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Μην ποντάρετε στον πρίγκιπα: τα σεξιστικά 
στερεότυπα στα κλασικά παραμύθια και 

η ανατροπή τους

Ιωάννα Δημητρακάκη, Ελένη Ντζάνη, Ιωάννα-Μαρία Χρονοπούλου

ΕΙσΑΓωΓή

Η εισήγησή μας δανείζεται το όνομά της από το βιβλίο «Don’t bet on the Prince: 
Contemporary Feminist Fairy Tales in North America and England» του J.D. Zipes, 
μια ανθολογία φεμινιστικών παραμυθιών και κριτικών δοκιμίων ως παράδειγ-
μα για το πώς η λογοτεχνία μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο τρόπο θέασης 
του κόσμου. Δεδομένου ότι συζητήσεις που αφορούν τις σχέσεις των δύο φύ-
λων και τους ρόλους τους στην κοινωνία βρίσκονται στην επικαιρότητα, όλο 
και περισσότερα σχετικά αναγνώσματα δημιουργούνται με σκοπό την εξάλει-
ψη των στερεοτύπων και έναν επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών ρόλων. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής θα αναφερθούμε συνοπτικά στις 
έννοιες του σεξισμού και των σεξιστικών στερεοτύπων, στη φεμινιστική κρι-
τική και την επιρροή που άσκησε στη μελέτη της λογοτεχνίας και συγκεκρι-
μένα των παραμυθιών. Στο δεύτερο μέρος, θα επιχειρήσουμε τον εντοπισμό 
των στερεοτυπικών αντιλήψεων σε σχέση με το φύλο στα κλασικά παραμύ-
θια. Κατόπιν, θα παραθέσουμε σύγχρονες παραλλαγές τους με ανατρεπτικά 
στοιχεία ως προς τη σκιαγράφηση των ηρώων και των ηρωίδων.

1.1 ΠΕρΙ σΕξΙσΜΟΥ ΚΑΙ σΕξΙσΤΙΚωΝ σΤΕρΕΟΤΥΠωΝ

Όπως και κάθε προσπάθεια κατηγοριοποίησης και απόδοσης συγκεκριμένων 
ιδιοτήτων από μέρους μιας ομάδας ατόμων σε άλλες ομάδες με βάση ορισμέ-
να κριτήρια, ο διαχωρισμός των ανθρώπων ανάλογα με το φύλο τους αποτε-
λεί έναν τρόπο δημιουργίας εντυπώσεων, συχνά λανθασμένων, για εκείνους. 
Τα στερεότυπα σχετικά με τα φύλα ορίζονται ως υπεραπλουστευμένες κοινω-
νικές αντιλήψεις αναφορικά με τις ικανότητες και το ρόλο των ατόμων, στην 
εργασία, την εκπαίδευση και άλλους κοινωνικούς θεσμούς βάσει του φύλου 
τους. Οι ιδιότητες που αποδίδονται στα δυο φύλα είναι αντιδιαμετρικά αντί-
θετες. Έτσι, η κοινωνία αναμένει από ένα άτομο ανδρικού φύλου να είναι απο-
φασιστικό, ανεξάρτητο, ανταγωνιστικό, τολμηρό, έξυπνο και επιθετικό. Αντί-
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θετα, συγχωρεί –και συχνά μάλλον επικροτεί- τη στοργικότητα, την παθητι-
κότητα, την εξάρτηση και την ευγένεια από τα άτομα θηλυκού φύλου (Μα-
ραγκουδάκη, 1995). Τα στερεότυπα αυτά καθορίζουν τον ρόλο που είναι κοι-
νωνικά αποδεκτός για το κάθε φύλο. Με αυτόν τον τρόπο, ένας διαχωρισμός, 
αρχικά βιολογικός, καταλήγει να είναι και κοινωνικός. Οι αντιλήψεις αυτές δη-
μιουργούν ένα «καλούπι» μέσα στο οποίο το κάθε άτομο πρέπει να χωρέσει 
χωρίς να του επιτρέπεται να βγει από τα όριά του. Ό,τι ξεφεύγει από το πλαί-
σιο αυτό πρέπει να καταστέλλεται ή να αποκρύπτεται, διαφορετικά επισύρει 
κατακραυγή ή/και περιθωριοποίηση (Κουκλατζίδου, 2014). 

Για να υποδηλωθεί το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι κοινωνικές συμπεριφο-
ρές οι οποίες, με κριτήριο τη διαφορά στο φύλο διαιρούν τους ανθρώπους 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες, συνοδεύοντάς τις με τα αντίστοιχα αναμενόμε-
να χαρακτηριστικά ως προς τις ικανότητες, τον προορισμό και τους ρόλους 
των δυο φύλων, οι αμερικανίδες φεμινίστριες πρότειναν τον όρο σεξισμός. 

Υπάρχουν θεωρίες που αποδίδουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 
ατόμων διαφορετικού φύλου σε βιολογικούς παράγοντες (βιολογικός ντε-
τερμινισμός) και άλλες όπως η θεωρία της κοινωνικής μάθησης και εκείνη της 
γνωστικής ανάπτυξης που υποστηρίζουν ότι οι διαφορές των δύο φύλων θα 
πρέπει να αποδίδονται στη διαφορετική διαπαιδαγώγηση που λαμβάνουν τα 
άτομα ανάλογα με το φύλο τους (Κανατσούλη, 2002). 

Οι απόψεις της κάθε κοινωνίας σχετικά με τα δύο φύλα αποτυπώνονται στα 
λογοτεχνικά έργα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. Αυτό συμβαίνει αφενός 
επειδή ο εκάστοτε συγγραφέας επηρεάζεται από τις κυρίαρχες αντιλήψεις της 
εποχής του και αφετέρου, πιθανόν και σημαντικότερα στο παρελθόν, επιδιώ-
κει μέσω του έργου του να διαμορφώσει τις αντιλήψεις της νέας γενιάς. Το γε-
γονός αυτό έστρεψε το ενδιαφέρον ορισμένων ερευνητριών στη μελέτη των 
λογοτεχνικών κειμένων με βάση τον τρόπο παρουσίασης των δυο φύλων. Ει-
δικότερα, στην περίπτωση της παιδικής λογοτεχνίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφα-
ση, καθώς θεωρήθηκε ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι περισσότε-
ρο ευάλωτο, μη έχοντας διαμορφώσει ακόμα άποψη για αυτά τα ζητήματα. 

1.2 ή ΦΕΜΙΝΙσΤΙΚή ΚρΙΤΙΚή ΚΑΙ ή ΠΑΙΔΙΚή ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 υποστηρίκτριες του φεμινιστικού κινήματος 
«εισχώρησαν» στον τομέα της λογοτεχνίας και καταπιάστηκαν με τη μελέτη 
της αναπαράστασης του γυναικείου φύλου στα διάφορα λογοτεχνικά κείμε-
να. Οι πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν γύρω από το θέμα του φύ-
λου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: από τη μια έρευνες που αφορούσαν τη 
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γυναίκα ως αναγνώστρια- καταναλώτρια της ανδρικής λογοτεχνικής παραγω-
γής κι από την άλλη μελέτες που επικεντρώνονται στη γυναίκα ως συγγρα-
φέα. Συγκεκριμένα για την παιδική λογοτεχνία, η Higgonet ορίζει τη φεμινι-
στική κριτική της παιδικής λογοτεχνίας ως προς τρεις παραμέτρους: ποιος, τι, 
για ποιον (Κανατσούλη, 2008: 53). Ασχολείται, δηλαδή, με τη γυναίκα ως συγ-
γραφέα παιδικής λογοτεχνίας, με τον τρόπο παρουσίασης των δυο φύλων στα 
παιδικά βιβλία και με το φύλο του αναγνωστικού κοινού. Στη συγκεκριμένη 
εργασία εστιάζουμε στη δεύτερη παράμετρο, την αναπαράσταση, δηλαδή, 
των έμφυλων ταυτοτήτων στα έργα της παιδικής λογοτεχνίας. 

Σύμφωνα με την Donovan (2014), βασικό ζήτημα είναι η αξιολόγηση της 
αυθεντικότητας των γυναικείων χαρακτήρων. Το κριτήριο για να θεωρηθεί ένας 
χαρακτήρας αυθεντικός είναι «το αν διαθέτει μια αναστοχαστική κριτική συνεί-
δηση, αν είναι ηθικός πράττων, ικανός να αυτοπροσδιορίσει την πράξη του» (σ. 
371). Στη πλειοψηφία των λογοτεχνικών έργων οι γυναίκες παρουσιάζονται 
στερεοτυπικά, απεικονίζοντας άλλοτε το πνευματικό και άρα καλό κι άλλοτε 
το υλικό και συνεπώς κακό. Κατά βάση η γυναίκα κρίνεται και προσδιορίζε-
ται ανάλογα με τη σχέση της με τον άνδρα, το αν εξυπηρετεί ή αντιστρατεύ-
εται τους σκοπούς του. Γενικότερα, στις ιστορίες που περιγράφονται σχέσεις 
αρσενικού/ θηλυκού, ο αρσενικός ήρωας παρουσιάζεται ως ο κανόνας, έχο-
ντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ορίζουν το τι σημαίνει να είσαι άνθρω-
πος. Αντίθετα, η γυναίκα ηρωίδα εμφανίζεται μόνο στο βαθμό που εμπλέκε-
ται στις περιπέτειες του άντρα, με αποτέλεσμα να θεωρείται υποδεέστερη και 
ασήμαντη (Κουκλατζίδου, 2014).

1.3 ΛΑϊΚΑ ΠΑρΑΜΥθΙΑ

Παρά το γεγονός πως τα παραμύθια ξεκίνησαν ως προφορικές αφηγήσεις για 
την ψυχαγωγία των μεγάλων, αποτελούν συνήθως την πρώτη επαφή των παι-
διών με τον έντεχνο γραπτό λόγο. Πλέον θεωρούνται κατεξοχήν ανάγνωσμα 
(ή ακρόαμα) για μικρές ηλικίες, καθώς σύμφωνα με τον F. Andre Favat, «ανάμε-
σα στο παραμύθι και τη σκέψη των παιδιών υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία όπως 
ο ανιμισμός, ο εγωκεντρισμός, η παρέμβαση υπερφυσικών δυνάμεων (μαγεία), 
η νομοτελειακή επιβράβευση του καλού και δίκαιου και η τιμωρία του κακού και 
άδικου» (Μαραγκουδάκη, 1995: 319). Έτσι, οι γονείς που οδεύουν προς τα βι-
βλιοπωλεία προκειμένου να ικανοποιήσουν το αίτημα του παιδιού τους για 
ψυχαγωγία δείχνουν μια προτίμηση στα κλασικά παραμύθια. 

Ο στόχος ψυχαγωγία επιτυγχάνεται. Τι γίνεται όμως με τη διαπαιδαγώγηση; 
Πριν ακόμα καταγραφούν, οι γυναίκες, συνήθως οι παραμάνες, αφηγούνταν 
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παραμύθια στα παιδιά με σκοπό τη διάδοση της λαϊκής σοφίας στις νεότερες 
γενιές. Τα παραμύθια αποτελούσαν το κοινό σημείο αναφοράς μιας ή και πε-
ρισσότερων κοινωνιών καλλιεργώντας την αίσθηση του δεσμού μεταξύ τους. 
Ουσιαστικά προετοίμαζαν τα παιδιά για την είσοδο στον κόσμο των ενηλίκων. 
Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική κριτική, τα παιδιά έχουν την τάση να ταυτίζο-
νται με τους ήρωες και τις ηρωίδες των παραμυθιών. Στην πλοκή τους παρου-
σιάζονται συγκρουσιακές και έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, ως βιώ-
ματα του κεντρικού ήρωα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους μικρούς αναγνώ-
στες να αντιμετωπίσουν προσωπικά άγχη και φοβίες για την επερχόμενη ενη-
λικίωση με μεγαλύτερη ηρεμία, ελπίζοντας ουσιαστικά σε ένα τέλος/μία λύση 
αντίστοιχα αίσια με του παραμυθιού (Rowe, 1986∙ Αναγνωστοπούλου, 2007). 

1.4. ή ΦΕΜΙΝΙσΤΙΚή ΚρΙΤΙΚή ΚΑΙ ΤΑ ΛΑϊΚΑ ΠΑρΑΜΥθΙΑ

Από τα έργα που μελετήθηκαν ανά καιρούς από τις φεμινίστριες κριτικούς, τα 
λαϊκά παραμύθια είναι αυτά που διαβάστηκαν και δίχασαν περισσότερο. Λαμ-
βάνοντας, μάλιστα, υπόψη τη λειτουργία που έχει μέχρι και σήμερα το λογο-
τεχνικό αυτό είδος γίνεται κατανοητή η τοποθέτησή του στο στόχαστρο των 
φεμινιστριών.

Οι φεμινίστριες κριτικοί, οι οποίες εστίασαν κατά κύριο λόγο στην ανάλυ-
ση της συλλογής των αδελφών Γκριμ, θεώρησαν ότι το περιεχόμενο των πα-
ραμυθιών διατηρεί και προβάλλει σεξιστικές προκαταλήψεις. Ταυτόχρονα, οι 
απόψεις και οι αξίες που εγγράφονται στα παραμύθια σε σχέση με το γυναι-
κείο φύλο κρίθηκαν αναχρονιστικές. Σύμφωνα με την Bottingheimer, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ παρουσιάζει τις 
γυναίκες ως σιωπηλές, παθητικές και εξαρτώμενες είτε από τις περιστάσεις είτε 
από μια κυρίαρχη αντρική φιγούρα (Κανατσούλη, 2008)1. Η μεταφορά αυτών 
των παραμυθιακών φαντασιώσεων στην πραγματική ζωή μετατρέπει τον γά-
μο και τη μητρότητα σε στόχους επιτακτικούς και απόλυτους για τις γυναίκες 
προκειμένου να είναι αποδεκτές κοινωνικά. Τα παραμύθια, δηλαδή, ενθαρρύ-
νουν τις γυναίκες να εσωτερικεύσουν τις «πραγματικές» λειτουργίες του φύ-
λου τους, όπως αυτές ορίζονται σε μια πατριαρχική κοινωνία (Rowe, 1986). «Τα 
παραδοσιακά παραμύθια, που μ’ αυτά ανατράφηκαν και ανατρέφονται γενιές 
παιδιών, αντικαθρεπτίζουν τον φαλλοκεντρισμό της κοινωνίας, που μέσα σ’ 
αυτήν γεννήθηκαν, μιας κοινωνίας, που ίσως διαφοροποιείται, αλλά που τελι-

1. Η άποψη της Bottingheimer και άλλων φεμινιστριών κριτικών δεν είναι βέβαια η μοναδική. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τις απόψεις άλλων κριτικών, βλ. Κανατσούλη Μ. (2002). 
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κά, στις βασικές αρχές της δεν αλλάζει» (Μαραγκουδάκη, 1995: 322). Με αυ-
τά τα λόγια η Ζωρζ Σαρή συνοψίζει την αντίληψη και την κριτική που ασκή-
θηκε από τις φεμινίστριες στα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. 

Πρέπει, βέβαια να σημειωθεί, ότι η κριτική δεν αφορά το μύθο, την ιστο-
ρία που διηγούνται οι αδερφοί Γκριμ, αλλά τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν 
να τον καταγράψουν. Οι ιστορίες τους διακατέχονται από τις κρατούσες πο-
λιτικές και κοινωνικές απόψεις τις εποχής, των οποίων οι δύο φιλόλογοι ήταν 
υποστηρικτές και τις οποίες θέλησαν να προπαγανδίσουν. Η ιδεολογία αυτή 
έμμεσα τροφοδοτούσε την κοινωνική ανισότητα, δίνοντας προβάδισμα στο 
ανδρικό φύλο. Σε πρώτη φάση, το πατριαρχικό μοντέλο οικογένειας υπαγό-
ρευε τόσο τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων εντός αυτής, όσο και το ρόλο που 
διαδραμάτιζε το κάθε φύλο στην κοινωνία. Οι επιταγές της χριστιανικής πίστης 
και ηθικής, παράλληλα, όριζαν την πρέπουσα συμπεριφορά για κάθε άτομο, 
με βάση το φύλο του. Ως «αστοί ιεραπόστολοι», όπως παρατηρεί ο Zipes, οι 
Γκριμ συνέβαλαν «στην κυριολεκτική “αστικοποίηση” των προφορικών παραμυ-
θιών που ανήκαν στην αγροτική και άλλες χαμηλές κοινωνικές τάξεις και ήταν δι-
αποτισμένα από τα συμφέροντα και τις προσδοκίες αυτών των τάξεων.» (Οικο-
νομίδου, 2013: 4).

2. ΤΑ ΠΑρΑΜΥθΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤρΟΠΕσ ΤΟΥσ

Από τη στιγμή που οι φεμινίστριες κριτικοί έστρεψαν το ενδιαφέρον στο φύ-
λο και την παρουσίαση αυτού στα έργα της λογοτεχνίας, παρατηρήθηκε ένα 
νέο ρεύμα στην παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων που προσπαθούσε να ανα-
τρέψει ή έστω να μην διαιωνίζει στερεοτυπικά προκαθορισμένες αντιλήψεις 
για τα δυο φύλα. Όπως αναφέρει η Οικονομίδου (2000), οι νεωτερισμοί που 
εμφανίζονται στα νέα λογοτεχνικά κείμενα επιτυγχάνονται είτε μέσω της με-
ταγραφής των κλασικών κειμένων, είτε μέσω της συγχώνευσης παραδοσια-
κών μοτίβων και σύγχρονων αναφορών σε περιβάλλοντα μη οικεία για τον 
αναγνώστη. Οι τεχνικές αυτές στοχεύουν στην ανατροπή τόσο των θεματο-
λογικών και χαρακτηρολογικών στερεότυπων, όσο και των τρόπων αφήγη-
σης των κλασικών κειμένων.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγο-
ρία των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ και θα προσπαθήσουμε να παρου-
σιάσουμε από τη δική μας οπτική τα σεξιστικά στερεότυπα που είναι εμφανή 
στα κείμενά τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ανατρέπονται σε σύγχρο-
νες μεταγραφές τους. Τα παραμύθια που θα εξεταστούν στη συνέχεια (“Little 
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Snow-White”, “Little Brier Rose” και “The frog King or Iron Heinrich”2) έχουν ως 
ήρωες πρίγκιπες και πριγκίπισσες και αποτελούν έργα ιδιαίτερα διαδεδομέ-
να στις μικρές και μεγάλες ηλικίες. 

Η ιστορία της Ωραίας Κοιμωμένης, είναι γενικά γνωστή. Ένα από τα βασι-
κά χαρακτηριστικά που μπορεί να παρατηρήσει κανείς τόσο στην Ωραία Κοι-
μωμένη, όσο και στην πλειοψηφία των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ, εί-
ναι η έμφαση που δίνεται στην εξωτερική ομορφιά της πριγκίπισσας (“…the 
queen gave birth to a girl who was so beautiful…”, “…the beautiful sleeping Little 
Brier-Rose…”), καθώς η μορφή του χαρακτήρα συνήθιζε να υποδηλώνει και 
την ποιότητα του εσωτερικού του κόσμου (Οικονομίδου, 2013). Πέρα από την 
ομορφιά της ηρωίδας, ο αναγνώστης ενημερώνεται και για τις άλλες αρετές 
που είχε αποκτήσει μεγαλώνοντας: είναι φιλική, έχει χάρη κι αρετές, πλούτο, 
καλή συμπεριφορά και εξυπνάδα. Είναι φανερό ότι στην περιγραφή αυτή του 
χαρακτήρα της πριγκίπισσας αντανακλώνται οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις 
της εποχής για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα από τη στιγ-
μή που οι «σοφές» γυναίκες αποφασίζουν να την προικίσουν με αυτές μέσα 
από τα μαγικά τους δώρα (“The wise women’s gifts were all fulfilled on the girl, 
for she was so beautiful, well behaved…”). Την ίδια στιγμή, η 13η σοφή γυναίκα 
που δεν προσκαλείται, υποκινούμενη από την αδικία και το φθόνο, καταριέ-
ται την πανέμορφη πριγκίπισσα. Αξίζει να σημειωθεί ο τρόπος με τον οποίο 
ρίχνει την κατάρα: δεν μίλησε απλώς, αλλά φώναξε (“she cried out with a loud 
voice”). Σύμφωνα με τη Bottingheimer (Κανατσούλη, 2002: 155), η επιλογή του 
ρήματος δεν είναι τυχαία. Οι γυναίκες στα παραμύθια ήταν κατά κύριο λόγο 
βουβές. Όταν χρησιμοποιούν το λόγο, τους αποδίδονται κυρίως τα ρήματα 
«είπε», «απάντησε» και «φώναξε», καθώς τα «ρώτησε» και «μίλησε» σχετίζο-
νται περισσότερο με πρόσωπα εξουσίας, θέση που σπάνια κατείχαν. 

Περνώντας στη σκηνή που πραγματοποιείται η κατάρα, δημιουργείται η 
εντύπωση ότι η περιέργεια της όμορφης πριγκίπισσας -που την ώθησε να πε-
ριπλανηθεί στο κάστρο “as her heart desired”, ενώ οι γονείς της έλειπαν- είναι 
αυτή που οδήγησε στο τρύπημα από το αδράχτι. Τα κορίτσια, λοιπόν, που δεν 
είναι ήσυχα, υπάκουα και παθητικά φαίνεται να τα περιμένει ένα κακό ξόρκι 
που θα τα τιμωρήσει. Ακόμα και ο χώρος στον οποίο καταλήγει να κοιμάται, 
ένας πύργος, όπως και η μετέπειτα περικύκλωση του κάστρου από τον αγκα-
θωτό φράχτη αποτελούν κλασικά μοτίβα. Σύμφωνα με τις φεμινίστριες κρι-

2. Οι αναφορές που θα γίνονται στα χωρία των παραμυθιών κατά την ανάλυση που ακολουθεί 
αφορούν την αγγλική μετάφραση της 7ης έκδοσης της συλλογής των αδελφών Γκριμ (1857), όπως 
ανακτήθηκε από τις ιστοσελίδες: http://www.pitt.edu/~dash/grimm053.html, http://www.pitt.
edu/~dash/grimm050.html, http://www.pitt.edu/~dash/grimm001.html.
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τικούς, αυτού του είδους η απομόνωση των γυναικών σε πύργους, φέρετρα 
και δάση θα μπορούσε να υποδηλώνει τόσο την κοινωνική απομόνωσή τους, 
όσο και την υποδεέστερη θέση στην οποία βρίσκονταν στο πέρασμα των αι-
ώνων (Κανατσούλη, 2002). 

Όσον αφορά τους ανδρικούς ρόλους, εντύπωση προκαλεί ο θαρραλέ-
ος πρίγκιπας που έρχεται αποφασισμένος να σώσει την Ωραία Κοιμωμένη (“I 
will go there and see the beautiful Little Brier-Rose”). Κατορθώνει να φτάσει στον 
πύργο και να λύσει με το φιλί του τα μάγια, χωρίς να αναφέρεται κάποιο ιδι-
αίτερο χάρισμα ή ικανότητα. Το μόνο που χρειάζεται, επομένως, για να πετύ-
χεις το στόχο σου χωρίς κόπο είναι να είσαι άντρας; 

Παρατηρούμε ότι, ενώ ως κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι η πριγκί-
πισσα, ο πρίγκιπας είναι ο πιο σημαντικός για την -αίσια- εξέλιξη της ιστορί-
ας. Όπως αναφέρει η Rowe (1986), ο πρίγκιπας που έρχεται να λύσει την κα-
τάρα και ο γάμος με αυτόν στη συνέχεια αποτελεί έναν τρόπο ειδωλοποίη-
σης του άντρα και της μοίρας που πρέπει να επιθυμεί κάθε γυναίκα. Ο πρίγκι-
πας-άντρας σώζει την πριγκίπισσα-γυναίκα από τη δύσκολη και γεμάτη κιν-
δύνους πραγματικότητα και την προστατεύει μέσα από τη θαλπωρή του γά-
μου τους. Επομένως, ο γάμος, το νοικοκυριό και η μητρότητα είναι αυτά που 
πρέπει να προσμένει κάθε γυναίκα για να ευτυχήσει. Κι αυτό βέβαια, αν είναι 
αρκετά όμορφη, υπάκουη και εξαρτημένη γιατί, όπως φαίνεται κι από το πα-
ραμύθι, αυτά αρκούν για να αποφασίσει ένας άντρας να την παντρευτεί. 

Στη Χιονάτη, διακρίνουμε έναν πολύ έντονο δυισμό στους κεντρικούς γυ-
ναικείους ρόλους με την ηρωίδα και τη μητριά της να ενσαρκώνουν η καθε-
μιά το άκρο αντίθετο της άλλης.

Χιονάτη
καλό

αφέλεια/αθωότητα
υπέρτατη ομορφιά

επιβράβευση: γάμος

μητριά
κακό

πονηριά / μαγεία
ζήλεια /ωραιοπάθεια

τιμωρία: θάνατος

Η Χιονάτη, δηλαδή, είναι καλή και αθώα και συνεπώς δεν μπορεί παρά να 
είναι και πιο όμορφη από την μητριά της που είναι μια πονηρή και ζηλόφθο-
νη κακιά μάγισσα. Εδώ, προβάλλονται ταυτόχρονα δύο στερεότυπα: 

Η κεντρική ηρωίδα είναι όμορφη και αυτό είναι το βασικό της χαρακτηρι-
στικό· η εξωτερική της εμφάνιση είναι αυτήν για την οποία παρακαλά η φυ-
σική της μητέρα, με αυτήν συγκινεί τον κυνηγό και δεν την σκοτώνει, εξαιτίας 
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αυτής οι νάνοι την λυπούνται και την αφήνουν να μείνει μαζί τους και, φυσι-
κά, η ομορφιά της είναι που συγκινεί τον πρίγκιπα που αποφασίζει να την πά-
ρει μαζί του. Η Χιονάτη δεν έχει επί της ουσίας άλλο θετικό στοιχείο στον χα-
ρακτήρα της, εκτός κι αν θεωρήσουμε προτέρημα την αφέλεια που την κάνει 
να μην μαθαίνει από τα λάθη της και να μην προφυλάσσεται από τη μητριά 
της που επιβουλεύεται τη ζωή της.

Η μητριά είναι οπωσδήποτε μια κακιά γυναίκα που μισεί τα παιδιά του 
άντρα της. Είναι μια μάγισσα που μηχανορραφεί με σκοπό να τα σκοτώσει. Κα-
νένας επαρκής λόγος δεν παρουσιάζεται για αυτήν την απέχθεια που αισθά-
νεται η μητριά προς τη Χιονάτη, εκτός από το ότι η νεαρή είναι ομορφότερη! 
Πόσο κεντρικό ρόλο κατέχει, λοιπόν, η εξωτερική εμφάνιση για μια γυναίκα; 

Πέρα από αυτήν τη στερεοτυπική παρουσίαση των δύο ηρωίδων, εμφανί-
ζονται και άλλες σεξιστικές αντιλήψεις. Η γυναίκα παρουσιάζεται ως αντικεί-
μενο στην κατοχή του συζύγου της αφού ο βασιλιάς «πήρε για τον εαυτό του 
μιαν άλλη γυναίκα» (“A year later the king took himself another wife.”), όπως θα 
έπαιρνε μια άλλη καρέκλα ή μια άλλη κατσίκα. Οι οικιακές εργασίες είναι γυ-
ναικεία υπόθεση. Ακόμα και η κεντρική ηρωίδα, η Χιονάτη, κάνει όλες τις δου-
λειές του σπιτιού στο σπίτι των επτά νάνων όσο εκείνοι λείπουν στη δουλειά 
τους… Τέλος, η γυναίκα δεν έχει λόγο στην επιλογή του συζύγου της. Το ότι ο 
πρίγκιπας θέλει τη Χιονάτη, αφού είναι τόσο ωραία, είναι αρκετός λόγος για 
τον θέλει κι αυτή ή τουλάχιστον αρκεί για να παντρευτούν. Η Χιονάτη θα πρέ-
πει να είναι και χαρούμενη αφού η ομορφιά και η αφέλειά της επιβραβεύτη-
καν με έναν σύζυγο, και μάλιστα όχι οποιονδήποτε σύζυγο, αλλά τον ίδιο τον 
πρίγκιπα! Ο προορισμός της νεαρής γυναίκας είναι, λοιπόν, ο γάμος και εκεί-
νη δεν έχει καν δικαίωμα επιλογής συζύγου.

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και η εξέταση των ανδρικών χαρακτήρων. 
Ποια χαρακτηριστικά είναι αναγκαίο να έχει ο πρίγκιπας για να παντρευτεί τη 
Χιονάτη και να δώσει ένα αίσιο τέλος στην ιστορία; Μα κανένα απολύτως! Αρ-
κεί που είναι πρίγκιπας. Στην αρχική, μάλιστα εκδοχή του παραμυθιού (“But 
then it happened that one of them stumbled on some brush, and this dislodged 
from Snow-White’s throat the piece of poisoned apple that she had bitten off. Not 
long afterward she opened her eyes, lifted the lid from her coffin, sat up, and was 
alive again”), δεν χρειάστηκε καν να φιλήσει τη Χιονάτη, αφού το κομμάτι του 
δηλητηριασμένου μήλου απομακρύνθηκε όταν ένας από τους υπηρέτες του 
σκόνταψε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο...Ο ίδιος ο βασιλιάς, δεν έχει κανέναν 
απολύτως ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας αφού αγνοεί τις μηχανορραφίες 
της νέας του συζύγου και αδυνατεί να προστατέψει την κόρη του. Διαπιστώ-
νουμε, δηλαδή, πως οι ανδρικοί χαρακτήρες αντλούν τη δύναμή τους από το 
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φύλο τους και τίποτα περισσότερο. Εξαίρεση ίσως σε αυτήν την στερεοτυπι-
κή παρουσίαση των ηρώων αποτελεί ο κυνηγός, ο οποίος συγκινείται από την 
ομορφιά της νεαρής Χιονάτης και την αφήνει να ζήσει εκφράζοντας έτσι κά-
ποιο συναίσθημα, κάτι που σπάνια συναντάμε στους ανδρικούς χαρακτήρες.

Ένα σύγχρονο παραμύθι, το “The sleeper and the spindle”3, βασίζεται στα 
δύο αυτά κλασικά παραμύθια με την κεντρική ηρωίδα να ενσαρκώνει μια νέα 
εκδοχή της Χιονάτης που σώζει την Ωραία Κοιμωμένη. Οι ηρωίδες δεν κατο-
νομάζονται, αλλά ο αναγνώστης διαπιστώνοντας τις ομοιότητες της πλοκής 
με τα κλασικά παραμύθια ανακαλύπτει την ταυτότητά τους. 

Η «Χιονάτη» πρόκειται να παντρευτεί σε μία εβδομάδα. Το βασίλειό της 
συνορεύει με αυτό της «Ωραίας Κοιμωμένης» στο οποίο ο ύπνος εξαπλώνε-
ται σαν πανούκλα. Η «Χιονάτη» όταν πληροφορείται τα γεγονότα, αποφασί-
ζει να πάει να σώσει την πριγκίπισσα και το λαό της. Συνεργάζεται, λοιπόν, 
με τους Νάνους και ξεπερνώντας διάφορες δυσκολίες και αρκετά εμπόδια 
που εμφανίζονται, καταφέρνει να φτάσει στο παλάτι της «Ωραίας Κοιμωμέ-
νης». Εκεί, αντικρίζει την κοιμισμένη κοπέλα την οποία φιλάει για να ξυπνήσει. 
Όμως, αποκαλύπτεται ότι δεν πρόκειται για την κοιμισμένη πριγκίπισσα αλλά 
για την κακιά μάγισσα που της έκλεψε τον ύπνο προκειμένου να κερδίσει την 
χαμένη ομορφιά της και επιπλέον δύναμη! Η αληθινή πριγκίπισσα βρίσκεται 
στο δωμάτιο αλλά έχει πια γεράσει. Όταν η κακιά μάγισσα ξυπνά, προσπαθεί 
να πείσει τη «Χιονάτη» να συνεργαστεί μαζί της αλλά εκείνη αρνείται. Δεν ξε-
γελιέται από την πονηριά της επειδή αναγνωρίζει στη μάγισσα τις τακτικές 
της μητριάς της. Δίνει στη γριά το αδράχτι και αυτή με τη σειρά της σκοτώνει 
την κακιά μάγισσα και πεθαίνει και η ίδια. Η «Χιονάτη» αποφασίζει να μην γυ-
ρίσει στο βασίλειό της, να ακυρώσει τον γάμο της και να συνεχίσει την περι-
πετειώδη ζωή που επιθυμεί.

Από την πρώτη κιόλας σκηνή διαπιστώνουμε ανατροπές σε σχέση με τη 
στερεοτυπική παρουσίαση των γυναικών στα παραμύθια. Η «Χιονάτη» είναι 
βασίλισσα, χωρίς να έχει κερδίσει τον τίτλο αυτό μέσα από τον γάμο με έναν 
πρίγκιπα. Παρόλα αυτά πρόκειται να παντρευτεί την επόμενη εβδομάδα. Εμ-
φανίζεται, όμως, πολύ προβληματισμένη επειδή θεωρεί πως η ζωή της θα τε-
λειώσει με το γάμο, αφού δεν θα έχει πια επιλογές (“it would be the end of her 
life, she decided, if life was a time of choices”). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο γάμος δεν 
παρουσιάζεται ούτε ως επιβράβευση, ούτε ως προορισμός, ούτε ως η ιδανική 
επιλογή για μια γυναίκα. Ο χαρακτήρας της ηρωίδας ξεφεύγει από τα στερε-
οτυπικά δεδομένα των παραμυθιών, καθώς παρουσιάζεται δραστήρια, ικανή 

3. Gaiman, N. (2014). The sleeper and the spindle. New York: Bloomsbury Publishing Inc. 
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να κυβερνά το βασίλειό της, δυναμική και θαρραλέα. Επιπλέον είναι περιπε-
τειώδης, αφού ξεκινάει για ένα μακρινό κι επικίνδυνο ταξίδι με σκοπό να σώ-
σει το γειτονικό βασίλειο. Για να το καταφέρει αυτό δεν διστάζει να αναβάλει 
τον γάμο της (“I am afraid, said the queen, that there will be no wedding tomor-
row”). Είναι ικανή να αντεπεξέλθει στις δοκιμασίες και εμφανίζεται ατρόμητη 
μπροστά στους κινδύνους που συναντά στο δρόμο της. 

Όταν φτάνει στον πύργο ξυπνάει την κοιμισμένη πριγκίπισσα με το φι-
λί της. Παρατηρούμε, επομένως, ότι δεν απαιτείται η παρέμβαση του «ισχυ-
ρού» αρσενικού για τη σωτηρία της πριγκίπισσας και, κατ’ επέκταση, του βα-
σιλείου της. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που έχει με την κακιά μάγισσα 
διαπιστώνουμε ότι η «Χιονάτη» έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και 
δεν λειτουργεί μόνο με βάση το συναίσθημά της. Είναι σε θέση να αναγνω-
ρίσει τους κρυφούς σκοπούς της μάγισσας. Παρουσιάζεται, δηλαδή, οξυδερ-
κής σε αντίθεση με την κλασική ηρωίδα των αδελφών Γκριμ. Στο τέλος όλης 
αυτής της περιπέτειας, η «Χιονάτη» συνειδητοποιεί ότι η συζυγική ζωή δεν εί-
ναι αυτή που της ταιριάζει κι αποφασίζει να μην επιστρέψει στο βασίλειό της, 
αλλά να έχει μια ζωή γεμάτη επιλογές.

Και οι δευτερεύοντες, όμως, ρόλοι αυτής της ιστορίας παρουσιάζουν απο-
κλίσεις από τα σεξιστικά στερεότυπα. Η «Ωραία Κοιμωμένη» δεν αποδέχεται 
τη μοίρα της όπως τα «καλά κορίτσια» των αδελφών Γκριμ, αλλά νιώθει οργή 
προς την κακιά μάγισσα, θέλει να τη σκοτώσει και τελικά το καταφέρνει αφού 
ελευθερωθεί από τα μάγια της. Από το παραμύθι δεν λείπει, βέβαια, η κακιά 
ηρωίδα. Είναι ο μόνος χαρακτήρας του οποίου η ομορφιά εξαίρεται, σε αντί-
θεση με τα κλασικά παραμύθια όπου η ομορφιά είναι ένδειξη καλοσύνης και 
αποδίδεται μόνο στους καλούς χαρακτήρες. 

Στο παραμύθι «Ο Πρίγκιπας Βάτραχος» η ηρωίδα εμφανίζεται με δύο μονα-
δικά «προσόντα», σύμφωνα με τις κρατούσες αντιλήψεις της εποχής: την ασύ-
γκριτη ομορφιά της ( “but the youngest was so beautiful that the sun itself, who, 
indeed, has seen so much, marvelled every time it shone upon her face”) και την 
υποτακτική στάση απέναντι στις διαταγές του πατέρα της Βασιλιά (“the king 
commanded her to do it”, “according to her father’s will”), καθώς και στην «ηθι-
κή» υποχρέωση να τηρεί κανείς τις υποσχέσεις του («You should not despise 
someone who has helped you in time of need»). Κατά τα άλλα, διαφαίνεται ως 
μια αδιάφορη προσωπικότητα με μόνη της ενασχόληση το παιχνίδι με το τό-
πι, για το οποίο κλαίει απαρηγόρητη και θα παραχωρούσε ακόμη και τα πολύ-
τιμα υπάρχοντά της για να της το φέρουν πίσω.

 Στη συνέχεια, εξαπατά το βάτραχο που προσφέρεται να τη βοηθήσει, δι-
αγράφοντας μια πτυχή πονηριάς και συμφεροντολογίας στην γυναικεία φύ-
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ση, κάτι που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως υπαινιγμό για το προπατο-
ρικό αμάρτημα, όπου η γυναίκα είναι υπαίτια της έκπτωσης από τον Παράδει-
σο. Σύμφωνα με τις επιταγές τη θρησκείας όμως, δεν θα έπρεπε ούτε να επι-
τραπεί στον βάτραχο να μείνει στην κάμαρα της πριγκίπισσας. Η σεξουαλική 
απειλή του θηλυκού από το ζωόμορφο αρσενικό δε λαμβάνεται υπόψη ως άσε-
μνη πράξη, αλλά αποσιωπάται και εκλαμβάνεται ως πατρική- βασιλική διατα-
γή. Μάλιστα, ο ίδιος ο βάτραχος, με την ευγένεια και τη δουλικότητα του, κα-
ταφέρνει να κερδίσει τη συμπάθεια και τον οίκτο του αναγνώστη τόσο για την 
«άσχημη» μορφή του, όσο και για την αδικία που διαπράττεται σε βάρος του. 
Επιπλέον, εμφανίζεται ως «φύλακας» της δικαιοσύνης, πηγαίνοντας να διεκδι-
κήσει τα δικαιώματά του στο παλάτι. Τέλος, λίγο πριν τη μεταμόρφωση, σύμ-
φωνα με άλλες εκδοχές του παραμυθιού, η πριγκίπισσα γίνεται βίαιη προκειμέ-
νου να αποφύγει το φιλί με τον βάτραχο και τον πετά στον τοίχο. Παρόλα αυ-
τά, παντρεύεται τον πρίγκιπα που υπέδειξε για αυτήν ο πατέρας της, προκει-
μένου να ζήσει την «πριγκιπική» ζωή που της αξίζει, σύμφωνα με την τάξη της. 

Το εξοικειωμένο παιδί-αναγνώστης είναι δυνατόν να αντιληφθεί από τις 
πρώτες κιόλας γραμμές του «Πλατς-Μουτς» του Ε. Τριβιζά4 αρκετές ομοιότη-
τες με το παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Ορισμένες φράσεις του αρχικού παρα-
μυθιού άλλωστε έχουν αντιγραφεί σχεδόν αυτολεξεί, όπως «ακόμα και ο ήλιος 
θαμπωνόταν από την ομορφιά της», «έπαιζε με το χρυσό της τόπι κάτω από μια 
γέρικη φλαμουριά», «τα δάκρυά σου θα λιώναν και μια πέτρινη καρδιά». Ωστόσο, 
η κατάληξη είναι αναπάντεχη, ή έστω ανατρεπτική για τα δεδομένα των κλα-
σικών παραμυθιών και μάλιστα για το ζήτημα των απεικονίσεων των φύλων 
που μας απασχολεί.

Συνοπτικά, η πλοκή έχει ως εξής: Η μοναχοκόρη πριγκίπισσα Ρηνούλα χά-
νει το χρυσό της τόπι μέσα σε ένα πηγάδι. Ένας βάτραχος εμφανίζεται πρόθυ-
μος να τη βοηθήσει, αρκεί να του δώσει ένα φιλί, το οποίο μάλιστα θα τον με-
ταμόρφωνε σε πρίγκιπα. Παρά τους αρχικούς της δισταγμούς, η Ρηνούλα δί-
νει όχι 1 αλλά 26 φιλιά στον βάτραχο περιμένοντας να δει τη μεταμόρφωσή 
του. Αν και ο βάτραχος δεν μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα, η Ρηνούλα παραδέ-
χεται πως τα φιλιά τους της άρεσαν και έχοντας βαρεθεί τη ζωή στο παλάτι, 
αποφασίζει να μεταμορφωθεί η ίδια σε βατραχούλα, προκειμένου να τσαλα-
βουτούν μαζί στη λίμνη.

Σε αρκετά σημεία, παρατηρούμε μια καυστική στάση του συγγραφέα απέ-
ναντι σε κοινότυπα-στερεότυπα γεγονότα των παραμυθιών, μέσω της χιου-
μοριστικής αφήγησης. Έτσι, «ακόμη και ο ήλιος θαμπωνόταν από την ομορφιά 

4.  Τριβιζάς, Ε. (2011). Πλατς μουτς. Ανέκδοτο θεατρικό έργο. 
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της και για αυτό το λόγο, όποτε περνούσε πάνω από το παλάτι, φορούσε γυαλιά 
του ηλίου για να μη πάθει ηλίαση!» θέλοντας να καυτηριάσει τη στερεότυπη 
επιδοκιμασία της εξωτερικής εμφάνισης της πριγκίπισσας ή την καθωσπρέ-
πει συμπεριφορά που αναμένεται από μια αστή («-Φτου να θέλω να πω, πω-
πω!») Η ίδια η πριγκίπισσα Ρηνούλα άλλωστε δεν παρουσιάζει τις «αρετές» των 
κλασικών ηρωίδων των παραμυθιών. Αρχικά, έχει το δικό της όνομα, άρα και 
ισχυρότερη υπόσταση σε σχέση με την ηρωίδα του αρχικού παραμυθιού. Εί-
ναι σαρκαστική και αυταρχική με το βατραχάκι, το οποίο δεν θα φιλήσει από 
καλοσύνη, παρά από περιέργεια και ανυπομονησία να εμφανιστεί ένας γοη-
τευτικός πρίγκιπας. Στην πορεία όμως παραδέχεται πως φθάνει να τον φιλή-
σει 26 φορές όχι από αυτοθυσία, αλλά επειδή το απολαμβάνει («όταν σε φι-
λούσα μετά την έβδομη φορά άρχισε να μου αρέσει».) Σύμφωνα με την ανάλυ-
ση της Α. Οικονομίδου (1997: 218) «η ομολογία αυτής της ευχαρίστησης ανα-
τρέπει την παράδοση σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, η οποία ποτέ δεν αναφέρε-
ται ή πολύ λιγότερο αναπαριστάται, παρά μόνον υπονοείται ή συμβολίζεται στα 
λαϊκά παραμύθια». Ειδικότερα η έκφραση της σεξουαλικότητας του θηλυκού 
χαρακτήρα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αρχικό παραμύθι, όπου η ηρω-
ίδα βρίσκεται υπό μια σεξουαλική απειλή, την οποία αναγκάζεται και να δε-
χτεί. Εδώ χειραφετείται σεξουαλικά, καθώς επιλέγει η ίδια τον σύντροφό της 
και μάλιστα έναν σύντροφο που δεν θα άρμοζε σε μια πριγκίπισσα. Ούτως ή 
άλλως θα προτιμούσε και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, αφού η πριγκιπική 
ζωή της φαίνεται βαρετή («Άσε που έχω βαρεθεί να παίζω μ’ αυτό το σαχλό τό-
πι, και η ζωή στο παλάτι, άσ’ τα, είναι ανυπόφορη!»).

Όπως και ο ίδιος ο Ε. Τριβιζάς5 σε συνέντευξή του έχει δηλώσει : «Όσο για 
τις ηρωίδες (μου), κάθε άλλο παρά παθητικές είναι. Δεν περιμένουν από κάποιον 
πρίγκιπα ή κυνηγό τη λύτρωση, τη δικαίωση και τη λύση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, η πριγκίπισσα Ρηνούλα παίρνει στα χέρια τη μοί-
ρα της, αποτινάσσει τα πριγκιπικά της προνόμια και επιλέγει να αυτοδιαχειριστεί 
την ελευθερία της».

σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ - ΠρΟΤΑσΕΙσ

Η φεμινιστική κριτική δημιούργησε μια νέα τάση στους λογοτεχνικούς κύ-
κλους προς τη συγγραφή παραμυθιών που ανατρέπουν τα στερεότυπα σε 

5.  Πρόκειται για συνέντευξη του Ε. Τριβιζά (03/2015) στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία ανακτήθηκε 
από τον ιστότοπο http://www.kathimerini.gr/806610/article/proswpa/synentey3eis/apo-to-a-ews-to-
w-eygenios-trivizas.
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σχέση με το φύλο. Μέσω του ιδιαίτερου ύφους του, ο κάθε συγγραφέας αψη-
φά τα κλασικά μοτίβα, τα οποία σχολιάζει έμμεσα. Παρόλα αυτά, δεν μπορού-
με να πούμε ότι τα σύγχρονα κείμενα στερούνται στερεοτυπικών αντιλήψε-
ων. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα έχει καταλήξει και η έρευνα της Μένης Κα-
νατσούλη (2008) και των Diekman και Murnen (2004). Διαπιστώνουμε λοιπόν, 
πως παρότι ανατρέπονται ορισμένα από τα σεξιστικά στερεότυπα, κάποια δι-
ατηρούνται ή κάποια άλλα προκύπτουν. Πώς θα σας φαινόταν αν η Πριγκί-
πισσα Ρηνούλα απλώς ασπαζόταν τη βατραχική ζωή χωρίς να απαρνηθεί την 
εξωτερική της εμφάνιση, όχι για να παραμείνει όμορφη, αλλά για να παρα-
μείνει ο εαυτός της;

Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τοποθετώντας τα παραμύθια των 
αδελφών Γκριμ στο μικροσκόπιο του σεξισμού δεν έχουμε σκοπό να ακυρώ-
σουμε την αισθητική τους αξία. Στόχος μας, μέσα από την παρουσίαση των 
στερεότυπων και των ανατροπών τους, είναι να επιστήσουμε την προσοχή σε 
όσους ασχολούνται με τα παιδιά για την πραγματικότητα της ύπαρξης των σε-
ξιστικών αυτών προτύπων και την ανάδειξη της εναλλακτικής που προσφέ-
ρει η σύγχρονη λογοτεχνία. Αυτό θα μπορούσε ενδεικτικά να μεταφραστεί ως 
ανάγνωση τόσο των κλασικών παραμυθιών όσο και των ανατροπών τους σε 
αντιπαραβολή. Επίσης, ακόμα κι αν επιλέγαμε να διαβάσουμε μόνο τα κλα-
σικά παραμύθια, θα μπορούσαν να πλαισιωθούν από δραστηριότητες δημι-
ουργικής γραφής που θα εστιάζουν στην εναλλαγή των ρόλων ανδρών και 
γυναικών. Δεν χρειάζεται να απορρίπτουμε τίποτα, όταν έχουμε μάθει να το 
αντιμετωπίζουμε με κριτική ματιά. 
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AbstrAct
 

In view of literature’s influence over children’s perceptions on a lot of issues, 
especially those concerning gender, and considering that classic fairy tales 
consist a timeless favorite reading for them, this research examines how 
sexes are represented in these texts, through their basic heroes, princes and 
princesses. The correlation between classic fairytales and gender identity 
is under research. Confirming the existence of sexist patterns in classic 
fairytales, we intentionally investigated some of their recent versions with 
a non-sexist orientation. For this purpose, we studied the current literary 
tendencies, the feminist criticism and its application in classic fairy tales. 
Subsequently, we focused on certain literature texts and, analyzing them, 
we made an attempt to indicate how differently each gender is represented 
and how the stereotypes are reversed in modern fairy tales.
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