Σχολιάζοντας την παράσταση «GRIMM & GRIMM»
Στο θ έ ατρ ο « Μικρ ή Πό ρ τα» της Ξέ νιας Καλο γερ ο πο ύλο υ , μια π αρ άσ τασ η για π αιδικό κο ινό
βασισ μέ νη σε τέσ σε ρ α π αρ αμύθια τω ν αδε λφ ώ ν Grimm ( Τ ο τρ απέ ζι, ο γάιδαρ ο ς και η
μαγκο ύρ α, Οι μο υσ ικο ί της Βρέ μης, Ο Διάβο λο ς με τις τρ ε ις χρ υσ έ ς τρίχε ς, Οι έ ξι κύκνοι)

Άνθρωπ οι με βαθιά θεωρητική κατάρτιση , πολυπράγμονες και με ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων
(συνδυάζοντας τις επαγγελματικές ιδιότητες του νομικού, του διπλωμάτη και του φιλ ολ όγ ου,
μελετώντας ιστορία, καλλιεργώντας με πάθ ος τη λογ οτεχ νική συγγ ραφή) οι αδερφ οί Γιάκ ομπ
και Βίλχελμ Γκριμ συγκέντρωσαν, κατέγραψαν κι επιμελ ήθηκαν σημα ντικ ό τμήμα της λα ϊκής
παράδοσης, διασώζοντάς το από τη λήθ η. Καρπός των π ροσπαθειών τους υπήρξε η δημοσίευση
του έργ ου «Παραμύθια γ ια τα παιδιά και την οικ ογένεια », με στόχ ο να ακουστεί η φωνή της
λαϊκής ψυχ ής χωρίς λ ογοτεχνικές παρε μβολέ ς και φτιασίδια, όπως παρατηρείται στο γαλ λικό
παραμύθι.
Σύμφωνα με την ερμηνευτική πρόταση των αδερφών Γκριμ, οι μύθοι και τα παραμύθια
αναπαριστούν το κοσμικ ό και συμπαντικό δράμα που ο άνθ ρωπος πλέκει από την αυγ ή της
ιστορίας του. Στα παραμύθια περικλε ίονται ποιητικές μεταφ ορές του κόσμου και της φ ύσης
και προσωποποιούνται τα φυσικά φαινόμενα · για παράδειγμα, η Ωραία Κοιμωμένη ταυτίζε ται
με την ά νοιξη ή το καλοκαίρι που ναρκώνεται από το χειμώνα, ο νεαρός π ρίγκιπας ενσαρκώ νει
τον ανοιξιάτικ ο ήλιο, η Σταχτοπούτα είναι μια αυγή συννεφ ιασμέ νη, κρυμμέ νη πίσω απ ό τις
στάχτες της , που θα σκορπίσουν χάρη στις ακτίνες του πρωινού ήλιου - του π ρίγκιπα. Στη
«Χιλ ιογ ουναρέ νια», το κ ορίτσι π ου σκεπά ζεται με αρκουδοτόμαρο για να αποφύγει τις
αιμομικτικές επιθέσεις του πατέρα του συμβ ολίζει την Αυγ ή που καταδιώκεται από τις καυτές
ακτίνες του ήλιου. Αν και ξεπερασμέ νη σήμ ε ρα, η παραπάνω θεωρία συγκ ροτεί μια ευχά ριστα
εναλλακτική οπτικ ή για την επ οχή της (α΄ μισό του 19 ο υ αιώ να).
Σε κάθε περίπτωση, οι αδε ρφ οί Γκ ριμ έ χουν κατακτήσει επάξια μια θέση στην ιστορία της
μελέτης και της έ ρευνας των κειμέ νων, π ροω θώντας εντελώς νέα άποψη για τα παραμύθια , τα
οποία δε ν θεωρούνται πλέον απλά αποκυήματα της λαϊκής φαντασίας, κατάλληλα μόνο για την
ανώδυνη ψυχαγωγία παιδιών και μεγάλων. Το έργ ο της καταγραφής προσέ φερε άφθονο υλικό
για την επ ιστημονικ ή μελέ τη της λαϊκ ής παράδοσης και προετοίμασε το δρόμ ο για την
επιστημονικ ή διερε ύνησή της (μέσα απ ό την εθνογ ραφία, την α νθρωπολ ογία, τη θεωρία της
λογοτεχνίας, τη σημε ιολ ογία, την ψυχανάλ υση ).
Και στα τέσσερα παραμύθια π ου αποτελ ούν τον καμβά της παράστασης- όπως και σε όλο το
corpus των παραμυθιών των αδελφώ ν Γκριμμ-παρατηρείται το πάντρεμα φαντα στικών και
εξωπραγματικών καταστάσεων με καθημερινές πτυχές του μεσαιωνικού κόσμου και των
αιώνων που ακολ ούθ ησαν (αρχές 19 ο υ αιώνα), ε νώ χτίζεται μια συγκεκ ριμέ νη τυπ ολ ογία
προσώπων και σχέσεω ν μεταξύ τους : βασιλιάδες, πρίγκιπες, με ροκαματιάρηδες, τ εχνίτες,
φτωχοί γ ονείς , κακιά μητριά, αλληλεγγύη μεταξύ αδερφών, ιδεώδης έ ρωτας. Ο ιδε ολ ογικός
τους π υρήνας συνοψίζεται στο στοιχε ιώδη μανιχαϊσμό της αντίθε σης ανάμε σα στο καλό και
στο κακό. Στο τέλ ος, το φως θριαμβεύει, το σκοτάδι διαλ ύεται. Στο πρωτότυπο κείμε νο, το
ύφος της λαϊκ ής αφ ήγησης διατηρε ίται, καθώς οι ε ικόνες σχε διάζονται αδρά , στις διαλογικές
σκηνές ο λόγος των προσώπων μεταφέ ρεται αυτούσια, στη διήγηση ενσωματώνεται πληθ ώρα
από παραστατικές εκφράσεις, ιδιωματισμούς,
παρηχ ήσε ις, ονοματοπ οιίες , γνωμικά και
παροιμίες.

Η προσαρμογή-δραματοπ οίηση του πρωτότυπου υλικ ού από την Ξένια Καλογε ροπούλου
κρίνεται εύστοχ η. Το δραματικ ό κείμε νο αποτελείται από τέ σσε ρα παραμύθια με ενιαία δομή,
χωρίς να δηλώνονται η έ ναρξη και το κλείσιμο κάθε παραμυθιού χ ωριστά. Η τριτοπ ρόσωπη
αφήγηση του παραμυθιού με τα έκδηλα επικά γνωρίσματα μεταγ ράφεται σε διά λογο
απαλλαγμένο από περιγραφικά στοιχεία και αφηγηματικά μέρη, συγχ ρόνως περιλαμβά νε ι όλα
τα δομικά και μορφ ολ ογικά γνωρίσματα του θεατρικού λόγ ου. Ο κ ορμός της δρά σης
παραμένει, αναπαράγεται με πιστότητα η αρχική πηγή, λαμβάνεται υπ όψη η ιδιαίτερη
ατμόσφαιρά της. Εξελίσσεται η χαρακτηρολ ογία των προσώπων, π.χ. στο τρίτο παραμύθι η
βασίλισσα κλαίει όχι από συγκίνηση, αλλά από απογ οήτευση, επειδή η κ όρη της πρόκ ειτα ι να
παντρευτεί έναν άντρα κοινωνικά κατώτερο. Ως προς την υφολ ογία του σκ ηνικά εκφερόμε νου
λόγου, δεσπ όζει ο γ οργ ός διάλογ ος και ο κα ταδηλωτικ ός λόγος, σε παρατακτική σύνταξη κι
απλή καθημερινή γλώσσα, απόλυτα προσιτή σε ευρύ ηλικιακ ό φάσμα (ανταποκ ρί νε ται στις
προσλ ηπτικές ικανότητες παιδιών ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού). Όλα τα
παραπάνω γνωρίσματα στοιχε ιοθετούν το βασικό κώδικα επικ οινωνίας τω ν έ ργων για
ανήλικ ους θεατές, που είναι η π ροφ ορικότητα .
Επιχειρώντας να κατηγ οριοπ οιήσουμε το δρα ματικό κείμε νο ως προς τα αξιακά πρότυπα και
τους ιδε ολογ ικούς δείκτες , θα λέγαμε ότι εμπίπτει στην κατηγορία της συγκάλυψης ωραιοποίησης της πραγματικ ότητας αλλά και της ουτοπ ίας για αλλαγή του κ όσμου, όχι με
κοινωνική χροιά, αλλά με διαχρονικ ό και πανανθρώπινο τ ρόπ ο. Όλα τα παραμύθια έχ ουν
ευχάριστη κατάλ ηξη. Αξιοποιε ίται το φανταστικό στοιχείο με στόχ ο να συνε νώσει τους θεατές
(που έτσι κι αλλιώς συναπαρτίζουν ένα κοινό με ομοιογενή ορίζ οντα προσδοκιών και
ομοιότροπα φορτισμέ νη προσλ ηπτικ ή συνείδηση) στο πλαίσιο ε νός ελπιδοφόρου μηνύματος . Ο
κόσμος, η ζωή, η ανθρώπινη μοίρα είναι δυνα τό να αλλάξουν, με τη γε νναιότητα και το θάρρος
μπορε ί να υπερνικ ηθεί το κακό και να θ ριαμβ εύσει το καλό.
Αξιολογώ ντας συνοπ τικά το σκηνικ ό θέαμα, έχουμε να κάνουμε με ένα ά ρτιο παραστα σιακό
αποτέλεσμα, με μια επιτυχή εικονοπ οίηση του δραματικού κειμέ νου, εύκ ολα αλλά όχι εύπ επτα
ανιχνεύσιμη από τους μικ ρούς θεατές. Σε κάθε παραμύθι υπάρχει πλούσια σκηνική δράση με
πολλές αλλαγές, με βασικό θέλγ ητρο το στοιχείο της έκπληξης και του απρόοπ του (ιδιότητες
του κειμέ νου) να αναδεικνύεται δημιουργικά από τη σκηνοθε σία της Λίλο Μπάουρ. Κυρία ρχη
αρετή της παράστασης είναι η υψηλ ή αισθητική στάθμη, όχι μόνο με την έ ννοια της
αξιοποίησης των σκηνικών δυνατοτήτων αποκλειστικά στο εικαστικό πε δίο, αλλά συνολικά
ιδωμένη, ως προς τον αισθ ητικ ό προσα νατολισμό , την ευρηματικ ότητα και την εμβάθυνση στο
τρίπτυχο σκ ηνοθεσία, διδασκαλία των ρόλων και απόδοσή τους από τους ηθοποιούς.
Ακολ ουθείται μια σκηνοθετική γραμμή ομαλή, κλασικού τύπ ου, χωρίς αποδια ρθρωτικές
αποχρώσεις που δε ν θα είχαν θέση σε ένα θέαμα που απευθύνεται σε μικρά παιδιά , α λλά
ταυτόχ ρονα χω ρίς να γίνεται μονοσήμαντη κ αι τυπικά ακαδημαϊκή. Το υπ όβαθρο μελέτης και
επαρκούς προετοιμα σίας των ε ρμηνευτών (Μαίρη Λ ούση, Μάνος Λυδάκης , Αντώ νης
Μυριαγκ ός, Σοφία Πάσχου, Γ ιάννης Σα ρακατσάνης , Θοδω ρής Σκυφτούλ ης, Εριφ ύλη
Στεφανίδου), αλλά και η έμπρακτη εφα ρμογή της αντίλ ηψης για μια ισότιμη σχέση ηθοπ οιού ανήλικ ου θεατή απ οδεικνύονται από την επιλ ογή της υποκ ριτικ ής τους τεχ νικ ής: π ρόκειται για
μια υποκριτικ ή λιτή, π ου δε ν ενδίδει στις ευκολίες και τους εντυπωσιασμούς του ε ξωτερικού
παιξίματος με σωρεία πλεοναστικών στοιχείων , γνω ρίσματα που χα ρακτηρίζουν τις
περισσότε ρες πα ραστάσεις παιδικ ού θεάτρου (εξεζητημένη μιμικ ή, με γκ ριμάτσες και
χειρονομίες , παλιμπαιδίζ ουσα εκφ ορά του λ όγου, έ ντονοι και υψηλ οί τονισμοί, σχ ηματικά
καρατερίστικη κινησιολογ ία κλπ.). Σε ένα ν βαθμό, η σκηνοθεσία και η υποκ ριτική άποψη
υπαγορε ύονται από την ίδια τη μορφ ή του κε ιμένου. Η λεκτική αφαίρεση έχει ως αποτέλε σμα
οι πληροφ ορίες να δίνονται μέσω σωματικής δράσης, π.χ. δομημέ νων αυτοσχεδιασμών . Με τη
χρήση τεχνικών του σωματικού θεάτρου, ο ηθ οποιός σημαίνει συναισθ ήματα και καταστάσεις,

επικοινω νεί με τους συμπαίκτες μέσα από τη γλώσσα του σώματος, βαδίζει σε μια υποκριτική
οδό συμβατή με τη φ ύση του παραμυθιού. Το παραμύθι δεν ε ξηγε ί, δεν δικαιολ ογεί, απλώς
πλέκει την ιστορία του. Είναι. Μοιάζει με την ίδια τη ζωή.
Ξεχωριστή έλξη ασκούν οι ευφά νταστες μιμήσεις ζώων (η κατσίκα π ου βοσκάει στο
νεκροταφείο προκαλεί ένα ευχά ριστο αίσθημα ανοικείωσης ήδ η από την α ρχή της
παράστασης) , οι μικρές πινελιές όπως η χρήση της ντοπι ολαλιάς ( ο τορναδόρος στο π ρώτο
παραμύθι μιλάει στο κ ρητικό ιδίωμα) , τα ψήγματα π ολυγλωσσίας (οι καλόγεροι μιλάνε
γερμανικά, οι κυνηγ οί στο δάσος ισπανικά, δευτερε ύων ήρωας στο τρίτο παραμύθι μιλάει σε
ακατάληπτη γλώσσα), η υπαινικτικ ή αναφορά σε στερε ότυπα (ο μυλωνάς με το χαρακτηριστικό
μυτε ρό μούσι παραπέμπει σε Εβ ραίο) και η υπονομευτική διάθεση παρουσίασης άλ λων
στερε οτύπων ( οι μεθυσμέ νοι καλόγε ροι που π αίζουν ζά ρια). Όλες αυτές οι ευρηματικές λύσεις
ίσως δεν μπ ορούν να γίνουν στο σύνολ ό τους αντιληπτές απ ό τα παιδιά, ωστ όσο δια νθίζουν το
σκηνικό μήνυμα.
Ως προς το εικαστικό μέ ρος, θετικό χαρακτηριστικ ό μπορεί να θεωρηθεί η οικονομία στη
χωρική διευθέτηση. Ο σκηνικ ός χώρος π ου διαμόρφωσε ο Χρήστος Κω νσταντέλλος δηλώ νε ται
με ελάχιστα αντικείμε να. Το πολυλε ιτουργ ικ ό, όχι αμιγώς ρεαλιστικ ό σκ ηνικ ό, με κυρία ρχα
χρώματα το άσπρο, το μαύρο και το μπεζ , από ζωγραφισμένα τελάρα πάνω σε ορθογώ νια
παραλληλεπίπεδα που είτε περιστρέφονται ανάλογα με τις ανάγκες των σκηνών, είτε τα
γυρίζ ουν οι ηθ οποιοί όπως τις σελίδες βιβ λίου, και απεικονίζουν το ε σωτερικό σπιτιού,
πανδοχείου, παλατιού κλπ. Η ε υελιξία ως προς τη σύνθεση του σκ ηνικού διακόσμου επιτρέ πει
εξίσου ε υφάνταστες επιλ ογές, π.χ. τα σώματα των ηθοποιών παριστάνουν τα δέ ντρα.
Χωρίς οι δε υτερογε νείς κώδικες (μουσικ ή, φωτισμός, κοστούμια , διάφορα εφέ) να
παρουσιάζουν κάποι ο πρωτόγ νωρο ενδιαφέρον, δίνουν τη δυνατότητα στη συνείδηση του
θεατή να μεταφερθεί στον ανιστορικ ό, ε ξωπραγματικό χώρο και χ ρόνο του ονείρου και του
παραμυθιού και συνυπάρχ ου ν ισορροπημέ να και αρμονικά με τους πρωτογενείς , π.χ. η μουσική
υπόκρουση χ ρησιμοπ οιείται λε ιτουργ ικά, για να τονίσει τη δράση και να διευρύνει το
περιεχόμενό της , και όχι για να καλύψει πιθανά κενά και σκηνοθετικές αδυναμίες ( όπως
συμβαίνει συχνά στο παιδικ ό θέατρο), χωρίς να λείπει και το στίγ μα της σημε ρινής επ οχής
(π.χ. στο δε ύτε ρο παραμύθι τα ζώα τραγ ουδά νε σύγχρονα τραγούδια και όπερα του Μ ότσαρτ,
προφανώς με διάθεση ελαφρώς σατιρική) . Δεμένα αρμονικά με το υπ όλοιπα στοιχεία, τα
οπτικο-ακουστικά εφέ ε ντοπίζονται κ υρίως στα δύο τελε υταία παραμύθια.
Η χ ρησιμοποίηση μουσικών μοτίβων απ ό τη «Λίμνη των κύκνω ν» (με αντίστ οιχα
κλασικότροπες χορογ ραφίες) στο παραμύθι «Έξι κύκνοι» συνιστά ενδεχ ομέ νως μειονέκ τημα,
αφού πρόκειται για διαφ ορε τικό παραμύθι. Ωστόσο παρουσιάζεται ιδιαίτε ρα γοητευτική η
ένδυση του μαγικ ού- υπερφ υσικ ού στοιχείου με ρομα ντικ ό ύφ ος. Μέσω της κινησιολογ ικής
συμπε ριφ οράς π ου δίδαξε στους ηθ οποιούς η Όλια Λυδάκη, γίνε ται ανάγλυφ η η π οιητική
διάσταση του κειμέ νου.
Το «Gr imm & Grimm» απευθύνε ται τόσο στο καλλιεργημέ νο και ε υαίσθητο θεατρικά παιδί όσο
και στο παιδί που δε ν έχει ακόμη αναπτύξει στοιχειώδη θεατρική παιδεία. Μέ σα στα πλαίσια
του ελλειπτικ ού, μη επεξηγ ηματικ ού κε ιμένου, τα πράγματα υπάρχουν χάρη στη σκ ηνική τους
σημε ίωση. Έ τσι εκπαιδε ύεται ο ανήλικ ος θεατής, π ου καλείται να εξε ρευνήσει τα
τεκταινόμενα στο σκ ηνικ ό χώ ρο οξύνοντας τη φαντασία και την πα ρατηρητικότητά του.

Χωρίς καμιά π ρόθεση διδακτικ ής διάθεσης και παιδαγωγικής φόρτι σης , η σκηνικ ή απόδοση
των παραμυθιών συνάδει με τις διαφαινόμε νε ς προθέσεις των αδελφών Γκριμμ: «Το παραμύθι
στηρίζεται στην ε σώτερη δύναμη κι ορμή της ομορφ ιάς του». Οι μικ ροί θεατές επωφελούνται
από το ουσιαστικό παιδαγωγικό βάθος , το οποίο διαπιστώνεται με π οικίλους τρόπους. O
απέραντος κ όσμος του παραμυθιού χωράει τα πάντα. Μέσω των ε ύληπτω ν μηνυμάτων και της
παραστατικότητας του παραμυθιού επιτελ είται μια ιδιαίτερα ψυχωφελ ής λειτουργ ία.
Καλύπτεται η ανάγκ η του ανήλικ ου θεατή για εισχώρηση στο σύμπαν της μυθοπλασίας, όπου
το ανέφ ικτο μπ ορεί να γίνει εφ ικτό, το παιδί μπορε ί να έ ρθει αντιμέτωπο εκ του ασφαλούς με
ασυνήθιστες δοκιμασίες , να ταυτιστε ί βιωματικά με πλάσματα που δεν πρόκειται να
συναντήσει στην πραγματικ ή ζωή. Δ ιασυνδέ οντας το πραγματικ ό με το συμβ ολικ ό, χ τίζεται μια
φανταστικ ή ζωή για το παιδί η οποία ζωογονεί τον εσωτε ρικ ό του κόσμο, καλλιεργεί το
συναίσθημα και τη νόησή του. Καθώς το παιδί ξεχνιέται και απολαμβάνει αυτό που βλέπε ι, ο
ψυχισμός του και η φαντασιακή του ε μβέ λεια απογειώνονται και κατακτούν ένα έδα φος
ελευθερίας παρθένο απ ό τις προσμείξεις και τις αλλοιώ σε ις της πεζής καθημε ρινότητας.
Σημαντικό μέ ρος της παιδαγωγικής σημασίας του παραμυθιού έγκειται στην ηθικ ή και
συναισθηματικ ή αγωγή που προσφέ ρει στο π αιδί. Κατά πρώτο λ όγο, μέ σα από το ζωντάνεμα
αξιών και προτύπων άλλης εποχ ής, το παιδί έρχεται σε επαφή με αξιακ ούς κώδικες
διαφορετικ ούς από αυτούς που γ νωρίζει, ώστε να εμπλ ουτίζεται η πραγματογ νωσία του. Το
παραμύθι διε ισδύει στο σύμπαν της ανθρώπινης οικ ογένειας . Σε άλλες επ οχές, η τιμωρία του
παιδιού απ ό τον πατέρα ήταν π ολύ πιο αυστηρή απ’ ό, τι σήμε ρα. Επίσης συχνά
παρατηρούνταν το φαινόμε νο του ξε νιτε μού, της απομάκρυνσης των παιδιών από την
οικογε νειακή ε στία για να αναζητήσ ουν μια καλύτερη τύχ η και να πλουτίσουν. Τα παραπάνω
στοιχεία (και άλλα) τοποθετούνται στο πλέγ μα ιεράρχ ησης των ρόλω ν γονέων-παιδιώ ν στους
κόλπους της πατριαρχ ικής οικογέ νειας και αλιεύονται στο πρώτο («Το τραπέζι, ο γάιδαρος και
η μαγκούρα »). Κατά δεύτερο λόγ ο, προβάλλονται πρότυπα διαχρονικών και διατοπικών αξιών:
η αδε ρφή που θυσιάζει τη δικ ή της ζωή αλλά και εκείνη των παιδιών της για να με ίνει πιστή
στον όρκ ο σιωπ ής που θα λυτρώσει τα αδέ ρφ ια της από τα μάγια. Η δύναμη της αγάπης λ ύνει
και τα πιο δυνατά μάγια («Οι έξι κύκνοι »). Το δεύτερο παραμύθι ( «Οι μουσικ οί της Βρέ μης»)
πραγματεύεται θέματα ηθικ ής τάξης και συμπε ριφ οράς· στε ρημέ νοι απ ό ανθρωπιά, οι
άνθρωποι καταπιέζουν τα ζώα, όμως εκείνα καταφέρνουν να βρουν το δρόμο προς την
ελευθερία. Ακ όμη, δί νεται στα παιδιά η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ένα
αντιπροσωπευτικό τμήμα της ευρωπαϊκής λαϊκής παράδοσης, να γίνουν κοινωνοί μιας κοινής
πολιτιστικ ής μνήμης .
Θα μπορούσε βέβαια κανείς να αντιτείνει ότι σε μια παράσταση βασισμένη σε κλασικά
παραμύθια, η αναφ ορικ ότητα καταστάσεων και προσώπων έχει απομακρυνθεί από τα
πολιτισμικά δεδομένα ενός σύγχ ρονου κοινού. Ωστόσο, Οι μύθ οι, τα παραμύθια, οι λαϊκές
παραδοσιακές αφ ηγήσεις μεταδίδουν α ρχετυπικές εκδηλώ σεις μέ σα από το φά σμα της
συλλογ ικής ανθρώπινης εμπειρίας. Γε νικά, το παραμύθι περιγράφει ένα πέρασμα συνδεδεμένο
με δοκιμασίες φαινομενικά ακατόρθωτες, που ωστόσο έχει καλό τέλος . Το πέρασμα απ ό τη μια
ηλικιακή φάση στην άλλη επισφ ραγίζεται με την επίτε υξη της ω ριμότητας. Η μύηση στην
ενήλικ η ζωή γίνεται μέ σα από ένα ταξίδι γεμάτο κινδύνους , ενώ η δοκιμασία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της μυητικ ής λειτουργία ς. Τα πρόσωπα των παραμυθιών δεν έχ ουν καιρό
να απορήσουν ή να φοβ ηθούν. Πρέπει να δράσουν, να διανύσουν δρόμο, να αντιμε τωπίσουν
δυσκ ολίες, να υπερβ ούν εμπ όδια που φαντάζουν ανυπέρβλ ητα, για να κατακτήσουν αυτά που
ποθούν, είτε π ρόκειται γ ια την επ ιστροφή στην οικ ογένε ια και την καταξίωση από το
κοινωνικό περιβάλλον, όπως στο πρώτο πα ραμύθι, είτε για την απελευθέ ρωση από τους
καταναγκασμούς ( στο δεύτερο), είτε γ ια την αναρρίχ ηση στην κ οινωνική κλίμακα μαζί με την
αγάπη και την ευτυχία ( στο τρίτο), ε ίτε για την εξασφάλιση της ευτυχίας των αγαπημέ νων

προσώπων (στο τέ ταρτο). Ως αρωγός και συμπαραστάτης στους αγώνες του νεα ρού ήρωα
εμφανίζεται συχνά η τύχ η, η οπ οία ανατρέπει τη λ ογικά προδιαγεγραμμένη πορεία των
πραγμάτων και χαράσσε ι μονοπάτια σωτηρίας , ώστε στο τέλ ος να δικαιωθούν η νεανική τόλμη
και η δίψα για ζωή («Οι τρε ις χρυσές τρίχες του Διαβόλ ου »). Μέ σα από αυτή την περιπετε ιώδη
διαδικασία εκπέμπεται ένα μ ήνυμα αισιοδοξίας και δυναμικ ής ετοιμότητας , εξοπλίζεται το
σύγχ ρονο παιδί με πρότυπα ηρώων που πιστεύουν στον εαυτό τους και δε φ οβ ούνται τον
κίνδυνο. Όλα αυτά έχουν τη δική τους σημα σία στην πολυπ ολιτισμικ ή κοινωνία του σήμερα,
όπου η οικογέ νεια δεν μπορεί πια να λειτουργήσει ως προστατευτικός κλ οιός για το παιδί-ως
κυματοθραύστης απέναντι στις αντιξοότητες της π ραγματικότητας, μια και o οικ ογενε ιακός
θεσμός αυτοπ ροσδιορίζεται μέσα από συνεχείς και συχ νά επώδυνες μεταλλάξεις.

