
Δευτέρα 11/1 έως Παρασκευή 22/1, παρουσιάστηκαν οι «Ιστορίες και Παραμύθια» του 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

 

 

           

 

 

 

Ένα από το ομορφότερα βιβλία μας. Και δεν μιλάμε για την απόλαυση της ανάγνωσης, αλλά για για τη χαρά να το 

κρατάς στα χέρια σου:  Έχει σκληρό εξώφυλλο, δεμένο με ύφασμα σε απόχρωση γκρι περλ ( πόσο καιρό έχει να 

κυκλοφορήσει βιβλίο με υφασμάτινο κάλυμμα;). Το διακριτικό έκτυπο*  παριστάνει ένα αηδόνι ανάμεσα σε 

διακοσμητικά μοτίβα, το οποίο επαναλαμβάνεται και στο εξώφυλλο,  αναφορά, βέβαια, στο παραμύθι «Το αηδόνι 

του αυτοκράτορα» αλλά και  στον παθιασμένο έρωτα του συγγραφέα για τη Σουηδή σοπράνο Τζένη Λιντ.  Κρεμ 

χαρτί  με την πατίνα του χρόνου να έχει πάρει μια απόχρωση σαμπανί και όσο για τη μυρωδιά του… καλά, αυτό δεν 

μεταδίδεται. Για τα άλλα, πάρτε μια ιδέα: 

 *έκτυπο: αρχαϊστί, ανάγλυφο 



                                 

…και το οπισθόφυλλο: 

 

                                        

 

 

Ξεχάσαμε κάτι; Α, ναι, χάρη σε αυτό το βιβλίο ξεχάσαμε τις φτηνιάρικες εκδόσεις, τις γεμάτες περικοπές, τις 

νερόβραστες αποδόσεις  (εδώ η μετάφραση είναι του Ερρίκου Μπελιές - σα να λέμε  το βαρύ πυροβολικό των 

μεταφραστών μας), τις λάιτ και ντεκαφεϊνέ εικονογραφήσεις και λίγο ακόμα θα ξεχνούσαμε και τον πλανήτη 

Ντίσνεϊ μέσω του οποίου πρωτογνωρίσαμε αυτά τα παραμύθια:  



                                        

Συγνώμη, λίγο δυσανάγνωστο. Πάντως η πληροφορία που παίρνουμε είναι πως η εικονογράφηση είναι του Vilhelm 

Pedersen,  «από τα πρωτότυπα σχέδιά του στο Μουσείο  Άντερσεν του Όδενσε». Ουάου! Η αρχική εικονογράφηση, 

το αυθεντικό κείμενο του συγγραφέα! Ποιος δεν προτιμά το πρωτότυπο από το ιμιτασιόν;     

 Ξανά πάρτε μια ιδέα. Εδώ είναι το συνολικά στήσιμο της παρουσίασης (το Κοριτσάκι με τα σπίρτα είναι 

πορσελάνινο, η ροζ πριγκίπισσα, η πράσινη μάγισσα και το έφιππο ξωτικό από συμπαγές λατέξ, το ίδιο και οι 

γαλάζιες νεράιδες): 

                              

 



… εδώ δείγματα της εικονογράφησης 

                                      

                      

                                                                  

 

 

 

Και …  

…μια φροϋδική, νευρο-απεικονιστική, ανθρωπολογική (και πολλά άλλα) μελέτη η οποία επιχειρηματολογεί με 

επιστημονική ορολογία πάνω στο αυτονόητο: Πώς δηλαδή ο άνθρωπος  είναι από τη φύση του ον μυθοπλαστικό.  



          

 

Σοβαρά, ρε παιδιά, είναι  ο μέσος και πλάγιος, προμετωπιαίος φλοιός στο δεξιό, εγκεφαλικό ημισφαίριο, ο οποίος 

ενεργοποιείται κατά την αφήγηση, την ανάγνωση και το άκουσμα μιας ιστορίας;  Μέσω νευρωνικών κυκλωμάτων, 

ε;  Αυτό ακριβώς έχουν υπόψη οι γιαγιάδες όλου του κόσμου, όταν νανουρίζουν με παραμύθια τα εγγονάκια τους. 

 

 Υπάρχουν άπειρες μελέτες για τη συμβολή των παραμυθιών στην διανοητική ανάπτυξη, για το ρόλο τους στην 

πολιτισμική εξέλιξη, για την ψυχαναλυτική τους ερμηνεία, για την θεραπευτική τους δύναμη – ορίστε άλλη μια: 



              

Διαβάστε τις εάν θέλετε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Ας αρκεστούμε στα περιληπτικά:  

Α. Το βασικό δίδαγμα το οποίο προκύπτει από τα παραμύθια μέσω  μια πορείας  μύησης και ενηλικίωσης είναι: 

Πως η ευτυχία είναι εφικτή μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. 

Β. Τα παραμύθια περιέχουν:  

1. Μια δόση θεολογίας 

2. Μια δόση θυμοσοφίας 

3. Μια δόση ψυχολογίας 

4. Μια δόση τέχνης 

5. … και πολύ χιούμορ 

Υπάρχουν επίσης πολλές και ποικίλης έκτασης βιογραφίες του Άντερσεν, η Βιβλιοθήκη μας  διαθέτει μια πολύ 

καλή… 

                                                                      



…έτσι που είναι περιττό να παραθέσουμε κάτι άλλο. Ο συγγραφέας Άντερσεν ανήκει στην ανθρωπότητα. Τώρα 

όσον αφορά  τον άνθρωπο Άντερσεν…  Κάποιος κυνικός, προικισμένος με ίσες δόσεις ασέβειας και ακριβολογίας 

θα μπορούσε να το θέσει ως εξής: «Ο ΄Αντερσεν υπήρξε  ένα δυστυχισμένο παιδί στα πρώτα χρόνια του, ένας 

αδίστακτος κοινωνικός αναρριχητής στην εφηβεία του και, όταν κέρδισε την αναγνώριση, ένας εγωκεντρικός, 

εμμονικός, αφόρητα βαρετός παλαβιάρης, τόσο σαλεμένος που, προτού πάει για ύπνο έκλεινε τα παράθυρα, 

έσβηνε τα κεριά και μετά διέτρεχε πόντο, πόντο όλο το σπίτι για να ελέγξει εάν έχει κλείσει τα παράθυρα και 

σβήσει τα κεριά. Βλέπετε, του είχαν συμβεί τόσα άσχημα πράγματα στη ζωή του (ορφάνια, φτώχια, ερωτικές 

απογοητεύσεις, κοροϊδίες) που ζούσε διαρκώς με το φόβο πως κάτι τρομερό θα του συμβεί. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ένα τέταρτο αφότου τον είχε πάρει ο ύπνος, πεταγόταν από το κρεβάτι του και, ξυπόλητος  με τα νυχτικά, 

ξανάρχιζε, φτου κι απ΄ την αρχή. Α, ήταν και φοβερός σκιτσογράφος.      

                                        

       

 



      … Και έφτιαχνε τόσο εξαίσιες  χαρτοκοπτικές!» 

                          

                                                      

  Tips: 

 A’.  Πριν από τον Word υπήρχε η Γραμματική, γι΄ αυτό και δεν το λέει: Προκειμένου για τίτλους μυθιστορημάτων, 

χρησιμοποιούμε πλάγια, προκειμένου για τίτλους διηγημάτων χρησιμοποιούμε «εισαγωγικά». Το βλέπετε παντού στο σάιτ μας, 

αλλά το προσέξατε όλοι; 

Β’.  Τι το θέλουμε να μιλάμε για το πόσο προβληματικό άτομο υπήρξε ο Άντερσεν, προτού ακόμα μάθουμε τα βασικά βιογραφικά; 

Είναι γιατί έχει σημασία να μάθουμε να διαχωρίζουμε το έργο από το δημιουργό του - βλέπε και σχόλιο 15 στην ανάρτηση 

«Σχολιασμός πινάκων του ΒανΓκογκ».    


