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κείμενο και εικονογράφηση

Μαρίνα Γιώτη



Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι ένα από τα πιο κλασικά παραμύθια της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. Η πρώτη καταγραφή του παραμυθιού έγινε από τον Σαρλ Περό το 
1697. Η πιο γνωστή του έκδοση, όμως, γράφτηκε από τους Αδελφούς Γκριμ στα 
μέσα του 19ου αιώνα. Στην πρώτη εκδοχή του παραμυθιού από τον Σαρλ Περό, 
η ιστορία ολοκληρώνεται όταν ο λύκος τρώει την Κοκκινοσκουφίτσα και δεν έχει 
ευτυχισμένο τέλος. Μια σκληρή ιστορία, όπως και τα περισσότερα παραμύθια της 
εποχής, που συμπληρώνεται με το ηθικό δίδαγμα ότι τα μικρά παιδιά δεν πρέπει 
να μιλούν σε ξένους. Στην πιο «ανάλαφρη» εκδοχή της Κοκκινοσκουφίτσας από 
τους αδελφούς Γκριμ, η Κοκκινοσκουφίτσα σώζεται όταν ένας περαστικός κυνη-
γός φτάνει πάνω στην ώρα, σκοτώνει τον λύκο και βγάζει την Κοκκινοσκουφίτσα 
και τη γιαγιά της από την κοιλιά του.

       σελίδες: 8-21
    

Η Σκουφοκοκκινίτσα είναι η ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας με μια πιο προσε-
κτική ματιά. Προσπαθεί να δει πέρα από τα στερεότυπα και τους τίτλους των 
εφημερίδων και να ανακαλύψει τι συνέβη πραγματικά, διαβάζοντας ανάμεσα 
στις γραμμές και αποκαλύπτοντας ότι τις περισσότερες φορές υπάρχουν 
δύο όψεις σε κάθε ιστορία. Γιατί ο λύκος πρέπει να είναι πάντα κακός ή η 
αλεπού πονηρή; Γιατί διδάσκουμε τα παιδιά μας στερεότυπα από τόσο 
μικρή ηλικία; Πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν κριτι-
κή σκέψη και να βλέπουν πέρα από το προφανές;

       σελίδες: 22-55
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Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο
 
Οδηγίες για γονείς από την ψυχολόγο Σοφία Αντύπα
Αγαπητοί γονείς,

Με το βιβλίο αυτό, έχετε την ευκαιρία μαζί με τα παιδιά σας να δείτε ένα από τα πλέον κλασικά πα-
ραμύθια… αλλιώς. H Σκουφοκοκκινίτσα είναι ένα διδακτικό βιβλίο εισαγωγής στην κριτική σκέψη. 
Στο πρώτο μέρος, θα διαβάσετε  την παγκοσμίως γνωστή ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας, μια ιστο-
ρία που έχει αντέξει στον χρόνο, γιατί διδάσκει σημαντικές και διαχρονικές έννοιες. Στη συνέχεια, 
όμως, η ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας ανατρέπεται  από τη συγγραφέα με όχημα έναν έξυπνο 
ρεπόρτερ. 

Είναι σημαντικό να έχουν κατανοήσει τα παιδιά την κλασική ιστορία πριν προχωρήσουν στην απο-
δόμησή της, γι’ αυτό θα πρέπει η ιστορία να διαβαστεί σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία ώστε να μπορούν 
να εκφέρουν τις τυχόν απορίες τους. 

Η Σκουφοκοκκινίτσα είναι ένα εργαλείο για τους γονείς, ώστε να «συστήσουν» στα παιδιά τους την 
έννοια της κριτικής σκέψης. Τα παιδιά, με τη βοήθεια του πρωταγωνιστή-ρεπόρτερ, έχουν τη δυ-
νατότητα να εξερευνήσουν και να αμφισβητήσουν τα στοιχεία της κλασικής ιστορίας και κατόπιν 
να αποφασίσουν αν είναι σωστά. Μαθαίνουν, δηλαδή, πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διαβάσει 
κανείς ένα παραμύθι και να σκεφτεί τα δεδομένα που του δίνουν. Να τα αξιολογήσει, να τα εκτιμήσει 
και να αποφασίσει από μόνος του και ανεξάρτητα από τους γονείς του. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύ-
εται και η αυτοπεποίθησή τους. 

Τα μηνύματα: Μέσω της κλασικής ιστορίας της Κοκκινοσκουφίτσας μπορούμε να διδάξουμε στα 
παιδιά πως χρειάζεται να ακούμε τους γονείς μας, διότι προσπαθούν να μας προστατέψουν από 
τους κακούς στον κόσμο. Να μη μιλάμε και να μην παρασυρόμαστε από ξένους. Να μη μοιραζόμαστε 
προσωπικά δεδομένα μαζί τους και να μην τους εμπιστευόμαστε εύκολα, διότι τα φαινόμενα πολλές 
φορές απατούν. 

Με τη Σκουφοκοκκινίτσα της Μαρίνας Γιώτη, τα παιδιά μαθαίνουν έννοιες σημαντικές όπως είναι ο 
στιγματισμός, ο ρατσισμός, η κοινωνική απομόνωση και η κοινωνική πίεση. Η Κοκκινοσκουφίτσα 
σε αυτή την εκδοχή της καταφέρνει να τα ξεπεράσει όλα αυτά, έχοντας ανοιχτή σκέψη και τελικά 
βοηθάει τον «κακό» τον λύκο να βρει τη θέση του στην κοινωνία. 

Το βιβλίο, επίσης, βοηθάει τους γονείς να δείξουν στα παιδιά 
πως η σκέψη είναι διασκεδαστική και έχει ως στόχο  τα παιδιά 
να γίνουν καλά σκεπτόμενοι άνθρωποι. Και υπάρχει πιο δια-
σκεδαστικός τρόπος να το ανακαλύψουν από τα παραμύθια;

Σοφία Αντύπα, ψυχολόγος
www.ipsychology.gr

Βιογραφικό:

Η Σοφία Αντύπα είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας 
του Goldsmith University του Λονδίνου, με μεταπτυχιακό στην 
Κοινωνική Ψυχολογία από το London School of Economics and 
Political Science.Έκανε πενταετή εκπαίδευση κλινικής κατάρ-
τισης στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία εφήβων και ενηλί-
κων στην Εταιρεία Αρχέγονης Ψυχοθεραπείας του Λονδίνου 6



(LAPP) και έγινε μέλος του Συμβουλίου Ψυχοθεραπείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά την επιστρο-
φή της στην Ελλάδα εργάστηκε για 3 χρόνια ως ψυχόλογος στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και 
στο Κέντρο Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας (Tomatis), όπου παρακολουθούσε ατομικές θεραπείες και 
θεραπείες ζεύγους. Από το 2001 εργάζεται ιδιωτικά, παρέχοντας ατομική ψυχοδυναμική ψυχοθερα-
πεία σε ενήλικες και εφήβους, και συμβουλευτική ψυχοθεραπεία σε ζευγάρια. Αρθρογραφεί σε ιστο-
σελίδες με θέματα ψυχικής υγείας, που αφορούν όλη την οικογένεια, και συνεργάζεται με εκπομπές 
στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.





Μια φορά κι έναν καιρό, στην άκρη
ενός δάσους, ζούσε με τη μαμά του
ένα κοριτσάκι που όλοι το φώναζαν
Κοκκινοσκουφίτσα, επειδή φορούσε
συνέχεια ένα κόκκινο σκουφάκι,
που της είχε χαρίσει η γιαγιά της.

Μια μέρα, η μαμά της της είπε:

– Κοκκινοσκουφίτσα μου, η γιαγιά
σου είναι λίγο άρρωστη. Πήγαινε,
σε παρακαλώ, να τη δεις και πάρε
μαζί σου να της δώσεις αυτά τα
κουλουράκια που ετοίμασα. Κοίτα
μόνο να μην πας από το δάσος και
μη μιλήσεις σε ξένους, όπως σου
έχω πει.
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