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ΠΡΟΛΟΓΟ
Μια φορά κι έναν καιρό οι
αδερφοί Γκριμ δημιούργησαν τα
παραμύθια τους με σκοπό να
μιλήσουν για καθημερινά
προβλήματα και να απευθυνθούν
στον κόσμο μέσω των ιστοριών
τους. Όμως οι ιστορίες τους ήταν
αρκετά βίαιες και έθιγαν
ευαίσθητα θέματα όπως η αγάπη
ενός γονιού για τα παιδιά του
που δεν είχαν την αποδοχή που
περιμένανε από τον κόσμο. Για
αυτό και τις παραποίησαν και τις
μετέτρεψαν σε παραμύθια για τα
παιδιά σε όλον τον κόσμο.
Ακόμα οι αδερφοί Γκριμ και
πολλοί άλλοι παραμυθάδες
εμπνεύστηκαν από πραγματικά
7
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γεγονότα για την δημιουργία
των έργων τους.
Πως όμως μας ήρθε η ιδέα να
γράψουμε ένα βιβλίο για την
αλήθεια πίσω από τα παραμύθια;
Όλα ξεκίνησαν όταν στην
δημοσιογραφική ομάδα του
σχολείου μας, μας ζητήθηκε να
ασχοληθούμε με ένα θέμα της
επιλογής μας. Η αφορμή ήταν
ένα βίντεο για τα παραμύθια που
είδαμε τυχαία στο διαδίκτυο.
Έπειτα, αρχίσαμε να βρίσκουμε
πληροφορίες και να μαθαίνουμε
τόσα πολλά πράγματα για τις
ιστορίες πίσω από τα παραμύθια
που αποφασίσαμε να τις
συγκεντρώσουμε σε ένα βιβλίο.
8
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1ο Μέρος

9

Η Φιονάτη και οι 7 νάνοι



την αρχική ιστορία των
αδερφών Γκριμ που
κυκλοφόρησε το 1812, η
κακιά βασίλισσα στέλνει τον
κυνηγό να της φέρει το συκώτι
και τα πνευμόνια της Φιονάτης
με σκοπό να τα φάει η ίδια ώστε
να χορτάσει την πείνα της. Ο
κυνηγός αντ‟ αυτού της φέρνει
την καρδιά μιας κατσίκας και
έτσι η Φιονάτη σώζεται. Επίσης σε
αντίθεση με την γνωστή μας
ιστορία στην πρώτη εκδοχή η
Φιονάτη δεν είναι βυθισμένη σε
έναν μαγεμένο ύπνο όταν την
βρίσκει ο πρίγκιπας. Είναι νεκρή
και ο πρίγκιπας παίρνει το
άψυχο σώμα της μαζί του, όμως

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΑΛΛΙΨ

στη διαδρομή ο υπηρέτης του
σκοντάφτει και ρίχνει το
φέρετρο, με αποτέλεσμα να
ταρακουνήσει τη Φιονάτη και να
μετακινήσει το δηλητηριασμένο
μήλο από τον λαιμό της
ξυπνώντας την. Σέλος, όταν η
βασίλισσα εμφανίζεται στον
γάμο της Φιονάτης με τον
πρίγκιπα, ο οποίος γίνεται
παρουσία όλων των βασιλικών
οικογενειών, την υποχρεώνουν
να φορέσει ένα ζευγάρι
μεταλλικά παπούτσια που είχαν
ζεσταθεί για ώρες στη φωτιά και
να χορέψει με αυτά μέχρι να
πέσει κάτω νεκρή. Έτσι η Φιονάτη
και ο πρίγκιπας έζησαν
ευτυχισμένοι στο παλάτι τους για
12
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πάντα και έζησαν αυτοί καλά και
εμείς καλύτερα.

13
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Η Μικρή Γοργόνα



την πρώτη εκδοχή του
Φάνς Κρίστιαν Άντερσεν η
Μικρή Γοργόνα αρχικά
δεν αποφασίζει να αφήσει την
ζωή της σαν γοργόνα και να
μεταμορφωθεί σε άνθρωπο για
να γνωρίσει την αληθινή αγάπη,
αλλά γιατί σκέφτεται τη
μεταθανάτια κατάληξη της.
ύμφωνα με τον μύθο οι
γοργονάνθρωποι αφού πεθάνουν
γίνονται αφρός στην θάλασσα,
αντίθετα οι ψυχές των ανθρώπων
πάνε στον Παράδεισο. την
αρχική εκδοχή η Άριελ
ανταλλάσει κυριολεκτικά την
γλώσσα της κόβοντας την στη
μέση ώστε να μην μπορεί να
μιλήσει, για πόδια τα οποία
ματώνουν συνεχώς, ενώ μέρος
14
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της συμφωνίας είναι να νιώθει
για πάντα πως περπατάει πάνω
σε μαχαίρια και πώς την σκίζει
ψαλίδι στο δύο κάθε φορά που
θα κάνει έστω ένα βήμα. Επίσης,
η συμφωνία με την κακιά
μάγισσα του βυθού επιτάσσει πως
αν ο πρίγκιπας παντρευτεί
κάποια άλλη γυναίκα αυτή θα
πεθάνει από μαραζωμένη καρδιά
στην κυριολεξία και θα γίνει
αφρός στην θάλασσα. Η Μικρή
Γοργόνα προσπαθεί να κερδίσει
την καρδιά του πρίγκιπα
χορεύοντας του, παρότι της είναι
οδυνηρό, αλλά αυτός αν και το
διασκεδάζει αποφασίζει να
παντρευτεί τελικά άλλη. Οι
αδερφές της Άριελ πουλάνε τα
μαλλιά τους για να αγοράσουν
ένα στιλέτο και την παρακινούν
να σκοτώσει τον πρίγκιπα και να
15
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αφήσει το αίμα του να στάξει στα
πόδια της ώστε να
μεταμορφωθούν πάλι σε
γοργονίσια ουρά. Αυτή τρυπώνει
στο δωμάτιό του πρίγκιπα με
σκοπό να τον σκοτώσει αλλά στο
τέλος δεν τα καταφέρνει επειδή
τον αγαπάει. Έτσι αυτοκτονεί
πέφτοντας στον ωκεανό.

16
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Η Παναγιά των Παρισίων



την αρχική εκδοχή της
ιστορίας του Βίκτωρ
Ουγκώ η Παναγιά των
Παρισίων, ο γοητευτικός Υοίβος
δεν είναι πάρα ένας παθιασμένος
άπιστος άνδρας που θέλει να
κοιμηθεί με την Εσμεράλδα,
χωρίς να έχει βλέψεις για κάτι
παραπάνω αφού είναι
παντρεμένος. Ακόμα ο σατανικός
Υρόλο είναι και αυτός
ερωτευμένος με την Εσμεράλδα
εκείνη όμως αρνείται να είναι
μαζί του και για αυτό ο Υρόλο θα
καταδιώξει την Εσμεράλδα για το
φόνο του Υοίβου που ο ίδιος
διέπραξε. Όταν οι τότε αρχές
πιάσουν την Εσμεράλδα ο Υρόλο
θα διατάξει να την στείλουν στην
κρεμάλα όπου εκεί θα χάσει την
17
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τελευταία της πνοή. Ο
κουασιμόδος όταν μαθαίνει τι
συνέβη στην Εσμεράλδα
κυνηγάει τον Υρόλο και τον
σκοτώνει με ένα απάνθρωπο
τρόπο. Μετά αγκαλιασμένος με
το άψυχο σώμα της Εσμεράλδα
πεθαίνει από ασιτία. Πολλά
χρόνια μετά, ο τάφος ανοίγει και
τα κόκκαλα τους είναι ακόμα
αγκαλιά.

18
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Η Ψραία Κοιμωμένη



την αρχική εκδοχή
του παραμυθιού του
Σζιαμπατίστα
Μπασίλε, η οποία εκδόθηκε
το 1634 με τίτλο «Ο Ήλιος το
Υεγγάρι και η Σάλια» η
πριγκίπισσα δεν τρυπάει το
δάκτυλο της σε αδράχτι αλλά
μπαίνει μία αγκίδα από
λινάρι κάτω από το νύχι της.
Σότε πέφτει κάτω νεκρή,
όμως ο πατέρας της δεν
μπορεί να αντέξει την ιδέα
πως θα χάσει την
μοναχοκόρη του και έτσι
ξαπλώνει το άψυχο σώμα της
σε ένα κρεβάτι, στον πιο
ψηλό και απομακρυσμένο
19
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πυργίσκο του κάστρου του
όπου βρίσκεται
περικυκλωμένη από μια
φονική περικοκλάδα με
τεράστια αγκάθια για να μην
μπορεί να την πλησιάσει
κανείς ενώ ο ίδιος φεύγει από
το παλάτι του για πάντα.
Δεκάδες βασιλόπουλα
προσπαθούν να πλησιάσουν
την Σάλια στα 100 χρόνια
του ύπνου της αλλά
βρίσκουν τραγικό θάνατο
από τα σουβλερά αγκάθια.
Μέχρι που μια μέρα, ένας
βασιλιάς που κυνηγούσε στο
κοντινό δάσος,
κινητοποιημένος από την
περιέργειά του έρχεται
20
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αντιμέτωπος με την εικόνα
της Σάλια εν μέσω πτωμάτων.
Μην μπορώντας να την
ξυπνήσει και
εντυπωσιασμένος από την
απαράμιλλη ομορφιά της, ο
βασιλιάς κοιμάται μαζί της
όσο αυτή είναι αναίσθητη
και επιστρέφει στη χώρα του.
Εννέα μήνες μετά η
πριγκίπισσα ενώ είναι ακόμα
λιπόθυμη, φέρνει στη ζωή
δύο μωρά, ένα αγόρι, τον
Ήλιο και ένα κορίτσι, την
Αυγή τα οποία ξεγεννούν οι
τρεις καλές νεράιδες. Σο ένα
από τα δύο παιδιά όμως,
βγάζει κατά λάθος την
αγκίδα από το νύχι της
21
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Σάλια και την ξυπνά. Ο
βασιλιάς, ο οποίος ήταν
υπεύθυνος για τη γέννηση
αυτών των παιδιών, είναι
παντρεμένος, όταν όμως
ενημερώνεται για το γεγονός,
σπεύδει να βρει την
πριγκίπισσα και τα δύο
παιδιά του χωρίς να
υπολογίσει ότι η γυναίκα του
δεν θα ήταν πολύ
ευχαριστημένη με το γεγονός
αυτό, με αποτέλεσμα η
βασίλισσα να θέλει να
δολοφονήσει τα εξώγαμα
παιδιά του άντρα της με
απώτερο σκοπό να τα
μαγειρέψει και να του τα
προσφέρει ως φαγητό.
22

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΑΛΛΙΨ

Εκείνος όμως ανακαλύπτει
τα καταχθόνια σχέδιά της και
διατάζει αμέσως να την
κάψουν ζωντανή. Έτσι η
Σάλια και τα παιδιά της
πέρασαν την υπόλοιπη ζωή
τους στο κάστρο με τον
βασιλιά χωρίς κανένα
εμπόδιο. Και έζησαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα.

23
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Η Κοκκινοσκουφίτσα



την αρχική εκδοχή του
αρλ Περώ που
κυκλοφόρησε το 1697, δεν
υπάρχει κυνηγός για να σώσει
την μικρή Κοκκινοσκουφίτσα.
Αντίθετα, το μικρό κορίτσι
ξαπλώνει στο κρεβάτι όπου
βρίσκεται ο κακός λύκος, ο
οποίος αργότερα δεν διστάζει να
την φάει. ε μια άλλη εκδοχή της
αγαπημένης ιστορίας, δεν είναι ο
λύκος που τρώει την γιαγιά, αλλά
η ίδια η εγγονή της αφού ο κακός
λύκος έχει μαγειρέψει την γιαγιά
της και της σερβίρει ως κυρίως
πιάτο την σάρκα της μαζί με ένα
ποτήρι γεμάτο με το αίμα της ως
κρασί. Σο ηθικό δίδαγμα της
24
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ιστορίας είναι πως τα όμορφα και
νεαρά κορίτσια δεν πρέπει να
μιλούν σε ξένους, γιατί
πιθανότατα θα πέσουν θύματα
κακόβουλων ανθρώπων.

25
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Η ταχτοπούτα



την εκδοχή του αρλ
Περώ οι δύο ετεροθαλείς
αδερφές της
ταχτοπούτας παντρεύονται στο
τέλος μέλη της βασιλικής
φρουράς, σε αντίθεση με την
εκδοχή των αδερφών Γκριμ, κατά
την οποία οι κακές αδερφές
κόβουν τα δάχτυλα και τις
φτέρνες τους με σκοπό να
καταφέρουν να χωρέσουν τα
πόδια τους στο γυάλινο γοβάκι
άλλα η λίμνη αίματος που
ξεχειλίζει μέσα από αυτό τις
προδίδει, ενώ η τιμωρία τους
φαίνεται να μην ήταν αρκετή
σύμφωνα με τους Γκριμ αφού στο
τέλος, σε μία απόπειρα να πάνε
26
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απρόσκλητες στον γάμο του
πρίγκιπα και της ταχτοπούτας,
τους επιτίθενται κοράκια και
τους βγάζουν τα μάτια και
περνούν την υπόλοιπη ζωή τους
ως τυφλές και ζητιάνες. ε μία
άλλη εκδοχή του παραμυθιού, η
ταχτοπούτα δεν είναι τόσο
αθώα καθώς μετά από συμβουλή
της γκουβερνάντας, καρφώνει
ένα ξύλινο παλούκι στο στήθος
της πρώτης μητριάς της. τη
συνέχεια η γκουβερνάντα της
παντρεύεται τον πατέρα της
ταχτοπούτας και ξαφνικά
εμφανίζει επτά πανέμορφες
κόρες από τον προηγούμενο
γάμο της που με την βοήθεια τους
κακομεταχειρίζεται την κοπέλα
27
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υποχρεώνοντας τη να κάνει όλες
τις δουλειές του σπιτιού. Η
συνέχεια είναι όπως τη
γνωρίζουμε. Και έζησαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα.

28
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Φάνσελ και Γκρέτελ

Α

υτό το παραμύθι είναι
ήδη ανατριχιαστικό
στην σημερινή του
εκδοχή, όμως σε αυτή των
αδερφών Γκριμ η κακιά μάγισσα
που συναντούν τα αδέρφια, στην
πραγματικότητα δεν είναι
μάγισσα αλλά ο ίδιος ο Διάβολος
ο οποίος έχει σκοπό να καρφώσει
τα παιδιά σε ένα τρίποδο
παλούκι, όμως εκείνα
υποκρίνονται πως δεν ξέρουν
πως να ανέβουν πάνω στο ξύλο
και έτσι η γυναίκα του, η οποία
προηγουμένως είχε προσπαθήσει
να τα βοηθήσει, προθυμοποιείται
να τους δείξει. Μόλις τα παιδιά
βρίσκουν την κατάλληλη
29
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ευκαιρία να την ξεφορτωθούν,
την σκοτώνουν, κόβοντάς της το
λαρύγγι και σπεύδουν να
αρπάξουν τα πλούτη του
Διαβόλου και να δραπετεύσουν.
Σέλος ο διάβολος όσο κι αν
προσπαθεί να τα βρει δεν τα
καταφέρνει. Και ζήσαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα.

30
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Ραπουνζέλ

την πρώτη εκδοχή των
αδερφών Γκριμ, η
Ραπουνζέλ αφήνει κάτω
τα μαλλιά της για τον πρίγκιπα,
με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος.
Σο αποκαλύπτει με αθώο τρόπο
στην μάγισσα που την κρατάει
φυλακισμένη, αναφέροντας πως
τα ρούχα της την στενεύουν.
Όμως η μάγισσα δεν ήθελε η
Ραπουνζέλ να κάνει παιδιά, έτσι
κόβει τα μακριά μαλλιά της
κοπέλας και την μεταφέρει
μαγικά σε έναν πολύ μακρινό
τόπο, όπου ζει ως ζητιάνα χωρίς
σπίτι και χρήματα και μετά από
λίγο καιρό, με δύο νηστικά
παιδιά, αφού γεννάει δίδυμα ,
31
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που ζητιανεύουν μαζί της. Όσο
για τον πρίγκιπα, η μάγισσα
μιμούμενη την αγαπημένη του,
τον παρασύρει στον πύργο και
έπειτα τον πετά από το
παράθυρο. Οι θάμνοι που
βρίσκονταν από κάτω
εξομάλυναν την πτώση του
κρατώντας τον ζωντανό, με ένα
μικρό τίμημα ωστόσο, καθώς του
έβγαλαν τα μάτια.

32
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Ποκαχόντας

Η

Ποκαχόντας δεν είχε,
όπως και εκατομμύρια
Ινδιάνοι, την ευτυχή
κατάληξη της Disney. Αρχικά, ο
μιθ δεν κρατήθηκε ποτέ όμηρος
από τους γηγενείς Ινδιάνους στη
φυλή των οποίων άνηκε και η
Ινδιάνα κοπέλα, αντίθετα ο ίδιος
δήλωνε αρχικά πως του
φέρθηκαν πολύ ευγενικά. Υυσικά
τα αγγλικά στρατεύματα δεν
ενδιαφέρονταν για την ευγένεια.
Έτσι όταν η Ποκαχόντας έγινε 17
ετών, απήχθη από τους Άγγλους
και υπέστη κακοποίηση για
χρόνια. Κάποια στιγμή, τη
βάφτισαν με το ζόρι Φριστιανή,
με το όνομα Ρεβέκκα και την
33
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πάντρεψαν με έναν καλλιεργητή
καπνού, ο οποίος την πήρε μαζί
του στην Αγγλία. Εκεί, ο σύζυγός
της την περίφερε ως αξιοθέατο
και την παρουσίαζε ως «σύμβολο
εξημέρωσης των αγρίων της
Βιρτζίνια». Μετά από δύο χρόνια
στην Αγγλία, ο άντρας της
αποφάσισε να επιστρέψει
παίρνοντας και εκείνη μαζί του.
Όλος τυχαίος η άτυχη Ινδιάνα
πέθανε από τρομακτικούς
σπασμούς, πιθανώς από
δηλητηρίαση, πριν καν το πλοίο
απομακρυνθεί από τον ποταμό
Σάμεση. Λέγεται πως τα χρόνια
της παραμονής της εκεί, η
Ινδιάνα είχε συλλάβει το σχέδιο
εξόντωσης της φυλής της από
34
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τους Άγγλους και τη
δηλητηρίασαν προκειμένου να
μην το αναφέρει στους δικούς
της.
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Η Πεντάμορφη και το
Σέρας



την πρώτη εκδοχή του
Γερμανού παραμυθά
Λαντγίνγκ Μπεγστάιν, το
τέρας, το οποίο είχε ανθρώπινη
μορφή και κέρατα κριαριού,
γίνεται ο σύντροφος της
πεντάμορφης, ο οποίος στην
αρχική εκδοχή δεν
μεταμορφώθηκε ποτέ σε
πρίγκιπα, αλλά έμεινε για πάντα
τέρας, όμως οι ετεροθαλείς
αδερφές της κοπέλας ζηλεύουν
τον έρωτά τους και για να την
εκδικηθούν την πνίγουν σε ένα
λουτρό, στο οποίο αργότερα το
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νερό μετατράπηκε σε πέτρινες
κολώνες.
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Η Πριγκίπισσα και ο
Βάτραχος



την αρχική εκδοχή των
αδερφών Γκριμ, ο
βάτραχος πείθει την
πριγκίπισσα να κάνουν μια
συμφωνία προκειμένου να τη
βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημά
της. Όμως ο βάτραχος ζητάει όλο
και περισσότερες χάρες από την
κοπέλα μέχρι που της ζητάει να
κοιμηθεί μαζί του, τότε η
πριγκίπισσα θυμωμένη με τον
υπερόπτη βάτραχο, τον αρπάζει
και τον πετάει με δύναμη στον
τοίχο, με αποτέλεσμα ο βάτραχος
να γίνει ένας πανέμορφος
πρίγκιπας τον οποίο και
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παντρεύτηκε. Και έζησαν αυτοί
καλά και εμείς καλύτερα.
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2ο Μέρος

40

Σο Δέντρο του Κέδρου

Μ

ία φορά κι έναν καιρό
μια ετοιμοθάνατη
γυναίκα, προσεύχεται
στον Κέδρο της αυλής για ένα
παιδί “ κόκκινο σαν αίμα και
λευκό σαν το χιόνι “. Η γυναίκα
αποκτά ένα γιο και γνωρίζοντας
πως το τέλος της πλησίαζε, ζητάει
από τον άντρα της να την θάψει
κάτω από το δέντρο. Ο πατέρας
ξαναπαντρεύεται, αλλά η μητριά
απεχθάνεται τον γιο του άντρα
της αφού θέλει η κόρη της να
κληρονομήσει τον πλούτο της
οικογένειας. Έτσι μια μέρα η
κακιά μητριά προτρέπει το αγόρι
να πάρει ένα μήλο μέσα από ένα
σεντούκι και αφού εκείνος σκύβει
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για να το πάρει η γυναίκα κλείνει
με δύναμη το καπάκι με
αποτέλεσμα να του κόψει τον
κεφάλι και για να μην την
καταλάβει κανείς, βάζει το
κεφάλι στην φυσιολογική του
θέση, ενώ τυλίγει ένα μαντήλι
γύρω από τον λαιμό του νεκρού
αγοριού για να μην φαίνεται το
κόψιμο. Όταν όμως η κόρη της
μητριάς, Μάρτζορυ, επιστρέφει
σπίτι, χτυπάει κατά λάθος το
κεφάλι του ετεροθαλούς αδερφού
της, ρίχνοντάς το στο πάτωμα.
Μητέρα και κόρη για να μην τις
ανακαλύψουν, τεμαχίζουν το
σώμα, το κάνουν στιφάδο και το
δίνουν στον ανήξερο πατέρα, ο
οποίος το καταβροχθίζει και
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αφού ενθουσιάζεται ζητάει
δεύτερο πιάτο. Η Μάρτζορυ
όμως κρατά τα κόκαλα του
αδερφού της και τα θάβει κάτω
από το δέντρο, όπου βρίσκεται
θαμμένη η μητέρα του. Έτσι, το
αγόρι μετενσαρκώνεται σε
κοράκι και με σκοπό να πάρει
εκδίκηση ρίχνει μια πέτρα στο
κεφάλι της μητριάς του και τη
σκοτώνει. Έτσι, τα μάγια
λύνονται και το αγόρι
ξαναζωντανεύει. Και ζήσαν
αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
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Ο Βασιλιάς που ήθελε να
παντρευτεί την κόρη του

Μ

ια φορά κι έναν καιρό
σε ένα βασίλειο, η
βασίλισσα πεθαίνει
από μία αρρώστια της εποχής και
ο βασιλιάς ορκίζεται ότι ποτέ δεν
θα παντρευτεί ξανά εκτός αν βρει
γυναίκα που να ταιριάζει
απόλυτα στα ρούχα της νεκρής
βασίλισσας του, όμως τα ρούχα
ταιριάζουν απόλυτα στην κόρη
του. Έτσι, ο ίδιος επιμένει να την
παντρευτεί. Η άτυχη κοπέλα
προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να
αποφύγει το γάμο με τον πατέρα
της. Οπότε του λέει πως δεν θα
τον παντρευτεί εάν εκείνος δεν
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βρει ένα μπαούλο που να
κλειδώνει από έξω και μέσα και
να μπορεί να ταξιδεύει πάνω από
στεριά και θάλασσα. Εκείνος
τελικά το βρίσκει και της το
παρουσιάζει, όμως εκείνη
επιμένει πως πρέπει να βεβαιωθεί
ότι το σεντούκι λειτουργεί. Για να
της το αποδείξει, ο ίδιος την
κλειδώνει μέσα στο μπαούλο και
την πετάει στην θάλασσα. Σο
μπαούλο επιπλέει μέχρι να
φτάσει σε μια άλλη ακτή. Έτσι,
δραπετεύει από τον πατέρα της,
αλλά καταλήγει να εργάζεται ως
υπηρέτρια ώσπου μία στιγμή
παντρεύεται ένα πλούσιο
βασιλόπουλο που είχε φτάσει εκεί
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για διακοπές. Και ζήσαν αυτοί
καλά και εμείς καλύτερα.
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Σο κόκκαλο που
τραγουδούσε

Μ

ια φορά και έναν
καιρό σε δάσος ζούσε
ένα αγριογούρουνο,
που χάλαγε τα χωράφια, σκότωνε
τα πρόβατα και ξεκοίλιαζε τους
κυνηγούς. Ο βασιλιάς
υποσχέθηκε πλούσια δώρα σ‟
όποιον κατάφερνε να το
σκοτώσει και να γλιτώσει το
βασίλειο του από αυτή την
συμφορά. Αλλά το θηρίο ήταν
τόσο μεγάλο που κανείς δεν
τολμούσε να πλησιάσει στο
δάσος. Σελικά ο βασιλιάς έβαλε
τελάληδες να φωνάξουν σε πόλεις
και χωριά πως όποιος πιάσει ή
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σκοτώσει το αγριογούρουνο, θα
παντρευτεί την κόρη του. το
βασίλειο του ζούσαν δυο
αδέρφια, παιδιά ενός φτωχού
γέροντα. Και παρουσιάστηκαν
στο βασιλιά και υποσχέθηκαν να
σκοτώσουν το αγριογούρουνο. Ο
μεγαλύτερος, που ήταν πονηρός
και ξύπνιος, το έκανε για να
δοξαστεί και να αποκτήσει
πλούτη ο μικρότερος, που ήταν
αθώος και αγαθός, το έκανε απ‟
την καλή του την καρδιά. Ο
βασιλιάς τους είπε :“Για να είστε
σίγουροι πως θα βρείτε το
αγριογούρουνο, να μπείτε ο ένας
απ‟ την μεριά του δάσους και ο
άλλος απ‟ την άλλη”. Ο
μεγαλύτερος λοιπόν μπήκε απ‟
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την δύση και ο μικρότερος απ‟
την ανατολή . Κι εκεί που
περπατούσε ο μικρός αδελφός
συνάντησε έναν νάνο που
κρατούσε στο χέρι του ένα μαύρο
σουβλί και ο νάνος τον
σταμάτησε και του είπε : « αυτό
το σουβλί σ‟ το δίνω επειδή έχεις
αθώα και άδολη καρδιά! Μ‟ αυτό
μπορείς άφοβα να κυνηγήσεις το
τρομερό αγριογούρουνο χωρίς
να πάθεις τίποτα!». Ο νεαρός
ευχαρίστησε το νάνο, πήρε το
σουβλί στον ώμο του και
συνέχισε το δρόμο του χωρίς
φόβο. Δεν πέρασε πολλή ώρα και
το θηρίο πρόβαλε ανάμεσα απ‟
τα δέντρα κι άρχισε να τρέχει
καταπάνω του αγριεμένο.
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Εκείνος όμως έστεψε το σουβλί
προς το μέρος του
αγριογούρουνο κι αυτό έπεσε
πάνω του με τόση δύναμη που η
καρδιά του σκίστηκε στα δύο και
σωριάστηκε κάτω νεκρό. Σο
παλικάρι τότε το φορτώθηκε στις
πλάτες του και πήρε το δρόμο του
γυρισμού, για να το δείξει στο
βασιλιά. Όταν βγήκε από την
άλλη πλευρά του δάσους, έφτασε
σε ένα πανδοχείο, όπου ο κόσμος
έπινε κρασί και γλεντούσε. Ο
μεγαλύτερος αδερφός του,
σίγουρος πως θα έβρισκε το
αγριογούρουνο, είχε μπει να πιεί
ένα ποτηράκι, να πάρει
κουράγιο. Όταν λοιπόν είδε τον
μικρότερο αδερφό του να βγαίνει
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από το δάσος φορτωμένος το
αγριογούρουνο στις πλάτες του,
η κακιά και φθονερή καρδιά του
άρχισε να τον κεντρίζει. “Έλα
μέσα, αδερφέ μου, να
ξεκουραστείς !”του είπε. Ο μικρός
αδερφός, που ήταν
καλοπροαίρετος μπήκε και είπε
στον αδερφό του για τον νάνο,
για το μαύρο σουβλί που του είχε
δώσει και για το πώς σκότωσε το
αγριογούρουνο. Μιλούσανε
μέχρι να σκοτεινιάσει. Και όταν
σκοτείνιασε, ξεκίνησαν και οι δύο
μαζί για το παλάτι. το δρόμο
που πήγαιναν, έφτασαν σε ένα
ποταμάκι και ο μεγαλύτερος
άφησε τον μικρότερο να
περπατήσει πρώτος στη γέφυρα.
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Εκεί που προχωρούσαν όμως ο
μεγάλος αδερφός έδωσε ένα τόσο
γερό χτύπημα πισώπλατα στον
μικρό που έπεσε στο ποτάμι και
πνίγηκε. Ο άλλος τότε τον έθαψε
κάτω από την γέφυρα,
φορτώθηκε το σκοτωμένο
αγριογούρουνο στις δικές του
πλάτες και πήγε στο βασιλιά,
λέγοντας πως αυτός είχε σκοτώσει
το θηρίο. Έτσι κατάφερε και
παντρεύτηκε την βασιλοπούλα.
Και καθώς ο μικρότερος δεν
γυρνούσε πίσω είπε σ‟ όλους : «
Υαίνεται πως το αγριογούρουνο
πρόλαβε και τον σκότωσε με τα
κέρατα του ». Και όλοι τον
πίστεψαν. Μετά από πολλά
χρόνια ένας βοσκός περνούσε τα
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πρόβατα του πάνω απ‟ το
γιοφύρι και είδε ένα κάτασπρο
κόκκαλο να αστράφτει στον
ήλιο.“Αυτό θα „ναι ότι πρέπει για
να φτιάξω την φλογέρα μου”
σκέφτηκε. Κατέβηκε λοιπόν το
μάζεψε και έφτιαξε με αυτό μια
όμορφη φλογέρα. Αλλά την
πρώτη φορά που την έβαλε στα
χείλη του για να παίξει η
φλογέρα προς μεγάλη του
έκπληξη άρχισε να τραγουδάει
μόνη της :

« Αχ, καλό μου τσοπανάκι,
Σο δικό μου κοκαλάκι
έκανες φλογέρα.
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Ο αδερφός μου μ‟ έχει σφάξει
Μες στην άμμο μ‟ έχει θάψει
για να παντρευτεί αυτός
του βασιλιά τη θυγατέρα».

« Ση παράξενη φλογέρα !» είπε ο
βοσκός. « Σραγουδάει μόνη της !
Πρέπει να την δείξω στον
βασιλιά». Κι όταν
παρουσιάστηκε μπροστά στον
βασιλιά, η φλογέρα άρχισε και
πάλι να τραγουδάει το τραγούδι
της. Ο βασιλιάς αμέσως
κατάλαβε. Πρόσταξε να σκάψουν
κάτω απ‟ το γιοφύρι και
πράγματι βρήκαν ολόκληρο το
σκελετό του σκοτωμένου. Ο
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κακός αδερφός δεν μπορούσε να
αρνηθεί το έγκλημα του. Σον
έκλεισαν μέσα σε ένα σακί και
τον έριξαν ζωντανό στα νερά με
σκοπό να πνιγεί. Και τα κόκκαλα
του καλού αδερφού τα μάζεψαν
και τα έβαλαν σε ένα ωραίο
μνήμα στο νεκροταφείο. Και
ζήσαν αυτοί καλά και εμείς
καλύτερα.
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Η Μικρή κλάβα

Α

υτό το παραμύθι, αρχικά
προοριζόταν για την
αρχική ιστορία της
Φιονάτης, παρόλα αυτά όμως οι
αδερφοί Γκριμ αποφάσισαν να
μην την εκδώσουν ποτέ γιατί
χαρακτηρίστηκε αρκετά
υπερβολική για εκείνη την εποχή.
ύμφωνα με το παραμύθι, η
μητέρα της Φιονάτης όταν εκείνη
ήταν επτά χρονών, πέρασε ένα
μαγικό χτενάκι στο κρανίο της
κόρης της κατά λάθος, την ώρα
που της χτένιζε τα μαλλιά.
Θεωρώντας τη νεκρή, την
τοποθέτησε μέσα σε ένα γυάλινο
φέρετρο και αυτό σε άλλα έξι
γυάλινα φέρετρα, το ένα μέσα
στο άλλο και την κλείδωσε εκεί. Η
μητέρα λίγο πριν πεθάνει από
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στεναχώρια έδωσε τα κλειδιά
στον αδερφό της. Εντωμεταξύ η
Φιονάτη μεγαλώνει μέσα στα
φέρετρα και εξελίσσεται σε μία
πανέμορφη κοπέλα. Ο θείος της
ανακαλύπτει πως είναι ζωντανή,
αλλά η γυναίκα του ζηλεύει
νομίζοντας πως ο άντρας της
διατηρεί σχέση με το κορίτσι.
Θυμωμένη την βγάζει από το
φέρετρο τραβώντας την από τα
μαλλιά και έτσι βγαίνει το
χτενάκι, λύνονται τα μάγια και η
κοπέλα ξυπνάει. Σην κουρεύει
γουλί και την βασανίζει έχοντας
την σαν σκλάβα και χτυπώντας
την ανελέητα. Όταν η νεαρή
κοπέλα προσπαθήσει να
αυτοκτονήσει, ο θείος της θα
καταλάβει τις δολοπλοκίες της
γυναίκας του, θα τη διώξει από
το παλάτι και θα παντρέψει την
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ανιψιά του με έναν πλούσιο
άνδρα. Και ζήσαν αυτοί καλά και
εμείς καλύτερα.
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Αντίν

Μ

ια φορά και έναν
καιρό στο βυθό της
θάλασσας ζούσε η
Αντίν, ένα πνεύμα του νερού. Η
Αντίν γίνεται άνθρωπος όταν
παντρεύεται τον αγαπημένο της
πρίγκιπα. Όμως ο πρίγκιπας δεν
ήταν ευτυχισμένος με την Αντίν
και έτσι όταν γνώρισε την
ετεροθαλή αδερφή της, την
Μπερτίλντα άρχισε να διατηρεί
κρυφή σχέση μαζί της. Ξαφνικά
οι δυο τους άρχισαν να φέρονται
άσχημα στην Αντίν. Η κοπέλα
απογοητευμένη αυτοκτονεί και ο
πρίγκιπας και η Μπερτίλντα
παντρεύονται. Η Αντίν όμως δεν
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πέθανε, μετατράπηκε ξανά σε
πνεύμα του νερού και γυρίζει για
να σκοτώσει τελικά τον
αγαπημένο της πρίγκιπα. Έτσι
έμειναν για πάντα μαζί. Και
ζήσαν αυτοί καλά και εμείς
καλύτερα.
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3ο Μέρος
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Η Φιονάτη και οι 7 νάνοι

Μ

ια φορά και έναν καιρό
στο βασίλειο της
Βαυαρίας τον 16ου
αιώνα, ζούσε μία κόμισα η
Μάργκαρετ βον Βάλντεκ, κόρη
του Κόμη Υίλιπ Βον ΒάλντεκΓουίλντιγκεν και θετή κόρη της
Κατερίνα οφ Φάτζελφελντ. Η
Μάργκαρετ μεγάλωσε στο Μπάντ
Γουίλντιγκεν μέχρι τα δεκαέξι της
χρόνια και η οικογένειά της
διέθετε ένα ορυχείο χαλκού, με
επικεφαλής τον αδερφό της, που
χρησιμοποιούσε ως εργάτες
μικρά παιδιά. Σα παιδιά
εργάζονταν επί 12 ώρες την
ημέρα στο ορυχείο. Αποτέλεσμα
της σκληρής δουλειάς και της
κακής διατροφής των παιδιών
ήταν η εμφάνιση
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παραμορφώσεων και αναπηριών,
τα μαλλιά τους γκριζάριζαν
πρόωρα και τα περισσότερα από
τα άτυχα παιδιά πέθαιναν πριν
φτάσουν τα 20 τους χρόνια,
οπότε αυτός ήταν ο λόγος που
είχαν χαρακτηριστεί «νάνοι» από
τους κατοίκους του χωριού. Η
μητριά της Μάργκαρετ τη ζήλευε
για την εκπληκτική ομορφιά της
και την έστειλε στις Βρυξέλλες το
1549 για να απαλλαγεί από
εκείνη. Εκεί η Μάργκαρετ
γνώρισε τον βασιλιά Υίλιππο της
Ισπανίας τον Γ' που την
ερωτεύτηκε πολύ, η σκέψη όμως
ότι η Μάργκαρετ θα γίνει
πριγκίπισσα εάν παντρευόταν
τον Υίλιππο ήταν αβάσταχτη για
την μητριά της. Αυτό όμως δεν
ήταν το μόνο εμπόδιο, καθώς και
για τον πατέρα του Υιλίππου,
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τον βασιλιάς της Ισπανίας, ο
γάμος ήταν κάτι το αδιανόητο,
αφού δεν έβλεπε κανένα πολιτικό
συμφέρον σε αυτόν. Δυστυχώς
για την κοπέλα ο βασιλιάς δεν
άλλαξε γνώμη και φρόντισε τα
ισπανικά μέσα να τελειώσουν την
υπόθεση μόνιμα,
δηλητηριάζοντας δηλαδή την
Μάργκαρετ αργά και
βασανιστικά. τη διαθήκη της,
γραμμένη λίγο πριν το θάνατό
της στην ηλικία των 21 ετών,
υπάρχουν ενδείξεις για σπασμούς
που προήλθαν από τα
προχωρημένα στάδια της
δηλητηρίασης. ε αντίθεση με το
παραμύθι δεν υπάρχουν καθόλου
αμφιβολίες για τον υπεύθυνο του
θανάτου της καθώς δεν θα
μπορούσε να είναι η μητριά της,
γιατί είχε πεθάνει πριν από το
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θάνατο της. Σέλος αν και τα αίτια
της δηλητηρίασης της
Μάργκαρετ θεωρείται απίθανο
να προκλήθηκαν από ένα μήλο, η
πρακτική αυτή ήταν γνωστή στο
Γουίλντιγκεν όπου ένας γέρος
πρόσφερε τα δηλητηριασμένα
φρούτα που είχε στους εργάτες
του, αλλά και σε παιδιά που
πίστευε ότι τον έκλεβαν.
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Ραπουνζέλ

Η

Ραπουνζέλ είναι μία
από τις πρώτες ιστορίες
των αδερφών Γκριμ η
οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά
το 1812. Παρόλα αυτά οι
σπουδαίοι αυτοί συγγραφείς
εμπνεύστηκαν από την ιστορία
της Αγίας Βαρβάρας για την
δημιουργία του έργου τους.
ύμφωνα με την ιστορία, μία
φορά και έναν καιρό σε ένα
χωριό κοντά στην Μικρά Ασία,
ζούσε μία πανέμορφη κοπέλα με
τον πατέρα της ο οποίος ήταν
έμπορος και λόγω της δουλειάς
του αναγκαζόταν να ταξιδεύει
συχνά και να την αφήνει μόνη
της. Ο πατέρας της Βαρβάρας την
αγαπούσε τόσο πολύ που της
απαγόρευε να συνάπτει
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οποιαδήποτε σχέση με το
αντίθετο φύλο. Έτσι κάθε φορά
που έφευγε για κάποιο ταξίδι
κλείδωνε την Βαρβάρα σε έναν
ψηλό θεόρατο πύργο, έτσι ώστε
να μην μπορεί κανένας να την
πειράξει. Όσο η νεαρή όμορφη
κοπέλα βρισκότανε κλειδωμένη
μέσα στον πύργο προσπαθούσε
να βρει ένα στήριγμα ώστε να
αντέξει την μίζερη ζωή της. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί
στον χριστιανισμό. Μετά από
λίγο καιρό όμως οι κάτοικοι του
χωριού άρχισαν να
διαμαρτύρονται, καθώς οι
προσευχές της ήταν τόσο δυνατές
που αντηχούσαν σε ολάκερο το
χωριό. Ο πατέρας της μόλις έμαθε
για την κόρη του έξαλλος την
παρουσίασε στο τοπικό
υμβούλιο των Παγανιστών. Σα
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μέλη της επιτροπής του
ανακοίνωσαν με απότομο τρόπο
πως εάν η κόρη του δεν
εγκαταλείψει τον Φριστιανισμό
θα έπρεπε να αποκεφαλιστεί
διαφορετικά θα του έπαιρναν
όλη του την περιουσία του και
όλα όσα μοχθούσε τόσα χρόνια.
Η Βαρβάρα όμως δεν
εγκατέλειψε την πίστη της και
οδηγήθηκε στον θάνατο. Ο ίδιος
ο πατέρας της την αποκεφάλισε
και λίγο μετά το θάνατό της
χτυπήθηκε από κεραυνό
βρίσκοντας έναν τραγικό
θάνατο. ε αντίθεση με το
παραμύθι, στην πραγματική
ιστορία δεν γίνεται καμία
αναφορά για τα μακριά
κατάξανθα μαλλιά της
Ραπουνζέλ ή για την μάγισσα
που την κρατούσε στον πύργο,
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όλα αυτά είναι μέρος της
φαντασίας των αδερφών Γκριμ.

72

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΑΛΛΙΨ

Φάνσελ και Γκρέτελ

Μ

ια φορά και έναν καιρό
το 1618, σε ένα χωριό
στα μακρινά και
πανέμορφα όρη Φάρζ της
Γερμανίας ζούσε μία ταλαντούχα
και όμορφη φουρνάρισσα η
Καθερίνα κράντεριν.
Μεγαλώνοντας η Καθερίνα
έφυγε από το χωριό της για να
ζήσει στην πόλη, όπου υπήρχαν
περισσότερες επαγγελματικές
ευκαιρίες. Μετά από λίγο καιρό
έγινε διάσημη για τη δημιουργία
των πιο νόστιμων μπισκότων,
καθώς εκείνη την εποχή κάτι
τέτοιο θεωρούταν άκρως
επαναστατικό. Η Καθερίνα
εμπορευόταν τα ανάρπαστα
μπισκότα της σε αγορές και
εκθέσεις σε όλο το νότιο τμήμα
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της Γερμανίας, κυρίως στη
Νυρεμβέργη κάνοντας τους
ανταγωνιστές της να την
ζηλεύουν θανάσιμα. Εκεί,
αντιστάθηκε στο φλερτ του
τοπικού αρτοποιού της πόλης,
Φάνς Μέτζλερ, ο οποίος θέλησε
να την προσεγγίσει με απώτερο
σκοπό να της κλέψει τις
συνταγές, διότι ζήλευε την
επιτυχία της. Η ίδια όμως είχε
καταλάβει τις προθέσεις του Φανς
και αυτός ήταν ο λόγος που τον
απέφυγε εξ αρχής. Έπειτα από
λίγο καιρό η Καθερίνα γυρνάει
στο χωριό της για να αφοσιωθεί
στην ανακάλυψη καινούργιων
συνταγών. Παρόλα αυτά ακόμα
δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον
επίμονο Φανς που θα έκανε τα
πάντα για να αποκτήσει στην
κατοχή του έστω και μία συνταγή
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της 35χρονης κοπέλας. Αυτός
ήταν και ο βασικός λόγος για τον
οποίο η Καθερίνα εγκατέλειψε το
χωριό της αφήνοντας πίσω όλα
τα υπάρχοντά της, εκτός από τα
εργαλεία ψησίματος, και
μετακόμισε σε μια άλλη πόλη
όπου σύντομα δημιούργησε νέα
κέικ και έγινε πάλι διάσημη,
δείχνοντας σε όλους πως η
προηγούμενη επιτυχία της δεν
ήταν κάτι το τυχαίο. Για κακή της
τύχη όμως το νέο της κατόρθωμα
έκανε τον Φανς να ζηλέψει
ακόμα περισσότερο οδηγώντας
τον στο να την καταγγείλει ως
μάγισσα στο επίσημο δικαστήριο.
Ευτυχώς για την Καθερίνα μετά
την σταθερή επιμονή της στην
αθωότητά της και παρά τα
επανειλημμένα βασανιστήρια, το
δικαστήριο τελικά αναγκάστηκε
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να την αφήσει να φύγει. Η φήμη
της όμως είχε ήδη καταστραφεί
και η άτυχη κοπέλα αναγκάστηκε
να μετακομίσει σε ένα κρυφό
σπίτι βαθιά μέσα στο σκοτεινό
και απομονωμένο δάσος με
σκοπό να ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ο
Φανς όμως την ακολούθησε και
μαζί με την αδερφή του Γκρέτε
διέρρηξαν το σπίτι της Καθερίνα
και αφού την δολοφόνησαν την
έκαψαν σε έναν από τους
φούρνους της.
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ταχτοπούτα

Μ

ία φορά κι έναν καιρό
στην Αρχαία Αίγυπτο
ζούσε μία πανέμορφη
κοπέλα, η Ροδόπη. Αρχικά η
Ροδόπη ονομαζότανε Δωρίχα και
καταγόταν από την Ελλάδα και
συγκεκριμένα από την Θράκη
όμως μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο
όπου δούλεψε σαν σκλάβα.
Έπειτα άλλαξε το όνομα της σε
Ροδόπη που σημαίνει
ροδομάγουλη. Σο αφεντικό της
την εκτιμούσε πολύ και αυτό
προκαλούσε τη ζήλια των άλλων
δούλων που την ανάγκαζαν να
κάνει τις πιο βαριές δουλειές.
Μια μέρα που έπλενε ρούχα στο
ποτάμι ένας αετός άρπαξε με το
ράμφος του το ένα σανδάλι της,
το οποίο ήταν δώρο του
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αφεντικού της, και το πήγε πέρα
από εκεί που η ίδια μπορούσε να
δει. Για καλή της τύχη όμως το
παντοδύναμο αυτό πουλί άφησε
το σανδάλι της κοπέλας μπροστά
στα πόδια του βασιλιά
Χαμμήτιχου, που βασίλευε στη
Μέμφιδα. Ενθουσιασμένος από
το κομψό υπόδημα και
πιστεύοντας ότι αυτό ήταν
σημάδι από το θεό Ώρο, ζήτησε
από τους υπηρέτες του να βρουν
σε ποια ανήκει αυτό το
υπέρλαμπρο υπόδημα. Όταν
βρήκαν τη Ροδόπη την
παρουσίασαν στο βασιλιά και
αυτός έκθαμβος από την ομορφιά
της την παντρεύτηκε. Και ζήσαν
αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
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Η Πεντάμορφη και το
Σέρας

Μ

ια φορά και έναν καιρό
την εποχή της
Αναγέννησης το 1537
στην Σενερίφη
γεννήθηκε ο Πέτρους
Γκονζάλβες. Ο Πέτρους έπασχε
από μία σπάνια κληρονομική
ασθένεια που ονομάζεται
υπερτρίχωση ή σύνδρομο του
λυκανθρώπου, μία αρρώστια η
οποία καταγράφει μόλις 50
περιστατικά από τον μεσαίωνα
μέχρι σήμερα. Δυστυχώς για τον
Πέτρους οι άνθρωποι εκείνης της
εποχής δεν ήταν ανοικτόμυαλοι
και δεν μπορούσαν να
κατανοήσουν το πρόβλημα του
συνανθρώπου τους συνεπώς, ο
Πέτρους έγινε από μικρή ηλικία
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ένα είδος θεάματος για τους
κάτοικους της περιοχής που
έμενε. υγκεκριμένα τον
ονόμασαν «άνθρωπο του
δάσους» επειδή έμοιαζε με
λυκάνθρωπο και προκαλούσε
τρόμο. Όσο κι αν προσπαθούσε
να πείσει πως ήταν απόλυτα
φυσιολογικός και πως η
εξωτερική του εμφάνιση δεν
σήμαινε αυτόματα πως είναι ένα
κακό πλάσμα που θέλει να κάνει
κακό στους ανθρώπους, δεν
έπειθε κανέναν. Έτσι, από τα
πρώτα χρόνια της ζωής του
φυλακίστηκε προκειμένου να
μπορεί ο καθένας να τον δει και
να τον παρατηρήσει χωρίς να
κινδυνεύει. Όταν ο Πέτρους έγινε
10 ετών, στάλθηκε σαν δώρο για
τη στέψη του Ερρίκου Β‟ και της
Βασίλισσας Κάθριν Ντε Μεντισί
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όπως συνηθιζόταν εκείνα τα
χρόνια. Όταν παρελήφθη από το
βασιλικό ζεύγος ένας από τους
γιατρούς της Αυλής τον τρύπησε
με ένα κοντάρι για να δει αν θα
αγριέψει. Εκείνος, ωστόσο,
παρέμεινε ψύχραιμος και απλά
ψιθύριζε το όνομά του. Ευτυχώς
για τον Πέτρους ο βασιλιάς της
Γαλλίας παρατήρησε την
ευγενική φύση του και έτσι
αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα.
Ο Ερρίκος Β‟ έδωσε αμέσως
εντολή να ντύσουν τον Πέτρους
με ρούχα ευγενούς και να τον
μορφώσουν προκειμένου να
διαπιστωθεί αν μπορεί ο
«άνθρωπος του δάσους» να
συμπεριφέρεται όπως όλοι οι
θεωρούμενοι κανονικοί
άνθρωποι της εποχής. Ο Πέτρους
Γκονζάλβες, ωστόσο,
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αποδείχθηκε εξαιρετικά πιο
έξυπνος και κοινωνικός απ‟ ότι
θα περίμεναν και ακόμα πιο
αισιόδοξος. Ο «λυκάνθρωπος»
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα
άρχισε να μιλάει τρεις γλώσσες,
απέκτησε τρομερή μόρφωση,
ντυνόταν άψογα και ήταν πάντα
ιδιαίτερα κοινωνικός και με
εξαιρετικούς τρόπους. Η
συμπεριφορά του αυτή τον έκανε
να ανέβει στην ιεραρχία της
Αυλής του βασιλιά και να λάβει
τίτλο ευγενείας. Σο επόμενο
βήμα, πλέον, ήταν ο Πέτρους να
παντρευτεί. Με την εμφάνισή
του, ωστόσο, αυτό ήταν μάλλον
δύσκολο και γι' αυτό τον λόγο ο
Ερρίκος Β‟ απέφευγε να μπει σε
αυτή τη διαδικασία. Όταν, όμως,
το 1559 πέθανε και ανέβηκε στο
θρόνο η σύζυγός του, Αικατερίνη
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των Μεδίκων, εκείνη αποφάσισε
να κάνει ένα δεύτερο εγχείρημα
προκειμένου να διαπιστώσει αν ο
Πέτρους πέρα από ένας καλός
μαθητής και ένας άξιος ευγενής
μπορεί να γίνει και ένας καλός
σύζυγος. Αποφάσισε, λοιπόν, να
του βρει μια νύφη. Η ίδια η
βασίλισσα εξέταζε προσωπικά
κάθε υποψήφια νύφη καθώς
θεωρούσε πως θα έπρεπε να είναι
εξίσου μορφωμένη αλλά και
αρκετά όμορφη προκειμένου να
διαπιστώσει αν ο Πέτρους
μπορούσε να ζήσει μαζί της.
Σελικά, η ιδανική υποψήφια
βρέθηκε στο πρόσωπο της
πανέμορφης κόρης ενός
δικαστικού υπαλλήλου, της
Κάθριν. Σο μόνο εμπόδιο που
υπήρχε πλέον ήταν να δεχτεί η
πεντάμορφη κοπέλα τον Πέτρους
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για σύζυγό της. Η πρώτη
συνάντηση των υποψήφιων
συζύγων δεν πήγε και τόσο καλά
αφού αρχικά η Κάθριν τρόμαξε
με την εμφάνιση του Πέτρους.
Γρήγορα, ωστόσο, όλα άλλαξαν
καθώς η Κάθριν κατάλαβε πως
πρόκειται για έναν εξαιρετικά
καλλιεργημένο άνθρωπο που δεν
είναι αυτό που φαίνεται και
μετάνιωσε για την πρώτη της
αντίδραση. ύντομα
παντρεύτηκαν και μαζί
περνούσαν τόσο καλά που όλοι
στην Αυλή άρχισαν να
αναρωτιούνται αν όλο αυτό είναι
πραγματικότητα ή κρύβεται κάτι
άλλο από πίσω. Σο ζευγάρι
διαισθανόμενο πως πάντα εκεί θα
τους έβλεπαν ως ζώα ζήτησαν
από τη βασίλισσα να τους
επιτρέψει να φύγουν και να
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μείνουν μόνιμα στην Ιταλία.
Κάπως έτσι ο Πέτρους και η
σύζυγός του απέκτησαν
ελευθερία με κάποιες
προϋποθέσεις καθώς από την μία
μπορούσαν να ζουν μόνοι τους
αλλά από την άλλη έπρεπε να
ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό
προκειμένου να παρουσιάζονται
σε ευγενείς διάφορων χωρών που
ήθελαν να τους δουν από κοντά.
Ο Πέτρους και η Κάθριν είχαν
συνηθίσει το γεγονός πως ποτέ οι
υπόλοιποι δεν θα τους
αποδεχθούν ως ένα φυσιολογικό
ζευγάρι. Αυτό, ωστόσο, δεν τους
εμπόδισε να ζήσουν μια απόλυτα
φυσιολογική ζωή. Ο Πέτρους και
η Κάθριν απέκτησαν επτά
παιδιά. Σέσσερα από αυτά,
ωστόσο, είχαν την ατυχία να
κληρονομήσουν την ασθένεια
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του πατέρα τους και γεννήθηκαν
με υπερβολική τριχοφυΐα. Έτσι,
όταν τα τέσσερα από τα παιδιά
τους γεννήθηκαν με το σύνδρομο
Άμπρας, αναγκάστηκαν με τη
βία να αποχωριστούν την
οικογένεια τους και να δοθούν σε
ευγενείς σε διάφορες χώρες,
ακριβώς κάτω από τις ίδιες
συνθήκες που ο πατέρας τους είχε
φτάσει στη Γαλλία όταν ήταν 10
χρονών. Ο Πέτρους και η Κάθριν
προσπάθησαν να αντιδράσουν,
ζήτησαν τα παιδιά τους πίσω
αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν
να πετύχουν κάτι και έτσι η
οικογένεια έμεινε χωρισμένη για
πάντα. Με το παράπονο αυτό ο
Πέτρους έφυγε από τη ζωή το
1618 και πέντε χρόνια αργότερα
τον ακολούθησε και η Κάθριν
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