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Πρόλογος 
 
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα του γρα-

πτού λογοτεχνικού παραμυθιού στην Ελλάδα ως ξεχωριστού λογοτεχνι-
κού είδους που καλλιεργήθηκε από σημαντικούς νεοέλληνες λογοτέχνες 
τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια περίπου. Η εμφάνισή του ακο-
λουθεί την ιστορία του ημερήσιου και περιοδικού εντύπου αλλά και του 
βιβλίου στη χώρα μας, συνεχίζοντας την προφορική παράδοση, από την 
οποία ως λογοτεχνικό είδος προέρχεται και η οποία συνεχίζει να υπάρχει 
παράλληλα έως τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα. 

Η ιστορική εξέλιξή του, η σχέση του με το λαϊκό παραμύθι και το 
λαογραφικό περιοδικό Λαογραφία, με τα άλλα λογοτεχνικά είδη, με το 
ευρωπαϊκό παραμύθι και τη λογοτεχνία γενικότερα παρακολουθούνται 
στα λογοτεχνικά περιοδικά Εστία, Νέα Εστία, Διάπλασις των Παίδων, 
και άλλα νεότερα βέβαια, όπως και σε αυτοτελείς εκδόσεις, όπου και 
διαμορφώνεται κυρίως και εξειδικεύεται το γραπτό παραμύθι ως προς το 
αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Δύο είναι οι ευδιάκριτες 
τάσεις που ακολουθεί: μία για το κοινό ενηλίκων και μια άλλη, που θα 
καθορίσει και την περαιτέρω εξέλιξή του, για το παιδικό κοινό. 

Παράλληλα, η γραμματολογική έρευνα επεκτείνεται και σε θέματα 
λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής που παραπέμπει στο λογοτεχνικό γέ-
νος του παραμυθιού και το εξετάζει ως όρο της λογοτεχνικής θεωρίας 
και της γενολογικής κριτικής, όπως χρησιμοποιείται από σημαντικούς 
λογοτέχνες, θεωρητικούς και κριτικούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Οι μορφές και τα είδη του γραπτού και επώνυμου λογοτεχνικού πα-
ραμυθιού, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, καθόρισαν τα κύρια ζη-
τούμενα της μελέτης, εφόσον η έρευνα στον χώρο της λογοτεχνίας του 
παραμυθιού αποσκοπεί να παρουσιάσει λογοτέχνες και έργα που κα-
τέχουν σημαντική θέση στον λογοτεχνικό κανόνα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας και ασχολήθηκαν με το είδος αυτό. 
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Σημαντική θέση κατέχουν και οι νεότερες μορφές παραμυθογρα-
φίας των τελευταίων δεκαετιών του 20ού και των αρχών του 21ου αιώνα. 
Η ανανέωση και ο νεωτερισμός των ιδεών στον χώρο της λογοτεχνίας, η 
ιδεολογία, η θεωρία της λογοτεχνίας, η διακειμενικότητα, ο αναστοχα-
σμός, η διαφορετικότητα, η διαπολιτισμικότητα, η οικολογία, εισχωρούν 
στην παραμυθογραφία των νεότερων λογοτεχνών και δημιουργούν νέες 
μορφές και είδη. 

Η εικονογράφηση, μολονότι αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό 
των νεότερων λογοτεχνικών παιδικών παραμυθιών και λαμβάνεται βέ-
βαια υπόψη στον καθορισμό της γενικότερης μορφολογικής τους εικό-
νας στα βιβλία, δεν αποτελεί ξεχωριστό και ειδικό πεδίο έρευνας και 
μελέτης του βιβλίου αυτού, το οποίο παραμένει σε ό,τι η λογοτεχνική 
γραφή, ως θεσμός και ως σύνολο συμβάσεων, προσδιορίζει το είδος. 

Στις μέρες μας, ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε κάθε λογής παραμύ-
θια. Κάθε ένα έργο, σε βιβλίο, εικονογραφημένο ή όχι, σε θέατρο, σε 
ταινία, σε μουσικό ή χορευτικό δρώμενο ανήκει σε ένα μικροείδος που 
παραπέμπει στον γενικότερο γενολογικό χαρακτηρισμό «παραμύθι»: 
προφορικό, λαϊκό, λογοτεχνικό, εικονογραφημένο, θεατρικό, μουσικό. 
Όλα αυτά τα μικροείδη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γενολογικά προ-
ήλθαν από το προφορικό λαϊκό παραμύθι. Από την άλλη, όλα δείχνουν 
ότι το γραπτό λογοτεχνικό παραμύθι έχει απομακρυνθεί από το παραδο-
σιακό και έχει εισαγάγει νέους τρόπους λειτουργίας της δημιουργικής 
φαντασίας και γραφής στη μυθοπλασία της αφηγηματικής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα. 

 
Α. Ν. Ακριτόπουλος 

 
 


