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Αδελφοί Γκριμ 
 
 
 
ΣΑΡΑ:  Οι αδελφοί Γκριμ γεννήθηκαν στο μικρό χωριό  Χάναου της Γερμανίας.Ο Γιάκομπ 
στις 4 Ιανουαρίου του 1785 και ο Βίλχελμ τον επόμενο χρόνο, στις 24 Φεβρουαρίου. Ήταν 
δύο από τα εννέα παιδιά της οικογένειας Γκριμ. Και οι δύο σπούδασαν νομικά, όπως και ο 
πατέρας τους, ενώ από μικρή ηλικία έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για τις γερμανικές λαϊκές 
αφηγήσεις και παραδόσεις. Μάζευαν παραδοσιακές ιστορίες και από αυτές εμπνεύστηκαν 
περισσότερα από 200 παραμύθια, τα οποία σήμερα είναι γνωστά ως Παραμύθια Γκριμ. Τα 
παραμύθια των αδελφών Γκριμ έχουν μεταφραστεί σε 160 γλώσσες και αγαπήθηκαν από τα 
παιδιά όλου του κόσμου. Ανάμεσά τους, Η Κοκκινοσκουφίτσα, Η Σταχτοπούτα, Η Χιονάτη 
και οι επτά νάνοι, Η ωραία κοιμωμένη, Χάνσελ και Γκρέτελ, Ραπουνζέλ, Ο πρίγκηπας 
βάτραχος.  
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Αν όμως σήμερα τα παραμύθια τους παρουσιάζονται από τρυφερά έως και 
μελό, στην αρχική γερμανική μορφή τους ήταν σκληρά, βίαια έως και σοκαριστικά. Ο 
πολιτισμός των λαών που κατοικούσαν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη κατά τον 18ο 
αιώνα δεν ήταν και τόσο ευγενικός. Η μαγεία, η βία και γενικά η βαρβαρότητα στα ήθη και 
έθιμα της εποχής εκείνης,  αποτυπώνονταν παραστατικά στα παραμύθια των αδελφών Γκριμ 
και γι’ αυτό, τα παραμύθια αυτά πήραν πάρα πολύ αρνητικές κριτικές και θεωρήθηκαν 
ακατάλληλα για παιδιά. Οι δυο παραμυθάδες, καταλαβαίνοντας ότι ποτέ δε θα πουλούσαν 
το έργο τους σε καθωσπρέπει χριστιανικές οικογένειες, προσπάθησαν να περιορίσουν το 
στοιχείο της βίας στα παραμύθια τους και να δώσουν κάποια σταθερά ηθικά 
χαρακτηριστικά στους ήρωές τους.   
 
ΣΑΡΑ:  Το 1829 τα δυο αδέλφια, που ήταν πραγματικά αχώριστα, έγιναν βιβλιοθηκάριοι 
και καθηγητές στο πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν. Προηγουμένως, είχαν εκδώσει δύο τόμους 
με γερμανικούς θρύλους με τίτλο Γερμανικοί Μύθοι, έργο που περιείχε 585 ιστορίες 
γραμμένες με χρονολογική σειρά. Ακόμα, είχαν κυκλοφορήσει μια έκδοση με ιρλανδικές 
ιστορίες σχετικές με ξωτικά. Αργότερα, το 1835, δημοσίευσαν άλλο ένα σημαντικό έργο, τη 
Γερμανική Μυθολογία, που αναφέρεται στους λαϊκούς θρύλους της Γερμανίας πριν τον 
χριστιανισμό. Τα παραμύθια αυτά, ήταν πάρα πολύ όμορφα και παίχτηκαν σε πολλά θέατρα.     
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Όμως, το 1837 απολύθηκαν από τη θέση τους στο πανεπιστήμιο, επειδή 
διαμαρτυρήθηκαν μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους κατά του βασιλιά Ερνέστου-
Αυγούστου Α΄ , για την απόφασή του να καταργήσει το φιλελεύθερο σύνταγμα του 
βασιλείου του Ανόβερου. Η ομάδα των επτά αυτών διαδηλωτών έγινε γνωστή ως «οι επτά 
του Γκέτινγκεν». Το 1840, ο βασιλιάς της Πρωσίας τους κάλεσε στο Βερολίνο, όπου έγιναν 
μέλη της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών. Ξεκίνησαν να εργάζονται για τη δημιουργία 



ενός τεράστιου ιστορικού λεξικού, το οποίο άφησαν μισοτελειωμένο λόγω του θανάτου 
τους. Το έργο τους ολοκληρώθηκε από κατοπινούς ερευνητές, πολλά χρόνια αργότερα.   
ΣΑΡΑ:  Ο Γιάκομπ Γκριμ δεν παντρεύτηκε ποτέ αλλά ο Βίλχελμ παντρεύτηκε και απέκτησε 
τέσσερα παιδιά. Ο Βίλχελμ πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου του 1859, ενώ ο αδελφός του 
Γιάκομπ τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Βερολίνο. Και οι δύο είναι θαμμένοι δίπλα-δίπλα 
στο νεκροταφείο του αγίου Ματθαίου στο Βερολίνο.   
              Η μορφή των δυο αδελφών ήταν αποτυπωμένη στο παλιό γερμανικό χαρτονόμισμα 
των 1000 μάρκων. Στην πόλη όπου μεγάλωσαν, στο Κάσελ, έχει δημιουργηθεί μουσείο προς 
τιμή τους, ενώ υπάρχει και άγαλμά τους στο Χάναου, το χωριό που γεννήθηκαν. Το 2005, η 
UNESCO περιέλαβε χειρόγραφο αντίγραφο του Kinder- und Hausmärchen, από τους 
αδελφούς Γκριμ, στα έγγραφα παγκόσμιας κληρονομιάς. Επίσης, τα παραμύθια τους έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως θέματα σε διάφορες ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές.   
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Μετά το θάνατο των αδελφών Γκριμ, βρετανοί και γάλλοι εκδότες 
ανέλαβαν να ωραιοποιήσουν ακόμη περισσότερο το αρχικό υλικό. Έτσι στις μέρες μας, με 
τις χιλιάδες διασκευές που έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται, αυτό που έχει 
απομείνει από τις πρωτότυπες αφηγήσεις των αδελφών Γκριμ είναι απλώς και μόνο ο 
σκελετός των παραμυθιών τους.      


