
 
 
 
 
 

τα παραμύθια των Grimm 
και τα ελληνικά αδερφάκια τους 

 
 

με την παραμυθού Σάσα  Βούλγαρη 
 

 
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !!! 
 

 
 

200 ΧΡΟΝΙΑ  
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ GRIMM 
 
 

20 ΧΡΟΝΙΑ 
  
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
 
 



 

τα παραμύθια των Grimm… 
 
Είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή να καταγράψουμε τούτα τα παραμύθια, αφού οι 
άνθρωποι που κρατούν ακόμα ζωντανή την παράδοση σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο.  

Αδερφοί Grimm, Κάσσελ, 3 Ιουλίου 1819 

 
Το Δεκέμβριο του 2012, κλείνουν ακριβώς 200 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε 
στη Γερμανία ο πρώτος τόμος των παραμυθιών των αδερφών Γκριμμ. Ο τόμος, υπό 
το όνομα "Kinder - und Hausmärchen" ("Παιδικά και Οικογενειακά Παραμύθια") 
περιείχε 86 ιστορίες. Ακολούθησαν άλλες 70 ιστορίες σε ένα δεύτερο τόμο που 
εκδόθηκε το 1814. Μέχρι το 1857 επτά εκδόσεις των παραμυθιών είχαν εκδοθεί και 
περιείχαν συνολικά 211 παραμύθια. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν γνωστά 
παραμύθια όπως η Κοκκινοσκουφίτσα, η Χιονάτη, η Ραπουνζελ, ο Χάνσελ και η 
Γκρέτελ, η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος, η Ωραία Κοιμωμένη και πολλά άλλα 
 
Οι αδερφοί Grimm κατέγραψαν και διέσωσαν τα λαϊκά παραμύθια και με τα βιβλία 
τους σημάδεψαν, όχι μόνο την ιστορία της λογοτεχνίας, αλλά και την ιστορία της 
σκέψης γενικότερα. Ενέπνευσαν μεγάλους λογοτέχνες, φιλόσοφους και διανοητές 
και συνέβαλλαν στον σύγχρονο τρόπο αντίληψης για την επιστημονική έρευνα των 
λαϊκών παραμυθιών 
 

τα ελληνικά αδερφάκια τους! 
 
Το νεοελληνικό παραμύθι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, τη σοβαρότητα της 
οποίας εντούτοις πολύ λίγοι ακόμα και τώρα έχουν αντιληφθεί. Σοβαρή υπόθεση 
από την άποψη της παράδοσης, της επιστήμης, της τέχνης, της ζωής» 

Μ. Γ. Μερακλής 

 
Ίσως, λίγοι να γνωρίζουμε πια ότι τα θέματα των παραμυθιών είναι οικουμενικά κι 
ότι παραλλαγές τους βρίσκουμε σε όλον τον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή και... ελληνίδα 
Σταχτοπούτα, Χιονάτη, Κοντορεβυθούλης αλλά και όλοι οι υπόλοιποι παραμυθο – 
ήρωες! Μόνο που έχουν άλλα ονόματα: Αθοκατσούλα, Άσπρη σαν Χιόνι, Δαχτυλάκης 
και πολλά άλλα ακόμα! 
 
Πόσοι όμως γνωρίζουμε αυτά τα παραμύθια; Πόσο ξέρουμε ότι υπάρχουν 
πανέμορφα παραδοσιακά παραμύθια που ο λαός μας διατήρησε έως τις μέρες μας 
με πολλή αγάπη και φροντίδα, μεταφεροντάς τα από στόμα σε στόμα και ότι 
σημαντικοί ειστήμονες, λαογράφοι και ανθρωπολόγοι φροντίζουν ως σήμερα να μη 
χαθεί αυτή η πολύτιμη παρακαταθήκη; 
 
 
 



 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

 
καθε Κυριακή κι άλλα παραμύθια 

τα παραμύθια των Grimm 
και τα ελληνικά αδερφάκια τους 

 

με την παραμυθού Σάσα  Βούλγαρη 
 

Μια περιπλάνηση στα μαγικά παραμύθια των αδερφών 
Grimm σε συνδυασμό με ελληνικές παραλλαγές τους! 

 
Η Σάσα Βούλγαρη, αφηγείται γνωστές και άγνωστες ιστορίες 
επιλεγμένες από τα 211 παραδοσιακά παραμύθια που κατέγραψαν οι 
αδερφοί Grimm και τις συνδυάζει με αντίστοιχες παραλλαγές τους μέσα 
από τον τεράστιο πλούτο των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών, 
αυτοσχεδιάζοντας, αναπλάθοντας, αναδημιουργώντας τα παραμύθια!!! 
 
 



 
Με ιστορίες που αλλάζουν κάθε φορά, με λιτή σκηνική παρουσία, 
όπως ταιριάζει στα παραδοσιακά παραμύθια, με όχημα την φωνή 
της, το τραγούδι, την αυτοσχεδιαστική κίνηση και με μουσικά 
όργανα απ΄όλον τον κόσμο  

 
η Σάσα αφηγείται για μικρά και μεγάλα παιδιά... 

 

...από 5 έως 105 χρονών! 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΙΔΕΑ,  

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΗ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
 

ΕΝΑΡΞΗ: Κυριακή, 21 Οκτωβρίου και... 
 

Καθε Κυριακή στις 12.30 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: τα παιδάκια πρέπει να είναι το λιγότερο 4 ετών και να συνοδέυονται οπωσδήποτε 
από κάποιον ενήλικο! Τα παραμύθια είναι απολαυστικά για όλες τις ηλικίες, γι΄αυτό όποιος 
θέλει μπορεί να τα ακούσει χωρίς να συνοδέυεται απαραίτητα  από παιδάκι!!!! 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 206, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΤΗΛ. 210 3418550, 
 www.mcf.gr 
 
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ: €8     ΟΜΑΔΙΚΟ (άνω των 10 ατόμων): €6 

 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης 
και σε συνεργασία με την Σάσα Βούλγαρη σε κάθε παράσταση θα δίνονται 10 
δωρεάν εισιτήρια σε άνεργους γονείς.  
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Διαφορετικά προγράμματα αφήγησης από την προσχολική ηλικία ως και το 
Λύκειο ανάλογα με το εξελικτικό στάδιο των μαθητών 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ Ι.Μ.Κ.: 
 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, 

210-341-8584 
standonatou@yahoo.gr 

http://www.mcf.gr/
mailto:standonatou@yahoo.gr


 
 

η Σάσα η παραμυθού... 
 
 
 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδίτσα ακούγοντας, λέγοντας, 
παίζοντας και... τρώγοντας ιστορίες μέχρι που άρχισε να αφηγείται 
παραμύθια ασταμάτητα  - η γλώσσα της ροδάνι! - από το 1993, 
εδώ και 20 χρόνια, όταν ακόμα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα 
επαγγελματίες παραμυθάδες!  
Αγαπά πολύ τα παιδιά γι΄ αυτό σπούδασε ψυχολογία και 
παιδαγωγικά κι από τότε που θυμάται τον εαυτό της είναι 
συνέχεια με παιδιά όλων των ηλικιών, παίζοντας, 
δημιουργώντας, εκπαιδεύοντας... 
Αγαπά πολύ και τα μουσεία, γι΄ αυτό έγινε γνωστή φτιάχνοντας 
πολλά – πολλά προγράμματα για πολλά – πολλά μουσεία, όπως το Λαϊκής 
Τέχνης, το Κυκλαδικής Τέχνης, το Μπενάκη – Ισλαμικής Τέχνης, το Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας – κέντρο Γαία, κ.α. 
 
Ήταν η πρώτη που αφηγήθηκε 13 ελληνικά λαϊκά παραμύθια στην τηλεόραση, στην ΕΤ 1, 
το 1998, και πολλά παιδάκια που εντωμεταξύ μεγάλωσαν έρχονται και την ακούνε ακόμα. 
 
Αφηγείται σε σχολεία και σε βιβλιοθήκες εδώ και 18 χρόνια σε όλες τις ηλικίες από τα 
προνήπια έως και τα Λύκεια ακόμα και σε Πανεπιστήμια! 
 
Η Σάσα δεν μαθαίνει τα παραμύθια «απ΄ έξω». 
Κάθε φορά τα λέει με δικά της λόγια, και γι΄ αυτό ποτέ δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί σε 
κάθε της αφήγηση: ξαναφτιάχνει τα παραμύθια μαζί με όσους την ακούνε κάθε φορά. 
Έτσι έκαναν πάντα οι παλιοί παραδοσιακοί παραμυθάδες στους οποίους θέλει να μοιάζει. 
Έτσι, άλλωστε, έχει πιο πολύ πλάκα: τα παραμύθια είναι κάθε φορά διαφορετικά και 
γεμάτα εκπλήξεις και εκείνη γεμίζει από νέες ιδέες, λέξεις και εικόνες, εμπνευσμένη από 
όσα συμβαίνουν εκέινη τη στιγμή. 
 
Επίσης, τραγουδάει, αλλάζει με τρόπο παράξενο τη φωνή της, για να ταιριάζει στην κάθε 
ιστορία, παίζει μουσικά όργανα απ΄ όλον τον κόσμο, κουνάει χέρια, πόδια και όλο της το 
σώμα όταν αφηγείται και ζωγραφίζει τα παραμύθια της για να τα θυμάται καλύτερα! 
 
Φέτος έχει τα παραμυθο-γενέθλιά της!!! 
 
Αυτό της φαίνεται παραμυθένιο και απίστευτο, γι΄ αυτό θα τα γιορτάσει στο Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης, με πολλές – πολλές ιδέες, εκπλήξεις και φυσικά πολλά – πάρα 
πολλά, χίλια κι ένα και βάλε κι ακόμα ξαναβάλε... 
 

                         παραμύθια!!! 
 
 
μαζί με όλους εσάς που χρόνια τώρα αγαπάτε τις ιστορίες της



τα παραμύθια  
του Οκτωβρίου 

και του Νοεμβρίου 
 
 
  
 
γουναρικά, φτερά και ξέφτια 
κάρβουνα χρυσά  
και τσοκαράκια κόκκινα σε πετεινού 
ποδάρια... 
 
τριπλομπιρμπιλομάτες 
δράκοντες και... τριβόλλοι... 
τυχεροί – άτυχοι, αρκουδοτομαράτοι και 
διαβόλοι... 
 
ξυπνοπούλια, βατραχογαμπροί, γενναίοι  
 και τεμπελοπουλαίοι... 
 
σουσαμόβουνα και γρυπαετοί 
νυχτοκόρακες και τσαλαπετεινοί... 
 
κι οι κασκαρίκες του μαστρο – Σουβλή!!! 

 
 
 

Αναμένετε! Σύντομα πιο αναλυτικά το 
παραμυθοπρόγραμμα!!! 
 
 
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 4,11,18 και 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 
Στη σελίδα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης: 
 
www.mcf.gr 

http://www.mcf.gr/

