλικίωσης δύο 

ηρώων, ενός κοριτσιού κι ενός αγοριού, όπου η αφήγηση πλαισιώνεται με στοιχεία 

παραδοσιακού παραμυθιού: η απόσταση της πραγματικότητας από τον κόσμο της 

φαντασίας μηδενίζεται και το μαγικό στοιχείο είναι καθοριστικό για την πλοκή. Εν 

τούτοις η κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα της ελληνικής επαρχίας κατά τη 

δεκαετία 1950-60 εφορμούν στο μυθοπλαστικό σύμπαν. Με το παραμύθι της η 

Φραγκούλη γεφυρώνει αντιθέσεις συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ομαλή 

κοινωνικοποίηση του παιδιού-αναγνώστη αλλά και στην πληροφόρησή του για όψεις 

ζωής του παρελθόντος.  

 

δ΄. ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΙΘΑΡΙ 

  

Το έργο ‘Το μισό πιθάρι’ διαφοροποιείται έντονα από τα μοτίβα του 

παραδοσιακού παραμυθιού και υπερβαίνει τις λαϊκές συμβάσεις. Ας εξετάσουμε σε 

ποια σημεία και με ποιους τρόπους γίνεται αυτό.  

Εν αντιθέσει με τα παραδοσιακά παραμύθια ο χώρος είναι γεωγραφικά 

ορισμένος, αφού στην περιοχή του Μολύβου, στη Λέσβο διαδραματίζονται τα 

δρώμενα που εξιστορούνται. Ο χρόνος, αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

κειμενικές ενδείξεις, μπορεί έμμεσα να προσδιοριστεί, επειδή στην ιστορία 

αναφέρονται αυτοβιογραφικά στοιχεία από την παιδική ηλικία της συγγραφέως. Έτσι 

η δράση τοποθετείται στη δεκαετία του ’50-’60. Τα συναισθήματα των ηρώων 

δηλώνονται ρητά.  Αν και «ο θάνατος ως ανθρώπινη μοίρα δεν υπάρχει στα 

παραμύθια» (Χατζητάκη – Καψωμένου, 2002: 120), στο κείμενο ο παππούς Μανόλης 

χρόνια μετά το θάνατό του, σε όνειρο επεξηγεί στην εγγονή του που τον ρωτά γιατί 

έφυγε από κοντά της: «Γιατί πάλιωσε το σταμνί, Ελένη. Τρύπησε κι έχανε το νεράκι 

του… Πώς αλλιώς θα πάρουν σειρά οι επόμενοι;» (σ. 28). Στο έργο αυτό η δράση 

είναι αργή και δεν αποτελεί κύριο ζητούμενο.  

Στο παραμύθι «Το μισό πιθάρι» δεσπόζον θέμα είναι η σχέση που 

δημιούργησε η ηρωίδα  με τον παππού της, «η εμβληματική φιγούρα του οποίου την 
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έχει εφοδιάσει με τα δεδομένα που χρειάζεται, για να ερμηνεύσει τον κόσμο. Αυτά 

είναι στοιχεία που ενσωματώνουν τη δύναμη της παράδοσης ιδωμένα με μια 

φρεσκάδα απαράμιλλη» (Παπαδάτος, 2001: 52). Σ’ ένα άλλο επίπεδο μέσα από την 

λογοτεχνική αφήγηση αναδεικνύονται στοιχεία της τοπικής ιστορίας της Λέσβου μαζί 

με θρύλους και παραδόσεις. Ταυτόχρονα, ανιχνεύονται  στο έργο διαπολιτισμικά και 

οικολογικά στοιχεία. Ας δούμε πώς διαπραγματεύεται η συγγραφέας τα 

προαναφερόμενα θέματα.  

Η πλοκή στηρίζεται στον τρόπο που εξυφαίνεται η σχέση μεταξύ των δύο 

ηρώων, παππού και εγγονής, και δομείται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος είναι γεμάτο 

εικόνες από την παιδική ηλικία της ηρωίδας, της Ελένης, στη Μυτιλήνη. Εκεί παρέα 

με τον παππού της, τον Μανόλη, και τις αφηγήσεις του περνούσε ευχάριστα τον 

καιρό της. Στο δεύτερο μέρος ο παππούς έχει πεθάνει. Όμως η ενήλικη ηρωίδα, που 

τον έχει εσωτερικεύσει, ερμηνεύει τον κόσμο και την προσωπική της ιστορία με 

στοιχεία που εκείνος την είχε εφοδιάσει.  

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τους ήρωες του παραμυθιού. Ο παππούς 

είναι ένας ενήλικας που παρά τα γκρίζα του μαλλιά και τις ρυτίδες του, δεν έχει 

ξεχάσει το παιδί που κρύβει μέσα του.  Αυτό φαίνεται στα παιχνίδια του, στα κόλπα 

που μεταχειρίζεται για να ξεγελάσει τη σύζυγο και την κόρη του, τις σκανταλιές που 

σκαρώνει με την εγγονή του (σ. 18-19). Ως εκ τούτου παρουσιάζεται κάποιες φορές 

να έχει συμπεριφορά που δεν συμβαδίζει με την ηλικία του, όταν γίνεται ο ίδιος ένα 

αξιαγάπητο παιδί. Έτσι κερδίζει τη μικρή Ελένη και στις καθημερινές τους δράσεις 

περιβάλλεται με την αίγλη του ήρωα της παιδικής ηλικίας6.  Η σχέση τους 

οικοδομείται  με τα παιχνίδια, τη συνενοχή, τα παραμύθια, τις λέξεις, τα αστεία. 

Ταυτόχρονα ο παππούς παρουσιάζεται ως φορέας μνήμης και παράδοσης. Με 

τις αφηγήσεις του κάνει την εγγονή του κοινωνό σε θρύλους και παραδόσεις του 

τόπου τους. Τα λόγια του είναι γεμάτα νοσταλγία και άσβεστες μνήμες από τη 

χαμένη πατρίδα του, την Ιωνία. Αν και μικρασιάτης πρόσφυγας ο ίδιος, οραματίζεται 

έναν κόσμο δίχως σύνορα και διαβατήρια, ενώ επιλέγει να μην αναφερθεί στις 

σκοτεινές πτυχές του παρελθόντος. Τα λόγια του περιέχουν διαπολιτισμικά μηνύματα 

και επικεντρώνονται μόνο σε όσα ενώνουν τους ανθρώπους. Οι ιστορίες του δεν 

κρύβουν οργή και μίσος για την Τουρκία και τους απέναντι τόπους. Η 

 
6 Η σημαντική επίδραση του παππού διαπιστώνεται, επίσης, στο βιβλίο της Φραγκούλη «Το 
χωραφάκι της αγάπης». 
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Αναγνωστοπούλου παρατηρεί ότι ο χαρακτήρας του παππού, όπως κατασκευάστηκε 

από τη Φραγκούλη, ‘ενώ είναι ένα ανδρικό πρόσωπο, είναι προικισμένο μ’ ένα 

βλέμμα κι ένα λόγο γυναικεία, μπολιασμένα από την ετερότητα, την παιδικότητα και 

το παιχνίδι’ (Αναγνωστοπούλου, 2013: 54).   

Η Ελένη, η ηρωίδα, στο πρώτο μέρος της πλοκής είναι στην παιδική ηλικία 

και απολαμβάνει τη συντροφιά του παππού της, παίζει μαζί του ενώ ταυτόχρονα 

μαθητεύει, αρχίζει να κατανοεί τη μυστική ουσία των πραγμάτων, την ενότητα: «Η 

Ελενίτσα τότε ένιωσε να σταλάζει αργά αργά μέσα της, σαν το στυφό δάκρυ της 

ελιάς, ένα ακριβό μυστικό: Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Το φως περιέχει το σκοτάδι, 

η ομιλία τη σιωπή…»(σ. 15). Η αφήγηση με μετατιθέμενο λόγο εισχωρεί στη 

συνείδηση της Ελένης μέσα από σκέψεις, όνειρα και συναισθήματα. Έτσι ο 

χαρακτήρας της ηρωίδας αποκτά εσωτερικότητα, βάθος και αληθοφάνεια.   

Στο δεύτερο μέρος με περιλήψεις, ελλείψεις και παραλήψεις ο παππούς έχει 

πεθάνει και η ενήλικη ηρωίδα μετά την αφυπνιστική εμπειρία ενός ονείρου, στο 

οποίο ο παππούς την προτρέπει «Ν’ αγαπάς και να θυμάσαι» (σ. 29), κατεβαίνει στο 

υπόγειο του σπιτιού και ξαναβρίσκει τα καλαθάκια με τα σπασμένα αγγεία, που 

μάζευε όταν πήγαινε για μπάνιο μαζί του. Τα υλικά ευρήματα του παρελθόντος είναι 

συγκεντρωμένα σε καλαθάκια του καλοκαιριού, απ’ όπου –μετωνυμικά- «ξεχύνονται 

ένα ένα λόγια, πράματα, τραγούδια, εικόνες, των αισθήσεων κατακάθια. Όλα εκείνα 

που υφαίνουν μέσα σε κάθε άνθρωπο, μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο, αυτό που για κείνον 

είναι ο τόπος, η πατρίδα του» (Φραγκούλη, 2000: 32). Όλα τα θραύσματα του 

παρελθόντος, υλικά και άυλα, συνενώνονται με τη χρήση του μαγικού ρεαλισμού και 

δημιουργούν την προσωπική ιστορία της ηρωίδας. Γίνονται ‘το μισό πιθάρι’, στο 

οποίο οφείλεται ο τίτλος του βιβλίου. Εκείνη τη στιγμή – εδώ κορυφώνεται η πλοκή- 

η Ελένη διαισθάνθηκε πως ‘στις  αληθινές πατρίδες της καρδιάς δεν υπάρχουν 

φραγμοί: όπως τα  ποτάμια που κυλούν από τη μια χώρα στην άλλη δίχως σύνορα. 

Όπως το ποτάμι, το σύμβολο του παππού παραμυθά, στο οποίο πάντα αναφερόταν, 

κάθε φορά που μιλούσε στην Ελένη για πράγματα είτε ασήμαντα είτε σημαντικά’ 

(Παπαδάτος, 2018: 52).  Η ηρωίδα αποκτά συνείδηση της ολότητας χώρου, χρόνου 

και υποκειμένου. Αντιλαμβάνεται ότι ‘το μισό πιθάρι’ επιζητά την ολοκλήρωσή του 

στο παρόν και στο μέλλον, «μέσα στο ‘αλλού’ και στη μνήμη της άλλης όχθης» 

(Αναγνωστοπούλου, 2013: 54). Τότε «πλημμύρισε και το στήθος της Ελένης και 

χύθηκε ασυγκράτητο από τα μάτια της. Ποταμός, είπε μέσα στο κλάμα της. Ποταμός! 
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Κάνοντας έτσι δική της για πάντα τη λέξη του παππού της»(σ. 33).  Μετά από εκείνη 

την εμπειρία η Ελένη αναλαμβάνει τη σκυτάλη για να μεταδώσει στους νεότερους, 

όσα η ίδια έμαθε κι ακόμα περισσότερα, όπως δηλώνει η νοερή απάντησή της στον 

παππού: «Η αλεπού εκατό χρονών, τ’ αλεπουδέλ’ εκατόν δέκα» (σ.34).  

Η πλοκή εξελίσσεται αργά με παρατακτική σύνδεση σκηνών και επεισοδίων, 

που συνιστούν οι αναμνήσεις και τα βιώματα της ηρωίδας. Ο κόσμος στην αφήγηση 

‘βλέπεται και περιγράφεται μέσα από τα μάτια ενός παιδιού ή ενός ενηλίκου που έχει 

διατηρήσει την παιδικότητα και την ελευθερία του’ (Αναγνωστοπούλου, 2013: 54). 

Με θαμιστική αφήγηση και χρήση παρατατικού χρόνου στα ρήματα δηλώνεται η 

επαναληπτικότητα γεγονότων της παιδικής ηλικίας, όπως περίπατοι, παιχνίδια και 

‘ζαβολιές’ που η ηρωίδα μοιραζόταν συχνά με τον παππού της και ύφαιναν τη σχέση 

τους. Στη διήγηση πολλές φορές εναλλάσσεται ο αφηγηματοποιημένος λόγος με 

αναφερόμενο κι έτσι το κείμενο γίνεται πιο ζωντανό. Οι διάλογοι καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο  μέρος του κειμένου και προσδίδουν αμεσότητα και  θεατρική διάσταση. 

«Οι ζωηροί διάλογοι δοσμένοι με ποιητικό ύφος, γίνονται κάποιες φορές ευχάριστα 

στατικοί επιτρέποντας στον αναγνώστη να θαυμάσει τις τοπογραφικές λεπτομέρειες 

του κειμένου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εκφράζουν μια δημιουργική εγρήγορση 

ακολουθώντας την αναπτυσσόμενη δράση και περιλαμβάνουν άσβεστες μνήμες και 

διαπολιτισμικά μηνύματα» (Παπαδάτος, 2006: 107). Οι διηγηματικές περιγραφές 

γίνονται με έντονα ποιητική διάθεση, όπως τα καφενεία του Μολύβου (σ. 17) και τα 

ιαματικά λουτρά της Εφταλούς (σ.22-23) και λειτουργούν ως σκηνογραφίες. Στα 

σημεία αυτά «η ιστορία όχι μόνο δεν διακόπτεται, αλλά αντίθετα συγχωνεύει την 

περιγραφή, η οποία έτσι αποτελεί μέρος της» (Τζούμα, 1997: 72). Την γραμμική 

αφήγηση επιταχύνουν περιλήψεις, ελλείψεις και παραλήψεις, ώστε να οδηγηθεί στην 

κορύφωση λίγο πριν το τέλος. Διακόπτουν την αφηγηματική ταχύτητα οι ιστορίες 

που διηγούνταν ο παραμυθάς παππούς, οι οποίες παρεμβάλλονται στο κείμενο.  

Ως εκ τούτου στο κείμενο της Φραγκούλη συνυπάρχουν δύο αφηγήσεις. Στην 

κύρια ο αφηγητής είναι τριτοπρόσωπος με μηδενική εστίαση. Ως προς τη φωνή είναι 

ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει στην ιστορία. Ως προς το αφηγηματικό 

επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός και σε ελάχιστα σημεία του κειμένου παρεμβαίνει με 

σχόλια υπενθυμίζοντας την παρουσία του. Εν τούτοις το βιβλίο ξεκινά με την 

αφήγηση ενός μύθου από τον παππού. Ο παππούς Μανόλης γίνεται μεταδιηγητικός 

αφηγητής, διότι είναι  ‘ένας από τους ήρωες της πρώτης ιστορίας που αναλαμβάνει 
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να διηγηθεί μια άλλη ιστορία με ήρωα τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα…. Τα 

γεγονότα που αναφέρονται σ’ αυτή τη δεύτερη διήγηση αποτελούν μέρος μιας 

μεταδιήγησης. Πρόκειται για το φαινόμενο του «εγκιβωτισμού» μιας ιστορίας μέσα 

στην άλλη’(Τσατσούλης, 1997: 484), το οποίο, επίσης, εντοπίζεται σε παραδοσιακά 

παραμύθια.  

Η αφήγηση ιστοριών από τον παππού παρεμβάλλεται τρεις φορές στο 

κείμενο. Στην πρώτη περίπτωση εγκιβωτισμένης αφήγησης, εξιστορείται έναν μύθος 

του Αισώπου, ο μύθος της αλεπούς, που ενδιαφέρεται ‘πώς θα δώσει ένα καλό 

μάθημα πονηριάς στο αλεπουδάκι της’ (σ. 7). Το έργο αρχίζει με αυτόν τον μύθο και 

με αναφορά σ’ αυτόν τελειώνει (σ.34).   

Εγκιβωτισμένη αφήγηση παρατηρείται και στην εξιστόρηση του θρύλου για 

ένα  είδος αλόγου της Μυτιλήνης, ‘το τελευταίο, που ζει ολομόναχο στα ρουμάνια 

του Λεπέτυμνου’(σ. 14). Στην ιστορία αυτή συμμετέχουν ο παππούς και η Ελένη, ‘τ’ 

αλαφροΐσκιωτα’(σ. 15).  

Αλλά και  στην εξιστόρηση του ειδυλλίου της τουρκαλίτσας  Μελτέμ με τον 

Αχμέτ, (σ.σ 23-24) υπάρχει εγκιβωτισμένη αφήγηση. Ο ευρηματικός παππούς 

σκαρώνει αυτοστιγμεί μια δική του μυθοπλασία,  η οποία τόσο πολύ έτερψε την 

εγγονή του, ώστε να αναφωνήσει ‘μ’ όλη της την καρδιά «Σ’ αγαπώ, παππού μου…σ’ 

αγαπώ»’(σ. 24).  

Η Τζούμα (Τζούμα, 1997: 157-161) θεωρεί ότι οι τύποι σχέσεων που 

συνδέουν τη μεταδιηγητική αφήγηση με την πρώτη αφήγηση είναι βασικά τρεις: α) ο 

πρώτος τύπος είναι η άμεση αιτιότητα μεταξύ των γεγονότων διήγησης και 

μεταδιήγησης, η οποία προσδίδει στη δεύτερη μια επεξηγηματική λειτουργία β) ο 

δεύτερος τύπος συνιστά μια καθαρά θεματική σχέση, χωρίς καμιά χωροχρονική 

συνέχεια μεταξύ μεταδιήγησης και διήγησης, αλλά μια σχέση αντίθεσης ή αναλογίας 

μεταξύ τους. Στη δεύτερη περίπτωση η μεταδιήγηση με την προβολή της ως 

παράδειγμα αποκαλύπτει τη βαθύτερη σημασία μιας πράξης ή ενός γεγονότος. 

Επιπλέον η θεματική σχέση μπορεί να ασκήσει επιρροή στην αντίστοιχη διήγηση γ) 

Ο τρίτος τύπος αφορά σε μια όχι σαφή σχέση μεταξύ των επιπέδων: είναι η ίδια η 

ενέργεια της αφηγηματικής πράξης που εκπληρώνει κάποια λειτουργία στη διήγηση 

ανεξάρτητα από το μεταδιηγητικό περιεχόμενο όπως για παράδειγμα μια λειτουργία 

ψυχαγωγίας ή περισπασμού – παρακώλυσης, όπως στις Χίλιες και μια νύχτες, όπου η 

Σεχραζάτ κρατιέται στη ζωή με συνεχόμενες αφηγήσεις. 
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Η Τζούμα θεωρεί ότι στον πρώτο και τον τρίτο τύπο η σημασία του φορέα της 

αφήγησης μεγαλώνει. Στον πρώτο τύπο η σχέση της σύνδεσης είναι άμεση και δεν 

εξαρτάται από την αφήγηση. Στον δεύτερο τύπο η σχέση της σύνδεσης είναι έμμεση, 

προκαλούμενη από την αφήγηση που εισάγει η μεταδιήγηση, έτσι ώστε να καθιστά 

ευκρινή τη σύνδεση. Το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί και οφείλεται στην 

αναλογική αφήγηση. Στην τρίτη περίπτωση, συνεχίζει η Τζούμα,  η σχέση είναι μόνο 

μεταξύ της αφηγηματικής πράξης και της παρούσας κατάστασης, ενώ το περιεχόμενο 

της διηγητικής αφήγησης δεν έχει και μεγάλη σημασία. Εδώ η αφηγηματική πράξη 

είναι μια ενέργεια σαν οποιαδήποτε άλλη. 

Στο ‘Μισό πιθάρι’ της Φραγκούλη θεωρούμε ότι οι τρεις εγκιβωτισμένες  

αφηγήσεις του παππού  αντιστοιχούν και στους τρεις τύπους σχέσεων που 

καταγράφει η Τζούμα. Στον πρώτο τύπο ανήκει η ιστορία της Τουρκαλίτσας Μελτέμ, 

γιατί επεξηγεί πώς βρέθηκε στην παραλία της αρχαίας Μήθυμνας το τούρκικο 

πασουμάκι που ξέβρασε η θάλασσα. Ο εγκιβωτισμένος μύθος της αλεπούς ανήκει 

στον  δεύτερο τύπο και έχει αναλογική σχέση με την πρώτη αφήγηση. Κι αυτό διότι η 

σχέση παππού και εγγονής  μπορεί να παραλληλιστεί με αυτήν της αλεπούς και του 

μικρού της, αφού και στις δύο περιπτώσεις επιχειρείται η μετάδοση αξιών και 

εμπειριών ζωής από τους προγενέστερους στους μεταγενέστερους. Με ανάλογο 

αλυσιδωτό τρόπο συνεχίζει και η ενήλικη πια ηρωίδα τη μεταλαμπάδευση των ίδιων 

μηνυμάτων στα ανήλικα γειτονόπουλα. Και όταν ο πεθαμένος παππούς της  

‘χαμογελούσε μέσα στο μυαλό της και της έκλεινε πονηρά το μάτι. «Φωστήρες τα 

έκανες, κοκόνα μου!» της είπε μέσα στη σκέψη της’ «Η αλεπού εκατό χρονών, τ’ 

αλεπουδέλ’ εκατόν δέκα», του αποκρίθηκε η Ελένη νοερά’ (σ.34).   Στον τρίτο τύπο 

σχέσεων μπορεί να ενταχθεί η μεταδιήγηση του θρύλου για το τελευταίο άλογο του 

νησιού, επειδή εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο αφηγήσεων, που συνέβαινε για 

ψυχαγωγικούς λόγους.  

Στο βιβλίο «Το μισό πιθάρι» η Φραγκούλη με ύφος που το διαπερνά το ήθος, 

η συγκίνηση και η ανθρωπιά, δημιουργεί νοσταλγική ατμόσφαιρα με μια γλώσσα 

ποιητικά λιτή, άμεση και ειλικρινή. Τα διαπολιτισμικά μηνύματα δηλώνονται μέσα 

από τη γλώσσα και με τη χρήση δάνειων λέξεων από την τουρκική όπως, μιντέρι, 

οντάς, μπαξές, τορβάς, πασούμι, κ.α. Αλλά και με την παράθεση από «λόγια, 

πράματα, τραγούδια,  εικόνες, των αισθήσεων κατακάθια»,  που «υφαίνουν μέσα σε 

κάθε άνθρωπο… αυτό που για κείνον είναι ο τόπος, η πατρίδα του» (σ. 32) και 
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εγείρουν συνειρμικά εικόνες, μνήμες, γεύσεις κοινές ανάμεσα στους δυο λαούς. 

Επιπροσθέτως, στην έντονη εικονοποιία του έργου συμβάλλουν και οι περιγραφές 

που αποδίδουν στοιχεία χαρακτηριστικά της τουρκικής αρχιτεκτονικής, όπως τα 

λουτρά στην Εφταλού και τα καφασωτά παράθυρα. Παραθέτουμε ενδεικτικά: ‘Μέσα 

από τις τρύπες του θόλου της σκεπής, έβλεπαν το φως να μπαίνει, ματσάκια ματσάκια 

κυκλάμινα. Και από το μικρό παράθυρο στο βάθος, ο διάδρομος της θάλασσας. 

Μπλε, θυμωμένος απ’ τον Ντελη – Βοριά’ (σ. 23).  

Στο παραμύθι «Το μισό πιθάρι» εντοπίζουμε στοιχεία διακειμενικότητας, τα 

οποία ταξινομούνται σύμφωνα με την κατάταξη του Stephens (Οικονομίδου, 2000: 

73).  Στο έργο υπάρχουν αναφορές στη θρησκευτική παράδοση, που ανήκουν στην 2η 

περίπτωση της κατάταξης του Stephens.  Σύμφωνα μ’ αυτήν οι ευσεβείς πιστοί 

επισκέπτονται τα απομακρυσμένα ξωκλήσια,  προσφέρουν λάδι και ανάβουν τα 

καντήλια (σ. 20). Καταγράφεται επίσης η νυχτερινή προσευχή των γυναικών με 

ανάγνωση περικοπών από τη Βίβλο και ψαλμωδίες στο εικονοστάσι του σπιτιού (σ. 

18).   

Το καρναβαλικό στοιχείο διακρίνεται στη σκηνή της διατάραξης της 

νυχτερινής προσευχής της γιαγιάς και της μητέρας από τον παππού Μανόλη και την 

εγγονή του. Το κατανυκτικό σκηνικό με τη θρησκευτική προσήλωση και τις 

ψαλμωδίες των δύο γυναικών, ‘που έκαναν τη νυχτερινή τους προσευχή στη μικρή 

κάμαρα με το εικονοστάσι’ (σ. 18) ανατρέπεται άρδην από τις σκανταλιές του 

παππού και της Ελενίτσας. Οι δυο τους ‘ξεκίνησαν την επιχείρηση «πάμε να τις 

κολάσουμε»…και στήσαν έναν ξέφρενο χορό κι ένα τραγούδι δυνατό και έξαλλο. 

Τίναζαν χέρια και πόδια σαν κουρντισμένα παιχνίδια…και τραγουδούσαν…φώναζαν, 

τσίριζαν’ (σ. 18). Η γιαγιά κεραυνόπληκτη επέπληξε τον παππού, ‘η μαμά της Ελένης 

πάλι κρυφογελούσε’ (19). Οι δυο φαρσαδόροι όμως πέρασαν ωραία, αφού 

διασκέδασαν κόντρα στων γυναικών τη σοβαρότητα και έζησαν ‘μεγαλεία νυχτερινά. 

Γλέντια, χαρές, γέλια να ξελιγώνεσαι, όχι τσιγκουνιές!’ (σ. 19).  Η περιπαικτική 

διάθεση του παππού  εισχωρεί στο θρησκευτικό τελετουργικό και δημιουργεί  

διονυσιακή ατμόσφαιρα.   

Στο κείμενο γίνονται αναφορές σε τοπωνύμια, που υπάγονται στην 5η 

περίπτωση της κατάταξης του Stephens.  Τα τοπωνύμια είναι κυρίως της Λέσβου. 

Αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά: Πλατύς Γιαλός, αρχαία Μήθυμνα, Λέσβος, Μικρά 
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Ασία (σ.9), Μόλυβος, Θεσσαλονίκη(σ.12), Αμερική (σ.17), Εφταλού (σ.20), Τουρκία 

(σ.27) κ.α.  

Στην 3η περίπτωση της κατάταξης του Stephens υπάγονται τα αρχέτυπα. Με 

τη λέξη αρχέτυπο εννοούμε τα λογοτεχνικά θέματα που παραπέμπουν στην αρχή της 

λογοτεχνίας  και γίνονται πρότυπο για όλα τα επόμενα. Στο έργο αυτό  ο παππούς, ο 

ενήλικας-πρότυπο,  είναι πρόσωπο που αφηγείται  παραμύθια και ιστορίες και 

παραπέμπει τον αναγνώστη σε αρχετυπικές μορφές παραμυθάδων και λαϊκών 

αφηγητών (story tellers). 

Το ‘Μισό πιθάρι’ του κειμένου της Φραγκούλη συμπληρώνει η Εύη Τσακνιά 

με την  εικονογράφησή της και το αποδίδει στους αναγνώστες ολόκληρο. Έτσι 

κείμενο και εικονογράφηση λειτουργούν συνδηλωτικά. Ένας ποταμός ρέει στο πρώτο 

εσωτερικό δισέλιδο  και στη ροή του παρασέρνει το μισό πιθάρι πάνω σ’ ένα σεντόνι 

υφαντό, την Ελένη με το καλαθάκι της, αγγείων θραύσματα, ένα καρπούζι, το 

‘δειχτερό’ πασουμάκι, ένα τόπι, δυο κουτιά με κερασάκι γλυκό, έναν γλάρο, φύλλα 

δέντρων και αγκάθια. Στο ρεύμα του ποταμού  ‘κυλούν’ οι στιγμές της παιδικής 

ηλικίας της Ελένης, όλα αυτά που αποτέλεσαν την πατρίδα της καρδιάς της. Όλα 

βαμμένα με αποχρώσεις γήινες. Οι ήρωες τις δύο φορές που απεικονίζονται με το 

πρόσωπο προς τον αποδέκτη (σ. 25, 28) είναι τοποθετημένοι σε μακρινή απόσταση 

και χωρίς εμφανή ατομικά χαρακτηριστικά. Όλες τις άλλες φορές απεικονίζονται με 

τα νώτα στραμμένα στον αναγνώστη. Ακόμη και οι συμπαθείς αλεπούδες του 

αισώπειου μύθου. Κάποιες φορές η εικονογράφηση μοιράζεται την ίδια σελίδα με το 

κείμενο, άλλες φορές μικρές εικόνες ενσωματώνονται διακοσμητικά ανάμεσα στις 

λέξεις, σε κάποιες άλλες αχνά σκίτσα αποτελούν το φόντο πάνω στο οποίο 

προβάλλεται το κείμενο, ενώ υπάρχουν και ζωγραφιές που καταλαμβάνουν ολόκληρη 

σελίδα. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου, 

που γίνεται θελκτικό για τον μικρό αναγνώστη. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι το βιβλίο αρχίζει και τελειώνει με την εικόνα της 

αλεπούς με το αλεπουδάκι της από την εγκιβωτισμένη αφήγηση του αισώπειου 

μύθου, που τοποθετήθηκε στο αρχίγραμμα του κειμένου αλλά και στην 

εικονογράφηση. Στο τελευταίο δισέλιδο μάλιστα, παρατίθενται από τη μια μεριά η 

εικόνα της αλεπούς με το μικρό της και στην απέναντι η ενήλικη Ελένη με τα 

γειτονόπουλα. Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να παρατηρήσει και 
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μέσω της εικονογράφησης την αναλογική σχέση μεταξύ της κύριας και της 

εγκιβωτισμένης αφήγησης.  

 ‘Το μισό πιθάρι’, όπως ο τίτλος δηλώνει, προσμένει συνεχώς το άλλο του 

μισό για να ολοκληρωθεί. Μπορεί ‘Το μισό πιθάρι’ να είναι το ίδιο το κείμενο, που ο 

συγγραφέας δημιουργεί και ο αναγνώστης ολοκληρώνει με τη δική του πρόσληψη. 

Μπορεί και η ίδια η μυθοπλαστική διαδικασία να παρομοιάζεται με ‘Το μισό πιθάρι’ , 

που παραμένει ημιτελές προσμένοντας το άλλο μισό και δίνοντας την αίσθηση 

αυτοαναφορικού κειμένου. Ή να είναι τα κομμάτια από το βιωμένο παρελθόν της 

παιδικής ηλικίας της συγγραφέως, εμποτισμένα με δημιουργικά στοιχεία της 

παράδοσης, που συγκολλά με τη μνήμη και τη γραφή. Και το άλλο μισό περιμένει 

από κάθε αναγνώστη, ανήλικο ή ενήλικο να τα ανακαλύψει. Μπορεί ακόμη το μισό 

του να βρίσκεται στο παρελθόν, στην αρχαία Μήθυμνα και το άλλο μισό στη Λέσβο 

του σήμερα και του αύριο, ενώνοντας τον χρόνο. Ίσως το μισό να βρίσκεται στη 

Μυτιλήνη και το άλλο του μισό στις αντικρινές  ακτές της Μικράς Ασίας, με το 

Αιγαίο ανάμεσα να ενώνει χώρες και λαούς. Η ίδια η συγγραφέας εξάλλου, σε 

συνέντευξή της διευκρινίζει: ‘Στο Μισό Πιθάρι δεν μιλώ για τη Λέσβο, μιλώ μέσα 

από τη Λέσβο, για να θίξω θέματα που δεν περιορίζονται στην τοπική γεωγραφία. Αν 

ο γενέθλιος τόπος είναι το «μισό πιθάρι», το άλλο μισό είναι ο κόσμος όλος’7.  

‘Το μισό πιθάρι’ είναι ένα βιβλίο που διαφοροποιείται αισθητά από τα 

παραδοσιακά παραμυθικά μοτίβα. Θα μπορούσε να ανήκει στα νοβελιστικά 

παραμύθια, διότι η διήγηση τοποθετείται σε κόσμο πραγματικό, τα πρόσωπα 

αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις χωρίς τη βοήθεια μαγικών δυνάμεων. 

Πάραυτα στο κείμενο αυτό υπάρχει χώρος για το θαύμα, τη μετάβαση από το 

πραγματικό στο φανταστικό.  Η συγγραφέας με τη χρήση ελάχιστων στοιχείων του 

φανταστικού διατηρεί τη βασική σύμβαση του παραμυθιού.  

 «Πρόκειται για ένα έξοχο διαπολιτισμικό βιβλίο με άσβηστες μνήμες και 

οικουμενικά μηνύματα, το οποίο πάνω απ’ όλα προτάσσει την ασύνορη θέαση των 

πραγμάτων», υποστηρίζει ο Παπαδάτος (Παπαδάτος, 2018: 53). Καλεί τους 

αναγνώστες κάθε ηλικίας ‘για ένα περίπατο με την ιστορία, μια βιωματική 

εξοικείωση με το παρελθόν. Ένας περίπατος στον χρόνο χωρίς διδακτισμούς, που 

δίνει μια γλυκιά, ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας του τόπου μας’ (Φώτου, 2013)8. 

 
7 Διαθέσιμο στο: https://diastixo.gr/sinentefxeis/ellines/3022-foteini-fragouli   
8 Διαθέσιμο στο: http://www.kosvoice.gr, Φεβρουάριος 2013  
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Το έργο στοχεύει, κυρίως, στην ευαισθητοποίηση των αναγνωστών σε θέματα 

κατανόησης και αποδοχής της πολιτισμικής ετερότηταςꞏ η οπτική γωνία που 

επιλέγεται από τη συγγραφέα διευρύνει τους ορίζοντες του αναγνώστη, πράγμα πολύ 

σημαντικό, αν αναλογιστούμε τη μεγάλη εισροή μεταναστών και προσφύγων στη 

χώρα μας, πολλοί εκ των οποίων είναι μαθητές που  φοιτούν στα σχολεία.    

 ‘Το μισό πιθάρι’ της Φραγκούλη περιμένει ακόμη αυτό που βρίσκεται στην 

άλλη πλευρά του Αιγαίου και ενώνει τόπους, ιστορίες και λαούς. 

  

 ε΄. ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΗΣ 

Το παραμύθι «Το ταίρι της Αταίριαστης» υπερβαίνει τις λαϊκές συμβάσεις και 

εμφανίζει νεωτερικά στοιχεία. Ας εξετάσουμε σε ποια σημεία και με ποιους τρόπους 

επιτυγχάνεται αυτό.  

Θέμα του έργου αποτελεί η αναζήτηση του ιδανικού έρωτα και η φαντασιακή 

του πραγμάτωση. Σε μια δεύτερη ανάγνωση προβάλλεται ο ρόλος της λογοτεχνίας, 

ως καταφύγιο για τον δημιουργό αλλά και τον αναγνώστη, διότι προσφέρει τη 

δυνατότητα υπέρβασης της πραγματικότητας. Παράλληλα, στοιχεία της παράδοσης, 

καθώς επίσης διαπολιτισμικά και οικολογικά στοιχεία ανιχνεύονται  στο κείμενο.  

Εν αντιθέσει προς τα παραδοσιακά παραμύθια η  πλοκή εξελίσσεται αργά και 

η δράση είναι υποτυπώδης. Η πλοκή είναι πρωτότυπη και δομείται σε δύο επίπεδα. 

Το ένα είναι το πραγματικό, όπου υπάρχει η Αταίριαστη, ο συγγραφέας και ο ήρωας 

ενός βιβλίου, τον οποίο η ηρωίδα προσέλαβε αισθητικά, αφού έγινε ιδανικός 

αναγνώστης. Το άλλο είναι το φαντασιακό, όπου συμβαίνει η συνάντηση της 

Αταίριαστης με τον ήρωα του βιβλίου, η απόδρασή της από την πραγματικότητα και 

η ενσωμάτωσή της στο βιβλίο που διάβαζε.   

Ηρωίδα σ’ αυτό το έργο είναι η Αταίριαστη, «γυναίκα θυμόσοφη της λαϊκής 

παράδοσης της Ανατολής, που όμως συνταιριάζει με τη νοσταλγική εικόνα της 

Δύσης. Μια διαχρονική γυναίκα που προσπάθησε να ανακαλύψει τον εαυτό της 

ψάχνοντας και κατανοώντας τους άλλους με ευθύβολο τρόπο» (Παπαδάτος, 2018: 

52). «Ζούσε δίπλα στη φύση, μέσα στη φύση, με τη φύση. Αυτό την έκανε 

ακατανόητα αφύσικη» (σ. 7). Πράγματι η ηρωίδα είναι μια γυναίκα αντισυμβατική, 

αφού «αγαπούσε όσα δεν έβλεπαν οι άλλοι» (σ. 5). Ζούσε μοναχικά και «μόνη της 

σωτηρία ήταν οι λέξεις που πάντα την έβγαζαν στην ακτή, μετά από τη 

συναναστροφή της με τους ανθρώπους» (Παπαδάτος, 2018: 52). Αναζητούσε το 
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ανέφικτο, το τέλειο, το ανέλπιστο, δίχως να υποχωρεί, υπομένοντας «μια ρόδινη 

πληγή στην πλάτη της» (σ.7). Κι αφού εξαντλήθηκε ψάχνοντας σε τελευταία 

ανάλυση τον εαυτό της, βρήκε καταφύγιο στις λέξεις και στο μυθοπλαστικό σύμπαν 

ενός βιβλίου. Ερωτεύτηκε σφόδρα τον ήρωα, τον τέλειο άντρα, ο οποίος είχε τα 

χαρακτηριστικά  που η ίδια ονειρευόταν. Με αυτόν άρχισε μια συνομιλία ζωής και 

συμφώνησε να τον ακολουθήσει στις σελίδες του βιβλίου. Σε μια ιδανική πορεία από 

την απομόνωση του κόσμου έξω απ’ το βιβλίο, στην απόλυτη ένωση μέσα στο βιβλίο.   

Η ηρωίδα, εν αντιθέσει με το παραδοσιακό παραμύθι, είναι προσωπικά 

σχεδιασμένη, έχει εσωτερικότητα και βάθος. Στην πλάτη της είχε μια πληγή, που «της 

απαγόρευε να ακουμπήσει στον καναπέ ή να ξαπλώσει άνετα… Στεκόταν, λοιπόν, 

συνήθως ορθή και όταν καθόταν, πράγμα σπάνιο, ποτέ δεν ακουμπούσε την πλάτη 

της. Τρέμαν τα πόδια της από την ορθοστασία. Αυτό έγινε αιτία και με τα χρόνια 

πήρε το κορμί της μια στάση περήφανη που θύμιζε μπαλαρίνα» (σ. 7). Έτσι αποκτά 

αληθοφάνεια. 

Οι αφηγηματικές τεχνικές της Φραγκούλη δεν πρωτοτυπούν σε σχέση με τα 

παραδοσιακά παραμύθια αλλά στηρίζουν τις επιλογές της ηρωίδας της. Ο 

τριτοπρόσωπος αφηγητής είναι παντογνώστης. Εντούτοις όλα περιγράφονται από την 

οπτική  της ηρωίδας, της Αταίριαστης. Ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από την 

ηρωίδα, το πρόσωπο είναι ετεροδιηγητικό και η εστίαση μηδενική. Ως προς το 

αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός και γίνεται εμφανής στα σημεία του 

κειμένου που παρεμβαίνει σχολιάζοντας. Η συγγραφέας ακολουθεί ως επί το 

πλείστον τη  γραμμική αφήγηση, που επιταχύνεται με περιλήψεις, ελλείψεις και 

παραλείψεις. Με πρόληψη σε κάποιο σημείο της αφήγησης, γίνεται λόγος για τον 

ήρωα, πριν ακόμη εμφανιστεί: «Όταν πια τρύπωσε κι εκείνος στα όνειρά της, δεν 

ήταν μοναχή»(σ. 14).  «Οι εσωτερικές ετεροδιηγητικές προλήψεις συνήθως κάνουν 

αναφορά σε ένα πρόσωπο που για την ώρα δεν παίζει ρόλο στην αφήγηση, αλλά θα 

συμμετάσχει αργότερα» (Genette, 2007: 131). Ο Βελουδής θεωρεί ότι «επειδή η 

προαγγελία αυτή γίνεται κατά κανόνα υπαινικτικά και ακαθόριστα, όχι μόνο δεν 

ενοχλεί τη ροή της κυρίως αφήγησης, αλλ’ αντίθετα, συντελεί στην ένταση της 

παρακολούθησής της εκ μέρους του αναγνώστη» (Βελουδής, 1997: 145).  

Ο λόγος είναι μετατιθέμενος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, «όπου ο λόγος του ήρωα 

ενσωματώνεται στο λόγο του αφηγητή, χωρίς άμεση εξάρτηση από λεκτικό ρήμα» 

(Καψωμένος, 2007: 141) η συγγραφέας αφενός περιγράφει πιο άνετα σκέψεις και 
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συναισθήματα, αφετέρου κερδίζει και την αμεσότητα της πρωτοπρόσωπης αφήγησης: 

«Δεν έπρεπε πια να φοβάται. Τον αγαπούσε όπως ήταν» (σ. 22). «Η μισή της ζωή 

ήταν φτιαγμένη από θυμό και υπομονή, η άλλη μισή, η πιο ώριμη, από κατανόηση κι 

αγάπη» (σ. 22). Χρήση αναφερόμενου λόγου γίνεται μόνο στο σημείο που οι δυο 

ήρωες συναποφασίζουν για το μέλλον της σχέσης τους και για την κοινή μετέπειτα  

ζωή τους (σ.25).  

Στο έργο «Το ταίρι της Αταίριαστης» η ηρωίδα με τη φαντασία της 

ζωντανεύει τον ήρωα ενός βιβλίου που διαβάζει. Παρατηρείται μεταφορά από ένα 

αφηγηματικό επίπεδο σε ένα άλλο, έχουμε, δηλαδή, αφηγηματική μετάληψη. Η 

Τζούμα θεωρεί ότι «η μεταφορά από το ένα αφηγηματικό επίπεδο στο άλλο μπορεί 

να γίνει κυρίως μέσω της αφηγηματικής πράξης, της ενέργειας δηλαδή που εισάγει σε 

μια κατάσταση, με μέσο τον λόγο, τη γνώση μιας άλλης κατάστασης. Οποιοσδήποτε 

άλλος τύπος μετάβασης, αν υπάρχει, είναι πάντα υπερβατικός. Αυτός ο υπερβατικός 

τύπος μετάβασης ονομάζεται μετάληψη» (Τζούμα, 1997: 161).   

Μετά την εξαφάνιση της Αταίριαστης από το κύριο αφηγηματικό επίπεδο και 

την εμφάνιση ενός επιπλέον προσώπου στο άλλο, δηλαδή στις σελίδες του βιβλίου 

που οι δύο ήρωες επέλεξαν να ζήσουν, ο αφηγητής αναρωτιέται πώς έγινε αυτό και 

εκφράζει τις απορίες του, επιζητώντας έμμεσα τη συμμετοχή του αναγνώστη. «Όλα 

αυτά τα παιχνίδια δείχνουν τη σημασία του συνόρου που συνιστά η αφηγηματική 

πράξη η ίδια (η παράσταση) μεταξύ δυο κόσμων: αυτού που διηγείται και αυτού που 

γίνεται αντικείμενο διήγησης» (Τζούμα, 1997: 163). 

Ο αφηγητής στην τελευταία σελίδα διατυπώνει τον προβληματισμό του 

σχετικά με την εξαφάνιση της ηρωίδας με συνεχόμενες ερωτήσεις. Η εστίαση 

μετατρέπεται σε εσωτερική, αφού και ο ίδιος αναρωτιέται πώς μπορεί το βιβλίο, που 

κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια «να βρίσκεται με ένα επιπλέον πρόσωπο στη δράση 

του»(σ. 26). «Έλα ντε»(σ. 28). Με τον τρόπο αυτό κάνει μέτοχο τον αναγνώστη στην 

αμφιβολία για το πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας 

και φαντασίας.  

Η συγγραφέας σε αντίθεση με τα λαϊκά αφηγήματα, αφήνει ανοιχτό το τέλος 

του παραμυθιού και στα αναπάντητα ερωτήματα του αφηγητή παραθέτει τους στίχους 

του Ελύτη ως μία πιθανή απάντηση στο μυστήριο: «Κατά μία εκδοχή, μπορεί να είναι 

με άλλον τρόπο και οι γνωστοί στίχοι του ποιητή: Να χε η νοσταλγία σώμα να το 

σπρώξω απ’ το  παράθυρο έξω! Να τσακίσω εκείνο που δε γίνεται!» (σ. 28). Το 
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ανοιχτό τέλος αποτελεί στοιχείο μεταμυθοπλασίας. Ο Τζιόβας ισχυρίζεται ότι «η 

μεταμυθοπλασία εντρυφά στις πιθανότητες του νοήματος και αρέσκεται στο 

διανοητικό παιχνίδι» (Τζιόβας, 2003: 290). Ως εκ τούτου τις υπόλοιπες εκδοχές-

λύσεις του μυστηρίου- καλείται να δημιουργήσει ο αποδέκτης της αφήγησης και με 

τον τρόπο αυτό να ολοκληρώσει ο ίδιος την κατασκευή του  νοήματος.  Στοιχείο 

μεταμυθοπλασίας συνιστά και ένα σχόλιο του αφηγητή που επισύρει την προσοχή 

του αναγνώστη στη συγγραφική διαδικασία: «Ο συγγραφέας του πέτυχε το ιδανικό. 

Ενώ υπήρχε αφηγητής, ήτανε τόσο καλά κρυμμένος που ο ήρωας του βιβλίου ήταν η 

πιο πιστή εικόνα του κόσμου. Και επιπλέον, όπως σ’ εκείνη ταίριαζε»(σ. 18). Η 

μεταμυθοπλασία, άλλωστε, είναι όρος που αποδίδεται στο είδος της γραφής, «η οποία 

συνειδητά και συστηματικά επισύρει την προσοχή στον ίδιο της τον εαυτό ως 

λογοτεχνικό κατασκεύασμα (ως κάτι τεχνητό) με σκοπό να προβληματίσει για τη 

σχέση ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα» (Καλογήρου, 1999: 184). 

Το ύφος του αφηγήματος είναι ανάλογο με το θέμα και ταιριάζει στην ηρωίδα 

που ήταν «παράνομη της λογικής»(σ. 25). Στοιχεία ύφους αποτελούν η ποιητικότητα, 

ο φιλοσοφικός στοχασμός, ο λυρισμός και ο σουρεαλισμός. Ο  λόγος συμπυκνώνει 

νοήματα και ιδέες.  Οι λεπτομέρειες παραλείπονται, δεν υπάρχει διάλογος, 

ηχοποίητες λέξεις, χιούμορ ή παρεμβολή στίχων στο κείμενο. Ο λόγος είναι έντονα 

αφαιρετικός, ποιητικός και συνδυάζει τον ρομαντισμό του ειδυλλίου με τον 

σουρεαλισμό του παραμυθιού. Ποιητικά και υπερρεαλιστικά στοιχεία συμβάλλουν, 

ώστε να αποδοθεί η  υπέρβαση της πραγματικότητας.  «Η γυναίκα έστρωνε τραπέζι κι 

έτρωγε αργά, περιμένοντας αυτό που δε γίνεται» (σ.21).  Υπάρχει έντονη εικονοποιία 

και πλήθος σχημάτων λόγου. Οι συνδυασμοί των λέξεων είναι πρωτότυποι, τολμηροί, 

ανοίκειοι και σε αρκετά σημεία αγγίζουν τον σουρεαλισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

«Μάζευε χυμούς εντυπώσεων και διαπιστώσεις» (σ. 7), «ευλογημένη η μέρα, 

προβλέπω να πετάξει με φτεράκια μοβ», «μην άγχεσθε, το μόνο βέβαιο είναι ο 

θάνατός μας» (σ. 7). Κυριαρχεί η εικόνα που γίνεται τολμηρή, ασυνήθιστη. «Η 

εβδομάδα έκανε στέκι στην αυλή της. Σ’ ένα γερό κλαδί θάμνου ερχόταν με τα εφτά 

γαλάζια της πουλιά, στρογγυλοκαθόταν και όταν αυτά συμπλήρωναν την εμπειρία 

τους, πέταγαν ένα ένα με το χρώμα του απολογισμού ενός εικοσιτετραώρου» (σ. 14). 

Η γλώσσα σημαίνει αισθήσεις και συναισθήματα: «Οι μεγάλες της αγάπες, οι λέξεις, 

έρχονταν με τις αποχρώσεις τους, ξεδιπλώνονταν στις αισθήσεις. Τη θώπευαν.» (σ. 
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17) με γλωσσική μορφή ‘μουσική’: «Φιληθήκανε συλλαβιστά με εξόριστα τα λόγια» 

(σ. 25).  

Στο έργο «Το ταίρι της Αταίριαστης» εντοπίζονται στοιχεία 

διακειμενικότητας, η ταξινόμηση των οποίων έγινε με βάση την κατάταξη του 

Stephens (Οικονομίδου, 2000: 73). Αν και δεν γίνεται καμία αναφορά σ’ αυτόν, 

σταθερό διακείμενο στο έργο της Φραγκούλη αποτελεί ο αρχαιοελληνικός μύθος του 

Πυγμαλίωνα. Στην 1η περίπτωση της κατάταξης του Stephens, όπου γίνεται ρητή 

αναφορά σε λόγια άλλων συγγραφέων, εντάσσεται το απόφθεγμα που αποδίδεται 

στον Ιπποκράτη: «Η ζωή είναι σύντομη, η τέχνη μακροχρόνια, η ευκαιρία φευγαλέα». 

Η συγκεκριμένη φράση εντοπίζεται στο κείμενο δύο φορές στις σελίδες 17 και 22. 

Στην ίδια περίπτωση υπάγονται και οι στίχοι του Ελύτη από το ποιητικό βιβλίο «Το 

φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη ομορφιά» με τους οποίους τελειώνει το παραμύθι: 

«Να χε η νοσταλγία σώμα να το σπρώξω απ’ το  παράθυρο έξω! Να τσακίσω εκείνο 

που δε γίνεται!». Στην 3η περίπτωση της κατάταξης του Stephens υπάγονται τα 

αρχετυπικά θέματα, αυτά που γίνονται πρότυπο για όλα τα επόμενα.  Στο βιβλίο «Το 

ταίρι της Αταίριαστης» κυριαρχεί το θέμα της σχέσης του ανθρώπου με αντικείμενα 

κατασκευασμένα από τον ίδιο, ένα μοτίβο που εμφανίζεται στο παραδοσιακό 

παραμύθι του κυρ– Σιμιγδαλένιου.   

Στην εικονογράφηση του βιβλίου η Φωτεινή Φραγκούλη συνεργάστηκε με 

την Νίκη Ελευθεριάδη. Η ζωγράφος με χρώματα ζεστά και γήινα ζωγραφίζει 

λαϊκότροπους πίνακες  και περιγράφει φυσικά τοπία εξαίσια. Σε κάποια από αυτά  

ενσωματώνεται η φιγούρα της Αταίριαστης, πότε μόνη και πότε με τη μαύρη γάτα ή 

τον πετεινό, που τη συντρόφευαν. Η μορφή της ηρωίδας ξεχειλίζει συναίσθημα. Στο 

εξώφυλλο ένα πορτραίτο της με μια διάχυτη αίσθηση έντονης νοσταλγίας να 

κυριαρχεί. Στο κεντρικό δισέλιδο σαλόνι η Αταίριαστη με τη μαύρη γάτα της 

αποτελούν μέρος ενός μαγευτικού τοπίου και έτσι επιβεβαιώνουν τη φράση: «Ζούσε 

δίπλα στη φύση, μέσα στη φύση, με τη φύση»(σ. 7). Τα χαρακτηριστικά της  ηρωίδας 

σε συνδυασμό με τα ενδύματα και τα κοσμήματά της, αποπνέουν μιαν αίσθηση 

Ανατολής. Η παράξενη ακινησία της Αταίριαστης και η μελαγχολία της, καθώς και οι 

ζεστές αποχρώσεις, κινητοποιούν τις αισθήσεις του αναγνώστη και τον συνοδεύουν 

στο παραμυθένιο του ταξίδι. 

«Το ταίρι της Αταίριαστης» είναι ένα παραμύθι διαφορετικό, ‘αταίριαστο’ με 

τα υπόλοιπα βιβλία της Φραγκούλη. Δεν έχει ήρωες παιδιά ούτε διαλόγους, η δράση 
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είναι υποτυπώδης, είναι δίχως παιχνίδια παιδικά ή τραγούδια. Όπως η συγγραφέας 

είχε δηλώσει στη γράφουσα, το παραμύθι αυτό απευθύνεται σε ενήλικο κοινό, είναι 

ένα παραμύθι για μεγάλους, όπως είχαν ξεκινήσει τα παραμύθια παλαιότερα. Είναι 

μια ευφυής ποιητική ιστορία που θέτει θέματα στο επίπεδο της ζωής, της φιλοσοφίας, 

της τέχνης. Έχει στοιχεία μαγικού παραμυθιού, διότι οι ήρωες κινούνται μεταξύ δύο 

κόσμων για να βρουν την τελική ευτυχία, δεν μπορεί να θεωρηθεί, όμως μαγικό 

παραμύθι με την παραδοσιακή έννοια του όρου, διότι η συγγραφέας χρησιμοποιεί 

στοιχεία μεταμυθοπλασίας.   

στ΄. ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ 

 

«Οι άγγελοι των κοχυλιών» είναι μια συλλογή παραμυθιών γεμάτη όμορφες 

εικόνες, τρυφερότητα και ευαισθησία. Σ’ αυτό το σημείο της εργασίας θα 

διερευνηθούν τα σημεία διαφοροποίησης από τα λαϊκά μοτίβα και θα αναζητηθούν 

στοιχεία νεοτερικότητας. 

Με το βιβλίο της «Οι άγγελοι των κοχυλιών» η Φραγκούλη δίνει εννέα μικρές 

ιστορίες, εννέα ποιητικές στιγμές μιας ουτοπίας. Δημιουργεί μια πολιτεία ιδανική, 

φανταστική, που έχει χώρο για την ετερότητα, το διαφορετικόꞏ στην πολιτεία αυτή 

δεν απομονώνεται κανένας και υπερισχύει η αγάπη, κυρίως με τη μορφή της 

διαθεσιμότητας. Ένας χώρος για το θαύμα είναι όλο το βιβλίο, όπου η μαγεία είναι 

απτή και χωρά στην καθημερινότητα. Δεν φαίνεται να υπάρχει ενιαίος θεματικός 

άξονας σε όλο το βιβλίοꞏ πρόκειται, άλλωστε, για συλλογή παραμυθιών. Εν τούτοις 

όλες τις ιστορίες συνέχουν στοιχεία της παράδοσης, καθώς και οικολογικά και 

διαπολιτισμικά στοιχεία, τα οποία ανιχνεύονται σε όλα τα κείμενα. 

Ο Παπαδάτος υποστηρίζει ότι ‘στη συλλογή διηγημάτων Οι άγγελοι των 

κοχυλιών η Φραγκούλη δίνει εννέα ποιητικές στιγμές της πολιτείας της Θετικής 

Ουτοπίας. Προσφέρει μέσα από εικονογραφίες ονειρεμένων τόπων και 

χαρακτηριστικών μορφών μια καθημερινότητα που φαίνεται να χάνεται, όμως το 

νιώθουμε, την έχουμε μέσα μας’ (Παπαδάτος, 2018: 53).  

Ήρωες από διαφορετικά πεδία έρχονται σ’ επαφή και συλλειτουργούν: 

άνθρωποι, ζώα, δέντρα, όντα υπερφυσικά. Είναι όλοι άκακες οντότητες, εύθραυστοι 

και διαφανείς, πρωταγωνιστές σ’ ένα σκηνικό ονειρικό. Άγγελοι μοιάζουν να είναι 

όλοι οι ήρωες των ιστοριών της. Έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί η φύση τους, όπως 
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παρουσιάζεται μέσα από την αφήγηση, καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσουν 

μεταξύ τους.   

Στην πρώτη ιστορία ‘Οι άγγελοι των κοχυλιών’ αναδύεται μια πολιτεία 

φανταστική και μυστική, αποτελούμενη από νησιά κοχύλια, όπου όντα της είναι 

κάποιοι άγγελοι που τους βλέπουν μόνο όσοι πιστεύουν ανιδιοτελώς. Τα νησιά αυτά 

‘νησιωτίζουν τις ελπίδες μας’ όπως θα έλεγε κι ο Ελύτης, διότι οι κρυμμένοι άγγελοι 

που τα κατοικούν είναι σύμβολα του υψηλού, του ωραίου, του ιδανικού. Τόσο οι 

άγγελοι όσο και το βλέμμα που τους αναζητά και τους ανακαλύπτει, δεν ανήκουν 

στην καθημερινότητα. Είναι σε θέση  να τους δουν μόνο εκείνοι που είναι παιδιά ή 

σαν παιδιά. Και με «σιωπή» να υποδεχθούν το ασύλληπτο, το θαύμα. 

Στην επόμενη ιστορία «Τα Έναστρα Σκαντζοχοιράκια» κάποια ταπεινά 

πλάσματα της γης φόρεσαν πάνω τους το πολυτιμότερο στολίδι του ουρανού, τ’ 

αστέρια του. Κατόρθωσαν το ανέφικτο και εν τούτοις παρέμειναν ταπεινά. Διότι 

«αυτό, άλλωστε, είναι το μεγαλείο της ταπεινοσύνης»(σ. 10).  

Η ιστορία ‘Το φίδι και τα φιδολούλουδα’ έχει σαν χώρο δράσης έναν 

παράδεισο. Εκεί μία γυναίκα, η Μυρσίνη, φροντίζει και ταΐζει ένα τεράστιο φίδι, που 

«το παράταιρο της κορμοστασιάς του»(σ. 12)  ήταν η αιτία της μεγάλης δυστυχίας 

του.  Το φίδι δεν αποδέχεται την ιδιαιτερότητά του και μεταμορφώνεται, αλλάζει 

υπόσταση, και κάνει «την ασχήμια του ομορφιά. Και το ασύμφορο του κορμιού του 

όφελος» (σ. 12). Η Μυρσίνη και το φίδι έγιναν τα όργανα  σε μια αέναη πορεία 

ανακύκλυσης και αναγέννησης της φύσης.  

Στην επόμενη  ιστορία ‘Η χήνα και τα μαύρα μαργαριτάρια’ η ηρωίδα ήταν 

μια χήνα επαναστάτρια,  που έγινε  η εξομολογήτρια του άτυχου έρωτα ενός ναύτη 

από τη Λήμνο, ο οποίος βίωνε την απόγνωση και την απόλυτη μοναξιά. Η χήνα 

βοήθησε έναν άνθρωπο που πονούσε, κι εκείνος, ως αντίδωρο, της χάρισε ένα σπάνιο 

μενταγιόν από μαύρα μαργαριτάρια και την πήρε μαζί του.  

Ο γάιδαρος της ιστορίας ‘Ο γάιδαρος με τα μικρά αυτιά’ δεν ήταν ο 

στερεότυπος,  διότι είχε αυτιά «τόσο μικρά που δε γινόταν να μην τα προσέξεις» (σ. 

19). Οι χωριανοί τον κορόιδευαν κι εκείνος ευχόταν «ν’ ανοίξει η γη να τον καταπιεί» 

(σ. 19). Όμως δεχόταν με υπομονή τα πειράγματα των άλλων για την εμφάνισή του. 

Απομακρύνθηκε από τους ανθρώπους, ώσπου ανταμώθηκαν με τη μοναχική Ζωίτσα.  

Αυτή «ούτε που είδε τα μικρούλια του τ’ αυτιά» (σ. 21). Τον αποδέχτηκε και από 
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τότε με χαρά κάλπαζαν μαζί εξόριστοι στις  ερημιές απολαμβάνοντας την πανδαισία 

της φύσης.  

Μια κυδωνιά, «περίληψη της άνοιξης» (σ. 29), ανθισμένη ολοχρονίς κι ένα 

αγόρι έγιναν φίλοι στην ‘Κυδωνιά και τα κυδώνια της’. Όταν κάποια μέρα ο νέος 

ακολούθησε τα όνειρά του και δεν ξαναφάνηκε,  η κυδωνιά έριξε τα άνθη της, 

«κατάπιε τα δάκρυά της» (σ. 30) και «το κορμάκι της… ωρίμασε…και κάρπισε»  (σ. 

30). Αλλά οι καρποί της έγιναν πικροί.  Κανένας δεν τους ήθελε, μόνο μια κοπέλα 

πληγωμένη απ’ την αγάπη, ανακάλυψε με υπομονή τρόπους για να τους κάνει 

βρώσιμους. Σ’ αυτήν την ιστορία έμαθε η κόρη, η κυδωνιά κι ο κόσμος όλος πως 

«και της πίκρας ο καρπός πολύτιμος είναι!» (σ. 30).  

Στην ιστορία ‘Ο μικρός Αχιλλέας και οι πεταλούδες’ ο ήρωας είναι το μωρό 

που δέχθηκε ως δώρα από τις τρεις πεταλούδες – μοίρες την υπομονή, την ελπίδα και 

την αγάπη. Προικισμένος με τις αρετές αυτές ο Αχιλλέας είναι ο χαρακτήρας που 

υποβάλει την έννοια του μέτρου, της ανθρωπιάς.  

Η αγάπη είναι το συνδετικό στοιχείο που ενώνει δύο ανθρώπους 

διαφορετικούς μεταξύ τους στην ιστορία ‘Η Καλημέρα και ο Αντώνης’. Όμως στη 

συνάντησή τους οι ψυχές τους ενώθηκαν «με ελάχιστες λέξεις σχεδόν σιωπηλά» (σ. 

26). Από τότε έγιναν φίλοι και  κατόπιν έγιναν ζευγάρι. Μαζί οι δυο τους «χαίρονταν 

αγαπημένοι  τη μέρα και τη νύχτα. Και έκαναν πολλά μαζί, πολλά κι ωραία, γιατί άμα 

μάθεις τη σιωπή, μετά μιλάς και πράττεις αλλιώς. Μιλάς και ζεις μ’ αυτή τη γνώση» 

(σ. 28). 

Με την ‘Κόκκινη κλωστή’, τα νήματα από το μαντήλι–παραμύθι, ‘δένουν’ τις 

ιστορίες μεταξύ τους. Έτσι και το  βιβλίο ‘δένεται’ σε μια οργανική ενότητα, αφού τα 

παραμύθια της συλλογής ενώνονται με τις κλωστές και εικονογραφικά, ενώ 

συγχρόνως  νέα παραμύθια προμηνύονται.  

Ο Παπαδάτος αναφέρει σχετικά με τους ήρωες του βιβλίου ότι  ‘από τη μια 

πλευρά στέκονται φαντασιακά όντα, ζώα και άνθρωποι απλοί που φέρνουν την 

ποίηση κι από την άλλη πλευρά τα ίδια όντα, τα ζώα κι οι άνθρωποι γίνονται η 

συνείδηση της παγκοσμιότητας των συναισθημάτων και συνακόλουθα της ύπαρξης 

των ανθρώπινων δυνατοτήτων’(Παπαδάτος, 2018: 53). 

Στο έργο «Οι άγγελοι των κοχυλιών» υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το 

παραδοσιακό παραμύθι. Αυτό συμβαίνει διότι οι ιστορίες είναι ξεχωριστές, 

αναπαριστούν  στιγμιότυπα και δεν δίνεται η αίσθηση της συνέχειας. Η δράση είναι 
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ελάχιστη και η πλοκή υποτυπώδης. Οι ήρωες δεν περνούν από δοκιμασίες για την 

επίτευξη κάποιων στόχων. Δεν διακρίνουμε το νόμο των αντιθέσεων. Δεν υπάρχουν 

καλοί και κακοί χαρακτήρες ανάμεσα στους ήρωες. Επίσης παρατηρείται ότι 

απουσιάζει το τυπικό κλείσιμο των ιστοριών με την κατακλείδα: «Κι έζησαν αυτοί 

καλά κι εμείς καλύτερα», όπως συμβαίνει στο παραδοσιακό παραμύθι. Πάραυτα και 

σε αναλογία με αυτό που ‘το τέλος των παραμυθιών είναι πάντα ευφρόσυνο και 

αισιόδοξο’(Αναγνωστόπουλος, 1997: 54) διατηρείται η αίσια έκβαση σε όλες τις 

αφηγήσεις. Στο  έργο παρατηρείται επίσης, διαφοροποίηση από τις λαϊκές συμβάσεις 

σε σχέση με την περιγραφή των συναισθημάτων των ηρώων: ενώ στο παραδοσιακό 

παραμύθι τα συναισθήματα εκφράζονται μόνο με δράσεις, οι ήρωες της Φραγκούλη 

κατακλύζονται από τα συναισθήματά τους, χαίρονται, λυπούνται, δακρύζουν, 

απογοητεύονται και το εκδηλώνουν με λόγια και με πράξεις. 

Σχετικά με τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιεί, η Φραγκούλη δεν 

πρωτοτυπεί σε σχέση με το λαϊκό παραμύθι. Σε όλες τις ιστορίες εκτός από την 

πρώτη, εισάγεται  ο τριτοπρόσωπος αφηγητής με μηδενική εστίαση. Ως προς τη 

φωνή είναι ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει στην ιστορία. Ως προς το 

αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός στα ελάχιστα σημεία του κειμένου που 

παρεμβαίνει υπενθυμίζοντας την παρουσία του. Η συγγραφέας ακολουθεί τη  

γραμμική αφήγηση με περιλήψεις και παραλήψεις, ώστε να χωρέσει ο αφηγηματικός 

χρόνος στον ιστορικό.  Σπάνια στη διήγηση εναλλάσσεται ο αφηγηματοποιημένος 

λόγος με αναφερόμενο ή μετατιθέμενο. Στην ιστορία «Οι άγγελοι των κοχυλιών»,   ο 

αφηγητής είναι αυτοδιηγητικός, αφού ο ίδιος ισχυρίζεται ότι συμμετέχει στα 

δρώμενα που εξιστορεί. «Κι εγώ που το επαληθεύω, είναι που ήμουνα εκεί μαζί τους. 

Και τα είδα όλα με τα μάτια μου» (σ. 8). 

Σ’ αυτό το έργο της Φραγκούλη δεν εμφανίζεται  η απλότητα του ύφους των 

λαϊκών παραμυθιών, όπου ο λόγος συχνά είναι αυθόρμητος και αφρόντιστος. 

Αντιθέτως το ύφος της Φραγκούλη χαρακτηρίζεται από ποιητική λιτότητα. Οι 

λεπτομέρειες απουσιάζουν και οι περιγραφές των τόπων και των ηρώων είναι λιτές. 

Υπάρχει συμπύκνωση νοημάτων και ιδεών στο λόγο. ‘Η ποίηση, χρησιμοποιώντας 

λέξεις της παράδοσης, προσδίδει έναν τόνο νοσταλγίας, ηρεμίας και άφατης 

καλοσύνης’ (Παπαδάτος, 2014: 193). Παραθέτουμε ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα από το κείμενο ‘Οι άγγελοι των κοχυλιών’: «Κανένας ποτέ δεν είδε τα 

κοράλλια ν’ αναδύονται. Μόνο μια φορά. Ένα καράβι. Αυτό που νήστεψε. Που δεν 
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έστειλε και δεν πήρε γράμμα από πουθενά» (σ. 8).  Εν τούτοις οι λέξεις και οι 

φράσεις των κειμένων δεν έχουν επιλεγεί τυχαία αλλά ο συνδυασμός τους καθώς και 

τα σχήματα λόγου που χρησιμοποιούνται,  προσδίδουν ποιητικότητα και λυρισμό 

στην αφήγηση. Κάποια από τα σχήματα λόγου που απαντώνται, είναι τα εξής: 

ΠΑΡΗΧΗΣΕΙΣ: Λούφαζε στην άπνοια,  σε θάλασσα βελούδο(σ. 8). Οι ναυτικοί 

αντίκρισαν τη φωταψία των φτερών. Νόμισαν πως ήταν πυροφάνι. (σ. 8) περίτεχνα 

ρόδινα αγριολούλουδα»(σ. 14). Λόγια παχιά, μαλακά, βελούδινα, ζεστά, μελένια 

λόγια (σ. 13-14) 

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ: θάλασσα βελούδο(σ. 8) Με πόδια παγοπέδιλα….(σ. 15)  

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ: Λόγια παχιά, μαλακά, βελούδινα, ζεστά, μελένια λόγια 

γίνανε χάδια κι όνειρα, γίνανε μάγια καλά και την άνοιξη γέμισε η αυλή και ο κάμπος 

περίτεχνα ρόδινα αγριολούλουδα»(σ. 14). 

ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ: Υπερβολή εντοπίζεται στην ιστορία «Το φίδι και τα φιδολούλουδα» 

σχετικά με το τεράστιο μέγεθος του φιδιού και «το παράταιρο της κορμοστασιάς του» 

(σ. 12). Αλλά και στην ιστορία «Η χήνα και τα μαύρα μαργαριτάρια», όπου ο 

ναυτικός ένιωθε ότι «η λύπη του ξεχείλιζε. Έτρεχε από τους πόρους του κορμιού του, 

σκέπαζε το τραπέζι, την καρέκλα και σαν βελούδο πολυτελείας απλωνόταν στο 

πάτωμα (σ.16). Ακόμη υπερβολή είναι ότι η Κυδωνιά ήταν «…δώδεκα μήνες 

ανθισμένη» (σ. 29) αλλά και ότι οι πεταλούδες που επισκέφθηκαν τον μικρό Αχιλλέα 

ήταν «…τόσο μεγάλες που η αυλή σχεδόν σκεπάστηκε από τα φτερά…» (σ. 22). 

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ: Η νύχτα ήταν σκοτεινή και ήσυχη. Λούφαζε στην άπνοια,  

σε θάλασσα βελούδο(σ. 8). Αστροστόλιστος συνέχισε την πορεία του, πλουμιστός, 

φωτεινός, περίλαμπρος μπήκε στον αμπελώνα (σ. 10). Αυτό είναι άλλωστε το 

μεγαλείο της ταπεινοσύνης (σ. 10). Με πόδια παγοπέδιλα διέσχισε τους στιλπνούς 

καθρέφτες της παγωμένης γης, που αμέριμνη απορροφούσε  το μεγαλείο του 

έναστρου ουρανού (σ. 15). 

ΕΝΤΟΝΗ ΕΙΚΟΝΟΠΟΙΪΑ: Η Φραγκούλη  με την πένα της δημιουργεί εικόνες 

έντονες, απευθυνόμενη στον αναγνώστη. Ποιον δεν συγκινούν «οι άγγελοι των 

κοχυλιών», που «τη νύχτα έβγαιναν κι έκαναν βόλτες στα κύματα. Τότε αναδύονταν 

τα κόκκινα κοράλλια κι εκείνοι κάθονταν στα κλαδιά τους κι αγνάντευαν την 

απεραντοσύνη του κόσμου» (σ. 8). Ή το παλικαράκι που, όταν επισκεπτόταν το 

δέντρο «σήκωνε τα μάτια του ψηλά και απολάμβανε τον ανθισμένο ουρανό της 
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κυδωνιάς. Εκείνη του έστελνε τα πέταλα των λουλουδιών της. Στα μαλλιά, στους 

ώμους, στα χέρια του τ’ αγαπημένα» (σ. 29).  

Τα παραμύθια αυτά θυμίζουν μικρά πεζοτράγουδα, μοιάζουν να κινούνται  

ανάμεσα στον πεζό και τον ποιητικό λόγο. Αν και πρόκειται για σύντομα σε έκταση 

κείμενα, τα στοιχεία της ποιητικότητας και του λυρισμού γίνονται καταφανή. Τα 

δρώμενα ‘εκτυλίσσονται σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό και τα μαγικά στοιχεία 

παρουσιάζονται αθόρυβα και φυσικά, για να συμπληρώσουν τα ρεαλιστικά 

συμβάντα. Παράλληλα, ο αναγνώστης, σε ένα κλίμα ποίησης, συμμερίζεται τα 

μαγικά συμβάντα’ (Παπαδάτος, 2014: 187). Η παρουσία του μαγικού ρεαλισμού είναι 

έκδηλη στο έργο.  

Στο έργο της Φραγκούλη «Οι άγγελοι των κοχυλιών», ανιχνεύονται 

διακειμενικά στοιχεία, τα οποία ταξινομούνται βάσει της κατάταξης του J. Stephens 

(Οικονομίδου, 2000: 73). Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή το όνομα Αχιλλέας 

αποτελεί διακειμενικό στοιχείο της 5ης περίπτωσης, διότι αναφέρεται σε πρόσωπο 

υπαρκτό, τον πατέρα της συγγραφέως, στον οποίο είναι αφιερωμένη η ιστορία «Ο 

μικρός Αχιλλέας και οι πεταλούδες». Στην ίδια ιστορία οι τρεις πεταλούδες 

ταυτίζονται με τις Μοίρες, οι οποίες, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες εμφανίζονται 

κατά τη γέννηση ‘και καθορίζουν οριστικά και αμετάκλητα την πορεία της ζωής του 

ανθρώπου…’ (Καλλέργης, 1995: 33). Αυτό ανήκει στη 2η περίπτωση της κατάταξης 

Stephens. Σύμφωνα με την ίδια κατάταξη στην ιστορία «Οι άγγελοι των κοχυλιών», η 

εικόνα των αγγέλων στα θαλασσινά νερά παραπέμπει έμμεσα  στο νησιώτικο 

παραδοσιακό τραγούδι «Μες στου Αιγαίου, πρόβαλε να δεις, μες στου Αιγαίου τα 

νησιά άγγελοι φτερουγίζουν…» και συνιστά στοιχείο διακειμενικότητας, της 6ης 

περίπτωσης του Stephens. Η ιστορία «Το φίδι και τα φιδολούλουδα» συνομιλεί 

διακειμενικά με το παραμύθι «Το φιδόδεντρο», σύμφωνα με το οποίο στο μέρος που 

θάφτηκε το αγαθό φίδι φύτρωσε δέντρο, το ‘φιδόδεντρο’ και υπάγεται στην 4η 

περίπτωση. Ο Μερακλής θεωρεί ότι πρόκειται για αναβίωση ενός κύκλου ‘δοξασιών 

και δρώμενων μιας αρχαϊκής λατρείας… για δοξασίες και τελετές σχετικές  με 

φιδολατρία (και πιο γενικά ζωολατρία) από τη μια, δεντρολατρία από την άλλη. 

Σπάνιος δεν είναι και ο συνδυασμός τους’ (Καφαντάρης, 1998: 13). Το παραμύθι 

«Κόκκινη κλωστή» ανακαλεί ως διακείμενο το εναρκτήριο μοτίβο των 

παραδοσιακών παραμυθιών με το «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, 

δώσ’ της κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν’ αρχινήσει» και ανήκει στην 4η περίπτωση. Ο 
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Μερακλής παρατηρεί πως ‘το παραμύθι… είναι … ένα ύφασμα ή κέντημα ή 

πλεκτό…, χειροποίητο και αυτό’ (Μερακλής, 1999: 86). 

Ο τίτλος και η πρώτη φράση της ιστορίας «Ο γάιδαρος με τα μικρά αυτιά» 

παρωδεί το παιδικό τραγουδάκι «Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά» και 

ταυτόχρονα αποτελεί διακειμενικό στοιχείο της 6ης περίπτωσης του Stephens. Εδώ 

όμως ο γάιδαρος έχει μικρά αυτιά και στην ανατροπή αυτή στηρίζεται η πλοκή της 

αφήγησης. Στην ιστορία «Η Καλημέρα κι ο Αντώνης» το όνομα της ηρωίδας 

λειτουργεί ως στοιχείο ειρωνείας, πράγμα το οποίο αναφέρεται από τη συγγραφέα: 

«Η καημένη η Καλημέρα, τι ειρωνεία, δεν μπορούσε να αντικρίσει το φως του 

ήλιου»(σ. 25) και δραστηριοποιούνταν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε 

αντίθεση με τη δηλωτική σημασία του ονόματός της. 

 Στοιχείο ανοικείωσης μπορεί να θεωρηθεί ο συσχετισμός στοιχείων οικείων 

και  γνωστών, όπως τα κοχύλια και τα κόκκινα κοράλλια, σε χρήσεις ανοίκειες, ως 

μυστικές κρυψώνες των αγγέλων. Έτσι ίσως αιτιολογείται και το οξύμωρο στον 

τίτλο, αφού μόνο το παραμύθι, που κινείται στο φανταστικό χωρά και το οικείο και  

το ανοίκειο.  

Στοιχεία μεταμυθοπλασίας ανιχνεύονται επίσης στο έργο.  Η περιγραφή της 

μυθοπλασίας ως κατασκευής από νήματα, καθώς στην ιστορία της Φραγκούλη το 

παραμύθι παρομοιάζεται με κόκκινο μεταξωτό μαντίλι που διαλύεται σε κλωστές, 

δίνει την αίσθηση αυτοαναφορικού κειμένου και ταυτίζει τη διαδικασία της ύφανσης 

με εκείνη της μυθοπλασίας, κάτι που γίνεται εμφανές και στην ετυμολογική 

συγγένεια ανάμεσα στα λατινογενή texture και text. Σ’ αυτή την αγγέλων πολιτεία 

χωρούν όλα τα παραμύθια που εμπεριέχονται στη συλλογή αλλά και τα νέα που θα 

γεννηθούν στο μέλλον από τις κόκκινες άφθαρτες κλωστές που ταξιδεύουν στο 

διηνεκές. Υπ’ αυτό το πρίσμα η συλλογή αποκτά οργανική ενότητα και συνέχεια. 

Η Φραγκούλη με τις λέξεις της ζωγραφίζει εννέα ποιητικές εικόνες, εννέα 

στιγμιότυπα, των οποίων η μαγεία φτάνει στον αναγνώστη  τόσο μέσα από τον 

λυρισμό της αφήγησης όσο και μέσω των εικόνων. Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει 

ιδιαίτερη αναφορά στην εικονογράφηση από τη ζωγράφο Εύη Τσακνιά. Οι εικόνες 

είναι ανάλογες με το ύφος του κειμένου και το αναδεικνύουν μοναδικά. Οι φιγούρες 

μέσα από μια φαινομενική ακινησία προβάλλουν την εσωτερικότητά τους και 

‘αγγίζουν’ το συναίσθημα του θεατή. Αχνά περιγράμματα και χρώματα ζεστά, 

βελούδινα, με το ονειρικό γαλάζιο να κυριαρχεί σε όλες του τις αποχρώσεις. Τα 
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χρώματα προσδίδουν στο βιβλίο μια ιδιαίτερη χρωματική άποψη. Άνθρωποι, ζώα και 

δέντρα ταξιδεύουν στο γαλάζιο μέσα σε εικόνες από τη φύση της ελληνικής γης. Οι 

ήρωες αγαπούν και αγαπιούνται σε σκηνικά ονειρικά, τα κοχύλια με τους αγγέλους 

και τα κοράλλια ‘πετούν’ στη θάλασσα, τ’ άνθη τα λευκά της κυδωνιάς ‘χαϊδεύουν’ 

το νεαρό αγόρι, τα ‘πόδια παγοπέδιλα’ της χήνας διασχίζουν τους καθρέφτες της 

παγωμένης γης, η Ζωίτσα έχει ‘ενωθεί’ με το γάιδαρο σ’ έναν καλπασμό 

ανθοστόλιστο, οι πεταλούδες-μοίρες ‘κατακλύζουν’ το τοπίο με τα έντονα χρώματά 

τους κι οι κολοκύθες με τις αποχρώσεις τους ‘φωτίζουν’ τον νυχτερινό βροχερό κήπο 

της Καλημέρας. Και η κόκκινη κλωστή να διατρέχει τις σελίδες πλέκοντας τον 

παραμυθικό ιστό, που ενώνει όλες τις ιστορίες. Ο αναγνώστης  απολαμβάνει με όλες 

τις αισθήσεις.   

Το βιβλίο «Οι άγγελοι των κοχυλιών» είναι μια συλλογή εννέα ιστοριών, εκ 

των οποίων οι πέντε (Έναστρα Σκαντζοχοιράκια, Το φίδι και τα φιδολούλουδα, Η χήνα 

και τα μαύρα μαργαριτάρια, Ο γάιδαρος με τα μικρά αυτιά, Ο μικρός Αχιλλέας και οι 

πεταλούδες) θα μπορούσαν να ανήκουν στο αφηγηματικό είδος των παραμυθιών με 

ζώα, αφού ο κεντρικός ήρωας είναι ζώο, που ενεργεί και φέρεται σαν άνθρωπος. 

Όμως ο άλλος ήρωας, που είναι άνθρωπος, δεν έχει κυρίαρχο ρόλο, αλλά αναπτύσσει  

ισότιμη σχέση με το ζώο. Επιπροσθέτως απουσιάζει ο διδακτικός αλλά και ο 

ευτράπελος χαρακτήρας των παραδοσιακών παραμυθιών με ζώα.  Και οι εννέα  

ιστορίες είναι, κατά κύριο λόγο, σύντομες μονοεπεισοδιακές διηγήσεις με ένα είδος 

επιμύθιου στο τέλος, οπότε θα μπορούσαν να ενταχθούν στα μικρά εκείνα παραμύθια 

που ο λαός ονομάζει ‘παροιμίες’ ή ‘μύθους’.     

Το έργο  «Οι άγγελοι των κοχυλιών» είναι μια συλλογή παραμυθιών που, 

όπως και το παραδοσιακό αφήγημα, «αποτελεί μια γοητευτική έκφραση του πόθου 

για το θαύμα» (Μερακλής, 1991: 27).  Η Φραγκούλη επιτυγχάνει να μεταφέρει ένα 

σύγχρονο διαπολιτισμικό μήνυμα, το μήνυμα της ένταξης και της αποδοχής του 

διαφορετικού, μέσα από ένα είδος κλασικό, όπως το παραμύθι. Το έργο ξεχωρίζει  

διότι εικονογραφεί με λέξεις και περιγράφει με εικόνες, τοπία με νοσταλγική 

ατμόσφαιρα και ονειρική διάθεση, δημιουργώντας έντονα συναισθήματα στον 

αποδέκτη, ο οποίος ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται ότι κάθε ύπαρξη έχει δικαίωμα στη 

χαρά της ζωής. Ο λόγος της Φραγκούλη είναι ο λόγος ο παραμυθικός, που έχει σκοπό 

να τέρψει το ακροατήριό του, ανηλίκων και ενηλίκων. Η συγγραφέας μας 
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υπενθυμίζει ότι τα παραμύθια είναι πάντα εκεί και μας καλούν να ανακαλύψουμε τη 

μαγεία τους αλλά και την παραμυθία τους.  

 

ζ΄. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 

 

Το βιβλίο «Το τραγούδι της Περσεφόνης» διαφοροποιείται από το 

παραδοσιακό παραμύθι και υπερβαίνει τις λαϊκές συμβάσεις. Ας εξετάσουμε σε ποια 

σημεία και με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται αυτό. 

Ο βασικός θεματικός άξονας που συνέχει όλο το έργο είναι η σχέση ανάμεσα 

στη μητέρα και την κόρη, καθώς και οι μορφές που παίρνει στη διάρκεια του βίου 

των δυο γυναικών. Σ’ ένα άλλο επίπεδο το θέμα μπορεί να είναι η αποδοχή του 

θανάτου ως τέλους της ζωής και η διεργασία του πένθους για τον θάνατο της 

μητέρας. Στο έργο αναδεικνύονται και ‘δύσκολα’ θέματα, όπως η νοσταλγία που 

συνδέεται με την απομάκρυνση από τη γενέθλια γη, η μακροχρόνια στέρηση του 

ξενιτεμένου πατέρα, η προσωρινή απουσία της μητέρας λόγω ασθενείας της. 

Παράλληλα, στοιχεία της παράδοσης, καθώς και οικολογικά στοιχεία ανιχνεύονται  

στο κείμενο. Θα εξετάσουμε με ποιους αφηγηματικούς τρόπους διαμορφώνεται αυτή 

η σχέση ζωής μεταξύ μάνας –κόρης από τη Φραγκούλη.  

Στο έργο «Το τραγούδι της Περσεφόνης» η συγγραφέας δεν καινοτομεί ως 

προς την επιλογή των αφηγηματικών της τεχνικών σε σχέση με τα παραδοσιακά 

παραμύθια. Στην ιστορία εισάγεται  ο τριτοπρόσωπος αφηγητής με μηδενική 

εστίαση. Ως προς τη φωνή είναι ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει στην ιστορία. 

Ως προς το αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός και σχολιάζει σε ελάχιστα 

σημεία του κειμένου. Η αφηγήτρια σε όλο το έργο  υιοθετεί την οπτική της Ροδιάς, 

την οποία ο αναγνώστης καλείται να ακολουθήσει. «Το φως της αφήγησης φωτίζει 

τις μορφές της μάνας και της κόρης, των ταυτίσεών τους και της αγαπητικής σχέσης 

τους, αφήνοντας τα άλλα πρόσωπα στη σκιά» (Αναγνωστοπούλου, 2013: 55).   

Οι χαρακτήρες και των δύο ηρωίδων, της μητέρας Περσεφόνης και της 

κόρης, της Ροδιάς,  εν αντιθέσει προς τα παραμύθια έχουν βάθος και εσωτερικότητα, 

που δημιουργείται με την παράθεση των δράσεων αλλά και των σκέψεων, των 

ονείρων και των συναισθημάτων τους. Επιπλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν 

αντίξοες καταστάσεις και αληθινά προβλήματα, όπως οι ασθένειες και η απώλεια 
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αγαπημένων προσώπων, προσωρινή ή μόνιμη. Ως εκ τούτου οι χαρακτήρες δεν είναι 

επίπεδοι και στατικοί αλλά προσωπικά σχεδιασμένοι και αληθοφανείς.   

Η διήγηση αντί της τυπικής παραμυθικής έναρξης, ξεκινά με διάλογο, μια 

σύμβαση ασυνήθιστη σε βιβλία για παιδιά, τα οποία είθισται να εισάγουν τον 

αναγνώστη στην ιστορία με περιγραφή ή αφήγηση (Κανατσούλη, 2000: 40). Ο 

διάλογος προσδίδει αμεσότητα και θεατρικότητα στο κείμενο και προσελκύει το 

παιδί. Στο αφήγημα της Φραγκούλη «ο χώρος και ο χρόνος είναι οργανικά 

συνδεδεμένοι με τα υπόλοιπα στοιχεία της αφήγησης και διατηρούν έναν 

καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της πλοκής και στην κατανόηση των πράξεων των 

αφηγηματικών ηρώων» (Πάτσιου, 2003: 186). Η σχέση της μικρής Ροδιάς τόσο με τη 

μάνα Περσεφόνη όσο και με τον πατέρα εξελίσσεται σε συνάρτηση με «έναν τοπικό 

κι έναν χρονικό προσδιορισμό, καθώς χωρίς τις συντεταγμένες του χώρου και του 

χρόνου το αφηγηματικό μήνυμα δεν μπορεί να μεταδοθεί». (Πάτσιου, 2003: 186). Ο 

χώρος δράσης, σε αντίθεση με την αοριστία των λαϊκών παραμυθιών, προσδιορίζεται 

με γεωγραφικά τοπωνύμια, που προσδίδουν αληθοφάνεια στο αφήγημα. Ιστορικές 

ενδείξεις άμεσες ή έμμεσες που επιτρέπουν τη χρονολόγηση, δεν καταγράφονται στο 

κειμενικό σώμα. Εν τούτοις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η έναρξη της αφήγησης 

τοποθετείται αρχικά στην Αμερική της δεκαετίας του ’50 από βιογραφικά στοιχεία 

της Φραγκούλη, καθώς και από εικονογραφικά στοιχεία του βιβλίου, όπως οι ρετρό 

καρτ-ποστάλ, οι παλαιές οικογενειακές φωτογραφίες της συγγραφέως και οι 

ταχυδρομικοί φάκελοι που χρησιμοποιήθηκαν στην εικονογράφηση. Τα αφηγηματικά 

πρόσωπα έχουν καταφύγει ως οικονομικοί μετανάστες στην Αμερική. Η νοσταλγία 

της ιδιαίτερης πατρίδας της, του Μολύβου, γίνεται η αιτία για την ασθένεια της 

μάνας. Η χρεία  εσπευσμένης επιστροφής στην γενέτειρα  επιφέρει τον χωρισμό της 

οικογένειας, αφού ο πατέρας παραμένει στην αλλοδαπή. 

 Η στέρηση του πατέρα ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη σχέση της 

μητέρας με την κόρη. Η τεράστια απόσταση γεφυρώνεται με ‘το Μαντατοπούλι που 

απόθεσε στον ώμο του’(σ. 12) η μικρή Ροδιά πριν τον αποχωρισμό, το οποίο 

‘πηγαινοφέρνει τις ειδήσεις’(σ. 12) ανάμεσά τους. Η μητέρα μαθαίνει στην κόρη πώς 

να διαχειρίζεται την απουσία του πατέρα: η νοερή  επικοινωνία με τον απόντα γίνεται 

η μόνιμη έγνοια των γυναικών και εκφράζεται αφηγηματικά με την επιλογή 

θαμιστικής συχνότητας στη διευθέτηση του αφηγηματικού χρόνου και τη χρήση 

παρατατικού ρηματικού τύπου: ‘Έφτιαχνε η μάνα ρυζόγαλο… και έγραφε το όνομα 
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του πατέρα… χνότιζε το τζάμι και καλλιγραφούσε το όνομά του με το δάχτυλό 

της’(σ. 15). Στις εικόνες με τις οποίες  περιγράφει η αφηγήτρια την απουσία του 

πατέρα, επιλέγει να  χρησιμοποιήσει αφηγημένο λόγο, μεγαλώνοντας την απόσταση 

από το ήδη χωροχρονικά απομακρυσμένο αφηγηματικό υλικό και δημιουργώντας 

κλίμα προσμονής και νοσταλγίας. Παράλληλα ενεργοποιούνται όλες τις αισθήσεις 

και ζωντανεύουν μνήμες της παιδικής ηλικίας, κοινές σε συγγραφέα και ενηλίκους 

αναγνώστες. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η  έντονη συναισθηματική φόρτιση του 

αποδέκτη της αφήγησης, ώστε να προκληθεί μέθεξη και  ο ίδιος, αμέσως μετά να 

εμπλακεί ακόμη περισσότερο στην κορύφωση της δράσης που ακολουθεί με τη 

γιορτή  της επιστροφής, τη χαρά της παλιννόστησης του ξενιτεμένου.  

 Στην επιστροφή του πατέρα τα δρώμενα παρουσιάζονται με συνδυασμό 

αναφερόμενου, μετατιθέμενου και αφηγημένου λόγου. Η γιορτή της επιστροφής, ενώ 

παρουσιάζεται από την οπτική του ανήλικου παιδιού που δεν γνωρίζει τις υποθέσεις 

των μεγάλων, φαντάζει τόσο ιδιαίτερη, διότι σ’ αυτήν συνενώνονται με την τεχνική 

του μαγικού ρεαλισμού ο φυσικός, ο κοινωνικός, ο οικογενειακός, ο φανταστικός και 

ο παραμυθικός κόσμος, όπως ακριβώς μπορούν να συνενωθούν στην παιδική 

φαντασία με τρόπο που δεν φαντάζει παράξενος για τον αποδέκτη. Όλοι οι κόσμοι  

κορυφώνονται σ’ ένα κρεσέντο ευτυχίας, που εικονογραφεί την παιδική υπερβολή με 

στοιχεία σουρεαλισμού. Στην ευτυχία της οικογενειακής επανένωσης  συμμετέχουν  

ζώα, φυτά και λουλούδια, γείτονες, συγγενείς, φίλοι, ακόμη και ήρωες των 

παραμυθιών (σ.18). Και όλοι συνεργάζονται αρμονικά για να προετοιμάσουν μια 

μέρα ξεχωριστή, όπου  οι απολαύσεις όπως ‘η χαρά, ο χορός το φαΐ, η καλοπέραση’ 

(σ. 19), μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Η αφηγήτρια δείχνει τα 

συναισθήματα του ζευγαριού που αντάμωσε μετά από χρόνια κάνοντας  χρήση  

μετωνυμίας: ‘τα  μάτια του πατέρα έλαμπαν πυροφάνι στο πέλαγος’ και ‘τα χέρια της 

μάνας ύφαιναν τις στιγμές βελούδα’(σ. 19).  Το ξανασμίξιμο της οικογένειας 

δηλώνεται με το τριοβάλς που χόρεψαν τα μέλη της υπό το σεληνόφως (σ. 19).    

Στο βιβλίο «Το τραγούδι της Περσεφόνης» η σχέση μάνας και θυγατέρας 

σφυρηλατείται μέσα από το παιχνίδι και την αφήγηση παραμυθιών. Η μάνα αποτελεί 

το πρότυπο, που μαθαίνει στην κόρη να αντλεί δύναμη από τη φύση και τα δέντρα, τα 

οποία και οι δυο μαζί αγκάλιαζαν, διότι «‘ζωοδόχος πηγή τα κορμιά τους’, έλεγε η 

μαμά» (σ.21).  Η μητέρα, επίσης, είναι μια πηγή αισθήσεων: «Τα χέρια της μύριζαν 

γιασεμί και νεραντζόφυλλα, και χάιδευαν απαλά το πρόσωπο της Ροδιάς. Χρόνια 
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μετά, όταν σκοτείνιαζε ο κόσμος γύρω της, μύριζε τη μυρωδιά της μητέρας της και 

έβρισκε άκρη στα δύσκολα»(σ. 13). Τη μάθαινε να αποδέχεται τη λύπη της απουσίας 

αγαπημένων της προσώπων, τη δυσκολία του αποχωρισμού στης μάνας την 

πρόσκαιρη ασθένεια, όπως και τον ενθουσιασμό από του πατέρα την επιστροφή. «Η 

παρουσία της μάνας πάντα διακριτική αλλά και πάντα δημιουργικά παιδαγωγική, 

γινόταν μέσα από αισθητικούς δρόμους, άλλοτε της γνώσης, άλλοτε της παράδοσης κι 

άλλοτε της καθημερινής τύρβης του πολύβουου της μεγαλούπολης» σημειώνει ο 

Παπαδάτος (Παπαδάτος, 2006: 93).  

 Η σχέση τους μοιάζει να είναι ισότιμη, αφού αν και ‘η μανούλα της ήταν ψηλή 

και όμορφη κυρία’ για τη μικρή Ροδιά η μαμά ήταν ‘το κοριτσάκι με τα ναυτικά’(σ. 

19), όπως την έβλεπε στην παλιά παιδική της φωτογραφία. «Οι αισθήσεις που 

βγαίνουν από μετεικάσματα εικόνων, κυρίως από τους καθημερινούς και όμως 

ποιητικούς διαλόγους, πάλλονται από φρεσκάδα, ευαισθησία, πίκρα και θλίψη, αλλά 

πάντα από ομορφιά» παρατηρεί ο Παπαδάτος (Παπαδάτος, 2006: 93). Με περιλήψεις 

και παραλήψεις η κόρη είναι πια φοιτήτρια και οι δυο γυναίκες, ‘ξαγρυπνούν στις 

διακοπές της Ροδιάς’(σ. 24) συζητώντας μεταξύ τους ως ισότιμοι ενήλικες. Έτσι 

υπογραμμίζεται με τη χρήση  θαμιστικής συχνότητας  η σύμπνοια και η χαρά της 

μεταξύ τους επικοινωνίας και επαφής.  

 Με το Μαντατοπούλι γίνεται προαγγελία των εξελίξεων, καθώς φέρνει το 

διπλά επαναλαμβανόμενο μήνυμα: «Παλιώνει ο χρόνος τα κορμιά» (σ. 27). Έτσι 

προοικονομείται η δράση και γίνεται «προϊδεασμός του αναγνώστη … για την τελική 

έκβαση ολόκληρης της αφήγησης» (Βελουδής, 1997: 145) με τρόπο υπαινικτικό και 

ακαθόριστο, που δεν παρεμποδίζει τη ροή της.    

 Με συνεχείς περιλήψεις και παραλήψεις στου χρόνου τη ροή η μάνα γερνά 

και πονά, ενώ η Ροδιά τη φροντίζει. Τώρα οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ώσπου κάποια 

μέρα η Περσεφόνη αναχωρεί για του θανάτου τη χώρα ήσυχα και διακριτικά, όπως 

έζησε. «Ο θάνατος ως ανθρώπινη μοίρα», ισχυρίζεται η Χατζητάκη – Καψωμένου, 

«δεν υπάρχει στα παραμύθια» (Χατζητάκη – Καψωμένου, 2002:  120).  Όμως εδώ ο 

παραμυθικός κανόνας ανατρέπεται. Η μητέρα της Ροδιάς γερνά, αρρωσταίνει και 

πεθαίνει, όπως όλοι οι άνθρωποι.  Στη μνήμη της κόρης της παραμένουν όλες οι 

περασμένες μορφές της αλλά και η μελλοντική: στην αρχή υπήρξε ‘το κοριτσάκι με 

τα ναυτικά κι ύστερα η όμορφη ψηλή γυναίκα κι αργότερα η άρρωστη γριούλα. Και 

μετά η πανέμορφη ανάερη γυναίκα με τα γαλάζια ρούχα που έρχεται κάθε τόσο και 
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χαιρετά τη Ροδιά’(Παπαδάτος, 2006: 93). Η κόρη επιθυμεί, νοσταλγεί την επιστροφή 

της μητέρας και το επιτυγχάνει ανακαλώντας διακειμενικά τον ελευσίνιο μύθο της 

Δήμητρας και κόρης. Η ανείπωτη θλίψη από την αμετάκλητη απώλεια του 

αγαπημένου προσώπου μετασχηματίζεται σε μια αέναη επικοινωνία μέσα από 

‘παράλογους’ και ταυτόχρονα ποιητικούς δρόμους, μέσα από τον μύθο της αιώνιας 

ανακύκλησης των εποχών. Με τον τρόπο αυτό ό,τι υπάρχει ανάμεσά τους δεν χάνεται 

ποτέ οριστικά αλλά ‘ξανάρχεται αλλιώς’. Μέσα από τις διαβατήριες τελετουργίες του 

‘προσωπικού’ της μύθου, η κόρη διαχειρίζεται τον πόνο του αποχωρισμού, 

καταφέρνει να επανενταχθεί στην πραγματικότητα και ακούει «τα πουλιά που 

κελαηδούν αποφασισμένα την ομορφιά της ζωής»(σ. 31). 

Το  γλωσσικό ύφος  διαφοροποιείται αισθητά από την παραμυθική λιτότητα, 

και χαρακτηρίζεται από νοσταλγική διάθεση, έντονο λυρισμό και ποιητικότητα. 

Παρατηρείται συχνή χρήση επιθέτων, όπως ‘μυτερά, αλαζονικά κτίρια’, ‘βαθύς, 

σκοτεινός ωκεανός’, μεγάλα, φουρτουνιασμένα νερά’(σ. 9), τα οποία συμβάλλουν 

στην δημιουργία έντονης εικονοποιίας. Το κείμενο της Φραγκούλη βρίθει από 

σχήματα λόγου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: μεταφορές ‘να ζωγραφίσουμε με λέξεις’(σ. 

7), παρομοιώσεις ‘ο ουρανός είναι γκρίζος σαν το γιλέκο του παππού’ (σ. 7), 

αντιθέσεις ‘το ογκώδες Άγαλμα της Ελευθερίας που ακίνητο έστεκε σκλαβωμένο’ (σ. 

9), ‘ασπρόμαυρη Αμερική… έγχρωμος μπαμπάς’(σ. 12), επαναλήψεις ‘έρχεται ο 

πατέρας!’ ‘έρχεται ο μπαμπάς!’ ‘έρχεται ο μπαμπάκας μου!’ (σ. 16), 

προσωποποιήσεις ‘το χωριό τους, ο Μόλυβος, τις υποδέχτηκε αρχοντικά κατά τους 

τρόπους του. Σίγουρος για τον εαυτό του, άνοιξε την αγκαλιά του και γιάτρεψε την 

τσουκνίδα με μολόχα’(σ. 15), σχήμα συνεκδοχής ‘Χρόνια μετά, όταν σκοτείνιαζε ο 

κόσμος γύρω της, μύριζε τη μυρωδιά της μητέρας της και έβρισκε άκρη στα 

δύσκολα’ (σ.13).  Δεν λείπουν οι ηχοποίητες λέξεις: ‘Ζόι, ζόι, ζόι …έλεγαν  οι 

μέλισσες’(σ. 16) αλλά και αστείοι διάλογοι μεταξύ μητέρας – κόρης σε γλώσσα 

καθαρεύουσα (σ. 21), όπου δημιουργούν κωμική αίσθηση. Γενικά με τη γλαφυρότητα 

του ύφους επιχειρείται από τη συγγραφέα η κινητοποίηση της συναισθηματικής 

επαφής με τον αναγνώστη. 

Στο παραμύθι «Το τραγούδι της Περσεφόνης» εντοπίζουμε αρκετά στοιχεία 

διακειμενικότητας, τα οποία ταξινομούνται σύμφωνα με την κατάταξη του Stephens 

(Οικονομίδου, 2000: 73).  Στην 1η περίπτωση της κατάταξης αυτής ανήκουν οι 

αναφορές σε άλλα έργα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Συγκεκριμένα στο κείμενο 
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αναφέρονται ρητά  ονόματα παραμυθιακών ηρώων, που παραπέμπουν σε ομώνυμα 

παραμύθια. Στη γιορτή που γίνεται για την επιστροφή του ξενιτεμένου πατέρα από 

την Αμερική συμμετέχουν η κυρα-Μάρω, η αλεπού (σ. 16), η Κοκκινοσκουφίτσα (σ. 

16), η Ξυλομαριώ (σ. 16), ο Κοντορεβιθούλης (σ. 16), νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και 

ξωτικά (σ. 18), τα τρία γουρουνάκια (σ. 18), η Χιονάτη (σ. 18) και ο παπουτσωμένος 

γάτος (σ. 18).  

Σε άλλο σημείο του κειμένου καταγράφεται το όνομα και η ιστορία του 

Αμμένιου, καθώς και το όνομα του δημιουργού του, του παραμυθά Άντερσεν. ‘Ο 

Αμμένιος, όπως λέει ο Άντερσεν, έχει δυο ομπρέλες σε κάθε μασχάλη…’. (σ. 25).    

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Φραγκούλη, όταν γράφει πως ο Αμμένιος ‘έχει κι έναν 

αδερφό… που το όνομά του είναι θάνατος’ συνδέει το παραμύθι με τον 

αρχαιοελληνικό  μύθο, όπου ο Ύπνος με το Θάνατο είναι αδέλφια (σ. 25). Με αυτόν 

τον τρόπο ο ήρωας ενός άλλου συγγραφέα συνεχίζει την ‘ύπαρξή του’ σε μια άλλη 

μυθοπλαστική εκδοχή.  

Στο έργο γίνεται αναφορά στην οικονομική μετανάστευση στην Αμερική, απ’ 

όπου ξεκινά και η δράση. Πολλά αφηγήματα έχουν ως θέμα την οικονομική 

μετανάστευση Ελλήνων σε άλλες χώρες. 

Αλλά και στοιχείο  εσωτερικής διακειμενικότητας εντοπίζεται στο βιβλίο, 

εφόσον η  συγγραφέας παρουσιάζει το Μαντατοπούλι, από το έργο «Το τραγούδι της 

Περσεφόνης»  να εμφανίζεται και στο μεταγενέστερο έργο της «Ελιά στο πέλαγος».  

Το κείμενο της Φραγκούλη εμπεριέχει αναφορές στη μυθολογία, οι οποίες 

ανήκουν την 2η περίπτωση της κατάταξης του Stephens. Συγκεκριμένα στο βιβλίο 

αυτό το μυθολογικό διακείμενο τονίζεται από τον τίτλο και τα ονόματα των 

ηρωίδων. Η Περσεφόνη παραπέμπει στο μύθο της αρπαγής της από τον Πλούτωνα ή 

Άδη και συνδέεται με την εναλλαγή των εποχών. Η Ροδιά  παραπέμπει στο ρόδι, που 

ο Πλούτωνας έδωσε να φάει η κόρη πριν φύγει από τον Κάτω Κόσμο, ώστε να 

ξαναγυρίσει κοντά του. Κατ’ αναλογία με τον μύθο στο κείμενο της Φραγκούλη μάνα 

και κόρη αναζητούν και διατηρούν τον χαμένο δεσμό τους ακόμη και μετά θάνατον. 

Στο ίδιο βιβλίο υπάρχει ένα ακόμη διακειμενικό στοιχείο από τη μυθολογία. Ο 

Αμμένιος, ήρωας των παραμυθιών του Άντερσεν, που ευθύνεται για τον ύπνο και τα 

όνειρα των παιδιών, πληροφορεί τη μικρή Ροδιά  πως «έχει κι έναν αδερφό…που το 

όνομά του είναι θάνατος» (σ. 25) Ο Ύπνος και ο Θάνατος σύμφωνα με την ελληνική 

μυθολογία ήταν δίδυμα αδέρφια, παιδιά της Νύχτας και του Ερέβους. Κι εδώ γίνεται 
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από τη συγγραφέα μετάπλαση του αρχαίου μύθου. Στο κείμενό της ο καβαλάρης 

Θάνατος βάζει τους νεκρούς μπροστά ή πίσω από αυτόν στο άλογό του και τους 

διηγείται μια  ωραία ή μια  κακή ιστορία ανάλογα με τις συστατικές επιστολές που 

αναφέρονται στη διαγωγή τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους (σ. 25, 27). Η μορφή 

του Θανάτου ως καβαλάρη παραπέμπει με έμμεσο τρόπο στο ποίημα του Παλαμά «Ο 

Διγενής και ο Χάροντας», όπου ο τελευταίος  πηγαίνει τους νεκρούς στον Άδη 

καβάλα στ’ άλογό του. 

Στο έργο της Φραγκούλη εμφανίζονται ως διακείμενα ιστορικές και 

κοινωνικές περιστάσεις και γεγονότα, έγγραφα, γεωγραφικά τοπωνύμια, υπαρκτά 

πρόσωπα. Όλα αυτά ανήκουν στην 5η περίπτωση της κατάταξης του Stephens. 

Σύμφωνα με δήλωση της συγγραφέως, το όνομα της μίας εκ των δύο 

ηρωίδων, της Περσεφόνης, που υπάρχει και στον τίτλο του βιβλίου, προέρχεται από 

πρόσωπο υπαρκτό. Αυτό δεν είναι άλλο από τη μητέρα της Φραγκούλη.  

Στο βιβλίο καταγράφονται γεωγραφικά τοπωνύμια όπως: Μόλυβος (σ. 7, 15), 

Αϊ –Λιας, Λεπέτυμνος (σ. 9), Αμερική (σ. 12), Πειραιάς (σ. 14), Αγιάσος, Σκαμνιά 

(σ. 18), Λήμνος, Άγιο Όρος (σ. 19), Αθήνα (σ. 21). 

Έγγραφα όπως φάκελοι αλληλογραφίας, παλιές καρτ ποστάλ με αξιοθέατα 

της Νέας Υόρκης αλλά και αυθεντικές οικογενειακές φωτογραφίες της συγγραφέως 

και της μητέρας της βρίσκονται επιμελώς τοποθετημένες και σε αρμονική σύζευξη με 

την εικονογράφηση.  

Η εικονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη αποδίδει την ποιητική 

ατμόσφαιρα του βιβλίου. Οι εικόνες της αποτελούνται από φωτογραφικά ενσταντανέ, 

και είναι  παρατακτικά τοποθετημένες στην πρώτη και την τελευταία σελίδα του 

βιβλίου. Μοιάζουν με ένα έγχρωμο φιλμ που ξεδιπλώνεται ολόκληρο μπροστά στα 

μάτια του αναγνώστη, ενώ στις εσωτερικές σελίδες ο φακός μοιάζει να εστιάζει  στην 

κάθε μία εικόνα ξεχωριστά. Οι ζωγραφιές της περιλαμβάνουν ιμπρεσιονιστικά αλλά 

και σουρεαλιστικά στοιχεία. Οι μορφές δεν ορίζονται με σαφή περιγράμματα ούτε 

ξεκάθαρα χαρακτηριστικά και τα μεγέθη τους δεν έχουν ρεαλιστικές αναλογίες. Τα 

χρώματα που χρησιμοποιεί είναι οι γαιώδεις αποχρώσεις, τα βαθυκόκκινα, οι ώχρες, 

το λαδοπράσινο και το γαλάζιο. Τα σχέδιά της ‘συνομιλούν’ με τα πραγματικά 

αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται στην εικονογράφηση, όπως οι παλιές, 

οικογενειακές φωτογραφίες μαζί  με τις καρτ ποστάλ- αντίκες και τον παλαιό 

ταχυδρομικό φάκελο με την ιδιόχειρη ξεθωριασμένη διεύθυνση και προσδίδουν, 
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εκτός από την ιστορική αυθεντική διάσταση και μια επιπλέον νότα νοσταλγίας στο 

όλο εγχείρημα. Γραμμικά μονόχρωμα σκίτσα που μιμούνται τα παιδικά εμφανίζονται 

σε κάθε σελίδα. Το σύνολο της εικονογράφησης συνειρμικά μεταφέρει τον αποδέκτη 

σε μιαν άλλη, παλιότερη και ξεθωριασμένη  από τη μνήμη εποχή, προσδίδει μια 

λυρική νότα αλλά και μια αίσθηση μελαγχολίας. Η Φωτεινή Στεφανίδη εικονογραφεί 

με τρυφερότητα όλες τις αποχρώσεις της ψυχής που η Φραγκούλη καταθέτει.  

Το βιβλίο «Το τραγούδι της Περσεφόνης» θα μπορούσε να θεωρηθεί 

νοβελιστικό παραμύθι, διότι η διήγηση τοποθετείται στον πραγματικό κόσμο και τα 

δρώντα πρόσωπα είναι κοινοί άνθρωποι, που αντιπαλεύουν με καταστάσεις 

καθημερινές και δύσκολες, δίχως βοήθεια από εξωγενείς παράγοντες. Στο 

συγκεκριμένο αφήγημα η σχέση μάνας-κόρης διατρέχει όλο το μήκος του κειμένου, 

διέπεται  από προσφορά και αντιπροσφορά και παρουσιάζεται χωρίς τριβές, 

αντεγκλήσεις ή αρνητικά χαρακτηριστικά. Η συγγραφέας με ηλεκτρονικό μήνυμα 

είχε δηλώσει στη γράφουσα τα εξής: «το έργο γράφτηκε ακριβώς ένα χρόνο από τον 

θάνατο της μητέρας μου, το πρόσωπο της μάνας είναι εξιδανικευμένο, δεν 

παρουσιάζονται οι όποιες αναμενόμενες και φυσιολογικές αντιθέσεις».  

 

η΄. ΕΦΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑ … ΕΦΤΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Το βιβλίο «Εφτά ορφανά μολύβια … εφτά ιστορίες» είναι μια συλλογή 

παραμυθιών που αποκλίνει από τα παραδοσιακά μοτίβα. Στο σημείο αυτό θα 

διερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις και θα αναζητηθούν στοιχεία νεοτερικότητας.  

Επτά μικρές διηγήσεις –στιγμιότυπα περιλαμβάνει το βιβλίο «Εφτά ορφανά 

μολύβια … εφτά ιστορίες», τα οποία ‘πλάθουν μία σπονδυλωτή εικονοποιία που 

εμπεριέχει υποδόριο χιούμορ και ποιητικότητα, για να αναδείξει βαθύτερα νοήματα, 

σύγχρονα και διαχρονικά. Οι σύντομες ιστορίες περιέχουν δυνατές έννοιες, όπως 

αυτή της αγάπης, της ελευθερίας και του σεβασμού σε έμψυχα και άψυχα αλλά και 

επίκαιρα μηνύματα όπως η αξία της φύσης κι η σύγχρονη αγωνία για την τεχνολογική 

εξέλιξη’ (Σκορδάς, 2009). Όλες οι ιστορίες έχουν ως ενοποιητικό θεματικό πυρήνα 

την αγάπη. Αυτή την αγάπη που έχει ήδη κατακτηθεί αλλά και την αγάπη που 

αναζητείται για να χωρέσει σε καθημερινότητες δύσκολες. Παράλληλα, σ’ ένα άλλο 

επίπεδο ανάγνωσης όλες τις ιστορίες συνέχουν στοιχεία της παράδοσης, καθώς και 

οικολογικά και διαπολιτισμικά στοιχεία, τα οποία ανιχνεύονται σε όλα τα κείμενα. 

Έχει ενδιαφέρον να μελετήσουμε τον χαρακτήρα των ηρώων κάθε ιστορίας του 



 

124 

 

βιβλίου και παρατηρήσουμε πώς η συγγραφέας προσεγγίζει τις αξίες που 

προαναφέρθηκαν έμμεσα και δίχως ίχνος διδακτισμού. 

Σε όλες τις αφηγήσεις όντα από διαφορετικά πεδία επισυνάπτουν σχέσεις 

μεταξύ τους. Στην πρώτη ιστορία «Η επίσκεψη» δυο δέντρων στη γερόντισσα 

Φλούδω για να της μεταφέρουν την πανάρχαια αγάπη όλων των δέντρων, δείχνει τον 

σεβασμό με τον οποίο  ο άνθρωπος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τη φύση. Έναν 

σεβασμό που αντιτίθεται στο καρτεσιανό δόγμα για κυριαρχία  επί της φύσεως. Το 

πανάρχαιο δέντρο γίνεται σύγχρονο σύμβολο οικολογικής συνείδησης και έρχεται να 

συμπαρασταθεί στη γερόντισσα, που σε όλη τη ζωή της είχε μέσα της το φυσικό 

οικοσύστημα ως πρόταγμα και παράδειγμα οικολογικής ευαισθητοποίησης.  

Στη δεύτερη ιστορία, ένας μικρός, ο Δημήτρης, φύτεψε ένα κουκούτσι από τα 

αμέτρητα κεράσια που έπεσαν ξαφνικά από τον ουρανό  στο χωριό του. Απ’ αυτό 

φύτρωσε μια κερασιά. Όταν μεγάλωσε, έγινε δάσκαλος και «όλα στον κόσμο του και 

έξω απ’ αυτόν τα νοιαζόταν και τ’ αγαπούσε» (σ. 9). Δέθηκε με την κερασιά της 

προσφοράς, μεγάλωσε μαζί της. Κι όταν αυτή καταστράφηκε από έναν κεραυνό, η 

ίδια, του πρότεινε τη λύση της  νέας σποράς. Το δέσιμο του άντρα με την κερασιά και 

η αναζωογόνησή της, όταν εκείνη καταστράφηκε από κεραυνό, εμφυσά στον 

αναγνώστη μέσα από τον κύκλο της ζωής μια γενέθλια δύναμη. Και μια ελπίδα ότι η 

προσπάθεια ενός και μόνο ανθρώπου, μπορεί να έχει αποτέλεσμα.  

Η τρίτη ιστορία κάνει λόγο για μια βάρκα που λεγόταν Κερασιά και που, στα 

μάτια μιας μικρής κοπέλας, μεταμορφωνόταν σε δέντρο κερασιά, καταμεσής του 

λιμανιού. Μια υπερρεαλιστική εικόνα ως αποτέλεσμα σύνθεσης φαντασίας και 

πραγματικότητας προσφέρει στον αναγνώστη την εικόνα ενός κόσμου όχι όπως είναι, 

αλλά όπως θα ήθελε να είναι.  

Στην τέταρτη ιστορία ένας πλανόδιος μουσικός, ο Τριαντάφυλλος, σ’ ένα 

σταθμό λεωφορείων μαγεύει τους περαστικούς με τη μουσική του. «Είναι που δεν 

παίζω μόνος μου, απάντησε. Είμαστε ολόκληρη ορχήστρα: ο άνεμος, τα πουλιά κι εγώ» 

(σ. 17). Η αγάπη του για τη μουσική μεταμορφώνει όλους τους ήχους της φύσης σε 

νότες. Είναι ο ίδιος μουσικός που κάποια άλλη φορά θα πει: «Για δες ψηλά στον 

ουρανό. Εγώ τον κάνω ελληνικό, όταν παίζω το βιολί μου!» (σ. 18). Με τη μουσική 

του ερμηνεύει τον κόσμο και ορίζει πραγματικότητες, στις οποίες εισέρχεται και η 

συγγραφέας. «Κι εγώ είδα τον ουρανό στα μάτια του πιο ελληνικό από ποτέ. Ήταν 

έναστρος, παραθαλάσσιος και μύριζε αρχοντιά, μοναξιά και γλυκάνισο». 
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Και στις τέσσερεις ιστορίες η αγάπη των ηρώων προκύπτει από τη σχέση τους 

με τη φύση.  Η αγάπη τους για τα στοιχεία της φύσης ορίζει τον κόσμο στον οποίο 

ζουνꞏ μορφοποιεί τοπία μυστικά και κόσμους νοσταλγίας, στους οποίους όλοι 

ευχόμαστε κι επιθυμούμε καθημερινά να κατοικήσουμε.  Ακριβώς όπως οι ήρωες των 

ιστοριών. Στις επόμενες ιστορίες οι ήρωες γίνονται επίμονοι αναζητητές της αγάπης.   

Ένας σκύλος, «Ο Ποτούλης»,  ψάχνοντας για την αγάπη έμεινε μόνος! Γιατί 

αν και πιστός φύλακας του αφεντικού του, όταν εκείνος επιστρέφοντας στο χωριό δεν 

τον πήρε μαζί του στο αυτοκίνητο, ένιωσε ότι η καρδιά του κουράστηκε. Και τότε: 

«Άλλαξε στροφή. Άλλαξε δρόμο και χάθηκε σε άγνωστο μονοπάτι. Άλλη ζωή τον 

περίμενε πια. Μόνος, παράξενα λυπημένος και πρωτόγνωρα ελεύθερος. Γιατί η 

μονόπλευρη αγάπη είναι άδικο» (σ. 22). Μια ιστορία που απευθύνεται σε εκείνους, 

τους λίγους, που ακολουθούν τα μοναχικά μονοπάτια στη ζωή τους. Διότι επιμένουν 

κόντρα στη συνήθεια και την ιδιοτέλεια.  

Στην επόμενη ιστορία αφηγητής και μαζί αναγνώστρια των ιστοριών είναι μια 

γάτα, η Πουπέτα, που θύμωσε για το συναίσθημα που βγάζει η ιστορία με τον 

Ποτούλη. Και βέβαια μόνιμα ζηλεύει, όπως άλλωστε όλες οι κοκέτες κι οι μεγάλες 

κυρίες, τη μικρή γάτα, τη Μελένια. Όμως παραδέχεται ότι «…τα καταφέρνει η 

συγκάτοικος και κρατά τις ισορροπίες» (σ. 27). Γεμάτο αγάπη και χιούμορ αυτό το 

διήγημα,  μας πληροφορεί για την καθημερινότητα και τις συνήθειες της συγγραφέως 

αφεντικίνας. Άλλωστε οι αναγνώστες έτσι κι αλλιώς διαπιστώνουν και συμφωνούν  

ότι η Πουπέτα είναι θαυμάσια αφηγήτρια.  

Με την τελευταία ιστορία «Τα ορφανά μολύβια» η Φραγκούλη εναντιώνεται 

στη σύγχρονη πραγματικότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσα από την 

παρουσία ενός άλλου συγγραφέα, του Νάσου Θεοφίλου, που απεβίωσε πριν από τη 

συγγραφή των ιστοριών. Το βιβλίο, άλλωστε, είναι αφιερωμένο σ’ αυτόν. Η 

συγγραφέας δείχνει ανήσυχη για την επέκταση της τεχνολογίας και για τις πιθανές 

αρνητικές της συνέπειες και οργανώνει τη διαμαρτυρία των μολυβιών. Στην ιστορία 

αυτή όλα τα μολύβια της γης, που ένιωθαν ξεχασμένα και παραγκωνισμένα, 

μαζεύτηκαν στο σπίτι του Νάσου Θεοφίλου. «Είχαν συγκεντρωθεί μολύβια από τα 

πέρατα της γης. Εξόριστοι πολλών πατρίδων. Το κουρασμένο κορμί τους 

χαρτογράφησε ένα κοινό σύμβολο: ένα τεράστιο ερωτηματικό παράπονο»(σ. 33). «Ο 

κύριος Νάσος είχε τις λέξεις σε μεγάλη υπόληψη. Τις σεβόταν και τις φρόντιζε πολύ. 

Ζούσε με αυτές. Ήταν μάστορας και συλλέκτης λέξεων. Αυτές ήταν ο πολύτιμος 
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θησαυρός της ζωής του.  –Δεν θα σας αφήσω ορφανά, φιλότιμα  μολύβια μου, είπε 

αποφασισμένος… Και τις επόμενες μέρες και τα επόμενα χρόνια κάθισε στο γραφείο 

του και έγραψε ιστορίες χειροποίητες. Με λέξεις ακριβές, πολύτιμες σαν μάλαμα»(σ. 

36).  

Και οι εφτά ιστορίες είναι γραμμένες με τα μολύβια, που επίτηδες άφησε 

ξυσμένα εκείνος ο συγγραφέας, ο οποίος αναχώρησε για «τον αστερισμό της 

γαλής»(σ. 31).  Γι’ αυτό άλλωστε έμειναν ορφανά, όπως ο τίτλος δηλώνει. Η 

τελευταία ιστορία εξυμνεί τη χειρόγραφη συγγραφική δημιουργία από αυθεντικούς 

δημιουργούς.   

Ο Παπαδάτος αποφαίνεται ότι στη συλλογή Εφτά ορφανά μολύβια… εφτά 

ιστορίες  ‘οι ήρωες, πέρα από την αποτύπωση συναισθημάτων, την άφατη χαρά και τη 

συγκίνηση και βέβαια τη δυναμική τους αύρα, πιστοποιούν ενσυνείδητα το σήμερα, 

επαναφέρουν τους κόσμους που χάθηκαν, συνδιαλέγονται, ανατρέπουν στερεότυπες 

καταστάσεις καταγραμμένες στο συλλογικό ασυνείδητο, σηματοδοτώντας κόσμους 

που θα γεννηθούν, αν υπάρχουν η μνήμη, η νοσταλγία, η αγάπη και στο επίπεδο  της 

πρωτογενούς δημιουργίας η χειροποίητη γραφή πολύ σημαντικών ανθρώπων» 

(Παπαδάτος, 2018: 54).  

Στο κείμενο παρατηρούνται διαφοροποιήσεις από τις λαϊκές συμβάσεις. Σε 

καμία από τις ιστορίες  δεν εμφανίζεται το εναρκτήριο μοτίβο του παραμυθιού. Η 

Φραγκούλη μπαίνει κατευθείαν στο θέμα της δίχως να οριοθετεί τα σύνορα μεταξύ 

πραγματικότητας και φανταστικού. Το ίδιο συμβαίνει και με το τέλος των ιστοριών, 

όπου απουσιάζει το καταληκτικό μοτίβο. Η μαγεία  συνεχίζεται… Όμως διατηρείται 

το αίσιο τέλος των διηγήσεων που ευχαριστεί τον αναγνώστη. Εν τούτοις 

διαφοροποίηση υπάρχει στην ιστορία «Ο Ποτούλης», όπου το τέλος δεν είναι  το 

αναμενόμενο, η σχέση των ηρώων μεταβάλλεται, αφού δεν είναι φιλική η 

συμπεριφορά του «αφεντικού» απέναντι στο ζώο. Όμως αποδίδεται δικαιοσύνη και 

το άγνωστο μέλλον διαγράφεται αισιόδοξο, αφού «μόνος, παράξενα λυπημένος και 

πρωτόγνωρα ελεύθερος έφυγε ο Ποτούλης»(σ.22) .   

Επειδή η κάθε ιστορία είναι αυτοτελής και οι ήρωες διαφορετικοί, δεν 

παρατηρούμε τα τυπικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα του παραμυθιού. Η περιπέτεια 

και η δράση δεν είναι τα ζητούμενα. Ο νόμος των αντιθέσεων δεν διακρίνεται, οι 

ήρωες είναι μεταξύ τους αλληλέγγυοι –εξαιρείται η περίπτωση του Ποτούλη- και 

εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους λόγω και έργω.  
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Στην αφήγηση των πέντε ιστοριών εισάγεται ο τριτοπρόσωπος αφηγητής με 

μηδενική εστίαση. Ως προς τη φωνή είναι ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει 

στην ιστορία. Ως προς το αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός στα ελάχιστα 

σημεία του κειμένου που κάνει αισθητή την παρουσία του. Η συγγραφέας ακολουθεί 

τη  γραμμική αφήγηση με περιλήψεις και παραλήψεις, ώστε να χωρέσει ο 

αφηγηματικός χρόνος στον ιστορικό.  Σπάνια η αφήγηση διακόπτεται από κάποια 

διαλογικά μέρη. Στην ιστορία «Η ορχήστρα» ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός, αφού 

ο ίδιος συμμετέχει στα δρώμενα που εξιστορεί, χωρίς να είναι πρωταγωνιστής, και η 

αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη. Η Φραγκούλη στο σημείο αυτό παραθέτει την 

προσωπική μαρτυρία της από το περιστατικό με τον πλανόδιο μουσικό, 

Τριαντάφυλλο, που είναι ο κεντρικός ήρωας, καθώς και τη συζήτηση  με τον φίλο 

της, συγγραφέα Νάσο Θεοφίλου, υπαρκτά πρόσωπα και οι δυο. Στο παραμύθι «Το 

σμαράγδι και το κεχριμπάρι» ο αφηγητής είναι αυτοδιηγητικός κερδίζοντας σε 

αμεσότητα, αφού η εκφορά της αφήγησης γίνεται σε α΄ πρόσωπο από την ίδια την 

ηρωίδα, μια γάτα, που μιλά για τη ζωή και τη σχέση της με την γυναίκα συγγραφέα 

και  συγκάτοικό της. Εδώ χρησιμοποιείται η τεχνική της ανοικείωσης, αφού τα 

δρώμενα παρουσιάζονται από την οπτική της γάτας. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, οι 

λέξεις που χρησιμοποιούνται στα κείμενα ‘μέσα από νέους μορφικούς συνδυασμούς 

(πχ με ένα νέο επίθετο) ανανεώνουν τη νεκρή τους εικονιστικότητα και γίνονται 

ανοίκειες’ (Φρυδάκη, 2003: 127). Έτσι στην ιστορία «Τα ορφανά μολύβια» 

διαβάζουμε ότι ‘ο κύριος Νάσος πότισε τις μελαγχολικές Μελιτζάνες, τις αυστηρές 

Πιπεριές, τις περιχαρείς Ντοματούλες, τους γόητες Βασιλικό και Δυόσμο, τα 

ευσυγκίνητα Κρεμμυδάκια και τα χαζοβιόλικα Κολοκυθάκια του’ (σ. 31).  

Ο μαγικός ρεαλισμός είναι ευδιάκριτος στο έργο, διότι στις ιστορίες αυτές τα 

ρεαλιστικά συμβάντα είναι δεμένα ισότιμα με τα μαγικά και ‘…δίνουν ένταση στην 

πραγματικότητα της ιστορίας. Ζώα, φυτά, διάφορα αντικείμενα και άνθρωποι,… 

παρουσιάζονται αθόρυβα, βρίσκονται σε μια γαλήνη από την οποία το μαγικό 

αναδύεται μεγαλοπρεπές προσφέροντας ανάγλυφα σχήματα ρεαλισμού’ (Παπαδάτος, 

2014: 189).   

Η προχειρότητα και η ανεπιτήδευτη έκφραση του παραμυθιού έχει και σ’ 

αυτό το έργο αντικατασταθεί από την ποιητική λιτότητα της Φραγκούλη. Στον λόγο 

της παρατηρείται έντονη εικονοποιία και εντοπίζονται  σχήματα λόγου και 

λεξιπλασίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επινοημένες λέξεις: Φλούδω (σ. 7), 
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κερασοχαλάζι (σ. 12), καθώς και κάποιες επαναφορές: «Ήταν το αδερφάκι του. Η 

χαρά της ζωής του ήταν» (σ. 9). «Πως τάχα ήρθαν τα κεράσια από άλλη ήπειρο.. Πως 

ένα ροζ σύννεφο τα έφερε…. Πως καμιά φορά γίνονται τέτοιες εξαιρέσεις… Πως… 

Πως…»(σ.  9). «Άλλα διπλά, άλλα μονά και έτρεχαν τα παιδιά του χωριού μέσα στο 

παράξενο και μάζευαν, μάζευαν» (σ. 9). Επίσης υπάρχουν συναισθησίες, όπου οι 

αισθήσεις συγχέονται: «Ύστερα έτρωγαν τη νοστιμιά του ουρανού και έγλειφαν και 

τα δάχτυλά τους» (σ. 9). «Κι εγώ είδα τον ουρανό στα μάτια του πιο ελληνικό από 

ποτέ. Ήταν έναστρος, παραθαλάσσιος και μύριζε αρχοντιά, μοναξιά και 

γλυκάνισο»(σ. 18). Αλλά και κάποιες φράσεις ποιητικές: «Όμως να, μια νυφούλα 

τρύπωσε κάτω από τα κλειστά του μάτια και άπλωσε το άσπρο λουλουδιασμένο της 

φόρεμα και γέμισε τη σκέψη του ομορφιά» (σ.11). Ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

σύζευξης ρεαλισμού και λυρισμού δίνει η Φραγκούλη στην ιστορία Η Ορχήστρα όταν 

γράφει:  «Στέκομαι μπροστά του. Οι αλλόκοτες νότες του με περικυκλώνουν, σαν 

χρυσές κλωστές, με ακινητοποιούν. Με βλέπει πίσω από τη μελωδία του, παίρνει 

θάρρος κι αρχίζει να τραγουδά. Η φωνή του άρθρωνε σιρόπια λόγια. Πλατάγιζαν τα 

φωνήεντα στα γυμνά του ούλα, πανηγυρικά επέμενε η παιδικότητα σε παράταιρο 

κορμί»(σ.17). 

Στο βιβλίο «Εφτά ορφανά μολύβια … εφτά ιστορίες» εντοπίζονται κι άλλα 

στοιχεία νεοτερικότητας. Το χιούμορ, τεχνική της ανατροπής, που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα λόγων και καταστάσεων στην ιστορία «Το σμαράγδι και το κεχριμπάρι», 

σε συνδυασμό με την αμεσότητα της πρωτοπρόσωπης αφήγησης από την Πουπέτα 

αφυπνίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το κωμικό πηγάζει από τον θυμό της γάτας  

με την κυρά της για τον Ποτούλη, από τη ζήλεια που νιώθει  η Πουπέτα τόσο για την 

άλλη, μικρότερη γάτα, όσο και για τον σκύλο, από τη μίμηση των ανθρώπινων 

συμπεριφορών και σκέψεων αλλά, κυρίως, από την φιλότεχνη και σνομπ διάθεσή της, 

αφού ακούει κλασική μουσική, χορεύει τανγκό και ..έχει συγγραφικό ταλέντο, γι’ 

αυτό και η ‘συγκάτοικος’ ρωτά τη γνώμη της για τα γραφόμενά της. Επιπλέον 

κάποιες φορές απευθύνεται άμεσα στον αναγνώστη και με ματαιοδοξία σταρ τον 

ρωτά: «Καλέ ωραία δεν τα λέω;» (σ. 25). Εν γένει η γάτα συνδυάζει τις ανθρώπινες 

ιδιότητες με τα χαρακτηριστικά του ζώου και αυτό δημιουργεί την αίσθηση του 

κωμικού. Εν τούτοις και στα λαϊκά παραμύθια οι μύθοι με ζώα έχουν χαρακτήρα όχι 

μόνο διδακτικό αλλά και ευτράπελο.   



 

129 

 

Στα κείμενα της Φραγκούλη διακρίνονται στοιχεία διακειμενικότητας, τα 

οποία ταξινομούνται σύμφωνα με την κατάταξη του Stephens (Οικονομίδου, 2000: 

73). Στην πρώτη ιστορία η βελανιδιά μας φέρνει στο νου τις Αμαδρυάδες, 

αρχαιοελληνικές νύμφες που ζούσαν στα δέντρα αυτά και ανήκει στην 2η περίπτωση 

της κατάταξης του Stephens. Ο συγγραφέας Νάσος Θεοφίλου, στον οποίο είναι 

αφιερωμένο το βιβλίο, καθώς και ο πλανόδιος μουσικός Τριαντάφυλλος, είναι 

πρόσωπα υπαρκτά, οπότε ανήκουν στην 5η περίπτωση της κατάταξης του Stephens. 

Στην ίδια περίπτωση ανήκουν και τα ονόματα των δυο γατιών, Πουπέτα και Μελένια, 

αφού πρόκειται για τις γάτες της συγγραφέως. Αναφέρονται  επίσης ονόματα 

ηθοποιών (Άβα Γκάρτνερ, Λορίν Μπακόλ) και μουσικών (Μποκερίνι, Μαρέν Μαρέ), 

τα οποία υπάγονται στην ίδια περίπτωση. Στην ιστορία «Το σμαράγδι και το 

κεχριμπάρι» παρεμβάλλεται διασκευασμένο  το τραγούδι ‘Τα μάτια τα δικά σου τα 

μάτια’  σε μουσική Eldo di Lazzaro και στίχους Λεωνίδα Κατσουρόπουλου, στο 

σημείο που  η γάτα με την αφηγήτρια χορεύουν τανγκό (σ. 27)ꞏ ανήκει στην 6η 

περίπτωση της κατάταξης του Stephens.  Το κείμενο του αφηγήματος «Το σμαράγδι 

και το κεχριμπάρι» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αρχικό σε σχέση με το 

μεταγενέστερο παραμύθι «Κατ-γατ καραγάτ» της ίδιας συγγραφέωςꞏ εδώ 

εντοπίζουμε εσωτερική διακειμενικότητα, που εμπίπτει στην 7η περίπτωση της 

κατάταξης του Stephens.  

Το κείμενο ολοκληρώνουν οι ζωγραφιές της Φωτεινής Στεφανίδη. Οι 

φιγούρες της ξεχειλίζουν ευαισθησία και συναίσθημα. Χρώματα γήινα, νοσταλγικά 

και περιγράμματα απαλά κυριαρχούν. Η ιδιαίτερη χρωματική άποψη του βιβλίου 

κινητοποιεί τις αισθήσεις κατά την αναγνωστική διαδικασία και αναδεικνύει την 

αίσθηση της συνύπαρξης του ανθρώπου με τα πλάσματα της φύσης. Το 

σουρεαλιστικό και το παράδοξο των λέξεων συμπληρώνεται με τις εικόνες. Έτσι 

βάρκα και κερασιά απεικονίζονται μαζί, τα δέντρα βρίσκονται δίπλα στο προσκέφαλο 

της Φλούδως μέσα στο σπίτι, ο άνεμος παίζει μουσική μαζί με τον πλανόδιο βιολιστή 

παρασέρνοντας το λεωφορείο και τις μπουγάδες… Παιδιά, κεράσια, βάρκες, δέντρα 

μοιάζουν να χορεύουν κάτω από  έναν ουρανό φωτεινό ή σκοτεινό.  Άνθρωποι, ζώα, 

δέντρα ‘συνομιλούν’ όπως και στις ιστορίες.  

Για την ιστορία «Το σμαράγδι και το κεχριμπάρι» έχουν φιλοτεχνηθεί  

περισσότερες ζωγραφιές απ’ ότι στις άλλες. Στην πρώτη εικόνα η διανοούμενη γάτα 

Πουπέτα, απεικονίζεται σε πρώτο πλάνο πλάι σ’ ένα χειρόγραφο  κοιτώντας τον 
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θεατή, ενώ η κυρία της βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο με την πλάτη γυρισμένη. Έτσι ο 

αναγνώστης  ταυτίζεται με την οπτική του ζώου. Στην δεύτερη εικόνα εμφανίζεται η 

δεύτερη γάτα, «το μικρό», που απεικονίζεται σε δεύτερο  πλάνο, με την ανθρώπινη 

συγκάτοικο σε δεύτερο πλάνο επίσης, να εμφανίζεται εν μέρει, αφού απεικονίζεται 

μόνο το κάτω μέρος του φορέματος και των ποδιών της. Στην τρίτη εικόνα που, όπως 

αναφέρεται στο κείμενο «η αγάπη δεν είναι μονόπλευρη» (σ.30), στο πρώτο πλάνο 

απεικονίζονται και οι τρεις συγκάτοικοι μαζί. Στην τέταρτη εικόνα  η Πουπέτα 

‘συμφιλιώνεται’ και με τον σκύλο, τον Ποτούλη, αφού μπαίνουν και οι δύο στο 

πρώτο πλάνο. Με τον τρόπο αυτό η εικονογράφηση συμβαδίζει παράλληλα με την 

αφήγηση και επαυξάνει την αίσθηση του χιούμορ διασκεδάζοντας τον αναγνώστη.  

Το βιβλίο «Εφτά ορφανά μολύβια … εφτά ιστορίες» είναι μια συλλογή εφτά 

ιστοριών, εκ των οποίων οι δύο (Το σμαράγδι και το κεχριμπάρι, Ο Ποτούλης) θα 

μπορούσαν να ανήκουν στο αφηγηματικό είδος των παραμυθιών με ζώα, αφού ο 

κεντρικός ήρωας είναι ζώο, που αισθάνεται, ενεργεί και φέρεται σαν άνθρωπος. 

Όμως απουσιάζει ο διδακτικός αλλά και ο ευτράπελος χαρακτήρας των 

παραδοσιακών παραμυθιών με ζώα.  Και οι εφτά ιστορίες είναι, κατά κύριο λόγο, 

σύντομες μονοεπεισοδιακές διηγήσεις με ένα είδος επιμύθιου, οπότε θα μπορούσαν 

ίσως να ενταχθούν στα μικρά εκείνα παραμύθια που ο λαός ονομάζει ‘παροιμίες’ ή 

‘μύθους’.     

Τα «Εφτά ορφανά μολύβια … εφτά ιστορίες» είναι ‘μια αλυσίδα εφτά κρίκων, 

με έντονα στοιχεία ποιητικότητας, μέσα από τα οποία έρχονται στο φως, χωρίς να 

φωνάζουν, μας ψιθυρίζουν τρυφερά στην ψυχή, έννοιες- αλήθειες παλιές, διαχρονικές 

αλλά και σύγχρονες. Η αγάπη, η πίστη, το όνειρο και η αλήθεια, η ανθρωπιά, η 

ελευθερία και η μοναξιά, η αρχοντιά και η αξιοπρέπεια  ξεπηδούν σχεδόν σε κάθε 

παράγραφο. Αγάπη και πίστη στον άνθρωπο μα και στα δέντρα, στα ζώα, στα 

μολύβια… Και όλα αυτά παίρνουν το λόγο και μας αφηγούνται τις ιστορίες τους’9  

  

 θ΄. ΚΑΤ-ΓΑΤ-ΚΑΡΑΓΑΤ  

 

Το παραμύθι ‘Κατ-γατ-καραγάτ’  διαφοροποιείται από το παραδοσιακό 

παραμύθι και υπερβαίνει τις λαϊκές συμβάσεις. Ας εξετάσουμε σε ποια σημεία και με 

ποιους τρόπους επιτυγχάνεται αυτό.  
 

9 Γκρέκου, Γ. διαθέσιμο στο: http://www.kosvoice.gr/%CE%BF  
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Η Φραγκούλη στην  ιστορία ‘Κατ-γατ-καραγάτ’  κάτω από το πέπλο της 

μυθοπλασίας ψηλαφεί το δύσκολο θέμα της δημιουργίας σχέσεων μεταξύ προσώπων 

διαφορετικών, που μπορεί να ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Το θέμα είναι μεγάλης 

σπουδαιότητας για όλα τα παιδιά και έχει διαχρονική αξία, διότι τέτοιου είδους 

σχέσεις αναπτύσσονται εντός των μελών της οικογένειας. Σε μια δεύτερη ανάγνωση 

προβάλλεται η λογοτεχνική δημιουργία, ως καταφυγή από δύσκολες καταστάσεις, 

όπως είναι εδώ ο αναγκαστικός εγκλεισμός της γάτας στο σπίτι. Σ’ ένα άλλο επίπεδο 

παρουσιάζεται η ιδεώδης σχέση μεταξύ δασκάλου-μαθητών με τα Πλατανόπαιδα. 

Παράλληλα στοιχεία της παράδοσης, καθώς και οικολογικά στοιχεία εντοπίζονται 

στη διήγηση.  

Ο τρόπος δημιουργίας των σχέσεων  και η σταδιακή κλιμάκωσή τους, που 

καταγράφεται στο δεύτερο μέρος κάθε κεφαλαίου με χρήση πλάγιας γραμματοσειράς, 

γίνεται με τρόπο αστείο, ευφάνταστο και δίχως ίχνος διδακτισμού. Η σχέση των 

ηρωίδων κλιμακώνεται, ξεκινά από το ανταγωνιστικό παιχνίδι, οδηγείται στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας, την ανοχή, τον σεβασμό και καταλήγει στη φροντίδα 

και την αγάπη.   

Όπως σε όλες τις ιστορίες με ανθρωπόμορφα ζώα, στο βιβλίο ‘Κατ-γατ-

καραγάτ’  συντελείται ένας συγκερασμός ρεαλισμού και φαντασίας. Η Φραγκούλη 

από τη μια θίγει ένα θέμα που είναι ρεαλιστικό, όπως οι δυσκολίες που υπάρχουν στη 

δημιουργία σχέσης μεταξύ προσώπων με διαφορετικές ηλικίες, επιθυμίες και 

ανάγκες. Επίσης τα παιδιά-αναγνώστες αναγνωρίζουν πραγματικά στοιχεία από τη 

ζωή και τις συνήθειες των γατιών: τους αρέσουν τα ψάρια, προτιμούν τις νυχτερινές 

δραστηριότητες, επιζητούν τα ανθρώπινα χάδια, είναι ζώα ανεξάρτητα κ.α.  

Από την άλλη μεριά έντονα στοιχεία του φανταστικού παρατηρούνται στο 

αφήγημα, αφού η Πουπέτα χαρακτηρίζεται από πολλά ανθρωπομορφικά στοιχεία: 

είναι μια γάτα λογοτέχνης, αγαπά τη μουσική και τη ζωγραφική, γίνεται σκηνοθέτης 

ονείρων, διαβάζει, τραγουδά, αγαπά την ηλιοθεραπεία. Και βεβαίως, μιλά και 

σκέφτεται με τρόπο ανθρώπινο, όπως και οι ήρωες-ζώα του παραδοσιακού 

παραμυθιού.  Επίσης εντοπίζονται στοιχεία του μαγικού ρεαλισμού, διότι όλα τα 

ανεξήγητα που συμβαίνουν με τα όνειρα, δεν προξενούν καμιά περιέργεια ούτε στις 

ηρωίδες ούτε, βέβαια, στον αναγνώστη.  

Οι ηρωίδες της Φραγκούλη, εν αντιθέσει με την παραδοσιακή γραφή, δεν 

είναι επιφανειακές και μονοδιάστατες αλλά προσωπικά σχεδιασμένες: είναι και οι 
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δύο λογοτέχνες και χειρίζονται το λόγο με επιδεξιότητα, δηλώνουν τα συναισθήματά 

τους, κι έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις σε γαστρονομικές και καλλιτεχνικές -

αισθητικές απολαύσεις.  Άλλωστε, στις σύγχρονες ιστορίες με ζώα που γράφονται για 

μικρότερα παιδιά, οι ήρωες είναι ζώα με ονόματα ανθρώπων, ντύνονται και 

συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, έχουν οικογενειακή ζωή, πηγαίνουν στο σχολείο, 

εμφανίζουν προτερήματα και ελαττώματα. Τα ζώα λειτουργούν ως συμβολικά 

υποκατάστατα ανθρώπων, εφόσον σκέφτονται, αισθάνονται και αντιδρούν σαν 

αυτούς. Ο Ζαν θεωρεί ότι τα ζώα στις ιστορίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν ανθρώπους, αφού ακόμη κι αυτά που μιλούν, διατηρούν σε πολλά 

επίπεδα την ιδιότητα του ζώου. Εντούτοις αν και τόσο όμοια με ανθρώπινα όντα, τα 

ζώα διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά. Και πραγματικά σε όλες τις ιστορίες τα ζώα 

παρουσιάζουν ανθρώπινες ιδιότητες, ενώ παράλληλα δεν έχουν απαλλαγεί από τα 

ζωώδη χαρακτηριστικά τους. Άλλωστε, συνεχίζει ο Ζαν, αυτή η ‘διφορούμενη 

ταυτότητα των ζώων’, προκαλεί μια ‘θαυμάσια ευχαρίστηση’, αφού ο αναγνώστης με 

τον τρόπο αυτόν από τη μια ταυτίζεται με τον ήρωα, ενώ από την άλλη 

διαφοροποιείται, βιώνοντας αυτό που αποκαλεί ως  ‘ταύτιση εξ αποστάσεως’(Ζαν, 

1996: 107).  Τα ζώα των παραμυθιών εξάλλου, σε μια ψυχαναλυτική προσέγγιση, 

συμβολίζουν το ζώο που υπάρχει πάντα μέσα μας. 

Η Πουπέτα είναι ένα alter ego, μία περσόνα της συγγραφέως. Είναι η ηρωίδα 

που αφηγείται την ιστορία και λόγω της συμπεριφοράς της μπορεί να ταυτιστεί με το 

παιδί, που προβάλλει τον εαυτό του στη σχέση του με τον ενήλικα. Η φιλάρεσκη γάτα 

- όπως φαίνεται από τα λόγια της- συνεχώς περιαυτολογεί και κομπάζει, θεωρεί ότι 

γνωρίζει τα πάντα, είναι σπουδαία, το κέντρο του σύμπαντος. Εν τούτοις οι πράξεις 

της Πουπέτας δεν συνάδουν με τους κομπασμούς και τον σνομπισμό της, αντιθέτως 

νοιάζεται για την κυρά της και τη φροντίζει παρεμβαίνοντας στα όνειρά της.   Όπως 

τα μικρά παιδιά, με το παιχνίδι προσεγγίζει τον κόσμο αλλά και τους ‘σημαντικούς 

άλλους’ μέσα σε αυτόν. Με τρόπο παιγνιώδη και χιούμορ επιχειρεί να γνωρίσει τη 

συγκάτοικό της, όχι μόνο από τα  έκδηλα στοιχεία του χαρακτήρα της, όπως αυτά 

εκφράζονται στην ημερήσια δραστηριότητά της αλλά και από τα άδηλα, όπως 

διαφαίνονται στα όνειρά της (σ. 37). Άλλωστε, ‘σ’ αυτό συμφωνεί κι ένας άλλος 

διάσημος γάτος, ο Φρόυντ…’ (σ. 38). Η δεύτερη ηρωίδα, η συγκάτοικος, είναι 

σιωπηλή και, συνήθως, κοιμωμένη. Ο χαρακτήρας της αποκαλύπτεται από τις 

σκέψεις και τα λόγια της γάτας. Η δασκάλα-συγγραφέας ταυτίζεται με τον ενήλικα 
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αναγνώστη. Είναι αυτή που υποχωρεί, που προσαρμόζεται πιο εύκολα, που 

εκδηλώνει τα συναισθήματά της, που μοιάζει αδύναμη, που έχει ανάγκη τη στήριξη 

της γάτας. Σταδιακά η σχέση των ηρωίδων εξελίσσεται προς την αποδοχή και την 

πραγματική αγάπη.   

Αξίζει να παρακολουθήσουμε πώς η Φραγκούλη διαπραγματεύεται το θέμα 

της, ποια διαδρομή ακολουθεί η σχέση των δυο ηρωίδων από την αρχική έως την 

τελική μορφή της. Η πλοκή ακολουθεί δύο διαδρομές αρχικά παράλληλες: της 

‘ονειρικής’ ζωής και της ‘πραγματικής’ ζωής. Η δράση κορυφώνεται στο τέλος του 

3ου κεφαλαίου, όπου όνειρο και πραγματικότητα συνενώνονται. Η αφήγηση 

παρουσιάζει τα πράγματα από την οπτική της γάτας αξιοποιώντας την τεχνική της 

ανοικείωσης, που εισήγαγαν οι Ρώσοι Φορμαλιστές. ‘Σύμφωνα με τη θεωρία της 

«ανοικείωσης», … η τέχνη ανανεώνει την ανθρώπινη αντίληψη χρησιμοποιώντας 

τεχνάσματα και εκφραστικά μέσα που «ανοικειώνουν» τις συνηθισμένες μορφές 

αντίληψης και έκφρασης’ (Πεσκετζή, 2003: 34). Έτσι τα τεκταινόμενα φαίνονται 

αστεία και παράδοξα, επειδή παρουσιάζονται με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται το 

ζώο, όχι ο άνθρωπος. Η Πουπέτα είναι αφηγήτρια και μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τη 

ζωή της, τον εαυτό της, τις συνήθειές της και τη σχέση της με την δασκάλα- 

συγγραφέα, κυρία και φίλη της. Με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση διατηρείται ο 

εξομολογητικός και προσωπικός λόγος της αυτοβιογραφίας, διότι «το ‘εγώ’ της 

αφήγησης σε α΄ πρόσωπο είναι περισσότερο ένα βιωματικό και λιγότερο ένα 

αφηγηματικό πρόσωπο» (Βελουδής, 1997: 142). Η γάτα είναι μια αφηγήτρια 

αυτοδιηγητική, αφού η ίδια είναι πρωταγωνίστρια και τη δική της ιστορία αφηγείται. 

Έτσι κερδίζει σε αμεσότητα. Ως προς το αφηγηματικό επίπεδο η αφηγήτρια είναι 

εξωδιηγητική -  αυτοδιηγητική, διότι είναι εκτός αφήγησης για το χρόνο που 

αφηγείται αλλά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε άλλα σημεία γίνεται ενδοδιηγητική 

αφηγήτρια, όπου δεν διατηρεί απόσταση από την ιστορία που αφηγείται. Γίνεται 

ετεροδιηγητική, όταν περιγράφει γεγονότα στα οποία δεν συμμετέχει, όπως στην 

εξιστόρηση στιγμιότυπων από την παιδική ηλικία της κυράς της. 

Η ζωντάνια και η αμεσότητα της αφήγησης κερδίζεται και στα σημεία που ο 

αφηγητής απευθύνεται άμεσα στον αποδέκτη ‘με τη μορφή ερωτήσεων ή 

ψευδοερωτήσεων’ (Prince, 1991: 195), κάποιες φορές σε β΄ πληθυντικό πρόσωπο.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα γεμάτα αυτοπεποίθηση λόγια της Πουπέτας: ‘Είδατε πόσο 
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καλή είμαι στις περιγραφές; ( σ. 23) και ‘Καλέ, ωραία δεν τα λέω;’ (σ. 25) και 

‘Μωρέ, τι είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, και σκηνοθέτης!’ (σ. 21). 

 Η διήγηση στις εισαγωγικές σελίδες του κειμένου ( σ. 11-13) ξεκινά in 

medias res, με έναν μονόλογο της Πουπέτας  γραμμένο με πλάγιους χαρακτήρες 

γραμμάτων, στον οποίο περιγράφει την καθημερινότητά της και τις ιδανικές 

συνθήκες ζωής στο σπίτι. Στην εισαγωγή αυτή με μια πολύ σύντομη χρονική 

αναδρομή εξιστορεί την αρχή της γνωριμίας με τη γυναίκα συγκάτοικό της, και  μιλά 

για τις δυσκολίες που συνάντησε στην αρχή από τους περιορισμούς της ανεξαρτησίας 

της και τις στερήσεις των νυχτερινών εξόδων που υπέστη, για να μείνει μαζί της. 

Πρόκειται για μιαν «εποικοδομητική αναδρομή», που «ακολουθεί ως δεύτερη φάση 

της αφήγησης, άμεσα μετά μιαν ‘απότομη’ ή σκηνική αρχή της αφήγησης (διάλογος)  

και αποσκοπεί σε μιαν εκ των υστέρων ενσωμάτωση της αρχής αυτής στην ευρύτερη 

αφηγηματική συνάφεια» (Βελουδής, 1997: 144). Η γάτα αποφασίζει ότι η προσωπική 

ιστορία της αποτελεί λογοτεχνικό υλικό  και  ξεκινά αμέσως τη συγγραφή δικού της 

λογοτεχνικού βιβλίου.  Έπονται τα τρία κεφάλαια-αυτοτελή επεισόδια- του βιβλίου 

της Πουπέτας.  Ο εισαγωγικός μονόλογος συνδέεται με την τελευταία παράγραφο του 

έργου, όπου και η θεατρικότατη ‘έξοδος’ της γάτας, η οποία φεύγει για διακοπές μετά 

την ολοκλήρωση της συγγραφής του βιβλίου της.   

Το βιβλίο της Πουπέτας είναι μια δεύτερη αφήγηση και αποτελεί ‘ένα 

φανταστικό λογοτεχνικό έργο, έργο μέσα στο έργο’(Τζούμα, 1997: 155), που εισάγει 

έναν μεταδιηγητικό αφηγητή.  ‘Η δεύτερη αφήγηση συναντάται πιο συχνά… ως 

ένα είδος ανάμνησης που έχει κάποιος ήρωας … Πρόκειται για μια μεταδιηγητική 

ανάληψη’, πρεσβεύει η Τζούμα (Τζούμα, 1997: 155). Θεωρούμε ότι από τους τρεις 

τύπους εγκιβωτισμένης αφήγησης που καταγράφει η ίδια συγγραφέας (Τζούμα, 

1997: 157-161),  η διήγηση της Πουπέτας ανήκει στον πρώτο. Σε αυτόν ‘υπάρχει 

άμεση αιτιότητα μεταξύ των γεγονότων διήγησης και μεταδιήγησης, η οποία 

προσδίδει στη δεύτερη μια επεξηγηματική λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση η 

μεταδιήγηση απαντά στην ερώτηση «ποια γεγονότα οδήγησαν στην παρούσα 

κατάσταση;» και αποδίδεται σ’ έναν ήρωα που διηγείται είτε τη δική του ιστορία ή 

κάποιου άλλου’ (Τζούμα, 1997: 157). Στο βιβλίο της η Πουπέτα αναρωτιέται από την 

πρώτη σειρά:  «Πώς εγώ η ελεύθερη και ανεξάρτητη, η Μπουμπουλίνα των γατών, 

βρέθηκα σκλάβα της αγάπης. Πώς έγινε αυτό;» (σ. 15) και το επεξηγεί στη συνέχεια.  
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Η πλοκή του βιβλίου που γράφει η Πουπέτα, είναι πρωτότυπη και δομείται σε 

δύο αφηγηματικά επίπεδα: του ονείρου και της πραγματικότητας. Η γάτα βρήκε 

τρόπο να παρακολουθεί τα όνειρα10 της αγαπημένης της κυρίας. Καθώς η τελευταία 

παραδίδεται στις αγκάλες του Μορφέα, η Πουπέτα μπαινοβγαίνει και προκαλεί 

‘…σκηνοθετικές αλλαγές στα όνειρα’ (σ. 21). Η μεταφορά από το ένα αφηγηματικό 

επίπεδο στο άλλο, γίνεται με τρόπο μαγικό: με το χτύπημα της ουράς της γάτας τρεις 

φορές και με ταυτόχρονη εκφορά των μαγικών λέξεων «Κατ- γατ-καραγάτ». Αυτός ο 

υπερβατικός τύπος μετάβασης ονομάζεται μετάληψη και διακρίνεται στη μετάληψη 

του αφηγητή και στη μετάληψη του ήρωα (Τζούμα, 1997: 161). Η Τζούμα παρατηρεί 

ότι «μετάληψη υπάρχει και σε παραμύθια, κινηματογραφικά έργα και ζωγραφικούς 

πίνακες, όπου οι ήρωες ξεπηδούν από ζωγραφιές, όνειρα, αναμνήσεις, φαντασίες, 

εφημερίδες…» (Τζούμα, 1997: 163).  Μέσα από τα όνειρα ιχνογραφείται βήμα προς 

βήμα η εξέλιξη της σχέσης των δύο προσώπων και εντός των ονείρων εκτυλίσσεται η 

δράση. Στο πρώτο όνειρο η γάτα κινείται ανταγωνιστικά με την κυρά της, διότι 

μετατρέπει σε σαρδέλες τα τριαντάφυλλα με το χτύπημα της ουράς της και κατόπιν 

ορμά μ’ ένα σάλτο στο όνειρο και γίνεται καπετάνισσα του πλοίου νιαουρίζοντας (σ. 

21).  Στο δεύτερο όνειρο συγκινημένη από τα δάκρυα της δασκάλας επιδρά 

διορθωτικά στο παρελθόν της. Μπαίνει σε αυτό και με τις μαγικές λέξεις «Κατ- γατ-

καραγάτ» παρεμποδίζει τους ξυλοκόπους στο κόψιμο των δέντρων της σχολικής 

αυλής «κρυμμένη πίσω από έναν ευκάλυπτο» (σ. 30). Στο τρίτο όνειρο η γάτα 

φροντίζει να πραγματοποιηθούν στο μέλλον οι επιθυμίες της αγαπημένης κυρίας της. 

Γι’ αυτό κάνει κάτι διαφορετικό από τις δυο προηγούμενες φορές: αντί να μπει η ίδια 

στο όνειρο, ‘ζωντανεύει’ τον Πάρη, ένα από τα Πλατανόπαιδα, και του ζητά να 

υποσχεθεί πως αυτός και η παρέα του θα είναι «πάντα τα Πλατανόπαιδα της αγάπης, 

του ωραίου και του καλού» (σ. 41), σύμφωνα με την επιθυμία της αγαπημένης της 

κυρίας. Στα δύο πρώτα όνειρα συναντάται η περίπτωση της μετάληψης του αφηγητή 

ή «μετάληψη του συγγραφέα για ένα είδος παρεμβολής του εξωδιηγητικού αφηγητή 

ή εξωδιηγητικού αποδέκτη της αφήγησης στο διηγητικό επίπεδο… Το αποτέλεσμα 

είναι περίεργο, κωμικό ή φανταστικό…» (Τζούμα, 1997: 161). Στο τελευταίο όνειρο 

γίνεται μετάληψη του ήρωα, όπου «επεκτείνεται ο όρος  αφηγηματική μετάληψη σε 

 
10 Η χρήση των ονείρων –εκτός από παραδοσιακό στοιχείο- έχει αξιοποιηθεί και από νεοτερικά 
κείμενα, αφότου  τα πνευματικά ρεύματα του αιώνα εισήγαγαν το όνειρο στη λογοτεχνία (φροϋδισμός, 
σουρεαλισμός, Κάφκα). 
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όλες τις υπερβάσεις και σε αυτές που αφορούν στον ήρωα του διηγητικού ή 

μεταδιηγητικού επιπέδου (με φορά προς τα ‘έξω’)» (Τζούμα, 1997: 162). Όλα αυτά  

τα αφηγηματικά παιχνίδια δείχνουν τη ρευστότητα των συνόρων μεταξύ 

αφηγηματικής πραγματικότητας και φαντασίας. 

Στο δεύτερο επίπεδο με πλάγια γραφή εξιστορούνται σκηνές της καθημερινής 

τους συμβίωσης, που εξελίσσεται σε αγαπητική σχέση. Εδώ η Φραγκούλη εστιάζει σε 

σκέψεις, λόγια, πράξεις και συναισθήματα των ηρωίδων, που συμβαίνουν εν πλήρη 

συνειδήσει, αφού στα όνειρα κυριαρχεί το ασυνείδητο. Αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ 

εξαρχής υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, το τελευταίο 

όνειρο εκτείνεται ως την ‘πραγματική’ ζωή. Και η δασκάλα μονολογεί: ‘Θα τρελαθώ, 

αυτό δε γίνεται να το πω πουθενά, πουθενά: ‘ό,τι ονειρεύομαι στον ύπνο μου να ζει 

και να το ζω στον ξύπνο μου! Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν…’ (σ. 43).  Υπάρχει 

λοιπόν, ωρίμανση του παιδικού-εγωκεντρικού χαρακτήρα της γάτας και εξέλιξη στη 

σχέση των ηρωίδων, που πλέον στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ανοχή, την 

αποδοχή της διαφορετικότητας. Η Πουπέτα, επειδή αγαπά τη συγκάτοικό της, 

μαθαίνει να θυσιάζει πολλές από τις ναρκισσιστικές χαρές του Εγώ, για να 

συνυπάρξει με τον άλλον. Έτσι η αγάπη γίνεται έμπρακτη.  

Η έννοια της ετερότητας διατρέχει τον σκελετό του κειμένου και γίνεται 

εμφανής στο ύφος του, όπου ο στοχαστικός λόγος –κατανοητός σε αναγνώστες όλων 

των ηλικιών- μαζί με το λεπτό χιούμορ συνδυάζονται και απογειώνονται με τρόπο 

ποιητικό. Εξάλλου η συνένωση οικείου και ανοίκειου είναι προσφιλής στη 

Φραγκούλη τόσο θεματικά όσο και σε επίπεδο γλώσσας. Επιλέγει να συσχετίζει 

ουσιαστικά με επίθετα που τους προσδίδουν ασυνήθιστες ιδιότητες όπως: ‘άγιες 

ελιές’(σ.29), ‘σοβαρούς ευκάλυπτους’ (σ. 30), ‘εγκάρδιες λέξεις’(σ. 30). Αλλά και με 

εικόνες ασυνήθιστες, όπως τα ‘Πλατανόπαιδα’, ‘..ιπτάμενα παιδιά με πράσινες 

μπέρτες… από τεράστια, φρέσκα πλατανόφυλλα’(σ. 36).  Επίσης χρησιμοποιεί λέξεις 

λόγιες: «καλλικέλαδα πουλιά ..» (σ. 35) μαζί με ηχομίμητες λέξεις: «Φρουου, φρουου 

…ζουπ» (σ. 39). Επιπλέον κατασκευάζει δικές της σύνθετες λέξεις, όπως 

Πλατανόπαιδα (σ. 35 κ .ε) χαϊδολογία (σ. 28), γατοπάπια (σ. 22) «γατομαγεία» (σ. 

21). Ο λόγος της, σε αντίθεση με την προφορικότητα του παραμυθιού, είναι 

φροντισμένος με σχήματα λόγου, όπως προσωποποιήσεις: «…ν’ ακούω το βουβό 

κλάμα των δέντρων» (σ. 30),  αντιθέσεις και μεταφορές: « Κι ενώ στο τοπίο που 

έβλεπα επικρατούσε άπνοια, μέσα μου ένα κύμα ενθουσιασμού σηκώθηκε στην 
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ανάμνηση της ψητής σαρδελίτσας. Τρικυμία ενθουσιασμού!» (σ. 20). Στην 

περιγραφή των ονείρων κυριαρχεί η εικόνα, γεμάτη ένταση, με μικρές φράσεις χωρίς 

συνδέσμους. Αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το πρώτο όνειρο: ένα 

καράβι φορτωμένο γαλάζια τριαντάφυλλα πηγαίνει στον γάμο της πριγκίπισσας 

Καλλονής. «Γαλάζια τριαντάφυλλα, χωρίς κοτσάνι, χωρίς φύλλο, μόνο το άνθος. 

Φορτίο τεράστιο…. Εντυπωσιάστηκα. Στάθηκα στα πίσω πόδια…»(σ. 18). Εν γένει 

το ύφος διαμορφώνει η αριστοτεχνική αφήγηση της νωχελικής, ευφυούς και γεμάτης 

αυτοπεποίθηση γάτας, η οποία αναπολεί, φιλοσοφεί και στοχάζεται σαν να είναι 

άνθρωπος. 

Κυρίαρχο υφολογικό στοιχείο είναι το χιούμορ, με το οποίο η συγγραφέας 

διαπραγματεύεται το δύσκολο ζήτημα των σχέσεων και το κάνει  απολαυστικό για τα 

μικρά παιδιά. Η αίσθηση του κωμικού δημιουργείται με τις καταστάσεις που 

διαδραματίζονται, όπως ότι όλα παρουσιάζονται με τον τρόπο που γίνονται αντιληπτά 

από το ζώο, τα τριαντάφυλλα που μετατρέπονται σε σαρδέλες, οι ξυλοκόποι που 

τρέχουν να φύγουν τρομαγμένοι κ. α. Επιπροσθέτως επιτείνει τη χιουμοριστική 

διάθεση η συγγραφική ιδιότητα της φιλότεχνης και σνομπ Πουπέτας, της οποίας το 

βιογραφικό παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου, μαζί με της συγγραφέως και της 

εικονογράφου. Η αίσθηση του κωμικού δημιουργείται, επίσης και με τους 

κομπασμούς της Πουπέτας, ότι εκείνη είναι το αφεντικό του σπιτιού (σ. 12). Έτσι το 

κωμικό αναδεικνύεται με φράσεις, όπως: «Μωρέ, τι είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, και 

σκηνοθέτης!» (σ. 21), με τη χρήση αμφισημίας: πριγκίπισσα Καλλονή και σαρδέλες 

Καλλονής (σ. 18), με λέξεις ομόηχες: ‘πατούσα, πατούσα, όλα τα περπατούσα’ (σ. 15), 

καθώς και με τα ονόματα των μουσικών που αγαπά ν’ ακούει η Πουπέτα, Ερίκ Σατί 

και Κατ Στίβενς, που εμπεριέχουν τη λέξη ‘γάτα’ σε αγγλικά και γαλλικά. Εν τούτοις  

και οι μύθοι με ζώα έχουν χαρακτήρα όχι μόνο διδακτικό αλλά και ευτράπελο. Όπως 

παρατηρεί η Χατζητάκη – Καψωμένου, «οι παιγνιώδεις εκφράσεις (ή καταστάσεις) 

αποβλέπουν στο να προκαλέσουν αίσθημα ευχαρίστησης: το παιχνίδι για το παιχνίδι. 

Με άλλα λόγια πρόκειται για μια λειτουργική ευχαρίστηση (functional pleasure)» 

(Χατζητάκη – Καψωμένου, 2002: 157). Στο βιβλίο της Φραγκούλη το χιούμορ είναι 

ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο, συνεπώς πολύ ευχάριστο στα παιδιά και στους ενήλικες 

αναγνώστες. 

Στο βιβλίο‘Κατ-γατ-καραγάτ’ εντοπίζονται στοιχεία διακειμενικότητας  τα 

οποία ταξινομούνται σύμφωνα με την κατάταξη του Stephens (Οικονομίδου, 2000: 
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73). Το παραδοσιακό παραμύθι αποτελεί σταθερό διακείμενο και συνδέεται με την 4η 

περίπτωση της κατάταξης του Stephens. Το βιβλίο της Φραγκούλη συνομιλεί 

διακειμενικά με το παραμύθι ‘Ο Παπουτσωμένος Γάτος’, στον οποίο άλλωστε, γίνεται 

άμεση αναφορά (σ. 33). Διακειμενικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να επιτείνουν 

την αίσθηση του κωμικού και του ανοίκειου: τα ονόματα μουσικών, όπως Ερίκ Σατί, 

Κατ Στίβενς (σ. 47) αλλά και του Φρόυντ (σ. 38) που αναφέρονται στο κείμενο, 

ανήκουν σε πρόσωπα υπαρκτά, οπότε υπάγονται στην 5η περίπτωση της κατάταξης 

του Stephens. Το ίδιο συμβαίνει και με το όνομα της γάτας, Πουπέτα, που ανήκει 

στην πραγματική γάτα της Φραγκούλη. Η ίδια γάτα, η Πουπέτα, είναι ηρωίδα της 

ιστορίας «Το σμαράγδι και το κεχριμπάρι», που υπάρχει στο προηγούμενο βιβλίο 

«Εφτά ορφανά μολύβια … εφτά ιστορίες». Έχουμε, λοιπόν, την περίπτωση της 

εσωτερικής διακειμενικότητας, που υπάγεται στην 1η περίπτωση της κατάταξης του 

Stevens.  

Η διαφορετικότητα- και κατά συνέπεια η ανοικείωση- γίνεται εμφανής  και 

στη μορφή του βιβλίου με διαφοροποιήσεις στην τυπογραφία και την εικονογράφηση. 

Η ιστορία ‘Κατ-γατ-καραγάτ’ ξεκινά με χρήση πλάγιων τυπογραφικών χαρακτήρων. 

Το βιβλίο της Πουπέτας Πουπετέλλη που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες, 

αποτελείται από τρία κεφάλαια με ξεχωριστό τίτλο το καθένα. Η πρώτη σειρά κάθε 

κεφαλαίου είναι γραμμένη με κεφαλαιογράμματη γραφή. Καθώς ο αναγνώστης 

κρατά το βιβλίο στα χέρια του, παρατηρεί ότι εμφανίζονται δύο μορφές τυπογραφίας: 

στις μισές σελίδες κάθε κεφαλαίου, στο σημείο που περιγράφεται το όνειρο, το 

κείμενο είναι τυπωμένο με κανονικούς χαρακτήρες γραμμάτων, ενώ στις υπόλοιπες, 

στο σημείο που η αφήγηση παρουσιάζει ημερήσιες σκηνές, με πλάγιους χαρακτήρες 

γραμμάτων. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο τρίτο κεφάλαιο, που το τελευταίο όνειρο 

εκτείνεται ως την ‘πραγματικότητα’, δεν διαφοροποιείται τυπογραφικά το κείμενο 

και η ενότητα αυτή καταδεικνύεται με χρήση ενιαίας γραμματοσειράς.  

Οι ζωγραφιές της Φωτεινής Στεφανίδη, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, 

εναλλάσσονται εκ περιτροπής σε κάθε δισέλιδο. Στο βιβλίο οι εικόνες της 

εικονογράφου  ‘συνομιλούν’ με τις λεκτικές εικόνες της Φραγκούλη. Η 

εικονογράφηση μιμείται παιδικά ιχνογραφήματα σε χαρτί του μέτρου, επικολλημένα 

με την τεχνική του κολάζ. Ο ανθρωπόμορφος χαρακτήρας της γάτας και η 

συγγραφική της ικανότητα δηλώνονται ήδη από το εξώφυλλο, με τα μικροσκοπικά 

γυαλάκια που φορά, για να διαβάζει και να γράφει. Η Πουπέτα, ως λογοτέχνης και 
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παρατηρητής, απεικονίζεται να μπαινοβγαίνει σε όλα τα εικαστικά δρώμενα.  

Άλλωστε,  ‘η ζωγραφική της αρέσει’ (σ. 47), όπως μας πληροφορεί το βιογραφικό 

της. Ακόμη και η αρίθμηση των σελίδων στο βιβλίο αυτό γίνεται με τρόπο ιδιαίτερο 

και μοιάζει να είναι μέρος της εικονογράφησης. Ο κάθε αριθμός βρίσκεται στη μέση 

του δεξιού ή αριστερού περιθωρίου κάθε σελίδας. Είναι σχεδιασμένος εντός μικρού 

τετραπλεύρου, που είναι χρωματισμένο στις αποχρώσεις της εικόνας του δισέλιδου.  

Όλες αυτές οι τυπογραφικές και εικονογραφικές πρωτοτυπίες εκπλήσσουν 

ευχάριστα τον αναγνώστη και επισύρουν την προσοχή του στο ίδιο το βιβλίο ως 

υλικό αντικείμενο.  Αυτό, παρατηρεί ο Τζιόβας, συνιστά στοιχείο μεταμυθοπλασίας, 

(Τζιόβας, 2003:290), που μοιάζει, όμως, να είναι προσχηματική.    

Το βιβλίο ‘Κατ-γατ-καραγάτ’ μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στα παραμύθια 

με ζώα, στα οποία ο ρόλος του ζώου δεν είναι υποταγμένος στον ρόλο του ανθρώπου, 

αντιθέτως φαίνεται να κυριαρχεί. Πρόκειται για ένα παραμύθι με αυτοβιογραφικές 

αναφορές της συγγραφέως του, στο οποίο η Φραγκούλη αξιοποιεί το φανταστικό 

στοιχείο, για να πραγματευτεί ένα θέμα ρεαλιστικό, το θέμα της διαφορετικότητας 

και τη δυσκολία των ανθρώπινων σχέσεων. Η ιστορία με ήρωες ανθρωποποιημένα 

ζώα  αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο για να μιλήσει κανείς στα παιδιά για την 

καθημερινή ανθρώπινη εμπειρία και να προβάλει κάποιες ηθικές αρχές και αξίες, 

όπως η αγάπη, η φιλία, η ανεκτικότητα χωρίς διδακτισμό. Τα μηνύματα στο βιβλίο 

περνούν διακριτικά αλλά καθόλου υποτονικά μέσα από την αφήγηση, ενώ η πλοκή, η 

δράση και το χιουμοριστικό ύφος συνεπικουρούν στην απολαυστική αναγνωστική 

πρόσληψη. Ταυτόχρονα τονίζεται και η οπτική πλευρά της ανάγνωσης με τη χρήση 

της τυπογραφίας, καθώς και την εναλλαγή έγχρωμης και ασπρόμαυρης 

εικονογράφησης. Ο αναγνώστης καλείται να απολαύσει την ανάγνωση με όλες τις 

αισθήσεις του.  

 

ι΄. ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογή έντεκα παραμυθιών που συνδυάζει 

παραδοσιακά και νεοτερικά στοιχεία σε μια πρωτότυπη γραφή. Σ’ αυτό το σημείο της 

εργασίας θα διερευνηθούν τα σημεία διαφοροποίησης από το μοτίβο του λαϊκού 

παραμυθιού και θα αναζητηθούν τα νεοτερικά στοιχεία.  

Παρατηρείται η απουσία της τυπικής έναρξης ‘Μια φορά κι έναν καιρό’, 

εκτός από την ιστορία «Καλοκαίρι στο κεφάλι», που ξεκινά παραδοσιακά με αυτόν 
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τον τρόπο. Η Φραγκούλη προτιμά να εισάγει τον αναγνώστη απευθείας στο θέμα και 

να του μιλήσει με τρόπο καθημερινό. Επίσης απουσιάζει από όλες τις ιστορίες το 

τυπικό τέλος του παραμυθιού ‘κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα’, διατηρείται 

ωστόσο η αισιόδοξη κατάληξη που ικανοποιεί τον αναγνώστη, εφόσον «το καλό 

αργεί καμιά φορά, αλλά έρχεται» (σ. 29). Εν τούτοις στην ιστορία «Καλοκαίρι στο 

κεφάλι» ο Χαραλάμπης μένει με «…το παράπονό του και τα μάτια του τα 

βουρκωμένα..» (σ. 42), αφού, για να έρθει το καλοκαίρι του πρέπει να οπλιστεί με 

υπομονή και να το φυλάξει καλά στην αποθήκη της σκέψης του.  

Δεν φαίνεται να υπάρχει ενιαίος θεματικός άξονας σε όλο το βιβλίο. 

Πρόκειται, άλλωστε, για συλλογή παραμυθιών. Εν τούτοις όλες τις ιστορίες συνέχουν 

οικολογικά και διαπολιτισμικά στοιχεία, τα οποία εντοπίζονται σε όλα τα κείμενα. 

Σχετικά με την πλοκή του έργου διαπιστώνουμε ότι διαφέρει από εκείνη του 

λαϊκού παραμυθιού με τα τυπικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Αυτό συμβαίνει, διότι 

στο έργο  «Ελιά στο πέλαγος» οι ιστορίες είναι ξεχωριστές, με διαφορετικούς ήρωες, 

ποικίλη θεματολογία και δεν δίνεται εμφανώς η εντύπωση της ενότητας και της 

συνέχειας. Εν τούτοις στην πρώτη ιστορία με τίτλο «Στρώμα από λέξεις» η 

αφηγήτρια δέχεται ως πρωινό κέρασμα από τον ποιητή των παραμυθιών τις ιστορίες 

που ακολουθούν και κατόπιν τις μοιράζεται με τα παιδιά-αναγνώστες. Η αρχική 

ιστορία, λοιπόν, είναι η κοινή αφετηρία από την οποία εκπορεύονται τα παραμύθια 

που έπονται. Το «Στρώμα από λέξεις» μοιάζει σαν βάση που συγκρατεί όλες τις 

ιστορίες, ενώ ταυτόχρονα τους προμηθεύει τα βασικά συστατικά από τα οποία 

αποτελούνται: τις ιδέες, τις εικόνες και τις λέξεις. Επιπλέον η δράση και η περιπέτεια 

δεν είναι το κύριο ζητούμενο των ιστοριών. Ο νόμος των αντιθέσεων δεν διακρίνεται 

στο έργο «Ελιά στο πέλαγος», αφού οι ήρωες δεν χωρίζονται σε ‘καλούς’ και 

‘κακούς’ αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Παρουσιάζεται διαφοροποίηση από το 

λαϊκό παραμύθι σε σχέση με την περιγραφή των συναισθημάτων των ηρώων, διότι 

στο κείμενο της Φραγκούλη τα συναισθήματα τις περισσότερες φορές 

κατονομάζονται στην αφήγηση.   

Το βιβλίο «Ελιά στο πέλαγος» περιλαμβάνει έντεκα μικρές αφηγήσεις –

στιγμιότυπα, στις οποίες πραγματικότητα, όνειρο, και φαντασία δένονται αρμονικά 

και προκύπτει ένας κόσμος ιδεατός, γεμάτος ομορφιά, καλοσύνη, απλότητα, που τον 

χαρακτηρίζει η διαπολιτισμικότητα, ‘με δέντρα γεμάτα πάνσπερμη ύλη, με ζώα που 

κρύβουν τα χαμένα συναισθήματα των ανθρώπων, με ανθρώπους μοναχικούς που 
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ζωγραφίζουν την ευτυχία χαρίζοντας στον κόσμο τα χαμένα του όνειρα. Που γεμάτοι 

μνήμη δίνουν φως και αγάπη σε ό,τι υπάρχει, καθημερινό, απλό, σύντομο μα τόσο 

αληθινό και γενέθλιο’ (Παπαδάτος, 2018: 53). Σε αντίθεση με τον ατομικισμό που 

σήμερα κυριαρχεί, όλες οι διηγήσεις εξυμνούν τη φιλία, τη συνεργασία, την 

αλληλεγγύη.  

Αν ενσκήψουμε πιο κοντά στον χαρακτήρα των ηρώων του βιβλίου,  θα 

παρατηρήσουμε ότι ο πρωταγωνιστής  κάθε ιστορίας εκκινώντας από μίαν ανάγκη, 

μία επιθυμία, μία απορία αναζητά και προσπαθεί για το καλύτερο, για την εξέλιξη, 

την αυτοβελτίωσή του. Τα άτομα στον περίγυρό του στηρίζουν και ενθαρρύνουν τις 

προσπάθειες αυτές με λόγια και με έργα. Έτσι απεικονίζεται μια κοινωνία ουτοπική,  

διαφορετική από αυτήν που ζούμε αλλά όχι ανέφικτη.   

Στην πρώτη ιστορία «Στρώμα από λέξεις» γνωρίζουμε τον «ποιητή των 

παραμυθιών… που   παίρνει τις αλήθειες και τις κάνει πιο αληθινές» με τη βοήθεια 

των λέξεων, «που συγυρίζουν της γωνιές του μυαλού του» (σ.7). Αυτός είναι ο 

μεσάζων μεταξύ του κόσμου των ορατών και των αοράτων και διαισθάνεται τους 

φόβους και τις αγωνίες των άλλων ηρώων. Αφουγκράζεται πως «Ο ευκάλυπτος» 

κάνει επίπονη προσπάθεια να φτάσει ψηλά στο φως και τον αέρα και πώς με τον 

επαινετικό λόγο  και τα «Ζήτω! Ζήτω!...» που «…φώναξαν οι εργαζόμενοι όλοι» (σ. 

11)  ενθαρρύνεται και ψηλώνει διαρκώς, ώσπου να κάνει την υπέρβαση, να ξεπεράσει  

το πανύψηλο απέναντι κτίριο και να βρει ό,τι χρειάζεται. «Ο λύχνος», το ψαράκι, 

σπαρταρούσε στον νεροχύτη του Γιάννου, ώσπου ο τελευταίος, λόγω και έργω, 

βοήθησε για να σωθεί.  Το μετέφερε πίσω στη θάλασσα όσο πιο γρήγορα μπορούσε 

και με τον τρόπο αυτό μοιάζει να διέσωσε την ανθρωπιά στον κόσμο. Η απουσία 

λόγου, η σιωπή, έχει πολλά να προσφέρει, μας οδηγεί με έμμεσο τρόπο να σκεφτούμε 

η Φραγκούλη στην ιστορία «Η Μυρτώ και το φεγγάρι». Στη σιωπή, που τα 

περισσότερα παιδιά φοβούνται και αποφεύγουν, γεννιέται ο στοχασμός, η εσωτερική 

γαλήνη: «…η Μυρτώ είδε το φεγγάρι και το στοχάστηκε για πρώτη φορά…. 

Μαγεύτηκε. Ήθελε να μείνει όσο γίνεται πιο κοντά σ’ αυτήν την ομορφιά» (σ. 19). 

Λησμόνησε τον χώρο και τον χρόνο βιώνοντας την εμπειρία της στιγμής. Είχε 

ανακαλύψει, αν και μικρό παιδί, την ομορφιά που μπορεί να κρύβεται στη σιωπή και, 

χωρίς καθόλου λόγια, μόνο με τη δική της στάση, παρακίνησε και τους υπόλοιπους 

της παρέας να μυηθούν σ’ αυτήν. Στην ιστορία «Οι χαμένες ώρες» ο εγγονός απορεί: 

«Πού πάει, παππού, η ώρα που χάθηκε;» και «ο παππούς απαντά με βεβαιότητα πια», 
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ότι αξίζει να ξοδέψει χρόνο κανείς για πράγματα που ομορφαίνουν τη ζωή (σ. 24) 

δημιουργώντας έναν ύμνο στην βραδύτητα, μέσα από μια ποιητική ερμηνεία της 

πλάσης με τον τρόπο που μόνο η τέχνη-και εν προκειμένω η τέχνη του λόγου- μπορεί 

να μεταμορφώνει την ανούσια πεζότητα της ζωής δίνοντάς της νόημα και ομορφιά. 

Οι ώρες δεν χάνονται αλλά χρειάζονται, για να ωριμάσει το ωραίο. Η μικρή Αντριάνα 

περίμενε το πρωτοχρονιάτικο δώρο της που δεν ερχόταν. Πείστηκε με τα 

ενθαρρυντικά λόγια της δασκάλας της, ότι ο Άγιος Βασίλης «ίσως για σένα να έχει 

κάτι πολύ ξεχωριστό» (σ. 27) και διαχειρίστηκε με υπομονή κι ελπίδα την 

καθυστέρηση στην εκπλήρωση της επιθυμίας της. Η διαδικασία αυτή μοιάζει με την 

παραμυθιακή δοκιμασία, όπου η ηρωίδα πρέπει πρώτα να μάθει την αξία της  

υπομονής και κατόπιν να πάρει το δώρο. Στην ιστορία «Ελιά στο πέλαγος», που 

έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο, ο  Σωτήρης αν και επιτυχημένος καπετάνιος «…για 

παρηγοριά, για σωσίβιο μόνο τη φαντασία του είχε. Αυτή…τον έβγαζε από τις 

τρικυμίες της ζωής» (σ. 34). Η φαντασία αποτελεί την προσωπική θωράκιση, το  

καταφύγιο για του βίου τα δύσκολα.  Ο Χαραλάμπης παρωθείται από τη γιαγιά του 

να κρατά το «Καλοκαίρι στο κεφάλι», αφού  «…η σκέψη είναι ο πιο καλός τόπος να 

φυλάξεις τα πολύτιμα που αγαπάς. Κράτα το καλοκαίρι στο κεφάλι!», διότι «…το 

μυαλό, να ξέρεις, είναι καλή αποθήκη. Φύλαγε τον ήλιο σου και το καλοκαίρι σου 

εκεί» (σ.39). Έτσι όταν ο χειμώνας γύρω έχει παγώσει τα πάντα, κρατά την ελπίδα 

κόντρα στην ισοπεδωτική σκέψη των ενηλίκων. Απέραντη τρυφερότητα αισθάνεται  

κάποιος, όταν διαβάζει την ιστορία «Το χελιδόνι του χειμώνα», όπου η επιθυμία του 

πουλιού για παραμονή στον χώρο της θερινής του κατοικίας έρχεται  σε σύγκρουση 

με τις βιολογικές του ανάγκες και το οδηγεί να τολμήσει μία ανατροπή τέτοιου 

μεγέθους, που κινδυνεύει να του στοιχίσει τη ζωή. Στο τέλος δικαιώνεται και 

καταφέρνει να επιβιώσει κόντρα στη βιολογική νομοτέλεια. Ο καφετζής που 

συμπόνεσε το χελιδόνι, αποφάσισε να αφουγκραστεί της καρδιάς του τον λόγο και «η 

καρδιά παίζει ρόλο στις αποφάσεις μας» (σ.50). Με έργα - όχι μόνο με λόγια- 

βοήθησε το μικρό χελιδόνι να στηρίξει την απόφασή του. Στην ιστορία «Σάλασσα 

πιλά» ο διάλογος ανάμεσα σε γιαγιά και ενήλικα πια εγγονό είναι τρυφερός και 

συνάμα διασκεδαστικός για τους αναγνώστες, μικρούς και μεγάλους, όταν μάλιστα η 

αντιστροφή των ρόλων σχετικά με το ποιος φροντίζει ποιον γίνεται εμφανής. 

Αντιστοίχιση του ονόματος με τις ιδιότητές του γίνεται στην τελευταία ιστορία «Η 

Ευανθία και ο πλάτανος», όπου το κορίτσι συνειδητοποιεί και εκφράζει ακριβώς 
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αυτό: «Πλάτανε!...Πλάτανε!...Ωραίο δέντρο! Και όνομα ταιριαστό στην όψη και την 

κορμοστασιά σου!» (σ. 60). Στη συνέχεια είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις ιδιότητες 

του δικού της ονόματος,  Ευανθία.  

Οι ήρωες του βιβλίου της Φραγκούλη, αν και ανήκουν σε διαφορετικά 

οντολογικά πεδία, δημιουργούν μεταξύ τους σχέσεις συμπληρωματικέςꞏ ονειρεύονται 

αλλά δεν παραμένουν αδρανείς μέσα στα όνειρά τους: τρέχουν να σώσουν τον λύχνο, 

αλλάζουν συνήθειες για ένα χελιδόνι, ρεμβάζουν την ομορφιά χωρίς η ώρα να 

πηγαίνει χαμένη. Έτσι με αισιοδοξία, υπομονή και προσπάθεια διαμορφώνουν οι ίδιοι 

μια νέα πραγματικότητα.   

Αξίζει να σταθούμε στις αφηγηματικές τεχνικές της συγγραφέως. Στις 

περισσότερες ιστορίες εισάγεται  ο τριτοπρόσωπος αφηγητής με μηδενική εστίαση. 

Ως προς τη φωνή είναι ετεροδιηγητικός, διότι δεν συμμετέχει στην ιστορία. Ως προς 

το αφηγηματικό επίπεδο  είναι εξωδιηγητικός στα ελάχιστα σημεία του κειμένου που 

παρεμβαίνει υπενθυμίζοντας την παρουσία του, που συνήθως είναι τα επιμύθια. Η 

συγγραφέας ακολουθεί τη  γραμμική αφήγηση με περιλήψεις, ελλείψεις και 

παραλείψεις, ώστε να χωρέσει ο αφηγηματικός χρόνος στον ιστορικό. Στην πρώτη 

ιστορία «Στρώμα από λέξεις» ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός, αφού ‘μετέχει ο ίδιος 

στην ιστορία και, επομένως, η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη’ (Τσατσούλης,1997: 

485): «Μια βραδιά χάθηκα κι εγώ στο δάσος μιας ιστορίας και…βρέθηκα στο σπιτάκι 

του…. Το πρωί… με κέρασε ..εφτά οχτώ ιστορίες για πρωινό. Κι εγώ μαζί σας θα τις 

μοιραστώ..» (σ. 8). Στις διηγήσεις εναλλάσσεται ο αφηγηματοποιημένος λόγος με 

αναφερόμενο ή μετατιθέμενο. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι ιστορίες «Σάλασσα πιλά» 

και «Οι χαμένες ώρες» είναι γραμμένες εξ ολοκλήρου σε αναφερόμενο λόγο, πράγμα 

που συνιστά πρωτοτυπία στην αφήγηση παιδικών αναγνωσμάτων.  Αποτελούνται από 

μία μόνο σκηνή, αφού ‘ο χρόνος της αφήγησης είναι ίσος με τον χρόνο της 

ιστορίας… όπως για παράδειγμα ο θεατρικός διάλογος’ (Τσατσούλης, 1997: 475). Η  

διαλογική συζήτηση μεταξύ των ηρώων προσδίδει θεατρικότητα, ζωντάνια και το 

περιστατικό  μοιάζει να διαδραματίζεται τη στιγμή εκείνη μπροστά στα μάτια του 

αναγνώστη που το παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον. Έτσι δίνεται αμεσότητα 

στην αφήγηση.  

Το αυθόρμητο και αφρόντιστο παραμυθικό γλωσσικό ύφος δεν χαρακτηρίζει 

ούτε αυτό το έργο της Φραγκούλη. Ο λόγος της διακρίνεται για την ποιητική του 

λιτότητα, με προτάσεις μικρές, κάποιες φορές κοφτές που μένουν στα ουσιώδη. 
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Χαρακτηρίζεται για την έντονη εικονοποιία και τα σχήματα λόγου. Άλλωστε, με ένα 

οξύμωρο σχήμα δημιουργεί η συγγραφέας τον τίτλο του έργου «Ελιά στο πέλαγος», 

σουρεαλιστικό και παράδοξο. Έτσι  κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και τον 

γεμίζει περιέργεια να διαβάσει το παραμύθι. Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια 

παραδείγματα λεκτικών εικόνων νησιώτικης ομορφιάς: «Ο καιρός περνούσε και το 

καλοκαίρι λιγόστευε. Το φθινόπωρο ερχόταν στο βάθος του ορίζοντα, με άλλα 

χρώματα στο ηλιοβασίλεμα και ψύχρα στον αέρα» (σ.47)  με μια επαναφορά «Χαρά 

στον ήλιο που δίνει σκοπό στα δέντρα να ψηλώνουν. Χαρά στα δέντρα που 

φιλοξενούν πουλιά. Χαρά στους ανθρώπους που γειτονεύουν με τα δέντρα. Χαρά στο 

δέντρο που ξεπέρασε το κτίριο» (σ. 11) και μία επανάληψη στην  ιστορία «Οι 

χαμένες ώρες» ή (Άσκηση ορθογραφίας), όπου η λέξη ‘ωριμάζουν’ επαναλαμβάνεται 

στο κείμενο πάρα πολλές φορές: «Ωριμάζουν τις γεύσεις…Ωριμάζουν την 

έμπνευση…Ωριμάζουν την κούραση….» (σ. 24). Μ’ αυτές τις συνεχείς επαναλήψεις 

ίσως η συγγραφέας να δίνει στην ωρίμανση και αφηγηματικό χρόνο εκτός από τον 

πραγματικό, που είναι απαραίτητος. Επιπλέον υπάρχουν και ηχομίμητες λέξεις όπως: 

«Ξουτ, ξουτ από δω», «Τσιιιρ, τσιιιρ, τσιρ, τσιρ….» (σ.40). Τα στοιχεία αυτά δίνουν 

στο ύφος του κειμένου γλαφυρότητα, λυρισμό και ικανοποιούν το γλωσσικό 

αισθητικό κριτήριο του αναγνώστη.  

Στο βιβλίο «Ελιά στο πέλαγος» ανιχνεύονται ωστόσο και άλλα στοιχεία 

νεοτερικότητας. Το βιβλίο ξεκινά με την ιστορία «Στρώμα από λέξεις». Εκεί η 

συγγραφέας περιγράφει -με τρόπο κατανοητό στα παιδιά- τη δημιουργία παραμυθιών 

από τη στιγμή της ονειρικής τους σύλληψης από τον «ποιητή των παραμυθιών» (σ. 7) 

έως την πρόσληψή τους από τον αναγνώστη. Ο ποιητής με τη διαμεσολάβηση των 

λέξεων, που «συγυρίζουν τις γωνίες του μυαλού του» (σ. 7)  μετατρέπει τις εικόνες 

και τις ιδέες που έρχονται στα όνειρά του σε ιστορίες. Ο Έρνστ  πρέσβευε ότι ο 

συγγραφέας είναι απλά και μόνο παρών στη δημιουργία των έργων του. Η 

Φραγκούλη παρουσιάζει εδώ μία μικρή θεωρία λογοτεχνίας για παιδιά, την οποία  

μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως στοιχείο μεταμυθοπλασίας, διότι επισύρει την 

προσοχή του αναγνώστη στη διαδικασία της λογοτεχνικής παραγωγής.  

Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι στην ιστορία «Οι χαμένες ώρες» η 

συγγραφέας έχει τοποθετήσει σε παρένθεση και δεύτερο τίτλο (Άσκηση 

ορθογραφίας). Αυτό ίσως είναι ένδειξη μίας επιπλέον σημασιοδότησης του 

συγκεκριμένου κειμένου. Οι λέξεις ώρα, ωραίος, ωριμάζουν εμφανίζονται στο 
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κείμενο με μεγάλη συχνότητα. Ιδιαίτερα με το ρήμα ‘ωριμάζουν’ ξεκινούν πολλές 

προτάσεις. Όλες αυτές οι λέξεις έχουν ετυμολογική συγγένεια  και ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια. Η Φραγκούλη με την ένδειξη του δεύτερου τίτλου ίσως επιθυμεί με τρόπο 

έμμεσο να προσφέρει στον αναγνώστη και μια γλωσσολογική ανάγνωση του 

κειμένου, επισημαίνοντας τον κοινό τρόπο γραφής των ομόρριζων λέξεων αλλά και 

τη νοηματική τους συγγένεια: χρειάζεται, ώρα για να ωριμάσουν τα ωραία.  

Στοιχεία διακειμενικότητας παρατηρούνται στις σύντομες διηγήσεις του 

βιβλίου αυτού και ταξινομούνται σύμφωνα με την κατάταξη του Stephens 

(Οικονομίδου, 2000: 73). Το «Μαντατοπούλι», «το πουλί των παραμυθιών…» (σ. 8) 

συστήνεται στον αναγνώστη από την πρώτη ιστορία, ως συνεργάτης του ποιητή των 

παραμυθιών και φορέας του παράδοξου, αφού «κλείνει τις ιστορίες του με τρόπο 

μαγικό στην καρδιά των ανθρώπων που τις αφηγούνται ή τις κλείνει μέσα ….στα 

βιβλία». (σ. 8) Εν τούτοις ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτό. Στην ιστορία 

«Το δώρο που άργησε» ο Αϊ – Βασίλης, «με ένα πουλάκι ειδικών καθηκόντων, το 

Μαντατοπούλι, έστειλε κατευθείαν το δωράκι στο σχολείο» (σ. 28). Αλλά και σ’ ένα 

προγενέστερο έργο της Φραγκούλη, «Το τραγούδι της Περσεφόνης», το  

Μαντατοπούλι μετέφερε τα γράμματα της μικρής Ροδιάς στη μητέρα της, όσο εκείνη 

ήταν στο νοσοκομείο, ενώ αργότερα συντρόφευε τις δυο γυναίκες στα νυχτέρια τους.  

Εδώ παρατηρείται εσωτερική διακειμενικότητα, η οποία ανήκει στην 1η περίπτωση 

της κατάταξης του Stephens. Τόσο το Μαντατοπούλι όσο και ο κότσυφας στην 

ιστορία «Καλοκαίρι στο κεφάλι» (σ. 40) μιλούν και μεταφέρουν ιδέες, προτάσεις ή 

γραπτά κείμενα∙ τα φτερωτά πλάσματα φέρνουν τα νέα σε αναλογία με το ρόλο των 

πουλιών –μαντατοφόρων στο δημοτικό τραγούδι, με το οποίο η Φραγκούλη φαίνεται 

να ‘συνομιλεί’. η μορφή αυτή της διακειμενικότητας ανήκει στην 6η περίπτωση της 

κατάταξης του Stephens. Αλλά και στο «Χελιδόνι του χειμώνα» γίνεται ρητή 

αναφορά στο παραμύθι του Όσκαρ Γουάιλντ ‘Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας’(σ. 50), 

αφού ο καφετζής επηρεασμένος από το κακό τέλος του χελιδονιού σ’ εκείνο το 

παραμύθι που είχε μάθει στο σχολείο, αποφασίζει να δράσει, ώστε η δική του 

περίπτωση να έχει άλλη, πιο αισιόδοξη τροπή εδώ συναντάται η 1η περίπτωση της 

κατάταξης του Stephens.   Το τραγούδι ‘Θάλασσα πλατιά’ των Χατζηδάκη- Ρούσσου 

παρεμβάλλεται διασκευασμένο στη γλώσσα των νηπίων στην ιστορία «Σάλασσα 

πιλά». Έτσι στο κείμενο εμφανίζονται και άλλα είδη τέχνης, κι αυτό αντιστοιχεί στην 

6η περίπτωση της κατάταξης του Stephens.  
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Η εμπνευσμένη εικονογράφηση της Εύης  Τσακνιά αναδεικνύει το κείμενο με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ασπρόμαυρες εικόνες διακρίνονται για την καθαρή 

γραμμή και την κομψότητά τους. Κυριαρχούν οι γεωμετρικές φόρμες, μπορεί να 

υποψιαστεί κάποιος και μια λανθάνουσα διάθεση για δημιουργία κόμικς. Οι εικόνες 

με τις ιστορίες έχουν συνδηλωτική σχέση. Οι αναγνώστες μπορούν να ‘δουν’ το 

κείμενο και να ‘διαβάσουν’ την εικόνα. Ιδιαίτερη αισθητική συγκίνηση προκαλεί η 

μινιμαλιστική ατμόσφαιρα της εικόνας που συνοδεύει το κείμενο «Η Μυρτώ και το 

φεγγάρι». Σ’ αυτήν η  μικρή Μυρτώ παριστάνεται να έχει εισχωρήσει ολόσωμη στον 

τεράστιο κύκλο σιωπής του σεληνόφωτος, με το πρόσωπο και το σώμα της να έχουν 

παραδοθεί στη γαλήνη της στιγμής. Στην αντίθετη λογική κινείται η εικόνα της 

πρώτης ιστορίας «Στρώμα από λέξεις», που κατακλύζεται από παιχνίδια, βιβλία και 

λέξεις. Αξίζει να σημειωθεί το κάδρο, από το οποίο η άμμος ξεφεύγει από το πλαίσιό 

του και κυλά αργά στον τοίχο, δείχνοντας ίσως με τον τρόπο αυτό τα συγκεχυμένα 

όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.  Στην  εικόνα της ιστορίας «Οι χαμένες 

ώρες», ο εγγονός, ενώ κάθεται  μπροστά στο ανοιχτό σχολικό βιβλίο, ρεμβάζει, 

μοιάζει να ‘χάνει τις ώρες του’ από τη μελέτη, διότι ταξιδεύει με τη φαντασία του, 

ενώ τα τεράστια ρολόγια γύρω του μετρούν τον χρόνο αμείλικτα.  

Οι ιστορίες που διαβάζουμε στο βιβλίο «Ελιά στο πέλαγος» διαφοροποιούνται 

αισθητά από τα μοτίβα του λαϊκού  παραμυθιού. Εν τούτοις το μαγικό στοιχείο 

διατηρείται αλλά σε μικρότερο βαθμό. Υπάρχει σύζευξη πραγματικότητας και 

φαντασίας και μετάβαση από το ρεαλιστικό στο μαγικό χωρίς κανένας –ήρωας ή 

αναγνώστες-  να εκπλήσσεται.  

Το βιβλίο αυτό είναι διαφορετικό από όσα μας είχε δώσει η συγγραφέας στο 

παρελθόν. Ο ορίζοντάς της μετακινείται από τη νοσταλγία ενός εξιδανικευμένου 

παρελθόντος στο παρόν της σύγχρονης εποχής. Ο κόσμος της είναι χτισμένος με τα 

στέρεα υλικά της καθημερινότητας.  Με ελάχιστα στοιχεία φαντασίας ανοίγει νέα 

διάσταση στην πραγματικότητα. Ένα δυο τουβλάκια ονείρου αλλάζουν το σύνολο και 

το μετατρέπουν σε παραμυθένιο, αλλά δυνητικά εφικτό, εφόσον η πραγματικότητα 

μορφοποιείται με προσπάθεια, καλό λόγο και θετική δράση αλλά και με την ελπίδα∙ 

και την υπομονή. Άλλωστε μια «Ελιά στο πέλαγος», μια ουτοπία, δεν είναι το 

καταφύγιο που όλοι μας αναζητούμε στα δύσκολα; Και που η τέχνη με όχημα τον 

λόγο αλλά και το άλογο, τη φαντασία, μπορεί να μας προσφέρει;   
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Το βιβλίο «Ελιά στο πέλαγος» είναι μια συλλογή έντεκα ιστοριών, εκ των 

οποίων μία (Το Χελιδόνι του χειμώνα) θα μπορούσε να ανήκει στο αφηγηματικό είδος 

των παραμυθιών με ζώα, αφού ο κεντρικός ήρωας είναι ζώο που αισθάνεται, ενεργεί 

και φέρεται σαν άνθρωπος. Όλες οι ιστορίες είναι, κατά κύριο λόγο, σύντομες 

μονοεπεισοδιακές διηγήσεις με επιμύθιο στο τέλος, οπότε θα μπορούσαν, ίσως, να 

ενταχθούν στα μικρά εκείνα παραμύθια που ο λαός ονομάζει ‘παροιμίες’ ή ‘μύθους’.     
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Ι. ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Ο Jonathan Culler στο βιβλίο του Λογοτεχνική Θεωρία καταθέτει ανοικτούς 

προβληματισμούς πάνω στο ζήτημα της σχέσης της λογοτεχνίας με την ιδεολογία και 

ειδικότερα τη δυνατότητα της πρώτης να αποτελεί ένα όργανο για την προώθηση των 

σκοπών της δεύτερης. Γράφει χαρακτηριστικά: ‘Στη λογοτεχνία έχουν αποδοθεί 

διαμετρικά αντίθετες λειτουργίες. Αποτελεί άραγε η λογοτεχνία ιδεολογικό όργανο; 

ένα σύνολο ιστοριών που δελεάζουν τους αναγνώστες να αποδεχτούν τις ιεραρχικές 

ταξινομήσεις της κοινωνίας; Εάν οι εξιστορήσεις θεωρούν δεδομένο ότι οι γυναίκες 

πρέπει να βρουν την ευτυχία τους- εάν τη βρουν – στον γάμο, εάν αποδέχονται ως 

φυσικές τις ταξικές διακρίσεις και αναζητούν με ποιο τρόπο η ενάρετη υπηρέτρια 

μπορεί να παντρευτεί έναν λόρδο, συμβάλουν στην νομιμοποίηση κάποιων 

συγκυριακών ιστορικών μορφωμάτων. Ή μήπως η λογοτεχνία είναι ο χώρος όπου 

εκτίθεται η ιδεολογία, όπου αποκαλύπτεται ως δυνάμενη να αμφισβητηθεί; Η 

λογοτεχνία αποτυπώνει, για παράδειγμα, με έντονο και βιωματικό ενδεχομένως τρόπο 

το στενό περιθώριο επιλογών που είχαν οι γυναίκες στην πορεία της ιστορίας, και 

κάνοντάς το αυτό απτό και ορατό, προβάλλει τη δυνατότητα να μη θεωρείται η 

κατάσταση αυτή δεδομένη. Και οι δύο ισχυρισμοί είναι εξίσου βάσιμοι: και ότι η 

λογοτεχνία είναι το όχημα της ιδεολογίας και ότι η λογοτεχνία είναι εργαλείο για την 

εξάρθρωση της ιδεολογίας. Και σ’ αυτό το σημείο διαπιστώνουμε μια σύνθετη 

ταλάντευση μεταξύ των δυνητικών ‘ιδιοτήτων’ της λογοτεχνίας και του ειδικού 

ενδιαφέροντος που επιφυλάσσεται στη λογοτεχνία και που αναδεικνύει τις 

συγκεκριμένες ιδιότητές της (Culler, 2000: 51-52).     

Πρόκειται για ένα θέμα πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο, έναν χώρο εν πολλοίς 

αδιερεύνητο, καθώς ούτε η έννοια της ιδεολογίας είναι εντελώς αποσαφηνισμένη στα 

θεωρητικά μελετήματα αλλά ούτε και οι σχέσεις λογοτεχνίας και ιδεολογίας έχουν 

διευκρινιστεί σε θεωρητικό επίπεδο.  

    Ιδεολογία συνιστά ένα σύστημα ιδεών που εκφράζει την αντίληψη για τον 

κόσμο και την ιστορία μέσα από την οπτική μιας ομάδας, τάξης, ή πολιτικής 

παράταξης. Η τέχνη αντίθετα, αποτελεί προσωπική έκφραση και δημιουργία 

ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε αρχές με απώτερο στόχο τη συγκινησιακή πρόκληση. 

Για τις σχέσεις τέχνης και ιδεολογίας διατυπώθηκαν κατά καιρούς πολλές 

αντικρουόμενες απόψεις, που εν γένει μπορούν να συνοψισθούν σε δύο κατηγορίες: 
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στην πρώτη ανήκουν αυτές που απορρίπτουν τη σχέση τέχνης και ιδεολογίας και 

δίνουν πρωταρχική σημασία στη μορφή του καλλιτεχνικού έργου, την οποία και 

απομονώνουν από το περιεχόμενό τουꞏ στη δεύτερη όσες δέχονται ότι οι σχέσεις 

τέχνης και ιδεολογίας είναι οργανικές και δεδομένες, καθώς η τέχνη ως κοινωνικό 

φαινόμενο εκφράζει και επηρεάζει με τη σειρά της την ιδεολογία της κοινωνίας που 

τη γέννησε.      

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επισημάνει την ηθική διαπαιδαγώγηση του 

ανθρώπου μέσα από την τέχνη και είχαν συνδέσει το ωραίο (καλό) με το καλό 

(αγαθό). Ο Πλάτων στον Φαίδρο ονομάζει τη λογοτεχνία «παγκάλην παιδιάν»  και 

στους Νόμους γράφει πως οι μύθοι των ποιητών πρέπει να οδηγούν την ψυχή προς το 

αγαθό. Ο Αριστοφάνης στους Βατράχους θεωρεί τους ποιητές δασκάλους, που 

κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους με τις συμβουλές τους.    

Και σήμερα ακόμα είναι απίθανο να συναντήσει κανείς έργα χωρίς 

οποιαδήποτε ιδεολογική φόρτιση. Οι λογοτέχνες όχι μόνο δεν δημιουργούν 

ανεξάρτητα από τις σύγχρονές τους κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και ιδεολογικές 

ανακατατάξεις αλλά αποδεικνύονται κατά κανόνα, οι πλέον ανήσυχες συνειδήσεις. 

Ο ιδεολογικός προσανατολισμός των λογοτεχνικών κειμένων είναι ένας από 

τους άξονες που τα φορτίζει και συνιστά κατά κάποιο τρόπο, το πλέγμα της τελικής 

τους πρόσληψης και αξιολόγησης. Τα ίδια τα κείμενα βέβαια, κάθε άλλο παρά 

αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα ιδεών ή κώδικες. Περιγράφουν ανθρώπινες 

καταστάσεις, αισθήματα και πράξεις που δια μέσου των γλωσσικών επιλογών, της 

αφηγηματικής δομής και της οπτικής γωνίας από την οποία επιλέγουν οι συγγραφείς 

να προσεγγίσουν τα θέματα τους, παραπέμπουν σε μια συνολικότερη κοσμοθεωρία. 

Οι αξίες, οι στάσεις και οι νοοτροπίες που φανερά ή συγκεκαλυμμένα ανιχνεύονται 

στα κείμενα, αποκαλύπτουν τις επιδράσεις της κοινωνίας και της ιστορίας στις ζωές 

των ανθρώπων. Συνδέουν την ιδέα με την εμπειρία, το καθολικό με το ατομικό και 

δίνουν την ευκαιρία στον αναγνώστη να στοχαστεί πάνω σ’ αυτά και να κάνει τη δική 

του ανάλυση και αξιολόγηση.  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της «ιδεολογίας» των κειμένων είναι η πολυφωνία. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ακόμα και μέσα στο ίδιο έργο, ο αναγνώστης γνωρίζει και 

εξοικειώνεται με ένα πλήθος αξιών από διαφορετικές  εποχές, πολιτισμούς, 

κοινωνικά στρώματα και ανθρώπινους χαρακτήρες.   
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Κάτι τέτοιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μικρές ηλικίες. 

Ειδικότερα «η παιδική λογοτεχνία, πέρα από την αισθητική και γλωσσική 

καλλιέργεια του παιδιού, συμβάλλει στη γενικότερη αγωγή του καθώς είναι φορέας 

αξιών κοινωνικών και πολιτισμικών»(Κατσίκη-Γκίβαλου, 1995: 25)ꞏ γι’ αυτό 

θεωρείται ότι συνεισφέρει στην προσπάθεια των νέων ανθρώπων να αντιμετωπίσουν 

τα περίπλοκα προβλήματα της ζωής και να επιτύχουν την ομαλή κοινωνική τους 

ένταξη. Ως εκ τούτου, παρατηρεί η Καρπόζηλου, οι συγγραφείς λογοτεχνικών έργων 

για παιδιά, λόγω του ειδικού κοινού στο οποίο απευθύνονται, έρχονται αντιμέτωποι 

με περιορισμούς που αφορούν στο λεξιλόγιο, το ύφος και το περιεχόμενο 

(Καρπόζηλου, 1994: 167)ꞏ για του λόγους αυτούς, συνεχίζει η ίδια, σε όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα ο διδακτισμός αποτελούσε συστατικό της παιδικής 

λογοτεχνίας σε τέτοιο βαθμό, που να την περιθωριοποιεί από τον χώρο της 

Λογοτεχνίας.  

Ενώ στο παρελθόν ‘μία από τις πρώτες μορφές της παιδικής λογοτεχνίας 

…είναι η διδακτική λογοτεχνία, παιδαγωγική (σχολικά εγχειρίδια) ή ηθική (μύθοι, 

παραμύθια)’ (Πάτσιου, 1987: 10), στις μέρες μας η έλλειψη διδακτισμού αποτελεί 

ένα θετικό στοιχείο στην αξιολόγηση ενός έργου για παιδιά. Οι άξιοι συγγραφείς 

παιδικής λογοτεχνίας λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδραση του ωραίου λόγου και τις 

ψυχοπνευματικές ανάγκες της ηλικίας στην οποία απευθύνονται, φροντίζουν πρώτα 

να προκαλέσουν αισθητική συγκίνηση στον αναγνώστη, ενώ, παράλληλα, τα 

ιδεολογικά μηνύματα που μεταδίδουν, να είναι συμβατά με τις γενικά παραδεκτές 

αξίες του πολιτισμού. Γίνεται προσπάθεια για την απάλειψη του διδακτισμού, επειδή 

η διδαχή έχει ταυτιστεί με παιδαγωγικούς σκοπούς.  

Σε κάθε περίπτωση η ιδεολογία κάθε λογοτέχνη που δεν γράφει 

κατευθυνόμενος από εξωτερικές πιέσεις, είναι τελικά απόρροια και έκφραση της 

προσωπικότητάς του. Θεωρητικοί της λογοτεχνίας άλλωστε, θεωρούν ότι  ο 

διδακτισμός είναι εγγενής σε κάθε ιστορία για παιδιά και υποστηρίζουν ότι ‘το μόνο 

ηθικό δίδαγμα που έχει αξία, είναι αυτό που αναφύεται αναπόφευκτα από ολόκληρη 

την πνευματική υπόσταση του συγγραφέα’(Καρπόζηλου, 1994: 168).  Ο κίνδυνος, 

κατά τη γνώμη τους γίνεται υπαρκτός, όταν η ιδεολογία δεν αποτελεί αυθόρμητη 

έκφραση του συγγραφέα, αλλά αποτέλεσμα συμβιβασμών ή εξωτερικών πιέσεων και 

παρεμβάσεων. Εξάλλου το ουσιώδες για την  παιδική λογοτεχνία δεν είναι να 

προσφέρει στο παιδί γνώσεις ή να του επιβάλει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο μια 
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συγκεκριμένη ιδεολογία αλλά να ανοίξει τα περιθώρια της φαντασίας και της 

κριτικής του σκέψης.  

Η Μένη Κανατσούλη στο βιβλίο της ‘Ιδεολογικές διαστάσεις της Παιδικής 

Λογοτεχνίας’ κάνει λόγο για τρεις τρόπους με τους οποίους η ιδεολογία ενυπάρχει και 

διαπερνά τα κείμενα για παιδιά: α) οι πολιτικές και ηθικές πεποιθήσεις του 

συγγραφέα είναι εντελώς ξεκάθαρες και επιθυμεί φανερά να τις προωθήσει στους 

μικρούς αναγνώστες. Πρόκειται για συνειδητή και εσκεμμένη ιδεολογία που 

προβάλλει καινοτόμες ιδέες και συμβάλει στην εξάλειψη σεξιστικών και 

ρατσιστικών, κυρίως, προκαταλήψεων. Σημαντικό της μειονέκτημα είναι ότι δύσκολα 

θα πείσει για την αλήθεια των όσων εκφράζει. β) Είναι η ‘παθητική ιδεολογία’, οι 

ιδεολογικές δηλαδή κατευθύνσεις που γίνονται χωρίς τη συνειδητή πρόθεση του 

συγγραφέα. Έτσι περνάει, τελικά, μηνύματα διαφορετικά από αυτά που είχε κατά 

νου. Πολλές φορές ο τρόπος γραφής τους (λεκτικές επιλογές, διάρθρωση της πλοκής) 

μαρτυρούν μια άλλου είδους ιδεολογική σκοπιμότητα από αυτή που ο ίδιος ο 

συγγραφέας πιστεύει ότι εκφράζει. γ) Η ιδεολογία του συγγραφέα εντοπίζεται τις 

περισσότερες φορές σε επίπεδο ατομικό, αφού θεωρούμε ότι οι εμπειρίες και τα 

βιώματά του αντανακλούν το ‘ήθος’ των βιβλίων του. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε 

όμως και το γεγονός ότι ο ίδιος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου και είναι 

βέβαιο ότι η συλλογική ιδεολογία του τόπου και του χρόνου που ζει, θα καθορίσει το 

τελικό αποτέλεσμα της εργασίας του. Κατά κανόνα οι συγγραφείς για παιδιά δεν 

μεταδίδουν με τα βιβλία τους μόνο τον εαυτό τους αλλά και τον κόσμο που 

μοιράζονται με τους άλλους. Οι ιδεολογικοί μετασχηματισμοί είναι αποτέλεσμα της 

προσωπικότητας και της λογοτεχνικής δεξιοτεχνίας του συγγραφέα σε συνάρτηση με 

τις καθιερωμένες συμβάσεις και αρχές των λογοτεχνικών ειδών. Δικαιώνονται δε 

μονάχα, όταν προκαλέσουν την ανταπόκριση του ίδιου του αναγνώστη, πρωτίστως 

μέσα από την αισθητική πρόκληση του κειμένου (Κανατσούλη, 2000: 21-26).  

Οι συγγραφείς λοιπόν αναζητούν νέους καινοτόμους εκφραστικούς τρόπους 

για να κερδίσουν το ενδιαφέρον των νεαρών αναγνωστών. Η σημερινή παιδική 

λογοτεχνία καταφεύγει σε ποικίλες συνειρμικές συνδέσεις άλλοτε με το σημαίνον και 

άλλοτε με το σημαινόμενο της λέξης και φτάνει σε νέες μορφές οργάνωσης του 

υλικού της χαρίζοντας την έκπληξη του πρωτόγνωρου και την ευφορία του 

απροσδόκητου χιούμορ. Με τον τρόπο αυτό το ιδεολογικό τους περιεχόμενο αποκτά 

δυναμισμό και ελκυστικότητά. Ακόμα και στα βιβλία που στοχεύουν μόνο στην 
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ψυχαγωγία και στην γλωσσική καλλιέργεια και οι συγγραφείς τους καταφεύγουν σε 

άλογους ή πρωτότυπους λεκτικούς συνδυασμούς παρηχήσεων ή συνωνύμων 

προκαλώντας το γέλιο μέσα από μίαν ευρηματική ανατροπή της πραγματικότητας, 

υπάρχει κάποια ιδεολογίαꞏ διότι το χιούμορ εκφράζει μια ορισμένη στάση ζωής και 

έναν τρόπο αντίδρασης σε υφιστάμενες καταστάσεις.  

Οι αφηγηματικοί τρόποι, εξάλλου, των παιδικών βιβλίων μετατοπίζουν την 

ιδεολογική έμφαση μιας ιστορίας. Έτσι, κάποιες ιστορίες στρέφουν την προσοχή του 

αναγνώστη σ’ ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή τον αφηγητή, ενώ άλλες εφαρμόζοντας 

διαφορετική στρατηγική αποτρέπουν την ταύτιση με ένα μόνο πρόσωποꞏ όταν, 

δηλαδή, το πρόσωπο αυτό εμφανίζεται ως αρνητικός χαρακτήρας ή παρανοεί 

πρόσωπα και καταστάσεις ή όταν η οπτική γωνία μετατοπίζεται από τον έναν ήρωα  

στον άλλο. Αντίθετα όταν η αφήγηση των γεγονότων επικεντρώνεται σε ένα μόνο 

πρόσωπο, η ταύτιση του αναγνώστη μαζί του είναι περισσότερο εύκολη, τα 

περιθώρια για προσωπική συμμετοχή στενότερα και η ιδεολογική του χειραγώγηση 

ισχυρότερη.  

Έτσι ο ιδεολογικός έλεγχος που επιβάλλεται στον μικρό αναγνώστη δια μέσου 

των κειμενικών και αφηγηματικών χειρισμών του συγγραφέα, έρχεται τελικώς να 

αποκαλύψει τη στάση του τελευταίου απέναντι στο παιδί – αναγνώστη. Να 

καταδείξει, δηλαδή, κατά πόσο το θεωρεί ένα πλάσμα αθώο που χρήζει χειραγώγησης 

και προστασίας ή αντίθετα αν το θεωρεί έναν αναγνώστη με κριτικό πνεύμα 

(Κανατσούλη, 2000: 37). Με τις αφηγηματικές του επιλογές θα το φέρει αντιμέτωπο 

με λογοτεχνικά υποκείμενα, τα όποια εκφράζουν ποικίλες ιδεολογικές απόψεις και θα 

προκαλέσει τη δική του υποκειμενική εμπλοκή. Με τον τρόπο αυτό θα του δώσει την 

ευκαιρία να οικοδομήσει με την πάροδο του χρόνου μια κριτική στάση και μια 

θωράκιση, απέναντι σε όσους επιχειρούν την ιδεολογική του χειραγώγηση.  

Ο ανήλικος λοιπόν αναγνώστης θα δεχτεί την επίδραση των αξιών που με 

όλους αυτούς τους περίπλοκους τρόπους υπάρχουν στα κείμενα. Ο βαθμός και ο 

τρόπος της επίδρασης είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων: των εξωτερικών 

συνθηκών  τη στιγμή της ανάγνωσης και του συναισθηματικού κλίματος τη 

συγκεκριμένη στιγμή, αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του ίδιου του μικρού αναγνώστη. 

Πάντως, μ’ ένα χαριτωμένα μυστικό και μάλλον ανεπαίσθητο τρόπο η επιρροή των 

αξιών αυτών είναι τελικά μεγαλύτερη από εκείνη που, οι ίδιες καμιά φορά αξίες 

έχουν, όταν διατυπώνονται αποφθεγματικά σε διαφορετικού είδους βιβλία των 
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παιδιών. Ίσως γιατί, ‘όταν η ιδέα συμμαχήσει με την ομορφιά γίνεται δύναμη 

ακατανίκητη’, όπως παρατηρεί ο Rickert.  

Σε κάθε εποχή το ιδεολογικό πλαίσιο στα λογοτεχνικά έργα που απευθύνονται 

στο παιδί είναι  σύστοιχο με τις ιστορικές και κοινωνικές αντιλήψεις και την ηθική 

που κυριαρχούνꞏ ή με αυτές που ο συγγραφέας αξιολογεί θετικά και προβάλλει. 

Άλλωστε, η ιδεολογική έκφραση αποτελεί σε τελική ανάλυση προσωπική επιλογή 

του λογοτέχνη και καθοριστικό στοιχείο ύφους στα κείμενα του. Από τη 

μεταπολίτευση έως τις μέρες μας, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο Β΄ 

κεφάλαιο της παρούσας μελέτης,  παρατηρούμε ότι το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο 

δράσης των λογοτεχνικών χαρακτήρων μετατοπίζεται σε πεδία ευρύτερης κοινωνικής 

κριτικής εκφράζοντας τον προβληματισμό της σύγχρονης κοινωνίας.  

Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες λογοτέχνες για παιδιά δίνουν έμφαση στις 

μεγάλες αξίες του πολιτισμού όπως είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η ειρήνη, η 

ισότητα και η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. 

Είναι γεγονός ότι οι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας θεωρούν, άλλος 

περισσότερο άλλος λιγότερο, πως πρέπει να δώσουν στο παιδί ιδεολογικές 

κατευθύνσεις, έτσι ώστε να του ενσταλάξουν και να διαιωνίσουν αξίες αποδεκτές ή 

να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε κάποιες από αυτές. Κύριος στόχος βέβαια της 

λογοτεχνίας είναι, μέσα από την τέρψη της ανάγνωσης, να βοηθήσει το παιδί να 

αναπτύξει την προσωπικότητά του και μέσω της αυτογνωσίας να οδηγηθεί σε μια 

ωριμότητα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την κοινωνική ευαισθησία. ‘ Ο άνθρωπος –

σημερινό παιδί, αυριανός ενήλικος – που εκτίθεται συχνά στα ερεθίσματα του 

βιβλίου είναι ανοιχτόμυαλος και ανεκτικός, προσαρμόζεται ευκολότερα σε 

διαφορετικές καταστάσεις και, το κυριότερο, είναι πρόθυμος να αφήσει το στίγμα του 

στον κόσμο, εκδηλώνοντας ζωηρό ενδιαφέρον για τα ζητήματα που θέτει η κοινωνική 

και πολιτισμική πραγματικότητα’ (Πάτσιου-Καλογήρου, 2012: 10). Η λογοτεχνία 

παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς μεταφέρει 

σύμβολα και μοντέλα ζωήςꞏ  η ίδια άλλωστε αποτελεί ένα κοινωνικό ‘παράγωγο’ που 

ταυτόχρονα όμως ‘παράγει’ και κοινωνία (Κανατσούλη, 2000: 28). Η ιδεολογία όμως 

των κειμένων και η στάση του αναγνώστη απέναντι σ’ αυτήν είναι  μόνο μια πτυχή 

της λογοτεχνικής εμπειρίας καθώς όλοι οι ιδεολογικοί μετασχηματισμοί 

υποτάσσονται στη λογοτεχνικότητα των έργων. Κάθε βιβλίο εκφράζει τις ιδέες του με 



 

155 

 

έναν μοναδικό τρόπο και το πόσο αξιόλογος είναι ο τρόπος αυτός θα κριθεί με 

κριτήρια λογοτεχνικά και όχι ιδεολογικά. 

 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

 

Η Φωτεινή Φραγκούλη δεν γράφει σαν ένας παντογνώστης ενήλικας, ο οποίος 

κοιτά τα παιδιά αφ’ υψηλού δίνοντας συμβουλές και κατευθύνσεις που δεν 

επιδέχονται αμφισβήτηση. Η συγγραφέας γνωρίζει να σέβεται τα παιδιά. Η ίδια, 

άλλωστε, ξαναγίνεται παιδί μέσα από μια γραφή αναμνηστική. Οι συνεχείς διαδρομές 

της ενήλικης συγγραφέως προς την παιδική της ηλικία από τη μια και οι ενήλικοι 

ήρωες των έργων της από την άλλη, που παίζουν παιχνίδια σαν παιδιά μαζί με τους 

ήρωες – παιδιά, δείχνουν ότι για τη Φραγκούλη η παιδικότητα δεν είναι κάτι που 

έρχεται και παρέρχεται, ώστε να χρησιμεύσει ως κριτήριο που χωρίζει τους 

ανθρώπους σε μεγάλους και παιδιά. Στον παραμυθικό χωροχρόνο της Φραγκούλη οι 

μικροί του χτες και του προχτές στοιχίζονται στην ίδια όχθη με τα σημερινά και τα 

αυριανά παιδιά. Ίσως γι’ αυτό ο τρόπος που αφήνει να περάσει η δική της στάση 

είναι συνήθως έμμεσος και ο διδακτισμός απουσιάζει από τα έργα της.   

 Η παράδοση, η οικολογική σκέψη και η διαπολιτισμικότητα αποτελούν τις 

ιδεολογικές συνιστώσες του έργου της Φραγκούλη (Παπαδάτος, 2018: 51). Η 

συγγραφέας συνυφαίνει σε μια γραφή ποιητική τα παραμυθικά μοτίβα με προσωπικές 

αναμνήσεις. Αντλεί τη θεματική της από τον γενέθλιο τόπο, τη λαϊκή παράδοση, τη 

φύση και τις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν ξεχνά καθόλου το παιχνίδι, που στα έργα 

της γίνεται αφορμή και δικαιολογία για εξερευνήσεις και δημιουργία.    

 

Α. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΠΟ 

 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των έργων της Φραγκούλη ο χώρος του νησιού 

της -ακόμη και όπου δεν κατονομάζεται άμεσα- αποτελεί το θέατρο, στο οποίο 

λαμβάνουν χώρα τα δρώμενα. Η Λέσβος και ο Μόλυβος, ο γενέθλιος τόπος της 

συγγραφέως, δεν είναι απλώς το σκηνικό των έργων της αλλά, όπως η ίδια έχει 

δηλώσει, αποτελούν ‘το στημόνι της μυθοπλασίας’ της, ‘το πρωτογενές ανεξάντλητο 
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παραμύθι’11. Όλα συμβαίνουν μια φορά κι έναν καιρό «σ’ ένα πλουμιστό και 

μοσχομυρισμένο νησί του Αρχιπελάγου». Στο νησί βρίσκεται ο Μόλυβος, η ιδιαίτερη 

πατρίδα της, όπου τον καθένα «υποδέχεται αρχοντικά κατά τους τρόπους του. 

Σίγουρος για τον εαυτό του, άνοιξε την αγκαλιά του και γιάτρεψε την τσουκνίδα με 

μολόχα». Και ολοκληρώνει την τοπογραφία «απέναντι απ’ τα βράχια της Λέσβου η 

Μικρά Ασία».  

Σ’ αυτό το ευρύ γεωγραφικό τοπίο διακρίνονται περιοχές και τοπωνύμια 

προσδίδοντας στα κείμενα αληθοφάνεια: «Να, κοίτα στο τέλος του ατέλειωτου 

ωκεανού…ο Αι-Λιας και ο Λεπέτυμνος, το ψηλό βουνό. ..Έλα, έλα, κοντεύουμε». 

Εκεί, στο νησί βρίσκεται το «απόμερο μονοπάτι με τ’ αγκάθια και τα σπασμένα 

αρχαία αγγεία. Στ’ απόκοσμα τοπία του Πλατύ Γιαλού, στην παραλία της αρχαίας 

Μήθυμνας, στη σπηλιά με τις φώκιες, στον Ταξιάρχη του Μανταμάδου, στους 

ελαιώνες της Σκαμνιάς, στα λουτρά της Εφταλούς, στα καφενεία του χωριού, στο 

Κάστρο, στο λιμάνι… 

Στον Μόλυβο, υπάρχει και το σπίτι, «που ’χε παράθυρα ανοιχτά στο φως και 

την ομορφιά του κόσμου. Είχε και δυο αυλές, του Βορά και του Νοτιά κι ανάλογα με 

τον καιρό αυλίζονταν».  Στο «υπόγειο» του σπιτιού, εκεί «στο βάθος» επάνω «στα 

ράφια» βρίσκονται ακουμπισμένα «τα καλαθάκια του καλοκαιριού». Αλλά και οι 

μνήμες των γεύσεων, οι εικόνες και οι μυρωδιές από τα φυτά, τα δέντρα, τα 

λουλούδια είναι του σπιτιού.  

Μα πιο πολύ απ’ όλα, και σπίτι και πατρίδα, η πατρίδα της ψυχής, είναι οι 

άνθρωποι… προπάντων οι άνθρωποι! Αυτοί αποτελούν την ‘παραμυθία του 

ομφάλιου τόπου’.12  Κυρίως όσοι απέμειναν μόνο στη μνήμη: ο παππούς, «που 

μυρίζει ροκανίδι και σαπούνι πράσινο», η μητέρα, που τα χέρια της «μυρίζουν 

γιασεμί και νεραντζόφυλλα. Χρόνια μετά, όταν σκοτείνιαζε ο κόσμος γύρω της, 

μύριζε τη μυρωδιά της μητέρας της κι έβρισκε άκρη στα δύσκολα». Στη μνήμη 

έρχονται «τα μάτια του πατέρα να λάμπουν πυροφάνι στο πέλαγος». Και οι δυο 

γιαγιάδες, που η πρώτη αφηγούνταν παραμύθια και έφτιαχνε καραμέλες, ενώ η άλλη 

φύτευε πεταλίδες, που ο άνεμος έφερνε στην αυλή του σπιτιού.  

 
11	Φωτεινή Φραγκούλη,  Ο	καλός	δάσκαλος	είναι	κάτω	από	την	ομπρέλα	της	τέχνης. Διαθέσιμο 
στο:  http://www.greekteachers.gr/?p=18493 
12 Όλγα Ντέλλα, Το φρέαρ της παραμυθίας-Η παραμυθία των παραμυθιών της Φωτεινής Φραγκούλη. 
Διαθέσιμο στο:  https://www.fractalart.gr/olga-ntella/   
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Τόσο τα βιώματα όσο και οι ιστορίες της Φραγκούλη είναι συνδεδεμένα με 

τους ανθρώπους του τόπου της, φιγούρες βγαλμένες από την παράδοση. Η 

συγγραφέας παραδέχεται ότι για εκείνην «…οι άνθρωποι της παιδικής μου ζωής… Οι 

άνθρωποι, η γειτονιά, το χωριό. Οι άνθρωποι-βιβλία. Αυτοί, μαζί με τη μητέρα μου, 

είναι η πραγματική μου μάνα» (Φραγκούλη, 2003: 199). Άλλωστε σε συνέντευξή 

της13 έχει καταθέσει ότι «όπως είναι το γάλα για το μικρό παιδί είναι και η σχέση του 

καθενός με τον τόπο του, σχέση δηλαδή μητρική, που όχι μόνο δεν πρέπει να τον 

καθηλώσει, αλλά να γίνει το πλοίο που θα τον ταξιδέψει στη ζωή και στον κόσμο 

όλο».  

Η συγγραφέας γνωρίζει, αγαπά και σέβεται τον γενέθλιο τόπο της. ‘Ο 

άνθρωπος που γνωρίζει και σέβεται τον τόπο του μπορεί να κατανοήσει ευκολότερα 

τον Άλλο, να γεφυρώσει τις αποστάσεις ανάμεσα στο οικείο και το ξένο, στο ‘εδώ’ 

και το ‘αλλού’, ανάμεσα στο ιθαγενές και το οθνείον’ (Καλογήρου, 2003: 272).  

Οι ιστορίες της Φραγκούλη μέσα από εικόνες εντοπιότητας επιτυγχάνουν να 

οικουμενικοποιήσουν τη νησιώτικη παράδοση.   

 

Β. ΜΝΗΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Η Φραγκούλη με τα βιβλία της φιλοδοξεί να φέρει τους αναγνώστες-παιδιά σε 

επαφή με την παράδοση, η οποία ‘αποτελεί για κάθε λαό ένα είδος συλλογικού 

δαχτυλικού αποτυπώματος και συνιστά έκφανση της πολύτιμης διαφορετικότητάς 

του’ (Καλογήρου, 2003: 68).  Στα κείμενά της διαφαίνονται καθημερινές συνήθειες 

των ανθρώπων του παρελθόντος, όπως τα σπεροκαθίσματα, οι αφηγήσεις δηλαδή, 

ιστοριών σε ομάδες ακροατών, οι επιβιώσεις θρύλων, μύθοι, θρησκευτικές δοξασίες, 

η ευσέβεια και η βαθιά θρησκευτικότητα14. Στις σελίδες της ζωντανεύουν «ο 

παππούς, η γιαγιά, οι αφηγήσεις, η Μικρά Ασία, οι συνταγές, τα θαύματα των αγίων, 

οι μυρωδιές, οι νηστείες, τα τραγούδια» (Φραγκούλη, 2003: 198).  

 

 
13 Συνέντευξη της Φραγκούλη  στο  ηλεκτρονικό περιοδικό Διάστιχο στις 15-10- 2014  
 Διαθέσιμο στο:  http://diastixo.gr/sinentefxeis/ellines/3022-foteini-fragouli  
14 Εκτενής αναφορά για όλα αυτά έχει γίνει στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας μελέτης, στο σημείο όπου 
καταγράφονται στοιχεία της κοινωνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής πραγματικότητας, τα οποία  
συμπεριλαμβάνονται σε καθένα από τα παραμύθια της Φραγκούλη. Επίσης στο Κεφάλαιο Β΄, στο 
σημείο που εντοπίζονται διακειμενικά στοιχεία των παραμυθιών της. 
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Ακόμα και γεύσεις παραδοσιακές μοσχοβολούν τα κείμενά της και ξυπνούν 

στους αναγνώστες μεγαλύτερης ηλικίας το άρωμα μιας άλλης εποχής: «ρυζόγαλο και 

κρέμες με ανθόνερο, σιρόπι βύσσινο, μυγδαλωτά και λικεράκι ροδοζάλη, λουκούμια 

και σύκα γεμιστά και κάστανα και κυδώνια και φουντούκια», γλυκά του κουταλιού 

και του ταψιού, «που σιροπιάζουν τον κόσμο με τερτίπι και μεράκι». Κι ύστερα 

«λογιών-λογιών οσμές: στυφές, βαριές, πικρές, γλυκιές». Και «μήλα από την 

Αγιάσο» και «καρύδια από τη Σκαμνιά» και «τούρκικο κουκουνάρι να ψήνεται και 

πάλι στο φούρνο» και η γιαγιά να δένει «το παχύρευστο σιρόπι, να βουτά μέσα 

αμύγδαλα, καρύδια και φουντούκια», για να φτιάξει «τις πιο όμορφες καραμέλες 

στον κόσμο». 

Όλες αυτές οι εικόνες του πολιτιστικού παρελθόντος προέρχονται από 

αναμνήσεις και εμπειρίες της παιδικής ηλικίας της Φραγκούλη στο νησί της. Η 

ενήλικη συγγραφέας δημιουργεί με τη μνήμη  εσωτερικές σχέσεις και διηγείται όσα 

έζησε ως παιδί, ‘όχι τόσο με την έννοια ότι αυτοβιογραφείται, παρόλο που λανθάνουν 

αυτοβιογραφικά ίχνη, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι επιστρέφει σε τόπους της 

παιδικής ηλικίας, συλλέγοντας αναμνήσεις, διηγήσεις, θρύλους, 

παραμύθια…’(Αναγνωστοπούλου, 2013: 49). Στο έργο της είναι πανταχού παρούσα η 

‘αμετακίνητη παιδική ηλικία’ κατά Bachelard. Το βίωμα, άλλωστε, εξασφαλίζει 

αυθεντικότητα και καλή λογοτεχνία είναι η βιωμένη, όπου τα γεγονότα και τα 

συναισθήματα υπάρχουν μεταμφιεσμένα. Με τον τρόπο αυτό το αυτοβιογραφικό 

υλικό αρδεύει τη γραφή της και, όπως η ίδια έχει εξομολογηθεί: «ειλικρινά σε όλα τα 

παραμύθια μου ήμουνα εκεί, και θέλω να το πιστέψετε» (Φραγκούλη, 2003: 197).  

Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, οι ήρωες και οι ηρωίδες των βιβλίων της να 

ανήκουν στον χώρο της παράδοσης και των συμβόλων. Εκεί υπάρχουν ελαφίνες που 

γίνονται γυναίκες, παλικάρια της ομίχλης, μαντολίνα, υφαντά πολύχρωμα, άλογα 

φτερωτά, πλατάνια, ποταμοί και άνθρωποι  – δημιουργοί που μεταφέρουν μνήμες, 

λέξεις, τρυφερότητα, που με κινήσεις ανεπαίσθητες προσέχουν να μη διαταράξουν τη 

στέρεη αρμονία του κόσμου, όπως η Περσεφόνη, η μάνα της Ροδιάς, η Αταίριαστη, ο 

παππούς –Μανόλης.  

Στα βιβλία της Φραγκούλη κάθε λέξη και κάθε εικόνα ενσταλάζουν παράδοση 

και διαχρονική μνήμη. Ο αναγνώστης με τη δική του κριτική ανάγνωση καλείται να 

επιλέξει ποια από τα στοιχεία της παράδοσης δένουν αρμονικά με τον κορμό της 

δικής του προσωπικότητας, ώστε να τα κρατήσει ζωντανά.   



 

159 

 

 

Γ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η παιδική λογοτεχνία, ως φορέας έμμεσης αγωγής, ‘έχει να παίξει ένα 

σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων, του ρατσισμού, της 

δίωξης των ιδεών, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο’ (Καλογήρου, 2003: 

72)ꞏ αποτελεί έναν δρόμο για να πλησιάσει και να γνωρίσει το παιδί την κουλτούρα 

και τον τρόπο ζωής των άλλων, προσώπων ή λαώνꞏ να ανακαλύψει τη 

διαφορετικότητα ανθρώπων και πολιτισμών, η οποία οριοθετεί την ταυτότητά τους 

και χαρίζει ποικιλομορφία στον πλανήτη.  

Το διαπολιτισμικό στοιχείο ενυπάρχει διάσπαρτο σε όλο το έργο της 

Φραγκούλη. Στο παραμύθι  Το Μισό Πιθάρι (Φραγκούλη, 2000) ο Άλλος είναι ο 

αλλοεθνής και αλλόθρησκος, ο Τούρκος:  «Πώς να την έλεγαν άραγε την 

Τουρκαλίτσα που έχασε το πασουμάκι της, είπε αφηρημένα η Ελενίτσα». Είναι αυτός 

που τα στερεότυπα προβάλλουν ως προαιώνιο εχθρό. Αυτός που κατοικεί σ’ έναν 

ξένο τόπο, που όμως βρίσκεται πολύ κοντά: «Απέναντι απ’ τα βράχια της Λέσβου, η 

Μικρά Ασία». Η συγγραφέας όμως, αίρει τα στερεότυπα και δίνει μια διαφορετική 

εκδοχή αυτής της σχέσης,: «Τούρκικα χωριά από κει, ελληνικά από δω κι ανάμεσά 

τους η φεγγαρόστρατα», να οδηγεί «από τη μάνα στην κόρη». Έτσι εκφράζει την 

αίσθηση της ενότητας του χώρου, του χρόνου και των ανθρώπων. Η Φραγκούλη 

φαίνεται να πιστεύει ότι οι διαφορές ανάμεσα στους λαούς δεν είναι ικανές να 

αποτρέψουν την προσέγγισή τους. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αγαθή διάθεση της 

καρδιάς και η ικανότητα να στέκεται κανείς στη μια πλευρά και να βλέπει την 

απέναντι. Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ο άλλος μισός μας εαυτός, γι’ αυτό 

ταυτότητα και ετερότητα αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.  

Με αγαθή διάθεση καρδιάς, στο παραμύθι Η Ορχήστρα από τη συλλογή Εφτά 

ορφανά μολύβια... εφτά ιστορίες ο πλανόδιος μουσικός Τριαντάφυλλος, ορίζει την 

ελληνικότητα: «Για δες ψηλά τον ουρανό. Εγώ τον κάνω ελληνικό, όταν παίζω το 

βιολί μου» Και η συγγραφέας παίρνοντας τη σκυτάλη αποφαίνεται για την 

ελληνικότητα με λυρισμό: «Κι εγώ είδα τον ουρανό στα μάτια του πιο ελληνικό από 

ποτέ. Ήταν έναστρος, παραθαλάσσιος και μύριζε αρχοντιά, μοναξιά και γλυκάνισο».  

Το έργο της Φραγκούλη συμβάλλει σε μια θετική κατεύθυνση άρσης των 

στερεοτύπων. Σε όλα τα παραμύθια ακολουθούμε τη συγγραφέα να περιγράφει 
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πλήθος από παράξενες φιλίες ανάμεσα σε πλάσματα από διαφορετικά οντολογικά 

πεδία.  Οι ήρωες και οι ηρωίδες της επικοινωνούν με το Άλλο και τον Άλλο, την 

ετερότητα, για να ικανοποιήσουν τις εσωτερικές τους παρορμήσεις και ανακαλύπτουν 

ότι οι σχέσεις αλληλόδρασης που δημιουργούνται, μπορεί να οδηγήσουν στην 

αποδοχή, την ομαλή συνύπαρξη, τον σεβασμό ακόμη και την αγάπη.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο στη συλλογή παραμυθιών Οι άγγελοι των κοχυλιών  ο 

αναγνώστης παρακολουθεί «μια μικρή κάτασπρη χήνα σε μια μακρινή λίμνη», που 

«κοίταζε τον ουρανό και έψαχνε στην άπλα του την αλλαγή και το ταξίδι», που «την 

έτρωγε το κρυφό μαράζι της φευγάλας» και «υγρό δρομάκι αποζητούσε να ξεφύγει». 

Ώσπου κάποια στιγμή «δεν άντεξε» και «αποφασιστικά μια κρύα νύχτα του 

χειμώνα», «δρόμο πήρε, δρόμο άφησε, άγνωστη στο άγνωστο», έφτασε σε τόπο 

«έφεγγο». Εκεί ένας άντρας «χλομός» σαν «κεράκι τρεμόσβηνε», «άδειαζε στο κρασί 

τον πόνο του», γιατί είχε «λύπη» απάνω τουꞏ «η μικρή χήνα ένιωσε να ριγά», 

«μαγνήτης δυνατός η θλίψη του, την καλούσε βουβά και ήσυχα». Και κείνη «πήγε 

κοντά του άσπρη σαν το χιόνι. Τίναξε τις φτερούγες της, κούρνιασε στο τραπέζι και 

τον κοίταξε στα μάτια». Και τότε κείνος «όσο το κερί άναβε, της μιλούσε στο 

ημίφως. Όταν έσβησε, συνέχισε το μονόλογο στο σκοτάδι». «Και η καλή φωτιά 

ζέστανε» την καρδιά, ζέστανε και «την εξομολόγηση. Η σιωπηλή ακρόαση της χήνας 

έγινε γεφυράκι κι ως το χάραμα, έβγαλε το παλικάρι από τη λύπη του στο ξέφωτο της 

ζωής». 

Σε άλλη ιστορία η μοναξιά και η λύπη είχαν απομονώσει σ’ ένα σπίτι  «που οι 

πόρτες και τα παράθυρά του ήταν κατάκλειστα ολημερίς» «ένα κορίτσι ολομόναχο» 

που, και αν και «το λέγαν Καλημέρα, το φως του ήλιου δεν μπορούσε να το 

αντικρίσει». «Το βράδυ μόνο έβγαινε από τη μοναξιά της και πήγαινε στον κήπο». Ο 

Αντώνης «ζούσε στην άκρη της μικρής τους πόλης» και «τις νύχτες μελετούσε τα 

αστέρια του ουρανού με ένα τηλεσκόπιο». Είδε την Καλημέρα μες στο σκοτάδι και 

της μίλησε, μα κείνη «ίσως και να ήθελε να του απαντήσει, αλλά από τη μοναξιά και 

την απομόνωση είχε σχεδόν ξεχάσει να αρθρώνει»ꞏ «από εκείνο το βράδυ άλλαξε η 

ζωή και των δύο». «Με ελάχιστες λέξεις, σχεδόν σιωπηλά» ενώθηκαν. Και τότε η 

«Καλημέρα σιγά σιγά άρχισε να θυμάται τη μητρική της γλώσσα. Άρχισε να μιλά». 

Κι έπειτα «χαίρονταν τη μέρα και τη νύχτα. Και έκαναν πολλά μαζί, πολλά και 

ωραία, γιατί άμα μάθεις τη σιωπή, μετά μιλάς και πράττεις αλλιώς. Μιλάς και ζεις μ’ 

αυτή τη γνώση».   
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 Στην ίδια συλλογή μια γυναίκα μεγαλόψυχη, η Μυρσίνη, βοηθά ένα τεράστιο 

φίδι, χωρίς να νιώθει φόβο ή απέχθεια και δίχως να ζητήσει αντάλλαγμαꞏ ένας 

γάιδαρος μοναχικός και πικραμένος, αφού ο περίγυρός του τον χλεύαζε επειδή  είχε 

μικρά αυτιά, κάνει συντροφιά μ’ ένα μοναχικό κορίτσι, που τον αποδέχτηκε όπως 

ήταν. Ο πόνος του αποχωρισμού αλλάζει μια ερωτευμένη κυδωνιά που έμοιαζε 

«περίληψη της άνοιξης», «δώδεκα μήνες ανθισμένη», όταν ένα παλικαράκι, που 

συνήθιζε  «στον κορμό της ν’ ακουμπά, να ονειρεύεται ταξίδια και περιπέτειες» 

σταμάτησε να την επισκέπτεται. Ο καιρός περνά και η κυδωνιά «νιώθει μια υγρή 

φωτιά να κατακλύζει τις ρίζες, τον κορμό, τα κλαδιά της», «τα δάκρυά της καταπίνει» 

και τούτη «η υγρή φωτιά θρέφει το κορμάκι της. Κι αυτό ωρίμασε και ήρθε η ώρα 

του η καλή. Και κάρπισε». Γιατί και ο πόνος καρπός γίνεται.  «Της πίκρας ο καρπός, 

ο πολύτιμος». 

Η αγάπη και ο έρωτας οδηγούν τις ηρωίδες της Φραγκούλη σε υπερβάσεις 

εαυτού, ώστε  να υπερνικηθεί ο φόβος, που «είναι φυλακή της ψυχής» και να γίνει το 

άλμα προς τον έμφυλο Άλλο. Όπως η Ελαφοκυράνη, που τη λάβωσε ο έρωτας για  

«το παλικάρι της ομίχλης» και η καρδιά της αντάριασε. «Από τη μέρα εκείνη πολλά 

δάκρυα έχυσε για να σβήσει αυτή τη φωτιά». Ώσπου πήρε τη θαρραλέα απόφαση να 

τον αναζητήσει μόνη της, κόντρα σε όλα τα στερεοτυπα. Κι έτσι «ενώ στις πιο πολλές 

ιστορίες τα παλικάρια ψάχνουν να βρούνε την καλή τους, σε τούτη δω την ιστορία, η 

κοπέλα είναι εκείνη που ψάχνει να βρει τον καλό της». Η Ελαφοκυράνη και η 

Πορφυρένια και η Αταίριαστη: κορίτσια, που ενηλικιώνονται όταν αγαπήσουν και 

πονέσουν για την αγάπη τους, όταν τολμήσουν σχέσεις αλληλόδρασης με τον έμφυλο 

Άλλο.  

Αλλά και μια γάτα, η Πουπέτα, στο παραμύθι Κατ- γατ – καραγάτ,  καθώς 

μπαινοβγαίνει στα όνειρα της κυράς της διαισθάνεται ότι «η αγάπη έρχεται σιγά-

σιγά». «Σε πολιορκεί με λόγια και πράξεις και μετά είσαι στα απαλά της χέρια ένα 

ζυμάρι. Η αγάπη σε κάνει λάστιχο». Και ούτε που καταλαβαίνεις πώς «γίνεται και 

χωρά ο άλλος και όλος ο κόσμος του μέσα σου. Πώς μεγαλώνει ο χώρος στο μυαλό 

και στην καρδιά σου».  

Στην ιστορία Το χελιδόνι του χειμώνα από τη συλλογή Ελιά στο πέλαγος ένα 

χελιδόνι εξαιτίας της αγάπης του για τον τόπο του καλοκαιριού, αποτολμά να 

παραμείνει το χειμώνα σ’ ένα καφενείο του νησιού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. 

Βρίσκει όμως έμπρακτη βοήθεια στο πρόσωπο του καφετζή, ο οποίος αποφασίζει για 
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πρώτη φορά να κρατήσει ανοιχτό το καφενείο το χειμώνα, ώστε το πουλί να βρει 

καταφυγή. «Τι όμορφο είναι να μπορούν οι άνθρωποι, αν είναι για καλό, να αλλάζουν 

τις συνήθειες και τις αποφάσεις τους», παρατηρεί η συγγραφέας.  

Έχει γίνει πια κατανοητό ότι ‘ζούμε σε μια εποχή που οι γεωγραφικές – 

πληθυσμιακές ανακατατάξεις, η τάση της παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης 

καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών διαμορφώνουν μια 

διαπολιτισμική οπτική και έναν νέο τύπο ανθρώπου, που διαπνέεται από πνεύμα 

αλληλεγγύης και σεβασμού για την εθνικότητα και τον πολιτισμό του Άλλου’ γι’ 

αυτό ‘η όσμωση των διαφορετικών ταυτοτήτων ή των διαφορετικών καταβολών και 

πολιτισμικών αντιλήψεων μπορεί να αντιταχθεί στην τακτική του αποκλεισμού και 

της αυθαίρετης απόρριψης του Άλλου’(Καλογήρου, 2003:  71-72). Στα βιβλία της η 

Φραγκούλη κατασκευάζει ήρωες που διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, 

αποδοχής της ετερότητας, της ιδιαιτερότητας του Άλλου, σεβασμού της εθνότητας 

και του πολιτισμού του. Οι αναγνώστες – παιδιά συνειδητοποιούν ότι ‘ενώ όλοι οι 

άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις, ωστόσο μπορούν και 

πρέπει να μάθουν να ζουν αρμονικά’ (Κανατσούλη, 2000: 92).  

 

Δ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

Ισχυρούς δεσμούς με τη φύση και τα πλάσματά της, φυτά και ζώα, 

αναπτύσσουν όλοι οι ήρωες και οι ηρωίδες των έργων της Φραγκούληꞏ  σε αντίθεση 

με το παραδοσιακό παραμύθι, που, όπως παρατηρεί ο Μερακλής, «οι ήρωες του 

παραμυθιού δεν έχουν συναισθηματικούς δεσμούς με τη φύση. Δέχονται όμως τα 

δώρα της και μαζί μ’ αυτά κάτι από την ωραιότητα και τη λάμψη της» (Μερακλής, 

1993: 308).  

Οι ιστορίες της Φραγκούλη είναι γεμάτες εικόνες δέντρων και φυτών: «μια 

ροδιά ολομόναχη, φορτωμένη ρόδια όμορφα και γυαλιστερά», «ο χειμωνανθός και η 

υπομονή». «Η αγγελικούλα και ο έρωτας». «Τα σκυλάκια και τα ζουμπούλια». «Τα 

γιασεμιά και το αγιόκλημα». «Λιβάνι από μαγιάτικα τριαντάφυλλα». «Πικροδάφνες 

και λυγαριές». «Ο μεγάλος πλάτανος της κυρίας Ευστρατίας», «τα πικροράδικα, οι 

καυκαλήθρες». «Οι τσιγγάνες, οι κατιφέδες, η αρμπαρόριζα να πλέκουν 

λουλουδοφωλιά», «τα σαλκίμια να σκαρφαλώνουν με τον κισσό στα πλατανόκλαδα 

και οι ελιές να ισκιώνουν την είσοδο στο λουλουδοσπιτάκι τους».  
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Οι ήρωες δημιουργούν ιδιαίτερες σχέσεις με τα δέντρα και αντλούν δύναμη 

από αυτά: στη συλλογή παραμυθιών Ελιά στο πέλαγος ο Σωτήρης και η Ευανθία 

μιλούν μαζί τους, στο παραμύθι Η Κυράνη του δάσους  το κορίτσι σκαρφαλώνει στον 

κορμό ενός δέντρου και ατενίζει τον κόσμο ολόκληρο.  Στο παραμύθι Το τραγούδι της 

Περσεφόνης, μάνα και κόρη συνηθίζουν «ν’ αγκαλιάζουν μαζί τον πλάτανο έξω από 

την πόρτα τους, ν’ ακουμπούν το μάγουλο στον κορμό του, να τον σφίγγουν. Ύστερα 

τις ελιές, τις ροδιές, τις λεύκες, τα κυπαρίσσια. Ζωοδόχος πηγή τα κορμιά τους». 

Κατέφευγαν στον ίσκιο των δέντρων και «μαζεύονταν στον εαυτό τους. 

Κοινωνούσαν τα μυστικά τους και του πιο ταπεινού χόρτου τις παραξενιές. Μάθαιναν 

μαζί και γαλήνευαν. Ωρίμαζαν, γλύκαιναν και μοιράζονταν λύπη και χαρά με όλα τα 

ριζωμένα και με τα ζώα, μικρά και μεγάλα». 

Η φύση από την πλευρά της δεν μένει αμέτοχη ούτε απαθής στα βάσανα των 

ηρώων αλλά τους συμπονά και συμμετέχει στο πάθος τους.  Έτσι στην ιστορία Η 

Πορφυρένια και το μαντολίνο της όταν η ηρωίδα πέφτει στη θάλασσα για να πνιγεί, 

όλα τα δέντρα που αγάπησε «μπαίνουν στο γιαλό με πείσμα και με σιγουριά κι 

απλώνουν τις ρίζες τους και κάνουν μια παλίρροια, που γυρίζει η θάλασσα άνω 

κάτω», ώστε να μην παρασυρθεί στ’ ανοιχτά. Στο παραμύθι Το τραγούδι της 

Περσεφόνης, όταν η μητέρα έφυγε για το στερνό ταξίδι,  «βγήκε η Ροδιά έρημο δεντρί 

και πότισε το χώμα αρμυρό νερό. Και τα δέντρα…τη συμπόνεσαν …και κάνανε 

μυστική συμφωνία: δώσανε στερνό δώρο για το ταξίδι της μανούλας τα φύλλα τους. 

Τα φύλλα του φθινοπώρου. Και όσα δέντρα εκάμανε την προσφορά, απόμειναν 

γυμνά, ώσπου να έρθει η άνοιξη». Στο βιβλίο Εφτά ορφανά μολύβια .. εφτά ιστορίες 

τα δέντρα μεταμορφώνονται, μιλάνε, γίνονται σύμβολα που μεταφέρουν μνήμη, που 

αναζωογονούν: δυο δέντρα επισκέπτονται στο σπίτι της την ανήμπορη γριά Φλούδω, 

που «ζούσε τα θαυμαστά της φύσης… με όλα συμφιλιώθηκε, σε όλα επέτρεψε να 

μπουν στη ζωή της με νόημα και αξία» και την παρηγορούν μεταφέροντάς της την 

αγάπη όλων των δέντρων. Έτσι δηλώνεται από τη συγγραφέα ο απαιτούμενος 

σεβασμός από μέρους του ανθρώπου για τη φύση. Ο δάσκαλος Δημήτρης, που «όλα 

στον κόσμο του και έξω απ’ αυτόν τα νοιαζόταν και τ’ αγαπούσε», φύτεψε ένα 

κουκούτσι κερασιάς από άπειρα κεράσια που έπεσαν από τον ουρανό του χωριού του. 

Δέθηκε με την κερασιά που φύτρωσε, την κερασιά της προσφοράς. Και όταν το 

δέντρο κατακάηκε από κεραυνό, ο ήρωας απελπίστηκε. Τότε η κερασιά, 

μεταμορφωμένη σε νυφούλα, τον συμβούλεψε να φυτέψει τα υπόλοιπα κουκούτσια 
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που είχε φυλάξει σ’ ένα βάζο και να γεμίσει με κερασιές το χωριό. Η κεραυνόπληκτη 

Κερασιά παρηγορεί τον άνθρωπο και του εμπνέει την ιδέα της αναγέννησης.  

Εκτός από τα δέντρα, τα φτερωτά του ουρανού έχουν περίοπτη θέση στο 

μυθοπλαστικό σύμπαν της Φραγκούλη. «Τα πουλιά τούς πηγαινόφερναν αλήθειες και 

ψέματα, στόλιζαν τη ζωή καθώς πρέπει. Θεϊκά και ανάλαφρα»ꞏ «πουλιά 

καλλικέλαδα» που «κελαηδούν αποφασισμένα την ομορφιά της ζωής»ꞏ το 

«μαντατοπούλι» που φέρνει τα νέα της ξενιτειάςꞏ «τα προσφυγάκια», που «είναι οι 

ψυχές των προσφύγων. Όταν ένας πρόσφυγας πεθαίνει, η ψυχή του γίνεται πουλί. Δεν 

κελαηδάει όμως ποτέ. Κουρνιάζει βουβό στις φυλλωσιές των κυπαρισσιών και μια 

φορά το χρόνο, άμα δεν αντέχει τη νοσταλγία, πετά απέναντι να δει τα δέντρα, τα 

βουνά, τα σπίτια, τα λημέρια που άφησε».  

Τα ζώα, εξάλλου, πρωταγωνιστούν σε πολλές  ιστορίες της σε σχέση ισότιμη με 

τους ανθρώπους-ήρωεςꞏ  χρησιμοποιούνται με μια εξανθρωπισμένη μορφή και 

γίνονται ένας είδος κατόπτρου, όπου οι ανθρώπινες σκέψεις και τα συναισθήματα 

αντανακλώνται πάνω του και έτσι παρουσιάζουν μια διαφορετική εμβάθυνσή τους 

(Κατ-Γατ-Καραγάτ). 

Η φύση, επίσης, αποτελεί πηγή έμπνευσης για την τέχνη: σ’ έναν επαρχιακό 

σταθμό λεωφορείου ένας πλανόδιος μουσικός, ο Τριαντάφυλλος, μαγεύει τους 

περαστικούς με τη μουσική του. «Είναι που δεν παίζω μόνος μου, απάντησε. Είμαστε 

ολόκληρη ορχήστρα: ο άνεμος, τα πουλιά κι εγώ». Μεταστοιχειώνει τους ήχους της 

φύσης ο Τριαντάφυλλος σε φωνές και νότες μουσικές ανακαλύπτοντας τις απαρχές 

της μουσικής τέχνης.  

Η συγγραφέας για να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη σχετικά με τα 

οικολογικά ζητήματα, εκτός από την έντονη εικονοποιία και την προσωποποίηση, 

επιστρατεύει την ανοικείωση. Χρησιμοποιεί, δηλαδή, λεκτικούς συνδυασμούς 

τέτοιους, που ανοικειώνουν τις συνηθισμένες μορφές έκφρασης και με τη χρήση 

επιθέτων ανανεώνει την εικόνα των δέντρων, ώστε να προκαλείται έκπληξη και 

ενδιαφέρον για τον αποδέκτη. Στο βιβλίο Κατ-γατ-καραγάτ γράφει: «οι άγιες ελιές, οι 

κύριοι ευκάλυπτοι και οι κυρίες ακακίες», «το βουβό κλάμα των δέντρων». Στο έργο 

Εφτά ορφανά μολύβια…εφτά ιστορίες ο ήρωας «κύριος Νάσος πότισε τις 

μελαγχολικές Μελιτζάνες, τις αυστηρές Πιπεριές, τις περιχαρείς Ντοματούλες, τους 

γόητες Βασιλικό και Δυόσμο, τα ευσυγκίνητα Κρεμμυδάκια και τα χαζοβιόλικα 
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Κολοκυθάκια του». Με τα επίθετα αυτά προσδίδει στα φυτά ανθρώπινες ιδιότητες 

και αισθήματα.  

Η φύση σε όλο το έργο της Φραγκούλη είναι η natura naturans του 

Ρομαντισμού, είναι έμψυχη και ζωντανή, στοιχείο ζωοποιό, που συμμετέχει, πάσχει, 

ενσαρκώνει τη θεϊκή αρμονία και τελειότητα. Η συγγραφέας επιχειρεί να δώσει  μία 

ενοποιητική διάσταση στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τα πλάσματά της.  

Με την έντονη εικονοποιία, τον λυρισμό, την προσωποποίηση και την ανοικείωση 

προκαλεί τη συναισθηματική εμπλοκή του αποδέκτη, ο οποίος προσκαλείται να 

θεαθεί το υπέροχο αυτό θαύμα και, αν το επιλέξει, να γίνει μέρος του. 

 

Ε. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: το παίζειν ως στάση ζωής 

 

Βασικό γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι το παιχνίδι που για τα παιδιά 

είναι καθημερινό βίωμα και στάση ζωής, συνιστά ψυχαγωγία και μάθηση. Το παιχνίδι 

γι’ αυτά αποτελεί μια συνεχή και γόνιμη ενασχόληση. Ακόμα και όταν δεν παίζουν, 

δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να παίζουν… Για τους ενήλικες το παιχνίδι αποτελεί 

μια τρυφερή, νοσταλγική ανάμνηση.  

Η Φραγκούλη σε καμιά από τις ιστορίες της δεν εμφανίζει παιχνίδια-

αντικείμενα, με τα οποία συνήθως παίζουν τα παιδιά. Ίσως να θεωρεί ότι το 

αντικείμενο δεν μπορεί να λάβει τη θέση του συντρόφου και του φίλουꞏ πόσο μάλλον 

όταν αυτό είναι το βιομηχανοποιημένο και ηλεκτρονικό παιχνίδι των ημερών μας.  Σε 

όλα τα έργα της λοιπόν, αναφέρονται παιχνίδια που παίζονται μεταξύ των παιδιών 

και, μάλιστα, ομαδικά. Στο παραμύθι Το Χωραφάκι της αγάπης, στο έργο Το Μισό 

Πιθάρι, στην ιστορία Το τραγούδι της Περσεφόνης πολλά παιδιά, γειτονόπουλα, «της 

Παναγιάς τα εγγόνια» παίζουν τρελά παιχνίδια στους δρόμους και τις γειτονιές του 

νησιώτικου χωριού, κάτι που στην εποχή μας έχει ξεχαστεί. Η συγγραφέας,  η οποία, 

ας μην ξεχνάμε ότι ήταν παιδαγωγός και γνώριζε την αξία και τον ρόλο του 

παιχνιδιού, θεωρεί ότι μέσω αυτού δημιουργούνται και αναπτύσσονται σχέσεις 

ανάμεσα στα παιδιά.  

Η Φραγκούλη γνώριζε καλά ότι η επίδραση του παιχνιδιού στον ψυχισμό του 

ανθρώπου είναι διαρκής και ανεξίτηλη. Γι’ αυτό και οι ήρωες – πρότυπα των 

ιστοριών της μέσα από τα παιχνίδια τους εισέρχονται στην περιπέτεια ανακάλυψης 

του κόσμου, του Άλλου και, ταυτόχρονα, του εαυτού. Το παιχνίδι, εξάλλου, 
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αποκαλύπτει την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων και είναι δείκτης της ψυχικής τους 

ποιότητας. Στις ιστορίες της Φραγκούλη όλα μοιάζουν πως είναι συνέχεια και φυσική 

συνέπεια του παιχνιδιού: με παιγνιώδη μορφή γίνεται η ανακάλυψη της γνώσης αλλά 

και της ζωής. Αυτό συμβαίνει με τη Μαργίτσα στο παραμύθι Το Χωραφάκι της 

αγάπης, με την Ελένη στο έργο Το Μισό Πιθάρι, την Πουπέτα και τα Πλατανόπαιδα 

στο βιβλίο Κατ-γατ-Καραγάτ.   

Στις ιστορίες της Φραγκούλη, όμως, δεν παίζουν μόνο τα παιδιάꞏ παίζουν και 

κάποιοι μεγάλοι.  Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι παππούδες των παραμυθιών 

της, που χαίρονται να παίζουν σαν μεγάλα, αξιαγάπητα παιδιά.  Ο παππούς από Το 

μισό πιθάρι, δεν ξέχασε το παιδί που ήταν κάποτε και σκαρώνει σκανταλιές με την 

εγγονή του πειράζοντας τη γιαγιά και τη μαμά. Ο παππούς της Πορφυρένιας που, 

όταν ήταν μικρός, χόρευε ζεϊμπέκικο με τους ψαλμούς των Θεοφανίων, καθόλου δεν 

ξέχασε να ονειρεύεται αγγελικές μελωδίες από μαντολίνα μαζί με την αγαπημένη του 

εγγονή. Ας μην ξεχνάμε και τον παππού Αχιλλέα από το βιβλίο Οι Άγγελοι των 

Κοχυλιών, που όταν ήταν μωρό, δέχτηκε δώρα από τις Μοίρες- πεταλούδες. Οι 

γιαγιάδες της Κυράνης, επίσης, έπαιζαν μαζί της πότε στη βορινή και πότε στη νότια 

αυλή του σπιτιού. Αλλά και στο παραμύθι Το τραγούδι της Περσεφόνης η μαμά θα 

είναι πάντα για την κόρη της, «το κοριτσάκι με τα ναυτικά», που μαζί θα μοιράζονται 

παιχνίδια, αστεία, γλυκά και παραμύθια. Από τη συγγραφέα προβάλλονται ως θετικά 

πρότυπα άνθρωποι που σ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους βρίσκουν αφορμές για να 

παίζουν και έτσι διατηρούν ζωντανή στην ψυχή τους την παιδικότητα. 

Η παιδικότητα ως έννοια αλλά, κυρίως, ως στάση ζωής και καθημερινής 

πρακτικής φαίνεται ότι αποτελεί για τη Φραγκούλη ένα πολύτιμο στοιχείο της 

ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας, κόσμημα του χαρακτήρα, πηγή χαράς και ψυχικής 

ανάτασης. Η Γιαννικοπούλου θεωρεί ότι «για τη Φωτεινή η παιδικότητα δεν αποτελεί 

μια χρονική περίοδο που έρχεται και παρέρχεται ….αντίθετα δείχνει να είναι ένα 

μόνιμο χαρακτηριστικό και μια ‘ανήκεστος’ ευλογία από την οποία ποτέ κανείς δεν 

απαλλάσσεται. Γι’ αυτό και οι χθεσινοί παππούδες γίνονται τα προχθεσινά μωρά και 

οι τωρινοί ενήλικες συμβιώνουν μαζί τους σε έναν παραμυθικό χρονότοπο, όπου 

μπορούν οι μικροί του χθες και του προχθές να συγκατοικούν με τα σημερινά και με 

τα αυριανά ακόμη παιδιά».15 

 
15 Διαθέσιμο στο: 
https://opencourses.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD100/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%
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Ο Μάνος Κοντολέων πιστεύει ότι «…το βασικό χαρακτηριστικό της 

συγγραφικής προσωπικότητας της Φωτεινής Φραγκούλη, δεν είναι τίποτε άλλο από 

το να παρατηρεί τον κόσμο με το ξάφνιασμα ενός παιδιού ... και με την ενσυνείδηση 

ενός ενήλικα….» και συνεχίζει γράφοντας ότι «η καλή λογοτεχνία για παιδιά είναι 

αυτή που θα τα βοηθήσει να συνεχίζουν να βλέπουν τον κόσμο με εφόδιο την 

παιδικότητά τους. Και γι’ αυτό είναι κι εκείνη που μπορεί να ενεργοποιεί τον ενήλικο 

να συναισθάνεται με τη φαντασία ενός παιδιού»16. 

 Η συγγραφέας με τους χαρακτήρες που κατασκευάζει, προτρέπει τον 

αναγνώστη να μπει και να παίξει το παιχνίδι της ζωής, δίχως να φοβάται. Όλα τα 

έργα της, άλλωστε, μας καλούν να παίξουμε με τις εικόνες του δικού της 

παραμυθικού κοσμοειδώλου …  

 

 

Οι αξίες που προβάλλονται στα κείμενα που μελετήθηκαν είναι 

ανθρωπιστικές και διαχρονικές. «Οι ιστορίες της Φραγκούλη αποτυπώνονται σε 

οικολογικά πλαίσια αγάπης, ανθρώπινης καλοσύνης, παράδοσης, μιας άλλης θέασης 

της φύσης και της ανθρώπινης ευτυχίας» (Παπαδάτος, 2014: 192). Παράλληλα 

ιχνηλατούμε μία ιδεολογική τοποθέτηση, η οποία εστιάζεται στην οικουμενικότητα 

και την καθολικότητα των μηνυμάτων που πρέπει να έχει ένα λογοτεχνικό έργο, ώστε 

να μπορεί να μιλά στον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοινωνικής 

τάξης στην οποία ανήκει. Τα βιβλία της Φραγκούλη συμβάλλουν στην ομαλή 

κοινωνικοποίηση των μικρών αναγνωστών, πράγμα που αποτελεί σκοπό της 

λογοτεχνίας στο σύνολό της, καθώς μεταφέρει σύμβολα και μοντέλα ζωής.  

 

 

 

 

 
 

B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD
%CF%84%CE%BF/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3
%CE%BF%CE%AF/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%20%CE
%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7.pdf 
 
 
16 Διαθέσιμο στο: https://www.fractalart.gr/o-manos-kontoleon-grafei-ti-gnomi-toy/ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
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Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν δέκα λογοτεχνικά βιβλία της Φωτεινής 

Φραγκούλη: εφτά παραμύθια (Το χωραφάκι της αγάπης, Η Κυράνη του δάσους, Η 

Πορφυρένια και το μαντολίνο της, Το μισό πιθάρι, Το ταίρι της Αταίριαστης, Το 

τραγούδι της Περσεφόνης, Κατ- γατ – καραγάτ )   και τρεις  συλλογές παραμυθιών (Οι 

άγγελοι των κοχυλιών, Εφτά ορφανά μολύβια... εφτά ιστορίες, Ελιά στο πέλαγος). Τα 

κείμενά της υπάγονται στο είδος των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών με έντονα 

τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού παραμυθιού. Εντούτοις όλα ανήκουν στα έργα 

νεοτερικής γραφής, διότι αξιοποιούν τον δεύτερο τρόπο πειραματισμού κατά Zipes, 

που είναι «η συγχώνευση παραδοσιακών σχημάτων και σύγχρονων αναφορών μέσα 

σε πλοκές και περιβάλλοντα μη οικεία στον αναγνώστη αλλά επιλεγμένα έτσι, ώστε 

να διεγείρουν το ενδιαφέρον και την περιέργειά του» (Οικονομίδου, 2000: 43).  

 

₪ Ως προς τη θεματολογία των έργων της Φραγκούλη παρατηρούμε ότι η 

συγγραφέας χρησιμοποιεί τους παραμυθικούς κώδικες για να μιλήσει για την 

αναζήτηση της αγάπης είτε στις διαπροσωπικές σχέσεις είτε ως πρόταση και σκοπό 

της ζωής, για τις οικογενειακές σχέσεις και τον τρόπο που αυτές συμβάλλουν στην 

ερμηνεία του εαυτού και του κόσμου, για τους έμφυλους ρόλους, τη φιλία, το 

παιχνίδι, τη δύσκολη πορεία προς την ενηλικίωση, την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, τη νοσταλγία για το χαμένο παράδεισο της παιδικής ηλικίας, την 

αρμονική συμβίωση των ανθρώπων με τη φύση και τα πλάσματά της, καθώς και την 

πίστη της στη δύναμη της λογοτεχνίας.  Αξίζει να επισημανθεί ότι στα έργα της το 

κεντρικό θέμα συνυπάρχει με άλλα θέματα, που δίνουν στο κείμενο πολλές 

αναγνώσεις. Οι προσωπικές της αναμνήσεις εισρέουν στη γραφή της. Η θεματική της 

αρδεύεται από το νησί της, τη λαϊκή παράδοση, τη φύση και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Τα θέματα αναδύονται με αβίαστο και φυσικό τρόπο μέσα από την ιστορία, δίχως να 

κυριαρχούν και να την υποτάσσουν και χωρίς ίχνος διδακτισμού.  

 

₪ Οι αξίες που προβάλλονται στο έργο της Φραγκούλη είναι, κυρίως, η σχέση 

με τον γενέθλιο τόπο, η σύνδεση με την παράδοση, η οικολογική σκέψη, η 

διαπολιτισμικότητα και το παίζειν ως στάση ζωής.  

 

₪ Οι ήρωες των κειμένων της Φραγκούλη είναι πλάσματα ανθρώπινα και μη. 

Δεν υπάρχουν ‘καλοί’ και ‘κακοί’ ήρωες στα έργα της αλλά αληθοφανείς χαρακτήρες 
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που καταβάλλουν προσπάθειες, λόγω και έργω, για να ικανοποιήσουν ανάγκες ή 

επιθυμίες τους. Η αληθοφάνεια διαφαίνεται τόσο στις σκέψεις και τις συμπεριφορές 

τους, όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ήρωες 

ανταποκρίνεται στην ηλικία τους και το μορφωτικό τους επίπεδο. Οι χαρακτήρες δεν 

σχολιάζονται από τη συγγραφέα με τη χρήση επιθέτων ή προσδιοριστικών αλλά 

αποκαλύπτονται κυρίως από τη διείσδυση στο εσωτερικό των συνειδήσεων των 

προσώπων. Εμφανίζονται να είναι ταυτόχρονα μοναδικοί, εξαιρετικοί, όπως στα 

παραδοσιακά παραμύθια κι ωστόσο ευαίσθητοι, αδύναμοι, δηλαδή ανθρώπινοι, και 

γι’ αυτό συμπαθείς και προσιτοί στο παιδικό και νεανικό κοινό.  Στα έργα της 

Φραγκούλη κυριαρχούν οι ηρωίδες, οι οποίες στην προσπάθεια να ικανοποιήσουν 

εσωτερικές τους παρωθήσεις κι επιθυμίες, μεταβαίνουν από την παιδικότητα προς την 

ενηλικίωση και έτσι δημιουργείται η πλοκή. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματώνεται η 

επιθυμία, δεν συμφωνεί πάντα με τον παραδοσιακό. 

 

₪ Ο τόπος στον οποίο λαμβάνουν χώρα τα διαδραματιζόμενα στα 

περισσότερα παραμύθια (Το τραγούδι της Περσεφόνης, Το χωραφάκι της αγάπης, Το 

μισό πιθάρι, Η Κυράνη του δάσους, Η Πορφυρένια και το μαντολίνο της) είναι 

προσδιορισμένος και υπαρκτός, ακόμα και όταν δεν κατονομάζεται σαφώςꞏ πρόκειται 

για τη γενέτειρα της συγγραφέως, τη Λέσβο. Στα υπόλοιπα παραμύθια ο χώρος δεν 

προσδιορίζεται. 

   

₪ Ο χρόνος είναι απροσδιόριστος σε όλα τα έργα της Φραγκούλη. Πάραυτα 

στοιχεία της κοινωνικής, θρησκευτικής ή πολιτισμικής πραγματικότητας που 

υπεισέρχονται στην αφήγηση, λειτουργούν ως έμμεσες χρονικές ενδείξεις, ώστε να 

μπορεί ο αναγνώστης να καταλάβει σε ποια εποχή διαδραματίζονται τα γεγονότα της 

αφήγησης.  

 

₪  Παρόλο που τα έργα της Φραγκούλη είναι παραμύθια, η συγγραφέας δεν 

αποκρύπτει δύσκολες καταστάσεις της πραγματικής ζωής, όπως η σκληρή εργασία 

των ανθρώπων της υπαίθρου, η μετανάστευση, η προσφυγιά, ο πόνος της απώλειας 

του γονέα κ. α. Γνωρίζει να τέρπει τον αναγνώστη, δίχως όμως να τον απομονώνει 

από τα δύσκολα της ζωής. Άλλωστε και η ίδια η Φραγκούλη έχει ισχυριστεί ότι «το 
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παραμύθι δεν καταργεί τους δεσμούς με την πραγματικότητα» (Φραγκούλη, 2001: 

197).  

 

₪ Οι ιστορίες της Φραγκούλη διατηρούν το αίσιο τέλος του παραδοσιακού 

παραμυθιού, που αποκαθιστά την τάξη και λειτουργεί ως κάθαρση για τον 

αναγνώστη-ακροατή. Εξαίρεση αποτελεί το ανοικτό τέλος στα παραμύθια Η Κυράνη 

του δάσους και Το ταίρι της Αταίριαστης. Επιπλέον στην ιστορία Καλοκαίρι στο κεφάλι 

από τη συλλογή παραμυθιών Ελιά στο πέλαγος η επιθυμία του μικρού ήρωα να έρθει 

γρήγορα το καλοκαίρι, μένει ανικανοποίητη. 

    

₪ Οι τρόποι αφήγησης της Φραγκούλη είναι ο ρεαλισμός, η φαντασία και ο 

μαγικός ρεαλισμός. Το μαγικό και το θαυμάσιο ενυπάρχουν σε όλα τα έργα της, 

επηρεάζουν καθοριστικά τη δομή και την αίσια έκβαση της αφήγησης. Τα μαγικά 

στοιχεία είναι διάσπαρτα, δεν επιδέχονται κάποιας εξήγησης, παρουσιάζονται 

αθόρυβα και φυσικά. Παράλληλα, ο αναγνώστης συμμερίζεται τα μαγικά συμβάντα, 

χωρίς να  προσπαθεί να τα ερμηνεύσει με τη λογική.  Με το μαγικό στοιχείο 

διευκολύνεται η υπέρβαση των ορίων της πραγματικότητας, δημιουργούνται νέες 

σφαίρες δράσης και προωθείται η πλοκή. 

Η   συγγραφέας σε όλα τα έργα της πλαισιώνει την αφήγηση με στοιχεία του 

λαϊκού παραμυθιού, ώστε να γίνονται οικεία στους ανήλικους αναγνώστες. Όπως η 

ίδια εξομολογείται, ‘…τα στοιχεία της ανώνυμης λαϊκής δημιουργίας μού είναι τόσο 

οικεία, ώστε μέσα σ’ αυτά αναγνωρίζω τον ίσκιο μου. Τροφοδοτούν την όποια 

δημιουργία μου και με ταξιδεύουν με φιλοκαλία’(Φραγκούλη, 2033: 202).  

Η αφήγησή της είναι λιτή και γρήγορη, όπως στα παραμύθια. Χωρίς στάσεις 

σε περιττές λεπτομέρειες η Φραγκούλη περιορίζεται στο ουσιώδες και φτάνει με 

γρήγορους ρυθμούς στο τέλος της κάθε ιστορίας. Στα κείμενά της εντοπίζονται 

μορφολογικά και υφολογικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού παραμυθιού: 

παραμυθικές στερεοτυπικές εκφράσεις έναρξης και λήξης, απροσδιόριστη χρονική 

τοποθέτηση, θεματικά μοτίβα παραμυθιού, ανιμισμός, δοκιμασίες και αναγνωρίσεις 

ηρώων, άλλα παραμυθικά στοιχεία, όπως δάσος, σπηλιά, η λειτουργία του αριθμού 

τρία, το μαγικό μέσο, η μεταμόρφωση, όνειρα, η λειτουργία των συμβόλων, η 

αποφυγή περιγραφών, η αντικειμενικοποίηση του υποκειμενικού κόσμου, οι 

παρεμβολές στίχων, τα σχόλια, η χρήση ιδιωματικής γλώσσας.  
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Στα παραμύθια της η Φραγκούλη επιτυγχάνει τον συγκερασμό παραδοσιακών 

μορφών αφήγησης (περιγραφές, διάλογος, μονόλογος, σχόλια, αναχρονίες, 

προαγγελίες, εγκιβωτισμός, μετάληψη) και νεοτερικών αφηγηματικών τεχνασμάτων 

(διακειμενικότητα, στοιχεία μεταμυθοπλασίας) με τρόπο αυθόρμητο και όχι 

επιτηδευμένο. Επιπλέον η συγγραφέας αξιοποιεί διακειμενικά στα έργα της κυρίως 

μύθους και παραδόσεις, τα περισσότερα από τα οποία είναι ευδιάκριτα από το 

παιδικό κοινό αλλά και από τον ενήλικο αναγνώστη. Τα διακείμενα αυτά προσδίδουν 

στα κείμενά της πολυσημία αλλά και πρό(σ)κληση για πολυεπίπεδη ανάγνωση. 

Η αφήγηση της Φραγκούλη έχει αμεσότητα και ζωντάνια, παρόλο που στα 

περισσότερα έργα γίνεται σε γ΄ πρόσωπο. Εξαίρεση αποτελούν το παραμύθι Κατ-Γατ-

Καραγάτ και η ιστορία  Το σμαράγδι και το κεχριμπάρι από τη συλλογή παραμυθιών 

Εφτά ορφανά μολύβια…εφτά ιστορίες, όπου η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη. Ο 

τριτοπρόσωπος παντογνώστης αφηγητής, αν και δεν συμμετέχει στα δρώμενα, κάνει 

αισθητή την παρουσία του και λαμβάνει θέση παρατηρητή: σχολιάζει, ιχνηλατεί, 

εκφράζει δισταγμούς, απευθύνεται άμεσα στον αποδέκτη, προκαλεί αμφιβολίες, 

προσπαθεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό των συνειδήσεων των προσώπων. Με τον 

τρόπο αυτό, παρόλο που η αφήγηση γίνεται σε γ΄ πρόσωπο, ο αφηγητής αφομοιώνει 

όλη την υποκειμενικότητα του παραμυθικού προσώπου που αναπαριστά. Έτσι η 

συγγραφέας οδηγεί τον αναγνώστη να ταυτιστεί με τους ήρωες.  

 

₪ Το ύφος της Φραγκούλη είναι ποιητικό, βαθιά στοχαστικό αλλά, 

ταυτόχρονα, κατανοητό από αναγνώστες όλων των ηλικιών. Αυτό που δίνει τον τόνο 

στα κείμενά της είναι το αίσθημα της ενότητας χώρου, χρόνου και παραμυθικού 

υποκειμένου. Η γλώσσα της συνδυάζει την πυκνή και λιτή διατύπωση του 

παραδοσιακού παραμυθιού με τη λογοτεχνική επεξεργασία, η οποία φτάνει στη 

λεξιπλασία και τον λυρισμό δίνοντας στο παραμύθι μια διάσταση ολωσδιόλου 

ποιητική. Στα κείμενά της υπάρχουν σχήματα λόγου, σύνθετες λέξεις, χιουμοριστικά 

στοιχεία που κάνουν την αφήγηση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Μέσω του λυρισμού η 

διήγηση κινητοποιεί τη συναισθηματική επαφή με τον αναγνώστη, ενώ παράλληλα 

διαμορφώνει και εμπλουτίζει το γλωσσικό αισθητήριο των παιδιών. Στα παραμύθια Η 

Πορφυρένια και το μαντολίνο της, Το Μισό Πιθάρι, Το χωραφάκι της αγάπης, ο λόγος  

μπολιάζεται με το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα της Λέσβου, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται στον αναγνώστη η αίσθηση της αυθεντικότητας, ενώ παράλληλα 
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δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά – αποδέκτες να συνειδητοποιήσουν τον γλωσσικό 

πλούτο της ελληνικής γλώσσας.  Οι λέξεις και οι εικόνες της εγείρουν τις αισθήσεις 

κατά την ανάγνωση, αφήνοντας μια γλυκιά πίκρα, όπως και η ίδια η ζωή. Οι 

εξιστορήσεις της Φραγκούλη με λέξεις ‘ζωντανές, δυνατές, κουρασμένες, … 

σωσίβιες, …μαχαίρια, θεριά, βελούδα’ (Φραγκούλη, 2003: 200) δημιουργούν έντονη 

εικονοποιία, χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται και με την εικονογράφηση.  

 

₪ Σε όλα τα βιβλία της Φραγκούλη προκαλεί εντύπωση η ζωηρή 

εικονογράφηση, που δρα συνδηλωτικά με το κείμενο, υπογραμμίζει τη δράση και 

επαυξάνει την αισθητική απόλαυση μικρών και μεγάλων αναγνωστών. Η συγγραφέας  

συνεργάστηκε σε όλα τα έργα της με  αξιόλογους εικονογράφους με αποτέλεσμα τα 

βιβλία της να διακρίνονται για την καλαίσθητη εμφάνισή τους.  

 

₪ Τα βιβλία της Φραγκούλη απευθύνονται σε ανήλικο και ενήλικο κοινόꞏ 

απευθύνονται σε όλους. Η Φραγκούλη με τα κείμενά της γεφυρώνει αναγνωστικά 

διαφορετικές ηλικίες, βρίσκει ο ανήλικος στα έργα της την αθωότητα και την 

ανιδιοτελή αγάπη ή ο ενήλικος τον παράδεισο της χαμένης αθωότητας. Όλα τα βιβλία 

της είναι αυτό που στην ορολογία της παιδικής λογοτεχνίας έχει επικρατήσει να 

λέγεται crossover, που στα ελληνικά μπορεί ν’ αποδοθεί ως ‘διηλικιακό βιβλίο’, διότι 

σε μια πολυεπίπεδη ανάγνωση, ο καθένας παίρνει ό,τι του ταιριάζει. Αυτό είναι, 

άλλωστε, το βασικότερο κριτήριο για την καλή λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Να 

μπορεί άνετα να διαβαστεί και από ενήλικο κοινό.  

 

Ένας δημιουργός ζει πάντα μέσα από τα έργα του, όταν διαβάζονται. Τα 

βιβλία της Φωτεινής Φραγκούλη θα ανακαλύπτονται συνεχώς από παιδιά όλων των 

ηλικιών, καθώς έχει ήδη κατακτήσει μια εμβληματική θέση στη λογοτεχνία για 

παιδιά και νέους. Στο έργο της η φαντασία επεκτείνει και εμπλουτίζει την 

πραγματικότητα. Η πένα της δημιουργεί ένα μυθοπλαστικό σύμπαν ιδανικό, που 

λειτουργεί ως καταφυγή και δείχνει το δρόμο προς το μέλλον και την ελπίδα, 

προσφέροντας παραμύθια-παραμυθίες για μικρούς και μεγάλους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

 

ΤΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Μια φορά κι έναν καιρό σ’ ένα νησί του Αιγαίου ζούσε η μικρή Μαργίτσα με 

τους γονείς της, τη γιαγιά, τον παππού και τους φίλους της. Συνήθιζε να παίζει με τ’ 

άλλα παιδιά στο χωραφάκι του παππού της και κάποιες φορές να πηγαίνουν όλοι μαζί 

περιπάτους στην εξοχή με τη γιαγιά. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα στη βόλτα τους 

συνάντησαν ένα άλογο λευκό, φτερωτό, που μιλούσε ανθρώπινα. Το άτι τους είπε ότι 

ήταν αγγελιοφόρος της κυρα-Ζωής και τους προσκάλεσε εκ μέρους της στη σπηλιά 

της, για να τους αναθέσει μιαν αποστολή. Η  Μαργίτσα ήταν η μόνη απ’ την παρέα 

που δέχτηκε την πρόσκληση και τόλμησε να μπει αρχικά στη σκοτεινή σπηλιά και 

κατόπιν στο σπίτι της κυρα-Ζωής. Αφού συνομίλησε και με το σπίτι και με τα 

πράγματα μέσα σ’ αυτό, συναπαντήθηκε με την κυρα-Ζωή. Εκείνη της πρότεινε να 

της γνωρίσει τρεις ακόμη φίλους της, που έμεναν στη σπηλιά. Πρώτα την κυρία 

Γνώση, που έμενε σ’ ένα τεράστιο σπίτι γεμάτο βιβλία, χωρίς ταβάνι. Η Γνώση της 

δώρισε ένα καινούριο παραθυράκι στη σκέψη της. Επίσης, στη συζήτηση που έκαναν  

ανέτρεψαν τον μύθο του Σισύφου: την πέτρα κατάφερε να την ανεβάσει (σ.34). Στη 

συνέχεια η Μαργίτσα γνώρισε τον κύριο Επιμένη, ο οποίος μηχανευόταν τρόπους για 

να πραγματοποιήσει όσα επιθυμούσε ή επινοούσε. Κι εκείνος της χάρισε ένα δώρο, 

την ελπίδα, που ήταν ένα χρωματιστό αέριο μέσα σ’ ένα γαλάζιο μπαλόνι. Η τρίτη 

συνάντηση έγινε στο απέραντο, σαν θάλασσα, σπίτι της Υπομονής. Εκείνη τους 

έδειξε με καμάρι το πλεκτό της εργόχειρο και τους διηγήθηκε την ιστορία της: τον 

παλιό καιρό ο γιος της, ο Λευτέρης ξεκίνησε να βρει και να φέρει το αθάνατο νερό. 

Μετά από πολλές περιπέτειες και με τη βοήθεια  της Γνώσης και του Επιμένη, τα 

κατάφερε. Έφερε το αθάνατο νερό σ’ ένα μεγάλο πιθάρι και οι φίλοι της κυρα-Ζωής 

πρόλαβαν να πιουν από ένα ποτήρι. Το υπόλοιπο το χάρισε στους ανθρώπους που  

κατοικούσαν στη σπηλιά, οι οποίοι μόλις το πήραν, άρχισαν να πανηγυρίζουν και να 

γλεντούν. Ένας μεθυσμένος κατά λάθος έσπασε το πιθάρι και έχυσε το αθάνατο νερό. 

Μετά από αυτό ο Λευτέρης έφυγε πικραμένος και περιπλανιόταν σ’ όλη τη γη. Η 

μάνα του στο εργόχειρό της εξιστορούσε τις περιπέτειές του. Η Υπομονή δώρισε στο 

κοριτσάκι ένα ξύλινο κουτί με αποξηραμένα σύκα. Κατόπιν η κυρα-Ζωή την 

ξενάγησε στους υπόλοιπους χώρους της σπηλιάς. Η Μαργίτσα παρατήρησε ότι οι 



 

175 

 

άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί, είχαν κίτρινο χρώμα. Όταν ρώτησε γιατί συνέβαινε 

αυτό, η κυρα-Ζωή της είπε μιαν άλλη ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια ένα άλλο 

κορίτσι, πολύξερο και πολυταξιδεμένο, είχε έρθει να μείνει κοντά τους στη σπηλιά. 

Μαζί της έφερε τα παιχνίδια, τα λουλούδια, τα χαρούμενα χαμόγελα. Την έλεγαν 

Αγάπη. Η Αγάπη όμως έφυγε μακριά τους κάποια μέρα, όταν ένας πληγωμένος που η 

ίδια είχε φροντίσει, της πρόσφερε γι’ αντάλλαγμα «κάτι κίτρινα, γυαλιστερά» (σ. 54) 

βγαλμένα από την τσέπη του. Όταν τ’ άγγιξαν οι άνθρωποι της σπηλιάς, άρχισαν να 

κιτρινίζουν και ν’ αρρωσταίνουν. Η κυρα-Ζωή ζήτησε απ’ τη Μαργίτσα να βρει την 

Αγάπη και να την ξαναφέρει πίσω. Η μικρούλα δέχτηκε να αναλάβει την αποστολή. 

Πριν αναχωρήσει, η κυρα-Ζωή της χάρισε ένα ρόδι, για να θυμάται. Το φτερωτό 

άλογο την προσγείωσε σ’ ένα χωράφι κοντά στη γειτονιά της. Η Μαργίτσα 

συνάντησε τα γειτονόπουλα και τους διηγήθηκε όσα συνέβησαν. Όλα τα παιδιά 

συμφώνησαν να την βοηθήσουν να ξαναβρεί την Αγάπη. Όμως όσο κι αν την 

αναζητούσαν, δεν μπορούσαν να την βρουν πουθενά και αποκαμωμένοι 

παραιτήθηκαν από την προσπάθεια. Όχι όμως και η Μαργίτσα, που με υπομονή 

επέμενε. Ρώτησε τον παππού της κι εκείνος της είπε ότι η Αγάπη βρισκόταν σ’ εκείνο 

το μέρος. Τους πληροφόρησε ότι η Αγάπη είχε από παλιά καταφύγει στα μέρη τους 

στενοχωρημένη, πληγωμένη και προσευχόταν στον Θεό να την κάνει αόρατη, ώστε 

«να κινδυνεύει λιγότερο να πληγωθεί και να πεθάνει» (σ. 64). Η προσευχή της 

εισακούστηκε και «από τότε τη νιώθουμε αλλά δεν τη βλέπουμε» (σ. 65). Η 

Μαργίτσα πρότεινε να μοιραστούν την Αγάπη μεταξύ τους όλοι οι άνθρωποι στον 

κόσμο και ο παππούς συμφώνησε λέγοντας ότι « από τη στιγμή που έγινε αόρατη, 

έγινε κι ατέλειωτη» (σ. 70). Η Μαργίτσα άρχισε να μιλά στην Αγάπη και την έπεισε 

να επιστρέψει ξανά στη σπηλιά. Όλοι μαζί την ξεπροβόδισαν κι έστειλαν ένα κομμάτι 

της να ταξιδέψει. Ένα άλλο κομμάτι της έμεινε κοντά τους. Η αποστολή είχε 

εκτελεστεί επιτυχώς. Τα παιδιά γύρισαν στα σπίτια τους χαρούμενα. Και η  Μαργίτσα 

αισθάνθηκε ευτυχισμένη κοντά στους αγαπημένους της.   

 

Η ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Στα χρόνια τα παλιά ένα καλοσυνάτο κορίτσι, η Κυράνη, ζούσε με τους γονείς 

και τις γιαγιάδες της σ’ ένα μικρό, νησιώτικο χωριό. Όλα κυλούσαν ήσυχα έως τη 

μέρα που πέρασε από το σπίτι της ένας άγνωστος καβαλάρης, που φορούσε ένα 

κίτρινο, χρυσοκεντημένο μαντήλι στο λαιμό. Η Κυράνη μόλις τον είδε, τον αγάπησε 
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με την πρώτη ματιά. Ο καιρός περνούσε αλλά το παλικάρι δεν ξαναφάνηκε από το 

σπίτι του κοριτσιού. Η κοπέλα αποφάσισε να ταξιδέψει μόνη της σε μέρη άγνωστα, 

για ν’ αναζητήσει τον αγαπημένο της. Στην αρχή ταξίδεψε με τη βάρκα και 

μοιράστηκε το παξιμάδι της μ’ έναν γλάρο. Στην πορεία της τη στεριανή έσπερνε 

πίσω της πεταλίδες και καραμέλες για να μη χαθεί, ενώ  οι γυναίκες που συνάντησε 

στη βρύση ενός χωριού της έδωσαν συμβουλές για τη συνέχιση του ταξιδιού της. 

Όταν μπήκε τα μεσάνυχτα σε κάστρο ερημικό, τάισε με το τελευταίο της παξιμάδι τα 

ζωντανά της ερημιάς. Ένα φίδι, το στοιχειό του κάστρου, τη συμβούλεψε να 

μεταμορφωθεί σε ζώο πριν μπει στο μαγεμένο δάσος. Μόνη της επέλεξε τη μορφή 

του ελαφιού, ενώ διατήρησε το  κοριτσίστικό της  πρόσωπο. Στο μαγεμένο δάσος η 

Ελαφοκυράνη συνάντησε  τη μοίρα της, που της ανέθεσε τρία έργα,  για να επιτύχει 

το στόχο της. Έπρεπε πρώτα να κάνει τα μαύρα λιθάρια του δάσους ν’ ανθίσουν, 

ύστερα να χαρεί τη λύπη της και να κλάψει τη χαρά της και στο τέλος να πει ναι στο 

ναι και ναι στο όχι.  Εκτός αυτών είχε ν’ αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες αλλά, 

κυρίως, να γλιτώσει από τους κυνηγούς, που ήθελαν να τη σκοτώσουν. Ανάμεσά τους 

ήταν και το παλικάρι με το κίτρινο μαντήλι, που ήθελε το σπάνιο ελάφι ως τρόπαιο.  

Όταν κατάφερε να το πληγώσει, πλησίασε και  θέλησε να το αποτελειώσει. Εκείνη τη 

στιγμή αναγνώρισε στα μάτια του τη γυναίκα που αγάπησε και αποχώρησε  αμίλητος. 

Η Κυράνη, αφού κατάφερε να περάσει και τις τρεις δοκιμασίες της μοίρας της, 

μεταμορφώθηκε ξανά σε κοπέλα, βγήκε από το μαγεμένο δάσος και ανέβηκε στο 

μαγικό δέντρο-πουλί να δει τον κόσμο από ψηλά. Ήσυχη και ώριμη πια, βρήκε και 

ακολούθησε όσα είχε σπείρει, που τώρα είχαν γίνει δέντρα, και επέστρεψε στο  σπίτι 

της. Μετά  από λίγο ακούστηκαν ποδοβολητά αλόγου που πλησίαζαν…  

Η ΠΟΡΦΥΡΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΤΗΣ 

Ζούσε κάποτε σ’ ένα νησί του Αρχιπελάγους η Πορφυρένια, μια κοπέλα 

χαρισματική κι ευαίσθητη.  Ο παππούς της, άνθρωπος ευλογημένος από τους 

αγγέλους τη νύχτα των Θεοφανίων, της είχε υποσχεθεί ότι μετά θάνατον θα της 

στείλει ένα μαντολίνο, για να εκφράσει με τη μουσική τις ανησυχίες της ψυχής της. 

Το όργανο αυτό, που ανήκε σ’ έναν Έλληνα μετανάστη στην Αμερική, έφτασε στο 

σπίτι της με τρόπο μαγικό, ανορθολογικό. Με τον ίδιο τρόπο εμφανίστηκε στο 

δωμάτιό της ένα αειθαλές πλατανάκι, που έμεινε στο σπίτι της. Με το μαντολίνο η 

Πορφυρένια διασκέδαζε τους συγχωριανούς της και δημιούργησε φιλικές σχέσεις με 
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τρεις μεγαλύτερες σε ηλικία γειτόνισσες. Αυτές, πριν πεθάνουν, σε ανταπόδοση για 

την υπέροχη μουσική της χάρισαν πολύτιμα δώρα, με τα οποία έφτιαξε μια προίκα 

ξεχωριστή. Η Μέρζω της χάρισε «ένα ρολόι που οι ώρες του ήταν διαφορετικές 

μυρωδιές… μιλιούνια μυρωδιές»(σ. 18). Η Μέλπω της άφησε κληρονομιά «…το ταψί 

και των γλυκών τη συνταγή …και ..τον μαγικό σκοπό του τραγουδιού που φέρνει τον 

ταχυδρόμο του παραμυθιού» (σ. 25). Η Μαρία της δώρισε ένα πάπλωμα μεταξωτό 

από κομμάτια υφασμάτων, με τα οποία, όταν ήταν μικρή, έντυνε τις κούκλες της. Τα 

ρετάλια αυτά  προέρχονταν από το μαγαζί της οικογένείας της στην Προύσα και τα 

είχε διασώσει η ίδια από τη μικρασιατική καταστροφή (σ. 30). Η Πορφυρένια 

αγάπησε τον Μιχάλη, έναν συγχωριανό της ναυτικό.  Αυτός, όταν πέθανε η μάνα του, 

απελπίστηκε, εγκατέλειψε δουλειά και σπίτι και κατάντησε αλκοολικός.  Η 

Πορφυρένια του συμπαραστάθηκε λόγω και έργω στις δυσκολίες του σώζοντάς τον 

από την πείνα και του ομολόγησε την αγάπη της. Εκείνος μετά από ένα παράξενο 

όνειρο αφυπνίστηκε και αποφάσισε να παλέψει ξανά για τη ζωή του. Ήρθε η ώρα που 

έπρεπε να περάσει τη δοκιμασία του γάμου, γι’ αυτό ξεκίνησε το δικό του οδοιπορικό 

σε κόσμο άγνωστο. Στην πορεία του συνάντησε  έναν γέρο, το ριζικό του, που του 

έδωσε συμβουλές καθώς και ένα κόκκινο πουγκί γεμάτο χρυσές λίρες, κληρονομιά 

της μάνας του. Το ριζικό του ανέθεσε να ‘βρει το παγωμένο βουνό και να το κάνει να 

λιώσει’ (σ. 41). Μετά από επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες όταν ο ήρωας 

συνειδητοποίησε την αγάπη του για την Πορφυρένια, κατόρθωσε  να λιώσει το 

παγωμένο βουνό,  να απεγκλωβίσει το κανελί αλογάκι που βρισκόταν μέσα σ’ αυτό 

και να φτάσει ως τη θάλασσα. Με τις χρυσές λίρες ναυπήγησε το κόκκινο καΐκι του  

ονείρου  του, το ονόμασε «Πορφυρένια»  και ξεκίνησε για την επιστροφή. Η 

Πορφυρένια, επειδή είχε περάσει αρκετός καιρός, νόμισε πως ο Μιχάλης δεν θα 

γυρίσει πια κοντά της, απελπίστηκε και αποπειράθηκε ν’ αυτοκτονήσει με πνιγμό στη 

θάλασσα. Όμως τα δέντρα την τύλιξαν  με τις ρίζες τους και δεν άφησαν να την 

παρασύρει το ρεύμα στα βαθιά. Ο Μιχάλης τη βρήκε να επιπλέει μέσα στο νερό σαν 

υπνωτισμένη, την τράβηξε πάνω στο καράβι του και την έσωσε. Ύστερα την 

παντρεύτηκε και την έκανε καπετάνισσα στο πλοίο του, που έγινε το σπίτι τους. 

Τοποθέτησαν σ’ αυτό όλα τα δώρα και από τότε ταξιδεύουν μαζί στη θάλασσα του 

Αιγαίου έως σήμερα.   
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 ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΙΘΑΡΙ 

Η μικρή Ελένη ζει με τη μητέρα, τη γιαγιά και τον παππού της στη Λέσβο, το 

νησί τους. Με τον μικρασιάτη πρόσφυγα παππού Μανόλη μοιράζεται παραμύθια και 

θρύλους, αστεία και γλυκά του κουταλιού, παιχνίδια και καρπούζια, απογευματινούς 

περιπάτους και περιπέτειες στις εξοχές όλες τις εποχές του χρόνου. Μαζί σκαρώνουν 

σκανταλιές για να πειράξουν τη γιαγιά και τη μαμά. Πολλές φορές  «ο παππούς της 

την έπιανε από το χέρι και έπαιρναν αντάμα το απόμερο μονοπάτι» (σ. 9), εκεί που ο 

χώρος και ο χρόνος συναντώνταιꞏ εκεί περνά της ιστορίας και της μνήμης ‘ποταμός’, 

μία έννοια, λέξη και εικόνα που περιλαμβάνει το όλον, με τρόπο μυστηριακό, ασαφή 

και γι’ αυτό γοητευτικό, για τη μικρή ηρωίδα. Από την παραλία της αρχαίας 

Μήθυμνας αγνάντευαν οι δυο τους, την αντικρινή στεριά, τη Μικρά Ασία, καθώς και 

τη θάλασσα που ενώνει τις δυο στεριές. Σ’ αυτή τη θάλασσα η  μικρή Ελένη πολλές 

φορές έριχνε το τόπι της, με τη συναίνεση του παππού, ελπίζοντας πως «μπορεί να 

περάσει απέναντι, να το πάρει κανένα Τουρκάκι και να παίζει κι αυτό» (σ. 10). Κάθε 

φορά στην επιστροφή μάζευε και έβαζε στο καλαθάκι της θραύσματα αγγείων της 

αρχαίας εποχής, που αφθονούσαν στην περιοχή. Όταν σε κάποια χειμωνιάτικη βόλτα 

τους βρίσκουν στην παραλία ένα τούρκικο πασουμάκι, που η θάλασσα είχε ξεβράσει, 

ο παραμυθάς παππούς, για να ερμηνεύσει την προέλευσή του, σκαρφίζεται ένα 

αυτοσχέδιο παραμύθι χωρίς λόγια οργής ή μίσους για τους Τούρκους. 

Τα χρόνια περνούν, η Ελένη μεγαλώνει και γίνεται δασκάλα, ο παππούς έχει 

πεθάνει αλλά η μνήμη του μένει ριζωμένη στην καρδιά της. Τα καλοκαιρινά  

απογεύματα  με τα παιδιά της γειτονιάς της κάνει την ίδια διαδρομή που έκανε μαζί 

του και συζητούν για φανταστικά πουλιά, τα «προσφυγάκια», για τους πρόσφυγες 

που έχουν βρει καταφύγιο στο νησί τους μετά τη μικρασιατική καταστροφή, καθώς 

και για τη νοσταλγία των χαμένων πατρίδων στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Ένα 

βράδυ αυγουστιάτικο η ηρωίδα σε όνειρο συνομιλεί με τον παππού, που την 

προτρέπει: «ν’ αγαπάς και να θυμάσαι» (σ. 29). Βαθιά συγκινημένη κατεβαίνει στο 

υπόγειο του σπιτιού της, αδειάζει στο πάτωμα τα καλαθάκια με τα σπασμένα αγγεία 

των παιδικών της χρόνων και τα βλέπει από μόνα τους να συνενώνονται και να 

σχηματίζουν μισό πιθάρι. Τότε η Ελένη συνειδητοποιεί ότι τα υλικά απομεινάρια του 

παρελθόντος, μαζί με τις άυλες μνήμες, αποτελούν την πατρίδα της καρδιάς που δεν 

έχει σύνορα. Και διαισθάνεται τον ‘ποταμό’ του παππού να γίνεται δικός της και να 
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την πλημμυρίζει δάκρυα. Την επόμενη μέρα αποφασίζει να μεταδώσει αυτή την 

βιωμένη γνώση στα παιδιά, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο παππούς της με την ίδια. 

 

 ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΗΣ 

 «Μια φορά κι έναν καιρό, όπως στα παραμύθια, σ’ ένα σπιτάκι εξοχικό, 

ανάμεσα στα δέντρα και στη θάλασσα, ζούσε απομονωμένη από τους ανθρώπους, 

εκείνη που αγαπούσε όσα δεν έβλεπαν οι άλλοι»(σ. 5). Η Αταίριαστη «ζούσε με τις 

σιωπές των αισθήσεων…»(σ. 6) και «πότιζε τη ζωή και τα κύτταρά της … με λέξεις» 

(σ. 7). «Ζούσε δίπλα στη φύση , μέσα στη φύση, με τη φύση. Αυτό την έκανε 

ακατανόητα αφύσικη» (σ. 7). Στην πλάτη της υπήρχε μια ρόδινη πληγή, που την 

υποχρέωνε να στέκεται ορθή, με αποτέλεσμα να πάρει το κορμί της «μια στάση 

περήφανη που θύμιζε μπαλαρίνα»(σ.7). Τα μοναδικά πλάσματα που την συντρόφευαν 

ήταν μια μαύρη γάτα, που την ονόμασε Νύχτα, κι ένας πετεινός. Κουρασμένη από 

των άκαμπτων συναναστροφών τη φθορά, αναζήτησε καταφύγιο στων λέξεων τη 

θωπεία. Διάβαζε κι έγραφε. Ανακάλυψε ολόκληρο τον κόσμο μέσα στις σελίδες των 

βιβλίων. Σ’ ένα από αυτά ερωτεύτηκε τον ήρωα, έναν άντρα τέλειο, που είχε όλα όσα 

εκείνη ήλπιζε κι ευχόταν. «Με φιλοκαλία οι άγιες λέξεις συναρμολόγησαν τη μορφή 

και τον χαρακτήρα του»(σ.17). Η επιθυμία και η φαντασία της έδωσαν ζωή στον 

‘χάρτινο’ ήρωα, ο οποίος την επισκεπτόταν για 40 νύχτες. «Εκείνος δραπέτης των 

σελίδων. Εκείνη παράνομη της λογικής»(σ. 25). Ώσπου μια νύχτα εκείνη αποφάσισε 

να ακολουθήσει τον ήρωα στις σελίδες του βιβλίου του και να ζήσουν εκεί μαζί. 

Συγγενείς και φίλοι την έψαχναν με τη βοήθεια των ΜΜΕ. Και κανείς δεν μπορούσε 

να εξηγήσει πώς «ένα πασίγνωστο βιβλίο, που μάλιστα ο συγγραφέας του έχει 

πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, να βρίσκεται με ένα επιπλέον πρόσωπο στη δράση 

του»(σ. 26). Ακόμη και στα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης. Το μυστήριο παραμένει 

αδιερεύνητο… 

 ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ 

Οι άγγελοι των κοχυλιών 

Η πρώτη ιστορία ταξιδεύει τον αναγνώστη σε κάποια νησιά Κοχύλια, που 

φιλοξενούσαν αγγέλους. Αυτοί την ημέρα κρύβονταν στο γαλάζιο της θάλασσας και 

μόνο τη νύχτα εμφανίζονταν καθισμένοι πάνω σε κόκκινα  κοράλλια.  Κανείς ποτέ 
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δεν είχε δει την εικόνα των αγγέλων εκτός από ένα καράβι. Οι ναυτικοί του δεν 

μαρτύρησαν το μυστικό σε κανέναν.  

Έναστρα Σκαντζοχοιράκια 

Ένας μικρός σκαντζόχοιρος, πατέρας και σύζυγος, συνάντησε στο δρόμο του 

τη νύχτα καθισμένη κάτω από ένα δέντρο. Στάθηκε τυχαία κοντά της και, δίχως να το 

καταλάβει, γέμισαν τ’ αγκάθια του με  άστρα του ουρανού.  Μέσα σε ρώγες 

σταφυλιών τα μετέφερε στη φωλιά του και τα προσέφερε ως γεύμα στην οικογένειά 

του, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν όλα τα μέλη της αστέρια στα αγκάθια τους. Έτσι 

στολισμένα τα σκαντζοχοιράκια τριγυρνούν στους αγρούς, συνεχίζοντας χωρίς 

έπαρση το δικό τους ταπεινό και ήσυχο δρόμο.  

Το φίδι και τα φιδολούλουδα 

Ήταν ένα φίδι τεράστιο και εξαιτίας του μεγέθους του δυστυχισμένο. Και μια 

γυναίκα, η Μυρσίνη, που «αγαπούσε τη φύση και την τιμούσε σαν μάνα της» (σ. 12), 

που συμπονούσε  και  τάιζε το τεράστιο φίδι που στενοχωριόταν. Με «την καλή της 

την καρδιά» (σ. 12) το φρόντισε κι έναν «ολόκληρο χειμώνα» το ζέσταινε με «λόγια 

παχιά, μαλακά, βελούδινα, ζεστά, μελένια λόγια που γίνανε χάδια κι όνειρα, γίνανε 

μάγια καλά» (σ. 12-13).  Την άνοιξη το «φίδι λουλούδισε, άνθισε», μεταμορφώθηκε 

σε φιδολούλουδα, με τα οποία τρέφονταν τα μικρά φιδάκια του κάμπου. Και το 

τεράστιο φίδι ευχαριστήθηκε, διότι «ο καλός ο λόγος και το φίδι το μεταμορφώνει» 

(σ. 13).  

«Η χήνα και τα μαύρα μαργαριτάρια» 

Μια χήνα ζούσε σε μια λίμνη μακρινή, από την οποία επιθυμούσε να ξεφύγει 

διακαώς.  Ώσπου μια νύχτα του χειμώνα έσπασε της λίμνης τον κλοιό, επαναστάτησε, 

έφυγε για το άγνωστο κι «έφτασε σε μέρος έφεγγο» (σ. 15). Εκεί ένας ναύτης από τη 

Λήμνο, «χλομός» και λυπημένος, έπινε  μόνος. Η χήνα τον πλησίασε και σιωπηλή 

άκουσε ως το πρωί την εξομολόγηση του άτυχου έρωτά του. Την   επόμενη μέρα 

εκείνος της φόρεσε στο λαιμό ένα βραχιόλι από μαύρα μαργαριτάρια και την πήρε 

μαζί του στο νησί του, τη Λήμνο, όπου ζουν έως σήμερα.  
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«Ο γάιδαρος με τα μικρά αυτιά» 

Ένας γάιδαρος με μικρά αυτιά ήταν δυστυχισμένος, επειδή ήταν 

διαφορετικός, γι’ αυτό και όλοι τον κορόιδευαν. Αυτός αρχικά υπέμενε τα κακόβουλα 

πειράγματα των συγχωριανών του, μέχρι που αποφάσισε ν’ απομακρυνθεί από το 

χωριό. Μόνος του γύριζε στους αγρούς, ώσπου ένα πρωινό Πρωτομαγιάς τον 

συνάντησε ένα κορίτσι μοναχικό, η Ζωίτσα. Εκείνη τον δέχτηκε όπως ήταν και από 

τότε οι δυο τους έκαναν συντροφιά καλπάζοντας στην πανδαισία της φύσης. Κι έτσι 

συμπληρώνοντας ο ένας τις ανάγκες του άλλου βρήκαν ό,τι επιθυμούσαν. 

«Ο μικρός Αχιλλέας και οι πεταλούδες» 

Ο Αχιλλέας είναι ένα νεογέννητο μωρό που ένα μεσημέρι στην αυλή του 

σπιτιού του το επισκέφθηκαν τρεις πεταλούδες. Αυτές, σαν άλλες Μοίρες,  του 

προσέφεραν τα δώρα τους. Η γαλάζια πεταλούδα τον μοίρανε με υπομονή. Η πράσινη 

με αισιοδοξία. Και η πορτοκαλιά με αγάπη. Αυτός μεγάλωσε με τα δώρα τους κι 

έζησε με αυτά ευτυχισμένος έως τα βαθιά του γεράματα σκορπίζοντας γύρω του 

αγάπη. Η ιστορία είναι αφιερωμένη στον πατέρα της Φραγκούλη. 

«Ο Αντώνης και η Καλημέρα» 

Δύο νέοι, ο Αντώνης και η Καλημέρα ζούσαν στην ίδια πόλη μόνοι κι 

άγνωστοι μεταξύ τους. Το κορίτσι έμενε σ’ ένα σπίτι «που οι πόρτες και τα παράθυρά 

του ήταν κατάκλειστα ολημερίς» (σ. 25) κι όλοι πίστευαν πως ήταν ακατοίκητο. Η 

Καλημέρα, αν και ονομαζόταν έτσι, «δεν μπορούσε ν’ αντικρίσει το φως του ήλιου» 

(σ. 25). Μόνο τα βράδια έβγαινε και πότιζε τον κήπο της. Ο Αντώνης ζούσε στην 

άλλη άκρη της πόλης μελετώντας βιβλία και αστέρια στον ουρανό μ’ ένα τηλεσκόπιο. 

Ανακάλυψε το σπίτι της Καλημέρας μέσα στο σκοτάδι από το φως που 

ακτινοβολούσε, πλησίασε, την είδε και της μίλησε. Εκείνη όμως είχε ξεχάσει να μιλά. 

Η συνάντησή τους εκείνη τη νύχτα στάθηκε μοιραία και τους άλλαξε τη ζωή. Έγιναν 

φίλοι κι έπειτα ζευγάρι, που μοιραζόταν  στιγμές και χαίρονταν ο ένας την παρέα του 

άλλου. 

 «Η κυδωνιά και τα κυδώνια της»   

Στην ιστορία αυτή ηρωίδα είναι «μια κυδωνιά ολομόναχη» στην όχθη ενός 

ποταμού. Η κυδωνιά ήταν δώδεκα μήνες ανθισμένη. Ερχόταν ένα παλικαράκι κι 
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ακουμπούσε στον κορμό της, ξαπόσταινε στον ίσκιο της και ονειροπολούσε. Όταν 

εκείνος κάποτε χάθηκε και δεν ξαναγύρισε κοντά της, τα λουλούδια της 

φυλλορρόησαν και στη θέση τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι χνουδάτοι, 

στυφοί καρποί του δέντρου.  Όλοι όσοι δοκίμασαν,  τους θεώρησαν ακατάλληλους 

προς βρώση, εκτός από μία κόρη, ερωτευμένη και πληγωμένη, που είχε την υπομονή 

να βρει τρόπους να τους μαγειρεύει.  Όλοι σιγά σιγά άρχισαν να συνηθίζουν τα 

κυδώνια. Κι έμαθε η κόρη και η κυδωνιά και όλος ο κόσμος «πως και της πίκρας ο 

καρπός πολύτιμος είναι!»(σ. 30). 

«Η κόκκινη κλωστή» 

Μια φορά κι έναν καιρό το παραμύθι μεταμορφώθηκε κι έγινε ένα κόκκινο 

μεταξωτό μαντήλι, που τυλίχτηκε στο λαιμό μιας γυναίκας.  Κι αφού «χόρτασε 

αλήθειες και εικόνες, κάθισε με τα παιδιά και δεν έλεγε να φύγει» (σ. 32).Το μαντίλι 

όμως παρασύρθηκε από το βοριά, σκάλωσε πάνω σ’ ένα γαϊδουράγκαθο και σχίστηκε 

σε πολλές κόκκινες κλωστές, που γέμισαν τον αέρα. Οι κλωστές ταξιδεύουν κι όπου 

κάθονται γεννιούνται παραμύθια. Μια τέτοια κλωστή, που κάποιοι τυχεροί θα 

συναντήσουν, περιμένει για να ξεκινήσουν όλα τα καινούρια παραμύθια. 

 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 

Η μικρή Ροδιά και οι γονείς της είναι οικονομικοί μετανάστες στην Αμερική 

του 1950-60. Με τη μητέρα της, την Περσεφόνη, παίζουν και ταξιδεύουν με τη 

φαντασία τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Μόλυβο της Λέσβου. Η μητέρα 

αρρωσταίνει στην ξενιτιά  και ο γιατρός συνιστά ως θεραπεία την επιστροφή στον 

γενέθλιο τόπο. Μητέρα και κόρη επαναπατρίζονται δίχως τον πατέρα, που παραμένει 

στα ξένα. Η μάνα συνέρχεται σταδιακά με τη φροντίδα του οικογενειακού και 

κοινωνικού της περίγυρου.  Μητέρα και κόρη προσαρμόζονται στις στερήσεις και τις 

αλλαγές της ζωής τους, χτίζοντας γερά μεταξύ τους μια ακλόνητη σχέση, ενώ 

προσμένουν υπομονετικά  του πατέρα την επιστροφή. Έτσι μέσα από καθημερινές 

πρακτικές αλλά και με διόδους επικοινωνίας μαγικές, όπως το «Μαντατοπούλι», που 

μετέφερε τα νέα τους, κρατούσαν τη μορφή του πατέρα αλλά και την αγαπητική τους 

σχέση ζωντανή. Όταν σημαίνει η ώρα του γυρισμού του ξενιτεμένου πατέρα, στον 

εορτασμό συμμετέχουν όχι μόνο όλοι οι συγχωριανοί αλλά και ήρωες των 

παραμυθιών  και πλάσματα της φύσης, υπογραμμίζοντας την αίσθηση ευτυχίας και 

πληρότητας.  
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Η μικρή Ροδιά μοιράζεται το χρόνο με  τη μητέρα της. Κάποιες φορές μέσα 

στη φύση με σιωπή, εσωτερική επικοινωνία και ενδυνάμωση από τα δέντρα. Άλλες 

φορές με χαρούμενα παιχνίδια που εμπεριέχουν τη  μάθηση  για τη διαχείριση 

συναισθημάτων και καταστάσεων.  Η κόρη αισθανόταν τη μητέρα  σαν ένα παιδί που 

παίζει μαζί της, ‘το κοριτσάκι με τα ναυτικά’ (σ. 19), όπως εικονιζόταν σε μια παλιά 

φωτογραφία.  Πριν νοσηλευτεί στην πόλη, η μάνα της προτείνει τρόπους για να 

διαχειρίζεται τα συναισθήματα από  τον μητρικό αποχωρισμό. Στην επιστροφή  της 

προσφέρει δώρο ‘μια κόκκινη βαλίτσα γεμάτη βιβλία’ (σ. 22)και την προτρέπει ν’ 

ακολουθήσει το δρόμο της γνώσης και της φαντασίας. Η μάνα γίνεται η  καλύτερη 

φίλη, καθώς η κόρη μεγαλώνει και μαζί μοιράζονται εμπειρίες και ιστορίες (σ. 24) 

στις νυχτερινές τους συζητήσεις.  Στο τέλος αποκαμωμένες πάντα τις παίρνει ο ύπνος, 

και τότε ο παραμυθικός ήρωας Αμμένιος ανοίγει τη χρωματιστή  ομπρέλα με τα 

όνειρα. Η μητέρα την προετοιμάζει με μύθους και παραμύθια για την   ώρα του 

οριστικού αποχωρισμού, που  θα οριστεί από το Θάνατο, δίδυμο αδερφό του Ύπνου.  

Τα χρόνια περνούν, η Ροδιά μεγαλώνει, η μάνα γερνά και πονά. Η κόρη είναι 

τώρα αυτή που φροντίζει τη μάνα, ώσπου να φύγει για το μεγάλο ταξίδι. Τότε η 

Ροδιά ανακαλεί προς δικήν της παραμυθία τον αρχαιοελληνικό μύθο της Δήμητρας 

και κόρης κάνοντας τη φύση και την εναλλαγή των εποχών μέτοχο στο πένθος της.  

Κι έτσι κάθε φθινόπωρο,  που τα φύλλα των δέντρων πέφτουν στη γη, η μάνα 

Περσεφόνη επιστρέφει έξω απ’ το παράθυρο της Ροδιάς, ως ανάερη φιγούρα νέας 

γυναίκας  με γαλάζια φορεσιά και χαιρετά την κόρη. Το ίδιο συμβαίνει και την 

άνοιξη, που η πλάση ξαναγεννιέται.  Μέσα από τον μύθο η ηρωίδα συνεχίζει  

‘αλλιώς’ (σ. 31) τη σχέση της με τη νεκρή μητέρα,  ενώ ‘τα πουλιά κελαηδούν 

αποφασισμένα την ομορφιά της ζωής’ (σ. 31).   

  

ΕΦΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑ … ΕΦΤΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

«Η επίσκεψη» 

Η Φλούδω ήταν μια χαρούμενη γυναίκα που ζούσε στην εξοχή, καλλιεργούσε 

τη γη, «ζούσε τα θαυμαστά της φύσης…με όλα συμφιλιώθηκε, σε όλα επέτρεψε να 

μπουν στη ζωή της με νόημα και αξία»(σ. 7). Τα χρόνια πέρασαν, γέρασε κι έμεινε 

στο κρεβάτι. Δυο δέντρα, μια βελανιδιά κι ένας πλάτανος, την επισκέφθηκαν και 

μίλησαν μαζί της για να την ενθαρρύνουν. Την ώρα της επίσκεψης ο πλάτανος 
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μεταμορφώθηκε  σε πανάρχαια σεκόγια, για να μεταφέρει στη Φλούδω «την αρχαία 

αγάπη όλων των δέντρων»(σ. 8). Και αυτή χαμογελώντας ανακουφισμένη σκέφτηκε 

πως «όταν τέτοια δέντρα έρχονται δίπλα σου στην ανημπόρια, είναι σαν να σε 

επισκέπτεται ο Θεός» (σ. 8). 

«Η κερασιά» 

Κάποια μέρα του Οκτώβρη σ’ ένα ορεινό χωριό «έβρεξε ο ουρανός κεράσια» 

(σ.9). Όλοι σάστισαν. Μόνο ένας μικρός, ο Δημήτρης, κράτησε τα κουκούτσια και 

φύτεψε ένα. Από το κουκούτσι του φύτρωσε μια κερασιά.  Το παιδί δέθηκε πολύ μαζί 

της. Όταν μεγάλωσε, έγινε δάσκαλος, και γύρισε ξανά να διδάξει στο χωριό του.  

Μετά από πολλά χρόνια, κάποιον χειμώνα ένας κεραυνός κατέστρεψε το δέντρο. Ο 

Δημήτρης από τη βαριά λύπη και τον πόνο του έμοιαζε «ζωντανός νεκρός» (σ.11) 

Όμως το δέντρο μεταμορφωμένο σε νυφούλα ήρθε μέσα σε όνειρο και του είπε να 

γεμίσει με κερασιές το χωριό του φυτεύοντας τα υπόλοιπα κουκούτσια, που κρατούσε 

φυλαγμένα στο βαζάκι των παιδικών του χρόνων. Αυτό και έκανε. Τα δέντρα 

φύτρωσαν, ο κύριος Δημητράκης καμάρωνε και το χωριό από Πλαγιά μετονομάστηκε 

σε Κερασιά. 

«Η κερασιά του λιμανιού» 

Μια βάρκα που λεγόταν Κερασιά, βρισκόταν στο λιμάνι κοντά στο σπίτι ενός 

μικρού κοριτσιού. Κάθε βράδυ το κορίτσι ζητούσε από τον πατέρα του να κατεβούν  

στο λιμάνι. Εκεί, με έμπνευση από το όνομα «κερασιά» φανταζόταν τη βάρκα να 

μεταμορφώνεται σε δέντρο κερασιάς, να γεμίζει άνθη και καρπούς, να λάμπει σαν 

νύφη στο φεγγαρόφωτο. Και με την εικόνα αυτή που είχε πλάσει με τη φαντασία της, 

επέστρεφε για ύπνο στο σπίτι ευχαριστημένη.  

«Η ορχήστρα» 

Ένας πλανόδιος μουσικός, ο Τριαντάφυλλος,  σ’ ένα σταθμό επαρχιακών 

λεωφορείων, μ’ ένα βιολί παίζει μουσική για τους περαστικούς. Στον έπαινο της 

αφηγήτριας σχετικά με το παίξιμό του, εκείνος απάντησε: «Είναι που δεν παίζω 

μόνος μου. Είμαστε ολόκληρη ορχήστρα: ο άνεμος, τα πουλιά κι εγώ» (σ. 17). Το ίδιο 

βράδυ η αφηγήτρια μετέφερε στον φίλο της Νάσο, την σκηνή στον σταθμό. Εκείνος 

την πληροφόρησε πως ο ίδιος μουσικός είχε πει μια άλλη φορά: «Για δες ψηλά τον 

ουρανό. Εγώ τον κάνω ελληνικό, όταν παίζω το βιολί μου»(σ.18).  Και η αφηγήτρια 
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συμφωνεί ότι μέσα από την ιστορία αυτή «κι εγώ είδα αυτόν τον ουρανό στα μάτια 

του πιο ελληνικό από ποτέ»(σ. 18).  

«Ο Ποτούλης» 

Ένας σκύλος, ο Ποτούλης, ζούσε με το αφεντικό του σ’ ένα ορεινό χωριό. 

Ήταν ο πιστός του φύλακας για χρόνια. Όταν ο χωρικός χρειάστηκε να κατέβει στην 

πόλη για θέματα υγείας, άφησε μόνο το σκύλο του πίσω στο χωριό. Ο Ποτούλης 

ξεκίνησε να βρει το αφεντικό του κι έκανε τρεις μέρες δρόμο, ώσπου να τον εντοπίσει 

στο νοσοκομείο. Εκείνος καταχάρηκε και καμάρωνε για το πιστό του σκυλί. Όταν 

όμως μετά από μέρες ήρθε η ώρα της επιστροφής στο χωριό, ο χωρικός δεν πήρε μαζί 

του το σκύλο με το αυτοκίνητο αλλά «Άντε Ποτούλη, ακλούθα, τον έμαθες το 

δρόμο» (σ. 22), του είπε. Μα ο Ποτούλης δεν το άντεξε. Σκέφτηκε διαφορετικά. 

«Έκανε στροφή. Άλλαξε δρόμο και χάθηκε σε άγνωστο μονοπάτι… Γιατί η 

μονόπλευρη αγάπη είναι άδικο»(σ. 22).  

«Το σμαράγδι και το κεχριμπάρι» 

Στην επόμενη ιστορία αφηγήτρια των ιστοριών είναι μια γάτα, η Πουπέτα, η 

οποία εμφανίζεται θυμωμένη για το μελαγχολικό συναίσθημα που προκαλεί η 

προηγούμενη ιστορία με τον Ποτούλη, όταν της την διαβάζει η κυρά της, η οποία την 

συνέγραψε. Επιπλέον ζηλεύει συνεχώς την άλλη, μικρότερη γάτα του σπιτιού, τη 

Μελένια, με την οποία συνεχώς συγκρίνεται. Διεκδικεί διαρκώς την προτεραιότητα 

στην αγάπη και την προτίμηση της «συγκατοίκου» της. Με στυλ, χιούμορ και 

σαρκαστική διάθεση, περιγράφει στιγμιότυπα από την καθημερινότητα κοντά στη 

συγγραφέα και εκπαιδευτικό «συγκάτοικό της» και τονίζει την αμοιβαιότητα των 

συναισθημάτων αγάπης μεταξύ τους.  

«Τα ορφανά μολύβια» 

Στην ιστορία αυτή όλα τα μολύβια που ένιωθαν ξεχασμένα και 

παραγκωνισμένα, μαζεύτηκαν στο σπίτι του συγγραφέα Νάσου Θεοφίλου. «Είχαν 

συγκεντρωθεί μολύβια από τα πέρατα της γης. Εξόριστοι πολλών πατρίδων. Το 

κουρασμένο κορμί τους χαρτογράφησε ένα κοινό σύμβολο: ένα τεράστιο 

ερωτηματικό παράπονο»(σ. 33) Ήθελαν να διαμαρτυρηθούν, διότι οι άνθρωποι δεν τα 

χρησιμοποιούσαν πια και στη θέση τους είχαν τοποθετηθεί οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές. Ο Νάσος Θεοφίλου αφού τα άκουσε με προσοχή, τα φρόντισε, τους 
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έξυσε τις μύτες και επειδή  «…είχε τις λέξεις σε μεγάλη υπόληψη... Δεν θα σας 

αφήσω ορφανά, φιλότιμα  μολύβια μου, είπε αποφασισμένος… Και τις επόμενες 

μέρες και τα επόμενα χρόνια κάθισε στο γραφείο του και έγραψε ιστορίες 

χειροποίητες. Με λέξεις ακριβές, πολύτιμες σαν μάλαμα»(σ. 36). 

 

ΚΑΤ-ΓΑΤ-ΚΑΡΑΓΑΤ  

Η Πουπέτα είναι μια φιλότεχνη γάτα, που από καιρό έχει εγκαταλείψει τον 

αδέσποτο βίο και συγκατοικεί με μια δασκάλα, που είναι και συγγραφέας. Η γάτα 

αποφασίζει να εξιστορήσει τις αναμνήσεις από την κοινή τους ζωή, για να ξεχάσει 

τον αναγκαστικό εγκλεισμό της στο σπίτι. Έτσι ξεκινά να γράφει το δικό της βιβλίο 

μέσα στο παραμύθι. Στο βιβλίο της περιγράφει τον τρόπο που διασκεδάζει τα βράδια 

παρακολουθώντας τα όνειρα της κυρίας της σαν κινηματογραφική ταινία. Κατάφερε  

μάλιστα να μπαινοβγαίνει στα όνειρα και να τροποποιεί την έκβασή τους με της 

ουράς της το χτύπημα και τις μαγικές λέξεις  κατ-γατ-καραγάτ! Στο πρώτο κεφάλαιο 

με τίτλο «Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά» η γάτα αλλάζει το 

όνειρο της κυράς της, εκπληρώνοντας τη δική της επιθυμία αντί της επιθυμίας 

εκείνης και μετατρέπει το φορτίο του καραβιού από γαλάζια τριαντάφυλλα σε 

σαρδέλες Καλλονής. Στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια», η 

δράση του ονείρου εκτυλίσσεται στο παρελθόν. Το δεύτερο όνειρο έγινε εφιάλτης, 

όταν η δασκάλα έμαθε ότι στο χωριό της ξυλοκόποι έκοψαν τις μισές ελιές από την 

αυλή του σχολείου.  Η γάτα παρενέβη στον νυχτερινό εφιάλτη της λυπημένης κυρίας 

της και τον μετέτρεψε σε χαρούμενο όνειρο: με το χτύπημα της ουράς της και τις 

μαγικές λέξεις  κατ-γατ-καραγάτ «κρυμμένη πίσω από έναν ευκάλυπτο» (σ. 30), 

κατόρθωσε να τοποθετήσει τους κομμένους κορμούς των δέντρων στη θέση τους, με 

αποτέλεσμα οι ξυλοκόποι ν’ αποχωρήσουν τρομαγμένοι κι  άπρακτοι. Το δάκρυ της 

δασκάλας έγινε χαμόγελο. Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Τα Πλατανόπαιδα» το 

όνειρο εκτείνεται στο μέλλον. Την δασκάλα, που δεν πηγαίνει πια στο σχολείο, 

επισκέπτονται στο σπίτι της οι μαθητές της, τα Πλατανόπαιδα, «ιπτάμενα παιδιά με 

πράσινες μπέρτες» φτιαγμένες από «τεράστια φρέσκα πλατανόφυλλα» (σ. 36). Μαζί 

σχεδιάζουν και οργανώνουν ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, τις οποίες 

τα παιδιά  εκτελούν. Η χαρά και η ικανοποίηση της δασκάλας λειτουργεί ως κίνητρο 

για την Πουπέτα, που ‘ζωντανεύει’ τον Πάρη, τον εκπρόσωπο των παιδιών στο 
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όνειρο, έρχεται σε μυστική συνεννόηση μαζί του και τον καλεί να υποσχεθεί και να 

δεσμευτεί πως αυτός και η παρέα του θα είναι «πάντα τα Πλατανόπαιδα της αγάπης, 

του ωραίου και του καλού» (σ. 41), σύμφωνα με την επιθυμία της αγαπημένης της 

κυρίας. Το επόμενο πρωί στο μπαλκόνι του σπιτιού βρέθηκε μια γλάστρα και μια 

κάρτα με αφιέρωση: «Από τα Πλατανόπαιδα με αγάπη» (σ. 43). Όνειρο και 

πραγματικότητα έγιναν ένα. Η Πουπέτα ολοκλήρωσε τη συγγραφή του βιβλίου της 

και χαρούμενη φεύγει για διακοπές. 

 

ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

«Στρώμα από λέξεις»  

Σ΄ ένα μικρό σπιτάκι στο δάσος των λέξεων ζει «ο ποιητής των παραμυθιών, 

αυτός που παίρνει τις αλήθειες και τις κάνει πιο αληθινές» (σ. 7), αφού όταν κοιμάται 

του μιλούν στα όνειρά του, παιδιά, νεράιδες, δέντρα, αστέρια, ακόμη και οι ίδιες οι 

λέξεις, που συγυρίζουν τις γωνίες του μυαλού του. Το πρωί μετατρέπει τα όνειρα  σε 

ιστορίες. Έχει κοντά του το Μαντατοπούλι και στέλνει τις ιστορίες του στις καρδιές 

των παραμυθάδων ή στα βιβλία. Κάποια βραδιά η συγγραφέας χάθηκε στο δάσος των 

λέξεων και βρέθηκε στο σπιτάκι του. Αυτός την φιλοξένησε και την έβαλε να 

κοιμηθεί «σ’ ένα στρώμα από λέξεις» (σ. 8).  Το πρωί την κέρασε ιστορίες, που 

εκείνη με τη σειρά της θα  μοιραστεί με τους αναγνώστες του βιβλίου της.  

«Ο ευκάλυπτος» 

Ένας ευκάλυπτος αποφάσισε να κάνει υπομονή, για ν’ αντέξει το θόρυβο της 

οικοδόμησης ενός πολυώροφου κτιρίου με γραφεία, που χτιζόταν δίπλα του και του 

έκρυβε το φως και τον αέρα. Όμως εκείνος επιθυμούσε διακαώς και ζητούσε συνεχώς 

φως και αέρα. Το ίδιο ζητούσαν τα πουλιά που ζούσαν στα κλαδιά του και οι 

άνθρωποι  που εργάζονταν στα καινούρια γραφεία του κτιρίου. Το δέντρο άρχισε να 

ψηλώνει, να ψηλώνει συνεχώς «και λίγο λίγο έφτανε τους ορόφους και τους 

ξεπερνούσε» (σ. 11). Οι εργαζόμενοι ενθάρρυναν την προσπάθειά του με τις 

ζητοκραυγές τους, ώσπου στο τέλος ξεπέρασε όλο το κτίριο και βρήκε τον αέρα και 

το φως που χρειαζόταν, δίνοντας χαρά μεγάλη και στους  ανθρώπους και στα πουλιά. 

 



 

188 

 

«Ο λύχνος» 

Ο λύχνος ήταν ένα ψαράκι που προοριζόταν για γεύμα στο σπίτι του Γιάννου. 

Όμως ήταν ακόμη ζωντανό και σπαρταρούσε στο νεροχύτη. Ο Γιάννος μετά από 

γρήγορη σκέψη αποφάσισε να μην το αφήσει να πεθάνει. Το έβαλε σε μια σακούλα 

με γλυκό νερό, έτρεξε γρήγορα στην παραλία κι έριξε το μισοπεθαμένο ψάρι στη 

θάλασσα. Συγκινημένος το εμψύχωνε με τα λόγια του να κάνει προσπάθεια να ζήσει. 

Όταν εκείνο ζωντάνεψε ο Γιάννος το επιβράβευσε και το αποχαιρέτησε. Εκείνο 

γύρισε πίσω, ευχαρίστησε το Γιάννο και χάθηκε στη θάλασσα.  

«Η Μυρτώ και το φεγγάρι» 

Ένα μικρό κορίτσι, η Μυρτώ, εντυπωσιάζεται κάποιο βράδυ μπροστά στη 

θάλασσα ατενίζοντας την πανσέληνο. Εγκαταλείπει παιχνίδια και συντρόφους και 

απορροφημένη, δεν απαντά στους γονείς και τους φίλους της που την αναζητούν. Την 

βρίσκουν ν’ αγναντεύει σιωπηλή και μαγεμένη του φεγγαριού την ομορφιά. Όταν την 

ανακαλύπτουν οι άλλοι να κάθεται ολομόναχη κι εκστατική, σιωπούν. Κατόπιν  

ακολουθούν το δρόμο του μικρού κοριτσιού σ’ αυτό το μοναχικό ταξίδι στην 

ομορφιά της σιωπής,  που από τη στιγμή εκείνη και ως την αυγή γίνεται και δικό τους 

ταξίδι. 

«Οι χαμένες ώρες»  (Άσκηση ορθογραφίας) 

Η επόμενη ιστορία αποτελεί την απάντηση του παππού στην απορία του 

εγγονού του: «Πού πάει, παππού, η ώρα που χάθηκε;». Ο ηλικιωμένος του εξηγεί  

πως οι ώρες δε χάνονται, γιατί οδηγούν τα πράγματα στο ωραίο και το ώριμο. Και 

πως πρέπει να έχει κανείς υπομονή και να περιμένει ήσυχα, για να ωριμάσει ό,τι 

ωραίο δημιουργήθηκε. Οι χαμένες ώρες τελικά δεν χάνονται αλλά υπάρχουν  «μέσα 

σε όλα τα ωραία και τα ώριμα» (σ. 25).  

«Το δώρο που άργησε» 

Η Αντριάνα, μαθήτρια της Β΄ τάξης, ρωτά τη δασκάλα της μήπως τυχόν ο 

Άγιος Βασίλης καθυστέρησε, αφού δεν της έφερε ακόμη το δώρο της. Εκείνη τη 

διαβεβαιώνει ότι ο καλός Άγιος δεν την ξέχασε και ότι ίσως γι’ αυτήν «να έχει κάτι 

πολύ ξεχωριστό» (σ. 27). Η υπομονή και η ελπίδα της μικρής μαθήτριας 

ανταμείβονται, αφού το δώρο, «ένα βιβλίο νεογέννητο» (σ. 28), έργο του αγαπημένου 
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της συγγραφέα, πράγματι καταφτάνει. Της το φέρνει «το Μαντατοπούλι, ένα πουλάκι 

ειδικών καθηκόντων» (σ. 28). Και η μικρή Αντριάνα μαθαίνει ότι «το καλό αργεί 

καμιά φορά αλλά έρχεται» (σ. 29). 

 «Ελιά στο πέλαγος» 

Ο μικρός Σωτήρης στο νησί του φαντάζεται και περιγράφει στη μητέρα του 

πως μια ελιά φυτρώνει από τα κουκούτσια που πετά στη θάλασσα μπροστά στο σπίτι 

του. Επιθυμεί να γίνει καπετάνιος και να ταξιδέψει στον κόσμο όλο με καράβι την 

ελιά του. «Πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο ο Σωτήρης, έγινε καπετάνιος και 

έφαγε τις θάλασσες με το κουτάλι» (σ. 34). Η φαντασία του, όμως έγινε το σωσίβιο 

και η παρηγοριά του. Κάποιο βράδυ στη γέφυρα του καραβιού αντίκρισε  ένα δέντρο, 

μια ελιά, να τον ακολουθεί μεσοπέλαγα χωρίς να βυθίζεται. Το δέντρο του 

ομολόγησε πως πάντα τον ακολουθούσε και πως πάντα θα είναι εκεί για εκείνον, 

όσες φουρτούνες και αν του τύχουν στη θάλασσα και στη ζωή. Εκείνος ένιωσε πως 

με τα λόγια του το δέντρο αλλά και ο κόσμος όλος τον αγκάλιαζε τρυφερά.  

«Καλοκαίρι στο κεφάλι» 

Σ’ έναν τόπο που ο χειμώνας «φτάνει γρήγορα και ξεχνά να φύγει» (σ. 37), ζει 

ο μικρός Χαραλάμπης, που σκέπτεται συνεχώς το καλοκαίρι που αγαπά. Το αναζητά 

παντού, το ζωγραφίζει και συνεχώς μιλά γι’ αυτό, αφού «…όσο έλεγε τη λέξη που 

αγαπούσε «καλοκαίρι», τόσο ζεσταινόταν η καρδιά του…» . Ακολουθώντας τη 

συμβουλή ενός κότσυφα αποφασίζει ν’ αγοράσει ένα ψάθινο καπέλο για τον ήλιο σε 

χρώμα κίτρινο, για να ξεγελάσει την κακοκαιρία. Κόντρα στη λογική των εμπόρων 

για το παράκαιρο του αιτήματός του επιμένει αποφασιστικά, ώσπου στο τέλος 

βρίσκει το καπέλο που αναζητά και το φορά. Ο καιρός, όμως, συνεχίζει να παραμένει 

χειμωνιάτικος… Τότε η γιαγιά του τον συμβουλεύει να κάνει υπομονή, να μην χάνει 

την ελπίδα του και να κρατά διαρκώς το καλοκαίρι του στη σκέψη, στο κεφάλι του. 

«Το χελιδόνι του χειμώνα» 

Ένα χελιδονάκι γεννήθηκε την άνοιξη σε μια φωλιά στο καφενείο του 

λιμανιού. Εκεί μεγάλωνε ακούγοντας τις όμορφες μουσικές και μυρίζοντας τις 

μυρωδιές των μεζέδων και του ούζου. Σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει στο καφενείο και 

μάλιστα «προτίμησε τα βράδια να κοιμάται στο ράφι με τα καραφάκια του ούζου» 

(σ.46). Τόσο πολύ αγάπησε το μέρος που γεννήθηκε, ώστε αποφάσισε –κόντρα στη 
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φύση του- να μην αποδημήσει με τα υπόλοιπα πουλιά για τις θερμές χώρες. 

Παρέμεινε στο καφενείο και στη φωλιά που το φιλοξενούσε. Ο ιδιοκτήτης του 

καφενείου σκέφτηκε ότι δεν ήθελε το δικό του χελιδόνι να έχει την τύχη του 

χελιδονιού στο παραμύθι: ‘Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας’, που τον είχε συγκινήσει, όταν 

ήταν εκείνος μαθητής.  Αποφάσισε, λοιπόν,  ν’ αλλάξει  τις συνήθεις πρακτικές του 

εκείνον τον χειμώνα, να κρατήσει το καφενείο ανοιχτό και να βοηθήσει το πουλί, που 

κινδύνευε να πεθάνει από το κρύο και την πείνα. Έτσι κι έγινε. Η απόφασή του ήταν 

από καρδιάς και από τότε «η άνοιξη φώλιαζε στην καρδιά  του καφενείου» (σ. 51). 

  «Σάλασσα πιλά» 

Κάποια μέρα του καλοκαιριού ο Σπύρος συνοδεύει τη γιαγιά του στη 

θάλασσα για μπάνιο. Μόνο που ο εγγονός έχει πια μεγαλώσει και είναι αυτός που 

φροντίζει τις ανάγκες της γιαγιάς και όχι το αντίθετο. Την κρατά και τη στηρίζει να 

μην παραπατήσει και πέσει, τη βοηθά στο κολύμπι και της μιλά με λόγια όμορφα 

διασκεδάζοντάς την. Τραγουδούν μαζί και τραγουδάκια που έλεγαν, όταν ο Σπύρος 

ήταν μικρούλης, και δεν μπορούσε ακόμη να αρθρώσει καθαρά τις λέξεις. Κι έτσι η 

γιαγιά αναπολεί τα νιάτα της και χαίρεται… 

«Η Ευανθία και ο πλάτανος» 

Στην τελευταία ιστορία του βιβλίου ένα μικρό κορίτσι, η Ευανθία, στις 

διακοπές του καλοκαιριού πηγαίνει όλα τα χρόνια στο χωριό της γιαγιάς και του 

παππού. Συνηθίζει να παίζει με τ’ άλλα παιδιά στη σκιερή δροσιά του πλατάνου, που 

δεσπόζει στην πλατεία. Φέτος για πρώτη φορά άκουσε τον πλάτανο να την καλεί 

λέγοντας τ’ όνομά της:  «Ευανθίαα!...Ευανθίαα!».Του απάντησε κι αυτή με τον ίδιο 

τρόπο, καλώντας τον με το όνομά του: «Πλάτανεε!...Πλάτανεε!». Η επικοινωνία 

συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι με την ίδια μορφή. Ο ένας καλούσε τον άλλον μόνο με 

το όνομά του κάθε βραδιά. Ώσπου την τελευταία νύχτα ο πλάτανος προσέθεσε τη 

φράση: «Ωραίο όνομα!» και η Ευανθία ανταπέδωσε: «Ωραίο δέντρο! Και όνομα 

ταιριαστό στην όψη και στην κορμοστασιά σου!».  
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