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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η γλωσσική ανάπτυξη αποτελεί μια ανθρώπινη γενετική ικανότητα,που σημαίνει
πως όλα τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς και την
κατάλληλη δομή να μάθουν τη γλώσσα, καθώς η γλώσσα διαφοροποιεί τον άνθρωπο
από τα υπόλοιπα πλάσματα πάνω στη γη.
Η σύγχρονη γλωσσολογία θεωρεί ότι η γλώσσα είναι ένα σύστημα ήχων και
εννοιών,ένα κοινωνικό φαινόμενο,ένας έμφυτος μηχανισμός που χρησιμοποιεί κάθε
γλωσσική κοινότητα στην επικοινωνία των μελών της (Κρασανάκης, 1989).Τα παιδιά
αναλύουν από νωρίς την ομιλία που ακούνε από το περιβάλλον τους και μ’ αυτό τον
τρόπο ενεργοποιούν και αναπτύσσουν το δικό τους φωνολογικό σύστημα.
Η ανάλυση της γλώσσας αποκαλύπτει μια σειρά από επίπεδα, πάνω στα οποία είναι
οργανωνένη ,δηλαδή το περιεχόμενο,τη δομή και τη χρήση.
Το παραμύθι συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής
ηλικίας, στη σωστή χρήση του λόγου,στη δημιουργία προτάσεων βάση των κανόνων
της γλώσσας,στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και στη φωνολογική τους ενημερότητα.
Επίσης συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συγκέντρωσης-κατανόησης του
προφορικού λόγου και της επικοινωνίας. Μπορεί λοιπόν ν’αξιοποιηθεί μέσα από
πολλές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η αφήγηση,η δραματοποίηση κλπ.

Λέξεις Κλειδιά:Γλώσσα,γλωσσική ανάπτυξη,προσχολική ηλικία,παραμύθι
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Abstract
Language development is a human genetic capability, this means that all human
beings have the proper mechanisms and the appropriate structure to learn the
language, as language differentiates man from the rest of the creatures of the earth.
Modern linguistics assumes that language is a system of sounds and concepts, a
social phenomenon, an inherent mechanism that uses every linguistic community
in the communication of its members. The children’s analyze early on the speech
they hear from their environment and with that way they activate and develop their
own phonological system. Language analysis reveals a series of levels on which it
is organized, namely content, structure and use. The fairytale contributed on the
linguistic development of children, the proper use of speech, the creation of
proposals based of language rules, vocabulary development and phonological
awareness. It also contributes to the development of skills: concentration and
understanding of verbal speech and communication. It can be used through many
activities, such as narration, dramatization etc

Key-words: Language, language development, pre-school age, fairy tale
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Αντί προλόγου...

«Σήμερα θέλω παραμύθι γι’αγάπη γιαγιά ∙
μόνο γι’αγάπη και...-μην ξεχάσειςβάλε και άνθη νεραντζιάς μέσα.
Θέλω πολλή μοσκοβολιά από άνθη νεραντζιάς.
Βάλε και νύχτα με ανήσυχα άστρα.
Βάλε και σιωπή,πολλή σιωπή,φορτωμένη με χτυποκάρδια.
Βάλε μέσα και δάκρυα-όχι,μη βάζεις δάκρυα- βάλε μέσα φιλιά.
Πρόσεξε όμως να μην πονάνε γιατί είναι πολύ απαλό το στόμα της.΄
Έτσι γιαγιά;
Λοιπόν...Καληνύχτα» (Λουντέμης, 2016).

15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Κόκκινη κλωστή δεμένη
στην ανέμη τυλιγμένη
δος της κλώτσο να γυρίσει
παραμύθι ν’αρχινίσει» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
«Οι παλιοί παραμυθάδες λένε ότι η αδερφή του Μεγαλέξαντρου που
μεταμορφώθηκε σε Γοργόνα δεν παραδέχτηκε ποτέ τον θάνατό του. Παρουσιάζεται
μεσοπέλαγα στα καράβια και ρωτά τους ναυτικούς: «ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;» και
αυτοί απαντούν: «ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει». Αλλιώς αλίμονό τους.
Θυμώνει η Γοργόνα και βουλιάζει το πλοίο τους» 1 (Λουκόπουλος, 1926).Έτσι και το
παραμύθι,παραμένει αέναα ζωντανό κι είναι μια πηγή απόλαυσης, αγωγής και
δημιουργίας, ένα πανάρχαιο λογοτεχνικό είδος που «απευθύνεται σ’εκείνους που
απευθύνονταν πάντα·σ’όλους όσους θα βιώσουν μεγάλες αλλαγές» (Λαμπρέλλη,
2010). Είναι «εν μέρη ψυχαγωγία, εν μέρη παιδαγωγία, στην ολότητά του όμως είναι
καθρέπτης της ανθρώπινης ύπαρξης και των δυνατοτήτων του ανθρώπου» (Ντούλια,
2010) .

1

Η διάδοση του μύθου του Αλεξάνδρου, οφείλεται στις πολλαπλές μεταφράσεις που γνώρισε η έκδοση
του Ψευδοκαλλισθένη με το πρώτο χειρόγραφο να χρονολογείται τον 3ο αιώνα μ. Χ.. Ανάμεσα στους
μύθους είναι κι αυτός της αδελφής του Μ. Αλεξάνδρου, της Θεσσαλονίκης, που μεταμορφώθηκε σε
Γοργόνα γιατί έχυσε το αθάνατο νερό που ο αδελφός της με κόπους και κινδύνους είχε αποκτήσει για
να εξασφαλίσει την αθανασία (Μηνάογλου, 2013).Όταν κατάλαβε το σφάλμα της, ήταν απαρηγόρητη:
«Θεέ μου, δεν θέλω να πιστέψω πως μια μέρα θα πεθάνει ο αδελφός μου. Άφησε με να ζω με την
ελπίδα πως κι αν πεθάνει, πάλι θα τον ξαναφέρεις στον κόσμο...Αμέσως η αδερφή του βασιλιά έγινε
από τη μέση και κάτω ψάρι και πήδηξε στη θάλασσα. Έγινε Γοργόνα! Από τότε γυρίζει πάντα στη
θάλασσα και άμα δει κανένα καράβι τρέχει και το ρωτά:‹‹Καράβι,καραβάκι ζει ο βασιλιάς
Αλεξανδρος;››Αλίμονο στον καραβοκύρη που θα της πει πως πέθανε.Η Γοργόνα αναταράζει τα
νερά,σηκώνει τα κύματα και χάνεται το καράβι.Μα ο έξυπνος καραβοκύρης αν πει:‹‹Ζει κυρά μου ο
βασιλιάς Αλέξανδρος.Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει!››,τότε η Γοργόνα λάμπει απ’ τη χαρά
της.Απλώνει τα ξανθά της μαλλιά και τα κύμματα ησυχάζουν αμέσως.Γελούν τα πέλαγα και
τ’ακρογιάλια κι οι ναύτες και τα καράβια τους ακούνε μαγεμένοι τη φωνή της Γοργόνας που ξαναλέει
τραγουδιστά :‹‹Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος ,ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει ›› (Kαρκαβίτσας,
1973).
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Το παραμύθι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά-και μάλιστα με τη λογοκριμένη του
μορφή (Αγγελοπούλου, 2008) .Εξαιτίας της ανατρεπτικής και συμβατικής του
δομής,είναι πολύ κοντά στη νοητική,συναισθηματική και γλωσσική λειτουργία της
προσχολικής ηλικίας (Μ. Γ. Μερακλής, 2007) .Η παιδαγωγική του αξία είναι
«κατοχυρωμένη», ωστόσο εξακολουθεί να είναι

περιθωριοποιημένο ,καθώς

χαρακτηρίζεται απλά ως παραδοσιακή λογοτεχνία «για την πρώτη,άλογη ηλικία του
ανθρώπου ή και την τελευταία, τους ηλικιωμένους δηλαδή, που ξαναγίνονται παιδιά
και διηγούνται παραμύθια στα εγγόνια τους ....» (Αγγελοπούλου, 2008) .
Από τη βρεφική ήδη ηλικία το παραμύθι αποτελεί ένα οπτικοακουστικό ερέθισμα
(Βογινδρούκας, 2008) και μέσα απ’τη σωστή αφήγηση και ανάγνωση εμπλουτίζει το
λεξιλόγιο του παιδιού,καλλιεργεί τη μητρική του γλώσσα και τη σωστή χρήση του
λόγου (Μαλαφάντης, 2011), «προσφέρει στο παιδί τον κόσμο του χθες, για να το
βοηθήσει να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο του αύριο» (Αναγνωστόπουλος,
1997) .
Συμβάλλει λοιπόν στην ανάπτυξη και των τριών συστημάτων της γλώσσας
(Βογινδρούκας, 2008) :
α)περιεχόμενο(σημασιολογία),
β)δομή(φωνολογία,μορφολογία,συντακτικό)και
γ)χρήση(πραγματολογία).
Η παρούσα εργασία είναι βιβλιογραφική και πραγματεύεται τη σημασία του
παραμυθιού στη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η διάταξη
των κεφαλαίων της ξεκινά από τα γενικά χαρακτηριστικά του λόγου και της γλώσσας,
καθώς και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε για το παραμύθι και
καταλήγει στη συμβολή του παραμυθιού στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού κατά
την προσχολική ηλικία.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι ορισμοί της γλώσσας, του λόγου και της
επικοινωνίας,οι

θεωρίες που αναπτύχθηκαν για το πώς γεννήθηκε η γλώσσα,τα

στάδια γλωσσικής ανάπτυξης κατά ηλικία και οι γλωσσικές διαταραχές. Στο δεύτερο
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κεφάλαιο παρουσιάζονται

πληροφορίες σχετικά με την ιστορική εξέλιξη του

παραμυθιού ,οι θεωρίες για τη διάδοσή του, οι

κατηγορίες και τα είδη του

παραμυθιού, καθώς και τα χαρακτηριστικά του. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο
παιδί και τα παραμύθια και πως το παραμύθι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο
γλωσσικής αγωγής (Χατζησαββίδης, 2002). Η εργασία ολοκληρώνεται με το
Παράρτημα που περιλαμβάνει προτεινόμενο παραμυθικό υλικό για τη γλωσσική
ενίσχυση στην προσχολική ηλικία.
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.Η ανθρώπινη γλώσσα

Ζούμε σ’ έναν κόσμο γλώσσας. Μιλάμε στους φίλους μας, τους συνεργάτες μας,
τους συντρόφους μας, τους δασκάλους μας, τους γονείς μας. Μιλάμε για γνωστούς
και για άγνωστους ανθρώπους. Μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο και μέσω τηλεφώνου
και όλοι απαντούν με περισσότερη ομιλία.Ακόμη και στα όνειρά μας μιλάμε. Μιλάμε
επίσης όταν δεν υπάρχει κανείς να απαντήσει. Μιλάμε με τα κατοικίδια ζώα μας και
μερικές φορές με τους εαυτούς μας (Clark, 1996) .
Η γλωσσική ικανότητα, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα,
διακρίνει τους ανθρώπους από τα ζώα (V. Fromkin, 2003). Σύμφωνα με τη φιλοσοφία
που εκφράζεται στους μύθους και τις θρησκείες πολλών λαών, η γλώσσα είναι η πηγή
της ανθρώπινης ζωής και δύναμης (Lyons, 1995).
Σε κάποιες φυλές της Αφρικής το βρέφος είναι akintu, ένα ‹‹πράγμα››, που δεν
είναι ακόμα amuntu δηλαδή ένα ‹‹πρόσωπο››και μόνο με την εκμάθηση της γλώσσας
το παιδί γίνεται άνθρωπος (L.Campbell, 2001) .
Η γλώσσα χρησιμοποιείται λοιπόν στην επικοινωνία,είναι μια κοινωνική
δραστηριότητα με συλλογικές διαδικασίες (Clark H. H., 1996).

1.1.Ορισμοί:Γλώσσα,ομιλία,λόγος,επικοινωνία

Οι όροι γλώσσα, ομιλία, λόγος και επικοινωνία έχουν μια σχεδόν ιεραρχική
σχέση: η ομιλία συνιστά μία εκδήλωση της γλώσσας,ο λόγος είναι η γνώση της
γλώσσας κι

η γλώσσα είναι ένα

σημαντικότατο συστατικό της ανθρώπινης

επικοινωνίας( (Tomasello M. , 1996), (Crystal & Varley, 1998)).
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1.1.1.Γλώσσα

Η γλώσσα είναι ένα μέσο

επικοινωνίας που μας επιτρέπει να μιλάμε για

οτιδήποτε ,άσχετα από το χρόνο και το χώρο (Trevor, 2001) .Η χρήση της γλώσσας
είναι βαθιά εδραιωμένη στην ανθρώπινη κουλτούρα (Watzlawick, 1978). Είναι ένα
συμβολικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα και συγχρόνως
πραγματώνεται ως αφηρημένο κοινωνικό φαινόμενο,μέσα από τη γλωσσική
συμπεριφορά (Κατή, 2009). Η γλώσσα είναι μια αρχέγονη δύναμη που η ανάπτυξή
της είναι αυτόματη,όταν υπάρχει επιθυμία ή πρόθεση επικοινωνίας (Watzlawick,
1978).
Η αναζήτηση των βιολογικών θεμελίων του ανθρώπινου πολιτισμού οδηγεί
αναπόφευκτα στη γλώσσα γιατί χωρίς αυτή, η πολυμορφία και η πολυπλοκότητα των
σημερινών

κοινωνικών

συστημάτων

θα

ήταν

αδιανόητη

(Velichkovsky,

2013).Αντανακλά λοιπόν κι επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές (υπόθεση
Sapir-Worf )2 (Kay, 1984).
Ο τρόπος σκέψης και οι κοινωνικοπολιτισμικές συμβάσεις, υπαγορεύονται από
την ομιλούμενη γλώσσα μιας κοινωνίας (Wardhaugh, 2010). Οι κατηγοριοποιήσεις
που κάνει κάθε γλώσσα στο σύστηµά της επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και
συγχρόνως

υπαγορεύουν

τις

κοινωνικοπολιτισμικές

κατηγοριοποιήσεις

της

κοινότητας που τη χρησιμοποιεί (Wardhaugh, 2010). Η γλώσσα είναι λοιπόν μια
αμφίδρομη κοινωνική δραστηριότητα που αντανακλά και καταγράφει τους
κοινωνικούς συσχετισμούς και την κοινωνική ταυτότητα ατόμων και ομάδων
(Tomasello, 1996).
Πολλοί γλωσσολόγοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την πολύπλοκη έννοια της
γλώσσας (Χαραλαμπάκης, 1994) .Ωστόσο,έναν ολοκληρωμένο ορισμό για το τι είναι
η γλώσσα ,η επιστήμη της γλωσσολογίας ίσως δεν μπορέσει ποτέ να ορίσει, γιατί και

2

Η γλωσσική σχετικότητα είναι έννοια που πρωτοεισάγεται από τους Edward Sapir και Benjamin Lee
Whorf. Αναφέρεται στη σχέση γλώσσας και σκέψης και υποστηρίζει ότι η γλώσσα επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος (Kay, 1984).
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η ίδια η φύση της επιστήμης είναι περίπλοκη, αλλά και γιατί με την γλωσσολογία
συνδέονται πολλές επιστήμες,όπως η ψυχολογία,η ιστορία κλπ. (Φιλιππάκη, 1992).
Ο πρώτος που διέκρινε τη γλώσσα από την ομιλία ήταν ο Ελβετός γλωσσολόγος
De Saussure, σύμφωνα με τον οποίο «η γλώσσα είναι ένα σύστημα σημείων που
εκφράζουν ιδέες ,στο οποίο το μόνο ουσιαστικό είναι η ένωση των νοημάτων και των
ακουστικών εννοιών.Σ’αυτή την ένωση τα δύο μέρη του σημείου είναι ψυχολογικά
(Saussure, 2011) και περιλαμβάνει τις έννοιες : langage - langue - parole3›› (Saussure,
2011).
Ο Bussman

ορίζει τη γλώσσα ως φωνητικοακουστικό σύστημα σημείων,

βασιζόμενο σε διαδικασίες νοητικές και κοινωνικές (Bussmann, 2002) και

ο

Chomsky εισάγει τους όρους γλωσσική ικανότητα (lingutistic competence) , γλωσσική
συμπεριφορά (lingutistic performance) περιγραφική γραμματική και νοητική
γραμματική4 (Chomsky N. , 1966) Η γλωσσική ικανότητα καθορίζει

τη

λειτουργικότητα της γλώσσας ενώ η γλωσσική συμπεριφορά, αναφέρεται στα
εκφωνήματα-προτάσεις που μπορεί να παραχθούν (V. Fromkin, 2003).
Σύμφωνα με τον Martinet (1966) η γλώσσα δομείται σε δυο επίπεδα ή αλλιώς
διπλή άρθρωση :την πρώτη άρθρωση και τη δεύτερη άρθρωση, έχει χαρακτήρα
πρωταρχικά φωνητικό και συνίσταται στα ελάχιστα σημεία της γλώσσας, τα μονήματα
που δημιουργούν το νόημα που θέλουμε να δώσουμε

(Martinet, 1966) .Όταν

ενώσουμε διαδοχικά τα μονήματα, δημιουργούνται τα φωνήματα δηλαδή η δεύτερη
άρθρωση (Martinet, 1966) .Η διπλή άρθρωση προσδίδει στην ανθρώπινη γλώσσα
παραγωγικότητα και οικονομία ή αλλιώς μέσα από έναν περιορισμένο αριθμό
φωνημάτων,δημιουργούνται απεριόριστα εκφωνήματα (Φιλιππάκη, 1992).
Συμφωνα με τον Χαραλαμπάκη (1992)ο Brown υποστηρίζει ότι η γλώσσα έχει
τρεις ιδιότητες:
3

To langage είναι η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας, τo langue περιλαμβάνει τους κανόνες χωρίς
τους οποίους δεν θα ήταν δυνατή καμία ουσιαστική έκφραση parole και το parole αποτελεί με τη
σειρά του την πρακτική εφαρμογή του langue (Saussure, 2011).
4
Νοητική γραμματική: γνώση για τη γλώσσα που διαθέτουν οι ομιλητές στον εγκέφαλό τους, χωρίς
να είναι γλωσσολόγοι (φθόγγοι/ σημασίες/ κανόνες) Chomsky N. , 1966).
Περιγραφική γραμματική: το πρότυπο ή η περιγραφή αυτής της εσωτερικευμένης γνώσης που
διατυπώνεται από έναν γλωσσολόγο (Chomsky N. , 1966).
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α) Σημασιολογία:για όλους όσους μιλούν μια γλώσσα όλες οι λέξεις πρέπει να έχουν
τις ίδιες έννοιες .( Η λέξη ‹‹παράθυρο›› για παράδειγμα, πρέπει να έχει την ίδια έννοια
και στη Μακεδονία και στην Κρήτη).
β) Μετάθεση:η γλώσσα του κάθε λαού θα πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία στο
παρελθόν,στο παρόν και στο μέλλον,δηλαδή οι πληροφορίες της πρέπει να έχουν
διαχρονική ισχύ και
γ) Παραγωγικότητα: από έναν περιορισμένο αριθμό ήχων και σημάτων να μπορούν
να δημιουργηθούν απεριόριστα μηνύματα (Χαραλαμπάκης, 1992) .
Για τον Piaget(2001)η γλώσσα ειναι μια συμβολική λειτουργία,ανάμεσα σε άλλες
πολλές γνωστικές και νοητικές λειτουργίες (Piaget, 2001) ενώ η Κατή(2009) θεωρεί
τη γλώσσα ως «μια καθαρά ανθρώπινη και μη ενστικτώδη μέθοδο για τη μετάδοση
ιδεών και μηνυμάτων μέσω ενός συστήματος›› (Κατή, 2009) το οποίο παράγεται ή
παράγουμε εκούσια (Brandly, 2009) .

1.1.2.Ομιλία

Η ομιλία αναφέρεται στους παραγόμενους ήχους, αποτέλεσμα των συντονισμένων
κινήσεων των αρθρωτών (πνεύμονες,λάρυγγας στοματική και ρινική κοιλότητα)
(Παπαηλιού, 2005),οι παλμικές κινήσεις των οποίων παράγουν είτε ήχους
(βήχας,χασμουρητό κλπ.),είτε μεταφέρουν μηνύματα με τη μορφή φθόγγων,συλλαβών
ή και λέξεων (Esling, 2012 ). Οι λειτουργίες της ομιλίας είναι δύο (Lyons, 1995) :η
φωνητική απόδοση και η αντίληψή της (Lyons, 1995) .
Οι ήχοι της ομιλίας κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο και τον τόπο της
άρθρωσης (Μαρτζούκου, 2014) .Ο τόπος άρθρωσης είναι το σημείο στη φωνητική οδό
που δυο αρθρωτές προσεγγίζονται και δημιουργούν εμπόδιο στη ροή του αέρα, ενώ ο
τρόπος άρθρωσης είναι το είδος της προσέγγισης των αρθρωτών (κίνηση ή θέση) για
να παραχθεί ήχος (Ladefoged, 2006) .Η παραγωγή δηλαδή της ομιλίας εξαρτάται από
την ικανότητα συντονισμού των χειλιών ,της γλώσσας και των άλλων αρθρωτών, από
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την ικανότητα ακουστικής αποκωδικοποίησης των ήχων της ομιλίας και τέλος από
τους νευρολογικούς μηχανισμούς

που απαιτούνται για την απόκτηση και την

παραγωγή της γλώσσας5 (Trask, 2003).Η ομιλία είναι μια διαδικασία κατά την οποία
επιλέγονται οι κατάλληλες λέξεις από το νοητικό λεξικό και οργανώνονται
κατάλληλα,μορφολογικά και συντακτικά (Levelt, 1999).
Ομιλία είναι και η πραγμάτωση της γλωσσικής ικανότητας μέσω του
φωνητικοκουστικού καναλιού σε όλους τους πολιτισμούς (Trask, 2003). Ενώ η
γλώσσα είναι το σήμα ,η ομιλία είναι το μέσο με το οποίο αυτή πραγματώνεται
(Lyons, 1995) .
Ο Lev Vygotsky (2008) υποστηρίζει επίσης, ότι η ομιλία αναπτύσσεται σε δύο
επίπεδα : αρχικά ως εσωτερικός μονόλογος –ποιοτικά διαφορετικός από την
προφορική εξωτερική ομιλία– και στη συνέχεια ως κοινωνική επικοινωνία
(Vygotsky, 2008).
Ομιλία τέλος,θα μπορούσε ίσως να είναι και η επικοινωνία ,φωνητικής μορφής,
που χαρακτηρίζει και μερικά ζώα, καθώς επικοινωνούν με φωνητικές εντολές (
(Trevor, 2001), (Deacon, 1997) ) .

1.1.3.Λόγος

Ο λόγος έχει πολλές διαφορετικές ερμηνείες και ετυμολογικά προέρχεται από το
αρχαίο ρήμα λέγω (Scott, 1889) που σήµαινε αρχικά «οµιλία, προφορική έκφραση»,
σύντοµα όµως η σημασία του γενικεύθηκε ως «λογίκευση, εξήγηση, θεώρηση»
(Μπαμπινώτης, 2008) .
5

Μελέτες για τη γενετική βάση της γλώσσας (Green, 2010) αποδεικνύουν ότι το μόνο γονίδιο που έχει

εμπλακεί στη γλωσσική παραγωγή είναι το FOXP2 (Enard, 2002) και μπορεί να προκαλέσει
αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία ,σε περίπτωση που έχει υποστεί μετάλλαξη (Fisher, 2003).
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Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ο λόγος είναι η ομιλία (προφορικός λόγος),
αλλά και η λογική αλληλουχία του κόσμου,η αρχή που συνδέει με σχέσεις αναλογίας
τα πάντα, η σχέση που ρυθμίζει την πραγματικότητα (Ηράκλειτος, 1999). Για τον
Αριστοτέλη ο λόγος μαζί με το ήθος και το πάθος, είναι ένας από τους τρεις τρόπους
πειθούς (Δρακωνάκη - Καζαντζάκη, 2005) .
Στον Χριστιανισμό ο Λόγος ταυτίζεται με τον Ιησού Χριστό ,το δεύτερο πρόσωπο
της Αγ. Τριάδας ,δηλαδή

τον δηµιουργικό λόγο τού Θεού, µέσω του οποίου

δηµιουργήθηκε ο κόσµος6, (Ιωάννης, 1997) ενώ η Αναλυτική Ψυχολογία με τον Carl
Jung, αντισταθμίζει το ‹‹anima››7με το λόγο (Shelburne, 1988) .
Λόγος στην επιστήμη της Γλωσσολογίας είναι η ικανότητα του να επικοινωνεί
κανείς με τη γλώσσα, να συνεννοείται με το κωδικοποιημένο σύστημά της σε όλες
του τις μορφές δηλαδή την προφορική και την γραπτή, αποτελεί δηλαδή τη γνώση που
έχει καθένας για τη γλώσσα του( (Lyons, 1995), (Φιλιππάκη, 1992) ).Λόγος είναι ένας
κώδικας με τον οποίο μπορούμε να εκφράσουμε τις ιδέες μας , μέσα από ένα σύστημα
αυθαιρέτων σημάτων επικοινωνίας8 (Halliday M. A., 1975).

6

Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφ.1,1 διαβάζουμε:‹‹εν αρχή ην ό λόγος, και ò λόγος ην προς τον
θεόν, και θεός ήν ό λόγος›› (Ιωάννης, 1997).
7
Σημαντικό θηλυκό αρχέτυπο του ατομικού και του συλλογικού ασυνείδητου. Συμπεριφέρεται ως
εσωτερική προσωπικότητα και παρουσιάζει χαρακτηριστικά πού λείπουν από την εκδηλωμένη,
συνειδητή προσωπικότητα. Στον άνδρα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι θηλυκά και στη γυναίκα
αρσενικά. Κανονικά είναι πάντα παρούσα μέχρι ενός σημείου, αλλά δε βρίσκει θέση στις εξωστρεφείς
λειτουργίες του ατόμου, επειδή παρενοχλούν την προσαρμογή του προς τον εξωτερικό κόσμο,
αλλοιώνοντας την εγκαθιδρυμένη ιδανική εικόνα του εαυτού του, την αποκαλούμενη persona (Jung,
1963).
8
Λ.χ. ένα τετράποδο που νιαουρίζει στα Αγγλικά λέγεται «cat» και στα Ελληνικά «γάτα»ˑκαι στις δυο
γλώσσες όμως οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν γλωσσικά λεκτικά που προσδιορίζουν το
ίδιο αντικείμενο (Halliday M. A., 1975).
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1.1.4.Επικοινωνία
Ο όρος επικοινωνία περιλαμβάνει την ομιλία και την γλώσσα (Varley., 1998).
Επικοινωνία είναι η μεταβίβαση και η πρόσληψη κάθε είδους μηνύματος ακόμα και
μη λεκτικού ,π.χ. ένα χασμουρητό (Varley., 1998) και εκδηλώνεται με το λεκτικό
μήνυμα,τις εκφράσεις του προσώπου,το βλέμμα και τις χειρονομίες (Varley., 1998).Η
επικοινωνία είναι μιά ‹‹κοινωνική γνώση›› (Μπαμπινώτης, 1998), καθώς πολλοί
γλωσσολόγοι

θεωρούν ότι οι δομές της γλώσσας έχουν εξελιχθεί για να

εξυπηρετήσουν και συγκεκριμένες επικοινωνιακές και κοινωνικές λειτουργίες
(Tomasello, 2010).
Έρευνες ανάμεσα σε παιδιά και μωρά πιθήκων απέδειξαν ότι ,ενώ άνθρωποι και
πρωτεύοντα ζώα μοιράζονται πολλές γνωστικές δεξιότητες , η κοινωνική γνώση που
αποκτάται με τη γλώσσα, είναι αυτό που πραγματικά διακρίνει τον άνθρωπο
(Deacon, 1997).
Ο Charles Hockett (1959) παρέθεσε ένα κατάλογο απο 16 διακριτικά
χαρακτηριστικά της προφορικής ανθρώπινης γλώσσας, πολλά απ’τα οποία διαθέτει
και το σύστημα επικοινωνίας πολλών ζώων (Hockett C. F., 1959):
1.Αρθρο-ακουστικό κανάλι
2.Εκπεμπόμενη μετάδοση & κατευθυνόμενη πρόσληψη
3.Γρήγορη διαγραφή/εξαφάνιση μηνύματος
4.Μεταβλητότητα/εναλλαγή ρόλων ομιλητή κι ακροατή
5.Ολοκληρωτική ανατροφοδότηση
6.Σημασιολογική σταθερά
7.Σημαντικότητα-σημασία

.

.

.

8.Αυθαιρετότητα
9.Διακριτότητα
10.Αντικαταστασιμότητα-αφαίρεση
11.«Ανοιχτό»
12.Παράδοση και Κληρονομιά
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13.Δυαδικότητα του γλωσσικου σημείου
14.Παραποίηση-απόκρυψη της αλήθειας
15.Αντανάκλαση(«μεταγλώσσα»)
16. Δυνατότητα εκμάθησης (Hockett C. F., 1959).
Ωστόσο τα συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τα ζώα δεν έχουν
το στοιχείο της πρόθεσης είναι απλώς πληροφοριακά( (Hockett, 1960) (Deacon, 1997)
)ή με άλλα λόγια απλά μεταδίδουν μηνύματα σε άλλα μέλη του είδους τους (Hockett,
1960) .

1.2 Εγκέφαλος και γλώσσα

Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο όλων των γλωσσικών δραστηριοτήτων που ελέγχει
τη γλωσσολογική γνώση και τη μηχανική παραγωγή της ομιλίας (Lesser, 1989)
.Παρ’όλα αυτά, η γνώση μας για τις νευρολογικές βάσεις της γλώσσας είναι
περιορισμένη, αν και έχει προχωρήσει σημαντικά με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών
απεικόνισης (Lesser, 1989) .
Από την αρχαιότητα η πηγή της γλωσσικής ικανότητας του ανθρώπου αποτέλεσε
σημείο έρευνας πολλών γιατρών. Η πρώτη μαρτυρία, ότι το κέντρο της γλώσσας
βρίσκεται στον εγκέφαλο, αποτυπώνεται στον χειρουργικό πάπυρο του Edwin Smith
(του 17ου π.Χ. αιώνα), ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά κείμενα που
ανακαλύφθηκαν ποτέ (Brandt-Rauf, 1987).Εκτός από αναφορές σε αρχαίες
νευροχειρουργικές περιπτώσεις,τονίζεται ότι βλάβη στον εγκέφαλο επηρεάζει τα
υπόλοιπα όργανα του σώματος και επίσης ότι η απώλεια της γλώσσας οφείλεται σε
‹‹κακά θεϊκά πνεύματα που εισβάλλουν στο κρανίο››

(Brandt-Rauf, 1987).Έτσι,

θεράπευαν με κρανιακή διάτρηση την απώλεια της γλώσσας για να απελευθερωθούν
τα ‹‹κακά πνεύματα›› (Feldman, 1999) .
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Τον 5ο–4ο αιώνα π.Χ. ο Ιπποκράτης υποστήριξε ότι ο εγκέφαλος είναι το όργανο
της ευφυΐας παρατηρώντας ότι οι γλωσσικές διαταραχές ( αφασίες) συνέπιπταν με
βλάβη σε ένα από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου (π.χ. στο αριστερό) και με
παράλυση της αντίθετης πλευράς του σώματος (π.χ. της δεξιάς πλευράς) (Ιπποκράτης,
1992)ενώ σύμφωνα με τον

Κλαύδιο Γαληνό (2ος αιώνα μ.Χ.) ότι διαφορετικές

ικανότητες «κατοικούν» σε διαφορετικά σημεία των κοιλιών του εγκεφάλου (Lyons
M. C., 2010).
Ο 19ος μ.Χ. αιώνας όμως, καταγράφει μια επανάσταση στη γνώση μας για τη
σχέση της γλώσσας με τον εγκέφαλο,όταν οι νευρολόγοι Pierre Paul Broca (1824–
1880)και Karl Wernicke (1848–1905) δημοσίευσαν τις ριζοσπαστικές εργασίες τους
(Miller.G., 1995). Παρατήρησαν συστηματικά την αλλαγή στη γλωσσική
συμπεριφορά ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο (Miller.G., 1995) σε
συνδυασμό με τη μελέτη των εγκεφάλων τους κατά τη νεκροψία και έτσι παρείχαν τα
πρώτα εμπειρικά δεδομένα για τις περιοχές του εξωτερικού εγκεφαλικού φλοιού9,
που όταν υποστούν βλάβη οδηγούν σε γλωσσικές διαταραχές—τη γνωστή μας
πια αφασία — ( (Fancher, 1996) (Hickok, 2000)).
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από λειτουργική ασυµµετρία: τα δύο
ηµισφαίρια παρουσιάζουν εξειδίκευση ως προς τις λειτουργίες που επιτελούν.
(Duffy.R.J, 2012) Έτσι, µετά από έρευνες µε αφασικούς κυρίως ασθενείς,
γνωρίζουµε σήμερα ότι «µιλάµε µε το αριστερό ηµισφαίριο», αφού οι γλωσσικές
λειτουργίες εντοπίζονται σε αυτό και πιο συγκεκριµένα, στις περιοχές Broca και
Wernicke (Davis, 2011). Βλάβες σε αυτές τις περιοχές έχουν ως αποτέλεσµα
προβλήµατα είτε στην κατανόηση είτε στην παραγωγή του λόγου( (Corballis,
1992),(Beckers, 2012)).
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που σχετίζεται µε τη φυσιολογία του εγκεφάλου είναι
ότι το ίδιο ηµισφαίριο που ελέγχει τον λόγο ελέγχει και το κυρίαρχο χέρι, συνήθως το
9

Κατά τους αρχαιολόγους, τα ανατοµικά χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
του λόγου ήταν ήδη παγιωµένα στους πρώτους ανθρωπίδες (αυστραλοπίθηκος, 5-4.000.000 πριν από
τώρα) (Scarre, 2005) .Ο homo habilis (ο «επιδέξιος άνθρωπος») ήταν ήδη προικισµένος µε
µεγαλύτερη ποσότητα εγκεφαλικής ουσίας, στην οποία πιθανότατα περιεχόταν και η περιοχή Broca
(Coolidge, 2018).
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δεξί, το οποίο χρησιµοποιούµε για να εκτελέσουµε διάφορες εργασιακές
δραστηριότητες (Deacon, 1997). Η πλευρίωση10 συναντάται µόνο στον άνθρωπο και
συνδέεται µε την ικανότητά του να κατασκευάζει και να χρησιµοποιεί εργαλεία, κάτι
που επίσης τον διαφοροποιεί από τα άλλα έµβια όντα (Αλαχιώτης, 2005).
Ο γλωσσολόγος και φιλόσοφος Noam Chomsky(2000) τέλος προτείνει την τυχαία
μετάλλαξη

που αναδιοργάνωσε και αύξησε σε μέγεθος τον εγκέφαλο κάποιων

πρωτευόντων (Chomsky, 2000) ή αλλιώς η γλώσσα είναι μια εγεφαλική λειτουργία
που βασίζεται σε βιολογικές επεξεργασίες (Λ.Τσολάκης, 1996).

1.3 Η προέλευση της γλώσσας ή πως γεννήθηκε η γλώσσα

Η προέλευση της γλώσσας έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για χιλιετίες από
πολλούς θεωρητικούς σε φιλοσοφικό, ανθρωπολογικό και γλωσσολογικό επίπεδο και
οι απαντήσεις αναζητούνται µε βάση τα ίδια τα χαρακτηριστικά της γλώσσας
(Swadesh, 2017) .Από την αρχαιότητα, μέσα από μύθους ή θρησκευτικές δοξασίες
έχει επιχειρηθεί να δοθεί μια θεϊκή ή μεταφυσική διάσταση στη γλώσσα (Φιλιππάκη,
1992) .
Στην Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο βιβλίο «Γένεσις»,ο βιβλικός μύθος του Πύργου
της Βαβέλ προσπαθεί να ερμηνεύσει την προέλευση της γλώσσας:«O κόσμος εκείνο
τον καιρό μιλούσε μόνο μια γλώσσα.Οι άνθρωποι όμως απομακρύνθηκαν από τον
Θεό, έγιναν αλαζόνες και δεν φοβούνταν τίποτα. Πίστευαν ότι θα ζούσαν με όλα τα
πάθη τους και με τον Πύργο της Βαβέλ θα έφθαναν στον ίδιο τον Θεό. Δεν έμελλε
βέβαια να τελειώσουν το φιλόδοξο έργο τους, αφού ο Θεός έκαμε τους ανθρώπους να
μη συνεννοούνται πλέον μεταξύ τους. Έκτοτε η πολυγλωσσία κυριάρχησε σε όλη τη
γη»( (Κωνσταντίνου, 2003).Άλλοι πολιτισμοί βέβαια έχουν διαφορετικές ιστορίες για

10

Ο όρος πλευρίωση αναφέρεται στην εξειδίκευση μιας λειτουργίας ή δραστηριότητας στην μια
πλευρά ενός οργανισμού. Η πλευρίωση παρατηρείται σε ασυμμετρίες των κινητικών, των αισθητικών
και των γνωστικών λειτουργιών (Trevor, 2001).
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το πως προέκυψε η γλώσσα11 (Ινδουϊστική μυθολογία ,μύθοι Ιθαγενών Ινδιάνων της
Αμερικής,Ελληνική και Σκανδιναβική μυθολογία.κλπ.) (Haugen, 1973) .

11

Στην Ινδουιστική μυθολογία η θεότητα του λόγου,είναι η Vā δηλαδή ο ιερός Λόγος του Βράχμαν,
η Μητέρα των Βεδών (Patton, 1994) .Οι Αζτέκοι πίστευαν ότι μόνο ένας άντρας,ο Coxcox και μία
γυναίκα,η Xochiquetzal, επιβίωσαν από κατακλυσμό πάνω σ᾽ένα κομμάτι φλοιού από δέντρο.Όταν
πάτησαν στη γη απέκτησαν πολλά παιδιά που αρχικά δε μπορούσαν να μιλήσουν.Αφού όμως τους
επισκέφθηκε ένα περιστέρι, προικίσθηκαν με γλώσσα, διαφορετική το καθένα κι έτσι δεν μπορούσαν
πια να συννενοηθούν (McLaughlin, 1999). Παρόμοιος μύθος περιγράφεται από τη φυλή των Κάσκα
στην Βόρεια Αμερική: οι άνθρωποι διασκορπίστηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο και έτσι εξηγούνται τα
διαφορετικά πληθυσμιακά κέντρα, οι πολλές φυλές και γλώσσες (Teit, 1917) . Στους Ιροκουά υπάρχει
επίσης ένας θρύλος που μιλά για τον θεό Taryenyawagon,κύριο των Ουρανών, που οδηγώντας τους
ανθρώπους του σε ταξίδι και παροτρύνοντάς τους να εγκατασταθούν σε διαφορετικά μέρη άλλαξαν τις
γλώσσες τους (Johnson E. , 1881). Η φυλή των Salish αφηγείται πως μια διαφωνία ευθύνεται για την
ανθρώπινη πολυγλωσσία: δύο άνθρωποι λογομαχούσαν για το αν ο υψηλής συχνότητας βόμβος που
συνοδεύει το πέταγμα της πάπιας, προκαλείται από τον αέρα που διαπερνά το ράμφος της ή από το
φτερούγισμα της. Το θέμα δεν διευθετήθηκε από τον φύλαρχο, ο οποίος στη συνέχεια συγκάλεσε
συμβούλιο αρχηγών από τα παραπλήσια χωριά. Το συμβούλιο έμεινε σε επιχειρήματα αφού κανείς δεν
συμφωνούσε και τελικά οδήγησε στην διάσπαση της φυλής. Με τα χρόνια, εκείνοι που
απομακρύνθηκαν, άρχισαν να μιλούν διαφορετικά κι έτσι δημιουργήθηκαν άλλες γλώσσες (Boas,
1917). Στη φυλή των Yuki της Καλιφόρνια, ο Πλάστης, συνοδευόμενος από τον Κογιότ ‹‹
δημιούργησε την γλώσσα και τις φυλές σε διάφορες τοποθεσίες όταν τη νύχτα έβαλαν ράβδους σε
διάφορα σημεία του καταυλισμού τους, που με το πρώτο φώς της μέρας μεταμορφώθηκαν σε λαούς
με διαφορετική ο καθένας γλώσσα›› (McLaughlin, 1999).Στον Αμαζόνιο, ο λαός των Ticuna λέει ότι
όλοι οι λαοί ήταν κάποτε μία φυλή και μιλούσαν την ίδια γλώσσα ώσπου κάποια μέρα κάποιος έφαγε
δύο αυγά κολιμπρί. Η φυλή έτσι τιμωρήθηκε ,διασπάστηκε σε ομάδες και διασκορπίστηκε σε όλο τον
κόσμο (McLaughlin, 1999) .Στην αρχαία Ελλάδα οι μύθοι αναφέρουν ότι οι άνθρωποι αρχικά
μιλούσαν μόνο μια γλώσσα. Ο Ερμής τους γνώρισε τα μυστικά άλλων διαλέκτων, σπέρνοντας και την
διχόνοια ανάμεσά τους με αποτέλεσμα να χωρισθούν σε έθνη (Κακριδής, 1987) .Στη Σκανδιναβική
μυθολογία η ικανότητα του λόγου δωρίζεται στους ανθρώπους, από τον Βε,τρίτο γιό του Μπόρ:
‹‹Περπατώντας με τα αδέλφια του κοντά στην θάλασσα σταμάτησαν σε δύο δέντρα στα οποία έδωσαν
σχήμα ανθρώπινο. Ο πρώτος αδελφός τους χάρισε πνεύμα και ζωή, ο δεύτερος αίσθηση και ευφυία κι
ο τρίτος, μορφή, λόγο, ακοή και όραση›› (Keary, 1871). Στην Αφρικάνικη μυθολογία, ο Εσού του
λαού των Γιορούμπα, κατεργάρης αγγελιαφόρος των θεών και ο Ορουνμίλα, θεός της μαντείας είναι
οι θεόι που μιλάν όλες τις γλώσσες
(Parrinder, 1986). Οι Wasania, λαός της
ομοεθνίας Μπαντού στην ανατολική Αφρική, αναφέρουν θρύλο σύμφωνα με τον οποίο οι κάτοικοι
της γης αρχικά γνώριζαν μονάχα μία γλώσσα αλλά με το ξέσπασμα μεγάλου λοιμού, οι άνθρωποι
κυριεύθηκαν από μανία που τους έκανε να περιφέρονται σε διάφορα μέρη ψελλίζοντας λέξεις
ακατάληπτες κι έτσι προέκυψαν οι διαφορετικές γλώσσες (Parrinder, 1986) .Σε σχετικό μύθο λαού της
Νότιας Αυστραλίας, η ποικιλομορφία των γλωσσών προέκυψε ίσως από τον καννιβαλισμό, όταν με
τον θάνατο μιας πανούργας και μοχθηρής γριάς που ζούσε στο απώτερο παρελθόν, ανακουφισμένοι οι
άνθρωποι από όλα τα μέρη συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν και πρώτοι οι
Αβορίγγινες Raminjerar άρχισαν να κατασπαράζουν το πτώμα. Τότε άρχισαν να μιλούν κατανοητά.
Άνθρωποι άλλων φυλών τρώγοντας από τα εντόσθιά της, άρχισαν να μιλούν λίγο διαφορετικά από
τους πρώτους, όπως επίσης εκείνοι που τράφηκαν από τα υπόλοιπα μέρη κι έτσι εμφανίστηκαν οι
πολλές γλώσσες (Meyer, 1846) . Μια άλλη ομάδα Αβορίγινων, οι Gunwinggu, αφηγούνται ότι
κάποια θεότητα έστελνε στον ύπνο των παιδιών τις γλώσσες που μιλούσε η ίδια για να παίζουν
(Meyer, 1846).
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Σηµαντικός όμως σταθµός υπήρξε η
Δαρβίνου και

θεωρία της εξέλιξης των ειδών

12

του

πώς τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που εµφανίζει η γλώσσα,

βοήθησαν στην επιβίωση και αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους (Fisher.R, 1999)
.Ο χρόνος γέννησης ωστόσο της γλώσσας, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με
χρονολογική ακρίβεια, γιατί δεν

υπάρχουν γλωσσικά απολιθώματα, πριν την

εφεύρεση της γραπτής γλώσσας (Swadesh, 2017).
Φαίνεται όμως ότι οι παράγοντες που κινητοποίησαν τις βιολογικές προϋποθέσεις
της εµφάνισης της γλώσσας, ήταν η ανατομική εξέλιξη του ανθρώπου,
περιλαµβανοµένων τόσο των αρθρωτικών οργάνων (λάρυγγας, δόντια, γλώσσα,
πνευµόνες κλπ.),όσο και των αντίστοιχων εγκεφαλικών/νοητικών ικανοτήτων του
(Trevor, 2001).Η εµφάνιση της γλώσσας συνδέεται δηλαδή µε βιολογικές και
περιβαλλοντικές αλλαγές (Coolidge, 2018) .Η μετακίνηση από το δάσος στη σαβάνα,
απελευθέρωσε τα άνω άκρα−που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή εργαλείων −
και την όρθια στάση (Swadesh, 2017). Δεν χρειάζονταν πλέον η αναρρίχηση στα
δέντρα (Coolidge, 2018) και περιορίστηκε η χρήση χειρονομιών για επικοινωνία
(Corballis, 1992).
Ανατοµικά, η όρθια στάση οδήγησε στην κάθετη θέση του λάρυγγα, γεγονός που
είχε συνέπειες στην άρθρωση της ομιλίας (Αλαχιώτης, 2005).
Η ανθρώπινη γλώσσα με τον Homo Sapiens της Αφρικής έτσι αποκτά σχήμα,
(Swadesh, 2017) προάγει τη συνδυαστική σκέψη, αυξάνει τις εγκεφαλικές
λειτουργίες,γίνεται εργαλείο συνύπαρξης με τους ομοίους,ένας κώδικας ένταξης ή
αποκλεισμού από την ομάδα (Coolidge, 2018) .

12

Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, ‹‹το «είδος» δεν είναι σταθερό κι αναλλοίωτο. Όλα τα είδη των
φυτών και των ζώων, που έζησαν πάνω στη Γη ή που εξακολουθούν να ζουν, είναι το αποτέλεσμα της
ασταμάτητης μεταβολής, της εξέλιξης από μια ή ελάχιστες υποτυπώδεις αρχικές μορφές. Αιτία της
εξέλιξης είναι η φυσική επιλογή, που οφείλεται στον αγώνα για τη «διαιώνιση του είδους». Είναι ένας
αγώνας, που τον διεξάγουν όλα τα ζωντανά πλάσματα της φύσης και κατά είδη και κατά άτομα του
ίδιου είδους. Έτσι, κάθε άτομο και κάθε είδος αναπτύσσει εκείνες τις ιδιότητες που το βοηθούν να
επιβιώσει ή να δημιουργεί νέες, ανάλογα με το τι απαιτεί η προσαρμογή του στο περιβάλλον, ώστε να
εξασφαλιστεί η συνέχεια, η διαιώνιση» (Darwin C. &., 1858).
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Φαίνεται όμως ότι κι η οργάνωση των πρώτων ανθρώπινων κοινωνιών συνέβαλε
στην εξελιξη της γλώσσας ,αφού η γλώσσα είναι κάτι περισσότερο από μεμονωμένη
χρήση λέξεων (Trevor, 2001).
Ο γενετιστής Lewontin θεωρεί ότι όλες οι γλώσσες της εποχής μας (ακόμη και
πρωτόγονων φυλών), είναι σύνθετα συστήματα κι ότι η προέλευσή της προέκυψε ως
ένα ξαφνικό γεγονός «όταν κάποιος πρόγονος πέρασε το κατώφλι της ανθρωπότητας»
(Lewontin, 1974) .
Οι Pikner & Bloom(2003) παρατηρώντας ότι ο Homo Sapiens είναι ο μόνος από
τα έμβια όντα που έχει την ικανότητα της γλώσσας (Pinker, 2003) ισχυρίζονται πως η
γλώσσα είναι ένα ένστικτο, χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους (Bloom, 1990)και
ότι η νοητική γραμματική μπορεί να προέκυψε σύμφωνα με τη θεωρία της φυσικής
επιλογής του Δαρβίνου (Darwin, 1909), δανείζονται δε και την δαρβινική ορολογία
για να τεκμηριώσουν την άποψή τους (Bloom, 1990). Άλλοι ερευνητές σχετικά με
την εξελικτική προέλευση της γλώσσας θεωρούν εύλογο , ότι η γλώσσα εφευρέθηκε
μόνο μία φορά και ότι όλες οι σύγχρονες ομιλούμενες γλώσσες σχετίζονται με κάποιο
τρόπο (Anderson, 2012).
Σύγχρονες έρευνες ,σε μακροχρόνια πειράματα με ζώα ,απέδειξαν ότι η
ανθρώπινη γλώσσα είναι μια ξεχωριστή ικανότητα, ανεξάρτητη από άλλες γνωστικές
ικανότητες, με συγκεκριμένη βιολογικά βάση κι έχει εξελιχθεί μόνο στους ανθρώπους
(Trevor, 2001) . Αυτό αποδεικνύεται κι απ’τις μελέτες των πιθήκων Washoe (Fouts,
1978) και Kanzi (Seidenberg, 1979). Οι πίθηκοι αυτοί μπορούσαν να χρησιμοποιούν
ένα σύνολο συμβολικών λεξικών όχι όμως λέξεις με γραμματικούς κανόνες (Trevor,
2001). Επίσης έρευνες στους πιθήκους Campbell ( Cercopithicus cambelli)
αποκάλυψαν μια μικρή μορφή φωνητικής πολυπλοκότητας που προσομοιάζει στη
λεκτική παραγωγή (Ouattara, 2009). Οι αποτυχημένες όμως προσπάθειες

των

ερευνητών να μάθουν στους πιθήκους γλώσσα ήταν αναμενόμενες (Miller.G., 1995)
εφόσον οι χιμπαντζήδες, αφενός δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα ευφυή
όντα και αφετέρου δεν διαθέτουν τα κατάλληλα αρθρωτικά όργανα για να παράγουν
λόγο όπως ο άνθρωπος (Trevor, 2001) .Ωστόσο οι κοφτές, δυνατές κραυγές τους ίσως
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είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες με το λεκτικό επίπεδο( (Deacon, 1997) (Teramitsu I.
&., 2006) ).
Η Sabrina Engesser(2015) και ο Miyagawa (2014) σε έρευνές τους υποστηρίζουν
πως ο Δαρβίνος βρισκόταν στον σωστό δρόμο όταν υποστήριζε ότι οι ήχοι που
αρθρώνουν τα πουλιά αποτελούν, σε διάφορα επίπεδα, την κοντινότερη αναλογία στη
γλώσσα( (Engesser, 2015) (Miyagawa, 2014)).
Ο Miyagawa θεωρεί την ανθρώπινη γλώσσα ένα μόσχευμα από δύο μορφές
επικοινωνίας που συναντώνται στο ζωικό βασίλειο.Η μία είναι το περίτεχνο
κελάηδημα των πουλιών και η δεύτερη είναι μία -η πιο ωφελιμιστική- πληροφοριακή
έκφραση συναισθημάτων που παρουσιάζεται μεταξύ και άλλων ζώων(Miyagawa,
2014).Το κελάηδημα των πουλιών (Teramitsu, 2004) αν και στερείται ενός λεκτικού
επιπέδου εντούτοις χαρακτηρίζεται από «προκαθορισμένες» μελωδίες, έχει έναν
αποκλειστικό σκοπό, είτε αυτό είναι το ζευγάρωμα , είτε η διεκδίκηση μιας περιοχής
,είτε η τροφη (Berwick, 2012). Ίσως οι άνθρωποι αφού πήραν τις δύο αυτές μορφές
επικοινωνίας τις ένωσαν, διαμορφώνοντας με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης τους
τον δικό τους γλωσσικό κώδικα (Miyagawa, 2014).
Ομοίως και η Sabrina Engesser (2015) με τους συνεργάτες της παρατήρησαν,
χρησιμοποιώντας ακουστική ανάλυση και μια σειρά ελεγχόμενων πειραμάτων
αναπαραγωγής σε φυσικό περιβάλλον,ότι το αυστραλιανό πουλί Pomatostomus
ruficeps είναι ικανό να παράγει δύο λειτουργικά ξεχωριστές φωνητικές ενέργειες.
Ενώ η ικανότητα να παράγει άσχετους συνδυασμούς είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο
της ανθρώπινης γλώσσας ,το πουλί αυτό μπορούσε να παράγει νέους ήχους (Engesser,
2015).
Ωστόσο, αν και ορισμένα ζώα έχουν αποκτήσει μια σειρά λέξεων και συμβόλων,
(Candland, 1995) μόνο η ανθρώπινη γλώσσα οργανώνεται σε ‹‹κομμάτια›› - φράσεις
και παρουσιάζει συντακτική πολυπλοκότητα ,πρωτοτυπία και δημιουργικότητα (Kako,
1999) .
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1.4 Η γλώσσα ως αντικείμενο έρευνας

Για χιλιετίες η γλώσσα αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας,ξεκινώντας απ’ τις
φιλοσοφικές ανησυχίες των αρχαίων Ελλήνων (5ος και 4ος π.Χ. αιώνας) με τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη (Φιλιππάκη, 1992) και συνεχίζοντας στους
Αλεξανδρινούς χρόνους με τον Απολλώνιο το Δύσκολο ,τον Θράκα κ.αλ., που
προσομοιάζουν τις σχέσεις της γλώσσας μ’εκείνες των μαθηματικών,απόψεις που
σύμφωνα με την Φιλιππάκη (1992) διατηρήθηκαν ως τον 19ο αιώνα (Φιλιππάκη,
1992).
Η επίσημη μελέτη της γλώσσας θεωρείται ότι ξεκίνησε στην Ινδία με τον Panini
τον 4ο π.Χ. αιώνα, ο οποίος διατύπωσε 3.959 κανόνες μορφολογίας και φωνολογίας
της σανσκριτικής γλώσσας (Burrow, 2001) .
Γύρω στο 1900 π.Χ .Σουμέριοι γραμματείς είχαν ήδη μελετήσει τις διαφορές
ανάμεσα στη σουμεριακή και την ακκαδική γραμματική (L.Campbell, 2001), ενώ
γραμματικές παραδόσεις αναπτύχθηκαν σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς που
υιοθέτησαν γραφή σε μεταγενέστερο χρόνο (L.Campbell, 2001).
Συμφωνα με τον Lancelot ( 1846 )τον 17ο αιώνα μ.Χ. οι Antoine Arnauld &
Claude

Lanselot στο βιβλίο τους ‹‹Port-Royal Grammar››, υποστήριξαν ότι

η

γραμματική είναι απλώς μια καθολική διανοητική διαδικασία και κατά συνέπεια και
η ίδια η γραμματική είναι καθολική (Lancelot, 1846).
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο De Saussure, υποστηρίζει ότι ο λόγος είναι ένα
σύστημα

σημείων αυθαίρετο (signifie→σημαίνον και significant→ σημαινόμενο

),που τα δομικά του στοιχεία (φθόγγοι,φωνήματα,συλλαβές),δεν έχουν φυσική σχέση
αλλά γραμμικότητα, ακολουθούν δηλαδή γραμμικά το ένα το άλλο (Saussure, 2011) .
Στη δεκαετία του 1960, ο Noam Chomsky διατύπωσε τη γενετική θεωρία της
γλώσσας,ισχυριζόμενος ότι

η βασική μορφή της γλώσσας είναι μια σειρά

συντακτικών κανόνων που είναι καθολικοί για όλους τους ανθρώπους και στηρίζουν
τις γραμματικές όλων των ανθρώπινων γλωσσών(Καθολική Γραμματική) (Chomsky
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N. , 1966) .

1.5 Η κατάκτηση της γλώσσας

Η γλώσσα αποτελεί ανθρώπινο χαρακτηριστικό : Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί
στην ικανότητα χειρισμού συμβόλων και στην επικοινωνιακή συμπεριφορά (Trask R.
L., 2003). Η ανθρώπινη γλώσσα είναι παραγωγική που σημαίνει ότι από ένα
πεπερασμένο σύνολο στοιχείων μπορεί να δημιουργηθούν νέες λέξεις και προτάσεις
(Trevor, 2001) .

1.5.1.Θεωρίες για την κατάκτηση της γλώσσας

Η προέλευση της γλώσσας είναι ένα ερώτηµα , η απάντηση του οποίου αποτελεί
σημείο έρευνας και διεπιστηµονικής προσέγγισης.Οι απαντήσεις και

οι σχετικές

αναζητήσεις ανέπτυξαν θεωρίες με στόχο να εξηγήσουν τι είναι γλωσσική ικανότητα
και γιατί αυτή είναι χαρακτηριστικό

γνώρισμα μόνο του ανθρώπινου είδους

(Φιλιππάκη, 1992) .
Ενδεικτική είναι η θεωρία που ανέπτυξε ο J. Webb, συγγραφέας του 17ου
μ.Χ.αιώνα, ο οποίος σύμφωνα με τον Ramsey(2001), υποστήριξε ότι η κινεζική είναι
η πρωταρχική γλώσσα της ανθρωπότητας, που διασώθηκε από την πληµµύρα, καθώς
τη µιλούσε ο Νώε στην κιβωτό (Ramsey, 2001) ή οι απόψεις του Άγγλου αριστοκράτη
James Burnett Lord Monboddo (18ος μ.Χ. αιώνας), ο οποίος , σύμφωνα με τον
Piggott(1972), διατεινόταν ότι οι άνθρωποι µίλησαν µιµούµενοι τους ήχους κάποιων
πουλιών (π.χ. του κούκου, του παπαγάλου, του κορακιού) τα οποία όπως υποστήριζε,
παράγουν σχεδόν «αλφαβητικούς» ήχους (Piggott, 1972) .Στην ίδια κατεύθυνση
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κινείται η «αποκρυπτογράφηση» των ιερογλυφικών του οβελίσκου του Λούξορ13, από
τον αβά O’ Donelly, ο οποίος σύμφωνα με τον Aitchison (1996), καυχιόταν ότι είχε
ανακαλύψει «την αρχική καθολική γλώσσα» (Aitchison, 1996) και

η δογµατική

αντίληψη ότι «τη γλώσσα την έδωσε στους ανθρώπους ο Θεός» (Μ.Τριανταφυλλίδης,
1963) .
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ferdinand de Saussure υποστήριξε ότι η γλώσσα
είναι αυθαίρετη καθώς δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στο σημαίνον (τη λέξη
που περιγράφει και καταδεικνύει ένα αντικείμενο) και το σημαινόμενο (το
αντικείμενο)

(Saussure,

2011).Έτσι

η

γλώσσα

επιβάλλεται

αυθαίρετα

και

χρησιμοποιεί τις κοινωνίες για να μεταδοθεί (στρουκτουραλισμός ή γλωσσικός
δομισμός) (Saussure, 2011) .
Από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα η μελέτη για την κατάκτηση της γλώσσας
επικεντρώνεται στο αν αυτή είναι το αποτέλεσμα της γλωσσικής εμπειρίας του
παιδιού με το περιβάλλον ή της αλληλεπίδρασης της γλωσσικής εμπειρίας με την
έμφυτη ικανότητα του παιδιού για την κατάκτηση της γλώσσας (Μαρίνης, 2008).
Οι κυριότερες λοιπόν θεωρίες για την κατάκτηση της γλώσσας,που παρουσιάζουν
ουσιαστικές διαφορές ,είναι (Trevor, 2001) :
α.Η εμπειριοκρατική (μπιχεβιορισμός)
β.Η βιολογική-γενετική (νατιβισμός) και
γ.Της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Οι θεωρίες αυτές περιγράφουν τα αναπτυξιακά στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης,
κανείς όμως δε μπορεί ν’ αποδεχτεί ολοκληρωτικά μια απ’αυτές, καθώς η ανάπτυξη
του λόγου, απαιτεί τον συνδυασμό των περιβαντολογικών ερεθισμάτων ,του
μηχανισμόυ κοινωνικότητας του παιδιού και της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου

13

Ψηλό μνημείο με τέσσερεις πλευρές που στενεύει προς τα πάνω και καταλήγει σε πυραμοειδές
σχήμα στο τέλος του, το πυραμίδιο. Ο οβελίσκος συμβόλιζε το θεό ήλιο Ρα, και κατά την σύντομη
θρησκευτική μεταρρύθμιση του Ακενατόν λέγεται ότι ήταν απολιθωμένη ακτίνα του Ατέν, του
ηλιακού δίσκου. Πιστευόταν επίσης ότι ο θεός βρισκόταν μέσα στο κτίσμα, σελ.69 (Baker R. F.,
2001).
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(Βογινδρούκας Ι. , 2002).

1.5.1.1.Εμπειριοκρατική ή μπιχεβιορισμός

Ο μπιχεβιορισμός επηρεασμένος από την εμπειρική φιλοσοφία του 17 ου και 18ου
μ.Χ. αιώνα, θεωρεί τη μάθηση της γλώσσας ως αποτέλεσμα της αλληλλεξάρτησης
των γλωσσικών ερεθισμάτων και των αντιδράσεων του περιβάλλοντος που ζει το
παιδί και της γλώσσας του οποίου μαθαίνει. Βασικός εκπρόσωπος αυτής της τάσης
είναι ο Skinerr ,που σύμφωνα με την Κατή (2009) ,υποστήριζε ότι η γλώσσα είναι ένα
σύνολο εκφράσεων που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιστάσεις κι ότι οι
ενήλικες προσφέρουν όχι μόνο μοντέλα μίμησης στο παιδί ,αλλά ταυτόχρονα
διορθώνουν τις λαθεμένες εκφράσεις ενισχύοντας τις σωστές (Κατή, 2009) .
Σε πειράματα που έκανε με ζώα ,το γνωστό ‹‹ Skinner box›› 14,απέδειξε ότι η
ανακλαστική και η συντελεστική συμπεριφορά αλλά και η γλώσσα, μπορούν ν’
αποκτηθούν και να τροποποιηθούν με τη μάθηση σε ελεγχόμενο περιβάλλον ,υπό
ελεγχόμενες συνθήκες και με την εφαρμογή θετικής ή αρνητικής ανάδρασης (Cole,

14

Ο Skinner χρησιμοποιούσε ένα ειδικό κουτί γνωστό ως ‹‹Κουτί του Skinner››( Skinner Box) για να
κάνει πειράματα σε αρουραίους Στο πρώτο του πείραμα έβαζε έναν πεινασμένο αρουραίο μέσα στο
“Skinner Box” ο οποίος αρχικά ήταν αδρανής μέσα στο κουτί, σταδιακά όμως καθώς άρχιζε να
προσαρμόζεται στο περιβάλλον του «κουτιού», άρχιζε και να το εξερευνά. Τελικά, ο αρουραίος
ανακάλυπτε έναν μοχλό, με το πάτημα του οποίου έπεφτε τροφή μέσα στο «κουτί». Αφού κάλυπτε την
πεινά του, άρχιζε να εξερευνά το κουτί ξανά και μετά από λίγο πίεζε τον μοχλό για δεύτερη φορά
καθώς άρχισε να πεινάει ξανά. Αυτό το φαινόμενο συνεχίστηκε για τρίτη, τέταρτη και πέμπτη φορά
και μετά από λίγο ο πεινασμένος αρουραίος αφού αφέθηκε στο κουτί πίεζε αμέσως τον μοχλό. Εδώ
φαίνεται ότι η πίεση του μοχλού γίνεται όλο και πιο συχνή διότι υπάρχει ανταμοιβή στην πράξη που
κάνει ο αρουραίος. Το πείραμα είναι γνωστό ως Instrumental Conditioning Learning καθώς η
αντίδραση είναι καθοριστική για την λήψη τροφής. Αυτό το πείραμα προσπαθεί να εξηγήσει τα
αποτελέσματα της θετικής ενίσχυσης. Με το πάτημα του μοχλού, ο πεινασμένος αρουραίος έχει
πρόσβαση στην τροφή, η οποία εκπλήρωνε την πείνα του(θετική ενίσχυση).Στο δεύτερο πείραμα
τοποθετούσε έναν αρουραίο σε ένα θάλαμο με παρόμοιο τρόπο, αλλά αντί να τον κρατήσει
πεινασμένο, υπέβαλε το θάλαμο σε ένα δυσάρεστο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο αρουραίος που ένιωθε το
αρνητικό ερέθισμα άρχιζε να κινείται απεγνωσμένα γύρω από το κουτί και κατά λάθος χτύπησε τον
μοχλό. Πιέζοντας τον μοχλό, κατασχέθηκε αμέσως η ροή του δυσάρεστου ρεύματος. Μετά από λίγες
φορές, ο αρουραίος πατούσε άμεσα και εσκεμμένα στον μοχλό προκειμένου να αποφύγει το
δυσάρεστο ερέθισμα (αρνητική ενίσχυση) (Normand, 2014).
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2001).Έτσι και το παιδί μαθαίνει τη γλώσσα,όπως και τα πειραματόζωα,αντιδρώντας
στα γλωσσικά ερεθίσματα του περιβάλλοντός του (Trevor, 2001) .
Η θεωρία του Skinner δέχθηκε δριμύτατη κριτική

κυρίως επειδή δίνει μια

απλουστευμένη ερμηνεία για την απόκτηση των σύνθετων γραμματικοσυντακτικών
δομών της γλώσσας, παραλείποντας την προσπάθεια

κατανόησης

εννοιών

,κατηγοριών και εννοιολογικών χαρακτηριστικών (Chomsky N. , 1966) . Δεν
ερμηνεύει τον τρόπο μάθησης ολόκληρων φράσεων και προτάσεων, δεδομένου ότι το
εννοιολογικό περιεχόμενο μιας πρότασης δεν αποτελεί απλώς το συνολικό άθροισμα
των εννοιών των επιμέρους λέξεων ,που συνθέτουν την πρόταση (Osgood, 1963) .Η
μίμηση στη γλωσσική ανάπτυξη, δεν τεκμηριώνεται απόλυτα καθώς το παιδί δεν
μιμείται αυτολεξεί ό,τι ακούει από τους γονείς του αλλά, αποδίδει στην πρόταση νέα
δομή, η οποία αντιστοιχεί στο δικό του γλωσσικό σύστημα κι αντανακλά το
γενικότερο επίπεδο της γνωστικής και γλωσσικής του ανάπτυξης (Trevor, 2001) .
Τέλος ο Skinerr δεν δίνει σαφή απάντηση γιατί τα παιδιά άνω των δυο ετών ,ενώ
ο ρυθμός μίμησής τους μειώνεται ,συνεχίζουν την απόκτηση της γλώσσας καθώς οι
γονείς σ’αυτή την ηλικία δε διορθώνουν τη γραμματική ακρίβεια, αλλά το γλωσσικό
περιεχόμενο (Hulit, 2002) .Ο Skinerr παραβλέπει

λοιπόν τον παράγοντα

δημιουργικότητα στην παιδική γλώσσα (Trevor, 2001).

1.5.1.2.Βιολογική-γενετική θεωρία

Κάτω απ’ την επίδραση της ορθολογιστικής φιλοσοφικής τάσης η θεωρία αυτή
αποδίδει σημαντικό ρόλο στον έμφυτο παράγοντα της βιολογικής/γνωστικής
ωριμότητας του παιδιού για την εκμάθηση της γλώσσας και υποστηρίζει ότι η γλώσσα
είναι ένα οργανωμένο σύστημα ήχων και εννοιών (Hulit, 2002).
Σύμφωνα με τον Trevor(2001)επιστήμονες όπως ο Piaget (1969), o Chomsky
(1957, 1965) και ο Lenneberg (1967) υποστήριξαν την ύπαρξη μιας γενετικά
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προκαθορισμένης ή έμφυτης προδιάθεσης του ανθρώπου να μάθει γλώσσα (Trevor,
2001). Με τις μελέτες τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απόκτηση της γλώσσας
στο ανθρώπινο είδος είναι έμφυτα προγραμματισμένη και διευκολύνεται όταν το
περιβάλλον στο οποίο το παιδί ζει, ανταποκρίνεται θετικά (Παπαηλιού, 2005) .
Ο Chomsky διέκρινε τη δομή της γλώσσας σε επιφανειακή (φράσεις) και βαθιά
(γραμματοσυντακτικοί κανόνες) (Chomsky N. , 1966).Υποστήριξε ότι ο άνθρωπος
γεννιέται με έναν έμφυτο μηχανισμό απόκτησης γλώσσας(LAD→Language
Acquistition Device) βιολογικά προκαθορισμένο (Chomsky N. , 1966) που ακολουθεί
τη βιολογική ωρίμανση του παιδιού (Cole, 2001) μέχρι ν’αποκτήσει ικανότητες
ενήλικου ομιλητή (Bruner, 1985) .
Οι απόψεις του Chomsky έχουν δεχτεί κριτική γιατί δεν κάνει σαφές τον τρόπο
λειτουργίας του LAD (Language Acquistition Device) και δε θεωρεί τη συμβολή του
περιβάλλοντος σημαντική στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (Schaffer, 1996).Οι
απόψεις του δηλαδή έχουν περισσότερο το χαρακτήρα περιγραφής κι όχι επεξήγησης
(Schaffer, 1996).
Κατά τον Lenneberg (1967) ο άνθρωπος έχει μια βιολογικά καθορισμένη
ικανότητα να αποκτά και να χρησιμοποιεί γλώσσα, ανάλογη με τις άλλες έμφυτες
ικανότητες (όπως το βάδισμα), που μεταβιβάζονται με το γενετικό κώδικα
(Lenneberg, 1967 ) .Αντίθετα άλλες δεξιότητες, όπως η γραφή, είναι αποτέλεσμα
εξάσκησης και κοινωνικο-πολιτιστικών επιδράσεων (Lenneberg, 1967 ) .Κατά
συνέπεια το παδί κατακτά μια γλώσσα εύκολα και αβίαστα μεταξύ της πρώιμης
παιδικής ηλικίας και της προεφηβείας (2-13 ετών περίπου) που χαρακτηρίζεται ως
κρίσιμη περίοδος15 (V. Fromkin, 2003) .
Τα σύγχρονα δεδομένα ωστόσο δεν θεωρούν ισχυρή πλέον την άποψη της
κρίσιμης περιόδου ,καθώς η πλευρίωση φαίνεται ότι είναι παρούσα κατά τη γέννηση
και κυρίως γιατί ,η απόκτηση μιας γλώσσας από μεγαλύτερα παιδιά ή και ενήλικες
15

Είναι η περίοδος κατά την οποία η έκθεση του παιδιού σε κοινωνικά γλωσσικά ερεθίσματα είναι
απαραίτητη (Miller.G., 1995) γιατί συγχρόνως συντελείται και η εσωτερική του ωρίμανση και η
εδραίωση της πλευρίωσης (Lenneberg, 1967 ).
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είναι εντυπωσιακή. (Trevor, 2001)

1.5.1.3.Γνωστική θεωρία

Σε

μια

προσπάθεια

σύγκλεισης

των

θεωριών

γλωσσικής

κατάκτησης

(εμπειριοκρατική και βιολογική-γενετική) η γνωστική θεωρία με κύριο εισηγητή τον
Piaget ,οι μελέτες του οποίου ενισχύονται από ερευνητικά δεδομένα του Macnamara,
υποστηρίζει ότι η κατάκτηση της γλώσσας από το παιδί δεν είναι το αποτέλεσμα της
θετικής ή αρνητικής ενίσχυσης απ’ το περιβάλλον του ,ούτε γενετικής προδιάθεσης
(Macnamara, 1972) .Αντίθετα το παιδί «διαθέτει μη γλωσσικές εσωτερικοποιημένες
αναπαραστάσεις που δημιουργούνται πριν τη γλωσσική ανάπτυξη και βοηθούν στην
εσωτερικοποίηση της γλώσσας» (Piaget, 2001) .
Σε συμφωνία με τον Piaget (2001) και ο Vigotsky θεωρεί ότι τα παιδιά, από τη
στιγμή της γέννησής τους μαθαίνουν εξερευνώντας το περιβάλλον τους, ,αλλά η
γλώσσα αναπτύσσεται παράλληλα με τη σκέψη και μόνο μέσα σε κοινωνικά
περιβάλλοντα (Vygotsky, 2008) .

1.5.1.4.Θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Χρησιμοποιώντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τις απόψεις φιλοσόφων ,όπως οι
Ludwig Wittgenstein, John L. Austin και John Searle,οι υποστηρικτές της θεωρίας
αυτής τονίζουν την κοινωνική και διαπροσωπική φύση της γλώσσας( (Bruner J. ,
1983), (Farrar, 1990) ).Το βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι ο συμβολικός
της χαρακτήρας (Bruner J. , 1983).Η κατάκτηση της γλώσσας γίνεται πριν καν το
παιδί προφέρει τις πρώτες του λέξεις και αρχίζει όταν η μητέρα και το παιδί
δημιουργούν μια προβλέψιμη μορφή αλληλεπίδρασης,ένα είδος

κοινωνικής

δεξιότητας ,που μπορεί να είναι και έμφυτη (Bruner J. , 1985) .
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Για ν’αποκτήσει το παιδί γλωσσική επίγνωση (Sierpinska, 1996) πρέπει να
συνάψει κοινωνικές σχέσεις που να λειτουργούν σύμφωνα με τη χρήση της γλώσσας
(Bruner J. , 1985) .
Κύριος εισηγητής ο Bruner που απορρίπτει

την εξήγηση της καθολικής

γραμματικής του Noam Chomsky για την γλωσσική απόκτηση και υποστηρίζει ότι η
κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει βασικό θεμελιακό ρόλο στην ανάπτυξη και της
γλώσσας,τονίζει δηλαδή την κοινωνική και διαπροσωπική φύση της γλώσσας (Bruner
J. , 1985) .
Η γλώσσα λοιπόν αναπτύσσεται με βάση τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και
καθοριστικό ρόλο παίζει η νοητική,κοινωνική και αντιληπτική ικανότητα του παιδιού
ή αλλιώς η ικανότητά του ν’ αναλύει,ν’ ανακαλύπτει και να κατηγοριοποιεί αυτά τα
γλωσσικά ερεθίσματα (Bruner J. , 1983).
Σε συμφωνία τέλος με τον Vigotsky, ο Bruner (Bruner J. , 1985) υποστηρίζει ότι
τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα για να επικοινωνήσουν και ταυτόχρονα μαθαίνουν
και τον γλωσσικό κώδικα, μέσα «σ’ ένα κονωνικοποιητικό σύστημα απόκτησης
λόγου(LASS→Language acquisition socialization system)»( (Bruner J. , 1985),
(Bruner J. , 1983) ).
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1.6.Τα δομικά στοιχεία της γλώσσας

Σύμφωνα με τους Bloom & Lahey (1978),η λειτουργία της ανθρώπινης
γλώσσαςμπορεί να περιγραφεί με βάση τρεις παραμέτρους ή επίπεδα:τη δομή,το
περιεχόμενο και τη χρήση της (Lahey, 1978):

Διάγραμμα Venn16,τα επίπεδα της γλώσσας (Βογινδρούκας, 2008)
Η δομή και το περιεχόμενο έχουν μια άρρηκτη σχέση,γιατί δεν υπάρχουν ήχοι ή
φθόγγοι χωρίς εννοιολογική σημασία,ούτε έννοιες που να πραγματώνονται
ανεξάρτητα από τη δομή ή το συντακτικό. (Παυλίδου, 1995).
Οι τρεις αυτοί παράμετροι συνθέτουν τα δομικά στοιχεία της γλώσσας.
(Gussenhoven, 2017).Το επίπεδο δομή εμπεριέχει τους συμβατικούς κανόνες που
αφορούν τη φωνολογία,τη μορφολογία και το συντακτικό,το επίπεδο περιεχόμενο
τους κανόνες για τη σημασιολογία και το επίπεδο χρήση τους κανόνες για την
πραγματολογία (Βογινδρούκας, 2008) .

1.6.1.Φωνολογία

Φωνολογία είναι το σύστημα ήχων και ηχητικών ακολουθιών που χαρακτηρίζουν
μια γλώσσα (Goldsmith, 2011). Η βασική μονάδα της φωνολογίας είναι το φώνημα
16

Το διάγραμμα Venn είναι μια απεικόνιση συνόλων,όπου η κάθε επιφάνεια που ορίζεται από
οποιοδήποτε συνδυασμό γραμμών, συμβολίζει ένα σύνολο (Hoory, 2006).
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(Παυλίδου, 1995).Το φώνημα είναι αφηρημένη μονάδα του ήχου, που μπορεί να
χρησιμεύσει για τη διάκριση μεταξύ δυο γλωσσικών σημείων και την αντικατάσταση
από ένα άλλο, στο ίδιο φωνητικό περιβάλλον (ελάχιστα ζεύγη λέξεων)( (Trask R. L.,
2007), (Association, 1999), (Παυλίδου, 1995)). Όλες οι ομιλούμενες γλώσσες έχουν
δυο κατηγορίες φωνημάτων,τα φωνήεντα και τα σύμφωνα που όταν συνδιάζονται
σχηματίζουν συλλαβές (MacMahon, 2002).
Η φωνολογία είναι κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά:
●τους τρόπους με τους οποίους σχηματίζονται συστήματα και σχήματα από τους
φθόγγους της ομιλίας (V. Fromkin, 2003)
●τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι φθόγγοι μιας δεδομένης γλώσσας
(Γαβριηλίδου, 2003) και
●τις φωνητικές κατηγορίες δηλαδή τα φωνήεντα ,τα σύμφωνα και τους τόνους «στο
πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος συγκεκριμένης γλώσσας» (Μαρτζούκου, 2014).
Η φωνολογία μελετάει επίσης ισοδύναμες μη προφορικές γλώσσες, όπως η
νοηματική γλώσσα (Lass, 1984) .
Ο Nikolai Trubetzkoy (1939) στο

«Grundzüge

der

Phonologie» ορίζει

τη

φωνολογία ως μελέτη του ήχου, που αφορά συνολικά το σύστημα της γλώσσας, σε
αντίθεση με τη φωνητική, η οποία είναι μελέτη του ήχου που σχετίζεται με την πράξη
της ανθρώπινης ομιλίας (Trubetzkoy, 1970) .
Το φωνολογικό μέρος της γλώσσας αποτελείται από τα φωνήματα (Γαβριηλίδου,
2003).Ως φωνήματα (phoneme) ορίζονται οι ελάχιστες,εναλλάξιμες και διακριτικές
μονάδες ήχου κάθε γλώσσας (Γαβριηλίδου, 2003) .
Τα φωνήματα συνιστούν το Φωνολογικό Σύστημα

17

(phonological ή articulate

loop), εφεξής Φ.Σ (Οκαλίδου, 2008). Το Φ.Σ. έχει βρεθεί ότι διαδραματίζει τεράστιο
ρόλο στη μάθηση λέξεων,έχει άμεση σχέση με τη χρονολογική μνήμη και κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες συμβάλλει στην κατανόηση των προτάσων (Temple, 1993)
.Περιέχει (Temple, 1993):
17

Το Φωνολογικό ή ηχητικό σύστημα ,είναι ένα από τα θεμελιώδη συστήματα από τα οποία
απαρτίζεται μια δεδομένη γλώσσα (Lass, 1984).
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●την ανάλυση
●τη βραχύχρονη φωνολογική αποθήκευση και
●την εκτελεστική λειτουργία του λόγου.
Τα φωνήματα υπόκεινται σε αλλαγές,ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον στο
οποίο βρίσκονται (λέξη, φράση ή πρόταση),αλλαγές που ονομάζονται φωνολογικές
διαδικασίες (Μαρτζούκου, 2014) .
Οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:
●Αποβολή
●Αφομοίωση
●Ανομοίωση
●Προσθήκη
●Συναίρεση (Μαρτζούκου, 2014)
Οι εκπρόσωποι της σχολής της Πράγας προσπαθώντας να δώσουν έναν ορισμό
στο φώνημα,πρότειναν τη διαίρεση των φωνημάτων σε χαρακτηριστικά, κοινά σε όλες
τις ποικιλίες ενός φωνήματος, που ονομάζονται διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά
(distinctive features) (Γαβριηλίδου, 2003) .
Η αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών γίνεται με βάση τον τόπο και τον
τρόπο άρθωσης των φωνημάτων (Μαρτζούκου, 2014). Με βάση αυτά τα
χαρακτηριστικά,οι γλωσσολόγοι ανέπτυξαν το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο
(International Phonetic Alphabet→ IPA),που αναπαριστά διακριτά και με ακρίβεια
τους ήχους(φθόγγους και φωνήματα) όλων των ανθρώπινων γλωσσών (Trask R. L.,
2007).
Τα συστατικά λοιπόν κάθε γλώσσας είναι οι φθόγγοι και οι σημασίες: Οι φθόγγοι
αποτελούν τη μορφή και οι σημασίες το περιεχόμενο (Crystal & Varley, 1998). Οι
συνδυασμοί των παραπάνω στοιχείων, συνιστούν με τη σειρά τους

ένα κώδικα

σημείων (Πόρποδας, 1999). Οι φθόγγοι δημιουργούν ενότητες με ορισμένη μορφή κι
είναι ένα φυσικό σύστημα επικοινωνίας που μετατράπηκε σε τρόπο έκφρασης της
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σκέψης, έγινε ένα όργανο της ίδιας της σκέψης (Crystal & Varley, 1998) .

1.6.2.Μορφολογία

Στη γλωσσολογία, η μορφολογία μελετά την εσωτερική δομή των σύνθετων
λέξεων και των διαδικασιών με τις οποίες αυτές σχηματίζονται (Παυλίδου, 1995).
Η μορφολογική δομή

για τις περισσότερες γλώσσες, αποτελείται από τα

μορφήματα (Gussenhoven, 2017).
Τα μορφήματα18 είναι μια αφηρημένη μονάδα και

χαρακτηρίζονται:

Α)Ανάλογα με την αυτοδυναμία τους ως: ελεύθερα(free morpheme) ή δεσμευμένα
(bound morpheme),δηλαδή ανάλογα αν είναι ανεξάρτητες μορφές ή αν μπορούν να
συνυπάρξουν μόνο με άλλα μορφήματα και
Β) Ανάλογα

με τη σημασία τους :σε λεξικά (αναφορική λειτουργία) και σε

γραμματικά (γραμματική λειτουργία)( (V. Fromkin, 2003),(Gussenhoven, 2017)).

1.6.3.Συντακτικό

Το συντακτικό είναι μέρος της γραμματικής και περιγράφει τις συνταγματικές
σχέσεις των λέξεων που δημιουργούν μια πρόταση (Παυλίδου, 1995) ,την ιεραρχική
δομή των προτάσεων (V. Fromkin, 2003) και συγχρόνως αναπαριστά και τη γνώση
ενός φυσικού ομλητή τόσο για τις προτάσεις ,όσο και για τον τρόπο που αυτές
δομούνται (Μαρίνης, 2008) .
Οι κανόνες του συντακτικού καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο περιορίζεται
η σειρά και η διάρθρωση των λέξεων σε μια φράση και πώς αυτοί οι περιορισμοί
συμβάλλουν στην εξαγωγή νοήματος( (Baker, 2008), (Παυλίδου, 1995) ).
18

Για παράδειγμα, η λέξη ‹‹αξέχαστος›› μπορεί να αναλυθεί ως αποτελούμενη από τα τέσσερα
μορφήματα /a/,/ksexas/ ,/t/και /os/ (Παυλίδου, 1995) ).
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Η δομή δε των προτάσεων μπορεί να περιγραφεί με δέντρα φραστικής
δομής(συντακτικές κατηγορίες) που συνδέουν τις φράσεις μεταξύ τους σε
διαφορετικά επίπεδα( (Baker, 2008), (Παυλίδου, 1995), (V. Fromkin, 2003) ).

1.6.4.Σημασιολογία

Σύμφωνα με τον Bréal(1995), Γάλλος φιλόλογος εισηγητής της τυπικής
σημασιολογίας,ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο σημασιολογία (Semasiologie)
ήταν ο Reisig για να δηλώσει τον επιστημονικό κλάδο που μελετά τις σημασίες των
λέξεων (Bréal, 1995) .
Η σημασιολογία (semantics) μελετά το περιεχόμενο της γλώσσας (Collinge, 2002)
,τη σημασία των λέξεων και των μορφημάτων τους( (V. Fromkin, 2003) ,(Jackendoff,
1992) ),τη σχέση της σηµασίας µε τα άλλα επίπεδα της γλώσσας (γραµµατική,
σύνταξη, φωνολογία) (Μπαμπινώτης, 2008), τη διασύνδεση ανάμεσα στην
επεξεργασία της γλώσσας και τις γνωστικές λειτουργίες (V. Fromkin, 2003) ,τα
σημεία ή σύμβολα που χρησιμοποιούν οι φυσικοί ομιλητές ή οι κοινωνίες (Collinge,
2002) και μπορεί να είναι: ήχοι,εκφράσεις του προσώπου, γλώσσα του σώματος,
(Lyons J. , 1977) νεύματα ή νοήματα, που έχουν σημασιολογικό περιεχόμενο (Cruse,
2011) .
Οι κλάδοι της σημασιολογίας είναι η λεξική και η φραστική ή προτασιακή
σημασιολογία (V. Fromkin, 2003).Η λεξική μελετά τη σημασία των λέξεων και η
φραστική τη σημασία των προτάσεων (Pustejovsky, 1995) .H σημασία των λέξεων
συνδέεται με τη γραμματική τους κατηγορία, δηλαδή λέξεις περιεχομένου

19

και

λειτουργικές λέξεις20 (Συμεωνίδου-Χρηστίδου, 1998).
Η σημασία και οι σημασιακές ιδιότητες των λέξεων,ή αλλιώς σημασιακά
χαρακτηριστικά ,αποτελούν επίσης μέρος της γραμματικής δηλαδή του νοητικού
λεξικού (V. Fromkin, 2003).Τα σημασιακά χαρακτηριστικά είναι ένας κώδικας που
19
20

Ονόματα, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα (V. Fromkin, 2003).
Άρθρα, προθέσεις σύνδεσμοι και μόρια (V. Fromkin, 2003).
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δηλώνει παρουσία ή απουσία σημασιολογικών ιδιοτήτων21 (V. Fromkin, 2003).Ο
κώδικας αυτός αναπαρίστανται με σημασιακά χαρακτηριστικά,

22

οι δε

λέξεις

σχετίζονται μεταξύ τους με διάφορους τύπους των οποίων η περιγραφή γίνεται με την
κατάληξη -ωνυμα (ομόνυμα ,συνώνυμα κλπ.) (V. Fromkin, 2003).

1.6.5.Πραγματολογία

Η πραγματολογία μελετά τη χρήση της γλώσσας στο επικοινωνιακό της πλαίσιο
(Trevor, 2001) ,τον τρόπο που οι ομιλητές χειρίζονται τη γλώσσα (Trevor, 2001) ,τη
χρήση της γλώσσας στο χώρο και στο χρόνο (Βογινδρούκας, 2008) καθώς και «τους
τρόπους με τους οποίους το γλωσσικό και εξωγλωσσικό περιβάλλον επιδρούν στην
ερμηνεία μιας γλωσσικής μορφής,σε άμεση σχέση με τα συμφραζόμενα»
(Νικολόπουλος, 2008).
Σύμφωνα με τον Βογινδρούκα ( 2008) ο πρώτος που εισήγαγε στη Γλωσσολογία
τον όρο πραγματολογία ήταν ο Morris το 1971 που χώρισε και τη γλώσσα σε τρεις
τομείς:σύνταξη, σημασιολογία και πραγματολογία (Βογινδρούκας, 2008) .Υποστήριξε
δε ότι από την πραγματολογία απορρέουν η

σηµασιολογία και η σύνταξη

(Βογινδρούκας, 2008). Εκείνος όμως που θεμελίωσε το περιεχόμενο του όρου
πραγματολογία ήταν ο Austin,που με τη θεωρία των πράξεων ομιλίας (speech art),
23

χρησιμοποίησε τους όρους εκφωνητική (locutionary), προσλεκτική (illocutionary)

και διαλεκτική (perlocutionary) πράξη (Austin, 1975).
Σύμφωνα με τον Searle(1968) κάθε φορά που παράγουμε φράσεις ή προτάσεις
επιτελούμε μια πράξη ομιλίας (Searle, 1968).Στο άρθρο του ‹‹What is a speech act››
21

Π.χ. αναλύοντας τη λέξη νερό προκύπτει: υγρό, ιδιότητα διαφορετική από τη φυσική ιδιότητα,
δηλαδή το νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο σε Χ αναλογίες (V. Fromkin, 2003).
22
Π.χ.: Γυναίκα: +θηλυκό, +άνθρωπος, -νεαρό (V. Fromkin, 2003).
23
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας αλληλεπίδρασης χρησιμοποιούμε τον λόγο για να κάνουμε κάποια
πράγματα, δηλαδή επιτελούμε γλωσσικές πράξεις, όπως είναι οι υποσχέσεις, οι παρακλήσεις, οι
εντολές, οι ευχαριστίες, οι απολογίες κλ (Austin, 1975) .Έτσι με τη γλώσσα εκτός απο πληροφορίες,
εκτελείται και μια ενέργεια.(Π.χ. η φράση ‹‹Θα ήθελα τον πουρέ, θα μπορούσατε να μου τον δώσετε;››
θεωρείται πράξη ομιλίας, καθώς εκφράζει την επιθυμία του ομιλητή ν’ αποκτήσει τον πουρέ, αλλά
εκφράζει και την επιθυμία να δώσει κάποιος τον πουρέ) (Austin, 1975).
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(1996) θεωρεί ότι οι γλωσσικές πράξεις που εκτελούνται ικανοποιητικά εντάσσονται
στο χώρο της langue κι όχι της parole (Παυλίδου, 1995) γιατί αυτά που λέμε μπορούν
να γίνονται αντιληπτά και κατανοητά αλλά ταυτόχρονα μπορούν να προκαλούν και
κάποιο άλλο αποτέλεσμα (Παυλίδου, 1995).
Για την Clark (1996) η ομιλία ως πραγματολογικό εργαλείο είναι μια διαδικασία
με αλληλεπικαλυπτόμενα στάδια

24

(Clark H. H., 1996). Ομοίως και ο Grice (1975)

μελετώντας τις πραγματολογικές δεξιότητες, προτείνει στη διαδικασία της συζήτησης
τέσσερις βασικές αρχές συνομιλίας (Trevor, 2001):
1)Αρχή της ποσότητας
2)Αρχή της ποιότητας
3)Αρχή της σχετικότητας και
4)Αρχή του τρόπου (Grice, 1975)
Όταν δεν ακολουθείται μια απ’ αυτές τις αρχές, τότε για να εξάγουμε νόημα από
τη συνομιλία, κάνουμε έναν υπαινιγμό (Παυλίδου, 1995).Η Anderson με τη σειρά της,
παρομοιάζει την επικοινωνιακή δραστηριότητα με τη διαδικασία ενός χορού,τους
κανόνες-βήματα

του

οποίου

οφείλουν

να

γνωρίζουν

καλά

οι

εμπλεκόμενοι,προκειμένου να επικοινωνήσουν (Βογινδρούκας, 2008).
Έχει αποδειχθεί τέλος, ότι οι κοινωνικοπολιτισμικοί κανόνες κάθε κοινωνίας,
έχουν καταλυτική επίδραση στη χρήση της γλώσσας, δηλαδή στην πραγματολογική
γνώση των φυσικών της ομιλητών (Βογινδρούκας, 2008) .
Για να μπορέσει λοιπόν το παιδί «να σηµατοδοτήσει την επικοινωνιακή του
αλληλεπίδραση, οι επικοινωνιακές συµπεριφορές που θα

δοκιµάσει και θα

χρησιµοποιήσει είναι πολλές πριν ανακαλύψει ποιά αρμόζει για κάθε περίσταση»
(Bates E. , 1976) .

24

Μπορεί κάποιος π.χ. να είναι ειρωνικός, σαρκαστικός,αστείος κλπ. (Clark H. H., 1996).
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1.7.Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

Η γλωσσική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία κατά την οποία το παιδί, αποκτά την
δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τη γλώσσα,να παράγει λέξεις και
προτάσεις , να επικοινωνεί (Κατή, 2009). Ξεκινά από τους πρώτους μήνες της ζωής
του παιδιού κι ολοκληρώνεται στην ηλικία των 11 ετών περίπου (Οκαλίδου, 2008).
Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι η αρχική εκμάθηση αρχίζει στη μήτρα, όταν το
έμβρυο αρχίζει ν’ αναγνωρίζει τους ήχους και τη φωνής της μητέρας του (Graven,
2008) και τους διαφοροποιεί από άλλους ήχους μετά τη γέννηση (DeCasper, 1994).
Απαραίτητη προυπόθεση για τη γλωσσική ανάπτυξη είναι η νευροφυσιολογική
ωρίμανση του παιδιού ,η αρτιότητα της φυσιολογίας των αρθρωτών (Οκαλίδου, 2008)
,η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων και η γνωστική
ωριμότητα του παιδιού (Brown, 1973) .
Σύμφωνα με τον Locke η πρώιμη αντιληπτική εμπειρία και η ιεραρχική δόμηση
της γλωσσικής ανάπτυξης, υποδηλώνουν ότι η γλώσσα αναπτύσσεται σε τέσσερις
διακριτές φάσεις (Locke, 1997 ):
α)Της φωνητικής μάθησης
β)Της απόκτησης εκφωνημάτων
γ)Της ανάλυσης και του υπολογισμού και
δ)Της ολοκλήρωσης και εκλέπτυνσης.
Όλες οι φάσεις εξελίσσονται, σε μια σταθερή αλληλοεξαρτώμενη ακολουθία. Σε
κάθε φάση της γλώσσας επιτυγχάνεται μια μοναδική οντογενετική λειτουργία. Αυτές
οι λειτουργίες εντοπίζονται σε συγκεκριμένα νευρικά συστήματα που ποικίλουν στον
βαθμό εξειδίκευσής τους (Locke, 1997 ) .
Στην πρώτη φάση το παιδί μαθαίνει να απαντάει στα χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης φωνής και να εξοικοιώνεται με τα φωνητικά σήματα της μητρικής του
γλώσσας (Locke, 1997 ) .Έρευνες αποδεικνύουν ότι τα βρέφη από την ηλικία των 9
μηνών στρέφουν την προσοχή τους στην αρχή των συλλαβών (Jusczyk, 1999) .
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Στη δεύτερη φάση το παιδί αποκτά ένα σύνολο από εκφωνήματα, τα λεγόμενα
προ-γραμματικά εκφωνήματα (pregrammatical) (Locke, 1997 ). Στην τρίτη φάση
εφαρμόζει την αποκτηθείσα γνώση του προηγούμενου σταδίου ή αλλιώς
ενεργοποιείται το σύστημα δομικής ανάλυσης,αυξάνει το λεξιλόγιό του και γίνεται
ικανό να παράγει έναν απεριόριστο αριθμό προτάσεων (Marchman, 1994). Στην
τέταρτη τέλος φάση,το ενεργοποιημένο

σύστημα δομικής ανάλυσης βοηθά

τη

μνημονική λειτουργία,τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου,την αυτόματη συντακτική
επεξεργασία και τις δεξιότητες επικονωνίας (Astington, 1999) .
Η κατάκτηση της γλώσσας

και τα στάδια μέσα από τα οποία αυτή

ολοκληρώνεται,είναι μια διαδικασία κοινή για όλα τα παιδιά,ανεξάρτητα από τις
κοινωνικοοοικονομικές ή πολιτισμικές συνθήκες του περιβάλλοντος του παιδιού και
το μόνο που διαφοροποιεί αυτά τα στάδια, είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του κάθε
παιδιού (Κατή, 2009) .
1.7.1.Προγλωσσική φάση
1.7.1.1.Στάδια φωνολογικής ανάπτυξης
Οι ήχοι που παράγει ένα βρέφος διακρίνονται σε δυο κατηγορίες (Οκαλίδου,
2008).Η πρώτη κατηγορία είναι οι

λεγόμενες φυτικές λειτουργικές κραυγές,όπως

βήχας,χασμουρητό ή κλάμα (Οκαλίδου, 2008), που δεν είναι γλωσσική αλλά ηχητική
παραγωγή ,εκτός ίσως απ’ το κλάμα που μπορεί να έχει υπόβαθρο επικοινωνιακό
(Γαβριηλίδου, 2003). Η δεύτερη κατηγορία ήχων που παράγει το παιδί είναι εκείνοι που
έχουν χαρακτηριστικά στοιχεία της ομιλίας,όπως στοματική αντήχηση,δομή συλλαβής
και γνωστά φωνήματα (Οκαλίδου, 2008).Η φωνολογική παραγωγή του παιδιού ,σ’αυτή
τη φάση,σύμφωνα με τον Oller και τους συνεργάτες του,ακολουθεί τα εξής στάδια (Oller
D. K.-L., 1998):
α)Άναρθρες κραυγές (0-4μηνών)
Από τη γέννηση έως και τον τέταρτο μήνα το βρέφος παράγει ήχους, κυρίως
κραυγές ή κλάμα– που μπορεί να έχει και επικοινωνιακό χαρακτήρα –και
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μουρμουρίσματα, ασκώντας μέσα απ’ αυτούς τους μύες που θα εμπλακούν στη
λεκτική παραγωγή (Γαβριηλίδου, 2003).
β)Στάδιο βαβίσματος
Στο στάδιο αυτό τα γλωσσικά στοιχεία που διακρίνουμε είναι το βάβισμα (Oller,
1988) και οι ιδιόρυθμες λέξεις (Trevor, 2001). Το παιδί μιμείται τους ενήλικες όταν
μιλούν, παράγει ήχους και ξεκινά ένα φωνητικό παιχνίδι με συλλαβές (μπα-μπα-μπα,
μα-μα-μα) δηλαδή μια ηχολαλία που γίνεται κατανοητή μόνο από τα οικεία του
πρόσωπα( (Δράκος, 2003), (Γαβριηλίδου, 2003) ).
Αναλύoντας τη φωνητική παραγωγή του βρέφους, οι Oller, D. K., Eilers, R. E.,
Neal, A. R., & Cobo-Lewis, A. B(1998).περιέγραψαν τα εξής στάδια του βαβίσματος
(Oller D. K.-L., 1998):
1)Το στάδιο φώνησης(0-2 μηνών).
2)Το στάδιο πρώιμης άρθρωσης(2-3 μηνών).
3)Το στάδιο επέκτασης(4-6 μηνών).
4)Το στάδιο αναπαραγόμενου βαβίσματος(6-8 μηνών) και
5)Το στάδιο ποικιλόμορφου βαβίσματος(9-18 μηνών).
Στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα o Jakobson (1941) υποστήριξε ότι οι ήχοι που
παράγουν τα βρέφη (βάβισμα) δεν σχετίζονται με την ομιλία και συγκεκριμένα με το
φωνολογικό σύστημα της ομιλίας (Jakobson, 1941 ) κάτι που δεν ισχύει σήμερα,
καθώς οι έρευνες

αποδεικνύουν ότι η νευροφυσιολογική ανάπτυξη της ομιλίας

εξελίσσεται μέσω του βαβίσματος( (Vihman, 1985), (Kent, 1985)). Νεώτερες έρευνες
ενισχύουν την παραπάνω άποψη, δηλαδή ότι το βάβισμα ενισχύει τους μηχανισμούς
φωνητικής μάθησης του παιδιού (Vihman M. M., 1991) καθώς το βρέφος πριν ακόμη
μπορέσει να παράγει την πρώτη του λέξη μπορεί να διακρίνει τους γλωσσικούς
φθόγγους από άλλους (Mussen, 1963) .

1.7.1.2.Μεταβατική φάση ή στάδιο της πρώτης λέξης
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Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ζωής, τα βρέφη δεν μπορούν να επικοινωνούν
με τη γλώσσα ,αντ’ αυτού επικοινωνούν με χειρονομίες (Οκαλίδου, 2008). Αυτό το
φαινόμενο είναι γνωστό ως προγλωσσικές χειρονομίες, οι οποίες είναι μη λεκτικοί
τρόποι επικοινωνίας (Οκαλίδου, 2008).Μπορεί για παράδειγμα να δείχνουν ένα
αντικείμενο, να τραβούν τα ρούχα του γονιού για να προσελκύσουν την προσοχή του
κλπ. (Harding, 1983) .Αποκτούν όμως ένα σύνολο από εκφωνήματα25 (formulaic
pregrammatical) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

σε περιορισμένα πλαίσια

(Jusczyk, 1999) .
1.7.1.3.Γλωσσική φάση
α) Ολοφραστικό στάδιο ή στάδιο φωνητικής μάθησης
Κατά τον Piaget (2001)σ’αυτό το στάδιο το παιδί δεν μπορεί να σχηματίσει
συντακτικές προτάσεις και συνεπώς χρησιμοποιεί εκφράσεις μιας λέξης που
εκφράζουν μια ολόκληρη πρόταση (Piaget, 2001) .Επιπλέον, η κατανόηση του παιδιού
είναι πιο προηγμένη από τις ικανότητες παραγωγής του (συγκρητικός λόγος)

26

(Piaget, 2001) .Στο στάδιο αυτό οι λέξεις που παράγει το παιδί πολλές
φορές,χαρακτηρίζονται ως ονοματοποιητικές (onomatopoetic words)27 ( (Trevor,
2001) , (Chomsky N. , 1966)) κι η φωνή του παιδιού παρουσιάζει ποικιλία στην
ηχηρότητα και τον τόνο28 (Vihman M. M., 1996) . Το παιδί προφέρει τις λέξεις με
απλοποιημένη μορφή, αλλοιώνοντας, αποκόπτοντας και αντικαθιστώντας κάποια
φωνήματά τους, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις δυνατότητες του γνωστικού
του συστήματος και των συστημάτων αντίληψης και παραγωγής (Trevor, 2001).

25

Π.χ.΄Ελα,,πάμε άτα,νάνι ,μαμ,κλπ (Jusczyk, 1999)
Μονολεκτικός λόγος ή μεμονωμένη λέξη που παράγει το παιδί κι αντιστοιχεί με ολόκληρη
πρόταση, π.χ. ένα παιδί που θέλει καραμέλα μπορεί να πει ‹‹καραμέλα›› αντί να εκφράσει μια πλήρη
πρόταση (Piaget, 2001).
27
Λέξεις που μιμούνται τους φυσικούς ήχους που αναπαριστούν ένα αντικείμενο,π.χ. το παιδί αντί της
λέξης «γάτα» προφέρει «νιάου» (Μπαμπινώτης, 2008) .
28
Φυσικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φωνής: Ο τόνος της φωνής είναι το πιο κοντινό
χαρακτηριστικό στη βασική συχνότητα της δόνησης των φωνητικών χορδών κατά τη σύζευξή τους
(Cook N. D., 2002) ενώ η ηχηρότητα αναφέρεται στην ικανότητα του να μπορεί να προφέρει κανείς
ένα δυνατό ήχο και εξαρτάται από περιβαλλοντικούς και συναισθηματικούς παράγοντες (Holbrook,
1974). Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως με το Voice Intensity Controller (VIC), το οποίο σχεδίασε ο
Holbrook το 1974 (Holbrook, 1974).
26
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β)Στάδιο των δύο λέξεων
Το παιδί στο στάδιο αυτό ,παράγει προτάσεις που αποτελούνται από δύο λέξεις
(Trevor,

2001).Παρατηρείται

μια

ραγδαία

έκρηξη

στο

μέγεθος

του

λεξιλογίου(‹‹λεξιλογική έκρηξη››) με απότομη και δραματική αύξηση στο ρυθμό
εκμάθησης νέων λέξεων (Trevor, 2001) .Η κατάκτηση της μονιμότητας του
αντικειμένου

29

(Piaget J. , 1958) φαίνεται ότι αποτελεί την εξήγηση της ξαφνικής

λεξιλογικής «έκρηξης» κατά το αισθησιοκινητικό στάδιο (έως και το 2ο έτος) (Brown
R. , 1973) .Το εκφραστικό λεξιλόγιο του παιδιού αποτελείται απο 50-100 λέξεις
ωστόσο το αντιληπτικό του λεξιλόγιο καλύπτει πάνω από 300 λεξεις (Mervis, 1995)
.Οι λέξεις που παράγει αναφέρονται κυρίως σε ονόματα σημαντικών προσώπων, σε
ζώα, σε τρόφιμα και σε παιχνίδια (Nelson K. , 1973) .
Η Elissa Newport και οι συνεργάτες της (1996) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά
μαθαίνουν πρώτα τους ήχους μιας γλώσσας ,στη συνέχεια πώς να μιλούν τη γλώσσα
και τέλος ότι οι λέξεις, που σχηματίζουν μια πρόταση και οι τελικές λέξεις μιας
πρότασης, έχουν νόημα (Newport, 1996) .Η ραγδαία αυτή γλωσσική ανάπτυξη
οφείλεται στην ταχύτατη ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού (Newport, 1996) .
γ)Τηλεγραφικό στάδιο (ελλειπτικές προτάσεις)
Σ’αυτό το στάδιο το παιδί κατανοεί τη γλωσσική δομή και τους κανόνες της
μητρικής του γλώσσας (Brown R. B., 1964). Ο λόγος του περιλαμβάνει ένα πλήθος
λέξεων χωρίς όμως γραμματική πληρότητα (Brown R. B., 1964).Το αντιληπτικό του
λεξιλόγιο πλησιάζει τις 500-900 λέξεις,ενώ το εκφραστικό 50-250 λέξεις
(Λογοθεραπευτών, 2003). Οι φωνολογικές αντικαταστάσεις ή παραλήψεις είναι
επίσης συχνές (Bates E. C., 1975) Ο τηλεγραφικός λόγος

30

κάνει πιο εύκολη την

ανάπτυξη της ομιλίας (Piaget, 2001) όμως ο Marc Fey (2008)υποστηρίζει ότι μπορεί
να εμποδίσει την εκμάθηση της γραμματικής και της σημασιολογίας των λέξεων,
29

Γνωστικό σχήμα που αποκτούν όλα τα φυσιολογικά παιδιά κατά τη βρεφική ηλικία: τα αντικείμενα
υπάρχουν ακόμη και όταν δεν είναι παρόντα και δεδομένα στις αισθήσεις μας. Η κατάκτηση αυτής της
έννοιας γίνεται σε μια σειρά εξελικτικών σταδίων (Piaget J. , 1958).
30
Ο τηλεγραφικός λόγος περιλαμβάνει μόνο τη χρήση λέξεων με περιεχόμενο με ελάχιστη ή καθόλου
γραμματική,π.χ. ‹‹Νίκος καλό παιδί›› αντί για ‹‹Είμαι καλό παιδί›› (Piaget, 2001).
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καθώς στερεί από τα παιδιά τα βοηθητικά σημεία και τις πληροφορίες που προσδίδει η
γραμματική και η σύνταξη (Fey, 2008) .
δ)Στάδιο ανάπτυξης της δομής της γλώσσας (προσχολική ηλικία)
Η ομιλία του παιδιού γίνεται κατανοητή κι αρχίζει να μοιάζει σταδιακά με την
ομιλία των ενηλίκων (Κατή, 2009) . Στην ηλικία των τριών έως τεσσάρων ετών το
παιδί έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο
λέξεις,χρησιμοποιεί σωστά τα

έως 2000 λέξεις και εκφραστικό 800-1500

περισσότερα γραμματικά μορφήματα31 και σπάνια

υπάρχει ηχολαλία (Λογοθεραπευτών, 2003). Το παιδί κάνει επίσης πολλές και συχνές
ερωτήσεις και γνωρίζει για τον κοινωνικό ρόλο της συζήτησης (Κατή, 2009) .

ε)Στάδιο εκλέπτυνσης των γλωσσικών ικανοτήτων
Από την ηλικία των 5 ετών και μετά,ολοκληρώνται οι βασικές ικανότητες λόγου
στο παιδί το λεξιλόγιό του αυξάνει διαρκώς, κατανοεί περίπου 12000 λέξεις,μπορεί να
πάρει μέρος σε συζητήσεις,η γραμματική δομή του λόγου του έχει ωριμάσει καθώς
και οι επικοινωνιακές του δεξιότητες ,είναι δηλαδή συγχρόνως ομιλητής και ακροατής
(Λογοθεραπευτών, 2003) .
1.7.1.4.Το φωνολογικό σύστημα

Κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού, ξεκινάει η παραγωγή των φωνέντων
και ολοκληρώνεται στα τρία έτη περίπου (Λογοθεραπευτών, 2003).Έρευνες έχουν
δείξει ,ότι τα πρώτα φωνήεντα που παράγονται είναι τα: /e/,/i/./u/ και /a/ (Οκαλίδου,
2008) .Η παραγωγή των συμφώνων ακολουθεί μια ομοιόμορφη σειρά εμφάνισης
,κοινή για όλες τις γλώσσες,με πρώτα τα τριβόμενα,τα προστριβόμενα και τα
συμφωνικά συμπλέγματα (Οκαλίδου, 2008) ακολουθούν τα στιγμιαία,τα ρινικά και τα
υγρά, ενώ έντονα είναι τα στοιχεία προσωδίας και επιτονισμού (Οκαλίδου, 2008). Η

31

Γραμματικά μορφήματα: αναφέρονται σε γραμματικές λειτουργίες, όπως η γραμματική κατηγορία,
η πτώση, ο αριθμός κλπ( -ος, -ως, -άκι, κατα- ).Είναι μερικές δεκάδες και περιλαμβάνουν συνδέσμους,
προθέσεις, άρθρα, προθήματα και επιθήματα,σελ.1122 (Μπαμπινώτης, 2008)
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ολοκλήρωση κατάκτησης των συμφώνων πραγματοποιείται στην ηλικία των 7-8 ετών
(Οκαλίδου, 2008) .

1.7.2.Ανάπτυξη της μορφολογίας

Η ανάπτυξη της μορφολογίας ,όπως δείχνουν οι έρευνες,παρουσιάζει μια ταύτιση
για όλες τις γλώσσες ,στη χρονική ηλικία κατάκτησης των μορφημάτων από το παιδί
(Κατή Δ. 1.-3., 1990) κι αφορά την κατάκτηση των στοιχειωδών μονάδων της
γραμματικής ,δηλαδή των μορφημάτων και τους κανόνες που καθορίζουν τους
συνδυασμούς τους για το σχηματισμό λέξεων (Brown R. , 1973).
Σύμφωνα με τον Brown(1973), η κατάκτηση της μορφολογίας διέρχεται τα εξής
στάδια (Brown R. , 1973). :
α) Στάδιο της μιας λέξης
Στο πρώτο έτος της ζωής του ,το παιδί αρχίζει να παράγει τις πρώτες του λέξεις
(ουσιαστικά),που αφορούν κυρίως πρόσωπα,ζώα ή αντικείμενα που γνωρίζει στην
καθημερινότητά του σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ότι ρήματα (Gentner, 2001). Μελέτες
έχουν δείξει ότι τα παιδιά

χρησιμοποιούν πρώτα τις λέξεις περιεχομένου και

αργότερα τις λειτουργικές λέξεις 32(Brown R. B., 1964).
Στο στάδιο αυτό το παιδί έχει αρχίσει να σχηματίζει το νοητικό του λεξικό(mental
lexicon),ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν γνωρίζει και τους μορφολογικούς κανόνες της
μητρικής του γλώσσας (Μότσιου, 2014) καθώς η απομνημόνευση των λέξεων γίνεται
ως μια ολότητα κι όχι αναλυτικά (θέμα+κατάληξη) (Μαρίνης, 2008) .
β) Στάδιο μετάβασης από τη μια στις δυο λέξεις
Το παιδί χρησιμοποιεί τρεις τύπους φράσης στο στάδιο αυτό:Ο πρώτος τύπος
φράσης είναι είτε μια λέξη,είτε δημιουργεί φράσεις με μια λέξη και μια συλλαβή που
32

Οι λεξικές λέξεις ή λέξεις περιεχομένου που λειτουργούν σε λεξιλογικά ανοικτά σύνολα ,είναι τα
ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα και τα επιρρήματα ,ενώ οι γραμματικές ή λειτουργικές λέξεις
είναι τα άρθρα,οι αντωνυμίες, οι σύνδεσμοι και οι προθέσεις (Martin J. R., 1996).
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προηγείται ή ακολουθεί τη λέξη χωρίς συγκεκριμένη σημασία (Owens.R., 2001) .Ο
δεύτερος τύπος φράσης είναι μια λέξη σε συνδυασμό με μια άλλη λέξη χωρίς σημασία
(Brown R. , 1973) κι ο τρίτος τύπος χαρακτηρίζεται από επανάληψη μιας λέξης ή
φράσεις δυο λέξεων της γλώσσας των ενηλίκων ,ως ένα ενιαίο σύνολο (Brown R. B.,
1964) .Το παιδί χρησιμοποιεί μεν δυο λέξεις μαζί ,όχι ως ενιαίο σύνολο,αλλά φαίνεται
όμως σαν να παράγει δυο διαφορετικές προτάσεις (Owens.R., 2001).
γ) Στάδιο των δυο λέξεων ή τηλεγραφικό στάδιο
Το στάδιο αυτό εμφανίζεται στην ηλικία των δυο ετών.Το παιδί παράγει φράσεις
με λέξεις που περιέχουν το νόημα της φράσης,κυρίως ουσιαστικά και ρήματα και
λιγότερο άρθρα ή αντωνυμίες (Brown R. , 1973) .
δ) Στάδιο χρήσης περισσοτέρων από δυο λέξεις
Από τα δυο έτη και μετά στις φράσεις με δυο λέξεις το παιδί προσθέτει κι άλλη
λέξη (multi-word stage) και μορφήματα που ανήκουν σε λειτουργικές κατηγορίες π.χ.
προθέσεις και κλιτικά μορφήματα 33 (Brown R. , 1973) .
ε) Στάδιο λεξικής χρήσης
Στο στάδιο αυτό,το μήκος της πρότασης που παράγει το παιδί αποτελείται από
περισσότερες από δυο λέξεις.Τα μορφήματα και οι λέξεις που χρησιμοποιεί ανήκουν
σε λειτουργικές κατηγορίες και το παιδί τις χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένο γλωσσικό
περιβάλλον,σε συγκεκριμένες προτάσεις και συνδυάζοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό
λέξεων (Brown R. , 1973) .
στ) Στάδιο της παραγωγικής χρήσης
Οι λέξεις και τα μορφήματα χρησιμοποιούνται με παραγωγικό τρόπο δηλαδή μέσα
σε διαφορετικές δομές, σε νέα γλωσσικά περιβάλλοντα και σε μορφή υπεργενίκευσης
(Κατή Δ. 1.-3., 1990) που σημαίνει ότι όταν μια κατάληξη χρησιμοποιείται συχνά,

33

Τα κλιτικά μορφήματα χρησιμοποιούνται για τη δήλωση γραμματικών σχέσεων (όπως π.χ. πτώσης,
γένους, αριθμού), έτσι η λέξη ανθρώπων αποτελεί συνδυασμό του λεξικού μορφήματος ανθρώπ- και
του κλιτικού μορφήματος –ων,σελ.1122 (Μπαμπινώτης, 2008).
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επεκτείνεται και σ’άλλες λέξεις (π.χ.ηρεμίζω,μεθίζω κλπ) (Brown R. , 1973).

1.7.3.Ανάπτυξη του Συντακτικού

Η συντακτική ανάπτυξη του παιδιού,αναφέρεται στην κατάκτηση των κανόνων
που ορίζουν την οργάνωση των προτάσεων και συγχρόνως τον τρόπο που οι λέξεις
πρέπει να παραταχθούν ,ώστε μια πρόταση να έχει νόημα και να μπορεί να μεταδώσει
σωστά το μήνυμά της (Ramchand, 2008).
Σύμφωνα με τον Ferguson( 1989) μέσα απ’ τη συντακτική κατάκτηση ο Chomsky
προσπάθησε να περιγράψει τον Έμφυτο Μηχανισμό Κατάκτησης της Γλώσσας και
κατ’ επέκταση της Καθολικής Γραμματικής που είναι υπεύθυνη για την κατάκτηση
της γραμματικής σε οποιαδήποτε γλώσσα(Ferguson, 1989 ).
Η ανάπτυξη της σύνταξης ξεκινά στην ηλικία των 2 ετών περίπου, όταν το παιδί
μεταβαίνει από το στάδιο της παραγωγής εκφράσεων με μια λέξη, στο στάδιο της
σύνδεσης των λέξεων σε φράσεις και ολοκληρώνεται γύρω στα 4-5 χρόνια (Κατή,
2009).
Η ανάπτυξη της συντακτικής δομής ,η φωνολογική και σημασιολογική ανάπτυξη
είναι παράλληλες,γιατί για να κατανοήσει το παιδί τις έννοιες των λέξεων που
απαρτίζουν μια πρόταση πρέπει να ξεχωρίζει και τη συντακτική της δομή (Μαρίνης,
2008).Τα παιδιά κατανοούν τη συντακτική δομή της γλώσσας με μια σειρά η οποία
μπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων (Chomsky, 2000).
Η συντακτική ανάπτυξη ακολουθεί κι αυτή κάποια στάδια ή περιόδους (Κατή,
2009) :
●Πρώτη περίοδος(0-3 έτη)
α)Ολοφραστικό στάδιο
Το παιδί παράγει μεμονωμένες ασύνδετες λέξεις που η καθεμιά αντιστοιχεί σε
μια φράση. Το λεξιλόγιό του είναι μεν περιορισμένο αλλά σηματοδοτεί την αρχή της
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συντακτικής δομής (Brown R. , 1973).
β)Τηλεγραφική ομιλία:
Στο στάδιο αυτό η γλωσσική παραγωγή χαρακτηρίζεται από τη χρήση κανόνων
σύνταξης που ορίζουν τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων. (Lahey, 1978) Έως τα 2 έτη
το παιδί δυσκολεύεται να εκφράσει μια έννοια ,γιατί δεν έχει κατακτήσει τον
συντακτικό κανόνα που ορίζει τη θέση των λέξεων μέσα στην ομιλία (Braine, 1976).
Όταν όμως η θέση των λέξεων γίνεται σε μια συγκεκριμένη σειρά το παιδί έχει
αρχίσει ν’αποκτά πλέον τη σύνταξη της μητρικής του γλώσσας (Braine, 1976) .
γ)Στάδιο παραγωγής εκφράσεων με περισσότερες από δύο λέξεις
Οι προτάσεις του παιδιού δεν μεγαλώνουν μόνο ως προς το μήκος αλλά και ως
προς την περιπλοκότητα.Αποτελούνται από φράσεις που συνδέονται μεταξύ τους με
το και καθώς το παιδί παράγει προτάσεις ισότιμες συντακτικά (παραταξιακή
σύνδεση)34(Bowerman, 1979 ).
Οι σχέσεις των λέξεων μέσα στις προτάσεις έχουν την εξής δομή:
Υποκείμενο-Ενέργεια-Αντικείμενο και Υποκείμενο-Ενέργεια-Τόπος (Wells, 1985).
Συμπληρώνοντας τον 3ο χρόνο της ηλικίας του, το παιδί χρησιμοποιεί προτάσεις
τουλάχιστον τριών λέξεων, τη διαμόρφωση των οποίων επηρεάζει: (α) η θέση των
λέξεων, (β) οι πτώσεις των ονομάτων και (γ) το μήκος πρότασης (Brown R. , 1973) .
Το

μήκος των προτάσεων αυξάνεται σταθερά με το χρόνο και το μέγεθος του

εκφωνήματος (MLU =Mean length of utterance δηλαδή Μέσο Μήκος Εκφωνήματος
35

ή ΜΜΕ )μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισμό του σταδίου

ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το παιδί (Κατή, 2009) .

●Δεύτερη περίοδος(3-5 με 6 έτη)

Η παραταξιακή σύνδεση, είναι τρόπος σύνδεσης κατά τον οποίο οι προτάσεις τοποθετούνται
ισοδύναμες η μια δίπλα στην άλλη, δηλαδή παραταξιακά,σελ.1388 (Μπαμπινώτης, 2008).
35
‹‹Μean length of utterance›› ή MLU: αναπτυξιακός δείκτης που υπολογίζει τον αριθμό των
μορφημάτων που παράγει το παιδί και πρώτος εισήγαγε ο Brown το 1973 (Brown R. , 1973) .
34
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Η περίοδος αυτή

καλύπτει την προσχολική ηλικία

(Παυλίδου, 1995)

.Παρατηρείται μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση,στην παραγωγή του λόγου και στην
ανάπτυξη των γλωσσικών μετασχηματισμών (ερωτήσεις, αρνητικές προτάσεις κλπ.)
(Trevor, 2001) .
Μετά τα 5-5 ½ έτη το παιδί έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο μέρος του συντακτικού
του συστήματος και δεν είναι πλέον τόσο έκδηλες οι συντακτικές διαφορές της
γλώσσας του ,σε σχέση με τη γλώσσα των ενηλίκων,όμως το συντακτικό σύστημα της
γλώσσας του παιδιού δεν έχει ολοκληρωθεί (Κατή, 2009) .
Σε ποσοστό που πλησιαζει το 90% τα παιδιά

ηλικίας 6 ετών έχουν σωστή

άρθρωση και συντακτική ολοκλήρωση ,το δε λεξιλόγιο τους φθάνει στις 2.500 λέξεις
(Φιλιππάκη, 1992). Οι λέξεις τους έχουν νόημα και μπορεί να αναφέρονται σε απτά
αντικείμενα (π.χ. ποτήρι) ή σε αφηρημένες έννοιες (π.χ.ειρήνη) (Κατή, 2009) καθώς
κάθε

λέξη «είναι μια κατηγοριοποίηση πολλών φαινομένων» που πρέπει να

κατανοήσει το παιδί (Κατή, 2009).
Αυτό που απομένει ν’ αποκτηθεί, είναι η χρήση της συμφωνίας υποκειμένουρήματος και οι πτώσεις των προσωπικών αντωνυμιών που ολοκληρώνονται γύρω
στην ηλικία των 9 ετών (Pine, 1996) .

1.7.4.Ανάπτυξη της σημασιολογίας

Κάθε ομιλούμενη γλώσσα χρησιμοποιεί διαφορετικά φωνήματα για να εκφράσει
παρόμοια ή διαφορετικά νοήματα και έννοιες,δηλαδή έχει το δικό της λεξικό,τη δική
της σημασιολογική δομή (Lyons, 1995) .Η ανάπτυξη της σημασιολογίας αναφέρεται
στη μάθηση του εννοιολογικού περιεχομένου της γλώσσας,δηλαδή στις γνώσεις για τη
σημασία των λέξεων (λεκτική σημασιολογία) και των προτάσεων (δομική
σημασιολογία) (Katz, 1963). Εξαρτάται βέβαια από την εξέλιξη του γενικότερου
αντιληπτικού μηχανισμού του παιδιού και τον τρόπο μάθησης και κατανόησης της
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μητρικής του γλώσσας αφού ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος ομιλίας έχουν στενή
σχέση (Κατή, 2009)
Η κατανόηση και η χρήση της γλώσσας απαιτεί τη γνώση των µονάδων που
φέρουν σηµασιακές πληροφορίες (λεξικά και γραµµατικά µορφήµατα) καθώς και
τους κανόνες συνδυασµού των µικρότερων τεµαχίων σε µεγαλύτερες µονάδες,
φράσεις ή προτάσεις (λεξική σημασία) (Anglin, 1986).
Η οργάνωση της σηµασιολογίας είναι εντελώς διαφορετική στα παιδιά και τους
ενήλικες (Nelson 1978). Γίνεται μεν µε βάση το ίδιο µοντέλο που οργανώνει τη
σημασιολογική γνώση των ενηλίκων, απλά στα παιδιά η δοµή του Λεξικού είναι πολύ
απλή (Bowerman, 1978) .
Υπάρχουν ατομικές διαφορές μεταξύ των παιδιών όσον αφορά στην κατανόηση
και στην παραγωγή της πρώτης λέξης (Πρώϊου, 2008) καθώς το παιδί πολύ πριν
καταφέρει να παράγει την πρώτη του λέξη κατανοεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό λέξεων
( (Benedict, 1979) .
Σύμφωνα με την Clark η σημασία κάθε λέξης που κατακτά το παιδί, μπορεί να
περιγραφεί από ένα μέρος άλλων σημασιολογικών μονάδων (Clark E. V., 1973) .Η
Nelson όμως έρχεται να αμφισβητήσει την Clark υποστηρίζοντας ότι το νόημα μιας
λέξης κατακτάται με το πέρας του χρόνου (Nelson K. , 1973) .
Οι Katz και Fodor (1963) υποστηρίζουν ότι οι σηµασία των λέξεων εξαρτάται
στενά από τις έννοιες που έχουν ήδη κατακτηθεί και απεικονίζουν με ακρίβεια τις
υπάρχουσες αυτές έννοιες (Katz, 1963) .Ο Kuczaj (1999) όμως ισχυρίζεται ότι το
παιδί για να μπορέσει να κατανοήσει και να παράγει μια λέξη, πρέπει να αντιληφθεί
τη σημασιολογική της υπόσταση (Kuczaj, 1999). Στην αρχή το παιδί ακούει λέξεις
που χρησιμοποιούνται ως απλές μονάδες (single units) κι έπειτα πρέπει να μάθει
τέσσερα τουλάχιστον πράγματα, για να κατανοήσει μια λέξη και να μπορεί να την
απομονώνει,όταν την ακούει, στη ροή του λόγου : την προφορά της, τη συντακτική
δομή της, το νόημα της και το πως αυτή χρησιμοποιείται στο επικοινωνιακό πλαίσιο
για να μεταφέρει ένα μήνυμα(Kuczaj, 1999) .
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Ο Vygotsky παρατήρησε ότι οι σημασίες των λέξεων που αποκτούν τα μικρά
παιδιά μετασχηματίζονται από φτωχές αναπαραστάσεις, σε οργανωμένες σημασίες
(Vygotsky,

2008)

και

σε

συμφωνία

με

τον

Piaget

θεωρούν

την

κατηγοριοποίηση,δηλαδή τα κοινά σημασιολογικά στοιχεία των λέξεων και των
αντικειμένων αναφοράς τους ,σημαντικό παράγοντα απόκτησης της σημασιολογίας
((Piaget, 2001), (Vygotsky, 2008)).
Ακολουθώντας τη γνωστική θεωρία ανάπτυξης του Piaget, η Gopnik (1983)
υποστηρίζει ότι η κατάκτηση της µονιµότητας του αντικειµένου – που διαπιστώνεται
από δοκιµασίες µετακίνησης αντικειµένων (visible + invisible displacement tasks) –
συντελεί στην ικανότητα της εννοιολογικής αναπαράστασης και φυσικά στη
σημασιολογική κατανόηση και ανάπτυξη του παιδιού (Gopnik, 1983) .
Η κατάκτηση του σημασιολογικού συστήματος σύμφωνα με τον Πόρποδα(1985)«
είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης των εξής επιμέρους τομέων (Πόρποδας, 1985):
●Του εμπλουτισμού του λεξιλογίου με νέες λέξεις που βοηθούν στην επικοινωνία
●Της απόκτησης της έννοιας των λέξεων που το παιδί προφέρει αρχικά ως λέξεις κι
όχι ως σύμβολα.
●Την απόκτηση της γνώσης για τη σχέση ανάμεσα στις έννοιες των λέξεων
(συνωνυμία,αντίθεση,και αμοιβαιότητα) και
●Την απόκτηση της έννοιας της δομής των προτάσεων, δηλαδή πώς οι έννοιες των
μεμονωμένων λέξεων δομούνται στην πρόταση με αποτέλεσμα να εκφράζουν ένα
μήνυμα.» (Πόρποδας, 1985)
Σχετίζεται επίσης με τη συναισθηματική και τη βουλητική κατάσταση του παιδιού
καθώς και με την ανάπτυξη της συμβολικής του λειτουργίας (Kubicek, 2012) .Το
εύρος αναφοράς της γλώσσας των ενηλίκων δεν χαρακτηρίζει όμως τη γλώσσα του
παιδιού (Jackendoff, 1992) κι έτσι παρατηρούνται σημασιολογικά λάθη όπως
υπερεπεκτάσεις36 και υποεπεκτάσεις37 (Κατή, 2009).

36

Όταν το παιδί επεκτείνει το πεδίο χρήσης της σηµασίας, γιατί
κατηγοριοποίηση (Κατή, 2009)

δεν έχει κάνει τη σωστή
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H κατάκτηση των αφηρημένων εννοιών πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα
στάδια εξέλιξης κι οδηγεί σε μια ακόμα ικανότητα, τη χρήση των μεταφορικών
λέξεων (Piaget, 2001). Οι ρίζες του μεταφορικού λόγου ενυπάρχουν βέβαια στο
συμβολικό παιχνίδι του παιδιού από την ηλικία του ενός έως δύο ετών, με την
προυπόθεση ότι ένα αντικείμενο έχει

κάποια ομοιότητα με κάποιο άλλο που

αναπαριστά (Winner, 1997).
Η σημασιολογική οργάνωση των λέξεων σε μετέπειτα στάδια ανάπτυξης είναι
σταδιακή ,κοπιαστική και όχι μόνο αργεί να ολοκληρωθεί αλλά υπάρχουν περιπτώσεις
που δεν πραγματοποιείται καν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά στη λεξιλογική
γνώση ,ακόμη και σε ενήλικες (Anglin, 1977) .Τυπικά, η σημασιολογική ανάπτυξη
του παιδιού, κατά ένα μεγάλο μέρος, δύναται να ολοκληρωθεί γύρω στην ηλικία των 8
ετών (Κατή, 2009).

1.7.5.Ανάπτυξη της πραγματολογίας

Η πραγματολογία αναφέρεται στη χρήση του λόγου για επικοινωνία στο
κοινωνικό πλαίσιο ( (Trevor, 2001), (Lahey, 1978)) και μπορεί να χωριστεί σε προλεκτική και λεκτική (Halliday M. A., 1975). Η προ-λεκτική αφορά τους πρώτους
µήνες της ανάπτυξης, ενώ η λεκτική αναφέρεται στη χρήση του προφορικού λόγου για
επικοινωνία (Halliday M. A., 1975) .
Στην προ-λεκτική επικοινωνία το παιδί γνωστοποιεί τις ανάγκες του αλλά η
επικοινωνία του δεν έχει πρόθεση (Halliday M. A., 1975) .Αντίθετα οι επικοινωνιακές
λειτουργίες που χρησιμοποιεί είναι η λειτουργία χειρισμού (instrumental) και η
ρυθµιστική λειτουργία (regulatory) (Halliday M. A., 1975).

37

Οταν το παιδί περιορίζει το πεδίο χρήσης της σημασίας (Κατή, 2009).
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Στην λεκτική επικοινωνία, το παιδί µπορεί να μεταφέρει τα μηνύματά του µε τη
μορφή λέξεων, χρησιμοποιώντας

κάποια φυσική γλώσσα,να

μεταβιβάσει

πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα και ενέργεια (Σακαλάκη, 1994).
Η επικοινωνιακή συμπεριφορά φαίνεται ότι ξεκινάει από τη γέννηση (Flack,
1996).Τα πρώτα επικοινωνιακά σηµάδια του βρέφους (Bateson, 1975 ) είναι το
κλάµα, τα ψελλίσµατα και η οπτική επαφή (Snow, 1993) δηλαδή ένα σύστηµα
συµβόλων

λεκτικό ή και µη λεκτικό (Halliday M. A., 1975) .Αυτοί οι τρόποι

επικοινωνίας χρησιµοποιούνται από το παιδί µέχρι την περίοδο των 18-24 µηνών
κατά την οποία, σύµφωνα µε τον Piaget, ολοκληρώνεται η αισθητηριοκινητική
ανάπτυξή του και αρχίζει ο προφορικός λόγος (Piaget, 1969) .Πριν από τους 18
µήνες το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί µέσα απ’ αυτό το
παιδί κατανοεί την έννοια
απόκτηση

του

επικοινωνία, πάνω στην οποία θα βασιστεί για την

λόγου (Piaget, 1969) .Από τον 24ο

µήνα και µετά το παιδί

πραγµατοποιεί τη µετάβασή του στη συµβολική επικοινωνία, χρησιµοποιώντας και
αναπτύσσοντας τις γλωσσικές δοµές της µητρικής του γλώσσας και πλησιάζοντας όλο
και περισσότερο τους γλωσσικούς της κανόνες (Bruner J. S., 1974) .
Σύμφωνα με τον Austin (1975) όταν το παιδί παράγει µία φράση ταυτόχρονα
επιτελεί τρεις πράξεις:
1.Την εκφωνητική πράξη(Locutionary act).
2.Την προσλεκτική πράξη(Illocutionary act) και
3.Την δια-λεκτική πράξη (Perlocutionary act) (Austin, 1975).
Οι κατάλληλες επικοινωνιακές συµπεριφορές κατακτώνται µε την ανακάλυψη των
πράξεων οµιλίας (speech acts) (Searle, 1985 )οι οποίες αφορούν την επικοινωνιακή
πρόθεση του οµιλητή και την ικανότητα πρόβλεψης της συµπεριφοράς του ακροατή
(Bruner J. S., 1975) .
Και οι Bloom και Lahey θεωρούν ότι υπάρχουν τρία στάδια ανάπτυξης της
επικοινωνίας του παιδιού:στο πρώτο στάδιο, το βρέφος χρησιµοποιεί πρωταρχικούς
τύπους συμπεριφοράς (primary forms) όπως είναι το κλάµα,στο δεύτερο στάδιο
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χρησιµοποιεί διαφορετικά σχήµατα συµπεριφοράς για την ικανοποίηση των αναγκών
του και στο τρίτο στάδιο, το παιδί µπορεί να εκφράσει το ίδιο µήνυµα µε
διαφορετικούς τρόπους (Lahey, 1978).Στην περίοδο αυτή χρησιμοποιεί επίσης και
τους κανόνες του κοινωνικού πλαισίου (Lahey, 1978).
Οι Bates, Camaioni & Volterrra (1975),θεωρούν κι εκείνοι ότι η ανάπτυξη της
επικοινωνίας του παιδιού στην προ-γλωσσική περίοδο, έχει τρία στάδια (Bates, 1975):
α)Το διαλεκτικό στάδιο(0-9 μηνών)(perlocutionary)
β)Το προσλεκτικό στάδιο (9-15 μηνών)(illocutionary) και
γ)Το εκφωνητικό στάδιο που μετά τους 15 μήνες έχει λεκτικό χαρακτήρα
(locutionary) .
Στην προσχολική ηλικία o Bernstein (1993) διακρίνει δύο τομείς

στην

πραγματολογία: την επεξεργασία των επικοινωνιακών λειτουργιών και την ανάπτυξη
της συζήτησης (Muller, 2004).
Από την ηλικία των 5 ετών και μετά το παιδί ολοκληρώνει την ανάπτυξη των
βασικών ικανοτήτων χρήσης του λόγου και στην πρώτη σχολική ηλικία έως τα 7 έτη,
αναπτύσσει ικανότητες όπως π.χ η διατήρηση της συζήτησης, η ικανότητα αφήγησης
κλπ. (Dewart, 1988) .Στην ηλικία αυτή ο λόγος χρησιµοποιείται για να δηλώσει κάτι
ή να εκφράσει σκέψεις (Tough, 1977).

1.7.6.Γλωσσικές διαταραχές

Οι γλωσσικές διαταραχές αφορούν την επεξεργασία γλωσσικών πληροφοριών και
τη χρήση του γλωσσικού συστήματος.Τα προβλήματα μπορεί να αφορούν τη
φωνολογία, την άρθρωση,τη γραμματική (σύνταξη ή / και μορφολογία),τη
σημασιολογία ,δηλαδή τις έννοιες και τη χρήση της γλώσσας (Καμπανάρου, 2007)
.Από έρευνες φαίνεται ότι το 7% των μικρών παιδιών εμφανίζουν γλωσσική
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διαταραχή (Heim, 2006) και κύριως τ’ αγόρια σ’ ένα ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με
τα κορίτσια (Pinborough-Zimmerman, 2007).
Στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας οι διαταραχές του λόγου, ανάλογα
με την αιτία που τις προκαλεί,ταξινομούνται σε: κινητικές

διαταραχές,

αισθητηριακά ελλείμματα,βλάβη των κεντρικών νευρικών συστημάτων,σοβαρές
κοινωνικοσυναισθηματικές δυσλειτουργίες και γνωστικές διαταραχές (Καμπανάρου,
2007).Έρευνες διαπιστώνουν ότι το 20 έως 40% των παιδιών με οικογενειακό
ιστορικό διαταραχών ομιλίας και γλώσσας,έχουν μεγάλη πιθανότητα ν’ αναπτύξουν
και τα ίδια διαταραχές (Choudhury, 2003).
Πιθανοί παράγοντες κινδύνου που μπορεί ν’αυξήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης
γλωσσικών διαταραχών είναι το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση,τυχόν επιπλοκές κατά
τη διάρκεια του τοκετού και το εκ/κό ή μορφωτικό επίπεδο των γονιών38 (Wallace, και
συν., 2015)

.

1.7.6.1.Φωνολογική διαταραχή

Σύμφωνα με τον ορισμό του DSM-IV39«η φωνολογική διαταραχή εκδηλώνεται
ως αδυναμία στη χρήση αναπτυξιακά αναμενόμενων ήχων της ομιλίας ,για την ηλικία
και τη διάλεκτο, και περιλαμβάνει λάθη στη παραγωγή των ήχων, στη χρήση των
ήχων καθώς και στην οργάνωση και τον συμβολισμό τους» (Association A. P., 2013).
Στη διαταραχή αυτή το παιδί «δεν έχει συνειδητοποιήσει τη λειτουργική διάκριση των
ήχων και την ταξινόμησή τους σε σύστημα ,με σχέσεις αντίθεσης μεταξύ τους»
(Γαβριηλίδου, 2003) . Η διαταραχή αυτή είναι η πιο συχνή παιδιατρική διαταραχή
επικοινωνίας, επηρεάζει το 10-15% των παιδιών στην προσχολική ηλικία και το 6%

38

Έχει αποδειχθεί ότι αν μια γυναίκα λαμβάνει συμπληρώματα φυλλικού οξέος κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, το μωρό της έχει μικρές πιθανότητες να εμφανίσει γλωσσικά προβλήματα (Roth, 2011).
39
Το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (συντμ. DSM) είναι εργαλείο
ταξινόμησης και διάγνωσης της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας(APA). Στις Ηνωμένες
Πολιτείες το DSM χρησιμεύει ως μια καθολική αρχή για την ψυχιατρική διάγνωση (Association A.
P., 2013).
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των παιδιών στη σχολική ηλικία (Harrison, 2009) .Σύμφωνα πάντα με το APA40
(2013), η Φωνολογική Διαταραχή δεν οφείλεται σε συγγενείς ή επίκτητες συνθήκες
όπως κώφωση ,απώλεια ακοής, εγκεφαλικό τραύμα ή νευρολογική δυσλειτουργία,
καθώς τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή χρησιμοποιούν ανώριμες δεξιότητες
φωνολογικής επεξεργασίας, τη στιγμή που τα περισσότερα παιδιά μπορούν να
παράγουν λέξεις με καθαρό τρόπο (Association A. P., 2013).
Σύμφωνα με την Καμπανάρου(2007) τα φωνολογικά λάθη ή φωνολογικές
διεργασίες που παράγει ένα παιδί με φωνολογική διαταραχή, χωρίζονται σε δομικές
διεργασίες 41και συστημικές διεργασίες42 (Καμπανάρου, 2007):
Α)Δομικές
-Πτώση προτονικής συλλαβής
-Πτώση μετατονικής συλλαβής
-Αναδιπλασιασμός
-Πτώση φωνήματος
-Πτώση συμπλέγματος
-Πτώση φωνήματος κλειστής συλλαβής
-Μετάθεση
-Αρμονία,
-Απλοποίηση συμπλεγμάτων
-Πτώση τελικού /s/.
Β)Συστημικές
-Φατνιοποίηση
-Οπισθιοποίηση
-Ηχηροποίηση
-Ουρανικοποίηση
-Στιγμικοποίηση

40

American Psychological Association(APA): Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία
Απλοποιήσεις στη δομή των συλλαβών (Καμπανάρου, 2007).
42
Απλοποιήσεις των φωνημικών αντιθέσεων (Καμπανάρου, 2007).
41
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-Ηχηροποίηση.

1.7.6.2.Αρθρωτική διαταραχή

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 43(ΠOY), στο ICD-10 44ορίζεται η
διαταραχή άρθρωσης ως μία αναπτυξιακή

διαταραχή κατά την οποία, ενώ

οι

γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού είναι φυσιολογικές, ωστόσο το παιδί χρησιμοποιεί
τους φθόγγους σε επίπεδο κατώτερο σε σχέση με τη νοητική του ηλικία (Organization,
1992).Το παιδί διαλέγει το σωστό φώνημα αλλά δεν το προφέρει σωστά, ως προς το
τρόπο και τόπο άρθρωσης του κάθε φωνήματος, παρόλο που έχει συνείδηση της
διαφορετικής αξίας των φωνημάτων (Organization, 1992). Η διαταραχή αυτή
οφείλεται σε δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια του μηχανισμού παραγωγής ομιλίας
(Καμπανάρου, 2007) .
Ανάλογα με το προσδιορισμένο ή μη φυσικό αίτιο, οι αρθρωτικές διαταραχές
διακρίνονται σε (Λογοθεραπευτών, 2003):
1.Λειτουργικές: Λανθασμένο μοντέλο άρθρωσης, λάθος τρόπος άρθρωσης (ηχηρό /
άηχο φώνημα), λανθασμένη τοποθέτηση γλώσσας (τόπος άρθωσης), διαταραχές που
μεταβιβάζονται γενετικά έχουν δηλαδή βιολογική βάση (Stein, 2004) και
2. Οργανικές:

Σχιστίες ή παράλυση (χειλιών/υπερώας) ,απουσία η χάσμα

δοντιών,ανωμαλία δομής, παράλυση γλώσσας και ανατομική δυσλειτουργία φάρυγγα
και λάρυγγα που σχετίζεται με τη φώνηση (Shames, 2013).

43

Organization, World Health(OWH)
(ICD-10):International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th
Revision Version for 2007(Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών
Προβλημάτων Υγείας ).Αποτελεί μία κωδικοποίηση των νοσημάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας που αρχικά έχει ως σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία των ιατρικών
διαγνώσεων παγκοσμίως (Organization, 1992).
44
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Βασιζόμενοι στην ηλικία του παιδιού τα αρθρωτικά λάθη μπορούν τέλος να
θεωρηθούν τυπικά ή άτυπα45 (Edition, 2012)

1.7.6.2.1.Είδη αρθρωτικών διαταραχών
Τα είδη αρθρωτικών διαταραχών σύμφωνα με τον Σερδάρη (1998)περιλαμβάνουν:
Α)Ψευδισμό
Β)Διαταραχή άρθρωσης των φωνημάτων /s/, /z/, /ps/, /ks/,/ r/ ,/l/, /p/, /b/,
/m/,/τ/,/ν/,/δ/,/f/,/v/.
Γ)Ρινολαλία
Δ)Δυσαρθρία
Ε)Λεκτική Δυσπραξία και
ΣΤ) Φωνολογική Καθυστέρηση ή αλλιώς καθυστέρηση στην εμφάνιση της γλώσσας
(LLE- Late Language Emergence) ή SELD (Slow Expressive Language Development)
(Σερδάρης, 1998) .

1.7.6.3.Διαταραχές στη σύνταξη και στη μορφολογία

Η κατάκτηση της μητρικής

γλώσσας γίνεται από το παιδί αβίαστα

και η

συντακτική και μορφολογική ανάπτυξη περνά από αναπτυξιακά στάδια.Ένα μικρό
ποσοστό παιδιών παρουσιάζει διαταραχή στη σύνταξη και στη μορφολογία (Μαρίνης,
2008) .Τα παιδιά αυτά χωρίζονται σε δυο ομάδες:
α)Παιδιά με γενετικά σύνδρομα που προκαλούν νοητική υστέρηση και διαταραχή
στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας όπως σύνδρομο Down 46 (Smith, 1985) και

45

Τα τυπικά αρθρωτικά λάθη είναι αποδεκτά για την ηλικία του παιδιού λάθη: π.χ. η παραγωγή του
φωνήματος /r/ ως /l/, ή το φώνημα /s/ να παράγεται ως /θ/ .Αντίθετα άτυπα αρθρωτικά λάθη είναι τα
μη αποδεκτά για την ηλικία του παιδιού λάθη:π.χ όταν ένα παιδί ηλικίας 5,0-5,6 ετών δεν παράγει τα
⁄ks⁄ ή ⁄ ps ⁄ενώ τυπικά η ηλικία κατάκτησης είναι 4,0-4, (Λογοθεραπευτών, 2003).
46

Αναπτυξιακό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη μορφολογία και στη σύνταξη (Smith,
1985).
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Σύνδρομο Williams

47

(Ewart, 1993 ) και

β)Παιδιά με φυσιολογική νοητική ανάπτυξη,όπως Ειδική γλωσσική διαταραχή
(SLI) 48και δυσλεξία49 (Grigorenko, 2015).

1.7.6.4.Διαταραχές στη σημασιολογία

Η σημασιολογική ανάπτυξη,συντελείται χωρίς προβλήματα στα περισσότερα
παιδιά και σε μικρό χρονικό διάστημα (Πρώϊου, 2008)Υπάρχουν όμως παιδιά, που
αναπτύσσουν

διαταραχές

στη

σημασιολογική

ανάπτυξη,οι

οποίες

σπάνια

εμφανίζονται μόνες τους κι αποτελούν κομμάτι γενικότερων γλωσσικών διαταραχών
(Πρώϊου, 2008).
Συχνά παρατηρείται υπερ-γενίκευση (π.χ.όλα τα κινητά αντικείμενα ονομάζονται
αυτοκίνητα ή όλα τα στρογγυλά αντικείμενα μπάλα), (Trevor, 2001) δυσκολία
σύνδεσης εννοιών (συνώνυμες η αντίθετες) (Σερδάρης, 1998), ηχολαλία50 (Πρώϊου,
2008) και η λεγόμενη δυσκατονομασία51 (Πρώϊου, 2008).
Επίσης

παιδιά

στο

φάσμα

του

αυτισμού

παρουσιάζουν

σημασιολογικές

διαταραχές,όπως η ηχολαλία ,το περιορισμένο λεξιλόγιο και η δυσκολία στην
εκμάθηση νέων λέξεων (Jordan, 2004). Οι διαταραχές στη σημασιολογία
χαρακτηρίζονται τέλος και από την αργή κατάκτηση των πρώτων λέξεων και της
ικανότητας συνδυασμού λέξεων για την παραγωγή προτάσεων (Jordan, 2004) .
1.7.6.5.Διαταραχές στην πραγματολογία
47

Αναπτυξιακό σύνδρομο που παρουσιάζει κυρίως λεξιλογική διαταραχή (Ewart, 1993 ).
Γλωσσική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αδύναμη δεκτική και εκφραστική γλώσσα (Grigorenko,
2015).
49
Στη δυσλεξία η δυσκολία έγκειται στην επεξεργασία και τη χρήση του γλωσσικού κώδικα (Grigorenko,
2015) .
50
Μορφή «αντιληπτικής γλωσσολογικής διαταραχής» όπου το παιδί επαναλαμβάνει λέξεις ή
προτάσεις που δεν κατανοεί το νόημά τους (Πρώϊου, 2008).
51
′Οταν το παιδί δεν κατονομάζει ένα αντικείμενο αλλά το περιγράφει τόσο στη μορφή όσο και στη
λειτουργικότητά του (περιφράσεις) (Πρώϊου, 2008).
48
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Η πραγματολογία συνδέεται με την επικοινωνία,δηλαδή με την ανταλλαγή
μηνυμάτων με βάση έναν κώδικα συμβόλων (Bates E. , 1976) και μπορεί να είναι
λεκτική52 (Jakobson, 1972) ή μη λεκτική

53

(Mehrabian, 2017). Οι Rapin και Allen

(1983) χρησιμοποίησαν για τις πραγματολογικές διαταραχές, τον όρο σύνδρομο
σημασιολογικού πραγματολογικού ελλείματος (semantic pragmatic deficit syndrome)
υποστηρίζοντας ότι αυτές οι διαταραχές είναι συνοδά στοιχεία διαταραχών π.χ.στον
αυτισμό,στην υδροκεφαλία,σε γενετικά σύνδρομα κλπ. (Rapin, 1983) Oι Bishop και
Rosenbloom (1987) από την άλλη υποστήριξαν ότι αυτές οι διαταραχές ,είναι ένας
τύπος ειδικής γλωσσικής διαταραχής (Specific Language-SLI) (Bishop, 1987)
Η άποψη που επικρατεί σήμερα είναι αυτή που ορίζεται από το DSM-5

54

και ο

όρος που αποδίδεται είναι:«Κοινωνική (Πραγματολογική) Επικοινωνιακή Διαταραχή»
(Association A. P., 2013) .Χαρακτηρίζεται από «μία βασική δυσκολία στην
πραγματολογία, ή στη κοινωνική χρήση της γλώσσας και στην επικοινωνία, όπως
γίνεται φανερό από τα ελλείμματα στην κατανόηση και στην ακολουθία κοινωνικών
κανόνων της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας σε πραγματικά πλαίσια, από την
αλλαγή της γλώσσας σύμφωνα με τις ανάγκες του ακροατή ή της κατάστασης και από
την ακολουθία κανόνων για συζητήσεις ή διηγήσεις. Τα ελλείμματα στη
διαπροσωπική
αποτελεσματικής

επικοινωνία

έχουν

επικοινωνίας, της

ως

αποτέλεσμα

κοινωνικής

τον

περιορισμό

συμμετοχής, της

της

ανάπτυξης

κοινωνικών σχέσεων, της ακαδημαϊκής επιτυχίας ή της επαγγελματικής απόδοσης».
(Association A. P., 2013) και μπορεί να συνυπάρχουν με αναπτυξιακές διαταραχές 55,

52

Αφορά την κατάλληλη κοινωνική χρήση της γλώσσας (Βογινδρούκας Ι. , 2002).
Μετάδοση σκέψεων, συναισθημάτων, και γλωσσικών συμπεριφορών χωρίς τη χρήση λέξεων που
γίνεται αντιληπτή μέσω των αισθήσεων, επηρεάζοντας την ανθρώπινη αλληλεπίδραση (Mehrabian,
2017) .
53

54

DSM-5 :Somatic Symptom and Related Disorders-fifth ed. (2012) (Krueger, 2012)
Διαταραχές με έναρξη κατά τη διάρκεια της νηπιακής ή παιδικής ηλικίας, στις οποίες υπάρχει βλάβη
ή καθυστέρηση της ανάπτυξης λειτουργιών που συνδέονται στενά με τη βιολογική ωρίμανση του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).Ανήκουν στις ψυχιατρικές παθήσεις που εμφανίζονται στην
παιδική ηλικία κι επιφέρουν σοβαρή εξασθένιση σε διάφορους τομείς.(Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος(ΔΑΦ),Αsperger, ΔΕΠΠΥ, SLI κλπ.) (Association A. P., 2013)
55
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με διάφορες νευρολογικές ασθένειες και ψυχιατρικές καταστάσεις (Μαρίνης, 2008).
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«Έτσι είν’τα παραμύθια ούλο αλήθειες!
Κι αν δεν πιστεύεις άκουσε:
Η γάτα γέννησε τ’αυγά κι η όρνιθα τα ‘ρίφια» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .

2.Το Παραμύθι
Δεν υπάρχει λαός που να μην έχει παραμύθια και εποχή ή πολιτισμός που να μην
έχει αναδείξει τα δικά της ,προφορικά ή και γραπτά (Μερακλής, 1993).
Σύμφωνα με τη λαογραφία το παραμύθι είναι μια φανταστική ιστορία με έντονα τα
στοιχεία του μαγικού,του υπερφυσικού και του απίθανου (Σακελλαρίου, 1995).Είναι
ένα έργο τέχνης (Bettelheim, 2004) ένα «αρχέτυπο της ανθρώπινης αφηγηματικής
τέχνης, πράξη αυθεντικής ποιητικής ενόρασης» (Αυδίκος, 1994), που εκφράζει τη
μυθική και μαγική πλευρά του ανθρώπου (Μερακλής, 1990).Είναι διαχρονικό,
ευέλικτο κι οι προφορικές του λέξεις «έχουν φτερά» (Πελασγός, 2007). Ο
Μ.Μερακλής (1993) αναφέρει ότι «στη χρονική του διαδρομή είχε μια πολλαπλή ζωή,
κάτι σαν αλλεπάλληλους κύκλους μετεμψυχώσεων» (Μερακλής, 1993). Το παραμύθι
είναι ένα προϊόν της προφορικής λαϊκής παράδοσης και διαθέτει πλήθος ιδιωματισμών
στο επίπεδο της φωνητικής ,της μορφολογίας ,του λεξιλογίου και της σύνταξης
(Κανατσούλη, 1996) .
Είναι ένα πανανθρώπινο λογοτεχνικό είδος με οικουμενικότητα (Λαμπρέλλη,
2010) ,γιατί λαοί εντελώς διαφορετικοί μπορούν να επικοινωνούν,να συννενοούνται ή
και να συμφωνούν μέσα απ’ την ιδιαίτερη γλώσσα και τα σύμβολά του (Λουκάτος,
1992) και παρόλο που είναι μια φανταστική διήγηση που κινείται στον κόσμο του
μαγικού ή και του υπερφυσικού παρασύρει τους ακροατές του (Μερακλής, 1993). Ο
Γ.Μέγας (1967) συμπληρώνει λέγοντας ότι « τα παραμύθια έχουν σκοπό να τέρψουν
τον ακροατή και χαρακτηρίζονται από το έντεχνο της διήγησης,στη δε πλοκή τους
πρόσωπα και ζώα κινούνται στον κόσμο του μαγικού και του φανταστικού» (Μέγας,
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1967) .
Συνήθως οι πρωταγωνιστές του είναι υπεράνθρωπα όντα όπως γίγαντες, δράκοι,
νεράιδες, αλλά και πρόσωπα που μέσω κάποιων μαγικών αντικειμένων ή προσωπικής
δύναμης «επιτελούν υπεράνθρωπα κατορθώματα» (Σακελλαρίου, 1995).
Η διήγηση παραμυθιών κατείχε έναν «μυητικό χαρακτήρα » συμβάλοντας στη
διατήρηση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας,της συλλογικής μνήμης,στο
αίσθημα «του ανήκειν» (Πελασγός, 2007).Έτσι λοιπόν το παραμύθι, είναι στενά
συνδεδεμένο με τα ήθη,
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τα πιστεύω και τις τελετουργίες της κάθε φυλής ή

κοινότητας (Προύσαλης, 2002). «Το παραμύθι στέκεται δίπλα-δίπλα με το
τραγούδι,το νανούρισμα,το ταχτάρισμα,την παροιμία,το άινιγμα,τους γλωσσοδέτες,τις
παραλογές,τα παιχνίδια,τις επωδές,τις παραδόσεις κι ακόμα το χορό,τα καρναβάλια,τις
τελετές,τα διαβατήρια έθιμα,τα μοιρολόγια,τα δρώμενα και τόσα άλλα» (Προύσαλης,
2002) .
Το

παραμύθι

αποτελεί

λοιπόν,

αναπόσπαστο

κομμάτι

της

προφορικής

παράδοσης,χώρος έκφρασης ατομικής και συλλογικής μνήμης,φαντασίας και
μεταδίδει ταυτόχρονα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της κοινωνίας για την οποία
γράφτηκε (Griva, 2015) .Η Σύμβαση της UNESCO57 για την Προστασία της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003), κατατάσσει στην «άυλη πολιτιστική κληρονομιά»
58

και τα παραμύθια«..που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, αναπαράγονται διαρκώς

από κοινότητες και ομάδες ως απάντηση στο περιβάλλον τους... παρέχουν αίσθηση

56

(τα) Καθιερωµένα πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς που επικρατούν σε ένα σύνολο ή το
καθορίζουν ως χαρακτηριστικά της φύσης, της ιδιοσυγκρασίας ή της πολιτισµικής ταυτότητας των
µελών του: βάρβαρα | αυστηρά | ευγενή | χαλαρά,κλπ.,σελ.723 (Μπαμπινώτης, 2008).
57
Η UNESCO( The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)είναι
εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που εδρεύει στο Παρίσι.Σκοπός του να
συμβάλει στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, των επιστημών και
του πολιτισμού, προκειμένου να αυξηθεί ο σεβασμός της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η θεμελιώδης ελευθερία που διακηρύσσεται στον Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών (Grandjean, 2018).
58
‹‹Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις ,δραστηριότητες ,γνώσεις και πληροφορίες ,όπως
μύθοι ,έθιμα,προφορικές παραδόσεις,χοροί,δρώμενα,μουσική,τραγούδια,δεξιότητες η τεχνικές που
αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού,λαικού και λόγιου πολιτισμού›› (Κυβερνήσεως(ΦΕΚ),
2002).
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ταυτότητας και συνέχειας, προάγοντας έτσι τον σεβασμό της πολιτιστικής
πολυμορφίας και την ανθρώπινη δημιουργικότητα...» (UNESCO, 2003) .

2.1.Ορισμός του παραμυθιού
Αν μπορούμε να δώσουμε ένα σύντομο ορισμό του παραμυθιού, θα λέγαμε ότι
πρόκειται για μία σύντομη συνήθως ιστορία, φανταστική με έντονο το στοιχείο του
συμβολισμού, της υπερβολής και της αλληγορίας(Cassar, 2000). Ετυμολογικά η λέξη
παραμύθι προέρχεται από το ρήμα παραμυθούμαι, «παρηγορώ, ανακουφίζω» < παρα+-μυθοῦμαι<μῦθος (Μπαμπινώτης, 2008). «Παραμύθιον» στην αρχαιότητα σήμαινε
λόγος παρηγορητικός, δηλαδή δίνω θάρρος, παρηγορώ κάποιον (Μπαμπινώτης,
2008). Πολύ αργότερα απέκτησε τη σημερινή σημασία όταν υποχώρησε η έννοια της
παρηγοριάς

και

προβλήθηκε

εντονότερα

ο

μύθος

που

είναι

μέσα

στο

παραμύθι(Αναγνωστόπουλος, 1997). Στη γενικότερη έννοια της «παραμυθίας»
εντάχθηκαν όλες οι φανταστικές αφηγήσεις που στόχευαν να παρασύρουν την
ανθρώπινη ψυχή σ’ έναν φανταστικό κόσμο, για να την ψυχαγωγήσουν και να
επουλωθούν ψυχικά και συναισθηματικά τραύματα (Σακελλαρίου, 1995).
Το παραµύθι είναι, έλεγαν οι Bolte και Polivka οι σχολιαστές των παραµυθιών
των αδελφών Grimm «µια διήγηση δηµιουργηµένη µε ποιητική φαντασία, παρµένη
ιδιαίτερα από τον κόσµο του µαγικού, µια ιστορία θαύµατος, που την ακούνε µε
ευχαρίστηση µεγάλοι και µικροί έστω και αν δεν την θεωρούν πιστευτή» (BoltePolivka, 1931).
Μια λαϊκή διήγηση είναι το παραμύθι και για τον Λουκάτο (Λουκάτος, 1992)
ενώ για τον Γ.Μέγα(1967) «μια έντεχνος διήγησις, περί θαυμασίων συμβάντων μη
προσαρμοζόμενων προς τους όρους της πραγματικής ζωής» (Μέγας, 1967).
O κορυφαίος Αμερικάνος παραμυθολόγος Smith Thompson χαρακτήρισε το
παραμύθι αφήγηση με κάποιο μήκος, που εμπεριέχει διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων
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(Thompson, 1977 ). Κινείται δε σ’ ένα φανταστικό κόσμο χωρίς συγκεκριμένο
τοπογραφικό προσδιορισμό και συγκεκριμένη αναφορά σε πρόσωπα (Thompson, 1977
) .Σύμφωνα με τον Αυδίκο(1994) ο Robert Retoh ορίζει το παραμύθι ως «αρχέτυπο
της ανθρώπινης αφηγηματικής τέχνης» (Αυδίκος, 1994).
Τέλος ο Georges Jean σε συμφωνία με τον Thompson ,θεωρεί ότι το παραμύθι
είναι μια ολοκληρωμένη αφήγηση (Jean, 1996) .Αυτό αποδεικνύεται κι απ’ τη μελέτη
της λέξης σε διαφορετικές γλώσσες που έχουν παράδοση στα παραμύθια (Jean, 1996)
.Οι Γάλλοι το λένε ‹‹Conte de la fée›› , όρο που πρώτη χρησιμοποίησε η κόμισσα Des
Fées (Windling, 2000) ,οι Γερμανοί ‹‹Märchen›› από την παλαιά γερμανική λέξη
‹‹Mär›› που σημαίνει ιστορία ή φήμη (Kluge, 1967) ,οι Άγγλοι ‹‹Fairytale›› (Fried,
1972), οι Ιταλοί ‹‹favola›› απ’το λατινικό ‹‹fabula›› που σημαίνει φανταστική διήγηση
(Katerinov K., 2005) και οι Δανοί ‹‹Eventyr››,το αντίστοιχο της γαλλικής λέξης
‹‹Aventure›› που σημαίνει περιπέτεια (Tolkien, 2001).
Σήμερα ο όρος παραμύθι χρησιμοποιείται όχι μόνο για τα κατεξοχήν μαγικά
παραμύθια, αλλά και για διηγήσεις - θρησκευτικές ή αστείες -όπου δρουν άνθρωποι
απλά και φυσικά στα μέτρα των δυνατοτήτων τους (Jaeger, 1936) .

2.1.1.Παραμύθι,μύθος και παράδοση
«Tο παραμύθι είναι σύντομη ,φανταστική ,αχρονική διήγηση περιπετειών που
διαδραματίζονται σε απροσδιόριστους ή μαγικούς τόπους,οι ήρωες είναι συνήθως
μοναχικοί ,ανώνυμοι άνθρωποι νεαρής ηλικίας, που προσδιορίζονται από μια φυσική
ή επαγγελματική ιδιότητα,π.χ. Πεντάμορφη,Βασιλιάς,τσαγκάρης κλπ.»

(Δάρδα-

Ιορδανίδου, 2008) .
Αντίθετα ο μύθος είναι μια ιστορία των θεών, μια θρησκευτική εκδοχή της αρχής
του κόσμου, η δημιουργία, τα θεμελιώδη γεγονότα, οι υποδειγματικές πράξεις των
θεών, ως αποτέλεσμα των οποίων δημιουργήθηκε ο κόσμος, η φύση και ο πολιτισμός
(Honko, 1984 ), «μια διήγηση ιερής ιστορίας που συνέβει στο μακρινό παρελθόν όταν
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θεοί κι ημίθεοι παρενέβαιναν στα ανθρώπινα πράγματα» (Δάρδα-Ιορδανίδου, 2008)
.Ο μύθος εκφράζει και επιβεβαιώνει τις θρησκευτικές αξίες (Honko, 1984 ) ‹‹τους
κανόνες της κοινωνίας, παρέχει ένα πρότυπο συμπεριφοράς που μιμείται ή μαρτυρεί
την αποτελεσματικότητά τους και καθιερώνει την ιερότητα της λατρείας» (ΔάρδαΙορδανίδου, 2008). Αντανακλά τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας που τον δημιουργεί
(Frazer, 1990) και συνδέεται με πολλές τελετουργίες (Malinowski, 1954).
Ο Lévi-Strauss υποστηρίζει ότι ο μύθος είναι ένα σύστημα,που αν
αποκρυπτογραφηθεί αποκαλύπτεται μια άλλη όψη της θεώρησης του κόσμου (LéviStrauss, 2013 ).Σύμφωνα με τον Albert A. Anderson (2004) ο όρος μύθος
πρωτοεμφανίζεται στα έργα του Όμηρου και άλλων ποιητών της εποχής του Ομήρου
(Anderson A. A., 2004) και αναφέρεται στην Κοσμογονία 59και στο βίο των αρχαίων
θεών (Anderson A. A., 2004).
Συνήθως η έκβαση στους μύθους έχει ένα τραγικό τέλος, ενώ στο πραγματικό
παραμύθι έχει πάντα ευτυχισμένο τέλος(Cooper, 2007 ), αφού το παραμύθι διέπεται
«από μια συγκινησιακή γοητεία, κινείται στο χώρο της φαντασίας, χρησιμοποιεί την
μαγεία χωρίς διαχωρισμό ανάμεσα στο υπερφυσικό και την πραγματικότητα ››
(Cooper, 2007 ) .Στο παραμύθι επιτρέπεται η ταύτιση με αρχέτυπες καταστάσεις,αφού
απουσιάζουν χαρακτηριστικά από συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια αναφοράς (Von
Franz, 1996).
Το παραμύθι δεν νουθετεί ,όπως ο μύθος,δεν έχει δηλαδή διδακτικό σκοπό
(Αυδίκος, 1994).Η ιστορία του μύθου είναι μοναδική ,ενώ στο παραμύθι είναι
ασυνήθιστη αλλά μπορεί να συμβεί στον καθέναν μας (Αυδίκος, 1994).
Ο

μελετητής

αναγνώρισε,σύμφωνα

του
με

πολιτισμού
την

των

ινδοευρωπαϊκών

Κυριακίδου-Νέστορος

(1997)

χωρών

Dumezil

τρεις

σταθερά

επαναλαμβανόμενες λειτουργίες του μύθου:
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Με τον όρο κοσμογονία, (κόσμος+γέγονα) εννοείται στη φιλοσοφία μια θεωρία προέλευσης του
σύμπαντος,είτε θρησκευτικού, είτε μυθικού,είτε επιστημονικού χαρακτήρα.Στη μυθολογία ειδικότερα
ο όρος γίνεται κατανοητός ως μυθική αφήγηση ή σώμα μύθων που σχετίζεται με τη δημιουργία του
σύμπαντος (Blackburn, 2005).
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1.Λειτουργία της εξουσίας(βασιλιάς και ιερατείο).
2.Λειτουργία της πολεμικής(πολεμιστές) και
3.Λειτουργία της παραγωγής(λαός), (Κυριακίδου-Νέστορος, 1997) ενώ οι Smith
(1962) και Sperder (1985) μαθητές του Claud Levi-Strauss, υποστήριξαν ότι κάθε
λειτουργία του μύθου έχει δυο όψεις, «την ταραχώδη και την ειρηνική»( (Smith M.
G., 1962), (Sperber, 1985)).
Στον μύθο περιγράφονται ηρωικές μάχες και ταξίδια θεών και ηρώων στον άνω η
κάτω κόσμο κι οι ήρωες είναι επώνυμοι, ξεχωριστοί με εξωκόσμιες δυνάμεις
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Αντίθετα στο παραμύθι οι ήρωες είναι ανώνυμοι
(κάποιος πατέρας, κάποιος γέρος βασιλιάς....) και αδύναμοι που δέχονται συχνά
βοήθεια από ζώα (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Στο μύθο ο ήρωας «διατηρεί τα
υπερφυσικά του χαρακτηριστικά και μετά την επιτέλεση του κατορθώματός του, ενώ
ο ήρωας στο παραμύθι μετά την αίσια έκβαση της περιπέτειάς του γίνεται και πάλι
ένας θνητός που ζει ήσυχα και ευτυχισμένα». (Λουκάτος, 1992)
Ο μύθος λοιπόν, «προβάλλει ένα απλησίαστο πρότυπο συμπεριφοράς με
υπεράνθρωπες διαστάσεις ενώ το παραμύθι αποσκοπεί στην προβολή και ταύτιση του
ακροατή με τον ήρωα.» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012)
Με το μύθο και το παραμύθι συνδέεται και η παράδοση (Χατζητάκη-Καψωμένου,
2012) .Ο Δημητράκος (1964) στο λεξικό του δίνει τον εξής ορισμό της παράδοσης:
«Παράδοσις: η από γενεάς εις γενεάν μετάδοσις εις τους μεταγενέστερους
ηθών,εθίμων,δοξασιών» (Δημητράκος, 1964). Παράδοση είναι μια πεποίθηση ή
συμπεριφορά που μεταφέρεται μέσα σε μια ομάδα ή μια κοινωνία με συμβολικό
νόημα ή ιδιαίτερη σημασία (Green T. A., 1997) , με προέλευση από το παρελθόν
(Shils, 2006 ).Σύμφωνα με τον Αυδίκο (1994)παράδοση είναι

«οι φανταστικές

διηγήσεις που πλάθει ο λαός, με βάση τις δοξασίες του για ορισμένους τόπους και
όντα και που τις πιστεύει για αληθινές» (Αυδίκος, 1994) .
Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον

Ν. Πολίτη, που κατέγραψε τις

νεοελληνικές παραδόσεις σε δυο τόμους και τις χώρισε σε 39 κατηγορίες (Πολίτης Ν.
Γ., 1965). Ο Δ. Λουκάτος τις ταξινόμησε σε 12 κατηγορίες (Λουκάτος, 1992) ενώ ο
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Μ. Γ. Μερακλής πρότεινε μόνο 3 (Μερακλής Μ. Γ., 1999) : τις βιωματικές, τις
αιτιολογικές και τις πολιτιστικές.
Σύμφωνα με τον Αυδίκο (1994) οι Στ.Κυριακίδης και του Γ.Μέγας τις
κατηγοριοποίησαν σε 4 βασικές ομάδες:


Καθαρώς μυθολογικές



Αιτιολογικές



Ιστορικές και

●

Θρησκευτικές (Αυδίκος, 1994).

Τέλος ο καθηγητής Αυδίκος (1994) διακρίνει στην παράδοση τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
‹‹●Για τον αφηγητή και για τον ακροατή ο χώρος και ο χρόνος, είναι γνωστά
σημεία.
● Η παράδοση θεωρείται πιστευτή και αληθινή απ’το κοινό,όχι όμως το παραμύθι.
●Αναφέρεται στην καθημερινή συμπεριφορά των ανθρώπων και ερμηνεύει τα
διάφορα γεγονότα.
●Τα υπερφυσικά της όντα προκαλούν φόβο στους ακροατές,κάτι που δεν συμβαίνει
στο παραμύθι.
●Στην παράδοση οι ήρωες αποδέχονται τα γεγονότα και τις καταστάσεις,ενώ στο
παραμύθι μπλέκουν σε περιπέτειες και
●Η δομή της παράδοσης αποτελείται άπό ένα μόνο επεισόδιο χωρίς πλοκή,ενώ το
παραμύθι έχει πλοκή,καθώς είναι ένα ολοκληρωμένο αφήγημα» (Αυδίκος, 1994).

2.2 Η καταγωγή του παραμυθιού
«Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να πούμε με
βεβαιότητα πότε και πού πρωτοεμφανίστηκε ένα παραμύθι» (Λαμπρέλλη, 2010).Οι
αρχές του παραμυθιού ίσως πρέπει ν’ αναζητηθούν στη μακρινή αρχαιότητα,στην
πρωτόγονη εποχή της ανθρωπότητας όπου οι άνθρωποι, πλημμυρισμένοι από
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φόβους, προλήψεις, προκαταλήψεις και απορίες για τα πάντα,με το που έπεφτε το
σκοτάδι, «μαζεύονταν γύρω απ’ τη μοναδική φωτιά και αργότερα στο τζάκι τους και
ώσπου να κοιμηθούν άκουγαν απ’τους μεγαλύτερους τα παραμύθια, δηλαδή
φανταστικές ιστορίες, που απελευθέρωναν την ψυχή τους» (Αναγνωστόπουλος,
1997) .
Σύμφωνα με τον Γ.Μερακλή το παραμύθι είναι το «αρχαϊκότερο διασωμένο είδος
της αφήγησης» (Μερακλής, 1993) με τον Α.Δελώνη (1990) να συνεχίζει:«Δεν είναι
δυνατόν να φανταστούμε την μάνα - την πρώτη μάνα - να μην κοιμίζει το παιδί της
με μια διήγηση η οποία να καθησυχάζει, να παρηγορεί το παιδί για τους τυχόν
φόβους του...» (Δελώνης, 1990 ).
Ο αρχαιότερος μύθος, μεταξύ όλων των γνωστών, θεωρείται η ‹‹Ιστορία των δύο
αδελφών››,60ένα αιγυπτιακό παραμύθι με μαγικό υπόβαθρο ,το οποίο ανάγεται τον
13ο αιώνα π.Χ.(W. K. Simpson, 2003), κείμενο που χρονολογείται από το Νέο
Βασίλειο και ιδιοκτήτης του παπύρου ήταν ο φαραώ Σέτι ΙΙ (Troisi, 1991 ).Στην
προφορική παράδοση της ιστορίας της Ινδίας (5ος αιώνας π.Χ) ανήκει η παλαιότερη
συλλογή ανατολικής προέλευσης, η Pañcatantra61 που διασώθηκε μέσω μιας
αραβικής μετάφρασης του 8ου μ.Χ. αιώνα (Benfey, 1859) και ένα άλλο έργο στη
Σανσκριτική γλώσσα η Hitopadesha 62,που αν και το περιεχόμενό της ήταν γνωστό
πολλούς αιώνες πριν, καταγράφηκε μόνο τον 12ο μ.Χ. αιώνα. (Claus, 1991) Στο
Δυτικό κόσμο ,η αρχαιότερη ιστορία που βρέθηκε μέχρι σήμερα, είναι ένας μύθος
του Αισώπου
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στην αρχαία Ελλάδα και

χρονολογείται τον 6° αι. π.Χ περίπου
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Περιγράφει τη σχέση δυο αδελφών και το ρόλο που παίζει σε αυτήν η ερωτική διάθεση της
συζύγου του ενός για τον άλλο. Η ιστορία εξελίσσεται σε δύο μέρη ,το πρώτο μέρος αναφέρεται στη
λαγνεία της γυναίκας του Άνουβι, οδηγώντας στον ευνουχισμό του Μπάτα, που είναι ο κεντρικός
ήρωας της ιστορίας, και στη δολοφονία της από τον σύζυγό της, και το δεύτερο στην ιστορία του
Μπάτα που έχει μεταναστεύσει στην Ασία και μέσω θεϊκής παρέμβασης λαμβάνει μια γυναίκα από
τους θεούς την οποία όμως φέρνει ο φαραώ στην Αίγυπτο για να γίνει η πρωταρχική δική του σύζυγος
(Pinch, 2004).
61
Pañcatantra : Αρχαία ινδική συλλογή αλληλένδετων μύθων με ζώα στην Σανσκριτική γλώσσα
(Hertel, 1915).
62
Ινδικό κείμενο στη Σανσκριτική γλώσσα με μύθους ζώων που έχουν ανθρώπινους χαρακτήρες .
Ενσωματώνει, την κοσμική σοφία και δίνει συμβουλές για πολιτικές υποθέσεις σε απλή, κατανοητή
γλώσσα (Claus, 1991).
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Πρωταγωνιστές στους μύθους του είναι κυρίως ζώα, όπως η αλεπού, ο λύκος, το λιοντάρι,
το ελάφι κ.ά. Κυρίως είναι διάλογοι μεταξύ ζώων που μιλούν κι ενεργούν σαν άνθρωποι ,ενώ
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(Ferrari, 1997 ). Από τον Αίσωπο64,οι συγγραφείς των ελληνιστικών και βυζαντινών
χρόνων έχουν διασώσει μόλις 400 μύθους (Σουΐδας, 2004).
Στην

αρχαία Αθήνα μητέρες και τροφοί τραγουδούσαν στο παιδί όχι μόνο

νανουρίσματα και τραγουδάκια, αλλά τους διηγούνταν και ιστορίες της παράδοσης.
(Jaeger, 1936)Τα ανυπάκουα παιδιά τα απειλούσαν με διάφορους «μπαμπούλες»,
που τα ονόματά τους ήταν «Ακκώ, Αλφιτώ, Γελλώ, Γοργώ, Έμπουσα, Λάμια,
Μορμώ ή Μορμολύκη, Εφιάλτης» (Jaeger, 1936), αλλά και με το

λύκο, όπως

διαβάζουμε στο μύθο του Αισώπου «O λύκος και η γριά» (Ταρσούλη, 1988).Τα
φρόνιμα παιδιά τα διασκέδαζαν με ιστορίες όπου τα ζώα είχαν τον πρώτο ρόλο και τα
ετοίμαζαν έτσι για τη μελέτη των ποιημάτων του Ομήρου και του Ησιόδου απ’τον
γραμματιστή (Jaeger, 1936).
Οι Tehrani και Da Silva (2016)αναφέρουν ότι ο κοινός πρόγονος όλων των
παιδικών ιστοριών πρέπει να αναζητηθεί ακόμα πιο πίσω,σε

μια πολύ αρχαία

ιστορία, που εξελίχτηκε με το πέρασμα του χρόνου (Da Silva, 2016) .Ο ανιμισμός
του πρωτόγονου έδωσε μορφή και υπόσταση στα φυσικά φαινόμενα πλάθοντας
υπάρχουν και μερικοί με ανθρώπους ή θεούς. Πρόκειται για μικρά οικιακά αφηγήματα, διατυπωμένα
με μεγάλη συντομία. Ο χαρακτήρας τους είναι ηθικοδιδακτικός, συμβολικός κι αλληγορικός και
γράφτηκαν σε πεζό λόγο. Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν στην ελληνιστική
εποχή . Επιλογή βέβαια μύθων του Αισώπου σε πεζό λόγο εξέδωσε κι ο Δημήτριος ο Φαληρεύς στα
τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Η συλλογή αυτή δε σώζεται και μόνο ποιητικές επεξεργασίες του Βαβρίου
στα ελληνικά, του Φαίδρου στα λατινικά κι άλλων, διέσωσαν το υλικό της επιτομής εκείνης. Όλες οι
σωζόμενες σήμερα συλλογές είναι πολύ μεταγενέστερες και προέρχονται από τον 1ο ή 2ο μ.Χ.αιώνα
κι έπειτα. Οι μύθοι του έχουν συγκεντρωθεί στη «Συλλογή Αισώπειων Μύθων». Πρώτη φορά
εκτυπώθηκαν στο Μιλάνο το 1479 μ.Χ., στην Βενετία το 1525 και 1543 από την οικογένεια
τυπογράφων Damiano di Santa Maria ενώ ακολούθησε μία έκδοση στο Παρίσι το 1547.
Ο Κοραής τους τύπωσε το 1810 στο Παρίσι κι ακολούθησε κριτική έκδοση το 1852 στη Λειψία από
τον Χαλμ. Έκτοτε πολλές εκδόσεις παρουσιάστηκαν κι οι Μύθοι πιστεύεται πως έχουν διαβαστεί
παγκοσμίως σχεδόν όσο κι η Βίβλος.Η πιο πρόσφατη έκδοση τους έγινε από τον βρετανικό εκδοτικό
οίκο Penguin (1997) σε 50.000 αντίτυπα. Η απόδοση τους στη νέα ελληνική γλώσσα έγινε από τους
Ανδρόνικο Νούκιο και Γεώργιο Αιτωλό, που έζησαν τον 16ο μ.X.αιώνα (Πελασγός, 2007).
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Ο Αίσωπος (620π.Χ. - 564π.Χ.)ήταν
αρχαίος Έλληνας μυθοποιός
και
μυθογράφος
ο
αναμφισβήτητος πατέρας του αρχαίου μύθου κι ο κορυφαίος της λεγόμενης διδακτικής μυθολογίας.
Δεν έγραψε κανέναν από τους μύθους αλλά τους διηγόταν προφορικά Ο Ηρόδοτος δε τον χαρακτήρζε,
ως‹‹λογοποιό» (Papadēmētriou, 2000).‹‹Ο σκλάβος αυτός από τη Φρυγία, του οποίου το όνομα
κινείται ανάμεσα στην ιστορία και τη φήμη, ανήκει στις μεγάλες εκείνες μορφές της παγκόσμιας
γραμματείας για τις οποίες υπάρχει ένα συνονθύλευμα ιστορικών και λογοτεχνικών
αναφορών...››σελ.655 (Κατσαδώρος, 2010). ‹‹Οι μύθοι του αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά
αλλά και ανεξάντλητα κεφάλαια της παγκόσμιας λογοτεχνίας, γιατί πρόκειται για ένα είδος της που
διαρκώς κινείται ανάμεσα στη λαϊκή, τη μαζική και την υψηλή, την προφορική και γραπτή, την πεζή
και έμμετρη λογοτεχνία ...››,σελ.653 (Κατσαδώρος, 2010).
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θεούς και ημίθεους, μάγους και μάγισσες, πρίγκιπες και πριγκίπισσες, δράκους και
νεράϊδες (Leroi-Gourhan, 1990). Οι αρχαίες ρίζες του παραμυθιού καταδεικνύονται
μέσα απ’ τη συλλογή «Arabian Nights»
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(γύρω στο 1500 μ.Χ.), (Marzolph, 2007)

καθώς και από συλλογές και μεμονωμένες ιστορίες των κινέζων ταοϊστών
φιλοσόφων Liezi και Zhuangzi, που αφηγούνται παραμύθια στα φιλοσοφικά έργα
τους (Roberts, 1979). Αξιοσημείωτες είναι και οι αφηγήσεις και του Pu Songling, με
πολλά παραμύθια και παράξενες ιστορίες από την κινεζική παράδοση, που
δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατό του το 1766 (Roberts, 1979).
Η Benson (2014) θεωρεί ως απαρχή των ευρωπαϊκών παραμυθιών την εποχή
αμέσως μετά την τελευταία περίοδο των παγετώνων66 (Benson, 2014). Όταν οι
παγετώνες άρχισαν να υποχωρούν (πριν από 10.000 χρόνια) δάση διαφόρων τύπων,
αναπτύχθηκαν γρήγορα στη γη και κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης
(Nisbet, 1990).Τα δάση αυτά αποτέλεσαν τον τόπο,μέσα απ’ τον οποίο εξελίχθηκαν τα
παραμύθια μία από τις αρχαιότερες και πιο ζωτικές πολιτισμικές μορφές του
ευρωπαϊκού πολιτισμού (Benson, 2014).
Το παραμύθι πηγάζει απ’την αστείρευτη δημιουργικότητα των ανώνυμων λαϊκών
δημιουργών,που τις μεγάλες νύχτες του χειμώνα συγκεντώνονταν σε κάποιο σπίτι ή
φούρνο για να περάσουν την ώρα τους ή να ζεσταθούν,όπως και
‹‹σπεροκαθίσματα››,στις

τράτες

,στα

‹‹μυλωνάδικα››,στα

στα

καρβουνιάρικα,στο
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Συλλογή ιστοριών και παραμυθιών από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία γνωστή ως Αραβικές
νύχτες ή Παραμύθια της Χαλιμάς:‹‹Ο βασιλιάς Σαρίγια θέλει να θανατώσει τη σύζυγό του Σεχραζάτ
τη νύχτα μετά τον γάμο τους. Για να αποφύγει την εκτέλεση,εκείνη του αφηγείται από τη νύχτα αυτή
και πέρα ένα ατελείωτο παραμύθι. Για να μάθει πώς τελειώνει, κάθε μέρα που περνάει της χαρίζει τη
ζωή. Την επόμενη νύχτα έρχεται η συνέχεια, αλλά το παραμύθι δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος του.
Αυτό συνεχίζεται από τη Σεχραζάτ για χίλιες και μία νύχτες, με την κάθε νύχτα να περνάει με ένα
ακόμα ατελείωτο παραμύθι. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τού χαρίζει αρκετά παιδιά και στο τέλος
της απονέμει χάρη›› (ΑΝΩΝΥΜΟΣ, 2014).
66
H Εποχή των Παγετώνων είναι μια περίοδος μακροχρόνιας μείωσης της θερμοκρασίας, με
αποτέλεσμα την παρουσία ή επέκταση ηπειρωτικών και πολικών παγετώνων.Υπήρξαν τουλάχιστον
πέντε μεγάλες εποχές παγετώνων. Η τελευταια ξεκίνησε πριν από 2,4 εκατομμύρια χρόνια και διήρκησε
μέχρι πριν από 11.500 χρόνια οταν δημιουργήθηκε ένα γιγάντιο τσουνάμι που κατέστρεψε τα πάντα
στο πέρασμά του και μεγάλοι σεισμοί από υποβρύχια ηφαίστεια απελευθέρωσαν ατμό και στάχτη στην
ατμόσφαιρα, οπότε και προκλήθηκε υπερθέρμανση του πλανήτη. Η υπερθέρμανση ξεκίνησε από τον
Βόρειο Ατλαντικό με αποτέλεσμα την ταχεία τήξη του βόρειου παγετώνα. Αυτό δημιούργησε 2
τεράστιες λίμνες νερού και συνεπώς προκάλεσε την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 20 μέτρα.
Οι υπόλοιποι παγετώνες άρχισαν να λιώνουν με πολύ αργό ρυθμό, διαδικασία που συνεχίζεται ακόμα
και σήμερα (Dawson, 2013).
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τσαγκαράδικο (Χατζητάκη-Καψωμένου,

2012),στο

πλέξιμο

και

στο

γνέσιμο

(Κατσαντώνη, 2012), στο θερισμό ,το βράδυ με κλειστά παράθυρα (Cooper, 2007 ) κι
όταν ξενύχταγαν το νεκρό που ήταν ηλικιωμένος κι είχε ζήσει τη ζωή του (Πελασγός,
2007). Ο Πελασγός λέει εδώ χαρακτηριστικά: «Στην Ήπειρο ενώ μασουλάνε τα
κόλλυβα του μνημοσύνου πάλι μισελέδες
αποτελούσε

τη

μοναδική

ψυχαγωγία
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λένε...» (Πελασγός, 2007) .Το παραμύθι

για

τους

ανθρώπους

της

υπαίθρου

(Καπλάνογλου, 2002).Έτσι ‹‹ εμφανίζεται σε ομάδες που είναι αποκομμένες από την
κοινότητα όπως οι βοσκοί, οι ψαράδες και ο στρατός, αλλά κυκλοφορεί και στις
αγορές. Εμφανίζεται σε ομάδες μόνιμα εγκαταστημένες στο χώρο της κοινότητας,
όπως τις γεωργικές, αλλά και σε ομάδες που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, όπως οι
πραματευτές, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες68›› (Καπλάνογλου, 2002).
Μία άλλη «πηγή του παραµυθιού είναι κι παλιός καφενές69. Τότε που µήτε
γραµµόφωνα µήτε πικ-απ και τηλεοράσεις υπήρχαν κι οι θαµώνες περνούσαν τις ώρες
τους ή τραγουδώντας οι ίδιοι ή λέγοντας ιστορίες αληθινές ή φανταστικές
ξεκοκκίζοντας τα κοµπολόγια
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τους.Ετσι το παραµύθι,καθώς δηµιουργείται από τον
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Μισελέδες:από το τουρκικό masal (=παραμύθι),δλδ.παραμύθια,ιστορίες,σελ.1052 (Μπαμπινώτης,
2008).
68
‹‹Η κ. Αργυρώ Χιώτη, γεννημένη το 1921 στα Βουρλά, νοτιοδυτικά της Σμύρνης, ακούει παραμύθια
από τη γιαγιά της. Τα παραμύθια της λέγονται κυρίως μεταξύ των γυναικών και στα παιδιά. Με το
πέρασμα των χρόνων, και η ίδια διαμορφώνει ένα ρεπερτόριο που έχει τη δική της σφραγίδα,
χρησιμοποιώντας τα ως οδηγό διαβίωσης και ηθικής διαπαιδαγώγησης. Η Κατίγκω Καλτεριμτζή
γεννιέται το 1896 στη Μηλιά (Ελμαλί) και πεθαίνει στην Αθήνα στα 108 της χρόνια. Ακούει παραμύθια
από συγχωριανούς της κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των καπνών και κατά το ξεφλούδισμα των
καλαμποκιών. Τα σπουδαιότερα παραμύθια τα ακούει από το θείο της Ζώτη. Αφηγείται στα 97 της
χρόνια ένα παραμύθι, στην τούρκικη γλώσσα και δεν χάνει ούτε στιγμή το νήμα της ιστορίας››, σελ.254
(Καπλάνογλου, 2002).
69
Το καφενείο ή καφενές είναι κατάστημα στο οποίο σερβίρεται καφές, τσάι, διάφορα αναψυκτικά
και μπορεί οι θαμώνες να παίζουν και επιτραπέζια παιχνίδια. Η λέξη προέρχεται από την τουρκική
λέξη kahvehane ή kahvene (Aslan, 2017 ). Ειδικά στις μουσουλμανικές κοινωνίες τα καφενεία είναι
αρκετά κοινά. Από τον 16ο αιώνα, το καφενείο ήταν ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στη
Μέση Ανατολή, όπου συγκεντρώνονταν μόνο άντρες. Λειτουργούσαν επίσης ως πολιτιστικοί χώροι
όπου συζητιούνταν κοινωνικά προβλήματα και έτσι ονομάστηκαν kır Kıraathane (Lewis, 1963).
70
‹‹Αντικείµενο που αποτελείται από χάντρες (από κεχριµπάρι, γυαλί, µέταλλο κ.λπ.) περασµένες σε
κλωστή ή λεπτή αλυσίδα, η οποία δένεται στα άκρα της κόµπο και οι οποίες γυρίζονται αργά µε τα
δάχτυλα, διαδοχικά η µία µετά την άλλη, ως ευχάριστη ενασχόληση στις ώρες τής ανίας ή για την
απασχόληση των χεριών σε στιγµές αµηχανίας›› ,σελ.923 (Μπαμπινώτης, 2008).‹‹′Ελκει την καταγωγή
του από τα βάθη της Ανατολής και συναντάται με παραλλαγές σε πολλά έθνη, κατά τις ίδιες ή
διαφορετικές χρονικές περιόδους.Στην Ινδία από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστό ως μέτρο
προσευχών. Συνήθως ήταν φιλντισένια καθώς και από άνθη, ενώ οι Κινέζοι ιερείς τα κρεμούσαν στο
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ίδιο το λαό, εκφράζει τους πόθους, τις λαχτάρες και τα όνειρά του και παράλληλα τη
βαθύτερη ψυχική ιδιοτυπία του» (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1995).
Έχει ειπωθεί ότι τα παραμύθια προέρχονται και από τον ευσεβή πόθο των φτωχών
ανθρώπων ή εκείνων που έχουν αποτύχει ή έχουν υποτιμηθεί (Ντούλια, 2010) .Τα
επιθυμητά όνειρα κι ο ευσεβής πόθος τους διαδραματίζονται στα παραμύθια, όπως
συμβαίνει σε όλα τα ανθρώπινα θέματα κι οι κοινωνικές εντάσεις και οι επιθυμίες
αντανακλώνται και σ’ αυτά (Luthi, 1976).
Μέχρι τον 12°μ.Χ. αιώνα η διάδοση του παραμυθιού ήταν αποκλειστικά
προφορική και το παραμύθι απευθύνονταν σε ενήλικες (Πελασγός, 2007)
.Αποδυκνύεται έτσι ,ως ανιστόρητο αξίωμα το να θεωρούμε ότι τα παραμύθια ήταν
για παιδιά πριν καταγραφούν απ’τους αδερφούς Grimm(Αγγελοπούλου, 2004). Στην
Ευρώπη ξεκινά τον 17°μ.Χ. αιώνα και κορυφώνεται κατά τον 19°μ.Χ.αιώνα μια
στροφή προς τη λαϊκή παράδοση και τα παραμύθια,σαφώς επηρεασμένη από
κοινωνικά, πολιτικά και πνευματικά ρεύματα (Αναγέννηση,

Διαφωτισμός ,

Γερμανικός Ρομαντισμός) (Αναγνωστόπουλος, 1997). Ήδη όμως τον 16° μ.Χ. αιώνα
για πρώτη φορά, τυπώνονται στην Αγγλία οι μύθοι του Αισώπου, τα Ομηρικά Έπη και
oι ιστορίες του βασιλιά Αρθούρου (Αναγνωστόπουλος, 1997) .Αργότερα στην Ιταλία
ο Straparola και ο Basile καταγράφουν κι αυτοί λαϊκές ιστορίες (Αναγνωστόπουλος,
1997) .Το παραµύθι στην Ευρώπη, εκφράζει «τις δοµές των Ευρωπαϊκών λαών κατά
το Μεσαίωνα και στη συνέχεια την κρίση του φεουδαρχισµού και την άνοδο της
λαιμό τους. Οι Μουσουλμάνοι χρησιμοποιούσαν κομπολόγια με 99 χάντρες, γιατί τόσες ήταν, σύμφωνα
με το Κοράνιο, οι ιδιότητες τού Θεού.Το 1260 οι Σταυροφόροι επιστρέφοντας από τους Άγιους Τόπους,
μεταφέρουν το κομπολόι στην Ευρώπη: Rosario για τους ιταλόφωνους, Chapelet για τους γαλλόφωνους
και Rosenkrantz για τους γερμανόφωνους.Οι Ορθόδοξοι το αποκαλουν κομποσκοίνι ή πατερημά και
του αποδίδουν πνευματική υπόσταση. Η μετάλλαξη του κομπολογιού στην προσφιλή μας μορφή
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Στα αστικά κέντρα το κομπολόι αρχίζει να
γίνεται δημοφιλές από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά. Οι πρώτοι που υιοθετούν αυτή τη «συνήθεια»
είναι οι λεγόμενοι ρεμπέτες, οι μάγκες, οι κουτσαβάκηδες, πρόσωπα του περιθωρίου τα οποία συνήθως
ζουν στην παρανομία. Το κομπολόι γίνεται το σήμα κατατεθέν τους, το αγκαλιάζουν αμέσως και το
τοποθετούν σε περίοπτη θέση στον εσωτερικό κώδικα τιμής τους.Το έχουν πάντα και παντού μαζί
τους: στον τεκέ, στον καφενέ, στη φυλακή, στο «τακτικό» τους, στην ταβέρνα.Μετά το 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο, αρχίζει να εμφανίζεται στα χέρια των θαυμαστών του χωρίς ενοχές. Τότε είναι που υφίσταται
άλλη μια μεταλλαγή, απαράδεκτη κατά πολλούς και απόρροια της υιοθέτησής του από τα ανώτερα
κοινωνικά στρώματα: οι χάντρες γίνονται μεταλλικές, συχνά ασημένιες, ενώ το σκοινί μετατρέπεται σε
αλυσίδα επίσης ασημένια. Μπορεί κανείς πλέον να το δει ως διακοσμητικό των μαονένιων τραπεζιών
στα αστικά σαλόνια, κρεμασμένο στον τοίχο ή ως κόσμημα με (ημι)πολύτιμους λίθους να παίζουν το
ρόλο των χαντρών›› (Κατσιμπόκης, 2006).
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αστικής τάξης» (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1995). Κάποιες γυναίκες της αριστοκρατίας
ανέπτυξαν αρχικά ,το λογοτεχνικό παραμύθι ως παιγνίδι για διασκέδαση (Windling,
2000) .Έπειτα, ο Γάλλος Charles Perrault (1628-1703) δημιουργεί την πρώτη συλλογή
παραμυθιών, που συνοδεύονταν και από θαυμάσιες ξυλογραφίες με την ονομασία «Τα
παραμύθια της μαμάς μου της

Χήνας» (Les Contes de ma Mère l’Oye ),που

μεταφράστηκαν σ’όλες τις γλώσσες (Philip, 1993). «Ο Κοντορεβιθούλης», «Η
Κοκκινοσκουφίτσα», «Η Ωραία Κοιμωμένη »,είναι μερικά απ’ αυτά (Philip, 1993) .
Εκείνοι όμως που αποτέλεσαν σταθμό της λαϊκής λογοτεχνίας είναι οι αδερφοί
Grimm (Zipes J. D., 2005) που στο τρίτομο έργο τους«Kinder-und Hausmarchen71»,
(Grimm, 2014) κατέγραψαν παραμύθια με βάση τις παιδικές τους αναμνήσεις , τις
αναμνήσεις των θυγατέρων του φαρμακοποιού Βίλντ και τις διηγήσεις απλών
ανθρώπων: ‹‹Σταχτοπούτα»,«Κοκκινοσκουφίτσα»,«Χιονάτη»,«Χάνσελ και Γκρέτελ››
Τέλος ο Δανός συγγραφέας και παραμυθάς Hans Christian Andersen (18051875),ενισχύει το ενδιαφέρον για το παραμύθι στην Ευρώπη και σ’ όλο τον
κόσμο,δημιουργώντας μια υπέροχη συλλογή από παραμύθια (Wullschlager, 2002)
,που μεταφράστηκαν και στην ελληνική γλώσσα από τον Δημήτριο Βικέλα το 1873
και τυπώθηκαν στην Λειψία ‹‹χάριν των ανεψιών›› του (Αναγνωστόπουλος, 1987)
.Μερικά είναι τα γνωστά: «Ο μολυβένιος στρατιώτης», «Το ασχημόπαπο», «Το
κοριτσάκι με τα σπίρτα»,«Η μικρή γοργόνα» κ.αλ (Wullschlager, 2002).

2.2.1.Θεωρίες και προσεγγίσεις για την καταγωγή του παραμυθιού

Από τα τέλη του 17ου μ.Χ. αιώνα, το παραμύθι είχε γίνει ένα δημοφιλές
ανάγνωσμα της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας (Windling, 2000) και τον 18ο μ.Χ.αιώνα
και της αστικής τάξης (Λουκάτος, 1992) .Τον 19ο μ.Χ. αιώνα στο πλαίσιο του
ρομαντικού κινήματος,αναγνωρίστηκε ως μέσο προβολής εθνικής και πολιτισμικής
71

Παιδικά και οικογενειακά παραμύθια.
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ταυτότητας,σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών (Schiller, 1875) .
Πρώτοι οι αδερφοί Grimm διατύπωσαν κάποια ερωτήματα, που απασχόλησαν
εθνολόγους,λαογράφους κι

ανθρωπολόγους σχετικά με τον ορισμό του

παραμυθιού,την προέλευσή του και τα κοινά στοιχεία που συναντάμε σ’όλου του
κόσμου τα παραμύθια (Αυδίκος, 1994) .Σύμφωνα

με τον Λουκάτο (1992)

αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες που αφορούν την καταγωγή του παραμυθιού και
τα χαρακτηριστικά του (Λουκάτος, 1992).
Οι περισσότερες βέβαια στερούνται επιστημονικού ερείσματος,ωστόσο
συνέβαλαν

στη

μελέτη

του

παραμυθιού,στη δομική προσέγγισή του

και

κληροδότησαν και μια προσπάθεια ταξινόμησης, ένα σύστημα κατάταξης των
παραμυθιών (Λουκάτος, 1992) .
Οι μέθοδοι ή προσεγγίσεις (Μερακλής, 1999) με τις οποίες επιτεύχθηκε η
μελέτη της καταγωγής του παραμυθιού (Propp V. V., 1991) είναι η γενετική ,η
μορφολογική, (Μαλαφάντης, 2006) η ψυχαναλυτική (Franz, 1997) η φεμινιστική
(Κανατσούλη, 2008) κι η φιλολογική (Αναγνωστόπουλος Β. , 2007).
Η γενετική κι η μορφολογική διαφέρουν ως προς τον τοποχρονικό
προσδιορισμό του παραμυθιού,η μεν γενετική ξεκινάει από το παρελθόν και φτάνει
στο παρόν , η δε μορφολογική ξεκινάει από το« παρόν κι ακολουθεί στη συνέχεια
καθοδική πορεία» (Μαλαφάντης, 2006). Οι προσεγγίσεις αυτές προσφέρουν πολλά
στην κατανόηση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους κι έχουν συμβάλλει στην
κατανόηση των παραμυθιών, αρκεί ν’ αποφεύγονται μονομέρειες και υπερβολές
(Κανατσούλη, 1996). Δεν εξηγούν όμως την καταγωγή του παραμυθιού επαρκώς,
παρόλο που θεωρούν ότι όλες οι πρωτόγονες κοινωνίες παρουσιάζουν μια
ομοιομορφία στο παραμύθι (Zipes J. , 2013) .
Η ψυχαναλυτική προσέγγιση θεωρεί ότι το παραμύθι συμβολίζει τις βασικές
συγκρούσεις,τις επιθυμίες και τα συναισθήματα που είναι καθολικά βιώματα στην
ομαλή πορεία της ανθρώπινης ανάπτυξης (Franz, 1997) κι η φεμινιστική ισχυρίζεται
ότι το νόημα ενός κειμένου

μπορεί να κατασκευαστεί

κάθε φορά από τους
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αναγνώστες του, μέσα από μια διαλεκτική σχέση που οι τελευταίοι αναπτύσσουν μαζί
του (Kaplan, 1986). Τέλος η φιλολογική προσέγγιση ερμηνεύει το παραμύθι όπως
αυτό παρουσιάζεται στον αναγνώστη ή τον ακροατή του (Αναγνωστόπουλος Β. ,
2007) .
Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι η προέλευση των μύθων και των παραμυθιών
χάνεται στο βάθος του χρόνου (Da Silva, 2016) .Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό «Royal Society Open Science» το 2016, αξιοποιώντας την φυλογενετική
ανάλυση κι

ένα δέντρο των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών,ερεύνησε τις εξελικτικές

σχέσεις μεταξύ των παραμυθικών ειδών και τα παραμύθια που μελετήθηκαν ήταν: «Η
Κοκκινοσκουφίτσα», «Ο Τζακ και η Φασολιά», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» κι «Ο
Ρουμπελστίλτσκιν» (Da Silva, 2016).
Διαπιστώθηκε ότι το παραμύθι της‹‹Κοκκινοσκουφίτσας›› δεν κατάγεται από τη
Γαλλία και υπάρχουν τουλάχιστον 70 παραλλαγές σε όλο τον πλανήτη (Da Silva,
2016) .Στην πραγματικότητα οι διάφορες παραλλαγές της ίδιας ιστορίας μοιράζονται
κάποιον κοινό ‹‹πρόγονο››, που υπήρξε τουλάχιστον πριν 2.600 χρόνια και πρέπει να
έμοιαζε και με μια άλλη ιστορία, το ‹‹Λύκο και τα Παιδιά››, όπου ο λύκος
προσποιείται ότι είναι μια κατσικούλα, για να μπορέσει να μπει σ’ ένα σπίτι γεμάτο
κατσίκες.Στην ευρωπαϊκή εκδοχή της ‹‹Κοκκινοσκουφίτσας›› ο λύκος έχει
μασκαρευτεί σαν γιαγιά. Στην κινεζική μια τίγρης αντικαθιστά το λύκο, ενώ στην
Ιρανική, όπου δεν είναι νοητό ένα κοριτσάκι να περπατά μόνο του στο δάσος, ο
πρωταγωνιστής

είναι

ένα

αγοράκι.

Οι

αφρικανικές

παραλλαγές

της

‹‹Κοκκινοσκουφίτσας›› προέρχονται από αυτή την συγγενική ιστορία, οι παραλλαγές
του Ιράν αποτελούν στενό συγγενή της ευρωπαϊκής ‹‹Κοκκινοσκουφίτσας››, ενώ οι
παραλλαγές που συναντώνται στην Ιαπωνία, την Κορέα, την Κίνα και τη Βιρμανία,
αποτελούν μια ξεχωριστή ασιατική οικογένεια (Da Silva, 2016) .
Ομοίως το παραμύθι «Ο Τζακ και η Φασολιά» έχει τις ρίζες του σε μια ομάδα
ιστοριών που ταξινομούνται ως «Το Αγόρι που έκλεψε τον θησαυρό του Ogre» και θα
μπορούσε να αναχθεί σ’ εκείνη την περίοδο όπου οι Ανατολικές και οι Δυτικές
Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες διασπάστηκαν δλδ. πριν από 5.000 περίπου χρόνια (Da
Silva, 2016). Τα παραμύθια «Η Πεντάμορφη και το Τέρας » όπως κι «Ο
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Ρουμπελστίλτσκιν» μπορούν κι αυτά ν’ανιχνευτούν στα χρόνια της εμφάνισης των
μεγάλων δυτικών Ινδο-Ευρωπαικών γλωσσικών υπο-οικογενειών μεταξύ 2.500 και
6.000 χρόνια πριν (Da Silva, 2016) .Υπάρχει
ονομάζεται «The Smith and the Devil»
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τέλος και μια λαϊκή ιστορία που

. (Da Silva, 2016)και εκτιμάται ότι είναι

ηλικίας 6.000 ετών,δηλαδή στην Εποχή του Χαλκού (Da Silva, 2016).
Στη σημερινή εποχή, οι μελετητές σύμφωνα με τον Αυδίκο(1994) αποδέχονται
τέσσερις ερμηνευτικές προσεγγίσεις του παραμυθιού (Αυδίκος, 1994):
α)Τις κοσμολογικές, μετεωρολογικές, θρησκευτικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τις
οποίες τα παραμύθια ‹‹ερμηνεύονται σαν γενικευμένες μεταφορές, που επιτρέπουν
την «αναπαράσταση» της πραγματικότητας›› (Αυδίκος, 1994).
β) Τις προσεγγίσεις που διανοίχτηκαν από τη φροϋδική ψυχανάλυση με το βιβλίο του
αμερικανού ψυχαναλυτή Br. Bettelheim, « The Uses of Enchantment: The Meaning
and Importance of Fairy Tales» 73 (Αυδίκος, 1994).
γ)Τις προσεγγίσεις που οφείλονται στις προεκτάσεις του έργου του Γιουνγκ, αρχής
γενομένης από το έργο της Μαρί-Λουίζ φον Φραντς κυρίως στο βιβλίο της «The
Interpretation of Fairy Tales 74» (Αυδίκος, 1994) και
δ)Τις προσεγγίσεις «μύησης» μέσω των παραμυθιών, με αφετηρία τις μελέτες για τα
αφρικανικά παραμύθια» (Αυδίκος, 1994).

2.2.1.1.Γενετική προσέγγιση

Η προσέγγιση αυτή ενδιαφέρεται για την χρονική και τοπική γένεση του
παραμυθιού ,στην οποία ανήκουν διάφορες θεωρίες που διαιρούνται με βάση το θέμα
της καταγωγής του παραμυθιού από την μια μεριά και το περιεχόμενο του παραμυθιού
72

Ένας σιδεράς πουλά την ψυχή του στον διάβολο κλείνοντας μαζί του συμφωνία, προκειμένου να
αποκτήσει ικανότητες (Da Silva, 2016).
73
Η γοητεία των παραμυθιών (Bettelheim, 2004)
74
Η ερμηνεία των παραμυθιών (Von Franz, 1996)
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από την άλλη (Λουκάτος, 1992). Η γενετική

προσέγγιση έχει δυο θεωρήσεις

(Μερακλής, 1999) :
●Τη μονογενετική:τα παραμύθια γεννήθηκαν σ’έναν τόπο και διαφοροποιήθηκαν
ταξιδεύοντας από μέρος σε μέρος (Μερακλής, 1999) και
●Tην

πολυγενετική75:τα

παραμύθια

ναι

μεν

γεννιόταν

σ’ένα

τόπο,αλλά

εμπλουτίζονταν κι από τις πολιτισμικές διαφορές των λαών (παραλλαγές) στη
μακροχρόνια πορεία τους (Μερακλής, 1999) .

2.2.1.1.1.Ινδοευρωπαϊκή θεωρία

Η θεωρία αυτή υποστηρίχθηκε

από τους αδερφούς Grimm,στη διάσημη

συλλογή τους με λαϊκά παραμύθια «Kinder und Haus- märchen» (Λουκάτος,
1992).Στην προσπάθειά τους να συνδέσουν τους αρχαίους Γερμανικούς μύθους με τα
παραμύθια διατύπωσαν την άποψη, ότι τα παραμύθια ήταν μεγάλης ιστορικής αξίας
και κατάλοιπα των αρχαίων μύθων ενός κοινού χώρου,του ινδοευρωπαικού
πολιτισμού, που μετακινήθηκαν μαζί με την Άρια φυλή
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στις νέες κοιτίδες της.

75

Οι εκπρόσωποι αυτής της θεωρίας επηρεάστηκαν από το βιβλίο The Golden Bough (1890) (Ο χρυσός
κλώνος) του ανθρωπολόγου Τζέιμς Τζωρτζ Φρέιζερ (James George Frazer, 1854-1941)στο οποίο,
τεκμηριώνει και διευκρινίζει τις ομοιότητες μεταξύ των μαγικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων σε
όλο τον κόσμο.Σύμφωνα με τον Stade (2010) ο Φρέιζερ υποστήριζε ότι η ανθρώπινη πίστη προχώρησε
σε τρία στάδια: την αρχέγονη μαγεία που αντικαταστάθηκε από τη θρησκεία κι αυτή με τη σειρά της
αντικαταστάθηκε από την επιστήμη (Stade, 2010).
76

Αρία φυλή ονομάζεται η φυλετική διάκριση που επικράτησε στα τέλητου 19ου μ.Χ. μέχρι τα μέσα
του 20ου αιώνα για να περιγράψει τους ομιλητές ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Ο όρος προέρχεται από την
αντίληψη ότι οι αρχαίοι πληθυσμοί που μιλούσαν ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και οι απόγονοι τους
αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων.Ο όρος Αρία φυλή συνδέεται κυρίως με το ναζισμό και
το ρατσισμό (de Lapouge, 1999).‹‹Οι αδερφοί Γκριμ ως ένθερμοι εθνικιστές συγκέντρωσαν μάλιστα
μέσα από το επιστημονικό δημιουργικό τους έργο ό,τι «γερμανικό» γλωσσικό υλικό έπεφτε στα χέρια
τους κι ως φιλόλογοι έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία της γερμανικής ενοποίησης. Άφησαν
στα παιδιά της αστικής τάξης μία κληρονομιά, μέσα από την οποία διαφαίνονταν όλες οι ιδεολογίες της
Γερμανίας του 18ου αιώνα, καταφέρνοντας έτσι να ομογενοποιήσουν ένα εξαιρετικά ετερογενές υλικό,
που μεταδίδονταν επί πάρα πολλά χρόνια, σε ένα αρμονικό σύνολο και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν
να συνθέσουν ένα έργο που ήταν και αστικό και «Γερμανικό» και το οποίο ανταποκρίνονταν πλήρως
και στα επιστημονικά ενδιαφέροντα αλλά και το «συναίσθημα» της εποχής››,σελ. 48 (Zipes J. , 1988 ).
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(Λουκάτος, 1992).Οι Άριοι «έφεραν μαζί με τη γλώσσα τους και τη θρησκευτική τους
μυθολογία,

μια φυσιοκρατική με ανθρωπομορφωτικά στοιχεία. Οι μύθοι τους

διαδόθηκαν,αναπτύχθηκαν ή ενώθηκαν σε μεγαλύτερες διηγήσεις.Καθώς περνούσαν
οι αιώνες εμπλουτίστηκαν με νέα στοιχεία (πολιτιστικά ή θρησκευτικά) φτάνοντας ως
τη σημερινή τους μορφή ,δηλαδή ως παραμύθια. Έτσι λοιπόν λόγω της κοινής
μονογενετικής τους καταγωγής τα παραμύθια του Ευρω-Ασιατικού κόσμου,είναι
όμοια» (Λουκάτος, 1992).
Η θεωρία αυτή στην πραγματικότητα δεν τεκμηρίωνε την ινδοευρωπαϊκή
προέλευση των παραμυθιών και άφηνε αναπάντητα ερωτήματα (Λουκάτος, 1992).

2.2.1.1.2.Μυθολογική θεωρία
Ο Max Muller το 1856 υποστήριξε ότι τα παραμύθια κατάγονται από ηλιακούς
μύθους των Ινδοευρωπαίων και περιλαμβάνονταν στο ιερό βιβλίο Ριγκ Βέντα (RigVeda77) (De Nicolás, 2003).Οι μύθοι αυτοί,αρχικά εξέφραζαν αφηρημένες έννοιες,
αλλά έχασαν την αρχική τους σημασία,όταν διαδόθηκαν από την Ινδία στους λαούς
της Ευρώπης και της Ασίας και στ’απομεινάρια αυτής της μυθολογίας οι λαοί
έφτιαξαν τα παραμύθια με σκοπό να την ερμηνεύσουν (Müller, 1890) .
Ο Muller παρέβλεψε όμως το γεγονός ότι η Ριγκ Βέντα δεν ήταν δημιούργημα
λαϊκής προέλευσης αλλά του ινδικού ιερατείου (Kurtz, 2015).

2.2.1.1.3.Ινδική θεωρία

77

Η Ριγκ Βέντα είναι ένα από τα σπουδαιότερα κλασσικά κείμενα του κόσμου. Είναι η κυριότερη από
τις ιερές γραφές των Ινδών και μπορεί να παρομοιαστεί με τα Ορφικά Κείμενα των αρχαίων Ελλήνων
και με τη Ζεντ Αβέστα του Ζωροάστρη. Η κοσμογονία, η γέννηση θεών, ηρώων και ανθρώπων, καθώς
και το νόημα της θυσίας στον κόσμο, όλα αυτά και ακόμη περισσότερα παρουσιάζονται σε αυτήν την
αρχαία βίβλο του Ινδουισμού,σελ. 273 (De Nicolás, 2003).
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Θεωρία που διατυπώθηκε από τον Γερμανό φιλόλογο και σανσκριτολόγο T.
Benfey το 1859, στην εισαγωγή της γερμανικής μετάφρασης της Pañcatantra (Benfey
T. S., 1859). Ο Benfey θεωρεί ότι οι μύθοι προέρχονται από τη Δύση , κυρίως από
τους ελληνικούς μύθους του Αισώπου, σε αντίθεση με τα παραμύθια που προέρχονται
από την Ινδία και την ινδουϊστική και βουδιστική της παράδοση (Benfey T. , 1859)
.Μέσα από την προφορική παράδοση πολλά απ’ αυτά ταξίδεψαν στο Μεσογειακό
χώρο και τη Δύση μέσω τριών δρόμων (Benfey T. , 1859):
α) Πριν από τον 10ο μ.Χ. αιώνα στη βόρεια Ασία ,κυρίως στη Μογγολία διαμέσου της
Κίνας και του Θιβέτ, στις συναντήσεις των ταξιδιωτών και των εμπόρων ή δρόμος του
μεταξιού78.
β) Μετά τον 10ο μ.Χ αιώνα στη Δύση ,κυρίως μέσα από μεταφράσεις (με έντονη όμως
την ισλαμική επίδραση), μέσω του Βυζαντίου, της Ιταλίας και της Ισπανίας ,τα τρία
δηλαδή βασικά σημεία επαφής των Αράβων με την Ευρώπη και
γ) Με τη γραπτή μετάδοση (Benfey T. , 1859).
Η θεωρία αυτή ξεπεράστηκε γιατί αποδείχτηκε ότι η Ινδία ήταν μεν μια από τις
κύριες πηγές δημιουργίας των παραμυθιών (Λουκάτος, 1992), όμως νεότερα
εθνολογικά πορίσματα βεβαιώνουν ότι κι άλλοι λαοί όπως λόγου χάρη οι Αιγύπτιοι
είχαν ολοκληρωμένα παραμύθια (Λουκάτος, 1992) συχνά μάλιστα μοιάζουν με τα
ευρωπαϊκά (Da Silva, 2016).
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Ως Δρόμος του Μεταξιού αναφέρεται το δίκτυο των εμπορικών δρόμων μεταξύ της Κίνας και των
κρατών που βρίσκονται στα δυτικά και στα νότια αυτής. Το δίκτυο αυτό απλωνόταν σε ολόκληρη
την Ασιατική ήπειρο, με έναρξη την Κίνα και προορισμό την Ινδία, την Περσία και τις περιοχές
της Μεσογείου, ενώ παράλληλα, μέσω του Ινδικού Ωκεανού, τα προϊόντα μεταφέρονταν μέσω των
θαλάσσιων διαδρομών προς την Ινδοκίνα, την Ινδία, την Αραβική χερσόνησο και τις χώρες
της ανατολικής Αφρικής. Ο Δρόμος του μεταξιού υπήρξε το σημαντικότερο εμπορικό δίκτυο από
την αρχαιότητα, μέχρι την σταδιακή εγκατάλειψή του μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453
(Khyade, 2016).
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2.2.1.1.4.Aνθρωπολογική θεωρία

Οι Andrew Lang και Edward Tylor,Άγγλοι ανθρωπολόγοι , το 1873 διατυπώνουν μια
νέα θεωρία ,σαφώς επηρεασμένοι από την θεωρία της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου
και υποστηρίζουν ότι

η καταγωγή των παραμυθιών πρέπει να αναζητηθεί στον

ανθρωπομορφισμό και στις ψυχικές δυνάμεις του πρωτόγονου ανθρώπου, που έβλεπε τη
φύση, τον ήλιο, τους ανέμους, κ.λ.π. σαν όντα με ψυχή (Lang, 1873). Υποστηρίζοντας ότι
ο ψυχικός και πνευματικός κόσμος όλων των πρωτόγονων ανθρώπων είχε ομοιότητα
(Tylor, 1871) ,θεωρούσαν

δυνατή την δημιουργία σε παράλληλο χρόνο παρόμοιων

βασικών διηγήσεων,σε σημεία του πλανήτη εντελώς διαφορετικά (Lang, 1873) .

2.2.1.1.5.Ιστορικογεωγραφική θεωρία

Είναι επίσης γνωστή και ως Φιλανδική Σχολή λόγω της καταγωγής των εισηγητών
της,του Φιλανδού λαογράφου και φιλόλογου Άντι Άαρνε (Antti Aarne 1867-1925)
και

του επίσης Φιλανδού λαογράφου Κάαρλι Κρον (Kaarle Krohn1863-1933)

(Λουκάτος, 1992),θεωρία που μελετά τον τόπο και τον χρόνο για την επεξεργασία του
παραμυθικού

υλικού

(Λουκάτος, 1992). Υποστήριξαν λοιπόν ότι ένα παραμύθι

μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με ένα σταθερό τρόπο, χωρίς σημαντικές
διαφοροποιήσεις στην ίδια

χώρα

(Λουκάτος, 1992). Όταν όμως το παραμύθι

μεταδίδεται σε κάποια άλλη χώρα, αλλάζει και προσαρμόζεται στο νέο πολιτιστικό
περιβάλλον (Krohn, 1981) .
Η Φιλανδική Σχολή

συγκέντρωνε τις παραλλαγές ενός παραμυθιού κατά

γεωγραφικές περιοχές, τις σύγκρινε και προσπαθούσε να εξάγει συμπεράσματα για
«το αρχέτυπο», να προσδιορίσει δηλαδή τον τόπο και τον χρόνο της πρώτης σύνθεσης
(Wolf-Knuts, 2000) .Από την θεωρία αυτή σχηματίστηκε κι ο διεθνής κατάλογος
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παραμυθιών Aarne – Thompson, με τίτλο «Types of Folktal» (Τύποι Παραμυθιών)
(Wolf-Knuts, 2000) .
Εισηγητής της ιστορικογεωγραφικής θεωρίας στην Ελλάδα υπήρξε ο Γ.Α.Μέγας
(Κυριακίδου-Νέστορος, 1997).

2.2.1.2.Συμβολική προσέγγιση

Η συγκεκριμένη προσέγγιση του λαϊκού παραμυθιού θεωρεί ότι τα πάντα μέσα σ’
αυτό έχουν μια συμβολική διάσταση (Προύσαλης, 2002) .Στα παραμύθια συναντάμε
τα τελευταία ίχνη αρχαίων μύθων και τελετουργιών ενηλικίωσης των πρωτόγονων
κοινωνιών (Van Gennep, 2013),λατρευτικές τελετές (τοτεμικοί μύθοι) και ίχνη
στοιχείων σχετικών με την πίστη στην επιστροφή των νεκρών στη γη (Cooper, 2007 ).
Το λαϊκό παραμύθι είναι μια δυναμική και πολυσήμαντη διήγηση (Μερακλής, 2007),
γιατί κρύβει κι έναν συμβολισμό σε κάθε στοιχείο του (Αναγνωστόπουλος, 1987) .Οι
ήρωες του παραμυθιού είτε είναι βασιλόπουλα ,είτε βασιλοπούλες,είτε δράκοι ,είτε
ζώα ,είναι φιγούρες με αμφισημία, καθώς μπορεί να έχουν θετική ή και αρνητική
χροιά (Αυδίκος, 1994) .
Το μαγεμένο δάσος μπορεί να είναι σύμβολο περιπέτειας και περιπλάνησης,
αλλά και χώρος όπου κάποιος μπορεί να συναντήσει το θαύμα (Cooper, 2007 ) .Ένας
πύργος μπορεί να συμβολίζει την προστασία αλλά και τη φυλακή, τον περιορισμό
(Cooper, 2007 ),ομοίως τ’αστέρια και η σελήνη μπορεί να βοηθούν τον ήρωα αλλά
και να είναι και « άντρο δαιμονικών δυνάμεων» (Cooper, 2007 ) .
Ο ακροατής δίνει στο παραμύθι μια προσωπική ερμηνεία,έναν προσωπικό
συμβολισμό εξωτερικεύοντας «τις ψυχικές του καταστάσεις » καθώς «το βαθύτερο
νόημα της κάθε ιστορίας είναι διαφορετικό από άτομο σε άτομο αλλά και μέσα στο
ίδιο το άτομο σε διαφορετικές περιόδους και στιγμές της ζωής του, ανάγοντας τη
σχέση του σε μια ‹‹προσωπική συνομιλία›› με το περιεχόμενο του παραμυθιού»
(Προύσαλης, 2002) .Το παραμύθι λοιπόν κινητοποιεί τις συμβολικές δραστηριότητες
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του νου (Bruner J. S., 1996).

2.2.1.3.Ψυχαναλυτική προσέγγιση
Εισηγητής αυτής της προσέγγισης υπήρξε ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης Sigmund
Freud (1856-1939) και συνεχιστής του ο Jung (1875-1961) (Προύσαλης, 2002) .Ο
Freud θεωρούσε ότι το παραμύθι προερχόταν από τα όνειρα και τις ασύνειδες σκέψεις
των

ακροατών,«συμβολικά

κωδικοποιημένες

εκφράσεις

των

υποσυνείδητων

διαδικασιών» (Προύσαλης, 2002), έχοντας παρατηρήσει ότι πολλοί ασθενείς του
χρησιμοποιούσαν στα όνειρά τους συμβολισμούς παρόμοιους με του παραμυθιού
(Wellbery, 1997) .Πίστευε έτσι ότι τα παραμύθια εκφράζουν εσωτερικές συγκρούσεις,
άγχη,κρυφούς φόβους κι επιθυμίες μας που βρίσκονται παγιδευμένα στο
υποσυνείδητό μας (Franz, 1997) .
Ερμήνευε δηλαδή τις λαϊκές ιστορίες και τα παραμύθια όπως τα όνειρα
(Wellbery, 1997) στα οποία συναντάμε κάποια από τα στοιχεία των παραμυθιών
(Wellbery, 1997) κι έκανε ανάλυση των συμβολισμών συγκεκριμένων γνωστών
παραμυθιών της τότε εποχής,όπως η «Κοκκινοσκουφίτσα» των αδερφών Grimm
(Wellbery, 1997).
Ο Jung (1875-1961) θεωρούσε κι αυτός τα παραμύθια μέρος και απόδειξη
αυτού που αποκαλούσε «συλλογικό ασυνείδητο» (Jung, 1990) δηλαδή αρχέτυπες
ιδέες που έχουν αποτυπωθεί από γενιά σε γενιά και πάντα τις κουβαλάμε όλοι μέσα
μας, ανεξάρτητα από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε (Jung, 1990): η
τροφοδότης μητέρα-φύση, ο κύκλος της ζωής, το σκοτεινό και μαύρο άγνωστο ή το
νερό ως έκφραση αναγέννησης (Jung, 1990).Για τους εκπροσώπους αυτής της
θεωρίας οι θεματικές ,που μέσω της χρήσης της συμβολικής γλώσσας και της
μεταφοράς πραγματεύονται τα περισσότερα παραμύθια

(Jung, 1990), είναι οι

ακόλουθες (Bettelheim, 2004):
−Άγχος γονεϊκής εγκατάλειψης
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−Οικογενειακές συγκρούσεις και αντιζηλίες
–Κοινωνική ωριμότητα
−Αυτοεκτίμηση
–Σεξουαλική ταυτότητα
−Σχέσεις παιδιών-γονιών
−Συναισθηματική ολοκλήρωση (Bettelheim, 2004).
Για τη θεραπεία των νευρώσεων θεωρούσαν

απαραίτητη προυπόθεση

τη

σύνδεση ανάμεσα στα όνειρα και στα παραμύθια (Jung, 1990) γιατί ο μύθος και το
όνειρο σχετίζονται λόγω των κοινών ψυχολογικών μηχανισμών τους (ΧατζητάκηΚαψωμένου, 2012) .Παρόλο που δεν κατάφερε ως θεωρία να δώσει μια ικανοποιητική
απάντηση για την προέλευση του παραμυθιού έδωσε όμως μια νέα διάσταση στη
μελέτη του (Σακελλαρίου, 1995) .

2.2.1.3.1. Θεωρία των ονείρων
Τα παραμύθια για τη θεωρία αυτή προέρχονται απ’τα όνειρα (Μαλαφάντης,
2006). Εκπρόσωποί της οι Ludwig Laistnen (1845-1896) και Friedrich von der Leyen
(1873-1966)που θεωρούσαν ότι «τα όνειρα και η σημασία τους είναι το νήμα για την
κατανόηση παραμυθιών, θρύλων και παραδόσεων» (Αυδίκος, 1994) ή με αλλα λόγια
στη φάση του ύπνου ο άνθρωπος ταξιδεύει σε άγνωστους τόπους και βιώνει πράγματα
παράξενα (Leyen, 1958). Όταν όμως ξυπνήσει, ‹‹διατηρεί έστω και τμηματικά την
ανάμνησή τους κι αν θελήσει να διηγηθεί ό,τι ονειρεύτηκε, δημιουργεί ένα παραμύθι»
(Αυδίκος, 1994).
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2.2.1.4 .Κοινωνιολογική προσέγγιση

Με κύριους εκπροσώπους τον Emile Durkheim (1857-1917),τον Kasper
Malinowski (1884-1917) και τον Franz Boas (1858-1942) η προσέγγιση αυτή
υποστηρίζει ότι «οι μύθοι εκφράζουν με λόγια αυτό που οι τελετουργίες εκφράζουν με
πράξεις , έχουν συμβολικό χαρακτήρα κι αποτυπώνουν τις αξίες και τις δομές της
εκάστοτε κοινωνίας.Ο μύθος και το παραμύθι δεν διαφοροποιούνται, καθώς συχνά
παρατηρείται αμφίδρομη ροή υλικού από το ένα είδος στο άλλο. Οι μύθοι συνδέονται
με την κοινωνία της κάθε εποχής και συμβάλλουν στη σταθερότητά της, καθώς δεν
έχουν μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).

2.2.1.4.1.Εθνολογική θεωρία
Εκπρόσωπός της είναι ο Γάλλος J. Bedier (1864- 1938) που έφτασε να αρνείται
κάθε δυνατότητα για τον καθορισμό τόπου και χρόνου στη σύνθεση ενός παραμυθιού
(Αυδίκος, 1994) .Το λαϊκό παραμύθι όμως, «έχει πάντα τις ρίζες του σε κάποια
γραπτή σύνθεση παλαιότερων χρόνων » (Αυδίκος, 1994) κι αυτό μπορεί εύκολα
ν’αποδειχθεί από τις έρευνες στους πρώτους πολιτισμούς των Κινέζων (Werner,
1994), των Αιγυπτίων (Meeks, 1995) ,και των Εβραίων (Hooke, 1963) .

2.2.1.4.2. Δομική θεωρία
Σύμφωνα με την Χατζητάκη-Καψωμένου(2012) ο Γάλλος εθνολόγος Levis Strauss
(1960) κάτω απ’ την ισχυρή επίδραση της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας θεωρεί
ότι «τα παραμύθια και οι μύθοι αποτελούν μέρη του κοινωνικού και φυσικού
περιβάλλοντος, στο οποίο δημιουργήθηκαν, προβάλλοντας τα προβλήματα της κάθε
κοινωνίας κι αποκαλύπτοντας τρόπους επίλυσης. Η ομοιότητα που παρουσιάζουν
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οφείλεται στη κοινή δομή που διέπει τον ανθρώπινο νου. Έτσι η σχέση μύθων και
παραμυθιών είναι συμπληρωματική και συγχρονική» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012)

2.2.1.4.3.Εκλεκτική θεωρία

Στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα διατυπώθηκε από τον

Γάλλο Paul

Delarue μια σύνθετη θεωρία (Taylor, 1957) που δίνει την εικόνα των νεότερων
απόψεων κι η οποία πιστεύει στην επίδραση της μυθολογίας του κάθε λαού, ιδιαίτερα
των Ινδοευρωπαίων, καθώς και στην επίδραση του τοπικού πολιτισμού, του
περιβάλλοντος και των συνθηκών της ζωής, στη διαμόρφωση του παραμυθιού
(Λουκάτος, 1992). Ο Delarue δεν ενδιαφέρεται όμως για απόκρυφα και μυστικά
στοιχεία στα κείμενα,αν και παραδέχεται την ύπαρξη μαγικής λατρείας και τελετών
στο παραμύθι (Λουκάτος, 1992) .

2.2.1.5.Μορφολογική προσέγγιση

Η μορφολογική προσέγγιση, έχει ως αφετηρία την μορφή του παραμυθιού και την
ανάλυσή του με κύριο εκπρόσωπό της τον Ρώσο V. Propp (Αυδίκος, 1994) .Ο
V.Propp (1895-1970) μέσα από το έργο του ‹‹Μορφολογία του Παραμυθιού ››
(Morfologija skazki), προσπάθησε να προσδιορίσει τι είναι τα παραμύθια, ποιό είναι
δηλαδή το περιεχόμενό τους και ποιά η ομοιότητα μεταξύ των παραμυθιών διάφορων
λαών (Αυδίκος, 1994) .
Υποστήριξε ότι η κατάτμηση του παραμυθιού στα συστατικά του μέρη και η
μεταγενέστερη επεξεργασία του ήταν ο ορθότερος τρόπος μελέτης του (Propp V. V.,
1991). Ερευνώντας μια ιδιαίτερα πλούσια συλλογή από ρωσικά λαϊκά παραμύθια
κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι ιστορίες τους περιείχαν όλες τα ίδια
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επαναλαμβανόμενα μοτίβα κι ότι αυτό που άλλαζε ήταν τα ονόματα των ηρώων, οι
καταστάσεις στις οποίες βρίσκονταν και η αλληλουχία των ‹‹ενεργειών των
προσώπων›› ή ‹‹λειτουργιών›› (Propp, 1991). Έτσι «μια ιστορία μπορεί να
χρησιμοποιεί λίγες, πολλές ή και όλες τις λειτουργίες, τις οποίες μπορεί ν’αναγνωρίσει
κανείς και σε άλλα λογοτεχνικά είδη ή στο μοντέρνο παραμύθι» (Αυδίκος, 1994).
Στη δομή του παραμυθιού κατέγραψε εφτά κύκλους δράσης (Αυδίκος, 1994):
1.Κύκλος δράσης του ανταγωνιστή.
2.Κύκλος του δωρητή ή του προμηθευτή.
3.Κύκλος δράσης του βοηθού.
4.Κύκλος δράσηςτης πριγκίπισσας και του πατέρα της.
5.Κύκλος δράσηςτου αποστολέα.
6.κύκλος δράσης του ήρωα και
7.Κύκλος δράσης του ψεύτικου ήρωα. (Propp, 1991)
Ένα πρόσωπο «μπορεί να συναντάται σε πολλούς κύκλους δράσης, όπως και το
αντίστροφο, δηλαδή ένας κύκλος δράσης να κατανέμεται σε αρκετά πρόσωπα»
(Αυδίκος, 1994) .Απομόνωσε επίσης τις εξής 31 λειτουργίες του παραμυθιού (Propp,
1991):
1. Απουσία π.χ. ενός μέλους της οικογένειας .
2.Απαγόρευση, που απευθύνεται στον ήρωα.
3.Παράβαση της απαγόρευσης .
3.Διερεύνηση από τον ανταγωνιστή των ενεργειών του ήρωα.
5.Εκχώρηση πληροφοριών στον ανταγωνιστή, σχετικά με τον ήρωα.
6.Εξαπάτηση του ήρωα από τον ανταγωνιστή.
7.Συνενοχή του ήρωα λόγω εξαπάτησης.
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8.Δολιοφθορά από τον ανταγωνιστή.
9.Μεσολάβηση (παράκληση ή εντολή στον ήρωα να φροντίσει για κάποια έλλειψη ή
δυστυχία).
10.Έναρξη αντενέργειας από τον ήρωα.
11.Αναχώρηση του ήρωα από κάποιον τόπο.
12.Επέμβαση δωρητή ,ως βοήθεια προς τον ήρωα.
13.Αντίδραση ήρωα προς τον δωρητή.
14.Εφοδιασμός του ήρωα.
15.Μετακίνηση του ήρωα προς άλλον τόπο.
16.Πάλη του ήρωα με τον ανταγωνιστή.
17.Στιγμάτισμα του ήρωα.
18.Νίκη του ήρωα έναντι του ανταγωνιστή.
19.Εξάλειψη δυστυχίας / έλλειψης.
20.Επιστροφή του ήρωα.
21.Καταδίωξη του ήρωα.
22.Διάσωση του ήρωα από καταδίωξη.
23.Μη αναγνωρίσιμη άφιξη του ήρωα, ο οποίος καταφτάνει, μεταμφιέζεται ή αλλάζει
εμφάνιση με μαγικό τρόπο.
24.Αβάσιμες απαιτήσεις προς τον ήρωα.
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25.Δύσκολο πρόβλημα που δίνεται στον ήρωα.
26.Λύση του προβλήματος.
27.Αναγνώριση του ήρωα.
28.Ξεσκέπασμα του ανταγωνιστή.
29.Μεταμόρφωση του ήρωα.
30.Τιμωρία του ανταγωνιστή .
31.Γάμος του ήρωα (Propp, 1991).
Δεν υπάρχουν βέβαια σε όλα τα παραμύθια όλες οι λειτουργίες (Ροντάρι, 2003) .Ένα
παραμύθι μπορεί να ξεκινάει με την πρώτη λειτουργία ,την έβδομη ή τη δέκατη πέμπτη,
αλλά δε μπορεί να κάνει άλματα προς τα πίσω για να ανακτήσει τις λειτουργίες που άφησε
(Ροντάρι, 2003) .Πάνω σ’αυτό το μοντέλο ο Georges Jean (1996)ενίσταται γιατί θεωρεί
ότι ο Propp βλέπει το παραμύθι ως μηχανισμό και τελικά δεν αναδεικνύεται το
φανταστικό του στοχείο (Jean, 1996).Θεωρεί λοιπόν ότι στην προσπάθεια να βάλουμε
τις παραμυθιακές αφηγήσεις μέσα σε μοντέλα που λειτουργούν τέλεια, καταλήγουμε
να καταπνίγουμε τις ιστορίες και το φανταστικό στοιχείο να πέφτει στο κενό (Jean,
1996) .

2.2.1.5.1.Οι «επικοί νόμοι» του Olrik
Ο Δανός φιλόλογος και λαογράφος Axel Olrik κι ο Ελβετός φιλόλογος και
παραμυθολόγος Max Lüthi προσεγγίζουν το παραμύθι από μια φιλολογική άποψη
( (Σακελλαρίου, 1995), (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012), (Δάρδα-Ιορδανίδου, 2008)
).Ο Lüthi ενδιαφέρεται για την οργάνωση, τα θέματα του παραμυθιού,τους ήρωες και
«τα υφολογικά χαρακτηριστικά του» (Σακελλαρίου, 1995) ,ενώ ο Olrik διατύπωσε
τους λεγόμενους «επικούς νόμους» που αφορούν τα παραμύθια, τους μύθους, τις
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παραδόσεις και τη λογοτεχνία γενικότερα (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
Οι επικοί νόμοι είναι οι εξής (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012):
1.Ο νόμος της έναρξης:
Το παραμύθι ξεκινά με μια ήρεμη εισαγωγή και η αγήγηση εξελίσσεται σταδιακά.
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
2.Ο νόμος της επανάληψης:
Οι συχνές επαναλήψεις που δίνουν ένταση στην πλοκή (Χατζητάκη-Καψωμένου,
2012).

.

3. Ο νόμος των τριών ή του αριθμού τρία:
Ο τυπικότερος και συχνότερος νόμος που δηλώνει‹‹ τον μέγιστο απ’τους
τυπικότερους

και

συχνότερους

νόμους

,τον

μέγιστο

αριθμό

διαφορετικών

ατόμων,γεγονότων,αντικειμένων» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
4. Ο νόμος της δυαδικότητας ή των δύο προσώπων σε μία σκηνή:
Στο ίδιο επεισόδιο παρόντα είναι συνήθως μόνο δύο πρόσωπα και την ίδια στιγμή.
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
5.Ο νόμος της αντίθεσης:
Οι αντίθετοι χαρακτήρες βρίσκονται πάντα ανιμέτωποι
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(Χατζητάκη-Καψωμένου,

2012).
6.Ο νόμος των διδύμων:
O Olrik προσδίδει μια ‹‹ιδιαίτερη σημασία στην λέξη δίδυμοι, είναι τα πρόσωπα που
έχουν ίδιο ρόλο εμφανίζονται ως αδύναμοι ήρωες κι όταν δυναμώσουν γίνονται συχνά
ανταγωνιστές, ενώ όταν αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, γίνονται

πάντα μεταξύ

τους ανταγωνιστές.›› (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012)

79

‹‹Η δομή των παραμυθιών στηρίζεται πάνω στα αντιθετικά ζεύγη, σε μια δυαδικότητα που εξαλείφει
τα γκρίζα σημεία. Έχουμε καλό και κακό, ομορφιά και ασχήμια, φτώχεια και πλούτο, χαζό και έξυπνο,
έχουμε νέο και γέρο. Από τη μία η ζωή στις αρχές της, με τη μορφή του ήρωα συνήθως και όλα όσα
κουβαλάνε τα νιάτα∙ από την άλλη, η ζωή στη δύση της, με ό,τι σέρνουν πίσω τους τα γηρατειά -τη
ζωή και τον θάνατο, με λίγα λόγια. Οι προβληματισμοί γύρω από αυτά τα τελευταία είναι
πανανθρώπινοι και οικουμενικοί, άρα σίγουρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τα παραμύθια ανά
τον κόσμο›› (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
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7.Ο νόμος της επικέντρωσης σε έναν κύριο χαρακτήρα:
Η αφήγηση επικεντρώνεται στο κυριότερο πρόσωπο, τον πρωταγωνιστή ,η πλοκή
στήνεται γύρω απ’αυτόν. (Δάρδα-Ιορδανίδου, 2008)
8. Ο νόμος της μονοεπεισοδιακής ακολουθίας της δράσης:
Η πλοκή του παραμυθιού είναι απλή,η μια σκηνή

οδηγεί στην επόμενη, και ο

αφηγητής δεν επιστρέφει σε προηγούμενες σκηνές (Δάρδα-Ιορδανίδου, 2008) και
9.Ο νόμος της ενότητας της πλοκής:
Παρόμοια αντικείμένα περιγράφονται απλά και όσο γίνεται πιο όμοια( (Καπλάνογλου,
2010) (Δάρδα-Ιορδανίδου, 2008) ).

2.2.1.6.Φεμινιστική προσέγγιση

Σχετικά πρόσφατη προσέγγιση γύρω από τις αξίες των λαϊκών παραμυθιών, που
δεν επικροτούνται για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (Κανατσούλη, 2008) .Ξεκίνησε
απ’ τις αρχές της δεκαετίας του ’70 γιατί το φύλο (gender80-κοινωνικό φύλο) ως
παράμετρος μελέτης συνειδητοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια (Κανατσούλη, 2008).
Σύμφωνα με την Κανατσούλη (2008) οι βάσεις της τέθηκαν από την Elaine
Showalter

81

( 1941-) τη Lois Kuznets

82

και τη Virginia Wolf

83

(Κανατσούλη,

80

Κοινωνικό φύλο (αγγλ. gender) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που παραπέμπουν στην
αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα και διαχωρίζουν τη μία κατάσταση απ’ την άλλη. Για αυτά τα
χαρακτηριστικά λαμβάνεται υπόψη το βιολογικό φύλο (π.χ. αρσενικό, θηλυκό ή ίντερσεξ), η κοινωνική
δόμηση των φύλων (ρόλοι των φύλων) ή η ταυτότητα φύλου (Udry, 1994).
81
Αμερικανίδα λογοτέχνης κριτικός, φεμινίστρια και συγγραφέας σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα.
Είναι ένας από τους ιδρυτές της φεμινιστικής λογοτεχνικής κριτικής στην ακαδημαϊκή κοινότητα των
Ηνωμένων Πολιτειών,που εισηγαγε τον όρο Γυναικοκρατισμός ή η γυναικοκριτική( Gynocriticism or
gynocritics),ένα λογοτεχνικό πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην κατασκευή ενός «γυναικείου
πλαισίου για την ανάλυση της γυναικείας λογοτεχνίας» (Barry, 2017).
82
Ομότιμη καθηγητρια παιδικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο .Στο βιβλίο της,
‹‹When Toys Come Alive›› (1994) υποστηρίζει ότι τα παιχνίδια λειτουργούν ως μεταβατικά
αντικείμενα ανάμεσα στις επιθυμίες των παιδιών και των ενηλίκων (Barry, 2017).
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2008).«Οι ιδέες και οι αξίες αναφορικά με το γυναικείο φύλο κρίθηκαν αναχρονιστικές
και το περιεχόμενο των παραμυθιών σχολιάστηκε ποικιλότροπα για τη διατήρηση
σεξιστικών προκαταλήψεων » (Κανατσούλη, 2008).
Τα λαϊκά παραμύθια και ιδιαίτερα η γνωστότερη ανά τον κόσμο συλλογή τους,
αυτή των αδελφών Grimm(«Kinder und Haus- märchen»:Παιδικά Παραμύθια),
βρέθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στο στόχαστρο των φεμινιστριών κριτικών,για τον
τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι ηρωίδες των παραμυθιών και τους ρόλους που
αναλαμβάνουν (Κανατσούλη, 2008). H Bottigheimer ,η πιο μαχητική απ’ αυτές,
υποστηρίζει ότι τα παραμύθια των Grimm, με ελάχιστες εξαιρέσεις, απεικονίζουν
γυναίκες παθητικές,σιωπηλές, κατευθυνόμενες είτε από τις περιστάσεις είτε από μια
κυριαρχική αντρική φιγούρα (Bottigheimer, 2010) κι ότι οι Grimm « επέβαλαν στα
παραμύθια μια ορισμένη συμβατική ηθική βασισμένη σε έναν πατριαρχικό και
συντηρητικό κοινωνικό κώδικα ( π.χ.η σιωπή και ο λόγος των γυναικών)››
(Κανατσούλη, 2008). Η Maria Tatar
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συμφωνεί προσθέτοντας ότι οι αδερφοί Grimm

επεξεργάστηκαν και τροποποίησαν εκ νέου τα παραμύθια για να δώσουν μεγαλύτερη
έμφαση στη σκληρή τιμωρία των γυναικών (Tatar, 1993) .Οι ρόλοι των γυναικών στο
παραμύθι δεν είναι αυτοί που το γυναικείο φύλο μπορεί να αναλάβει, αλλά αυτοί που
«οι άνδρες ως κρατούντες και "ισχυρό φύλο" θεωρούν ότι πρέπει να αναλάβουν οι
γυναίκες, ώστε να μην κλονισθεί η ανδρική κυριαρχία » (Κανατσούλη, 2008). Η
ηρωίδα στο παραμύθι «είναι πάντα γλυκιά, χαρούμενη ,πανέμορφη και περιμένει τον
άνδρα-πρίγκιπα να την βγάλει από την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει»
(Κανατσούλη, 2008) .Για παράδειγμα «Η Ωραία κοιμωμένη» όπως και η «Χιονάτη»,
«περιμένουν το φιλί του πρίγκιπα για να επανέλθουν στη ζωή, η καλή κόρη πρέπει να
είναι υπάκουη και ευγενική, η καλή σύζυγος όμορφη, νοικοκυρά και πιστή σύντροφος
.Άλλοι ρόλοι αποτελούν παραδοσιακά πρότυπα ,όπως της κακιάς μητριάς, της
«παθητικής παρθένας», της σιωπηλής συζύγου, της

απαίσιας μάγισσας κλπ.»

83

Αγγλίδα μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος, που θεωρήθηκε πρωτοπόρος και νεοτερίστρια
λογοτέχνης στον 20ό αιώνα και μια από τους μεγαλύτερους καινοτόμους στην αγγλική γλώσσα (Barry,
2017) .
84
Αμερικανίδα ακαδημαϊκός που ασχολείται με την παιδική λογοτεχνία, τη γερμανική λογοτεχνία και τη
λαογραφία (Haase, 2004) .
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(Κανατσούλη, 2008).
Η Christa Kamenetsky και ο Jack Zipes διαφωνούν,υποστηρίζοντας τη σύνδεση
της συμπεριφοράς των δυο φύλων με τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες( (Kamenetsky,
1992), (Zipes J. , 1988 ) ).Τα παραμύθια υποστηρίζουν πρέπει να διαβάζονται
περισσότερο διαχρονικά, να ανακαλύπτεται η ιδιαίτερη συμβολική τους γλώσσα, κι
όχι « ως αντιπροσωπευτικές για τα δύο φύλα έμφυλες συμπεριφορές›› ( (Kamenetsky,
1992), (Zipes J. , 1988 ) ), διότι τα παραμύθια δεν είναι μόνο αντανακλάσεις ψυχικών
διεργασιών

(Bettelheim,

2004)

αλλά

και

κοινωνικοπολιτισμικών

επιρροών

(Κανατσούλη, 2008).

2.2.1.7.Φιλολογική προσέγγιση
Η προσέγγιση αυτή «δεν ενδιαφέρεται για τις αλληγορίες και τους συμβολισμούς
αλλά για τα δομικά ή πραγματολογικά στοιχεία του παραμυθιού (μοτίβα, ήρωες
κ.λ.π.) και τη σχέσης τους με τις αξίες της σύγχρονης εποχής (Αναγνωστόπουλος Β. ,
2007). Στόχος της είναι (Αναγνωστόπουλος Β. , 2007) :
‹‹α)Η γλωσσική, ηπραγματολογική και η ιδεολογική μελέτη του λαϊκού παραμυθιού
β)Η μελέτη της συνέχειας του λαϊκού πολιτισμού και των δημιουργημάτων του μέσα
στο λαϊκό παραμύθι και
γ) Η εξέταση των προϋποθέσεων για τη διαχρονικότητα του λαϊκού παραμυθιού»
(Αναγνωστόπουλος Β. , 2007).
Προκειμένου ν’ αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο η κάθε προσέγγιση
αντιμετωπίζει και αναλύει το λαϊκό παραμύθι , η Tatar M. (2017) αναλύει με ένα
συγκριτικό τρόπο το παραμύθι «Η Κοκκινοσκουφίτσα» (Κανατσούλη, 2008):
●Από ιστορικής απόψεως: το παραμύθι μπορεί να θεαθεί ως ένα ιστορικό κείμενο που
παρουσιάζει τις ιεροτελεστίες της εποχής του.
●Από συμβολικής απόψεως:Ο λύκος συμβολίζει τον πειρασμό,την κυριαρχία των
κατώτερων ενστίκτων μας επί των ηθικών αρχών μας,την εγωιστική,άγρια, βίαια και
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δυνητικά καταστροφική φύση του αρσενικού. Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι ένα παιδί
που δεν έχει υπερνικήσει τις οιδιπόδειες συγκρούσεις της, όταν όμως βγαίνει απ’την
κοιλιά του λύκου, το παιδί πλέον συμφιλιώνεται με τις αλλαγές του σώματός του,την
ιδέα της εγκυμοσύνης και της γέννας.Η γιαγιά είναι ο παλιός χρόνος, η σοφία, η
γνώση κι ο ξυλοκόπος που κόβει δέντρα (κόβει το σκοτάδι) είναι η πατρική φιγούρα,η
αλτρουϊστική και προστατευτική φύση του αρσενικού.
●Από ψυχαναλυτικής απόψεως: Η μετάβαση από την κοριτσίστικη ανεμελιά στις
υποχρεώσεις μίας γυναίκας, η περιγραφή της θηλυκής εφηβείας. Το κόκκινο
σκουφάκι, συμβολίζει τον έμμηνο κύκλο.
●Από μορφολογικής απόψεως: Το παραμύθι αποτελείται από τέσσερα βασικά
πρόσωπα, έχει μια τριμερή διάκριση περιεχομένου κλπ. και
●Από φεμινιστικής απόψεως: Η Κοκκινοσκουφίτσα «κατασπαράζεται »από το λύκο
δηλαδή η γυναίκα υποτάσσεται ολοκληρωτικά στον άνδρα (Tatar, 2017) .

2.3.Ταξινόμηση τoυ παραμυθιoύ

Σύμφωνα με τον Propp (1928), «μια ορθή ταξινόμηση είναι ένα από τα πρώτα
βήματα της επιστημονικής περιγραφής. Από την ορθότητα της ταξινόμησης εξαρτάται
και η ορθότητα της μελέτης του παραμυθιού...» (Propp V. V., 1991) .Έτσι προτείνει
την εξής ταξινόμηση του παραμυθιού (Propp V. V., 1991) :
●Κατά κατηγορίες
●Κατά υποθέσεις και
●Κατά ζεύγη (Propp V. V., 1991).

2.3.1.Κατά κατηγορίες
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Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα παραμύθια με βάση το περιεχόμενό τους
(Μαλαφάντης, 2006). Ο Wilhelm Wundt (1832-1920) διακρίνει επτά κατηγορίες
παραμυθιών (Salomon, 1909):
●Μυθολογικά παραμύθια-μύθοι
●Μαγικά παραμύθια
●Βιολογικά παραμύθια και μύθοι
●Μύθοι για ζώα
●Παραμύθια για την «προέλευση»
●Αστεία παραμύθια και μύθοι
●Ηθικοί μύθοι(Salomon, 1909)
Η βασική αδυναμία της υπόθεσης αυτής είναι ότι ένα παραμύθι μπορεί ν’ανήκει
σε περισσότερες από μια κατηγορίες (Αυδίκος, 1994).

2.3.2.Κατά υποθέσεις
Αναγνωρίζοντας ότι πολλά παραμύθια έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, ο
Φιλανδός λαογράφος Antti Aarne, εκπρόσωπος της ιστορικο-γεωγραφικής σχολής,
πρότεινε και συνέθεσε την μέθοδο αυτή (Aarne A. &., 1964) την οποία συμπλήρωσε
και ολοκλήρωσε ο Stith Thompson (Thompson S. , 1977). Ο κατάλογος AarneThompson έχει γίνει αποδεκτός από τους λαογράφους όλου του κόσμου,γιατί τους
επιτρέπει να έχουν έναν κοινό κώδικα επιστημονικής επικοινωνίας, έρευνας και
μελέτης (Dundes, 1997). Τα παραμύθια

έτσι ομαδοποιούνται σύμφωνα με τη

συνολική τους πλοκή και τα κοινά τους στοιχεία (Aarne A. &., 1964) .Το μειονέκτημα
αυτής της ταξινόμησης είναι ότι μπορεί να διαγράψει την ιδιαιτερότητα και τις
λεπτομέρειες μιας ιστορίας (Grant, 1973).
Το 2004 ο Hans-Jörg Uther παρατηρώντας ότι πολλές από τις παλαιότερες
περιγραφές ήταν περιστασιακές και συχνά ασαφείς εμπλούτισε το σύστημα αριθμών
AT προσθέτοντας περισσότερες ιστορίες από την ανατολική και τη νότια Ευρώπη,
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καθώς και ‹‹μικρότερες αφηγηματικές μορφές›› σ’ αυτή την εκτεταμένη λίστα (Uther,
2004) .
Στον κατάλογο αυτό, περιέχονται 2500 μοτίβα (Types) παραμυθιών, που είναι τα
εξής (Uther, 2004):
●ΑΤ ,1-299 μύθοι ζώων με πρωταγωνιστές ζώα.
Οι μύθοι αυτοί σχετίζονται άμεσα με τους μύθους του Αισώπου. Το περιεχόμενό τους
είναι κατά κανόνα διδακτικό και οι πρωταγωνιστες είναι ζώα, ζώα και άνθρωποι ή
μόνο άνθρωποι85. (Μαλαφάντης, 2006)
●ΑΤ, 300-1199 ,καθαρά παραμύθια.
Χωρίζονται κι αυτά σε κατηγορίες (Uther, 2004):
α) Μαγικά παραμύθια (ΑΤ 300-749) με μάγισσες,δράκους ,ξωτικά.
Ειδικότερα (Μαλαφάντης, 2006) :
I.300-399 υπερφυσικοί αντίπαλοι
II.400-459 υπερφυσικός ή μαγεμένος σύζυγος
III.460-499 υπερφυσικοί άθλοι
IV.500-559 υπερφυσικοί βοηθοί
V.560-649μαγικά αντικείμενα
VI.650-699 υπερφυσική δύναμη και γνώση υπερφυσική
VII.700-743 διηγήσεις για το υπερφυσικό στοιχείο(Μαλαφάντης, 2006) .
β) Θρησκευτικά παραμύθια ή συναξαρικά παραμύθια86, (ΑΤ 750-779)( (Μέγας, 1967)
(Μαλαφάντης, 2006) )και
γ) Νουβέλες,κοσμικά παραμύθια87 και της τύχης

88

,(ΑΤ 850-999) ( (Μαλαφάντης,

2006) , (Μερακλής, 1999))

85

Ο Δ. Λουκάτος μιλώντας για τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα λέει ότι, «ο μύθος γύρω από το ζώο
ήταν κάποτε και εκδήλωση φόβου και λατρείας... Κάποτε με το νόμο της ομοιοπαθητικής μαγείας, τα
παθήματα των ζώων έμπαιναν μέσα στους μύθους για να σώσουν τη γεωργική παραγωγή, για να
εξουδετερώσουν τους κινδύνους της κτηνοτροφίας ή για να προστατεύσουν τον άνθρωπο από την
απειλή πολλών κακών» (Λουκάτος, 1992) .
86
Εμπνέονται από την Γραφή και τους Βίους των Αγίων ή παρουσιάζουν σκηνές με την εμφάνιση του
Χριστού και των Αποστόλων στη Γη ((Μέγας, 1967) (Μαλαφάντης, 2006)).
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●ΑΤ 1000-1119,Παραμύθια για τον κουτό διάβολο (Μαλαφάντης, 2006) ή δράκο

89

(Αυδίκος, 1994).
●ΑΤ 1200-1999, ευτράπελες διηγήσεις90( (Αυδίκος, 1994), (Μαλαφάντης, 2006) ). Ο
Μέγας προτείνει στις ευτράπελες διηγήσεις τέσσερις κατηγορίες παραμυθιών (Μέγας,
1967):
Α)Τα τοπικά «σκώμματα»

91

κοινωνικών ομάδων

(Μέγας, 1967).Ο Μερακλής

(Μερακλής, 1980) είχε κατατάξει τα «σκώμματα» στις εξής κατηγορίες:
●Η ανθρώπινη κουταμάρα 92(AT 1200-1349)
●Οι συζυγικές σχέσεις 93(AT 1350-1439)
●Άλλα θέματα (AT 1440-1874):« Σχέσεις μεταξύ αδερφών, σχέσεις πεθεράς και
νύφης, η ερωτική ροπή της γριάς, η κακία, η πονηριά του γέρου, οι παπάδες και το
ιερατικό σχήμα» (Αυδίκος, 1994).)
●Η έννοια του γκροτέσκου94 (AT 1875-1999
Β) Κυρίως ευτράπελες διηγήσεις: μοιάζει με την προηγούμενη κατηγορία αλλά οι
διηγήσεις είναι μεγαλύτερες (Αυδίκος, 1994).
Γ)Τα ευτράπελα παραμύθια 95 (Λουκάτος, 1992) και

87

Εμφανίζονται την εποχή της Αναγέννησης με θέματα της καθημερινότητας ,όπου περιγράφεται ο
έρωτας απλών ανθρώπων ή βασιλιάδων χωρίς να συναντάμε το μαγικό και υπερφυσικό στοιχείο.Το
παραμύθι εξελίσσεται συνήθως γύρω από τη λύση ενός αινίγματος (Μαλαφάντης, 2006) .
88
Τα παραμύθια της τύχης ή Tales of Fates, ( ΑΤ 930- 949) εκφράζουν την αντίληψη για το
αναπόφευκτο της μοίρας δηλαδή,«Ό, τι γράφει, δε ξεγράφει» σύμφωνα με το λαϊκό ρητό (Μερακλής,
1999).
89
Εδώ είναι έντονο το στοιχείο της παρωδίας με ιστορίες διασκεδαστικές όπου δράκοι εξαπατώνται,
βασανίζονται και ταλαιπωρούνται ,αλλά στο τέλος ένας ήρωας με μικρότερη σωματική δύναμη ,αλλά
πανέξυπνος, τους σκοτώνει (Αυδίκος, 1994).
90
Σύμφωνα με τον Μαλαφάντη( 2006) ο Γερμανός λαογράφος Retsch θεωρεί ότι απ’αυτές ξεκίνησε το
παραμύθι (Μαλαφάντης, 2006).Γενικά,οι άνθρωποι έχουν την τάση να σατιρίζουν τραγικές
καταστάσεις ή να αντιμετωπίζουν περιγελαστικά το περιβάλλον τους (Αυδίκος, 1994) .Τα παραμύθια
αυτά δεν έχουν λοιπόν διδακτικό χαρακτήρα (Μαλαφάντης, 2006).
91
«Με σκωπτική διάθεση απευθύνονται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες όπως παπάδες, γυναίκες, γριές,
λαίμαργους και τεμπέληδες» (Μέγας, 1967).
92
Εδώ συναντάμε το αντιθετικό ζευγάρι κουταμάρα-εξυπνάδα (Μέγας, 1967).
93
Κυριαρχεί η συζυγική απιστία και θύμα της απιστίας συνήθως είναι ο άνδρας (Μερακλής, 1999).
«Πολλοί πιστεύουν ότι εδώ υπάρχει αναστροφή της κοινωνικής πραγματικότητας επιθυμώντας η
γυναίκα αφηγήτρια να εκδικηθεί τον άνδρα που είχε τη δυνατότητα και την κοινωνική δραστηριότητα
να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις χωρίς να στιγματίζεται κονωνικά» (Μερακλής, 1999) .
94
Το χονδροειδές,με κυρίαρχο το ψέμα (Μερακλής, 1999).
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●ΑΤ 2000-2499,τυπολογικά παραμύθια.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα κλιμακωτά96,(ΑΤ 2000-2199) (Μαλαφάντης,
2006), τα απαντητικά που μοιάζουν με λίμερικ97, (ΑΤ 2200-2249) (Μαλαφάντης,
2006) και τα γενικά τυπολογικά, (ΑΤ 2300-2399) παραμύθια που δε μπορούν να
ενταχθούν σε κάποιο τύπο (Μαλαφάντης, 2006) .

2.3.3.Κατά ζεύγη
Η ταξινόμηση αυτή εφαρμόστηκε απο τον Vladimir Propp (Propp V. V., 1991).
Μελετώντας πάνω από εκατό ρωσικά μαγικά παραμύθια εισάγει ένα νέο όρο, τις
λειτουργίες (Propp V. V., 1991) .Λειτουργία κατά τον Propp ειναι «η ενέργεια ενός
δρώντος προσώπου, που ορίζεται από την άποψη της σημασίας για την εξέλιξη και
την πορεία της δράσης» (Propp V. V., 1991). Η κατά ζεύγη ταξινόμηση δημιουργεί
τέσσερις κατηγορίες, με την προϋπόθεση να εμφανίζονται τα ζεύγη πάλη- νίκη και
πρόβλημα- λύση (Propp V. V., 1991) :
●Εξέλιξη θέματος μέσα απ’το ζεύγος πάλη-νίκη.
●Εξέλιξη θέματος μέσα απ’το ζεύγος,πρόβλημα-λύση.
●Εξέλιξη μέσω των δύο ζευγών.
●Εξέλιξη χωρίς κανένα από τα δύο (Propp, 1991).
2.4. Είδη παραμυθιών
95

«Υποομάδα των καθαρών παραμυθιών με κάποια μαγικά στοιχεία και ήρωες καθημερινούς
ανθρώπους, που διακωμωδούν σοβαρές καταστάσεις. Έχουν ρεαλιστικό χαρακτήρα και μια ροπή που ο
Λουκάτος θεωρεί προς τα άσεμνα θέματα και την ηθική παρεκτροπή, σε αντίθεση με το παραμύθι που
είναι υπερασπιστής της ηθικής τάξης» (Λουκάτος, 1992).
96
Τα παραμύθια αυτά αναπτύσσονται κλιμακωτά από ένα αντικείμενο, πρόσωπο, ή γεγονός σε ένα
άλλο (Μαλαφάντης, 2006) .
97
Λίμερικ ονομάζεται ένα είδος ποίησης, με χαρακτηριστική, σύντομη, χιουμοριστική σύσταση μίας
στροφής πέντε στίχων και ομοιοκαταληξία aabba. Τα ποιήματα του είδους λίμερικ διηγούνται μια
σύντομη ιστορία, και καταλήγουν σε ένα ανέκδοτο. Τα λίμερικ πρωτοδημοσιεύτηκαν στην Αγγλία,με
ρίζες από παραδοσιακές φόρμες στα 1719. Αναγνωρίστηκαν ως δόκιμο ποιητικό είδος το 1846, με το
έργο του Edward Lear: «το βιβλίο των ανοησιών» (The book of nonsense) (Tizhoosh, 2006) .
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Η κατηγοριοποίηση του παραμυθιού, βοήθησε και στην απαρίθμηση των ειδών
του (Σακελλαρίου, 1995).Έχουμε έτσι ‹‹τα εξής είδη

(Σακελλαρίου, 1995):

●Εθνολογικά98
●Μυθολογικά99
●Ονειρικά ή μαγικά100
●Λαϊκές αντιλήψεις για τη σημασία της παλικαριάς ,της δειλίας, της εξυπνάδας, της
κουταμάρας.
●Διεθνή παραμύθια,οι γνωστές παραλλαγές101 π.χ. «Η Σταχτοπούτα».
●Ανατολίτικα,όπως το πασίγνωστο «Παραμύθια της Χαλιμάς».
●Παραμύθια από την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία.
●Παραμύθια που οι ρίζες τους αναζητούνται «στην αποσύνθεση παλαιότερων
μεσαιωνικών θρύλων, τραγουδιών ή

σε

έπη

όπως

του

Διγενή

Ακρίτα102»

(Αυδίκος, 1994).
●Νεοελληνικά (από νεότερους μύθους, δοξασίες και παραδόσεις του νεοελληνικού
λαϊκού πολιτισμού) και
●Παιδικά, από τα οποία τα περισσότερα είναι «έντεχνα έργα διαφόρων συγγραφέων
και είναι απαλλαγμένα από βίαιες σκηνές. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτά παραμύθια
ζώων, πουλιών, για τα δάση, το διάστημα, την προστασία του περιβάλλοντος »
(Σακελλαρίου, 1995).
Υπάρχει τέλος και μια άλλη κατηγορία παραμυθιών με βάση την τεχνική του
98

Αρπαγές γυναικών και ανθρωποθυσίες( π.χ. η Θυσία της Ιφιγένειας, Ο µύθος του Μινώταυρου κλπ.)
(Σακελλαρίου, 1995).
99
Δοξασίες για τα ουράνια σώματα, τον ήλιο, το φεγγάρι και αναφορά σε δράκους και τον κάτω κόσμο
(Σακελλαρίου, 1995).
100
Μακροχρόνιες βασανιστικές καταδιώξεις, πετάγματα στον αέρα, ατελείωτα ταξίδια,
µεταµορφώσεις,επενέργεια φίλτρων και βοτάνων (Σακελλαρίου, 1995) .
101
Ελαφρά διαφοροποιημένη μορφή ενός παραμυθιού σε σχέση με το πρωτότυπό του,σελ.1329
(Μπαμπινώτης, 2008).
102
Ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας είναι ο γνωστότερος από τους ήρωες των ακριτικών τραγουδιών και
πρωταγωνιστής ενός έμμετρου αφηγηματικού βιβλίου του 9ου-10ου μ.Χ.αι.. το οποίο είναι γνωστό
ως Διγενής Ακρίτης ή Έπος του Διγενή Ακρίτη. Σύμφωνα με τον μύθο ήταν ένας από τους Ακρίτες, τους
φρουρούς των Βυζαντινών συνόρων και απέκτησε το προσωνύμιο Διγενής εξαιτίας της εθνικής
καταγωγής του: η μητέρα του, Ειρήνη ήταν κόρη βυζαντινού στρατηγού και ο πατέρας του Μουσούρ,
Άραβας εμίρης από την Συρία (Grégoire, 1931).
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περιεχομένου τους (Κουκουλομάτης, 1999) :
●Τα δραματικά ή τρομώδη με σκληρό περιεχόμενο και
●Τα κωμικά «με χιουμοριστικές,ευχάριστες θεματολογίες»(Κουκουλομάτης, 1999) .

2.4.1 Το μαγικό παραμύθι :‹‹ένας αλληγορικός ποιητικός λόγος››103

Σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση το μαγικό παραμύθι ανήκει στο ΑΤ 300-479
104

(Λαμπρέλλη, 2010).
Μαγικό είναι το παραμύθι «που κυριαρχεί το υπερφυσικό στοιχείο», μια

φανταστική διήγηση που συνδέεται με αρχέγονες τελετουργίες και τελετές μύησης
των πρωτόγονων κοινωνιών (Λαμπρέλλη, 2010) ,είναι αφήγημα που με αλληγορικό
τρόπο μιλά για τα στάδια ενηλικίωσης( (Κλιάφα, 1999), (Cooper, 2007 )) και που
μας λέει πως« αν δεχτούμε ν’αυτονομηθούμε θα πρέπει να κάνουμε βήματα
αυτογνωσίας να βγούμε απ’ την εστία της παιδικής ηλικίας,ν’αναζητήσουμε τα
σκοτεινά μας κομμάτια (λιώνοντας σαράντα ζευγάρια σιδερένια παπούτσια) και να
βγάλουμε τα κομμάτια αυτά

στο φως.... και θα γίνουμε

έτσι βασιλιάδες και

βασίλισσες, δηλαδή ενήλικες...» (Λαμπρέλλη, 2011).
Ο Propp θεωρεί ότι «το μαγικό παραμύθι μπορεί να οριστεί ως μια εξέλιξη της
οποίας η αφετηρία είναι μια δολιοφθορά και το τέρμα ένας γάμος,μια αντάμειψη ,μια
λύτρωση ή μια ανακούφιση, ενώ τη

μετάβαση πραγματοποιεί μια σειρά

από

ενδιάμεσες λειτουργίες» (Propp, 1991).
Στο μαγικό παραμύθι μια αλυσίδα γεγονότων οδηγεί τον ήρωα στη νίκη «χωρίς το
ενδεχόμενο ο ήρωας να υπαναχωρήσει» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .Σύμφωνα

103

‹‹Λογοτεχνική σύνθεση ή αφήγηση που χρησιµοποιεί τις συµβολικές πράξεις φανταστικών
χαρακτήρων ως µέσο για να γίνει ένα µήνυµα πιο αισθητό στον αναγνώστη ή ακροατή›› σελ.122
(Μπαμπινώτης, 2008).‹‹Συναντάται σε ευρεία χρήση στους αρχαίους λαούς, καθώς και στην
χριστιανική Παλαιά & Καινή Διαθήκη. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνταν, για παιδαγωγικούς
κυρίως σκοπούς, στην Ακαδημία του Πλάτωνα.›› ,σελ.340 (Συλλογικό, 1991).
104
450 μόνο οι παραμυθιακοί τύποι από τους 2340 της διεθνούς ταξινόμησης (Λαμπρέλλη, 2010).
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με την Λαμπρέλλη (2010)ο Eliade(1963) υποστηρίζει ότι το μαγικό παραμύθι
«αναπαράγει στο φαντασιακό ένα μυητικό σενάριο,μια διάβαση μέσω ενός
συμβολικού θανάτου και μιας συμβολικής ανάστασης από την άγνοια και την
ανωριμότητα στην πνευματική ηλικία του ενηλίκου» (Λαμπρέλλη, 2010) ,προτείνει
λύσεις «σε ασκήσεις αυτονομίας-αυτογνωσίας» (Λαμπρέλλη, 2010) είναι τελικά μια
ιστορία αναζήτησης, ένα ταξίδι απ’το σκοτάδι προς το φως και τελικά «μια αναγγελία
μετάβασης απ’ τη φύση στον πολιτισμό» (Λαμπρέλλη, 2010).
Το μαγικό παραμύθι «είναι ‹‹διαβατήρια›› ιστορία,λόγος ποιητικός,λόγος
προφορικός,λόγος οικουμενικός,λόγος συμβολικός και μύησης.. (Λαμπρέλλη, 2010)
κι απευθύνεται «στο μικρό φως,στο κομματάκι επίγνωσης για τον εαυτό μας και τον
κόσμο, που του μιλάει με κρυφούς κώδικες και του λέει κάτι που ήδη γνωρίζει.....»
(Λαμπρέλλη, 2011) .Στο μαγικό παραμύθι τροποποιούνται τα στερεότυπα για τους
καλούς και τους κακούς ,την ηθική και την εντιμότητα με απρόσμενο τρόπο (Αυδίκος,
1996).
Τα δρώντα πρόσωπα είναι βασιλόπουλα και βασιλοπούλες,άνθρωποι ταπεινής
καταγωγής που κινούνται ανάμεσα στο πραγματικό και στο υπερφυσικό, δεν
αυτοαναιρούνται,αντιμετωπίζουν δράκους ,μάγισσες και στοιχειά και μέσα από
δοκιμασίες κι εμπόδια βγαίνουν νικητές105 (Cooper, 2007 ).
Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό του μαγικού παραμυθιού είναι η αισιοδοξία, το
ευτυχές τέλος (Μαλαφάντης, 2011) και η κυριαρχία του υπερφυσικού στοιχείου
(Λαμπρέλλη,

2010).Εμπεριέχει

δε

«τρεις

βασικές

κατηγορίες

συμβόλων

(Λαμπρέλλη, 2010):
●Σύμβολα της φύσης όπως το Δάσος και το ξύλο (λδ.το ασυνείδητο) ή τα ζώα(δλδ.τα
ένστικτα).
105

Δύο ενδεικτικά μαγικά παραμύθια με αλληγορική σημασία : 1.Η Κοκκινοσκουφίτσα που συμβολίζει
τη Βασίλισσα του Μάη,ενώ το σκουφάκι της είναι το κόκκινο φως της αυγής. Ο κακός λύκος
σύμφωνα με ελληνορωμαικούς μύθους ,συμβολίζει‹‹ τον ήλιο που καταπίνει την αυγή››, σελ.170
(Cooper, 2007 ).Στη Σκανδιναβική μυθολογία ο κακός λύκος συμβολίζει τη νύχτα και το σκοτάδι του
χειμώνα (Καλογερόπουλος, 2004).
2.Η Σταχτοπούτα όπου εδώ κυριαρχεί ‹‹ο συμβολισμός της στάχτης.Η μοναξιά,η ταπείνωση και η
δυστυχία συντροφεύουν την εφήμερη ζωή του ανθρώπου, σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει το φως της
εξευγενισμένης πνευματικής του φύσης››,σελ.23 (Cooper, 2007 ) .
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●Μαγικά/μυθολογικά σύμβολα,όπως νεράϊδες(δλδ.η καλή εικόνα της μητέρας) και
μάγισσες(δλδ.η κακή εικόνα της μητέρας) και
●Πολιτισμικά σύμβολα:Μητριά.Άσχημος/η,Χρυσός,Βασιλιάς,Δαχτυλίδι κλπ. ››
(Cooper, 2007 ).
Η μουσική τέλος ‹‹επένδυση του μαγικού παραμυθιού είναι ένα μοιρολόι,
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-όχι

το νεκρώσιμο αλλά του γάμου -μια γιορτή αλλαγής κι αποδοχής της απώλειας μέσα
σ’ένα πλαίσιο γιορτής.Της γιορτής που ζει,της γιορτής που ζει ο καθένας μας όταν
έχει εμπιστοσύνη στη ζωή [...],η προστασία της πατρικής εστίας τελείωσε και ξεκινάει
μια περίοδος ισοδύναμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων[...]η συμβίωση με κάποιον
άλλο,η συνύπαρξη με όλα τα κομμάτια του εαυτού σου.[...] κι η μετακίνηση του ήρωα
στοχεύει στη συμφιλίωση : συμφιλίωση με το παρελθόν μέσα απ’ τη διαιδκασία του
πένθους,συμφιλίωση

με

το

μέλλον-αποδοχή

του

καινούργιου(ενήλικου)

εαυτού,αποδοχή του θανάτου›› (Λαμπρέλλη, 2010).

2.4.2.Το λογοτεχνικό παραμύθι

Το λογοτεχνικό παραμύθι είναι το αποτέλεσμα ενός επώνυμου δημιουργού
(Δελώνης, 1990 ) και των προσωπικών του βιωμάτων (Κανατσούλη, 1996)
.Θεμελιωτής του σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο( 1987) ο Δανός παραμυθολόγος
Andersen (1805-1875) (Αναγνωστόπουλος, 1987) αν και τα πρώτα παραδείγματα
επεξεργασμένων φιλολογικά παραμυθιών προέρχονται απ’την Ανατολή με τη γνωστή
ιστορία «Χίλιες και μια νύχτες» (Marzolph, 2007).
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‹‹Θρηνητικό τραγούδι που λέγεται κατά το ξενύχτισµα και την κηδεία τού νεκρού, αποτελεί θρήνο
για τη µοίρα τού αποθανόντος, εκφράζει τη δίψα για τη ζωή, την απέχθεια και τον τρόµο για τον
θάνατο και ως είδος κατέχει ξεχωριστή θέση στη δηµοτική νεοελληνική ποίηση››,σελ.1112
(Μπαμπινώτης, 2008). Έχει πανάρχαιη καταγωγή και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας (Μάνη) (Μαρκαντωνάτος, 2008). Στην Ιλιάδα του Ομήρου υπάρχουν τρία
μοιρολόγια στις ραψωδίες Ψ και Ω, ‹‹στο πρώτο ο Αχιλλέας θρηνεί τον Πάτροκλο, στο δεύτερο και
στο τρίτο θρηνούν η Ανδρομάχη και η Εκάβη τον Έκτορα αντίστοιχα. Στο μοιρολόι για το νεκρό
Έκτορα, οι γυναίκες που ακολουθούν τα θρηνητικά τραγούδια των αοιδών, αποτελούν έναν προπομπό
των σημερινών Μοιρολογήστρων››,σελ.238 (Μαρκαντωνάτος, 2008).
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Ως πρώτο γραπτό παραμύθι στη λογοτεχνία,θεωρείται το Έρως και Ψυχή107,
(Erich, 2014) απ’το μυθιστόρημα Μεταμορφώσεις του Απολήιου (161 μ.Χ.) (Mayor,
2000) .Τον 17ο μ.Χ.αιώνα πολλοί συγγραφείς έγραψαν με τη μορφή του παραμυθιού,
όπως η Contes Des Fées,ο Charles Perrault κι οι αδερφοί Grimm (ΧατζητάκηΚαψωμένου, 2012). Ο Bottigheimer βέβαια θεωρεί

πώς τα παραμύθια τους

προέρχονταν από αστικές γραφές για αστικούς αναγνώστες και ακροατές
(Bottigheimer, 2010) .
Οι Tolkien, Orwell, G. και L. Frank Baum πριν από μερικές δεκαετίες, αντλώντας
σε

μεγάλο

βαθμό

μοτίβα

του

παραμυθιού,

έγραψαν

παραμύθια

(Tolkien,

2012),(Orwell, 2010),(Baum, 1901) διατηρώντας το μυθικό στοιχείο σε αγαστή
σύμπλευση με την πραγματικότητα και τη φαντασία( (Martin, 2006), (Attenbery,
1980)).
Στους πιο γνωστούς σύγχρονους συγγραφείς συγκαταλέγεται ο Ιταλός Gianni
Rodari

108

Τριβιζάς

(Bacchilega, 2010) ,ενώ στη χώρα μας η Θέτη Χορτιάτη
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109

και ο Ευγένιος

είναι τα εξέχοντα παραδείγµατα συγγραφέων της Ελληνικής Παιδικής

Λογοτεχνίας, που χρησιµοποιούν το παιχνίδι των λέξεων πρωτότυπα και δηµιουργικά
γιαυτό και ονοµάστηκαν «συγγραφείς λεκτικής φαντασίας» (Πέτροβιτς, 1995)
.Ωραιότατα παραμύθια έχουν γράψει επίσης η Ζωή Βαλάση, η Λότη Πέτροβιτς107

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα, γραμμένο τον 2ο αιώνα μ.Χ. στην Ελληνιστική
περίοδο. Η εξιστόρηση του μύθου γίνεται από μια ηλικιωμένη που εκτελεί χρέη υπηρέτριας σε
συμμορία ληστών και αφηγείται την ιστορία της Ψυχής για να ηρεμήσει την απαρηγόρητη αιχμάλωτη,
που πρόκειται να εξαγοράσουν οι ληστές. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία μια και η Ψυχή επίσης χωρίζει
από το σύζυγό της κατά το μύθο, ταλαιπωρείται πολύ αλλά ξεχνά τα βάσανά της μόλις ξανασμίξει μαζί
του (Erich, 2014).
108
Ιταλός συγγραφέας και δημοσιογράφος, διάσημος για τα παιδικά του βιβλία, κυρίως το‹‹ Il
Romanzo di Cipollino›› (Ο Κρεμμυδάκης και η παρέα του). Το 1970 τιμηθηκε με το βραβειο Hans
Christian Andersen για τη συμβολή του στην παιδική λογοτεχνία.Θεωρείται ο σημαντικότερος
συγγραφέας παιδικών βιβλίων του 20υ αιώνα (Bacchilega, 2010).
109
Γεννήθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη.Έχει εκδόσει 18 βιβλία, 3 ποιητικά για μεγάλους, ένα
μυθιστόρημα για μεγάλους και 14 βιβλία για παιδιάΤο 1997τιμηθηκε με το ‹‹Βραβείο Πηνελόπη
Δέλτα›› για την προσφορά του έργου της. Είναι μέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, της
Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών, του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, της
Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Διαδρομές
(Πέτροβιτς, 1995).
110
Ο Ευγένιος Τριβιζάς (1946-) είναι Έλληνας εγκληματολόγος και συγγραφέας. Έχει γράψει
περίπου 150 βιβλία μεταξύ των οποίων μυθιστορήματα, παραμύθια, θεατρικά έργα, αλφαβητάρια,
διηγήματα, κόμικς, εκπαιδευτικά βιβλία, ενώ έχει συνεργαστεί και με παιδικά περιοδικά. Από τα πιο
γνωστά του έργα είναι η Φρουτοπία και το Νησί των πυροτεχνημάτων (Κατσίκη-Γκίβαλου Ά. , 1997).
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Ανδρουτσοπούλου, η Μάρω Λοΐζου, η Σοφία Μαντουβάλου, ο Μάνος Κοντολέων, η
Βάσω Ψαράκη, η Πιπίνα Τσιμικάλη κι άλ. (Κανατσούλη, 1996).
Το λογοτεχνικό παραμύθι, διακρίνεται από μια τάση απομυθοποίησης του
παραμυθιού καθώς η τεχνολογία αντικαθιστά τα μαγικά χαλιά και τις μαγικές σκούπες
(Κανατσούλη, 1996), αποφεύγονται οι αγριότητες και οι θηριωδίες των λαϊκών
παραμυθιών κι η κοινωνία προβάλλεται ως αταξική (Κανατσούλη, 1996).
Σύμφωνα με τον Στ.Κυριακίδη (1965) «η αστικοποίηση της ζωής ,η άνοδος της
μορφωτικής στάθμης αφηγητών και ακροατών και ο προσανατολισμός του
παραμυθιού στο παιδικό κοινό, αφού οι ενήλικες το εγκατέλειψαν για να στραφούν
στην επώνυμη λογοτεχνία, μετέβαλαν τη μορφή και τη λειτουργία του κι έτσι έχουμε
την αποπαίδωση του παραμυθιού» (Κυριακίδης, 1965) .
Το παραμύθι σήμερα,επικεντρώνεται πάνω στα σύγχρονα προβλήματα,με
«ασθενική αναφορά» σε μύθους και θρύλους του λαϊκού μας πολιτισμού (Δελώνης,
1990 ) υπάρχει διδαχή όχι όμως διδακτισμός, αποφεύγεται ο σεξισμός και διατηρείται
η επικράτηση του καλού ,δηλαδή το ευτυχισμένο τέλος (Αναγνωστόπουλος, 1997). Η
τυπική αρχή του παραμυθιού (‹‹Μια φορά κι ένα καιρό....››) υπάρχει, οι ήρωές του
είναι συχνά παιδιά ή άλλα μικροσκοπικά όντα ( (Egan, 1999), (Bottigheimer, 2010))
,όμως χάνουν τη μαγεία τους (Παπαντωνάκης, 2009) καθώς τα θέματα του σύγχρονου
παραμυθιού περιστρέφονται γύρω απ’ τη ζωή του παιδιού μέσα στην οικογένεια, στο
σχολείο και την κοινωνία (Αναγνωστόπουλος, 1990).
Οι κοινωνικές αρετές διδάσκονται αλληγορικά και έμμεσα, τα ζώα και τα πουλιά
είναι ανθρωποποιημένα και στο δάσος- ένα δημοφιλές θέμα και για το σύγχρονο
παραμύθι-συμβαίνουν «πράματα και θάματα, περίεργα και παραμυθένια» (Μερακλής,
2007).
Το διάστημα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν επίσης θέματα των
σύγχρονων παραμυθιών και χρέος των ανθρώπων η προστασία της φύσης από τη
μόλυνση, τη ρύπανση και τις πυρκαγιές (Αναγνωστόπουλος, 1987) .
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2.5.Δομή του παραμυθιού
«Στις λαϊκές ιστορίες δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος συγγραφέας. Η
προφορική μετάδοση ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκλειστική και φυσική
μορφή μετάδοσης. Το παραμύθι είναι έτσι ,όπως και το λαϊκό τραγούδι, μια
λογοτεχνική μορφή που δε γνωρίζει πρωτότυπα ούτε απομιμήσεις» (ΧατζητάκηΚαψωμένου, 2012).
Το παραμύθι οργανώνεται στα εξής τρία μέρη (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012):
α)Τη σύντομη εισαγωγή ή προϊδέαση, π.χ. «παραμύθι μύθι μύθι το κουκί και το
ρεβίθι...»
β)Τη διήγηση, δηλαδή το κύριο μέρος του παραμυθιού με τα διάφορα μοτίβα ή
πυρήνες 111 (Thompson, 1977 ) και
γ) Το τυπικό τέλος, π.χ. «κι έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα» (ΧατζητάκηΚαψωμένου, 2012) .
Ο V.Propp ανέλυσε τη δομή των παραμυθιών και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι
«πίσω από πολλά και μεταβλητά στοιχεία των παραμυθιών που συσσωρεύονται κατά
τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας τους ξεχωρίζουν κάποια σταθερά και
αμετάβλητα,που ονομάζονται λειτουργίες του παραμυθιού» (Propp, 1991) .
Νωρίτερα,ο Φιλανδός λαογράφος Antti Aarne είχε προτείνει «μια ομάδα
κανονικοτήτων» (Aarne A. , 1961) που ονόμασε ως σταθερούς νόμους στη διάδοση
των παραμυθιών (Μαλαφάντης, 2006)

:

1.Απάλειψη δευτερευουσών λεπτομεριών.
2.Προσθήκη δευτερευουσών λεπτομερειών.
3.Συνδυασμό ιστοριών.
4.Αντικατάσταση χαρακτήρων και
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μοτίβα ή πυρήνες του παραμυθιού είναι τα διάφορα επεισόδια που το συνθέτουν,σελ.137-138
(Αυδίκος, 1994)
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5.Αλλαγή

αφηγηματικού

σημείου

θέασης

από

τρίτο

σε

πρώτο

πρόσωπο

(Μαλαφάντης, 2006).
Σύμφωνα με τον Αυδίκο(1994 )ο W. Anderson

αναφέρει «το νόμο της

διόρθωσης» δηλαδή ο αφηγητής έχει την ικανότητα να μπορεί να επιλέγει τη
δημιουργία ιστοριών και να προσδίδει έτσι σταθερότητα στο περιεχόμενο και στα
μοτίβα του παραμυθιού (Αυδίκος, 1994).
Σχετικά με τα μοτίβα,ο Stith Thompson θεωρεί ότι το παραμύθι αποτελείται
από μοτίβα τα οποία ορίζει «ως το μικρότερο στοιχείο (element) σε ένα παραμύθι››
(Thompson S. , 1977 ).Αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Thompson S. , 1977 ):
α)Στα δρώντα πρόσωπα 112
β)Στα

μαγικά

αντικείμενα

και

τα

μεμονωμένα

γεγονότα

και

γ)Στον αυτοσχεδιασμό και στον αυθορμητισμό (Thompson S. , 1977 ).
Ο Nikiforov προσδίδει κι αυτός τρεις βασικούς κανόνες στην οργάνωση της δομής
του παραμυθιού (Nikiforov, 1973):
α)τον κανόνα της επανάληψης,
β)τον κανόνα της εξέχουσας θέσης και
γ)τον κανόνα της οργάνωσης της δράσης (Nikiforov, 1973).
Ο Τζιάνι Ροντάρι παρατηρεί ότι στη δομή του παραμυθιού, «επαναλαμβάνεται η
δομή της τελετής» (Ροντάρι, 2003) .
Η δομή του παραμυθιού χαρακτηρίζεται επίσης από (Λουκάτος, 1992):
α) Επανάληψη φραστικών μοτίβων στην αρχή και στο τέλος του παραμυθιού:
«Παραμύθι,μύθι,μύθι.....» και «Και ζήσανε αυτοί καλά.....»
β)Τα τρία πρόσωπα,τις τρεις δοκιμασίες του ήρωα:
● ο ήρωας ή η ηρωίδα
● ο κακός/κακιά
● η αγαθοποιός δύναμη που δίνει τη λύση
112

Μυθικοί ήρωες, ζώα ή υπερφυσικά όντα όπως δράκοι, μάγισσες, νεράιδες, κ.λπ., αλλά και
συνηθισμένοι ανθρώπινοι χαρακτήρες, όπως ο τρίτος και ο μικρότερος γιος, η κακιά μητριά κλπ.
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012)
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γ)Τα δύο πρόσωπα επί σκηνής(δρώντα και δευτερεύοντα)
δ)Την εναλλαγή έντασης και χαλάρωσης
ε)Τις αντιθέσεις
στ)Την κορύφωση της πλοκής και
ζ)Το τέλος του παραμυθιού (Λουκάτος, 1992) .

2.6 .Χαρακτηριστικά του παραμυθιού
Το παραμύθι ξεκινάει απ’την ηρεμία και καταλήγει πάλι στην ηρεμία,ενδιάμεσα
όμως έχει κυριαρχηθεί από υπεράνθρωπη δράση και κίνηση για να κατανικηθούν τα
εμπόδια (Propp, 1991) αρχίζει δηλαδή με κάποια αρχική κατάσταση (σημαντικό
μορφολογικό στοιχείο) στην οποία παρουσιάζονται τα κύρια πρόσωπα της διήγησης
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .
Η τοποχρονική αοριστία είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό , δηλαδή ο τόπος και ο
χρόνος δεν προσδιορίζοναι ,αλλά είναι «κάποιο χωριό ή πολιτεία», όπου ζει «ένας
βασιλιάς», «μια πεντάμορφη κόρη», «ένας φτωχός ξυλοκόπος με επτά παιδιά», «μια
φορά κι έναν καιρό»,κλπ σ’ένα μακρινό, απροσδιόριστο παρελθόν(Davidson, 2003)
δηλαδή «...στις ίλινες ,στις μπίλινες,τις αλαμαλακούσιες,τα μαρμαρένια τα βουνά,
τους κρουσταλλένιους κάμπους...» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).Το παραμύθι
καταργεί την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό και τον υπερφυσικό κόσμο
(Αυδίκος, 1994) με μυθικά πλάσματα και υπερφυσική δύναμη των πρωταγωνιστών,
καθώς

«ο κόσμος του παραμυθιού είν’ ένας κόσμος ολότελα φανταστικός, ένας

κόσμος που ανήκει στη σφαίρα του απίθανου ,του ονείρου» (Σακελλαρίου, 1995) και
της μαγείας (Jones, 2005), απουσιάζει η αληθοφάνεια και αφού οι φυσικοί νόμοι δεν
ισχύουν ,τα πάντα είναι δυνατά και πιθανά να συμβούν (Jones, 2005) .Ο άνθρωπος
γίνεται ανίσχυρος (Λαμπρέλλη, 2010) και τότε γίνεται κάποιο θαύμα

με τη
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μεσολάβηση ενός υπερφυσικού βοηθού ,ενός ανθρωπομορφικού ζώου113,ηρώων που
έχουν πεθάνει, αλλά ‹‹εμφανίζονται από το πουθενά έτοιμοι να βοηθήσουν και να
δώσουν την πολυπόθητη λύση στο πρόβλημα (π.χ.στη Σταχτοπούτα, η νονά της
ηρωίδας εμφανίζεται ξαφνικά) ή αντικειμένων με μαγικές ιδιότητες, τα οποία καλείται
να χρησιμοποιήσει ο ήρωας με τον πιο σοφό τρόπο (Σακελλαρίου, 1995) . Συχνή είναι
και η παρουσία μαγικών βοηθών που προσφέρουν δώρα και είτε είναι μια σοφή
συμβουλή είτε ένα μαγικό αντικείμενο114 (Αυδίκος, 1994) ωστόσο ‹‹αποδεικνύονται
καθοριστικά για την επιτυχή αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων από τον ήρωα››
(Μωραΐτη Τ. , 2003).
Οι ήρωες ‹‹ είναι επίπεδοι, χωρίς εσωτερικότητα και ψυχολογικό βάθος»,
(Αυδίκος, 1994) δηλαδή ‹‹ Depthlessness115 ›› (Lüthi, 1986 ). Οι κακοί ήρωες είναι
πάντα δύσμορφοι (νάνοι,γίγαντες),ενώ οι καλοί όμορφοι και έξυπνοι (Σακελλαρίου,
1995) .Ο ήρωας δεν είναι άπληστος και αχάριστος, η αχαριστία, θεωρείται έγκλημα
στον υπερφυσικό κόσμο (Cooper, 2007 )γιατί στον κόσμο ‹‹των υπερβατικών όντων
και της υπέρβασης του εαυτού τα γεγονότα και οι δυνατότητες πρέπει να
αξιολογηθούν με ηθικούς και πνευματικούς κανόνες» (Cooper, 2007 ) .
Το παραμύθι «δεν σκιαγραφεί την ψυχική κατάσταση του ήρωα. Όσα νιώθουν οι
ήρωες περιγράφονται μέσω της δράσης, ο εσωτερικός κόσμος δηλαδή εκφράζεται με
την δράση›› (Αυδίκος, 1994). Πρόκειται για μια διαδικασία ‹‹αντικειμενοποίησης του
υποκειμενικού κόσμου» (Αυδίκος, 1994). Τα ονόματα των ηρώων είναι ασαφή ή
113

‹‹Ανθρωπομορφισμός είναι η απόδοση ανθρώπινων ιδιοτήτων στα ζώα, στα φυτά και στα διάφορα
φυσικά φαινόμενα ››,σελ.189 (Μπαμπινώτης, 2008) .Ο John Berger στο εξαίρετο δοκίμιό του «Γιατί να
κοιτάμε τα ζώα;», από τη συλλογή δοκιμίων About Looking animals λέει: «Ως τον 19ο μ.Χ.αι.,ο
ανθρωπομορφισμός ήταν στοιχείο αναπόσπαστο της σχέσης ανθρώπου-ζώου κι ήταν μια έκφραση της
εγγύτητας αναμεταξύ τους. Ο ανθρωπομορφισμός ήταν απομεινάρι της συνεχούς χρήσης μεταφορικών
σχημάτων με ζώα. Τους τελευταίους δύο αιώνες, ωστόσο, τα ζώα έχουν σταδιακά εξαφανιστεί. Σήμερα
ζούμε δίχως αυτά. Και, σε τούτη τη νέα μοναξιά, ο ανθρωπομορφισμός μάς κάνει διπλά ανήσυχους....
στο παρελθόν, οι οικογένειες σ' όλες τις κοινωνικές τάξεις είχαν οικιακά ζώα επειδή αυτά χρησίμευαν σε
κάτι − σκύλοι φύλακες και κυνηγόσκυλα, γάτες εξολοθρεύτριες ποντικών, κ.ο.κ. Το συνήθειο της
κτήσης ενός ζώου κι ας μην έχει κάποια χρησιμότητα, της κατοχής κατοικίδιων, είναι σύγχρονη
καινοτομία, και, στην κοινωνική κλίμακα που υφίσταται σήμερα, είναι μοναδικό. Αποτελεί μέρος του
καθολικού μεν, προσωπικού δε, αποτραβήγματος στην κλειστή μικρή οικογενειακή μονάδα, που 'ναι
στολισμένη ή επιπλωμένη μ' ενθύμια από τον έξω κόσμο, κάτι που 'ναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των
καταναλωτικών κοινωνιών» (Berger, 2009).
114
Ένα μαντίλι,ένα δαχτυλίδι ,ένα καρύδι,το λυχνάρι του Αλαντίν κλπ (Σακελλαρίου, 1995).
115
Depthlessness (Αδράνεια): Αντιπροσώπευση των πραγμάτων, των σωμάτων, των αξιών, του
εσωτερικού κόσμου, των σχέσεων χωρίς καμία από αυτές να έχει έχει βάθος (Lüthi, 1986 ).
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«συμβολικά, πλασμένα έτσι που να εκφράζουν τον ψυχικό κόσμο του κάθε προσώπου
του παραμυθιού» ή «περιγραφικά, έτσι που να δίνουν τα πιο χτυπητά εξωτερικά του
γνωρίσματα» (Σακελλαρίου, 1995),όπως Κοκκινοσκουφίτσα ,Κοντορεβυθούλης
,Ροδούλα και Χιονούλα κ.λπ. (Σακελλαρίου, 1995) .Ο υπερρεαλιστικός χαρακτήρας
116

διαφόρων καταστάσεων στις οποίες εμπλέκεται ο πρωταγωνιστής «μεταθέτει τη

διήγηση στη σφαίρα της φαντασίας π.χ οι ήρωες ζουν στο βυθό της θάλασσας ή
πηγαίνουν στον κάτω κόσμο όπου βρίσκουν κάποιο παλάτι ή σηκώνουν μάρμαρα,
κατεβαίνουν 300 σκαλιά κι ανακαλύπτουν 40 κάμαρες ,σε καθεμιά απ’ τις οποίες
αντικρύζουν μια νεράϊδα ή γίνονται αερικά ή

φορούν μαγικούς σκούφους και

γίνονται αόρατοι.Κοπέλες ξεπηδούν μέσα απ’ τα
μαρμαρωμένα

απ’

τη

μέση

και

κούτσουρα, παλικάρια είναι

κάτω,ανεμοστρόβιλοι

σηκώνουν

ανθρώπους,βουνά,δέντρα ανοίγουν και κλείνουν,θάλασσες γίνονται στεριές,χαλινάρια
μεταμορφώνονται σε φτερωτά άλογα.... » (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
To παραμύθι δεν έχει επιτηδευμένο λόγο με κοσμητικά επίθετα ,είναι απλό και
λιτό (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Απουσιάζουν λοιπόν περιγραφές που δεν
αποσκοπούν πουθενά το ίδιο και λεπτομέρειες που είναι περιττές (Calvino, 2016) γιατί
αυτό που ενδιαφέρει το παραμύθι είναι η δράση (Lüthi, 1986 ) -το πιο σημαντικό ίσως
χαρακτηριστικό του -με την οποία αποδίδονται

τα συναισθήματα και οι

διαπροσωπικές σχέσεις (Αυδίκος, 1994) .Έτσι, «όταν ο ήρωας ενός παραμυθιού
μπαίνει σε μία πόλη, οι δρόμοι και τα σπίτια δεν περιγράφονται, η ζωή και η κίνηση
της πόλης δεν απεικονίζονται. Αναφέρεται μόνο ό,τι είναι σημαντικό για την δράση
όπως ότι τα σπίτια ήταν βαμμένα μαύρα, γιατί την ημέρα αυτή θα έδιναν τη
βασιλοπούλα στον δράκο» (Σακελλαρίου, 1995).Συχνές είναι οι επαναλήψεις και οι
αντιθέσεις που επαναλαμβάνονται όμως δεν κουράζουν, αλλά επιταχύνουν την
αφήγηση (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
Στο παραμύθι δεν θα συναντήσουμε εκτενείς περιγραφές

και θεωρητικές

αποτιμήσεις (Λαμπρέλλη, 2010)δε θα πει ποτέ π.χ.το αφηρημένο «ο νέος είχε
φιλάνθρωπα αισθήματα» ,προτιμά όμως να διηγηθεί πως «ο νέος μοιράζεται το ψωμί
116

Εδώ να επισημάνουμε ότι αυτές οι υπερρεαλιστικές καταστάσεις παρουσιάζονται ως αναμενόμενα
μαγικά δρώμενα χωρίς να χρειάζεται ν’ αιτιολογηθούν (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
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του με το γέρο» (Αναγνωστόπουλος, 1995 ).Το παραμύθι δεν κάνει επίσης καμιά
ρεαλιστική περιγραφή, ‹‹δεν ξέρει κανείς πως είναι το φοβερό θηρίο αλλά μόνο το
φανταζόμαστε... οι ήρωές του είναι με
δυσδιάστατοι,ολομόναχοι

ή

τυποποιημένα χαρακτηριστικά ,

ορφανοί......καθώς

περιπλανούνται

μπορεί

να

συναντήσουν αντικατοπτρισμούς του εαυτού τους», βοηθητικά δηλαδή πρόσωπα που
τους βοηθούν να ολοκληρώσουν τη μυητική τους πορεία (Αγγελοπούλου, 2008) .Η
βασιλοπούλα είναι απλά πεντάμορφη χωρίς λεπτομέρειες ,αλλά υπάρχουν άπειροι
τρόποι

να

περιγράψει

κανείς

την

ομορφιά

της,

όχι

απαραίτητα

με

λεπτομέρειες:«όμορφη σαν τα κρύα τα νερά » «Πεντάμορφη του κόσμου»,«άσπρη
σαν χιόνι,κόκκινη σαν αίμα »,«δεν είχεν άλλην τέθοια ο κόσμος»,«λάμψε ήλιε να
λάμψω» κλπ. (Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995).
Οι μεταμορφώσεις117 και ο παμψυχισμός118 εμφανίζονται συχνά ,οι άνθρωποι
μεταμορφώνονται σε ζώα, τα ζώα σε ανθρώπους και υιοθετούν έτσι και ανθρώπινες
συμπεριφορές (Αυδίκος, 1994) .Ο συμβολισμός και η μαγεία

119

είναι διάχυτα,,τα

πρόσωπα και τα πράγματα «δεν παρουσιάζονται αυτούσια, αλλά μεταμορφώνονται,
για να πάρουν τελικά τη μορφή του συμβόλου…» (Σακελλαρίου, 1995) .
Οι ευχές120 αποτελούν

‹‹ένα κομμάτι της μαγείας και συχνά συναντάμε

αντικείμενα που έχουν ιδιότητες εκπλήρωσης ευχών: πηγάδια, δέντρα, ρούχα, καπέλα,
δαχτυλίδια, κλπ. ,με το ραβδί ν’ αποτελεί το συνηθέστερο αντικείμενο που
χρησιμοποιείται για εκπλήρωση ευχών. Η ευχή έχει επιπλέον και κάποιο θρησκευτικό
χαρακτήρα. Η μάγισσα ή ο μάγος έχουν την ιδιότητα να εκπληρώνουν ευχές και να
μεταφέρουν άτομα σε μακρινούς τόπους›› (Cooper, 2007 ) .
117

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταμορφώσεων συναντάμε στο παραμύθι «Η Σταχτοπούτα», όπου η
κολοκύθα μεταμορφώνεται σε άμαξα και οι ποντικοί σε υπηρέτες (Ντούλια, 2010).
118
,Φιλοσοφική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία κάθε υλικό σώµα δεν είναι µόνο ζώσα ύλη, αλλά έχει
και ψυχική ουσία,σελ.1309 (Μπαμπινώτης, 2008).
119
‹‹Το σύνολο των πράξεων (συνήθ. τελετουργικών), µε τη χρήση αντικειµένων (λ.χ. ειδικών
φίλτρων, βοτανιών κ.ά.) ή των λόγων, µε τα οποία πιστεύεται ότι µπορεί κανείς να κάνει αόρατες
δυνάµεις τής φύσεως, πνεύµατα, δαίµονες κ.τ.ό., να επιδράσουν για την επίτευξη επιθυµητού σκοπού
(απόκτηση αγαθού, ωφέλεια ή βλάβη προσώπου κ.ά.).Δικρίνεται σε λευκή (που αποβλέπει στην
ωφέλεια κάποιου)και µαύρη (που αποβλέπει στο κακό κάποιου).Αποτελεί επίσης µια από τις
πρωταρχικές µορφές θρησκείας των πρωτόγονων λαών›› ,σελ.1031 (Μπαμπινώτης, 2008).
120
‹‹Αποτελεί τυπική έκφραση της ελπίδας ή της επιθυµίας κάποιου για την ευόδωση µιας ενέργειας
ή την ευνοϊκή εξέλιξη των πραγµάτων, κι ακόμη επίκληση τής θείας χάριτος για την προστασία και τη
σωτηρία του ανθρώπου››,σελ.697 (Μπαμπινώτης, 2008).
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Σύμφωνα με τον Στ. Κυριακίδη (1965) στο παραμύθι «όλα κυμαίνονται μεταξύ
δύο ακροτήτων. Ή είναι πολύ μεγάλα, ή πολύ μικρά, ή πολύ ωραία ή πολύ άσχημα, ή
πολύ καλά ή πολύ κακά, ή πολύ έξυπνα ή πολύ κουτά» (Κυριακίδης, 1965). Αυτό που
επίσης εντυπωσιάζει είναι τα χρώματα
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,οι αριθμοί και το υλικό των πραγμάτων

(Λουκάτος, 1992). Κυριαρχούν το ασημί, το χρυσαφί, το μαύρο, το άσπρο, το
κόκκινο,γιατί οι αποχρώσεις ή τα συμπληρωματικά χρώματα δεν έχουν καμία θέση
(Λουκάτος, 1992) .Ο Francisco Vaz da Silva, σε άρθρο του όμως σημειώνει ότι τα
τρία χρώματα
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που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι μαύρο, λευκό και κόκκινο,

που συχνά φέρουν μαζί τους μια ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία, αν και η ακριβής
σημασία ποικίλλει από πολιτισμό σε πολιτισμό (Da Silva F. V., 2007) . Οι κυριότεροι
αριθμοί είναι το 3, 7, 12, 40, 100( (Cooper, 2007 ) (Ντούλια, 2010) )τα αντικείμενα
αλλά και τα έμβια όντα είναι κυρίως κατασκευασμένα από μέταλλο ή ορυκτό123
(Μερακλής, 1988).Μπορεί να είναι «ένα δάκτυλο, ολόκληρα σώματα, γυάλινα δάση,
γυάλινοι πύργοι» (Λουκάτος, 1992). Οι πολύτιμοι λίθοι, που συνήθως χαρίζονται στις
όμορφες, είναι διαμάντια και μαργαριτάρια( (Μερακλής, 1988) (Λουκάτος, 1992) ).
Το παραμύθι διακρίνεται για «το ευτυχές κι αίσιο τέλος του και συνήθως,
τελειώνει με την επιβράβευση και την δικαίωση του ήρωα, τον θρίαμβο του καλού
έναντι του κακού» (Αναγνωστόπουλος, 1997).‹‹Ολοι ζουν καλά και εμείς καλύτερα ››
κι οι φτωχοί ανταμοίβονται γενναία ηθικά αλλά και υλικά ,με χρυσές λίρες και
πλούσια τραπέζια (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .
Ο γάμος, είναι η κατάληξη εκείνη που δίνει λύση στα προβλήματα λυτρώνει τον
ήρωα ιδίως τη γυναίκα,από τα βάσανα και τις αδικίες που την ακολουθούν
(Bettelheim, 2004) .Είναι «η τελική επιτυχία, επισφραγίζει την κατάσταση ωριμότητας
και οδηγεί τον ήρωα σε μια άλλη φάση ζωής, πιο ήρεμη και ευτυχισμένη» (Σέργη Γ. ,
121

‹‹Abstract Style››(Αφηρημένο στυλ): Το παραμύθι ζωγραφίζει την εικόνα στην επίπεδη επιφάνεια
με έντονα περιγράμματα και φωτεινά χρώματα - κυριολεκτικά, επισημαίνει ο Lüthi.Στο παραμύθι
αρέσει το χρυσό, το ασημί, το μαύρο, το λευκό, το κόκκινο (Snow White!) και το μπλε περιστασιακά,
χωρίς ανάμειξη ή σίγαση των χρωμάτων.Θυμίζει έτσι την εικόνα ενός φωτοβαφούς ζωγραφικής, ενός
Matisse, για παράδειγμα, φωτεινή, απότομη, επίπεδη. Τα πάντα στο παραμύθι είναι σαν αυτό,
τυποποιημένα, ακραία, απλά (Lüthi, 1986 ).
122
Αυτό το τρίχρωμο μοτίβο εμφανίζεται ως τυπικό ιδανικό για γυναίκες σε διάφορους πολιτισμούς
(Da Silva F. V., 2007).
123
Μάρμαρο, πέτρα, ασήμι, χρυσάφι (Μερακλής, 1988).

120

2007)
Μοτίβα ή λογοτυπικές ενάρξεις στην αρχή και στο τέλος καμιά φορά και στη
μέση της διήγησης (Αυδίκος, 1994) όπως το «Μία φορά κι έναν καιρό»
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που

αποτελεί την πιο συνηθισμένη εναρκτήρια έκφραση του παραμυθιού, κοινή για όλα τα
παραμύθια του κόσμου (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) , το ‹‹Κόκκινη κλωστή
δεμένη

125

στην ανέμη

126

τυλιγμένη, δωσ’ της κλότσους να γυρίσει, παραμύθι

ν’αρχινήσει› (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012)αποτελούν ένα ακόμη χαρακτηριστικό
του μαγικού παραμυθιού

(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Η συνηθισμένη

καταληκτική του φράση είναι το «Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα»
(Αυδίκος, 1994), «Παραμύθια ήξερα, παραμύθια είπα.Δεν ξέρω πως έκαμα,αλλά δε
σας γέλασα» (Στρουμπούλη, 2013), «Είπαμε πολλά και σώνει,ας λαλήσει κι άλλο
αηδόνι»κλπ. (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .Εδώ αξίζει ν’ αναφέρουμε μια όμορφη
φράση που συχνά κλείνει

την

αφήγηση του παραμυθιού στην Κορσική

:«Παραμύθι,παραμυθάκι πες το το δικό σου,το δικό μου τέλειωσε » (Massignon,
1968) ή μια άλλη στο Μεξικό:«Μπήκα από ένα τρύπιο καλάμι και βγήκα από ένα
αλλο,τέλειωσε το παραμύθι και πες εσύ ένα άλλο» (Taggart, 1997). Στην Αρμενία
χρησιμοποιούν επίσης μια πολύ ποιητική και πνευματική κατάληξη:«Τρία μήλα πέσαν
124

Ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουν τα παραμύθια υποδεικνύει ότι ο χρόνος των γεγονότων που
ακολουθούν δεν αφορά το εδώ και τώρα που ξέρουμε και η ηθελημένη αυτή ασάφεια, συμβολίζει την
απομάκρυνση απ’τον συγκεκριμένο κόσμο και τη συγκεκριμένη πραγματικότητα (Bettelheim, 2004).
125
Η χρήση μάλλινης πορφυρής κλωστής, ήταν ένα μέσο συνηθισμένο τόσο στη μαγεία όσο και στις
μυστηριακές λατρείες (Στρουμπούλη Α. , 2009).Στο πέμπτο βιβλίο της Ελληνικής ή Παλατινής
Ανθολογίας, στον αριθμό 205 διαβάζουμε: ‹‹Της Νικούς τον τροχό, τον σκαλισμένο από καθαρό
αμέθυστο και ποκιλμένο με χρυσάφι, αυτόν που ξέρει στα πέρατα του κόσμου να τραβά τον άνδρα και
μακριά απ’ τα δώματα τους εφήβους, εσύ τον έχεις, Αφροδίτη, με κόκκινη μάλλινη
κλωστή(«πορφυρέης αμνού μαλακή τριχί»), στη μέση σου δεμένο, αγαπημένο απόκτημα, δώρο της
Λαρισσαίας μάγισσας›› (ΛΑΖΑΝΑ(μετ.), 1992)
126
Τα μαγικά εργαλεία είναι ο ρόμβος (σβούρα), η ίυγξ(τροχίσκος, μαγική ρόδα) και ο γγόγγος (το
σήμαντρο, χάλκινος δίσκος)‹‹Η Ίυγξ, κατά τη Μυθολογία, είναι νύμφη, κόρη της Πειθούς και
καταφέρνει με μάγια να προσελκύσει τον Δία. Η Ήρα, από τη ζήλια της, την μεταμορφώνει σε πουλί
τη γνωστή μας σουσουράδα Η συστροφή του αυχένα της ίυγγος για την προσέλκυση του ερωτικού
ενδιαφέροντος του συντρόφου, αποτελεί τη σύνδεσή της με την ερωτική μαγεία .Η Ίυγξ δήλωνε το
μαγικό τροχό που οι μάγισσες της αρχαιότητας τον περιέστρεφαν, αφού έδεναν το πτηνό στον τροχό
που συστρεφόταν με δύναμη, ενώ απήγγειλαν το αντίστοιχο ερωτικό ξόρκι. Με την πάροδο του
χρόνου έπαψε να χρησιμοποιείται το πτηνό και η ίυγξ πλέον δήλωνε τον ίδιο τον μαγικό τροχό, όπως
απεικονίζεται σε αγγεία . Τέτοιοι τροχοί, ενίοτε και από μέταλλο, έχουν απεικονιστεί αναρτημένοι σε
δέντρα, μαζί με άλλα αντικείμενα που παράγουν ήχο, όπως είναι τα κύμβαλα. Πίστευαν λοιπόν ότι
έτσι μάγευαν και εξανάγκαζαν τις καρδιές των ανθρώπων να υπακούσουν. Η κίνηση του τροχού
συμβολίζει λοιπόν τη μεταστροφή των αισθημάτων›› (Στρουμπούλη Α. , 2009).
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απ’τον ουρανό,ένα γι’αυτόν που είπε την ιστορία,ένα γι’αυτόν που την άκουσε κι ένα
γι’αυτόν που την κατάλαβε» (Κουήν, 1998) Πρόθεση βέβαια του παραμυθά είναι να
κλείσει την αφήγησή του σε ένα κλίμα ευθυμίας, αφού ούτως ή άλλως τα παραμύθια
λέγονταν σε ατμόσφαιρα χαλαρή κι ευχάριστη (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
Στο παραμύθι εμφανίζεται μόνο η πυρηνική οικογένεια
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ενώ αναφορά σε

θείους, ξαδέρφια, ανίψια κλπ δεν υπάρχει (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Η
οικογένεια όμως συχνά είναι διαταραγμένη ,με προβλήματα κι εντάσεις ,αφορμή για
τη δράση του πρωταγωνιστή και τελικά το κινητήριο θέμα του παραμυθιού
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).Το παραμύθι εστιάζει το ενδιαφέρον του στην
ανάγκη του πρωταγωνιστή «είτε να επιφέρει ισορροπία σε μια διαταραγμένη
κατάσταση,είτε να καταφύγει σε άλλον τόπο για να βρει εκεί την ισορροπία..... »
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .Η απουσία της μητέρας128είναι συχνή στο παραμύθι
(Ντούλια, 2010) ,ο ήρωας λοιπόν είναι συχνά ορφανός129

(Ντούλια, 2010) κι η

μητριά130 αντικαθιστά συχνά τη μάνα (Ντούλια, 2010) .Συχνή είναι επίσης και η
σύγκρουση ανάμεσα στις πατριαρχικές και τις μητριαρχικές αρχές (From, 1975).
Ο ανθρωπολόγος

Arnold van Gennep(2013) πιστεύει ότι το παραμύθι έχει

«διαβατήρια έθιμα»131(rites de passage )ή τελετουργικά περάσματα όπως (Van
Gennep,

2013):διαχωρισμός,

περιοδικότητα

και

ενσωμάτωση,

απαγόρευση,

αναγέννηση, απομάκρυνση απ’την «πατρική εστία», αποτυχία, τύχη-πεπρωμένο,
αίσθηση της καλοτυχίας ή της κακοτυχίας, δοκιμασίες του ήρωα ως κατάλοιπα
παραδοσιακών τελετών μύησης, γαμήλιες δοκιμασίες και πάλη( (Cooper, 2007 ) ,
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‹‹Δηλαδή , πατέρας,μητέρα και παιδιά.››,σελ.1358 (Μπαμπινώτης, 2008).
Είναι η καταγραφή μιας πραγματικότητας πριν και κατά το 19 ο μ.Χ. αιώνα, ‹‹όπου οι θάνατοι στη
γέννα ήταν πολύ συνηθισμένοι κι οι αλλεπάλληλες εγκυμοσύνες έθεταν τη ζωή της γυναίκας σε
κίνδυνο ,όπως φυσικά οι μολύνσεις κι οι ασθένειες›› (Ντούλια, 2010).
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Απόρροια των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών της εποχής (19ος αιώνας) ‹‹τότε που η
παιδική θνησιμότητα και η εκμετάλευση αποτελούσαν επίσης μια ζοφερή πραγματικότητα›› (Ντούλια,
2010).
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Οι απαιτήσεις της αγροτικής ζωής κι οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ανάγκαζαν τον άνδρα
ν’αντικαταστήσει τη νεκρή σύζυγο για να γίνονται οι δουλειές του σπιτιού και να φροντίζει κάποιος τα
παιδιά (Ντούλια, 2010).
131
Ή ιεροτελεστίες της μετάβασης: Μετάβαση από µια φυσική ή κοινωνική κατάσταση σε άλλη,
κυρίως. µε τους τρεις σηµαντικότερους σταθµούς τής ανθρώπινης ζωής (γέννηση, γάµο, θάνατο). Ένα
τελετουργικό πέρασμα ,μια τελετή ή τελετουργία ,που συμβαίνει όταν ένα άτομο αφήνει μια ομάδα για
να εισέλθει σε άλλη (Van Gennep, 2013).
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(Λαμπρέλλη, 2010) (Μπετς, 1988), (Bettelheim, 2004), (Van Gennep, 2013) ).
Στο παραμύθι συναντάμε και δυο διαφορετικές απόψεις για την ψυχή :Την
πρωτόγονη άποψη που θεωρεί την ψυχή ως αντικείμενο, προσκολλημένη στο σώμα
και ότι ‹‹το σώμα ζει όσο ζει κι η ψυχή››132 (Cooper, 2007 ) και μια άλλη άποψη ,πιο
ανεπτυγμένη,που θεωρεί την ψυχή ως την πραγματική φύση του ανθρώπου και το
σώμα ‹‹μια προσωρινή μορφή της›› (Cooper, 2007 ).
Η

Kristeva

(1980)

υποστηρίζει

ότι

στο

παραμύθι

υπάρχει

συχνά

διακειμενικότητα133( intertextuality) δηλαδή μια παλιότερη ιστορία ,ακόμα κι αν δεν
το αναφέρει καθόλου, που βοηθάει στη νοηματοδότησή του (Kristeva, 1980).
Το ποιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό του παραμυθιού είναι η παγκοσμιότητά
του ή αλλιώς το παραμύθι αποτελεί κοινό κτήμα της ανθρωπότητας και συνάμα
εθνικό κτήμα κάθε λαού (Καφαντάρης, 2005). Υπάρχει παντού ,σε πρωτόγονους και
σε πολιτισμένους λαούς,ένα ντοκουμέντο ιστορίας και
πάμπολλους θεσμούς και αντιλήψεις που

πολιτισμού, διασώζει

φθάνουν ως τη σύγχρονη εποχή

(Καφαντάρης, 2005).

2.7. Ο συμβολισμός και τα ‹‹Αρχέτυπα›› του παραμυθιού

Ο κόσμος των παραμυθιών είναι μαγικός, φανταστικός ,απέραντος (Jean,
1996) μυστηριακός (Luthi, 1976) κι η βασική του αρχή είναι η αρχή της αντίθεσης
(Αυδίκος, 1994).
Το ίδιο το παραμύθι συμβολίζει το πέρασμα από την άγνοια στη γνώση και την
ωριμότητα,όταν ο ήρωας καλείται ν’αντιμετωπίσει φανταστικά όντα ,που δεν είναι
132

Δηλαδή πρακτικά ταυτίζεται με την καρδιά ‹‹σαν πάλη της ζωής..›› (Cooper, 2007 ).
‹‹Η σχέση που υπάρχει µεταξύ ενός κειµένου (λογοτεχνικού ή µη) προς άλλα συναφή κείµενα
(εξωκειµενική ) ή ανάµεσα στα στοιχεία ενός και τού αυτού κειµένου (ενδοκειµενική )· στην πράξη, η
διακειµενικότητα συνίσταται στις άµεσες ή έµµεσες επιδράσεις, στη µίµηση (συνειδητή ή
υποσυνείδητη) προτύπων, στη σύγκλιση επιλογών από κοινές λογοτεχνικές ή άλλες πεποιθήσεις
κ.ά››σελ.482 (Μπαμπινώτης, 2008).
133
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τιποτ’άλλο παρά η πραγματικότητα μεταμφιεσμένη (Λαμπρέλλη, 2010) ή οι
δοκιμασίες που περνάει κανείς για να μεγαλώσει (Κλιάφα, 1999). Τα αρχέτυπα
σύμβολα του γένους επιβάλλονται απ’ το παραμύθι κι εκφράζουν τις κοινωνικές
ανάγκες του ανθρώπου (Cooper, 2007 ) .
Το δάσος αποτελεί το πιο συχνό φυσικό περιβάλλον του παραμυθιού και
αντπροσωπεύει οποιαδήποτε πεποίθηση ή τρόπο ζωής που ηρεμεί (π.χ. ο «Ρομπέν των
Δασών») (Cooper, 2007 ) ή τις ευκαιρίες και το μετασχηματισμό του ήρωα
(Bettelheim, 2004) .Στο σκοτεινό δάσος ‹‹η ψυχή μπαίνει στον κόσμο των νεκρών....
για ν’ανακαλύψει το νόημα της ζωής..... ,τον δράκοντα του χάους...,τον βαθύτερο
εαυτό, τον οποίο πρέπει να γνωρίσει ο ήρωας, προτού βγει ξανά στο φως του επάνω
κόσμου, στην αυτογνωσία του Εγώ›› (Bettelheim, 2004) .Το να χαθεί κανείς στο
δάσος είναι ‹‹ένα αρχαίο σύμβολο της ανάγκης να βρει τον εαυτό του...›› (Bettelheim,
2004) .Το σκοτεινό δάσος‹‹ είναι γεμάτο απ’τη σιωπή του θανάτου ,σε αντίθεση με
άλλα δάση όπου ο ήλιος λάμπει...›› (Cooper, 2007 ) .Τα δέντρα είναι «η αρχέγονη
γλώσσα απ’την οποία προήλθαν όλες οι γλώσσες» (Cooper, 2007 ) .
Ο ήρωας ή η ηρωίδα έχουν

τον δικό τους συμβολισμό (Cooper, 2007 ). Ο

ξυλοκόπος είναι η πατρική φιγούρα ,ο πρίγκιπας η επιβράβευση της καρτερίας, ή ο
νόμος και η ηθική τάξη (Roberts K. J., 2001 ). Ο Γίγαντας με την αρχέγονη
σημασία,συμβολίζει «την ύπαρξη ενός τεράστιου όντος, προπατορικού, που από τη
θυσία του προήλθε η δημιουργία » (Cooper, 2007 ). Μπορεί ίσως να πρόκειται και για
μια εικόνα του ‹‹Τρομερού Πατέρα›› απ’ την ανάμνηση των παιδικών μας χρόνων (τα
παιδιά βλέπουν τους γονείς τους σαν γίγαντες), μια εικόνα του ασυνείδητου, της
‹‹σκιάς››, στην επιθετική της στάση (Bettelheim, 2004).Υπάρχουν άπειροι βασιλιάδες
και βασίλισσες στο παραμύθι, σύμβολα εξουσίας ,όπως εκείνη που φαίνεται ‹‹να
κατέχουν οι γονείς πάνω στο παιδί ›› (Bettelheim, 2004) ως θεματοφύλακες των
αρχαίων παραδόσεων

(Cooper, 2007 )και της έννομης τάξης (Ντούλια, 2010).Ο

ορφανός ήρωας απεικονίζει το φόβο της εγκατάλειψης και της μοναξιάς που νοιώθουν
όλοι οι άνθρωποι (Ντούλια, 2010) και συχγρόνως η μητρική απώλεια σηματοδοτεί
‹‹το θάνατο της παιδικής αθωότητας και την είσοδο στην ενηλικίωση ,στην
ωριμότητα.›› (Ντούλια, 2010). Η μητριά που συχνά αντικαθιστά τη μάνα (Ντούλια,
124

2010) μαζί με τη δολοφονική μητέρα ή την πεθερά συμβολίζουν τη σκοτεινή και
καταστρεπτική πλευρά της θηλυκότητας (Cooper, 2007 ).
Τέρατα ξεπηδούν μέσα απ’ τα παραμύθια,σύμβολα του χάους, της εχθρικής
πλευράς της φύσης (Cooper, 2007 ) και της σύγκρουσης ανάμεσα στις δυνάμεις του
φωτός και του σκοταδού (Cooper, 2007 ),υπερφυσικά όντα το κατακλύζουν,όπως οι
Μοίρες134 (Cooper, 2007 ) και ξωτικά135 που χορεύουν ‹‹κι ο χορός τους ένα σύμβολο
της δημιουργικής ενέργειας του κόσμου,του ρυθμού και του σύμπαντος...,μια μαγική
πράξη που βοηθάει τον ήλιο να συνεχίσει να λάμπει....›› (Cooper, 2007 ).
Οι μεταμορφώσεις των ανθρώπων σε ζώα είναι συχνές και αποτελούν σύμβολα
της σκοτεινής όψης της Μεγάλης Μητέρας136,που ‹‹πρέπει να ξεπεραστεί πριν αυτή
μεταμορφωθεί κι αποκαλυφθεί στην αληθινή της φύση›› (Cooper, 2007 ) .Ο άσχημος
αντιήρωας έρχεται να μας υπενθυμίσει η σκοτεινή μας πλευρά που πρέπει να
αποδεχτούμε για να επέλθει ισορροπία (Cooper, 2007 ) .
Το παραμύθι προβάλλει ταμπού137-απαγορεύσεις (Cooper, 2007 ) όπως το μοτίβο
‹‹του τεσσαρακοστού και απαγορευμένου δωματίου,στο οποίο ο ήρωας τελικά θα
φτάσει...μια μυητική διαδικασία που δηλώνει τη σταδιακή και προοδευτική ωρίμανσή
του και τη σχέση του θανάτου με τη μύηση...›› (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012),
134

Σύμβολα της ‹‹τριφασικής σεληνιακής μορφής:γέννηση,ζωή,θάνατος›› (Cooper, 2007 ).
Μυθικά πλάσματα της Σκανδιναβικής μυθολογίας, που επέζησαν στις λαϊκές παραδόσεις της
Βόρειας Ευρώπης. Αρχικά ως γένος ελάσσονων θεών της φύσης και της γονιμότητας, τα ξωτικά
απεικονίζονται συχνά σαν φαινομενικά νεαροί άντρες και γυναίκες εξαίσιας ομορφιάς που ζουν κυρίως
σε δάση και άλλες φυσικές περιοχές, υπογείως, ή σε κρύπτες. Περιγράφονται σαν υπεραιωνόβια ή
αθάνατα πλάσματα και τους αποδίδουν μαγικές δυνάμεις (Ashliman, 2006).
136
Η Μεγάλη Μητέρα, Μητέρα Θεά ή Μητέρα Γη είναι ένα ‹‹μητριαρχικό αρχετυπικό μοντέλο που
επαναλαμβάνεται σε διάφορες μυθολογίες ανα τον κόσμο. Σύμφωνα με τη θεωρία του Γιουνγκ το
αρχέτυπο της Μεγάλης Μητέρας - Θεάς είναι βαθιά ριζωμένο στον ανθρώπινο νου ακόμα και πριν την
κύηση. Συνήθως τη συναντάμε σε τρεις βασικές μορφές - ως Παρθένο, ως Μητέρα και ως Γριά - και
ανάλογα με τη μορφή που έχει συμβολίζει την αγνότητα, τη γονιμότητα, τη σοφία››.(Eliade, 1992) .
135

137

‹‹Ταμπού σημαίνει απαγορευμένος.Στην πρωταρχική του έννοια, αφορά πρωτόγονους πολιτισμούς,
και σημαίνει το πρόσωπο ή το αντικείμενο που απαγορεύεται να πλησιάσει, να αγγίξει, να κατονομάσει
ή να χρησιμοποιήσει κανείς, επειδή θεωρείται ιερό ή μιαρό. Το ταμπού θεωρείται μιαρό κι ακάθαρτο,
προξενώντας κακό σ' όποιον έρθει σ' επαφή μ' αυτό. Έτσι, λοιπόν ταμπού σε μια γενικότερη σημασία
είναι κάτι το απαγορευμένο με έννοια μαγική και δεισιδαιμονική. Με ευρύτερη έννοια, ο όρος
χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει οτιδήποτε απαγορευμένο, κυρίως οτιδήποτε αντιμετωπίζεται
από την κοινωνία ως μη υπάρχον, για λόγους ηθικής ή κοινωνικών προκαταλήψεων. Συνεκδοχικά,
αναφέρεται σε κάθε περιορισμό που επιβάλλει η κοινωνική ηθική, δηλαδή κάθε κοινωνική
προκατάληψη. Η λέξη ταμπού χρησιμοποιείται επίσης για οτιδήποτε το τέλειο, που με κανένα τρόπο, δε
δέχεται αμφισβήτηση ή τροποποίηση››,σελ.1738. (Μπαμπινώτης, 2008)
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αρχαίες τελετές (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) που που μπορεί να αποκαλύπτουν
‹‹άσχημα και τρομερά πράγματα ,όπως στο κουτί της Πανδώρας138....Όπως όμως η
Ελπίδα είναι πολλές φορές το τελευταίο πράγμα που βγαίνει από το κουτί ,έτσι κι ο
ήρωας ή η ηρωίδα αποκτούν στο τέλος τον πλούτο ...δηλαδή την ωριμότητα››
(Cooper, 2007 ) .
Στο παραμύθι ο ήλιος ως το αρσενικό στοιχείο και η σελήνη ως το θηλυκό
στοιχείο, είναι η αναζήτηση του άλλου μισού για ισορροπία και ολοκλήρωση
(Cooper, 2007 ) .Η ‹‹αντρική ηλιακή δύναμη ακολουθεί το εγωιστικό, ορθολογικό
της δρόμο...μέχρι να συναντήσει το αντίθετό της ,τη σεληνιακή θηλυκή διαισθητική ή
ενστικτώδη δύναμη με την οποία συνδέεται και τελικά ενώνεται με το γάμο...››
(Cooper, 2007 ).Κι όπως ‹‹το φιλί του ήλιου φέρνει στη χειμωνιάτικη γη την
άνοιξη...το φιλί που ξυπνά την Ωραία κοιμωμένη συνδέεται με την ανάσα της ψυχής
που δίνει ζωή...›› (Cooper, 2007 ) καθώς η ζωτική ουσία περνάει από τον ένα στον
άλλο και φέρνει την τάξη στον κόσμο... (Cooper, 2007 ).Οι πρίγκιπες που δεν
καταφέρνουν να περάσουν εμπόδια είναι μια προειδοποίηση για την έλλειψη
κρίσης,την Ύβρι139... (Cooper, 2007 ) αφού κανένας δεν πρέπει να αποπειράται να
κάνει κάτι όταν δεν είναι έτοιμος σωματικά,πνευματικά ή ψυχολογικά (Cooper, 2007
).Έτσι το πέρασμα του φράχτη απ’τον πρίγκιπα, σημαίνει ‹‹νίκη μέσα απ’την

138

Η Πανδώρα είναι αρχετυπική μορφή της ελληνικής μυθολογίας και αναφέρεται ως η πρώτη θνητή
γυναίκα, αιτία όλων των δεινών κατά τον Ησίοδο και αντίστοιχη της βιβλικής Εύας. Στο Έργα και
Ημέραι ο Ησίοδος αναφέρει ότι ο Δίας την έπλασε για να τιμωρήσει αρχικά τον Προμηθέα και
κατ’επέκτηση το ανθρώπινο είδος.Έβαλε έτσι τον Ήφαιστο να πλάσει από άργιλο ένα πλάσμα που να
μοιάζει σε αθάνατη θεά, αλλά να έχει τη φωνή και τη δύναμη ανθρώπου και πρόσταξε όλους τους
θεούς να της δωρίσουν κάποια χαρίσματα (Πανδώρα= παν + δώρα) και μαζί κι ένα πιθάρι ,που ο Δίας
τη διεταξε να μην ανοίξει.Ο Ερμής παρέδώσε την Πανδώρα ως δώρο στον Επιμηθέα, τον αδελφό του
Προμηθέα.Αυτή όμως παράκουσε τον Δία ,έβγαλε το μεγάλο πώμα από το πιθάρι και σκόρπισε όλα τα
κακά που είχε μέσα, φέρνοντας θλίψη στους ανθρώπους, αρρώστιες και δυστυχία στην πλάση .Μόνο η
Ελπίδα έμεινε μέσα στο άθραυστο μεγάλο πιθάρι και δεν πέταξε έξω,στίχοι 54-105 (Ησίοδος, 2003).
139
Βασική αντίληψη της κοσμοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων. Όταν κάποιος συμπεριφερόταν με
βίαιο, αλαζονικό και προσβλητικό τρόπο απέναντι στους άλλους, στους νόμους της πολιτείας και
κυρίως απέναντι στον άγραφο θεϊκό νόμο -που επέβαλλαν όρια στην ανθρώπινη δράση-, θεωρούνταν
ότι διέπραττε «ὕβριν», δηλ. παρουσίαζε συμπεριφορά με την οποία επιχειρούσε να υπερβεί τη θνητή
φύση του και να εξομοιωθεί με τους θεούς ,με συνέπεια την προσβολή και τον εξοργισμό τους (Lesky,
1981).
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αυτογνωσία›› (Cooper, 2007 ). Η ‹‹δύναμη του ονόματος

140

δε ,συμβολίζει τη

δημιουργική δύναμη του ήχου και σχετίζεται με ιστορίες για γνέσιμο››
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(Cooper,

2007 ).Τα ζώα που μιλούν σχετίζονται με το μύθο του Παραδείσου και είτε είναι
πουλιά που ήταν πάντοτε οι αγγελιοφόροι των θεών και συμβολίζουν την πτήση,την
άνοδο στον ουρανό ή σε υψηλότερα συνειδησιακά επίπεδα, είτε είναι ζώα του
δάσους(αλεπού,αρκούδα,λύκος κλπ) που συμβολίζουν τη σχέση με τη φύση ,τις
ζωώδεις ανθρώπινες τάσεις ή την άσχημη σκοτεινή πλευρά μας (Cooper, 2007 ).Με
το ‹‹να επικοινωνεί κάποιος με τα ζώα,να μιλά τη γλώσσα τους και να γίνεται φίλος ή
κύριός τους αποκτά μια πνευματική ζωή πολύ πιο πλούσια από τη ζωή ενός κοινού
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Απαντά σε όλες σχεδόν τις κουλτούρες :‹‹Στην αρχαία Ρώμη το προσωπικό όνομα δινόταν σ’ενα
αγόρι στην τελετή μύησης και εισαγωγής στην εφηβεία ,ενώ σ’ένα κορίτσι όταν παντρευόταν.Σε κάθε
τελετή μύησης οποιουδήποτε πολιτισμού,δίνεται ένα καινούργιο όνομα στους νεοεισαγωμένους
››,σελ.73
(Cooper, 2007 ).‹‹Στην αρχαία Ελλάδα οι Ερινύες ονομάζονταν κατ’ευφημισμό
Ευμενίδες.Τα επικίνδυνα ζώα δεν ονομάζονταν ποτέ με το όνομά τους,επειδή μπορεί ακουγοντάς το
να ερχόντουσαν.Ο λύκος λεγόταν Ο Σιωπηλός ή ο Δρομέας του Δάσους.Στις κοινωνίες όπου υπήρχε
ισχυρός φόβος των νεκρών,πρόσεχαν ώστε να μην αναφέρουν τ’όνομά τους ,αλλα κάποια άλλη
λεξη.Το ίδιο ίσχυε και για τις επικίνδυνες αρρώστιες ,γιαυτό και οι λεπροί αποκαλούνταν οι
άρρωστοι››,σελ.73 (Cooper, 2007 ).‹‹ Η σπουδαιότητα του ονόματος φαίνεται από τη σημασία που
έχει δοθεί κατά καιρούς στην διαιώνιση του οικογενειακού ονόματος....,τα παιδιά συχνά παίρνουν
τ’όνομά τους απο τους προγόνους τους,για να κρατήσουν ζωντανό το όνομα...., στο χριστιανικό έθιμο
της μη αποκαλυψεως του ονόματος του νεογέννητου πριν από τη βάπτισή του ,επειδή τότε είναι
εντελώς απροστάτευτο απ’ τον διάβολο,τις μάγισσες ή τα ξωτικά.Σύμφωνα με πολλές θρησκείες το
όνομα του Θεού δεν πρέπει να λέγεται.′Ενας εβραικός μύθος λέει ότι η γη κι ο ουρανός έτρεμαν,όταν
ο Σολομών έλεγε το ιερό όνομα.Στην Ρωμαική εποχή το όνομα του προστάτη θεού μιας πόλης ήταν
μυστικό.Στα Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια μόνο οι μυημένοι μπορούσαν να προσευχηθούν στις
θεότητες των οποίων το όνομα, τους είχε αποκαλυφθεί....κι έτσι η θεότητα υποχρεωνόνταν να
προσφέρει τη βοήθεια της...οι μυημένοι χρησιμοποιούσαν ταπεινό τόνο ιδιαίτερα όταν επικαλούνταν
την θεά ′Αρτεμις ή την Εκάτη››,σελ.3-74 (Cooper, 2007 ). Στις περισσότερες κουλτούρες τα ονόματα
έχουν συμβολική σημασία: για παράδειγμα το όνομα Μωυσής, στα εβραϊκά ‹‹Moshe››, σημαίνει
‹‹απομακρυσμένο από το νερό››,το Aslan στα τουρκικά σημαίνει ‹‹λιοντάρι››,το Οδυσσεύς (αρχαία
ελληνικά:οδύσσομαι= διώκομαι), δηλαδή ‹‹ο διωκόμενος υπό των θεών›› κλπ . (Graham, 2011).
Επίσης άν κάποιος ‹‹ξέρει το όνομά σου- το πραγματικό σου όνομα - μπορεί να νικήσει ή να
κυριαρχήσει πάνω σου››.Στο παραμύθι των αδερφών Grimm ‹‹ Ρουμπελστίλτσκιν (Rumpelstilzchen
1812)›› όταν η βασίλισσα προφέρει τ’όνομά του ο Ρουμπελστίλτσκιν χάνεται για πάντα γιατί ‹‹ούτε
και τα ξωτικά μπορεί κανείς να τα αποκαλέσει με το όνομά τους››,σελ.73 (Cooper, 2007 ).
141
‹‹Από μαγικής πλευράς το γνέσιμο, συμβολίζει τις θηλυκές μαγικές δυνάμεις και τη μύηση:το
γνέσιμο και το πλέξιμο ήταν γνώση που περνούσε απο μάνα σε κόρη δλδ το πέρασμα από το στάδιο
του ανύπαντρου κοριτσιού στο στάδιο της νύφης.Θεωρούσαν επίσης ότι η ανέμη είχε το δικό της
πνεύμα κι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί.Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης απαγορευόταν το γνέσιμο
την περίοδο του Δωδεκαημέρου.Ιδιαίτερο συμβολισμό παρουσιάζει το γνέσιμο στο παραμύθι‹‹Η
Ωραία Κοιμωμένη››. Υπάρχει ακόμη ένας διττός συμβολισμός στο γνέσιμο:με τη διαδικασία του
γνεσίματος δεν υφαίνεται μόνο νήμα για ρούχα, η επιτυχία του γνεσίματος έχει να κάνει και με τη
διατήρηση του νήματος της ζωής και η διαδικασία του μπορεί να εξελιχθεί σε αγώνα ζωής ή θανάτου››
(Propp V. I., 1984)
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θνητού...›› (Ντούλια, 2010) γιατί τα ζώα σχετίζονται με τα ‹‹μυστικά της ζωής και
της φύσης...›› (Ντούλια, 2010). Ο ήρωας συχνά ‹‹κόβει τη γλώσσα κάποιου ζώου με
σκοπό να τη χρησιμοποιήσει σαν φυλαχτό ή μάρτυρα›› (Cooper, 2007 ) γιατί η
γλώσσα συμβολίζει τη φωνή της θεότητας...έχει υπερφυσικές δυνάμεις,...είναι μια
ιερή τροφή... (Cooper, 2007 ) .Στο παραμύθι ο διάβολος
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δεν έχει τη σημασία που

του αποδίδει η θρησκεία αλλά συμβολίζει και ισοδυναμεί με την άγνοια και
‹‹αναγνωρίζεται
Απ’τα

ως

παραμύθια

η
δε

αξία

του

λείπουν

παράδοξου..››
και

τα

(Cooper,
μαγικά

2007

).

αντικείμενα:

μπάλες143,φτερά144,χτένες,145καθρέφτες146,ραβδιά147που συμβολίζουν την πνευματική

142

Διάβολος, που σημαίνει «ο διαβάλλων, συκοφάντης», είναι όνομα που χρησιμοποιείται στην Αγία
Γραφή για να προσδιοριστεί ο αρχηγός των πονηρών πνευμάτων, του κόσμου της αμαρτίας και του
κάτω κόσμου (Ιωάννης, 1997).
143
Η μπάλα είναι επίσης ένα ‹‹σύμβολο της κοσμικής δομής. Στους περισσότερους πολιτισμούς το
σύμπαν θεωρούνταν ως τεράστια. σφαίρα που αποτελείται από διαφορετικά στρώματα. Είναι επίσης
ιστορικό σύμβολο της ψυχής:ο Δημόκριτος πίστευε ότι η ψυχή αποτελείται από στρογγυλά
φλογισμενα άτομα.Επειδή τα άτομα της ψυχής της πυρκαγιάς ήταν μικρά και δεν είχαν γωνίες,
μπορούσαν να περάσουν από όλα τα άλλα θέματα. Γι 'αυτό οι ψυχές μας διαδίδονται σε ολόκληρο το
σώμα μας, γιατί η ψυχή δομικά είναι μια σφαίρα›› (Franz M. L., 1997). Επίσης, η μπάλα ‹‹είναι
σύμβολο της θεότητας: Ο Θεός είναι μια άπειρη σφαίρα, της οποίας το κέντρο είναι παντού και του
οποίου η περίμετρος δεν είναι πουθενά ›› αναφέρει ο Πλωτίνος (Franz M. L., 1997).
Τα φτερά ως μαγικά αντικείμενα συνδέονται με τα πουλιά που είναι οι αγγελιοφόροι των
θεών,σελ.74 (Cooper, 2007 ) Σ’ ένα όμορφο ιαπωνικό παραμύθι το ‹‹Green Willow››(Πράσινη Ιτιά)
διαβάζουμε:‹‹Στα νερά του Mio Strand συναντά κανείς τους δυσθεώρητους «Παράξενους Ανθρώπους».
Ένας ψαράς επιστρέφοντας στην ακτή τη νύχτα, βρίσκει ένα πανωφόρι από φτερά που κρέμεται από
ένα κλαδί πεύκου. «Αχ, τι όμορφο, θεσπέσιο νεραϊδόρουχο!», αναφωνεί. «Θα το φυλάξω στο σπίτι μου
ως θησαυρό.» Μία κόρη των Παράξενων, ντυμένη μόνο με τα μακρυά μαύρα μαλλιά της, τρέχει
ξοπίσω του, διότι δίχως το πανωφόρι της δεν θα μπορέσει να ξαναπετάξει. Ο ψαράς παζαρεύει πονηρά
μαζί της κι εκείνη συμφωνεί ,‹‹Θα χορέψω για σένα››του λέει. Κι έτσι, γίνεται μάρτυρας ενός
μυστικιστικού χορού, που προκαλεί την περιστροφή του φεγγαριού τις νύχτες. Όταν ολοκληρώνει το
χορό η κόρη των Παράξενων, απλώνει τα φτερά της, που έχουν τα χρώματα του ουράνιου τόξου και
εξαφανίζεται στην αυγή, αφήνοντας πίσω της στην αμμουδιά ένα και μοναδικό γκρίζο φτερό
περιστεριού.Ο ψαράς κρατάει το φτερό που του αποκαλύπτει μυστικά ,απ’τον Κόσμο των
Πνευμάτων,τον προειδοποιεί για επερχόμενες συμφορές και τον συμβουλεύει›› (James, 2014).
144

145

Οι γοργόνες και οι σειρήνες εμφανίζονται να κρατάνε χτένες και να χτενίζουν τα μαλλιά τους.Στο
παραμύθι της ‹‹Χιονάτης›› η κακιά μάγισσα πρόσφερε εκτός από το μήλο ένα δηλητηριασμένο χτένι.
Στην κινέζικη κουλτούρα θεωρείται ατυχία να σπάσουν τα δόντια από τη χτένα. Επίσης, στην
Ραπουνζέλ, η μάγισσα που την κρατούσε φυλακισμένη της είχε δέσει τα μακριά μαλλιά της με χτένι. Οι
χτένες εξημερώνουν και ομορφαίνουν τα ατίθασα μαλλιά αλλά μερικές φορές ‹‹παγιδεύουν›› και
‹‹φυλακίζουν›› το ίδιο καλά (Gitter, 1984).
146
Χρησιμοποιήθηκε σαν βασικό αποκρυφιστικό όργανο απ' όλους κυριολεκτικά τους πολιτισμούς
Στην Αρχαία Ελλάδα τον συναντάμε σαν σύμβολο της Αφροδίτης .Η πίστη σε μαγικούς καθρέφτες
ήταν πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, που χρησιμοποιούνταν ως μαντικό
εργαλείο. Η αντανάκλαση στον καθρέφτη είναι ο εκδηλωμένος και ο υλικός κόσμος, καθώς και η
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τελειότητα που επέρχεται μέσα απ’την κάθαρση ή τη μεταμόρφωση. (Cooper, 2007
)Ρόκες,ανέμες,αδράχτια,αντικείμενα του γνεσίματος
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,σύμβολα της πορείας προς

την αυτονομία της ηρωίδας (Cooper, 2007 ) συναντάμε αναφορές σε οστά και
σκελετούς

(Λαμπρέλλη, 2010) σε τελετές ‹‹καψίματος των οστών››- καθώς ο

τοτεμικός149 χαρακτήρας τους συμβολίζει την ενστικτώδη και διαισθητική πλευρά
της ζωής− (Cooper, 2007 ) και στην οιωνοσκοπία150 (Λαμπρέλλη, 2010).

γνώση του ανθρώπου για τον εαυτό του. Ο καθρέφτης είναι και ηλιακό και σεληνιακό σύμβολο έχει
μαγικές ιδιότητες και αποτελεί την πύλη για το ανάστροφο βασίλειο. Κρεμασμένος με τη λεία
επιφάνεια προς τα κάτω σε ναό ή τάφο αποτελεί έναν ‹‹άξονα φωτός››, το δρόμο της ανόδου της
ψυχής (J., 1992).
147
Το ραβδί είναι ίσως το παλαιότερο όργανο που έχει χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος.Χρησιμοποιείται
επίσης κι από χιμπατζήδες καθώς είναι το παλαιότερο όργανο που εφευρέθηκε και στο ζωικό
βασίλειο. ‹‹Υπάρχουν κάποιοι πίθηκοι που ζουν στο δάσος του Κονγκό που αγαπούν να τρώνε ένα
ορισμένο είδος μεγάλου μυρμηγκιού. Αυτά τα μυρμήγκια είναι λιχουδιά, αλλά έχουν επικίνδυνο
τσίμπημα. Έτσι οι πίθηκοι σπάνε ένα κλαδί, το κάνουν ένα μακρύ ραβδί και στη συνέχεια, από μια
ασφαλή απόσταση, σκάβουν τη φωλιά των μυρμηγκιών. Τα μυρμήγκια επιτίθενται στο ραβδί και όταν
το ραβδί είναι γεμάτο οι πίθηκοι τα καταβροχθίζουν γλείφοντας το ραβδί. Ακόμη και πουλιά
χρησιμοποιούν ραβδιά ως όργανα. Το ραβδί είναι επομένως ένα είδος επέκτασης του χεριού, μια
τεράστια εφεύρεση›› (Franz M. -L., 2012).Στις αγροτικές κοινωνίες χρησιμοποιούνταν συχνά για την
οδήγηση ζώων. Από εκεί εξελίχθηκε ως σκήπτρο του βασιλιά: ο βασιλιάς είναι ο καλός βοσκός του
λαού του κι έχει ένα σκήπτρο με το οποίο κυβερνά κι έτσι το σκήπτρο έγινε και το σύμβολο της
κυβερνητικής εξουσίας. Στο Μεσαίωνα οι επισκόποι της Καθολικής Εκκλησίας, για παράδειγμα, είχαν
ένα ραβδί που αντιπροσωπεύει την Εκκλησιαστική εξουσία . Ο επίσκοπος είναι ένας πνευματικός
ποιμένας και με το ραβδί του δίνει πνευματική κατεύθυνση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην
αμαρτάνουν. Στους μεσαιωνικούς χρόνους, οι Γερμανοί στα λαϊκά δικαστήρια για να δικάσουν
περιπτώσεις δολοφονίας και σοβαρής κλοπής,χρησιμοποιούσαν ραβδιά από δέντρο φουντουκιάς που
κρατούσαν οι ‹‹λαϊκοί››δικαστές .Παίρνοντας το ραβδί στο χέρι ορκίζονταν λέγοντας: ‹‹Εγώ δεν θα
κρίνω σύμφωνα με την προσωπική συμπάθεια ή αντιπάθεια. Θα κρίνω αμερόληπτα και αντικειμενικά.
››. Εδώ το ραβδί σημαίνει ένα είδος κατεύθυνσης ,ένα αρχέτυπο του εαυτού (Franz M. -L., 2012).
148
Στην αρχαία Ελλάδα,το γνέσιμο αποτελεί ασχολία ακόμη και των θεών.Οι Μοίρες λ.χ.
κλώθουν,μετρούν και κόβουν το νήμα της ζωής.Στο μύθο της Αράχνης,η θεά Αθηνά διαγωνίζεται
στην υφαντική,κάτι που συναντάμε και στη Σκανδιναβική μυθολογία όπου η θεά Frigg συνδεόταν με
το γνέσιμο,λέγεται δε πως αυτή είχε υφάνει τα σύννεφα.Στις πατριαρχικές κοινωνίες το σπίτι και η
φροντίδα του ήταν καθήκον των γυναικών.Το γνέσιμο γινόταν ανέκαθεν από γυναίκες.Είναι μάλιστα
τόσο συνδεδεμένο με τη γυναίκα που στ’αγγλικά η λέξη ‹‹distaff ›› που χαρακτήριζε ένα εξάρτημα
που βοηθούσε το νήμα να περιστρέφεται (τη ρόκα) κατά το γνέσιμο είναι συνώνυμη της λέξης
‹‹female››.Το γνέσιμο και η υφαντική,λοιπόν,ήταν βασικές δεξιότητες που θα έπρεπε να κατέχει μια
γυναίκα αν ήθελε να παντρευτεί(και άρα,να επιβιώσει,αφού τότε μια γυναίκα ανύπαντρη δεν είχε
πολλές ελπίδες).Συχνά το γνέσιμο ήταν και δοκιμασία πριν από ένα καλό γάμο (Colin Paul, 1980) .
149

‹‹Το σύνολο των δοξασιών και των θρησκευτικών πρακτικών (λατρευτικό τυπικό, απαγορεύσεις,
σεβασµός σε ιεροποιηµένες συµβολικές αναπαραστάσεις ζώων ή φυσικών αντικειµένων και
φαινοµένων), οι οποίες συνδέονται µε την πίστη ατόµων ή οµάδων πρωτόγονης κοινότητας σε τοτέµ
το οποίο αναγνωρίζουν ως πρόγονο, προστάτη ή σύντροφο τους› ›,σελ.1779 (Μπαμπινώτης, 2008).
150
‹‹Η παρατήρηση και η ερµηνεία των οιωνών δηλ. των µαντικών πουλιών, από τού οποίων το
πέταγµα, τους κρωγµούς κ.λπ. ο µάντης (οιωνοσκόπος) προφήτευε το µέλλον ή κατ' επέκταση ,κάθε
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Ακόμη τα ρούχα ή τα παπούτσια του ήρωα παραπέμπουν σε τελετές μύησης και
μυστηριακούς

συμβολισμούς,(π.χ.το

κωνικό

σχήμα

απ’

το

σκουφί

της

Κοκκινοσκουφίτσας μπορεί να σχετίζεται με τα Ελευσίνεια μυστήρια ή μυητικές
τελετές Κελτών) ή και σε νεκρικές τελετές (π.χ.το τζάκι και η στάχτη στην
‹‹Σταχτοπούτα») (Cooper, 2007 ).Το γοβάκι της Σταχτοπούτας συμβολίζει ‹‹την
ελευθερία αλλά και την υποταγή, ταυτόχρονα, ανάλογα τις εκάστοτε συνθήκες››
(Ντούλια, 2010) όπως και οι σκλάβοι που εμφανίζονται συχνά στα παραμύθια
ξυπόλητοι, δηλώνοντας έτσι την ανελευθερία τους (Ντούλια, 2010) .Τα παιδιά,
εμφανίζονται να τρέχουν ξυπόλητα συχνά μέχρι την ενηλικίωσή τους αντίθετα η
απελευθέρωση από την κυριαρχία των γονέων συμβολιζόταν με τα παπούτσια
(Ντούλια, 2010) .Κάτι ανάλογο απαντά και σε Ινδιάνικες φυλές όπου τα παπούτσια
πρωτοεμφανίζονται στην τελετή της ενηλικίωσης (Cooper, 2007 ). Το είδος του
παπουτσιού που φορά ο ήρωας(τσόκαρα, μπότες, βελούδινα γοβάκια) συμβολίζει και
την κοινωνική του προέλευση (Ντούλια, 2010) .Στις τελετές μύησης η εισχώρηση
στον πνευματικό κόσμο εμφανίζεται με το να βγάζει κανείς τα παπούτσια του ,όπως
κι η αποδοχή ή η απόρριψη του ατόμου που θα δωρίσει τα παπούτσια μπορεί να γίνει
με‹‹ την αποδοχή ή την απόρριψη των παπουτσιών αντίστοιχα›› (Bettelheim, 2004).Ο
παπουτσωμένος γάτος έτσι δε μετενσαρκώνει μόνο τον αγγελιοφόρο των θεών ,τον
Ερμή που με τα μαγικά του σανδάλια μεταφερόταν παντού αλλά συγχρόνως είναι
κολπατζής κι αριστοκράτης αφού όπως αναφέρθηκε ξυπόλυτοι ήταν μόνο οι σκλάβοι
και τα παιδιά (Cooper, 2007 ).Πολλοί ψυχαναλητές θεωρούν ότι η Ωραία Κοιμωμένη
συμβολίζει το υποσυνείδητο αλλά ‹‹ σε πνευματικό επίπεδο την κοιμισμένη ψυχή,το
μακρύ ύπνο, την απομάκρυνση απ’ τον κόσμο,..για την ανακάλυψη της εσωτερικής
ταυτότητας πριν την αναγέννηση...η πριγκίπισσα πριν κοιμηθεί αντιδρά παιδικά κι
ανώριμα,όταν όμως ξυπνήσει έχει απόλυτη συναίσθηση των πράξεών της..περνά με
τον ύπνο σ’έναν φαινομενικό θάνατο,ξαναγεννιέται σ’ένα ανώτερο επίπεδο....››
(Bettelheim, 2004) .Η Ωραία Κοιμωμένη αλλά και η Χιονάτη είναι στο όριο της

φυσικό φαινόµενο (λ.χ. οι αστραπές, οι κεραυνοί, το θρόισµα των φύλλων, οι κινήσεις και οι στάσεις
ορισµένων ζώων ή ερπετών), στων οποίων την παρατήρηση βασιζόταν η πρόγνωση τού µέλλοντος››,
σελ.1243 (Μπαμπινώτης, 2008) .
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ενηλικίωσης ,αλλά όχι ακόμη έτοιμες ν’αγαπήσουν....η δε Χιονάτη όταν τρώει το
δηλητηριασμένο μήλο βυθίζεται σ’εναν μυητικό ύπνο κι όταν ξυπνά ....είναι πλέον
μια πριγκίπισσα... . (Bettelheim, 2004)
Η θάλασσα είναι ο τόπος του υποσυνείδητου και των παράξενων όντων (Cooper,
2007 ) τα ψάρια κι οι βάτραχοι ο φαλλικός συμβολισμός σε συνδυασμό με τη θηλυκή
εξουσία του νερού (Cooper, 2007 ) κι όταν το ψάρι που πιάνεται στα δίχτυα
ξαναπετιέται στη θάλασσα και ευεργετεί το σωτήρα του τότε γίνεται το σύμβολο της
‹‹γυναικείας Αρχής που ευεργετεί και θρέφει›› (Cooper, 2007 ). Ομοίως

όταν

η

πριγκίπισσα συναντά το βάτραχο που ξεπηδά απ’το ‹‹ υδάτινο στοιχείο››,το σύμβολο
του χάους και του άδηλου και τον απορρίπτει παρεμβαίνει ο βασιλιάς ,δηλαδή η
αρσενική ηλιακή άποψη και την υποχρεώνει ν’αποδεχτεί ‹‹τη σκοτεινή όψη ....και να
τη μεταβάλλει σε φως ..›› (Cooper, 2007 ) .
Τα μαλλιά περιέχουν ‹‹όλη τη δύναμη του κεφαλιού›› κι όταν κάποιος τα χάσει
αυτόματα χάνει αυτή τη δύναμη ,όπως ο Σαμψών
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(Cooper, 2007 ).Στο παραμύθι η

απώλεια των μαλλιών συμβολίζει το χειμώνα όταν η γη ‹‹χάνει τη δόξα της››
(Cooper, 2007 ).Ανθρωποθυσίες152 αναφέρονται σε πολλά παραμύθια ,που πιθανόν
να

συμβολίζουν

μια

«ιεροτελεστία

ανανέωσης

της

αρχικής

θυσίας

και

αναζωογόνησης των κοσμικών δυνάμεων» (Cooper, 2007 ) αλλά και το αθάνατο
νερό

153

που υποδεικνύει την παρουσία του θανάτου αλλά και την αναίρεσή του

(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).Τα τέσσερα στοιχεία της φύσης,συχνά είναι
ανθρωποποιημένα (Cooper, 2007 ) .Ο αέρας συμβολίζει την αβεβαιότητα (π.χ.όταν ο
Τζακ αιωρείται πάνω στη φασολιά),η φωτιά τη λύτρωση (π.χ.στο Μολυβένιο
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Ηγέτης και τελευταίος κριτής του βιβλικού Ισραήλ .Ήταν προικισμένος με μεγάλη σωματική
δύναμη που οφειλόταν στα μακριά άκοπα μαλλιά του (Κωνσταντίνου, 2003). Αυτός είναι και ο λόγος
που στο Μεσαίωνα πριν δικάσουν και κάψουν τις μάγισσες τους έκοβαν τα μαλλιά (Cooper, 2007 ).
152
Θυσία ανθρώπινων πλασμάτων χάριν της συλλογικής ευημερίας της κοινότητας, είτε χάριν της
συντήρησης ενός ταμπού, είτε χάριν απόδειξης της αφοσίωσης προς τη θεότητα που απαιτεί τη
θυσία,σελ.189 (Μπαμπινώτης, 2008).
153
Θρύλος της Ευρασίας, που κάνει λόγο για την πολύ πιθανή ύπαρξη ενός «ελιξηρίου», το οποίο
καθιστά τον άνθρωπο αθάνατο. Η αθανασία και η αιώνια ζωή ήταν το μεγάλο όνειρο του ανθρώπου
από τους αρχαίους χρόνους, η λαχτάρα του αυτή τον έκανε να ψάχνει αλλά και να συνεχίζει μέχρι
σήμερα να ερευνά για το ελιξίριο της αθανασίας. Για τους αρχαίους Έλληνες το πιο ονομαστό ελιξίριο
ήταν τα νερά της Στυγός,που συνδέθηκαν με θεολογικές και φιλοσοφικές ιδέες, όπως αυτές στα
Ελευσίνια Μυστήρια και στις Ορφικές δοξασίες για τη μετενσάρκωση,σελ.24 (Λουκόπουλος, 1926).
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Στρατιώτη),το νερό τη μετάβαση ,τη νέα αρχή ή τη λογική (π.χ.στη Βασίλισσα του
χιονιού) και η γη τις αρχέτυπες ιδέες που έχουμε όλοι μέσα μας (Bettelheim, 2004) .
Έναν ιδιαίτερο,δικό τους συμβολισμό στο παραμύθι έχουν κι οι αριθμοί
(Cooper, 2007 ). Οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι είναι (Cooper, 2007 ):
●Ο αριθμός τρία ,αφού ο κόσμος είναι τριπολοκός (Propp, 1991) :
-Σώμα-Ψυχή-Πνεύμα
-Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον
-Γέννηση-Ζωή–Θάνατος
-Πατέρας-Μητέρα-Παιδί (Propp, 1991)
-Oι τρείς φάσεις της σελήνης. (Dundes, 1965)
Είναι ίσως και μια αναφορά στις τρεις μέρες που πέρασε ο Ιωνάς στην κοιλιά της
φάλαινας (Liabenow, 2014) ή στα τρία δώρα που δόθηκαν στο Θείο βρέφος από τους
τρεις Μάγους (Schimmel A. , 1993) .Πολλοί ψυχαναλητές θεωρούν ότι ο αριθμός
αυτός μπορεί να δηλώνει ‹‹μια αρχή, μια μέση κι ένα τέλος›› (Bettelheim, 2004).Στην
περίπτωση της Σταχτοπούτας για παράδειγμα,‹‹η ηρωίδα κάνει την εμφάνισή της στο
χορό τρεις φορές και τις τρεις φορές ξεφεύγει.Η τριπλή αυτή επανάληψή της
συμβολίζει την αμφιθυμία και την αβεβαιότητα του μικρού κοριτσιού που θέλει μεν
να δεσμευτεί όμως φοβάται›› (Ντούλια, 2010).
●Ο αριθμός εφτά συμβολίζει ή τις εφτά μέρες της εβδομάδας
απαιτείται

ή το χρόνο που

για να γίνει ο ήρωας υπεύθυνος (Ντούλια, 2010).Οι επτά αδερφές ή

αδερφοί στο παραμύθι είναι στην παραγματικότητα ‹‹πλευρές του ίδιου ανθρώπου.Ο
έβδομος αδερφός είναι ο τέλειος,αφού έχει ξεπεράσει τις κατώτερες βαθμίδες της
μύησης και μπορεί να σώσει τους άλλους έξι αδερφούς του ,που δεν είναι ακόμη
ικανοί να λειτουργούν πέρα απ’ τα κατώτερα επίπεδα.››(Cooper, 2007 ) .Θα μπορούσε
ίσως να συσχετιστεί με τα επτά μυστήρια του Μίθρα

154

(Widengren, 1966) ή τους

154

Ο Μίθρας ήταν Περσικός θεός του φωτός και της σοφίας. Στα ιερά ζωροαστρικά συγγράμματα,
παρουσιάζεται ως το πνεύμα του καλού, ο υπερασπιστής και φύλακας της αλήθειας και της τάξης .ο
άρχοντας του κόσμου.Θεωρούνταν ότι είχε σφάξει τον θεϊκό ή κοσμικό ταύρο, το αίμα του οποίου
συντηρούσε όλα τα πλάσματα και παρείχε σωτηρία στους ανθρώπους. Επίσης, θεωρούνταν μεσίτης
μεταξύ του ουρανού και των ανθρώπων στη γη και εγγυητής των συμβολαίων (Witherington III,
2019).Ο μιθραϊσμός έμοιαζε με τον χριστιανισμό σε πολλές πτυχές, για παράδειγμα, στα ιδανικά της
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επτά πλανήτες της αστρολογίας (Burkert, 1997) ή τις επτά ημέρες από τη δημιουργία
του κόσμου (Liabenow, 2014) .Ο αριθμός αυτός συνδέεται με την Ιουδαϊκή και με τη
Χριστιανική αριθμολογία155 (Varner, 1997): το άθροισμα του 7 προκύπτει απ’το 3 και
το 4 ,όπου το 4 συμβολίζει κάθε τι το ανθρώπινο,τον υλικό κόσμο, τα 4 στοιχεία της
φύσης ίσως και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (Βορράς, Νότος, Ανατολή και Δύση)
(Liabenow, 2014) σε συμφωνία και με την κοσμοθεωρία του πολιτισμού των Μάγια156
δηλαδή ότι ο κόσμος προέρχεται από τις τέσσερις γωνιές του σύμπαντος (Liabenow,
2014).
● Ο αριθμός δώδεκα συμβολίζει τον κύκλο της εμμήνου ρύσεως(οι 12 καλές νονέςνεράϊδες ή αλλιώς μια φορά το μήνα για 12 μήνες) (Cooper, 2007 ).Η δέκατη τρίτη
νεράϊδα είναι η προϊδοποίηση της παρεμπόδισης της εμμηνόρροιας,που θα αφυπνίσει
σεξουαλικά τη βασιλοπούλα και θα την ετοιμάσει για γάμο (Cooper, 2007 ) .Η
Ελληνική Μυθολογία είναι

πλούσια στην σχέση του αριθμού δώδεκα και των

συνδέσεών του (Dudley, 1997):12 οι Ολύμπιοι θεοί,12 οι Τιτάνες,12 οι άθλοι του
Ηρακλή

(Κακριδής, 1987) με 12 καράβια ξεκίνησε ο Οδυσσεας για την Ιθάκη

(Griffin, 2010) .Στην Εβραϊκή αριθμολογία ο αριθμός 12 εκφράζει το πλήρωμα του
περιούσιου λαού του Θεού, τις δώδεκα δηλαδή φυλές του Ισραήλ

157

(Stewart, 1996)

ταπεινότητας και της αδελφικής αγάπης, στο βάφτισμα, στο τελετουργικό της κοινωνίας, στη
χρήση άγιου νερού, τη λατρεία των ποιμένων που ήταν παρόντες στη γέννηση του Μίθρα, την
υιοθέτηση της Κυριακής και της 25ης Δεκεμβρίου (ημέρας γενεθλίων του Μίθρα) ως άγιων ημερών,
και στα δόγματα της αθανασίας της ψυχής, της τελικής κρίσης και της ανάστασης. Ο μιθραϊσμός
διέφερε από τον χριστιανισμό καθώς απέκλειε τις γυναίκες από τις τελετές του και ήταν πρόθυμος να
συμβιβαστεί με τον πολυθεϊσμό. Οι ομοιότητες, όμως, κατέστησαν δυνατή την εύκολη μεταστροφή
των οπαδών του στη χριστιανική πίστη ›› (L.M., 2002).Τ α επτά μυστήρια, είναι οι επτά βαθμίδες

της μιθραϊκής μύησης που είχαν καθορισθεί με βάση τους επτά πλανήτες κι αντιστοιχούσαν στις
επτά πλανητικές σφαίρες, τις οποίες η ψυχή ήταν υποχρεωμένη να διασχίσει για να φθάσει στην
κατοικία των μακαρίων (Cumont, 1899).
155

Η αριθμολογία είναι οποιαδήποτε πίστη στη μυστικιστική σχέση μεταξύ των αριθμών και των
φυσικών αντικειμένων ή όντων, μια μελέτη της αριθμητικής αξίας των γραμμάτων με λόγια, ονόματα
και ιδέες (Dudley, 1997) και ήταν πολύ δημοφιλής ανάμεσα στους πρώτους μαθηματικούς, όπως
ο Πυθαγόρας (Dudley, 1997).Σήμερα συνδέεται συχνά με το παραφυσικό, όπως η αστρολογία και
κάποιες μαντικές τέχνες (Kelly, 2004).
156
Ιθαγενής λαός της Κεντρικής Αμερικής. Κατά το παρελθόν καταλάμβανε μία συνεχή έκταση στο
νότιο Μεξικό, στη Γουατεμάλα και στο βόρειο Μπελίζ και μιλούσαν διάφορες γλώσσες
της γλωσσικής οικογένειας των Μάγια (Diehl, 2004).
157
Δεν ήταν φυλές αλλά ομόφυλες οικογένειες, φάρες, των δώδεκα παιδιών του Ιακώβ, που ήταν και
οι γενάρχες αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δούλων και βοσκών της καθεμιάς:
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ενώ στο Χριστιανισμό εκφράζει τη φυσική αρμονία (π.χ.οι 12 Απόστολοι)
(Χατζηφώτης, 1996) .Στο παραμύθι «Ο μάγος Μέρλιν και το μυθικό Κάμελοτ»
βλέπουμε επίσης 12 ιππότες και 12 μαγικά πετράδια (οπαλίνες) που ο Μέρλιν158
έδωσε στον καθένα από τους ιππότες της Στρογγυλής τραπέζης 159 κι «ο κάθε ιππότης,
όταν κρατούσε στο χέρι του τη μαγική οπαλίνα, μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από
τον Μέρλιν ....» (Salvatori, 2003) .
●Ο αριθμός σαράντα εκφράζει τη πληρότητα (Schimmel, 1993). Στην Ελληνική

σκέψη συνδέεται με τον φιλόσοφο Πυθαγόρα, ο οποίος για να μπει στη
μεγαλύτερη σχολή του μυστικισμού στην Αίγυπτο νήστεψε σαράντα μέρες μέχρι να
γίνει αποδεκτός ,μυήθηκε στα μεγαλύτερα μυστήρια κι έτσι ‹‹κατάφερε να
αντιλαμβάνεται όχι μόνο με τη νόηση αλλά και την καρδιά›› (Παπαθανασίου, 1986).
Στο παραμύθι ‹‹Ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες›› ,ο αριθμός των κλεφτών
αναφέρεται στις μεγαλύτερες θρησκείες της ανθρωπότητας 160 (Halliday W. R., 1920):
Στην Παλαιά Διαθήκη ο κατακλυσμός του Νώε διήρκεσε σαράντα μέρες και σαράντα
νύχτες (Κωνσταντίνου, 2003), σαράντα μερόνυχτα απομονώθηκε ο Μωυσής στο όρος
Σινά πριν από την παραλαβή των δέκα εντολών από τον Δημιουργό του Σύμπαντος
(Κωνσταντίνου, 2003)και

σαράντα μέρες ο Ιησούς ασκήτεψε στην έρημο της

Ιουδαίας (Ματθαὶος, 1997). Η φώτιση του Βούδα πραγματοποιήθηκε μετά από
σαράντα μέρες νηστείας και διαλογισμού (Laumakis, 2008). Μετά τη γέννηση ενός
αγοριού, μια γυναίκα καθαρίζεται για σαράντα ημέρες, το πένθος βρίσκει οριακό
Ρουβήν, Συμεών, Λευί, Ιούδας, Ισσάχαρ, Ζαβουλών,Δαν, Νεφθαλί, Γαδ, Ασήρ,Ιωσήφ, Βενιαμίν
(Κωνσταντίνου, 2003).
158

Μυθικό πρόσωπο και βασική μορφή του αρθουριανού κύκλου Από τις αρχές του 10ου αιώνα
εμφανίζεται ως προφήτης μόνον, αλλά ο ρόλος του εξελίχθηκε βαθμιαία σε εκείνον του μάγου, του
προφήτη και του συμβούλου, σε όλες τις εξελικτικές φάσεις του βασιλείου του βασιλιά Αρθούρου
(Cherewatuk, 2004) .
159

Είναι ένας αγγλικός θρύλος του Αρθουριανού κύκλου, σύμφωνα με τον οποίο οι Ιππότες αυτοί
είχαν θέση στη Στρογγυλή Τράπεζα στην αυλή του Βασιλιά Αρθούρου. Στη Στρογγυλή Τράπεζα δεν
υπήρχε κεφαλή του τραπεζιού, κάτι που συμβόλιζε την ισότητα μεταξύ όλων των μελών (Cherewatuk,
2004).
160
Στο βιβλίο Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης διαβάζουμε:‹‹Καὶ ἐγένετο ὁ κατακλυσμὸς τεσσαράκοντα
ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπεπληθύνθη τὸ ὕδωρ καὶ ἐπῆρε τὴν κιβωτόν, καὶ
ὑψώθη ἀπὸ τῆς γῆς››, (Γένεση 7:17) (Κωνσταντίνου, 2003) και στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για
τον Ιησού:‹‹Καί νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα , ὕστερον ἐπείνασε››
(Ματθαὶος, 1997).
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χρόνο ανακούφισης στο πρώτο μνημόσυνο που γίνεται έπειτα από σαράντα μέρες
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(Schimmel, 1993). Τα σαράντα χρόνια θεωρούνται κι ο χρόνος για την αλλαγή μιας
γενιάς και το πέρασμα σε μια άλλη (Schimmel, 1993).
● Ο αριθμός εκατό σημαίνει τη τέλεια αρετή,επειδή έχει δεκαπλασιασμένη τη θεία
δεκάδα των εντολών, την ηλικία στην οποία έφτασε ο Αβραάμ όταν έγινε πατέρας του
Ισαάκ ‹‹νεκρός ως προς τη φύση ,πνευματικός όμως πατέρας ζωής και χαράς››
(Schimmel, 1993). Τα εκατό χρόνια ύπνου,στο παραμύθι

‹‹Η Ωραία Κοιμωμένη››

συμβολίζουν την αναμονή για την σεξουαλική ωρίμανση καθώς

το παιδί

αντιλαμβάνεται ότι ως έφηβος ίσως περάσει μια ανενεργό φάση, που θα του φανεί
…αιώνας162 (Schimmel, 1993).
Δεν υπάρχει ‹‹δωρεάν σκληρότητα στα παραμύθια››(Λαμπρέλλη, 2010).Το
στοιχείο της ανθρωποφαγίας και μάλιστα της ενδοοικογενειακής είναι παμπάλαιο
(π.χ.ο Κρόνος που έτρωγε τα παιδιά του) και καθαρά συμβολικό (Λαμπρέλλη, 2010)
.Η αλλολοβορά163 ως οικογενειακό φαινόμενο απαντά ήδη στους αρχαιοελληνικούς
μύθους (Αγγελοπούλου, 2004).Ο καννιβαλισμός στο παραμύθι αποτελεί μέρος ‹‹μιας
πολυσύνθετης ιεροτελεστίας›› που έχει σχέση με τη λατρεία των νεκρών,αποτελεί
θεσμό και θρησκευτικό καθήκον και συμβολίζει τη μεταβίβαση της δύναμης του
θύματος στους ζωντανούς (Αγγελοπούλου, 2004).Ακόμη και το αίσθημα της πείνας
αποτελεί συχνά την εισαγωγή στο συμβολισμό ενός ενδο-καννιβαλιστικού μοτίβου
(Αγγελοπούλου, 2008) κι η ανθρωποφαγική πράξη είναι ουσιαστικά μια πράξη
ενσωμάτωσης που συμβολίζει την ανάγκη οικειοποίησης κάποιου και ταυτόχρονα την
αναγέννησή του164(‹‹Ακόμη κι ο Κρόνος δεν έτρωγε τα παιδιά του τα κατάπινε
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Σελ.245 (Schimmel, 1993).
Σελ.269 (Schimmel, 1993).
163
Η αλλολοβορά ή κανιβαλισμός και μάλιστα ο ενδοοικογενειακός κανιβαλισμός, όπως ονομάζεται
στην ανθρωπολογία είναι ‹‹μια ορμέμφυτη τάση που φαίνεται ριζωμένη στον οικογενειακό πυρήνα και
συνυφασμένη με τις οικογενειακές σχέσεις ,π.χ.ο Κρόνος ,ο Ατρέας,ο Τάνταλος...›› (Αγγελοπούλου,
2004) .
164
Στο παραμύθι της Σταχτοπούτας, η ιστορία συμβολίζει την πορεία του κοριτσιού στην γυναικεία
ταυτότητα,τη μύηση που προυποθέτει το συμβολικό θάνατο της μητέρας .Στις ελληνικές παραλλαγές
η ηρωίδα απέχει από τη μητροφαγία,δλδ δεν ενσωματώθηκε με τη μητέρα (η κόρη είναι έτοιμη για
γάμο και η μητέρα της παρέχει φορέματα για να αποσπάσει το ενδιαφέρον του βασιλόπουλου)ενώ οι
αδερφές της που πήραν μέρος στο κανιβαλιστικό γεύμα ενώθηκαν για πάντα με τη μητέρα τους και
162
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αμάσητα,όπως

κι

ολύκος

τα

επτά

κατσικάκια

στο

ομώνυμο παραμύθι››)

(Αγγελοπούλου, 2004) .
Το μήλο
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που υπάρχει σε πολλούς μύθους και θρύλους συμβολίζει την αιώνια

νεότητα, την απαγορευμένη γνώση, (Diel, 1980) την επιθυμία και τον πειρασμό (Diel,
1986). Στα λατινικά όμως το μήλο (malum) σημαίνει και το κακό (Μαρκαντωνάτος,
1999). Το μήλο στη ‹‹Χιονάτη›› είναι κάτι κοινό ανάμεσα στη μητριά και την κόρη
και συμβολίζει τις ώριμες σεξουαλικές επιθυμίες (Bettelheim, 2004) .Όταν η Χιονάτη
καταναλώνει το μήλο, αμέσως επέρχεται το τέλος της αθωότητάς της (Girardot, 1977)
Το ‹‹αρχέτυπο αποδίδεται σε μια ορισμένη θεμελιώδη εικόνα η οποία
παρουσιάζεται τόσο στις παραδόσεις όλων των λαών ,όσο και στα ατομικά όνειρα ,τις
φαντασιώσεις ή ακόμα και τις παραισθήσεις των ανθρώπων....μια ασυνείδητη
προυπάρχουσα μορφή που αποτελεί μέρος της κληρονομημένης δομής της ψυχής››
(Πελασγός, 2007).Ο Haase (2000) αναφέρει ότι οι αρχέτυπες ιδέες της θεωρίας του
Jung

έχουν αποτυπωθεί από γενιά σε γενιά και τις κουβαλάμε όλοι μέσα μας,

ανεξάρτητα από την κοινωνία στην οποία ερχόμαστε (Haase, 2000).Στο παραμύθι
συναντάμε τα αρχέτυπα του Εγώ,του Εαυτού, της Ψυχής,Θηλυκά και Κοσμογονικά
αρχέτυπα και πιο συγκεκριμένα (Haase, 2000).:
A)Αρχέτυπα του Εγώ
i)Tο αθώο βρέφος,
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που το χαρακτηρίζει η αισιοδοξια ή κι ο φόβος εγκατάλειψης

(Granrose, 1996)
ii) To ορφανό 167,που ‹‹ ελεύθερο από την καταπίεση των γονιών πρέπει από μικρό να
δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν την πορεία της ωρίμανσης και της αυτονομίας, σελ.256 (Ντούλια,
2010)
165
Π.χ.το μήλο της έριδος στην Ιλιάδα, τα μήλα των Εσπερίδων το μήλο από τον Κήπο της Εδέμ στον
Αδάμ και την Εύα ,το φρούτο από το Δέντρο της Γνώσης του Κακού και του Κακού, το χρυσό μήλο
της Κασσιανής (Diel, 1986). Το μήλο δεν αναφέρεται όμως ως ο απαγορευμένος καρπός, στην
Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για εσφαλμένη εντύπωση λόγω ανεπάρκειας στην αποκρυπτογράφηση
των συμβόλων .Στο μέσον του Παραδείσου υπήρχαν δύο δέντρα,‹‹το δέντρο της ζωής››και ‹‹το δέντρο
της γνώσης του καλού και του κακού››. Όταν η Αγία Γραφή μεταφράστηκε στα λατινικά, η λέξη κακό,
της φράσης ‹‹δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού››, μεταφράστηκε ορθά ως malum (=κακό).
Η ίδια όμως λέξη (malum) σημαίνει και μήλο. Έτσι κάποιοι ανεπαρκείς γνώστες της λατινικής αντί να
ερμηνεύουν και να κατανοούν το malum ως κακό, το εξέλαβαν ως μήλο (ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ, 2010)
166
167

Η Χιονάτη ,οι νεράιδες ,τα ξωτικά ,ο Πήτερ Παν (Granrose, 1996).
Η Σταχτοπούτα (Granrose, 1996).
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αυτονομηθεί και να βρει το δρομο του καλού ή του κακού ›› (Granrose, 1996) .
iii)Ο ήρωας ή πρωταγωνιστής που ‹‹στο ταξίδι της αυτογνωσίας, με τον Μέντορα κι
ένα βοηθό (Sidekick) εγκαταλείπει την εστία,μπαίνει στον κόσμο της περιπέτειας και
της αυτογνωσίας ,φέρνει δόξα στην κοινότητα›› (Sudarmanto, 2017)και
iv)Ο φροντιστής (Granrose, 1996) (MacLeod, 2018)
Β)Αρχέτυπα της ψυχής
i)Ο εξερευνητής,που ‹‹όλοι οι παραμυθικοί ήρωες έχουν μέσα τους ››(MacLeod,
2018)
ii)Ο επαναστάτης168 (Granrose, 1996)
iii)Ο Εραστής (Granrose, 1996) και
iv)Ο Δημιουργός .169 (Granrose, 1996)
Γ)Αρχέτυπα του Εαυτού
i)Ο Πλάνος Κατεργάρης ή γελωτοποιός

170

⁄The Trickhster or The jester (MacLeod,

2018)
ii) Ο Μέντορας

171

που βοηθάει τον ήρωα και του παρέχει γνώσεις ή κίνητρα

(Sudarmanto, 2017)
iii) Ο Μάγος172 που με το ραβδί του,με μαγικές λέξεις , ελιξήρια και τελετές κάνει
πράγματα να συμβαίνουν (MacLeod, 2018)και
iv) Ο Ηγεμόνας ή Βασιλιάς, αρχέτυπο της εξουσίας ,της διατήρησης της κουλτούρας
και των παραδόσεων ή ακόμη η πατρική φιγούρα που υπάρχει σε κάθε παραμύθι
(MacLeod, 2018).
168

Στην ‹‹Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων››,η Αλίκη μια έφηβος που ετοιμάζεται να
ενηλικιωθεί,πρέπει να βρεί τον εαυτό της και τι θέλει να κάνει στη ζωή της κι έτσι σαν μια lucid
dreamer θα ζήσει μια περιπέτεια ζωής.(Στα αρχαία ελληνικά αλίκη σημαίνει αλήθεια ,δηλ.το Εγώ)
(Granrose, 1996).
169
Όπως ο Gepetto στον
‹‹Pinocchio››
(Granrose, 1996),η Ταρώ στο ‹‹Η Ταρώ κι ο
ζαχαροζυμωμένος›› (Μπίνιου, 2006)) κι η βασιλοπούλα στον ‹‹Σιμιγδαλένιο›› (Μέγας, 1994) .
170
Στο παραμύθι ο Trickhster είναι ο ανατρεπτικός γαμπρός του βασιλιά ,ο υποψήφιος γαμπρός που
περνάει δοκιμασίες για να παντρευτεί τη βασιλοπούλα κι ενίοτε αναβαθμίζει τον ήρωα όπως ο
Παπουτσωμένος γάτος ή ο τρελοκαπελάς (Mad hatter) στο παραμύθι ‹‹ Η Αλίκη στη χώρα των
θαυμάτων››(MacLeod, 2018).
171
Στο αρχέτυπο αυτό ανήκει ο λευκός λαγός που συνοδεύει την Αλίκη στο ραντεβού με τον εαυτό
της στο ‹‹ Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων›› (Sudarmanto, 2017).
172
Σε κάθε παραμύθι συνήθως υπάρχει ένας μάγος με πιο γνωστούς τον μάγο Μέρλιν και το μάγο του
Οζ (MacLeod, 2018).
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Δ)Θηλυκά αρχέτυπα
i) H παρθένος,173το αρχέτυπο της ανεξάρτητης νεαρής γυναίκας,η θηλυκή εκδοχή του
πολεμιστή (Hernández, 2009) και
ii)Η Σοφία

174

,αρχέτυπο της σοφής γυναίκας,‹‹η θηλυκή εκδοχή του μάγου, η

ερωμένη,ως θηλυκή εκδοχή του εραστή που κάποτε ενώνεται με τη νεράιδα,τη
βασίλισσα, την ώριμη γυναίκα,η θηλυκή εκδοχή του βασιλιά, η κατάληξη της
διαδρομής της γυναικείας ψυχής175,που περνά απ’ τα στάδια της παρθένου ,της σοφίας
και της ερωμένηςΜπορεί όμως να ενσαρκώνει και την κακή γυναικεία πλευρά,ως
ψυχρή,ανεξάρτητη ,αρχαϊκή ή Φαλλική, δλδ η κακιά βασιλίσσα›› (Gomberg, 2001)
.Ε)Κοσμογονικά αρχέτυπα
i) H Σκιά176 (Granrose, 1996)
ii)Ο Μεταμορφούμενος177 (Hahn, 1991) και
iii)O γέρος178 ή η γριά179 (Gomberg, 2001)

173

Τα παραμύθια που ο πρωταγωνιστής είναι γυναίκα προβάλλουν αυτό το αρχέτυπο.Π.χ.Η
Κοκκινοσκουφίτσα,η Σταχτοπούτα ,η Χιονάτη ,η Πεντάμορφη,το Ασχημόπαπο,η Ωραία Κοιμωμένη,η
Ραπουντζέλ (Hernández, 2009).
174
Π.χ. Η μαμά Χήνα ,η Βασίλισα των νεράιδων ,η καλή Νονά της Σταχτοπούτας (Gomberg, 2001) .
175
Η ψυχαναλύτρια Clarissa Pinkola Estes θεωρεί ότι η σοφή γυναίκα συμβολίζει δύο ουσιαστικές
πλευρές που εντοπίζονται στην ψυχή κάθε γυναίκας μεμονωμένα ,την εμπειρία και τη ζωτικότητα
.Επίσης ότι η ψυχή της γυναίκας χάνεται στα βάθη του χρόνου και το πνεύμα της είναι αιώνια νέο
(Estes, 1992 ).
176
Ο σκοτεινός εαυτός μας που στο παραμύθι αναπαρίσταται με άγρια ζώα (Granrose, 1996).
177
Αυτός που αλλάζει μορφή,φύλο ή σχήμα,συνήθως ύστερα από μια κατάρα ή μια τιμωρία (Hahn,
1991).
178
Αρχέτυπο της σοφίας και του νοήματος, το οποίο συμβολίζει την προϋπάρχουσα γνώση των
ανθρώπων σχετικά με τα μυστήρια της ζωής,είναι η «προσωποποίηση της πανάρχαιας πείρας»
(Granrose, 1996).
179
‹‹Οι γριές των παραμυθιών είναι οι φωνές και οι εμπειρίες όλων των προηγούμενων ανδρών και
γυναικών που βρέθηκαν κάποια στιγμή σε μια παρόμοια θέση. Και είναι πάντα εκεί για να δώσουν ένα
χέρι για βοήθεια, μία λέξη για σκέψη, μία τρικλοποδιά για ταρακούνημα, μια αστεία σκηνή για να
καταλάβουμε πως δεν πρέπει να παίρνουμε πάντα τον εαυτό μας πολύ σοβαρά, μια γκρίνια για να
αντιληφθούμε τα κουσούρια που όλοι κουβαλάμε, μια κλωτσιά εκεί που πρέπει για να ξεπεράσουμε
τις ηθικολογίες και την σοβαροφάνεια μας. Είτε είμαστε ήρωες κάποιου παραμυθιού, είτε είμαστε
ήρωες της ιστορίας της ζωής μας....››(Στρουμπούλη, 2002).
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2.8.Το ελληνικό παραμύθι
Στην αρχαιότητα ,ιδιαίτερα λαοφιλείς

ήταν οι διηγήσεις όχι μόνο με τους

μυθικούς ήρωες (Ηρακλής ,Θησέας, Βελλερεφόντης) αλλά και με ήρωες άλλα
πρόσωπα φανταστικά (Jaeger, 1936).Αναφορές και χρήση παραμυθιών κάνουν ο
Πλούταρχος, ο Ηρόδοτος (Bury, 1988) κι ο Λουκιανός (Λουκιανός, 2002) .Οι
λόγιοι180 ωστόσο περιφρονούσαν το παραμύθι,ενώ στη βυζαντινή εποχή διακρίνουμε
κάποιο φόβο σχετικά με τις παιδαγωγικές επιπτώσεις των παραμυθιών−αφού έχουν
πάντα σχέση με τους αρχαιοελληνικούς μύθους− (Αγγελοπούλου, 2008) θεωρώντας
τα παραμύθια διηγήσεις ειδωλολατρικές (Αγγελοπούλου, 2008). Έτσι στο Βυζάντιο
τα παραμύθια έχουν τη μορφή μυθιστορημάτων (π.χ.Ροδάνθη,Χρυσορόη) (Αυδίκος,
1994).
Στην περίοδο της τουρκοκρατίας181 παρά τις εθνικές και θρησκευτικές τους
διαφορές,οι δύο λαοί αντάλλαξαν συντροφικά τα «αγαθά τους», με αποτέλεσμα το
ελληνικό παραμύθι να υιοθετήσει δάνεια πρόσωπα και λέξεις (π.χ.ο Αράπης)
(Αυδίκος, 1994).Το νεοελληνικό παραµύθι διαµορφώθηκε λοιπόν στα χρόνια της
τουρκοκρατίας κι έχει βασικά δύο πηγές: την ινδική και την αιγυπτιακή (ΚατσίκηΓκίβαλου, 1995).
Ο Στίλπων Κυριακίδης(1965) το κατατάσσει σε τέσσερις κατηγορίες (Κυριακίδης,
1965):
●Παραμύθια διεθνή που οι οι υποθέσεις τους απαντούν σε όλους τους λαούς με
διάφορες παραλλαγές.
●Παραμύθια ανατολικής – κυρίως τουρκικής- προέλευσης.

180

Ο Πλάτων τους ονομάζει περιφρονητικά γραιώδεις μύθους (Αγγελοπούλου, 2008).

181

‹‹Η χρονική περίοδος κατά την οποία το ελληνικό έθνος βρισκόταν υπό τουρκικό ζυγό,από το
1453 (΄Αλωση Κωνσταντινουπόλεως) µέχρι την Επανάσταση τού 1821 και την ίδρυση τού
νεοελληνικού κράτους το 1832››,σελ.1781 (Μπαμπινώτης, 2008).
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●Παραμύθια αρχαιοελληνικής μυθολογικής προέλευσης,τα οποία αναφέρονται σε
αρχαίους θεούς και ήρωες, στις δυνάμεις του κάτω κόσμου, κ.λ.π. και
●Παραμύθια που προέρχονται από μεσαιωνικά και βυζαντινά μυθιστορήματα και
τραγούδια για τους Ακρίτες, την Ηλιογέννητη, κ.λ.π. (Κυριακίδης, 1965).
Με το ελληνικό παραμύθι ασχολήθηκαν Έλληνες και ξένοι λαογράφοι (Αυδίκος,
1994) .Στη νεώτερη Ελλάδα το παραμύθι απασχόλησε, μετά την απελευθέρωση του
έθνους,αρκετούς φιλολόγους και λαογράφους (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Σε
ελληνικά περιοδικά όπως λόγου χάρη τα: ‹‹Πανδώρα››, ‹‹Αττικόν Ημερολόγιον›› και
‹‹Χρυσαλλίδα›› δημοσιεύτηκαν παραμύθια και λαϊκές διηγήσεις (Αναγνωστόπουλος,
1987).Υπάρχουν επίσης συλλογές παραμυθιών, όπως του Ασλάνη Βυζαντίου (1839),
του Αυστριακού Προξένου στην Ελλάδα J. F. Von Hahn (1864), του Σακελλάριου
(1868), του Γερμανού Bernhard Sehmidt (1877) και άλλων (Χατζητάκη-Καψωμένου,
2012). Συστηματικές λαογραφικές μελέτες μας έδωσαν αρχικά ο Στ. Κυριακίδης
(1922), ο Γ. Μέγας (1927, 1967), ο Α.Λουκάτος (1957) κι ο Γ.Μερακλής (1974)
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .
Ο Ν. Πολίτης ιδρυτής της λαογραφικής επιστήμης,στο περιοδικό «Λαογραφία»
(1909) ήταν ο πρώτος που συγκέντρωσε και δημοσίευσε παραμυθιακό υλικό,
χρησιμοποιώντας την εθνολογική προσέγγιση (Αυδίκος, 1994). Ο Γ. Μέγας
(εισηγητής της ιστορικο- γεωγραφικής σχολής )ενίσχυσε τη δημοσίευση παραμυθιών
στο περιοδικό ‹‹Λαογραφία›› και με βάση τη μέθοδο των Aarne – Thomson,
επιχείρησε να οργανώσει και να καταλογογραφήσει τα παραμύθια (Αυδίκος, 1994).
Σύμφωνα με τον Αλεξιάδη (1985)ο Richard Dawkins μελέτησε κι αυτός το ελληνικό
παραμύθι και ανέδειξε την ελληνική παραμυθολογία ως επιστήμη (Αλεξιάδης, 1985).
Οι μελέτες του «ξεπερνούν τα όρια του ελληνικού παραμυθιού και αγκαλιάζουν το
παραμύθι σε οποιαδήποτε γλώσσα» (Αλεξιάδης, 1985). Για τα ελληνικά παραμύθια
πίστευε ότι «ο συνολικός κατάλογός τους δεν είναι πολύ μεγάλος, καθώς αποτελείται
από ομάδες παραλλαγών από τις οποίες μία είναι η βασική» (Αλεξιάδης, 1985) ότι
«αν και υπάρχει σχέση μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών παραμυθιών, ο
χαρακτήρας των ελληνικών παραμυθιών είναι τελείως διαφορετικός» (Αλεξιάδης,
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1985) οπότε «το ελληνικό παραμυθολόγιο είναι αυτό που επέδρασε στο τουρκικό
παρά το αντίθετο» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .Ακόμη κατέγραψε παραμύθια
από την Καππαδοκία και τον Πόντο, όπου οι Έλληνες και οι Τούρκοι ζούσαν μαζί
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Μετά από μελέτες και συγκρίσεις καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι «τα ελληνικά παραμύθια πλησιάζουν τα ιταλικά,απλά έχουν λιγότερο
έντονο το θρησκευτικό στοιχείο και είναι λιγότερο «χαρούμενα» από τα ιταλικά»(
(Αλεξιάδης, 1985), (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012)).
Το ελληνικό παραμύθι γενικά δε διαφέρει από το παγκόσμιο παραμύθι
(Μαλαφάντης, 2006) .Αυτό που είναι χαρακτηριστικό του κατά την αφήγηση είναι οι
τυπικοί στίχοι και οι φράσεις (αρχαιοελληνικοί )που χρησιμοποιούνται στην αρχή και
στο τέλος: ‹‹Μια φορά κι έναν καιρό›› ,‹‹Κόκκινη κλωστή δεμένη

στην ανέμη

τυλιγμένη δώσ’ της κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει››και το ‹‹Και ζήσανε
αυτοί

καλά κι μείς καλύτερα››, που μας εισάγει στη γνωστή χρονική αοριστία

(Μαλαφάντης, 2006) .Στην κωμωδία ‹‹Σφήκες››

182

του Αριστοφάνη στο στίχο 1182

διαβάζουμε: «οὕτω ποτ᾽ ἦν μῦς καὶ γαλῆ» που σημαίνει :«κάποτε ήταν ένας ποντικός
και μια γάτα» (Αριστοφάνης, 1992) .Αυτό το «κάποτε» είναι ανάλογο με το« μια φορά
κι έναν καιρό» κι

υπάρχει αναμφισβήτητα «μια ενοποιός γραμμή μεταξύ των

αρχαιοελληνικών μυθικών διηγήσεων με το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό παραμύθι,
δηλαδή υπάρχει μια θεματική, μοτιβολογική και υφολογική συγγένεια» (Μέγας,
1994). Οι ήρωες

παρουσιάζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικογενειακό

περιβάλλον (Καΐλα, 1993) με έμφαση στην πυρηνική οικογένεια, δηλαδή πατέρας,
μητέρα και παιδιά χωρίς αναφορά σε άλλους συγγενείς (Χατζητάκη-Καψωμένου,
2012).
Ο ελληνικός λαός δεν επιμένει στο μεταφυσικό στοιχείο ,αν και είναι συχνή η
εμφάνιση του Χριστού και της Παναγίας

που απεικονίζονται με μάγους ή

ευεργετημένα πρόσωπα που ανταποδίδουν την ευεργεσία (Κούτρας, 2007) ,η Τύχη ή η
Μοίρα αντικαθίσταται συχνά απ’ το Θεό (Μαλαφάντης, 2006) ,συναντάμε δράκους,
182

Η τέταρτη χρονολογικά από τις γνωστές κωμωδίες του Αριστοφάνη (422 π.Χ. ), πραγματεύεται τη
δικομανία των Αθηναίων, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στον Κλέωνα και στη λειτουργία της
Αθηναϊκής δημοκρατίας (Αριστοφάνης, 1992).
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μάγισσες,

πουλιά

και

ζώα,

βασιλιάδες

και

βασιλοπούλες,

ταπεινούς

ήρωες,καλικαντζάρους κ.λ.π. (Αυδίκος, 1994).Συχνές είναι και οι αναφορές στον
κάτω κόσμο (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) μόνο που στο ελληνικό παραμύθι είναι
διαφορετικός από τον κόσμο των νεκρών που αναφέρεται στα δημοτικά τραγούδια
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) .
Ο κοινωνικός χώρος του παραμυθιού είναι το ορεινό χωριό,ο κάμπος ή το νησί
του Αιγαίου,οι ήρωες είναι συνήθως πάμπτωχοι,από τον κόσμο των αγροτών κι οι
πρίγκιπες είναι μάλλον πλούσιοι έμποροι ή χωρικοί,κτηνοτρόφοι με πολλά κοπάδια με
το όνομα «βασιλιάς» να είναι συμβολικό (Αγγελοπούλου, 2008). Οι πρωταγωνιστές
είναι συνήθως νέοι και σπάνια υπάρχει γυναίκα πρωταγωνίστρια, που μπορεί να κάνει
μακρινά ταξίδια «αναζητώντας το ιδανικό ερωτικό ταίρι της, τον εξαφανισμένο
σύζυγό της ή τ’ αδέλφια της,να γίνεται βασίλισσα,να

κυβερνάει μια ολόκληρη

πολιτεία άλλοτε δίκαια και άλλοτε όχι...» (Μερακλής, 1988). Πρωταγωνιστές μπορεί
να είναι ακόμη «ένας» βασιλιάς ή «μια» βασίλισσα και τα παιδιά τους, «ένας» φτωχός
νέος ή «μια» φτωχή νέα που δε γερνούν με το πέρασμα του χρόνου επειδή «δεν
υπάρχει η αίσθηση του χρόνου,δηλαδή η διαδικασία της ενηλικίωσης ή της γήρανσης
» (Μερακλής, 2007) .Αν γίνει αναφορά στο όνομα του πρωταγωνιστή, αυτό είναι
περισσότερο συμβολικό, εκφράζοντας είτε τον ψυχικό κόσμο του ίδιου, είτε την
περιγραφή μιας ιδιότητάς του (Μαλαφάντης, 1990).
Τα ξωτικά δεν απαντούν στο ελληνικό παραμύθι, πιο συχνή είναι η προσφώνηση
«αερικά»,ίσως έχουν σχέση με τους αγγέλους ή είναι υπολλείμματα της Διονυσιακής
λατρείας

183

και δεν είναι ούτε ανθρώπινα ούτε θεϊκά (Cooper, 2007 ) .Άλλη μορφή

των παραμυθιών είναι οι Γίγαντες (Κατσαντώνη, 2012) που δεν είναι ούτε καλοί
ούτε κακοί απλά μια μεγέθυνση του κανονικού,άλλοτε

προστάτες κι άλλοτε

επικίνδυνοι (Χιόνης, 2006) ,τα τέρατα (θαλασσινά όπως η Γοργόνα),η βίαιη δηλαδή

183

Η λατρεία του σχετίζεται με τους εορτασμούς της βλάστησης, της ιερής τρέλας που προκαλεί η
πόση του οίνου και της γονιμότητας. Κοινό στοιχείο στις λατρευτικές πρακτικές του είναι το στοιχείο
της έκστασης, ενίοτε της οργιαστικής φρενίτιδας, που απελευθερώνει από τις φροντίδες της
καθημερινότητας, προσδίδοντάς του την προσωνυμία Λύσιος (Κακριδής, 1987).
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πλευρά της φύσης (Cooper, 2007 ) κι οι καλικάντζαροι184 (Μανδηλαράς, 2005)
.Επίσης «φανταστικά όντα δηλαδή προσωποποιήσεις ανέμων,της θάλλασσας, του
Ήλιου ,της Σελήνης κι άλλων ουράνιων σωμάτων, ο όφις,ο Σπανός,ο Αράπης,ο
Εβραίος,ο Διάβολος που εναλάσσονται εκπροσωπώντας τις διάφορες δυνάμεις του
κακού,οι Δώδεκα μήνες κ.αλ.» (Αγγελοπούλου, 2008) .
Σημαντικούς ρόλους έχουν και τα ζώα π.χ τα λιοντάρια που μπορεί να απειλούν
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012) ή να προσφέρουν βοήθεια (Μερακλής, 2007) .Συχνά
τα ζώα είναι μαγικοί βοηθοί (Cooper, 2007 ) καθώς αποτελούσαν μέρος της
καθημερινότητας στην ελληνική παραδοσιακή αγροτική κοινωνία (Κατσαντώνη,
2012) Τα ζώα έχουν γλώσσα κι όποιος τη μιλάει αποκτά μια πνευματική ζωή πολύ πιο
πλούσια, γιατί «αυτά ξέρουν τα μυστικά της ζωής και της Φύσης» (Cooper, 2007 ).Η
πιο απειλητική μορφή είναι οι δράκοι185 που ζουν σε σπηλιές και επιδίδονται σε
ληστείες και αρπαγές γυναικών ,θεότητες των βουνών, αντίστοιχες των Κενταύρων,186
ή των Κυκλώπων187 (Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995), δηλαδή «ανθρωπόμορφα ζώα
και ζωώδη άνθρωποι μαζί›› (Αλεξιάδης, 1996).
Το αθάνατο νερό είναι ένα δημοφιλές τέλος μοτίβο στο ελληνικό παραμύθι και
συχνά το βρίσκουμε σε παραμύθια που καταλήγουν σε αδιέξοδο, είτε για να
ζωντανεύουν ήρωες που έχουν γίνει πέτρα ή μάρμαρο μετά τη χρήση μαγείας ,είτε
184

‹‹ Ελληνική δοξασία (αρχαίας καταγωγής) «δαιμόνιων» που σύμφωνα με σύγχρονη δοξασία
εμφανίζονται κατά το Δωδεκαήμερο (25 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου). Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία
τις μέρες αυτές τα «νερά είναι αβάφτιστα» και οι καλικάντζαροι βγαίνουν από τη γη για να πειράξουν
τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν τα σπίτια, διότι είναι άτακτοι και τους αρέσουν τα
παιχνίδια. Αυτοί ζουν στον Κάτω Κόσμο και τρέφονται με φίδια, σκουλίκια, κτλ.››,σελ.57 (Μερακλής
Μ. Γ., 1999).
185
Μυθικό ον, το οποίο έχει συνήθως μορφή ερπετού ή μεγάλης σαύρας. Στη σύγχρονη Ελλάδα
αναπαράγεται η χαρακτηριστική ιστορία στην ορθόδοξη θρησκεία, για τον Άγιο Γεώργιο που
σκοτώνει το δράκοντα - ενσάρκωση του κακού (ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, 1999).
186
Ήταν ‹‹μοναδικά μυθολογικά όντα. Παρουσιάζονταν με το μισό κορμί τους ανθρώπινο και το άλλο
μισό αλογίσιο. Με χαρακτήρα βίαιο και επιθετικό, είχαν αδυναμία στο κρασί και στις γυναίκες.
Γνωστοί οι Κένταυροι έγιναν κυρίως από τη διαμάχη τους με τους γειτονικούς τους Λαπίθες, με τους
οποίους τους χώριζε μια βαθιά έχθρα, μολονότι μυθολογικά είχαν την ίδια καταγωγή. Επιπλέον,
φέρονται ως αναμεμιγμένοι σε ένα πλήθος αποπειρών βιασμού, όπως εκείνοι της Αταλάντης ή της
Δηιάνειρας από τον Κένταυρο Νέσσο››,σελ.23 (Μαντά, 2018).
187
(στον Ησίοδο) Καθένας από τους τρεις γυιους τού Ουρανού και τής Γαίας (τερατόµορφα όντα µε
γιγαντιαίες διαστάσεις και έναν οφθαλµό) που σφυρηλατούσαν τους κεραυνούς τού ∆ία και τον
βοήθησαν στην Τιτανοµαχία (β) καθένα από τα µέλη τής φυλής τερατόµορφων µονόφθαλµων όντων
µε γνωστότερο τον µονόφθαλµο γίγαντα Πολύφηµο, γυιό τού Ποσειδώνα και τής νύµφης Θόωσας,
τον οποίο τύφλωσε ο Οδυσσέας (Στέφος, 1999).
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μετά το θάνατο του ήρωα (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
2.8.1.Οι γυναικείες μορφές
Στο ελληνικό παραμύθι η γυναικεία παρουσία είναι είτε υπερφυσική είτε στις
θνητές της διαστάσεις:όντα εξωκοσμικά, θνητές γυναίκες με υπερφυσικές ικανότητες,
απλές θνητές γυναικείες μορφές, με ροπή προς το καλό ή το κακό, θνητές γυναίκες
νεαρές ή μεγαλύτερες ηλικιακά (Κανατσούλη, 2008). Έτσι έχουμε ‹‹τη δυναμική και
μαχητική γυναίκα στην ελληνική ύπαιθρο, χωρίς όμως ν’ απουσιάζει και η υπάκουη,
πειθαρχημένη νεαρή κοπέλα που έχει ως μέλημά της την απόκτηση παιδιού ή τη
φροντίδα της οικογένειας››

(Κανατσούλη, 2008).Επίσης γυναίκες που ‹‹είτε

οδηγούνται προς το κακό και τη μεμπτή συμπεριφορά είτε αυτή η ροπή είναι έμφυτη
›› ,θνητές δηλαδή γυναικείες μορφές −από τη γλυκιά νεαρή κοπέλα, έως την
αποφασιστική και πολλές φορές σκληρή και «άκαρδη» γυναίκα της ωριμότητας−
(Κανατσούλη, 2008).Έξω από τα όρια των κοινωνικών συμβάσεων κινούνται οι
υπερφυσικές γυναικείες μορφές: Μοίρες, Γοργόνες, Στρίγγλες, Νεράιδες, Λάμιες ‹‹
γένους θηλυκού, αλλά με ελάχιστα οφθαλμοφανή χαρακτηριστικά του φύλου τους ››
(Κανατσούλη, 2008), αλλόκοτα όντα με γυναικεία μορφή, αρχαιοελληνικά κατάλοιπα
(Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995).
Συναντάμε λοιπόν τις ακόλουθες γυναικείες μορφές (Κανατσούλη, 2008):
●Τις τρεις Μοίρες:η Κλωθώ ,που κλώθει τις χαρές και τις λύπες,η Λάχεσις που ορίζει
το μάκρος της ζωής κι η Άτροπος ,η πιο φοβερή θεότητα του πεπρωμένου,που το
ψαλίδι της κόβει το νήμα κι ορίζει τα όρια της ζωής (Μπετς, 1988).Στις αρχαίες
διηγήσεις ωστόσο ‹‹οι Μοίρες εμφανίζονται μόνο κατά τη γέννηση και καθορίζουν
οριστικά και αμετάκλητα την πορεία της ζωής του ανθρώπου›› (ΑναγνωστόπουλοςΛιάπης, 1995) .Αντίθετα στο νεοελληνικό παραμύθι παρουσιάζονται και σε άλλες
στιγμές,‹‹ για να δώσουν χρήσιμες συμβουλές,να συμπαρασταθούν..... στον άνθρωπο
που έχουν μοιράνει›› (Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995) .
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●Τη Γοργόνα188 σύμβολο της Μεγάλης Μητέρας,ίσως προέρχεται από την ινδική
Νάγκα, τη θηλυκή δύναμη των νερών που ‹‹παίρνει τον άντρα κάτω στα βάθη των
συναισθημάτων και των συγκινήσεων›› (Cooper, 2007 ) .
●ΤηΛάμια189,ανθρωπόμορφο τέρας,η αρχαία Λαμία ή Έμπουσα (ΑναγνωστόπουλοςΛιάπης, 1995)
●Τη

Στρίγγλα, την «αλογοφάισσα» (Αγγελοπούλου, 2008) ή τις Στρίγγλες190

(Πολίτης, 1965) .
●Τις Νεράϊδες191 που είναι χαρούμενες, πανέμορφες,αγαπούν το χορό και το τραγούδι
κι αιχμαλωτίζονται αν τους κλέψουν το πέπλο τους (Αυδίκος, 1994)
●Υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία θνητών γυναίκών με μερικές υπερφυσικές
ικανότητες, γυναίκες που έχουν περάσει απ’το στάδιο της νεότητας κι ώριμες πια και
ανεμπόδιστες επιδίδονται σε κακές πράξεις, συνήθως είναι κακές μητριές ή κακές
πεθερές (Αγγελοπούλου, 2008), αμφίσημες γριές192 (Στρουμπούλη, 2002) ,ουσιαστικά

188

‹‹Με την ονομασία γοργόνα περιγράφονται μυθικά πλάσματα της θάλασσας με μορφή γυναίκας
από τη μέση και επάνω (με κορμό, χέρια και κεφάλι) και με τη μορφή ψαριού από τη μέση και κάτω
(με λέπια και ουρά)››,σελ.348–349 (Λουκάτος, 1992) .Σύμφωνα με τον Dorothy Dinnerstein ‹‹ Η
Γοργόνα και ο Μινώταυρος, αυτά τα ανθρώπινα-ζωικά υβρίδια πλάσματα, μεταφέρουν τις
εμφανιζόμενες αντιλήψεις των αρχαίων ότι τα ανθρώπινα όντα ήταν διαφορετικά από τα ζώα:Των
ανθρώπων η φύση είναι αντιφατική, και οι διαφορές μας από τα άλλα ζώα της γης είναι μυστηριώδεις
και βαθιές. Και σε αυτές τις διαφορές, βρίσκονται οι δύο αισθήσεις μας, η παραξενιά μας και τα
πιθανά κλειδιά που μας δείχνουν το δρόμο για το πως να αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας εδώ››
(Dinnerstein, 1999).
189
Kακοποιός δαίμονας που σκοτώνει τα παιδιά( (Σέργη, 2008), (Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995)) ή
σε άλλες διηγήσεις πανέμορφο «αερικό» που θανατώνει παλικάρια (Αγγελοπούλου, 2008) .
190

Σύμφωνα με τον Ν.Πολίτη ήταν νυκτόβια πτηνά που εξανθρωπίστηκαν,έγιναν «γραίες πτερωτές»
και ρουφούσαν αίμα νεογνών και λεχώνας (Πολίτης, 1965) ή ήταν ψυχές νεκρών ,τα λεγόμανα
γελλούδια ,απόγονοι της τρομερής λάμιας Γελλούς που έμπαιναν στο δωμάτιο της λεχώνας με ‹‹γυμνή
τη ψυχή ››και απομυζούσαν τα γιλλόβρωτα νεογνά( (Αγγελοπούλου, 2004), (Λαμπρέλλη, 2010) ).
191

Στο ελληνικό παραμύθι αντιπροσωπεύουν όλο το πλήθος των αρχαίων νυμφών (Νηρηίδες), κόρες
του θαλάσσιου θεού Νηρέα και των νυμφών των ποταμών (Λαμπρέλλη, 2010) .Η λέξη νεράϊδα ,που
πιθανόν να προέρχεται από την παράφραση της λέξης Νηρηίδα, περιέχει το «νερό» και έτσι
αιτιολογεί την καταγωγή της από τις νύμφες, πνεύματα του νερού (Πασχαλίδης, 2001) .
192
Εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε παραμύθι, γιατί αλλάζουν μορφές. ,καταφέρνουν τελικά να ξεγελούν
τον θάνατο και να ζουν εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια μέσα στις ιστορίες, όχι όμως ως γυναίκες
κουρασμένες απ’ τη ζωή, αλλά σαν μαχήτριες, πολλές μάλιστα φορές ως αίτια έναρξης της δράσης του
παραμυθιού (Estes, 1992 ). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αγνή Στρουμπούλη «[...]Φαίνεται πως
τα δύο οριακά σημεία, η λαχτάρα για ζωή, που γίνεται πάντα αφετηρία, και η εγγύτητα με τον θάνατο,
που εξυπονοεί η προχωρημένη ηλικία και φαίνεται ως τέρμα, συμπυκνώνουν το μυστήριο και το
απροσδόκητο στην ύπαρξη της γραίας. Οι γριές των παραμυθιών δεν είναι καθόλου παρατημένες, δεν
έχουν ίχνος βιολογικής κάμψης, χορεύουν, ποθούν, εκδικούνται, μηχανορραφούν και πού και πού
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άφυλες που διαθέτουν τις θετικές δυνάμεις τους στην υπηρεσία των ανθρώπων
(Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995) είτε ως νεράϊδες ,είτε ως μάγισσες είτε ως σοφές
γριές193

(Λαμπρέλλη, 2010). Σε πολλά ελληνικά παραμύθια, μας λέει η Αγνή

Στρουμπούλη (2002) θα ‹‹έχει τρυπώσει μια γριά-γιαγιά-γερόντισσα, 194ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιοτροπίες της[...]και μαζί με τη γριά υπάρχει κάπου εκεί
δίπλα ένας γέρος[...] κινητήριος δύναμη είναι η γκρίνια τους και οι τσακωμοί τους ,με
τις ιστορίες αυτές να εξελίσσονται κατά κανόνα σε ευτράπελες....›› (Στρουμπούλη,
2002). Γριές ‹‹καπάτσες, πανούργες, αεικίνητες, γερόντισσες σοφές και μυήτριες,
άλλες φορές στριμμένες, κακές και εκδικητικές ή μάγισσες έξυπνες και διαβολικές,
πολλές φορές επίσης αινιγματικές και μυστήριες, βοηθοί ή τέλος καλόκαρδες
γιαγιούλες θύματα (ή μήπως όχι); Λοιπόν; Είναι σχεδόν παντού!››195 (Στρουμπούλη,
2002).
●Ιδιαίτερη εντύπωση στο ελληνικό παραμύθι προκαλεί κι η γυναίκα Δημιουργός
(Μπρούσκου, 1999) .Έτσι στο παραμύθι «Η Ταρώ κι ο ζαχαροζυμωμένος »
(ΑΤ425),η Ταρώ αποφασίζει να κατασκευάσει εκείνη τον μελλοντικό της σύζυγο από
αλεύρι , αμύγδαλα και ζάχαρη (Μπίνιου, 2006) .Η συγκεκριμένη γυναικεία δύναμη
δίνουν και καμιά καλή συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση,‹‹γελοιοποιούν››την όποια
ηθικολογία[...]»,σελ.85 (Στρουμπούλη, 2002).
193
‹‹[...]Η σοφή γριά γνωρίζει πως εχει ένα φτερό ίσαμ’έξι μέτρα μακρύ,κρυμένο κάτω απ’ το
πανωφόρι της κι ένα ολάκερο δασος μες στη βαθιά της τσέπη.Φυσικά κάτω απ’ το κρεββάτι της
μπορεί να βρεθούν αστραφτερές χρυσές παντούφλες,απ’αυτές που σε πάνε εφτά λεύγες μακρυά.Και
μέσα απ’τα γυαλιά της σχεδόν όλα όσα μπορεί να δει κανείς θα τα δει.Το μικρό χαλί μπροστά στο
τζάκι της μπορεί στ’αλήθεια να είναι ιπτάμενο.Το σάλι της,όταν το ξεδιπλώνει μπορεί είτε να
ξεσηκώσει τα σκυλιά της κόλασης ,είτε να ζωντανέψει την πιο αστροφώτιστη από τις αστροφώτιστες
βραδυές.Η σοφή γριά κακαρίζει αρμενίζοντας στα ουράνια πάνω στο όστρακό της[...] κι έτσι έχει ‹‹το
μαγικό μάτι›› που βλέπει πίσω και πέρα απ’ το παρόν.Πιθανότατα ζει κοντά σ’ενα ποτάμι αγαπημένο
της ή είναι η ίδια το ποτάμι...›› (Estes, 1992 ).
194
‹‹Η ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει για πάντα, η ανάγκη του καθενός όσο είναι νέος να έχει την
εμπειρία του γηραιότερου, αλλά επιθυμώντας όσο γερνάει το ψυχικό σθένος και την ενέργεια του
νεότερου -κάτι που είναι ασυνδύαστο στην πραγματική ζωή, αλλά εφικτό στα παραμύθια- είναι που
έβαλε τις γριές μέσα σε κάθε ιστορία....›› (Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995).
195
‹‹Οι γριές στα παραμύθια, παρά το γέλιο, τον τρόμο ή θυμό που μπορεί να προκαλούν, βρίσκονται
εκεί για να ενισχύσουν με τον τρόπο τους τον ήρωα ή την ηρωίδα. Να ολοκληρώσουν την
τελετουργία/πέρασμα του ήρωα από τον έναν κύκλο που κλείνει, στον άλλον που ανοίγει μετά από το
ξεπέρασμα των εμποδίων κατά την διάρκεια του ταξιδιού του. Και αυτά τα εμπόδια και οι περιπέτειες
είναι προϋποθέσεις μιας τελετουργίας/δοκιμασίας για να αποδειχθεί αν ο ήρωας ή ηρωίδα είναι άξιος ή
άξια να κάνει το επόμενο βήμα. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι γριές άλλες φορές βάζουν οι ίδιες τα εμπόδια κι
άλλες φορές βοηθάνε να ξεπεραστούν...›› (Λαμπρέλλη, 2010).
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‹‹παραπέμπει σε αρχέγονες λατρείες αγροτικών κατά βάση κοινωνιών, που
θεοποίησαν τη «μητέρα-Γη», καθώς όλα γεννιούνται και επιστρέφουν σε αυτή››
(Cooper, 2007 ) .
●Στην ελληνική κοινωνία όπου λατρεύονταν τα µυστήρια ‹‹ η γυναίκα µπορεί να
θεωρηθεί ιέρεια, σε άλλες όµως όπου ο άντρας αγωνίζεται να κυριαρχήσει στην
κοινωνία και στη φύση η γυναίκα θεωρείται µάγισσα›› (Beauvoir, 2009).Η γυναίκα
μάγισσα λοιπόν ,εμφανίζεται είτε ‹‹με χαρακτηριστικά παραπλανητικά και πονηρά
,με στόχους που προκαλούν το ανδρικό φύλο σε παγίδα μέσω της γοητείας της››
(Μπαμνάρα, 2011) ,είτε επικίνδυνη και ύπουλη ( (Σκουτέρη-Διδασκάλου Ν. , 1991)
(Μπαμνάρα, 2011)), που δεν είναι ενσωματωμένη απόλυτα στον κόσμο των ανδρών...
(Κλιάφα Μ. , 1977) αλλά αντιτίθεται στους νόμους της κοινωνίας... (ΣκουτέρηΔιδασκάλου Ν. , 1991) ,δεν αναγνωρίζεται

ανάμεσα στους ανθρώπους ‹‹καθώς

διατηρεί την ανθρώπινη μορφή της, η δράση της όμως αμέσως τη διαχωρίζει και την
κατατάσσει στις μάγισσες›› (Κλιάφα Μ. , 1977). Οι μάγισσες διαθέτουν παρόμοιες
ιδιότητες με τις νεράιδες με ‹‹περισσότερες ανθρώπινες ιδιότητες όπως με το να είναι
ανοικοκύρευτες και ανεπρόκοπες, εκδικητικές, επικίνδυνες›› (Γκασούκα, 2013) ή
σχετίζονται συχνά με ‹‹εκδηλώσεις φωτιάς και θανάτου ικανές να εξουσιάζουν ακόμη
και ολόκληρη την κοινότητα που βρίσκονται›› (Γκασούκα, 2013) .
● Συναντάμε επίσης την Πεντάμορφη ,βρίσκεται βέβαια σε παραµύθια πολλών λαών
και θεωρείται ότι έχει ανατολική προέλευση (Κλιάφα Μ. , 1977) ,με κυρίαρχο φυσικά
γνώρισµα την οµορφιά (Μέγας, 1994) .Μπορεί να υποβάλλει σε δοκιµασία τον ήρωα,
‹‹γεγονός που έχει να κάνει µε την προσέγγιση των δύο φύλων, όταν µε την επιτυχή
έκβαση της δοκιµασίας θεωρείται ότι τα δύο φύλα έρχονται κοντά. ›› (Κανατσούλη,
2008). Επίσης, το αίνιγµα που κάποιες φορές θέτει η Πεντάµορφη ‹‹ αναπαριστά το
αίνιγµα της γυναικείας ύπαρξης γενικά›› (Δαμιανού, 1995). Συχνά εξαιτίας της
οµορφιάς της προκαλεί τη ζήλια µιας κακής µάγισσας η οποία ‹‹τη µεταµορφώνει σε
κάποιο ζώο και για την αποκατάσταση της ανθρώπινης µορφής της απαιτείται η
αγάπη ενός άνδρα›› (Κλιάφα Μ. , 1977) .
●Η νύφη είναι ένα ακόμα γυναικείο πρόσωπο που απαντά στο ελληνικό παραμύθι,
γιατί και ως προς το περιεχόµενο αυτό δοµείται πάνω στη βάση του γάµου,
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(Μερακλής, 1999), αλλά και γιατί πάντα κύρια επιδίωξη αποτελεί ‹‹η ιστορία ενός
γάµου ύστερα από µια περισσότερο ή λιγότερο περιπετειώδη κίνηση προς αυτόν ››
(Μερακλής, 1999) . Ο γάµος είναι πατροτοπικός,η νύφη πάει να μείνει με τα
πεθερικά της, ενώ οι σχέσεις τους συνήθως δεν είναι αρµονικές (Αυδίκος, 1994).
●Τέλος συναντάμε

τη γυναίκα που μεταμορφώνεται σε ζώο196 (Hahn, 1991) .

Πρόκειται για μια διάβαση

της

ηρωίδας

μέσα από τη μεταμόρφωση: ράβεται

,κουλουριάζεται η τυλίγεται μέσα στο δέρμα ζώου και μεταφέρεται από ένα δυνατό
πουλί(αετός η κοράκι).Το τύλιγμα σε δέρμα ζώου απαντά σε τελετουργικά μύησης και
συμβολίζει την ταύτιση με το ζώο .Οι μυούμενοι χόρευαν σκεπασμένοι με δέρματα
λύκων,αρκούδων και βουβαλιών ,μιμούνταν τις κινήσεις τους και γινόταν έτσι το ζώο
τοτέμ (Cooper, 2007 ) .

2.9.Το εικονογραφημένο παραμύθι
Εικονογράφηση είναι η δημιουργία εικόνων μέσα σε ένα παραμύθι, μια ιστορία ή
ένα κείμενο (Σακελλαρίου, 1995).Με τον όρο ‹‹εικόνα›› (picture, image) ‹‹δεν
εννοούμε την ύπαρξη μεμονωμένης εικόνας, αλλά τη διαδοχή μιας σειράς
εικονογραφημένων στιγμιοτύπων, τα οποία βρίσκονται σε αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ
τους›› (Γιαννικοπούλου, 2008).Η Schwarcz(1991) αναφέρει ότι σύμφωνα με τη
Doonan (1993), πρόκειται για εικόνες που βρίσκονται σε σειρά (picture in a sequence)
ή ‹‹σειριακή ζωγραφική›› (Schwarcz, 1991).
Το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο, το γνωστό

196

Ο Cooper( 2007 )αναφέρει σχετικά:‹‹Η τελετουργική εμφάνιση με δέρματα ζώων η ψαριών,φτερών
και μάσκες ζώων,είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αρχαίας και σαμανικής θρησκείας.{...}Οι ιερείς
του Αταργάτη και του Εοάννες φορούσαν δέρματα ψαριών ενώ οι Βάκχες ελαφίσια δέρματα και οι
Αφρικανοί φύλαρχοι δέρματα λιονταριού.Αυτές οι μεταμφιέσεις χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερα σε
τελετές μύησης και σε μυστικές τελετές.Η θρησκεία του Μίθρα π.χ.χρησιμοποιούσε μεταμφιέσεις
ζώων και πουλιών στις τελετές μύησης.Οι μυητικές τελετουργίες περάσματος από το ένα οντολογικό
επίπεδο στο άλλο μέσω ενός ζώου-συνήθως αγελάδας ή ταύρου –είναι πανάρχαιες και εμφανίζονται
στους αιγυπτιακούς μύθους και στις περισσότερες πρωτόγονες φυλές.Στις μυητικές τελετουργίες
θανάτου ο νεοφώτιστος συχνά τυλιγόταν σε ενα σάβανο από δέρμα ταύρου ή αγελάδας.′Αλλα δέρματα
χρησιμοποιούνταν στις τελετές των Σαμάνων,ενώ στις φυλετικές ιεροτελεστίες των Ινδιάνων της
Β.Αμερικής χρησιποποιούνταν δέρματα λύκου››,σελ 137 (Cooper, 2007 ) .
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βιβλίο των Νεκρών197 (Lapp, 1997) και το πρώτο εικονογραφημένο χειρόγραφο το
1050 μ.Χ. του Πέρση ποιητή Φερντουσί

198

(Firdawsi) με τίτλο Σαχναμέ (Βιβλίο των

Βασιλέων) (Loloi, 2014).Στους ελληνιστικούς χρόνους συναντάμε εικονογραφημένες
παραστάσεις, στο πνευματικό κέντρο της Αλεξάνδρειας ενώ
εξελίσσεται η μικρογραφία (κυρίως θρησκευτικές

στο Μεσαίωνα

παραστάσεις) από καλλιτέχνες

μοναχούς,που άνοιξαν τον δρόμο για το εικονογραφημένο χειρόγραφο και τελικά για
το εικονογραφημένο βιβλίο (Ασωνίτης, 2001).Η εφεύρεση της τυπογραφίας το 15ο
μ.Χ. αιώνα, σηματοδοτεί

το τέλος των βιβλίων με χειρόγραφη διακόσμηση

(Σιβροπούλου, 2004) και συμβάλλει στην ταχύτερη και μαζικότερη εκτύπωση
εικονογραφημένων βιβλίων (Μπενέκος, 1981).
Έως τον 16ο μ.Χ. αιώνα, δεν υπήρχαν βιβλία για παιδιά (Μπενέκος, 1981). Το
πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά γράφτηκε το 1637 από τον J.A. Comenius
με τίτλο « Ο ορατός κόσμος σε εικόνες » ( Orbis Sensualium Pichus), ένα
εγκυκλοπαιδικό βιβλίο με εικονογραφήσεις σε κομμάτια ξύλου (Whalley, 1996) ώστε
το παιδί να μαθαίνει τη λέξη κοιτάζοντας την εικόνα ( (Σιβροπούλου, 2004) .Το 1644,
στην Βενετία τυπώνεται το βιβλίο « Αισώπου Μύθοι » εικονογραφημένο με 57
ξυλογραφίες (Kiefer, 1995), τεχνική που χρησιμοποιήθηκε μέχρι και το 1861 για
αγγλικό περιοδικό, ώσπου αντικαταστάθηκε από την φωτογραφία (Ασωνίτης, 2001).
Ακόμη και τα παραμύθια του Straparola (1553) που περιλαμβάνονται στις συλλογές
«Le piacevoli notti» (Απολαυστικές Νύχτες) και «Spiegazioni d'oro» (Χρυσές
Διηγήσεις ) και αργότερα του Basile «Ο παπουτσωμένος γάτος» (Il gatto con stivali)
και « Η Σταχτοπούτα» (Di Cenerentola) δεν είναι εικονογραφημένα (Σακελλαρίου,
1995). Το πρώτο εικονογραφημένο παραμύθι είναι του Charles Perrault το 1698 ,οι
«Ιστορίες της μαμάς μου της χήνας» (Contes de ma mere l’ oye) με ξυλογραφίες «που
έδιναν αχνά τα κύρια χαρακτηριστικά των ηρώων» (Σακελλαρίου, 1995).
197

‹‹Αρχαία αιγυπτιακά κείμενα, γραμμένα αρχικά πάνω στις σαρκοφάγους και αργότερα
σε παπύρους που θάβονταν μαζί με το νεκρό, στο εσωτερικό των σαρκοφάγων. Το κείμενο συχνά ήταν
γραμμένο για κάποιο συγκεκριμένο άτομο και έτσι κανένα αντίγραφο δεν είναι ολόιδιο με κάποιο
άλλο››,σελ. 232-234 (Daumas, 1962) .
198
Πέρσης ποιητής, που έγραψε το ιρανικό έπος Σαχναμέ (Βιβλίο των Βασιλέων). Το Σαχναμέ
ολοκληρώθηκε περίπου το 1010 μ.Χ. ,αποτελείται από περίπου 60.000 δίστιχα με αναφορές
στην περσική μυθολογία και την αρχαία ιστορία της Περσίας μέχρι την κατάκτησή της από
τους Άραβες (Loloi, 2014)
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Ο 18ος μ.Χ. αιώνας σημαδεύεται από την παρουσία δυο μεγάλων παιδαγωγών του
J.Rousseau 199και του J.Pestalozzi 200(Σιβροπούλου, 2004). Ο Pestalozzi επηρεάζει την
εκπαιδευτική σκέψη ενώ ο Rousseau θεωρεί πως οι εικόνες έχουν την δύναμη να
προσελκύουν την προσοχή των παιδιών (Σιβροπούλου, 2004). Το 1774 ο βρετανός
εκδότης J.Newbery ανοίγει εκδοτικό οίκο στο Λονδίνο στοχεύοντας στην έκδοση
παιδικών βιβλίων, παραμυθιών και μύθων για την ψυχαγωγία των παιδιών (Whalley,
1996)και είναι ο πρώτος που ‹‹εισήγαγε ευχάριστους σχεδιασμούς βιβλίων

με

ανθοστόλιστα ολλανδικά καλύμματα και επίχρυσες μπορντούρες » (Σιβροπούλου,
2004). Στα τέλη του 18ου μ.Χ. αιώνα ο A.Senefelder εφαρμόζει την τεχνική της
λιθογραφίας και τον 19ο μ.Χ. αιώνα οι αδελφοί Grimm, δίνουν νέα ώθηση στην
εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων (Σιβροπούλου, 2004) .Η τεράστια επιτυχία τους
« οφείλεται στη διαρκή αναδιατύπωση της σχέσης κειμένου και εικόνας» (Κανταρτζή,
2002).Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια εποχή η έκδοση του παραμυθιού «Η Αλίκη
στην χώρα των θαυμάτων» του L.Carroll βρίσκεται «στο επίκεντρο και εξελίσσεται
ως το καλύτερο παιδικό βιβλίο του αιώνα » (Σιβροπούλου, 2004).
Ο 20ος αιώνας ξεκινάει με τη διακήρυξη της Ellen Key 201το 1901 στην Σουηδία με
τίτλο «Ο αιώνας του παιδιού» και θέμα τον σημαντικό ρόλο της εικονογράφησης
παραμυθιών στη μάθηση των παιδιών, και ενισχύεται από τη συμβολή της B. Potter
202

(Σιβροπούλου, 2004). Η B. Potter ενδιαφερόταν ιδιαίτερα, ως συγγραφέας και

εικονογράφος ταυτόχρονα, ώστε «η εικόνα και το κείμενο να ταιριάζουν το ένα με το
άλλο στη σελίδα και να προχωρούν παράλληλα με την ιστορία. Οι ιστορίες της
απεικονίζουν ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, συχνά όμως τους δίνει ανθρώπινη
199

Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ (Jean-Jacques Rousseau, 28 Ιουνίου 1712 - 2 Ιουλίου 1778) ήταν Γάλλος
φιλόσοφος, συγγραφέας και συνθέτης του 18ου αιώνα. Οι πολιτικές ιδέες του Ρουσσώ επηρέασαν την
ανάπτυξη της κομμουνιστικής και σοσιαλιστικής θεωρίας, και την ιδεολογία του εθνικισμού
(Starobinski, 2002).
200
Ελβετός παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής της εκπαίδευσης, πρότυπο του κινήματος
του ρομαντισμού (Schmid, 1997).
201
Σουηδή συγγραφέας και suffraganist , υποστηρικτής μιας παιδοκεντρικής προσέγγισης της
εκπαίδευσης και της γονικής μέριμνας (Borthwick, 2002) .
202
Αγγλίδα συγγραφέας, εικονογράφος, φυσικός επιστήμονας και διατροφολόγος (Taylor J. , 2011)
που έγινε γνωστή για τα παιδικά βιβλία με ζώα, όπως αυτά του‹‹ The Rabbit Peter Rabbit.››:Η ιστορία
επικεντρώνεται σε μια οικογένεια κουνελιών τη μητέρα και τα τέσσερα κουνελάκια, το Flopsy, το
Mopsy, το Cottontail και τον Peter και στις περιπέτειές τους, όταν μπαίνουν στον κήπο λαχανικών του
κ. Mc Gregor (Mackey, 2002).
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συμπεριφορά. Ο ανθρωπομορφισμός αυτός, καθώς και το μικρό μέγεθος των βιβλίων
της θεωρήθηκαν πιθανή αιτία της μεγάλης τους επιτυχίας, γι’ αυτό και
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πρώτα εικονογραφημένα βιβλία του 20ου αιώνα
(Σιβροπούλου, 2004).
Μέχρι και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου η εικονογράφηση του
παραμυθιού ήταν ασπρόμαυρη (Ασωνίτης, 2001). Κατά την δεκαετία του 1950 και
κυρίως του 1960 οι εικονογράφοι επηρεάστηκαν από μοντέρνα καλλιτεχνικά κινήματα
( ο ιμπρεσιονισμός, ο μεταμπρεσιονισμός, ο κυβισμός, ο σουρεαλισμός, ο
εξπρεσιονισμός) και από την αρχαία κινέζικη ζωγραφική (Ασωνίτης, 2001).
Στην Ελλάδα η

εικονογράφηση

του παραμυθιού

διαμορφώθηκε κάπως

«άναρχα,χωρίς κανόνες και ιδιαίτερα εξειδικευμεένη εκπαίδευση,από εικονογράφους
δίχως καθορισμένη και σαφή επαγγελματική ταυτότητα» (Κιτσαράς, 1993) .Κατά την
περίοδο 1945-1960 ενώ η εικονογράφηση ακολουθεί την σχεδιαστική γραμμή της
Disney, ο ‹‹Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου›› ενισχύει την καλλιτεχνική
έκφραση των νέων εικονογράφων και παραθέτει το πρώτο βραβείο εικονογράφησης
(Ασωνίτης, 2001).Την ίδια περίοδο η Αντιγόνη Μεταξά

203

παρουσιάζει τα πρώτα

βιβλία για παιδιά γραμμένα από την ίδια (Ασωνίτης, 2001) . Το 1955 ιδρύεται η
«Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά »η οποία δίνει διαφορετική κατεύθυνση στο
περιεχόµενο και στην εικονογράφηση του ελληνικού παιδικού παραμυθιού/βιβλίου
(Δελώνης, 1990 ).Στη δεαετία του 1980 η εικονογράφηση αλλάζει αντίληψη και
παρέχει στο παιδί «τη δυνατότητα της νοητικής διαχείρισης του κόσμου μέσα από
πολλαπλές εκδοχές αισθητικής ερμηνείας » (Ασωνίτης, 2001) και στη δεκαετία του
1990 ιδρύεται η «Ένωση συγγραφέων –εικονογράφων» με κατευθυντήριο σκοπό να
δοθεί ο λόγος στα παιδιά (Ασωνίτης, 2001), «μέσα από βιβλία που ξυπνούν τη
δημιουργικότητά τους, από εικόνες που θέτουν σε λειτουργία τη φαντασία τους, με τη
203

Η Αντιγόνη Μεταξά (Θεία Λένα) (1905- 16 Οκτωβρίου 1971) ήταν Ελληνίδα παιδαγωγός,
δημιουργός του πρώτου παιδικού θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα, το γνωστό Θέατρο του Παιδιού.
Παρουσίαζε παιδικές εκπομπές στο κρατικό Ελληνικό ραδιόφωνο από το 1938 έως το 1966 με πιο
γνωστή το‹‹ Καλημέρα Παιδάκια›› .Έγραψε 54 παιδικά βιβλία και παρουσίασε δίσκους βινυλίου με
παραμύθια και τραγούδια καθώς και την πρώτη παιδική τηλεοπτική εκπομπή, με τίτλο Συντροφιά με
τη Θεία Λένα. Στόχος της να εκπαιδεύει τα παιδιά ψυχαγωγώντας τα. Για το σύνολο του έργου της
βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών (έργο, 2006).
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μυστηριακή τους ατμόσφαιρα και την έντασή τους» (Σιβροπούλου, 2004) .
Ο 21ος αιώνας με τις τεχνικές εκτύπωσης λέιζερ ανήγαγε την εικονογράφηση σε
μορφή τέχνης (Σιβροπούλου, 2004) και δε νοείται πλέον παιδικό παραμύθι χωρίς να
συνοδεύεται από πολύχρωμη εικονογράφηση (Σιβροπούλου, 2004). Το σύγχρονο
εικονογραφημένο παραμύθι είναι λοιπόν έτσι σχεδιασμένο ώστε το παιδί να μπορεί
να συλλέξει στοιχεία μέσα από την αλληλεπίδραση εικόνας και λέξεων που
ξεπροβάλλουν στην ίδια σελίδα (Σιβροπούλου, 2004) .

2.10.Ο αφηγητής:‹‹ἔπεα πτερόεντα››204
«Η αφηγηματική πράξη είναι μια διαδικασία

αρχέγονη: Ο homo sapiens, ο

μακρινός αυτός πρόγονός μας, αφότου συγκρότησε τις πρώτες μορφές κοινωνικής
ζωής και άρθρωσε λόγο, εξελίχθηκε σε homo narrans, ο οποίος ορεγόταν όχι μόνο του
ειδέναι αλλά και του μυθολογείν…» (Παπαπετροπούλου-Κουλουμπή, 1997).Με άλλα
λόγια ο άνθρωπος έπλασε από νωρίς ,πολύ πριν από την εφεύρεση της γραφής,
διηγήσεις και παραμύθια για θέματα που τον συγκινούσαν (Ranke, 1977) .Η αφήγηση
είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό, μια ζωντανή εμπειρία που μεταφέρει πλούσιο
προφορικό υλικό και συμβάλλει στη συνέχιση και διατήρηση της παράδοσης
(Μπένγιαμιν, 1996), μια σύγχρονη τέχνη που συμβαδίζει πάντα με την εποχή της και
έχει την ικανότητα ‹‹να παντρεύει το παρελθόν με ένα απόλυτα ζωντανό παρόν››
(Πελασγός, 2007) .Το παραμύθι είναι η λογοτεχνική παράδοση των λαών και ο
αφηγητής του ο φρουρός 205της (Σάμουελ, 1996).
Οι πρώτοι αφηγητές στην πλειοψηφία τους ήταν άνδρες, που αφηγούνταν και
ζωντάνευαν το παραμύθι,σ’ένα ακροατήριο αποκλειστικά ενηλίκων

(Πελασγός,

204

‹‹Ανεμάρπαστα λόγια››,δηλαδή λόγια που πετούν:Ιλιάδα,ραψωδία Α′ στίχος 201 (ΚαζαντζάκηςΚακριδής, 2015).
205
«Καθώς ο γέρος ιστορητής της Τεϊλιόν, ονόματι Ντόναλ Εοΐν Μακ Μπρίατρι πέθαινε, ένας φίλος
πήγε να τον δει. Ο ετοιμοθάνατος είχε το πρόσωπο του στραμμένο προς τον τοίχο και έμοιαζε να έχει
αποχαιρετήσει αυτόν τον κόσμο. Όμως μόλις άκουσε τη φωνή του παλιού του φίλου, γύρισε αργά,
όπως ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, και καρφώνοντας τα μάτια του στον επισκέπτη είπε: ‹‹Εσύ είσαι,
Χιούι Χάγκατρυ;›› ‹‹Ναι›› απάντησε ο Χιούι. ‹‹Δώσε μου το χέρι σου›› είπε ο γέρο-ιστορητής,
‹‹καλώς όρισες! Κάθισε εκεί δα μέχρι να ολοκληρώσω την τελευταία ιστορία που θα πω σε τούτον δω
τον κόσμο», σελ. 98 (Σάμουελ, 1996).
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2007) και στη συνέχεια γυναίκες (Αναγνωστόπουλος, 1995 ). Οι περιγραφές των
αντρών ήταν «ψυχολογικότερες» ενώ των γυναικών αργότερα «αρχαϊκότερες και
γλωσσικά σπουδαιότερες» (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012). Αρχικά το ακροατήριο
ήταν ενήλικες,όταν όμως η αφήγηση πέρασε στις γυναίκες,που σπάνια μετακινούνταν
πέρα απ’τα όρια της κοινότητας, το ακροατήριο άλλαξε και το παραμύθι
απευθύνονταν πια σε παιδιά (Αναγνωστόπουλος, 1997) .
Οι αφηγητές θα κάνουν επάγγελμα το πλάσιμο των παραμυθιών και γυρνώντας
από σπίτι σε σπίτι, από τόπο σε τόπο, από χώρα σε χώρα, και με συνοδεία κάποιου
μουσικού οργάνου, θα δώσουν μια «όψη έντεχνου λαϊκού λόγου στα παραμύθια»(
(Αναγνωστόπουλος, 1997), (Σακελλαρίου, 1995)). Θα τους βρούμε στις φυλές των
αρχαίων βασιλιάδων, στα παλάτια αλλά και από χωριό σε χωριό να λένε τις ιστορίες
τους,κάτι σαν «ταχυδρόμοι της κοινότητας»,ο συνεκτικός δεσμός με τα μέλη της που
«η επιβίωση είχε υποχρεώσει να διασκορπιστούν κι έτσι απ’ αυτούς μάθαιναν νέα
τους (γεννήσεις,θάνατοι κλπ) εμπλουτισμένα βέβαια με δοξασίες» (Λιόσα, 2010) .Δεν
πρέπει όμως τους συγχέουμε με τους ποιητές, τους τροβαδούρους αν και κάποιες
φορές συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο (Αναγνωστόπουλος, 1997).
Στην αρχαία Ελλάδα οι αφηγητές ονομάζονταν‹‹λογοποιοί››- «μυθοποιοί»(Jaeger,
1936) που αφηγούνταν συχνά έναντι αμοιβής όπως μας πληροφορεί κι ο Αριστοφάνης
στο έργο του Πλούτος:«ο πονηρός Φιλέμιος,σκέφτηκε να διηγείται παραμύθια επί
χρήμασι» (Αριστοφάνης, 2007) .Στην αρχαία Ρώμη αποκαλούνταν «αρεταλόγοι»
(William Smith, 1890) ενώ στην Τουρκία «μεντάχ» κι ήταν αυτοί που κρατούσαν
άγρυπνους τους πιστούς τις νύχτες που διαρκούσε το ραμαζάνι (Aslan, 2017
).Αναφορές για επαγγελματίες αφηγητές συναντάμε στην ακολουθία και την αυλή του
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πελασγός, 2007) ενώ για τα Βυζαντινά χρόνια δεν έχουμε
ιδιαίτερες πληροφορίες για αφηγητές παρά μονάχα για μίμους που διασκέδαζαν τους
άρχοντες (Αυδίκος, 1994) .
Ο Καθηγητής Ι.Θ. Κακριδής θεωρεί τους αφηγητές απόγονους των αοιδών,που
στις επικές έμμετρες αφηγήσεις τους περιλάμβαναν και παραμύθια (Κακριδής Ι. ,
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1988) όπως και οι Ίωνες λογοποιοί206 (Κακριδής Ι. , 1988) ενώ αναφέρει ότι ο
Πλούταρχος και ο Στράβων συμφωνούν πως οι μύθοι και τα παραμύθια είναι τα πιο
ευχάριστα ακούσματα για τα παιδιά (Κακριδής Ι. , 1988). Στον Πελασγό επίσης
διαβάζουμε: «....και στα παζάρια της Βόρειας Αμερικής συναντούσε κανείς
περιπλανόμενους παραμυθάδες επί χρήμασι» (Πελασγός, 2007) .Στην αρχαία Ελλάδα
και στο Βυζάντιο όμως η διήγηση των παραμυθιών ήταν υπόθεση κυρίως των
γυναικών, γιαγιάδες και νταντάδες: «παραμύθια εχρησιμοποίουν αι γραίαι και αι
τίτθαι, ίνα κοιμίζωσι τα κλαυθμηρίζοντα και δυσυπνούντα παιδάρια»(δηλαδή
παραμύθια έλεγαν οι γιαγιάδες κι οι παραμάνες για να κοιμηθούν τα μικρά παιδιά
όταν έκλαιγαν ή όταν δεν μπορούσαν να κοιμηθούν)(Κουκουλές, 1953).
Η Σεχραζάτ

207

αποτελεί το αρχέτυπο του παραμυθά ⁄ αφηγητή στην Ανατολή,ένα

ακριβέστατο και σπουδαίο σύμβολο, που περιγράφει όλα τα απαραίτητα είδη
νοημοσύνης του παραμυθά (Gardner, 2011), κυρίως τη διαπροσωπική και τη
σωματοκιναισθητική (Πελασγός, 2007), γιατί οι παραμυθάδες συχνά σταματούσαν
για να σχολιάσουν τα δρώμενα και να εκφράσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012).
Η Linda Dégh, υποστηρίζει λοιπόν ότι «λαμβάνοντας από τη γλωσσολογία την
έννοια της λεκτικής συμπεριφοράς (verbal behavior), από την ανθρωπολογία την
έννοια της λειτουργικότητας (functionalism), από την κοινωνιολογία και την
ψυχολογία τη σημασία της προσωπικότητας και του ρόλου του υποκειμένου που
πραγματώνει ένα έργο ,το κείμενο δεν αποχωρίζεται από τους υπόλοιπους παράγοντες
που εμπλέκονται στη διαδικασία της προφορικής πραγμάτωσής του, όπως το
γλωσσικό παράγοντα, τον εκφραστικό και τον επικοινωνιακό.Επομένως δίπλα στο
κείμενο και στην υφή του, αντικείμενο μελέτης πρέπει να αποτελεί ο αφηγητής, η
εκτέλεση ή η παράσταση του έργου και τα συμφραζόμενα ή συγκείμενα» (Dégh,
1989).
Το πολυτιμότερο εφόδιο των αφηγητών είναι η τέχνη ή καλύτερα η δεξιοτεχνία
206

Ο Ηρόδοτος περιλαμβάνει στην ιστορία του παραμύθια (Βλαχογιάννης, 1966).
Η Σεχραζάτ είναι η ηρωίδα του παραμυθιού Χίλιες και μια Νύχτες,κόρη του βεζύρη, η οποία
παντρεύεται τον θηριώδη σουλτάνο Σαρίγια, με σκοπό να τον εξημερώσει (Marzolph, 2007).
207
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της «προφορικής απομνημόνευσης» (Ong, 2013).Τότε η προφορική μνήμη
μετασχηματίζεται σε σωματική μνήμη, γιατί για έναν καλό αφηγητή μία λέξη δεν
είναι ποτέ απλά μία λέξη (Ong, 2013). «Οι προφερόμενες λέξεις είναι πάντα
τροποποιήσεις μιας ολικής, υπαρξιακής κατάστασης, η οποία πάντα εμπλέκει το
σώμα» (Ong, 2013). Την ίδια άποψη έρχεται να στηρίξει κι ο Α. Καρκαβίτσας208 για
τους παραμυθάδες ναυτικούς στο έργο του‹‹ Λόγια της πλώρης››: «Ο Γιάννης ο
Χούρχουλας είχε τη μανία να διηγείται. Μόλις παρουσιαζόταν η παραμικρή ευκαιρία
να καθίσει το πλήρωμα, έτοιμος ν’ αρχίσει τη διήγηση... Οποιαδήποτε.... αστεία...
τραγική... από τα ξάστερα νερά της αλήθειας ή από την ελεφαντένια πύλη των
ονείρων... αν ήταν της ώρας ... Είχε ... τη δύναμη να βαμπακοστρώνει το δρόμο και να
σέρνει σιγά σιγά κι ανάλαφρα τα πιο περασμένα στα τωρινά, ή και να μεταφέρνει τους
ακροατές του στις μουχλιασμένες θήκες των περασμένων. Κι είχε την τέχνη απάνω
στην αλήθεια ν’ απλώνει τη μεταξωτή σκεπή του ονείρου και κάτω από τ’ όνειρο να
θεμελιώνει την ύλη την αληθινή, τεχνίτης θαυμαστός, όπως ο μέγας ήλιος, που
σύγκαιρα ιδανικεύει το πέτρινο βουνό και το ανεμόπλεχτο σύγνεφο! Κι έβρισκε πάντα
τον τρόπο, κατά την περίσταση, να μακραίνει ή να πλαταίνει την υπόθεση του, χωρίς
ποτέ να την αφήνει τέρας των άλλων και σίχαμα. Όλα τα ήθελε ισόμετρα, ξάστερα και
αρμονικά. Κ’ ήθελε μόνο να τον ακούει το πλήρωμα» (Καρκαβίτσας, 1991).
Η αφήγηση του παραμυθιού λοιπόν στηρίζεται στην επικοινωνία μεταξύ αφηγητή
και ακροατή (Πελασγός, 2007), ανάλογη πάντα και με τον ψυχισμό των δύο μερών
(Κεφάλας, 1985), όπου αφηγητής κι ακροατής αποτελούν μια ενότητα (Λαμπρέλλη,
2010).Αναπτύσσεται μια σιωπηλή επικοινωνία μεταξύ τους (Πελασγός, 2007), μια
συναίνεση (Λαμπρέλλη, 2010) ,ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Λαμπρέλλη,
2010), τα όρια μεταξύ ψεύδους και αλήθειας παραλείπονται (Καπλάνογλου, 2002) κι
ο αφηγητής αισθάνεται ευθύνη ‹‹απέναντι στον ακροατή του και αποζητά την

208

Έλληνας λογοτέχνης, ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με
τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζυηνό κι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος
του νατουραλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία. Τα πιο διάσημα έργα του είναι τ ο μυθιστόρημα Ο
ζητιάνος, και η συλλογή διηγημάτων Λόγια της πλώρης.Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, από το 1892 έως το
1894 εργάστηκε ως γιατρός στο ατμόπλοιο Αθήναι και γοητεύεται από τις παραδόσεις και τα βιώματα
των ναυτικών (Καρκαβίτσας, 1991).
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ανταπόκριση του›› 209 (Καπλάνογλου, 2002).
Ο αφηγητής αναδιπλώνει το χώρο και το χρόνο μέσω των παραμυθιών,
διατηρώντας μια προσωπική προφορική κληρονομιά ζωντανή μέσω της φαντασίας και
της επικοινωνίας (Yashinsky, 2006). Η αφήγηση είναι σχέση και μάλιστα μια σχέση
ευάλωτη, τριαδική (Λαμπρέλλη, 2010) που εμπεριέχει τον αφηγητή, το αφήγημα και
τον ακροατή του (Πελασγός, 2007). Ο αφηγητής επιλέγει την ιστορία που θ’
αφηγηθεί, προσέχει... (Λαμπρέλλη, 2010) και το κοινό έχει μεγάλη ευθύνη στην
αφήγηση, γιατί συμμετέχει ενεργά ... (Λαμπρέλλη, 2010).
Η αφήγηση «στηρίζεται σε μια υψηλή, φορτισμένη επικοινωνία μεταξύ αφηγητή
και ακροατή, ανάλογη πάντα με τον ψυχισμό των δύο μερών. Ο ταλαντούχος
αφηγητής, δεν αφήνει ποτέ τον ακροατή να χαλαρώσει, να χάσει την υπερδιέγερση
του» (Πελασγός, 2007) .Ένας αφηγητής διακρίνει τις διαθέσεις του άλλου,
προσαρμόζεται , επηρεάζει το κλίμα που δημιουργείται (Πελασγός, 2007) .
«Σε πολλές προφορικές παραδόσεις της Αφρικής συνηθίζεται το κοινό ή μέλη του
κοινού να έχουν ρόλο αντιφωνητή. […] Άλλοτε μέλη του κοινού ενθαρρύνουν τον
αφηγητή με χτυπήματα χεριών, επιφωνήματα και κραυγές. […] Όμως και στις
προφορικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης απαντούν έντονες αντιδράσεις
του κοινού. […] Κατανοώντας τη θέση του ως συν-δημιουργού, το κοινό παρενέβαινε
και σχολίαζε τη δράση του παραμυθιού. […] Τα σχόλια και οι παρεμβάσεις
ενθάρρυναν τον αφηγητή, αντί να τον διακόψουν και να τον ενοχλήσουν, κι έδειχναν
την ευχαρίστηση του κοινού και την προτίμησή του στο θέμα ή το ύφος της
συγκεκριμένης αφήγησης. […] Το κοινό δεν ενθαρρύνει μόνο, αλλά συχνά ελέγχει τον
παραμυθά. […] Αν ο παραμυθάς δεν έλεγε καλά την ιστορία του, καθένας από το
κοινό είχε το δικαίωμα να τον διακόψει, να τον διορθώσει ή και να δοκιμάσει να πει
μια άλλη καλύτερη »αναφέρει ο Πελασγός (Πελασγός, 2007).
Οι αφηγητές υπήρξαν πρόσωπα περιζήτητα ,οι ακροατές κρέμονταν στην
209

Ο Μπένγιαμιν τους ονομάζει «ανώνυμους ιστορητές» και τους χωρίζει σε εμπόρους ναυτικούς και σε
μόνιμους καλλιεργητές της γης: «Οι άνθρωποι φαντάζονται τον ιστορητή σαν κάποιον που έχει έρθει
από μακριά. Αλλά χαίρονται εξίσου να ακούνε αυτόν που έμεινε στο σπίτι και γνωρίζει τα τοπικά
παραμύθια και παραδόσεις. Αν κάποιος θέλει να σχηματίσει μια εικόνα των δύο αυτών ομάδων μέσα
από τα αρχαία τους σύμβολα, η πρώτη ενσαρκώνεται στον έμπορο ναυτικό, ενώ η άλλη στο μόνιμο
καλλιεργητή της γης» ,σελ. 40 (Μπένγιαμιν, 1996).
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κυριολεξία από τα χείλη τους και μάλιστα αρκετοί, αναζητούσαν ευκαιρίες να δείξουν
και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους (Κλιάφα Μ. , 1985).
Οι «σταθερές» μεταβλητές της λαϊκής αφήγησης είναι ο χώρος, ο χρόνος ,η σχέση
με το ακροατήριο (Πελασγός, 2007) και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της (Κλιάφα Μ. ,
1985):●Η πίστη210: Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αφήγησης είναι η
απόλυτη πίστη του αφηγητή στην ιστορία που πρόκειται να αφηγηθεί: «Κάποτε κάτι
συνέβη. Αν δεν είχε συμβεί πώς θα μπορούσα να σου το διηγηθώ;», λέει μια Ρουμάνα
γιαγιά στο εγγόνι της πριν ξεκινήσει την αφήγηση (Yashinsky, 2006) ,γιατί «όπου
υπάρχει πίστη, υπάρχει αρετή», λέει και μια παλιά ιαπωνική παροιμία. (Παπαπαύλου,
2013 )
●H ελευθερία:‹‹Αυτοσχεδιασμός, τροποποιήσεις, προσθήκες, χιούμορ και προσωπικές
εμπειρίες›› (Λαμπρέλλη, 2010).
●H επανάληψη:Το παραμύθι παρέχει στον αφηγητή διάφορες δυνατότητες,μπορεί
δηλαδή να προσθέσει⁄ενσωματώσει με την τεχνική του εγκιβωτισμού,

211

μια νέα

αφήγηση σε μία άλλη, μια παράλληλη αφήγηση, να επιμηκύνει την αφήγηση του, να
τη

χειρίζεται

χρονικά,να

προσθέσει

τραγούδια

(Varvounēs,

1998)και

●Η απλότητα:Η γλώσσα του παραμυθιού είναι απλή ,κατανοητή ,την ενδιαφέρει η
περιπέτεια, είναι επιτελεστική

(Αυδίκος, 1994). ‹‹Το παραμύθι παρουσιάζει μια

σχηματικότητα και μια λιτότητα που διευκολύνει, κατά κάποιον τρόπο, τον αφηγητή
να ανακαλύψει την απλότητα μέσα του›› (Αυδίκος, 1994) .
Το παραμύθι είναι ένας «παράξενος λόγος, που μοιάζει ν’ ακολουθεί το τυπικό της
210

Ο αφηγητής δε θέτει καμία αμφισβήτηση όσον αφορά στην πραγματικότητα της ιστορίας του την
παρούσα στιγμή της αφήγησης. Και μάλιστα «παρέχει ως εγγύηση της αυθεντικότητας της ιστορίας
που αφηγήθηκε το απλό γεγονός της εκφοράς της»,σελ.8 (Yashinsky, 2006).
211
Η ένθεση µιας αφήγησης («ενθηκευµέ-νη» | «εγκιβωτισµένη» αφήγηση) σε µια άλλη- η
τοποθέτηση ή η παρεµβολή αφηγήσεως στο εσωτερικό άλλης ευρύτερης, εξωτερικής («πλαισιωµένη»
αφήγηση),σελ544 (Μπαμπινώτης, 2008). Πολύ σημαντική ήταν η χρήση της τεχνικής αυτής από τον
Όμηρο, καθώς ξεκινάει το έπος της Οδύσσειας από την στιγμή που ο Οδυσσέας βρίσκεται ναυαγός
στο νησί της Καλυψώς, δηλαδή από τη μέση της αφήγησης (in medias res) ή όταν παρουσιάζεται στη
Σχερία και έπειτα στο παλάτι του Αλκίνοου στη Σχερία να αφηγείται τις περιπέτειές του στους
Φαίακες.Ο ′Ομηρος δηλαδή
επιλέγει να παρουσιάσει τα γεγονότα με διαφορετική σειρά. Δεν
ακολουθεί δηλαδή την χρονολογική σειρά των γεγονότων ( Τροία - Κίκονες - Λωτοφάγοι..... Ιθάκη)
αλλά χρησιμοποιεί την τεχνική του εγκιβωτισμού (in media res) (Πόλκας, 2007).Σύμφωνα με τον
Todorov (1989)«...μπορούμε επίσης, όπως επεσήμανε κι ο Σκλόφσκι, όταν διηγούμαστε νουβέλες ή
παραμύθια για να επιβραδύνουμε την ολοκλήρωση κάποιας πράξης να κάνουμε in medias res, όπως
και η Σεχραζάτ στο Χίλιες και μια νύχτες» ,σελ.99 (Todorov, 1989)
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μυσταγωγίας ενός ιερέα. Ο αφηγητής που είναι ο ιερέας του λόγου, προσπαθεί ν’
ανακαλύψει τις λέξεις πάλι από την αρχή, αυτό που θα λέγαμε τη σιωπή των λόγων,
έτσι ώστε όταν βγουν από το στόμα του να δημιουργήσουν έναν κοινό ρυθμό στις
καρδιές των παρευρισκομένων »

(Ζαν, 1996). Ο αφηγητής

πρέπει να αφήσει

ελεύθερο τον ακροατή να ονειρεύεται, να παρεκκλίνει με βάση τις υποδηλώσεις της
φωνής που φέρει η ιστορία, όπως ένα πεντάγραμμο μεταφέρει μια μουσική
παρτιτούρα (Ζαν, 1996) .
«Ο λόγος του αφηγητή δεν είναι τυχαίος, είναι ποιητικός, δε βρίσκουμε τα λόγια
της αφήγησης μέσα στο ποτάμι της καθημερινότητας. […] Δεν υπάρχει τίποτα περιττό
στο παραμύθι, δεν χρειάζεται να κάνεις περιγραφές. Όταν λες ‹‹η Κοκκινοσκουφίτσα
είναι μέσα στο δάσος››, ξέρεις σε ποιό δάσος είναι, ξέρεις τί χρώμα κάλτσες φοράει,
τη βλέπεις ολοζώντανη. Θα την περιγράψεις έτσι ώστε όλοι να δουν τη δική τους
κοκκινοσκουφίτσα. Αυτός που παρασταίνει είναι ο ακροατής και όχι ο αφηγητής. Ο
δεύτερος παραδίδει προφορικές εικόνες. Η βασική τεχνική του παραμυθά είναι η
σχέση του με τον εκφερόμενο λόγο και με αυτούς που είναι μαζί του» αναφέρει η
Λίλη Λαμπρέλλη σε μια συνέντευξή της (Γεωργιοπούλου, 2010).
Το παραμύθι ‹‹προσφέρει ήχους κι ο αφηγητής δουλεύοντας πάνω σε αυτούς
αναπτύσσει την ικανότητα να τους μιμηθεί. Υπάρχει πλούτος φυσικών ήχων. Το
θρόισμα των φύλλων, το φύσημα του ανέμου, ο καλπασμός του αλόγου. Η αφήγηση
ξαφνικά γίνεται πιο παραστατική. Το ίδιο συμβαίνει και όταν μιμείται ήχους ζώων και
πουλιών. Άλλες φορές πάλι προσθέτει επιφωνήματα αυτοσχέδια που εκδηλώνουν την
έκπληξη και το θαυμασμό›› (Ζαν, 1996) .
Ο αφηγητής οφείλει ‹‹τη γλώσσα να τη ζει, να τη φαντασιώνεται. Δεν
ενδιαφέρεται να μεταφέρει μόνο το νόημα των λέξεων αλλά και το συναισθηματικό
τους φορτίο, την ηχητική έκταση και την ποιότητα αυτών. Η ηχητική διάσταση, για
παράδειγμα, της λέξης θρόισμα θα βρεθεί αν κάποιος τονίσει τον ήχο αυτής της λέξης,
(…θρρρρρόισμα…), που και μόνο με την εκφορά της ο ακροατής εισπράττει νόημα
και εικόνα›› (Αναγνωστόπουλος, 1997) κι ‹‹αν ο αφηγητής προσθέσει και μία κίνηση,
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τότε χτίζεται ένα ολόκληρο σκηνικό...›› (Γαλάντης, 2004).
Κάθε παραμύθι έχει ένα ρυθμό,
κι όταν

212

κάθε κοινό έχει ρυθμό, ο αφηγητής έχει ρυθμό

‹‹αυτοί οι τρεις ρυθμοί συγκεντρώνονται, ένας νέος και μοναδικός

δημιουργείται κι ο αφηγητής έτσι δημιουργεί το ρυθμό της δικής του αφήγησης›› και
πετυχαίνει να τον συγχρονίσει με το βιορυθμό του ακροατή213 (Χαγκάρτυ, 1996) .
Ο αφηγητής εναλλάσσει το χρώμα της φωνής ,του τόνου ,το βάθος και η
μουσικότητα της (Σακελλαρίου, 1995), όπως‹‹ η δύναμη μιας pansori214αφήγησης
κρύβεται στην αισθητική της.... κινείται στην αρχή του yin και yang... μια φωνή ικανή
να προστατέψει όλο το φάσμα της χροιάς, τον τόνο και την κίνηση: να πάει ψηλά ή
χαμηλά, να διακρίνεται από μια καθαρότητα ή να γίνεται σκοτεινή, ν’απλώνει ή να
είναι αλματώδης, να έχει κωμικά ή θλιβερά χαρακτηριστικά. Μια τέτοια φωνή μπορεί
να είναι μεγαλόσωμη, βραχνή ή ρωμαλέα, να ηχεί με δύναμη αλλά και να διακρίνεται
από μια λεπτότητα. Για να αποκτήσει ένας αφηγητής μια τέτοια φωνητική δεξιότητα,
δεν είναι ανάγκη να είναι τραγουδιστής αλλά πρέπει να ανακαλύψει τις φωνητικές και
τονικές του ποιότητες, τη ρυθμική του ποικιλία και να οργανώσει τη δική του
αισθητική ευαισθησία. Ως εκ τούτου, χρειάζεται συνεχής άσκηση και πειθαρχία, για
να αναπτύξει τη δική του φωνητική λειτουργία. Το πρώτο βήμα είναι να αποπειραθεί
να εναρμονιστεί με τη φύση, τη θέα και τους ήχους της. Να βρει μια δική του γωνιά,
μακριά από τον πολιτισμό, όπου θα αφουγκραστεί, πώς μουρμουρίζει το νερό, πώς
κινείται ο άνεμος, η βροχή, θα ακούσει το θρόισμα των φύλλων, θα δει πώς ανθίζουν
τα λουλούδια, πώς μαραίνονται, πώς πέφτει το χιόνι αλλά και πώς ηχεί η σιωπή της.
Μέσω της αφήγησης βρισκόμαστε μεταξύ μύθου και πραγματικότητας και αυτή η
αληθινή φωνή αυτών των δύο κόσμων υπάρχει εκεί, στη φύση» (MacDonald, 2013).
212

‹‹Ο ρυθμός οδηγεί προς μια πιο οικουμενική γλώσσα και μια ανοιχτότερη θεώρηση των ιστοριών.
[…] Κατά κάποιον τρόπο ο ρυθμός είναι ο τρόπος να φτάσουμε σε κάτι πιο μεγάλο, κάτι μεγεθυνόμενο
και επεκτεινόμενο», σ. 154 (Παπαηλιού, 2005).
213
«Άρχοντα μου, είπε ο αμαξοποιός, να τί δίδαξε η δουλειά στον υπηρέτη σου: όταν φτιάχνω μία ρόδα
και τη δουλεύω σιγά-σιγά, η δουλειά είναι ευχάριστη, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι στέρεο. Όταν πάλι
δουλεύω γρήγορα, η δουλειά είναι κουραστική και το αποτέλεσμα τσαπατσούλικο. Δεν πρέπει να
δουλεύω ούτε πολύ αργά, ούτε πολύ γρήγορα. Πρέπει να βρω το σωστό ρυθμό. Αυτόν που ταιριάζει
στο χέρι μου και στην ψυχή μου» (Leboyer, 2011).
214
Κορεάτικο είδος αφήγησης που χρονολογείται γύρω στον 17ο αιώνα. Πρόκειται για μία
στυλιζαρισμένη κατά κάποιον τρόπο σόλο αφήγηση με την συνοδεία μουσικής, όπου ο αφηγητής
«τραγουδάει»παραμύθια από τα αρχαία χρόνια,μέσα σε μια διάρκεια 3 με 5 ωρών (MacDonald, 2013).
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Ο αφηγητής χρησιμοποιεί τα χέρια του,‹‹χέρια που μιλούν ,που δραματοποιούν
την ιστορία,που διευκρινίζουν τα γεγονότα, που σιωπούν αλλά και πανηγυρίζουν, που
μεταφράζουν τις κινήσεις των ηρώων, (όπως η βασιλοπούλα που βοηθάει με νοήματα
τον υποψήφιο γαμπρό να απαντήσει στα ερωτήματα του βασιλιά) και τη γλώσσα του
σώματος›› στον αφηγητή και στο ακροατήριό του (Καπλάνογλου, 2002) .

Η νύχτα

ευνοεί την αφήγηση γιατί η νύχτα ελευθερώνει την ψυχή, το σώμα και τη φαντασία
(Χατζητάκη-Καψωμένου, 2012)καθώς ο αφηγητής μετατρέπει την ψυχική κατάσταση
του ήρωα σε δράση, προβάλλει τις συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκεται ....
θεμελειώνει το «επικό στοιχείο της λαϊκής αφήγησης›› (Σακελλαρίου, 1995).
Σύμφωνα με τη Λαμπρέλλη (2010) ο Michel Hindenock λέει ότι «ο παραμυθάς
είναι 5 πράγματα ,σαν τις αισθήσεις:μια φωνή,μια γλώσσα ,ένα σώμα,μια καρδιά,ένας
κήπος...» (Λαμπρέλλη, 2010) ενώ για τη Λαμπρέλλη ,ο αφηγητής τη στιγμή της
αφήγησης έχει έξι χαρακτηριστικά (Λαμπρέλλη, 2010):
—Είναι αληθινός.
—Λέει την αλήθεια.
—Είναι «χωρίς δέρμα».
—Είναι ενήλικος.
—Είναι σύγχρονος με το κοινό.
—Είναι ανοιχτός στη ζωή (Λαμπρέλλη, 2010)
Το παραμύθι κουβαλά το παρελθόν, τ’ αγαπημένα πρόσωπα και μια χαμένη
πατρίδα όπως φαίνεται απ’ τις

αφηγήσεις των προσφύγων της Μικράς Ασίας215

(Καπλάνογλου, 2002) .Δεν είναι σίγουρο πότε ακριβώς ξεκινά η στροφή

κι η

απόπειρα αναβίωσης της τέχνης της αφήγησης λαϊκών παραμυθιών (Κουλουμπή Παπαπετροπούλου, 1997 ) .Πιθανόν να ξεκινά γύρω στα 1890-1900 στις ΗΠΑ καθώς
‹‹αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών των μεταναστών και οι βιβλιοθηκάριοι στοχεύουν
στην

καλλιέργεια

της

αναγνωστικής

ικανότητας

των

παιδιών

αυτών››

«Το μικρασιατικό παρελθόν είναι ένας τόπος της μνήμης, που υπάρχει μόνο μέσα στις αφηγήσεις,
καθώς δεν υποστηρίζεται από έναν πραγματικό χώρο.... Οι παραμυθικές αφηγήσεις λειτουργούν,
λοιπόν, ως πόλοι μιας διπλής συνάντησης: των προσφύγων της πρώτης γενιάς με τους απογόνους τους,
που δραστηριοποιούνται σε έναν εντελώς νέο χώρο... αλλά και των σημερινών ακροατών με την
άγνωστη Μικρά Ασία, την οποία μπορούν να ‹‹φανταστούν›› μέσα από αυτές τις αφηγήσεις»
(Καπλάνογλου, 2002).
215
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(Παπαπετροπούλου, 1996) .
Καθιερώνεται ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση η ώρα της αφήγησης και όταν φτάνει
στην Αμερική η Marie Shedlock,(1854-1935) για να κάνει ομιλίες για τον Άντερσεν
και να διηγηθεί παραμύθια, η αφήγηση μπαίνει σε πολλούς τομείς της αμερικάνικης
ζωής: βιβλιοθήκες, πάρκα, νοσοκομεία, φυλακές, οίκους ευγηρίας,κατασκηνώσεις,
φεστιβάλ κλπ. (Παπαπετροπούλου, 1996).
Τα ίχνη της ακολούθησαν ,η Νορβηγίδα Gudrun Thome-Thomsen (1873-1956),
οι Αμερικανίδες Anna Gogswell Tylen (+ 1923), Mary Gould Davis (1882-1956), o
Dr. Hugh Morgan Hill (γνωστός ως Brother Blue) κ.άλ (Παπαπετροπούλου, 1996)
.Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι έχουν χάσει την επαφή τους με το γνήσιο
προφορικό λόγο και

προσπαθούν έτσι να επικοινωνήσουν ξανά και με άλλους

τρόπους (Λαμπρέλλη, 2010).
Μετά το Β′ παγκόσμιο πόλεμο, η τέχνη της αφήγησης, η τέχνη του Δημόδοκου και
του Φήμιου, 216 γίνεται αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας σε Αμερική και Ευρώπη
(Παπαπετροπούλου, 1996) .Στην Ευρώπη η αναβίωση της προφορικής αφήγησης
ξεκινά από τη Γαλλία ήδη από το Μάη του ’68 για να κορυφωθεί τη δεκαετία του ’80
με το κίνημα της νεοαφήγησης

217

(Αναγνωστόπουλος-Λιάπης, 1995) . Το 1960 ‹‹με

την κυριαρχία του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης η ώρα της
αφήγησης σημειώνει μια ύφεση››,όμως τη δεκαετία του 1970 η τέχνη του παραμυθά
παίρνει άλλες διαστάσεις, ‹‹ιδρύονται διάφορες οργανώσεις για τη διατήρηση και τη
συνέχιση της αφήγησης, γίνονται φεστιβάλ.... ›› (Παπαπετροπούλου, 1996).Σήμερα
τρία πανεπιστήμια χορηγούν ειδικό πιστοποιητικό αφήγησης:Το Κολέγιο Leslie στη
216

‹‹Περίφημοι
αοιδοί της Οδύσσειας ,που συμμετείχαν σε λαϊκά πανηγύρια, συμπόσια
αρχόντων,εορταστικές εκδηλώσεις της κοινότητας, δημόσιους αγώνες κλπ και έτερπαν τους ακροατές
ψάλλοντας ή απαγγέλοντας τα επικά αυτά ποιήματα. Σύντομα έγιναν επαγγελματίες περιζήτητοι και
το κάθε ανάκτορο ήθελε να έχει τον αοιδό του››, σελ.220 (Μπαμπινώτης, 2008).
217
Στη Μεγάλη Βρετανία το 1985 συγκροτήθηκε η‹‹ Συντροφιά των Αφηγητών ›› με σκοπό η
αφήγηση να προβληθεί ως σύγχρονη μορφή διασκέδασης σε συνδυασμό με μουσική. Πρωταγωνιστική
μορφή ο Ben Haggarty, ‹‹με πολύπλευρη δράση όχι μόνο στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική›› (Παπαπετροπούλου, 1996) Η Παπαπετροπούλου αναφέρει ότι
η ερευνήτρια Veronica Goreg-Karady, θεωρεί πως οι νεοαφηγητές πρωτοεμφανίστηκαν στη Γαλλια
μετά τον Μάη του 1968 (Παπαπετροπούλου, 1996) Οι οπαδοί της νεοαφήγησης, Γάλλοι, Άραβες,
Εβραίοι, Αφρικανοί ταξίδεψαν συχνά στο εξωτερικό, όπου τους δινόταν η ευκαιρία να γνωρίσουν τη
λαϊκή παράδοση ποικίλων πολιτισμών.Στην περιοχή του θεάτρου διακρίνεται πρώτος ο Bruno de la
Salle,(1943-) ο οποίος το 1969 παρουσίασε τα μουσικά του παραμύθια (Παπαπετροπούλου, 1996).

161

Μασαχουσέτη, το Κολέγιο Dominican στην Καλιφόρνια και το Κρατικό Κολέγιο του
Ανατολικού Τενεσί (Παπαπετροπούλου, 1996) .
Στη χώρα μας, με τη λήξη του εμφύλιου πολέμου παύουν οι

αφηγήσεις

παραμυθιών,‹‹η φωνή τους ακούγεται σε απομονωμένα χωριά και μικρά νησιά... αλλά
στα τέλη του 20ου αιώνα κάνουν την εμφάνιση τους πολλοί αξιόλογοι
νεοαφηγητές,εγγράμματοι και αφενός απαρνούνται τη γραφή για να ανακαλύψουν την
προφορικότητα, αφετέρου αυτή τους βοηθάει να συνδεθούν με τις πηγές του
παρελθόντος›› (Παπαπετροπούλου, 1995).
Ίσως τελικά στη σημερινή εποχή ο ράπερ
παραμυθά,ένα

φαινόμενο

μαζικού

218

ν’ αποτελεί «τον σύγχρονο

πολιτισμού,συνέχεια

μιας

ζωντανής

και

δημιουργικής προφορικής παράδοσης» (Πελασγός, 2007) ,συνεχιστής της παράδοσης
του Ομήρου ,«φαινόμενο της σύγχρονης μαζικής νεανικής κουλτούρας» (Πελασγός,
2007).

2.11.Σκοπός του παραμυθιού

«Η αρχή του παραμυθιού είναι η αρχή για ένα παιγνίδι, όπου το ζητούμενο είναι η
απόδραση από την πραγματικότητα» (Αυδίκος, 1994) .Το παραμύθι στοχεύει στην
ψυχαγωγία (αγωγή + ψυχή = αγωγή της ψυχής) (Μπαμπινώτης, 2008) και τη
διασκέδαση και όχι στη διδαχή (Μαλαφάντης, 2006) δηλαδή «τα παραμύθια
αποσκοπούν στο να τέρψουν τον ακροατή» (Μέγας, 1967).
Άλλοι μελετητές θεωρούν ότι το παραμύθι δεν έχει το διδακτικό και
συμβουλευτικό ρόλο του μύθου ωστόσο, «διδάσκει και συμβουλεύει μέσα από τα
κατορθώματα και τα παθήματα των προσώπων, εφόσον γίνονται παραδείγματα
μίμησης ή αποφυγής» (Αναγνωστόπουλος, 1997). Η αέναη πάλη του καλού με το
218

Μουσικός της δηµοφιλούς μουσικής ραπ: ένας µονόλογος απαγγέλλεται γρήγορα και ρυθµικά µε
ορχηστρική συνοδεία ή πάνω σε ένα ήδη ηχογραφηµένο ορχηστρικό κοµµάτι.Ξεκίνησε από µαύρους
εφήβους στους δρόµους της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του '70 και διαδόθηκε γρήγορα, φθάνοντας
στην Ευρώπη στα µέσα της δεκαετίας τού '80,σελ1530 (Μπαμπινώτης, 2008).
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κακό,η επικράτηση του καλού και η τιμωρία του κακού είναι η ηθική δικαίωση που
προβάλλεται απ’το παραμύθι (Μερακλής, 1993).
Στόχος του είναι να απεικονίσει «έναν κόσμο που θα αποκαθιστά, έστω και σε
φαντασιακό επίπεδο, την πραγματικότητα. Επεμβαίνει διορθωτικά στον κόσμο του
πραγματικού, ρετουσάροντας τις κοινωνικές αδικίες και εκπληρώνοντας τα όνειρα του
ανθρώπου» (Αυδίκος, 1994) .
Τα παραμύθια έχουν «τις ρίζες τους στην πραγματική ζωή κι αντανακλούν την
κουλτούρα από την οποία προέρχονται» (Danilewitz, 1991).Έτσι το παιδί μπορεί να
εμπλουτίσει τις εμπειρίες του,να γνωρίσει έναν άγνωστο κόσμο (Shokeid, 1982)
.Σκοπός του «η ψυχική διαμόρφωση,ο πλουτισμός της παιδικής ψυχής με
συναισθήματα, ιδέες, αξίες μέσα απ’ την αλληλοεξαρτώμενη ανάμιξη των
απλούστερων δεδομένων με τις νέες γνώσεις και τα επιτεύγματα» (Μαλαφάντης,
1990) .
Ο Jung, C. G. (1958) θεωρεί ότι το παραμύθι «καθώς είναι ένα αυθόρμητο, αφελές
και άσχετο προϊόν της ψυχής δεν μπορεί να εκφράσει πολύ καλά τίποτα

εκτός

ίσως,από το τι πραγματικά είναι η ψυχή» (Jung, 1958).
Οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον συμβολικό λόγο του παραμυθιού και μέσα από
την αφήγηση μύθων και ιστοριών,έδωσαν νόημα στον κόσμο τους (Gersie, 1990) .Οι
ιστορίες κάθώς περνούσαν απ’ τη μια γενιά στην άλλη, μαρτυρώντας την γνώση,
παρέδιδαν το απόσταγμα της σοφίας κάθε ηλικίας, κάθε γενιάς και εποχής (Gersie,
1990) .Κατά την αφήγηση ιστοριών, ακροατές και αφηγητές συμμετείχαν σε μια κοινή
εμπειρία που τους συνέδεε με την οικογένεια, τη φυλή, το έθνος και τους οδηγούσε,
μέσα από το παρελθόν και το παρόν, προς το μέλλον (Gersie, 1990).
Μέσω της συμβολικής του γλώσσας και μεταφοράς το παραμύθι πραγματεύεται
τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις,τις αντιζηλίες ,την κοινωνική ωριμότητα,την
ατομική αποδοχή ,τη σεξουαλική ταυτότητα,τη συναισθηματική ολοκλήρωση
(Bettelheim, 2004) κι έτσι κατευνάζει τους φόβους του παιδιού και ικανοποιεί την
ανάγκη του για δικαιοσύνη (Bettelheim, 2004).
Αναγνωρίζει μ’ένα τρόπο μαγικό τις διαδικασίες ωρίμανσης του παιδιού
(Winnicott, 2003) ,διευκολύνει τη συμβολική σκέψη,τη φαντασία (Ηλίας Αβραμίδης,
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2010), τη συναισθηματική νοημοσύνη (Gottman, 2011), την αυτοαντίληψη (Paley,
1990) και κινητοποιεί τους μηχανισμούς της ταύτισης και προβολής (Bettelheim,
2004) καθώς αγγίζει « συναισθηματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας» (Von Franz,
1996).

2.12.Η αξία του παραμυθιού

Κάποτε μια μητέρα ρώτησε τον Αϊνστάιν219 τι θα της συνιστούσε να διαβάζει στο
παιδί της. «Παραμύθια!» της απάντησε ο Αϊνστάιν. «Κι αργότερα;» ξαναρώτησε
εκείνη. «Παραμύθια», απάντησε ξανά ο Αϊνστάιν. «Κι όταν γίνει πιο μεγάλο;»
επέμεινε η μητέρα. «Κι άλλα παραμύθια», ξανάπε εκείνος (Κουκουλομάτης, 1999).
Τα παραμύθια συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του
παιδιού γιατί «η μορφή και η δομή των παραμυθιών προτείνουν εικόνες στο παιδί, με
τις οποίες μπορεί να δομήσει τις ονειροπολήσεις του και να δώσει μ’ αυτές καλύτερη
κατεύθυνση στη ζωή του» (Bettelheim, 2004) .Το παραμύθι δηλαδή επιτρέπει στο
παιδί να επεξεργαστεί τις φαντασιώσεις του,να κατανοήσει τη λειτουργία της δικής
του πραγματικότητας γιατί όταν ταυτίζεται με τις ηρωικές πράξεις του ήρωα, που
παρόλες τις δοκιμασίες νικάει, αντισταθμίζει πιθανές μειονεξίες του((Σαρρής, 2004)
(Jean, 1996) ),βοηθάει το παιδί στην επίλυση ψυχολογικών συγκρούσεων όπως είναι
αντιζηλία μεταξύ αδερφών, εξάρτηση, ανεξαρτησία, επιθετικότητα, απομόνωση
(Bettelheim, 2004).
Το παραμύθι απεικονίζει την ολοκλήρωση του « Εγώ» που επιτρέπει την
ικανοποίηση του «Εκείνο» (Ντούλια, 2010). Το παιδί «τροποποιεί,διευρύνει ή
αντικαθιστά νοήματα, αν ξανακούσει το ίδιο παραμύθι κι ανάλογα με την ωριμότητα
και την ψυχοσύνθεσή του καθορίζει με ποια ιστορία θα ταυτιστεί» (Ντούλια, 2010)
219

Γερμανός φυσικός εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για
τις υπηρεσίες του στην θεωρητική φυσική ,θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχετικότητας και από
πολλούς θεωρείται ο σημαντικότερος επιστήμονας του 20ού αιώνα και όλων των εποχών. Εξέδωσε
πάνω από 300 επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και 151 συγγράμματα για το ευρύ κοινό
(Παπαζαχαρίας, 2016).
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και τελικά ταυτίζεται με εκείνο το χαρακτήρα, που έχει στοιχεία της προσωπικότητάς
του και των υποσυνείδητων σκέψεών του (Holland, 2001). Το ψυχολογικό στάδιο
ανάπτυξης του παιδιού καθορίζει ποια ιστορία είναι σημαντικότερη για ποιά
συγκεκριμένη ηλικία (Bettelheim, 2004). Ο αρχέτυπος χαρακτήρας βέβαια και οι
συμβολισμοί του,επιτρέπουν την κατανοησή του από άτομα διαφορετικών ηλικιών και
έτσι γίνεται «γέφυρα του πολιτισμού» και των διαφορετικών επιπέδων και αναγκών
του ίδιου του ανθρώπου (Ντούλια, 2010).
Για τα παιδιά, τα παραμύθια «αποτελούν από τα πιο σημαντικά πολιτισμικά και
κοινωνικά γεγονότα της ζωής τους, λειτουργώντας ως μέσα κοινωνικοποίησης και
εκπολιτισμού» (Tsitsani, 2011).Το παραμύθι είναι γεμάτο συμβολισμούς, (Σαρρής,
2004) ωστόσο το παιδί μπορεί να ενώνει τον πραγματικό κόσμο με εκείνον του
παραμυθιού (Σαρρής, 2004) και να γίνεται αγγελιαφόρος του έξω κόσμου (Guler,
2011) .Η μαγεία του παραμυθιού βρίσκεται «στην ικανότητά του ν’ αποκαλύπτει την
εσωτερική μας φύση, με τις άπειρες ηθικές, ψυχικές και πνευματικές της
δυνατότητες» (Cooper, 2007 ), « στο να γίνει το κάθε παιδί, ο φορέας των δυνάμεων
των μεταμορφώσεων και ο γοητευτικός πρίγκιπας που ξυπνά μ’ ένα φιλί τη Χιονάτη ή
η προσωποποίηση της Άνοιξης, που μεταμορφώνει τη γη,τη ναρκωμένη απ’ το
Χειμώνα» (Jean, 1996).
Τα παραμύθια συντελούν, παιδαγωγικά και ψυχολογικά, στη συγκρότηση ενός
ηθικού κώδικα (Ντούλια, 2010).‹‹Μεταφέρουν αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
τονίζοντας την ακεραιότητα απέναντι στην έλλειψη και τις δυσκολίες...μια υψηλή
εκτίμηση της αξίας της εργασίας,καλλιεργούν έναν οπτιμισμό κι έναν ουμανισμό.Η
ηθική του παραμυθιού είναι καθαρή , σταθερή,σαφής ,εύληπτη....δεν υπάρχει τίποτα
που να εκφράζει τόσο πιστά το χαραχτήρα ενός λαού όσο το παραμύθι...περιέχουν μια
σοφία›› (Ντούλια, 2010),θέτουν υπαρξιακά προβλήματα ‹‹με συντομία και
ακρίβεια,με απλότητα και ρεαλισμό,που επιτρέπουν στο παιδί να συλλάβει το
πρόβλημα στην ουσιαστική του μορφή,ενώ μια σύνθετη μορφή θα του δημιούργουσε
σύγχιση››

(Ντούλια, 2010). Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν

οικογένεια και

σε μια πυρηνική

γίνεται επιτακτική η ανάγκη το σύγχρονο παιδί να ανακαλύπτει
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εικόνες ηρώων που βγαίνουν ολομόναχοι στον κόσμο αλλά βρίσκουν ασφαλή μέρη‹‹
ακολουθώντας το σωστό δρόμο με βαθιά εσωτερική εμπιστοσύνη›› (Bettelheim,
2004).
Το άκουσμα ενός παραμυθιού μπορεί να συγκριθεί «με σκόρπισμα σπόρων. Απ’
αυτούς μερικοί θα φυτευτούν στο μυαλό του παιδιού, μερικοί θα δουλέψουν στο
συνειδητό του αμέσως, άλλοι θα παρακινήσουν διαδικασίες στο ασυνείδητό του
,κάποιοι άλλοι θα χρειαστεί να παραμείνουν για μεγάλο διάστημα ανενεργοί μέχρις
ότου ο νους του παιδιού φτάσει σ’ενα στάδιο κατάλληλο για τη βλάστησή τους και
πολλοί ούτε καν θα ριζώσουν.Εκείνοι όμως που θα πέσουν στο σωστό έδαφος,
θ’αναπτυχθούν σε ωραία λουλούδια και γερά δέντρα,δηλαδή θα ενισχύσουν
σημαντικά αισθήματα,θα προωθήσουν τη διορατικότητα,θα θρέψουν ελπίδες,θα
μειώσουν τα άγχη και φυσικά θα εμπλουτίσουν τη ζωή του παιδιού εκείνη τη στιγμή
και για πάντα» (Bettelheim, 2004). Και καθώς τα πρόσωπα του παραμυθιού είναι
μονοδιάστατα ,επιτρέπει στο παιδί
αντιδράσεις τους, να ταξινομεί

να κατανοεί εύκολα τις πράξεις και τις

τα πολύπλοκα και αμφιθυμικά συναισθήματά

του...βάζοντας τάξη στο χάος της εσωτερικής του ζωής.. (Bettelheim, 2004).
Η Elizabeth Cook (1969) σε μια μελέτη της γράφει:«Η ακρόαση της αφήγησης
μύθων και φανταστικών ιστοριών αποτελεί εκπαίδευση της ικανότητας σκέψης, μέσω
εικόνων και συμβόλων της ικανότητας σύλληψης πραγμάτων που δε μπορούν να
κατανοηθούν με κανένα άλλο τρόπο» (Cook, 1969 ).
Το παραμύθι ικανοποιεί την τάση του παιδιού να δίνει ζωή σ’ όλα τα αντικείμενα
και φαινόμενα (ανιμισμός) και παρόλο που αναφέρεται σε φανταστικά πλάσματα, δεν
προκαλεί «ζημιά», γιατί το παιδί ενδιαφέρεται για τ’ αντικείμενα του φυσικού του
περιβάλλοντος κι όχι για τη νομοτέλεια που επικρατεί στη φύση (Παπαδημητρίου,
2012) .
Εκφράζει την « ηθική τάξη του κόσμου απλά και εποπτικά και εισάγει το παιδί
στις Ανθρωπιστικές αξίες, με την υποχώρηση του κακού και την επικράτηση και το
θρίαμβο του αγαθού» (Παπαδημητρίου, 2012). Δεν πρέπει να εξηγούμε σ’ένα παιδί,
γιατί ένα παραμύθι είναι τόσο σαγηνευτικό «γιατί καταστρέφει τη μαγεία της
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ιστορίας» (Bettelheim, 2004) οι συζητήσεις δηλαδή καταστρέφουν το αισθητικό
αποτέλεσμα κι αυτό ισχύει στην περίπτωση που ζωντανεύει μια παράσταση αφήγησης
(Πελασγός, 2007) .Έτσι «καταπατούνται οι νόμοι του παραμυθιού, καταστρέφεται η
μαγεία του κι αν χαθεί αυτή το παραμύθι χάνει την ικανότητα να βοηθήσει το παιδί
ν’αγωνιστεί» (Πελασγός, 2007) .
Το παραμύθι ενισχύει και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση220 (Upright, 2002) και τη
διαπροσωπική νοημοσύνη221 (Gardner, 2011). Μαθαίνει στο παιδί την «ουσία της
έκφρασης, τη γλώσσα της μητέρας του, τις αποχρώσεις, την ένταση, τον τόνο της ,την
τρυφερότητα της φωνής της» (Marcello, 1990).
Μέσα απ’το παραμύθι το παιδί γνωρίζει αφηρημένες έννοιες και αξίες όπως
Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Ειρήνη (Παπανικολάου, 1998), ξεπερνά ομαλά το οιδιπόδειο
σύμπλεγμα (Bettelheim, 2004), κατακτά νοητικά σχέσεις όπως «εγώ», οι «άλλοι»,
«εγώ και οι άλλοι» (Μωραΐτη, 1994), κατανοεί τις σχέσεις χώρου -χρόνου (μια φορά
κι έναν καιρό..) (Cole, 2001), αποκτά γνώσεις γιατί ακούει π.χ. για ζώα,πουλιά κλπ.
(Μαλαφάντης, 2006), μαθαίνει αβίαστα

χρώματα, αριθμούς, μεγέθη ,σχήματα

(Τσιλιμένη, 2009), εµπλουτίζει τη γλώσσα του, τη δημιουργικότατά του γίνεται
μέτοχος, µιας‹‹ερµηνευτικής πολυσηµίας››κι ανακαλύπτει τη σηµασιολογική αφθονία
των λέξεων (Αναγνωστοπούλου, 2002).Ο λόγος του παραμυθιού «μυεί, χωρίς
τελετουργίες στην πανανθρώπινη αλήθεια που είναι κρυμμένη μέσα μας.Σε μια
αλήθεια που μοιάζει ξεχασμένη,καλά φυλαγμένη μέσα σε παχιά στρώματα μνήμης.Κι
αυτή η αλήθεια που δε θέλει να λησμονηθεί,μας ψιθυρίζει να την ξεθάψουμε από κει
μέσα....θα σκάσει!!!» (Λαμπρέλλη, 2010).
Υπάρχουν βέβαια και μελετητές που θεωρούν ότι πολλά λαϊκά παραμύθια επειδή
ξεκίνησαν ως αφηγήσεις ενηλίκων, περιέχουν βίαιες σκηνές και σκληρές
περιγραφές(π.χ. κανιβαλισμός ή ζώα να τρώνε ανθρώπους) που δημιουργούν στο παιδί
φοβίες, άγχη και πιθανόν

να το ακολουθήσουν για το υπόλοιπο της ζωής του

220

(empathy). Δηλαδή η ικανότητα να καταλαβαίνεις τους άλλους, ν’ αντιλαμβάνεσαι τα κίνητρα, τα
ενδιαφέροντά τους, να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά μαζί τους(Upright, 2002).
221
Η ικανότητα του να επισημαίνεις τους σκοπούς, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντ των άλλων , να
δουλεύεις μαζί τους αποτελεσματικά, δηλαδή να μπορείς να αλληλεπιδράς (Gardner, 2011).
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(Δελώνης, 1990 ). Επίσης οι

αναφορές σε βασιλιάδες και ευγενείς, συνιστούν

αρνητικά ‹‹γονεϊκά υποκατάστατα››σύμφωνα με την Ψυχολογία του Βάθους (Franz
M. -L., 2012). Το λαϊκό παραμύθι θεωρείται έτσι

ως ένα μη ρεαλιστικό

κατασκεύασμα που εισάγει και προτείνει αναχρονιστικά πρότυπα (Δελώνης, 1990 ) ή
δημιουργεί «προκαταλήψεις απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως τη γριά, τη
μητριά, το βασιλιά κλπ.» (Ζερβού, 1996) ,οι οποίες τελικά είναι και άδικες και
άστοχες καθώς το παιδί δεν μπορεί να κρίνει τα πρόσωπα αυτά (Δελώνης, 1990 ) .
Το παιδί

ενθουσιάζεται

όμως με τα παραμύθια γιατί αγγίζουν τους

προβληματισμούς και τα πιστεύω του,γιατί η φαντασία και η πραγματικότητα στο
παραμύθι αναμειγνύεται, ακριβώς όπως βιώνει το δικό του κόσμο (Τσιλιμένη, 2009)
.Η έντονη μυθοπλαστική ικανότητα του παιδιού (π. χ. βλέπει ένα γατάκι, ένα σκυλάκι
κι αμέσως πλάθει το παραμύθι του) καθώς και ο μετασχηματισμός των εντυπώσεών
του κάνουν το παραμύθι ιδιαίτερα αγαπητό (Τομασίδης, 1982).
Όπως λέει κι η Αγγελοπούλου (2008) :«Τα παιδιά πιστεύουν στα ψέματα. Κι οι
γριές. Οι μορφωμένοι λογικοί άνθρωποι όμως τ’απορρίπτουν. Ωστόσο όταν ένα είδος
του λόγου έχει τη δύναμη να προσελκύει και ταυτόχρονα ν’απωθεί τόσο έντονα το
κοινό του παίζοντας για αιώνες με την αλήθεια και το ψέμα,μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι μιλάει για πρωταρχικά προβλήματα του ανθρώπου» (Αγγελοπούλου,
2008) .Το παραμύθι θεραπεύει222 καθώς είναι ένα μέσο ταύτισης και προβολής
συναισθημάτων, φόβων, σκέψεων, φαντασιώσεων του παιδιού ,που μπορεί να
εξωτερικευτούν με συμβολικό και πιο ασφαλή τρόπο. Βοηθά το παιδί ν’ αναγνωρίσει
222

Οι Σαμάνοι της Ασίας,της Αμερικής και της Αφρικής χρησιμοποιούσαν παραμύθια και μύθους, και
μάλιστα σε μορφή τραγουδιού ,για να θεραπεύσουν αρρώστιες του σώματος και της ψυχής (de La
Salle, 2017) Ορισμένες φυλές Ινδιάνων της Αμερικής πιστεύουν ότι τα παραμύθια διατηρούν την
αρμονία του κόσμου και αποκαθιστούν την υγεία όχι μόνο του ατόμου αλλά και της κοινότητας
(McDonald, 2009). Η Anne Pellowski στο βιβλίο της ‹‹The story vine,›› παραθέτει τις οδηγίες μιας
αραβικής συνταγής υγείας του 12ου μ.Χ.αι.:‹‹Κάθε οικογένεια οφείλει να ορίσει ένα πρόσωπο ως
συνομιλητή.Αυτός ο συνομιλητής είναι πολύ απαραίτητος για να διατηρεί την υγεία.Πρέπει να είναι
κάποιος με καλή διάθεση που να γνωρίζει πολλά παραμύθια και διηγήσεις, με τις οποίες διασκεδάζει η
ψυχή,παραμύθια που προκαλούν το γέλιο...›› (Pellowski, 1984).Ο Μέγας Αλέξανδρος λέγεται ότι
‹‹άκουγε
παραμύθια όχι για να αποκοιμηθεί αλλά για να κρατιέται ξύπνιος και
προσεκτικός....ανακούφιζε τον εαυτό του ακούγοντας τη νύχτα ιστορίες .′Ενας αραβικός σχολιασμός
για το ‹‹Χίλιες και μια νύχτες ›› που γράφτηκε το 987 μ.Χ. απ’ τον Μουχαμέτ Μπεν Ισχάκ,αναφέρει
ότι ο θρύλος για την αγάπη του Μεγαλέξανδρου στα παραμύθια αιτιολογεί τη ύπαρξη της συνήθειας
που έχουν οι βασιλιάδες να προσλάμβανουν στη συνοδεία τους επαγγελματίες παραμυθάδες››
(Πελασγός, 2007).
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κομμάτια και φωνές του εαυτού του που έχει απωθήσει ή φωνές άλλων που έχει
ενστερνιστεί χωρίς να τις έχει αξιολογήσει, ανακατασκευάζοντας τις ιστορίες,
ταυτίζοντας τον εαυτό του με ήρωες και συναισθήματα. (Gersie A. , 1991).Η ιστορία
Χίλιες και μια νύχτες ,‹‹ξεκινάει με την περιγραφή μιας ψυχικής πάθησης και καθώς
εξελίσσεται η αφήγηση, εξελίσσεται και η θεραπεία της.Η μέθοδος θεραπείας που
εφαρμόζει η Σεχραζάτ είναι σοφή,αποτελεσματική και πανάρχαια : η προφορική
αφήγηση.Αναλαμβάνει λοιπόν να θεραπεύσει τον ψυχικά ασθενή και να λυτρώσει την
κοινότητα από το κακό χρησιμοποιώντας την αισθητική και ψυχική απόλαυση που
ορίζει η τέχνη της›› (Πελασγός, 2007).
Η L.Lockhead στο υπέροχο ποίημά της Storyteller (1981) λέει: «Kανείς να μη πει
πως τα παραμύθια ήταν άχρηστα ,γιατί καθώς η γλώσσα πήγαινε ροδάνι ,σαράντα
δάχτυλα κεντούσαν,τα καλαμπόκια ξεφλουδίζονταν,παπλώματα γεμίζαν κι όλες οι
τρύπες μανταρίζονταν....με το χάραμα....εξαφανιζόνταν οι ιστορίες μέσα στη σπείρα
του αυτιού μα μέναν κρεμασμένες ανάστροφα μέσα στα κοιμισμένα κεφαλάκια των
παιδιών μέχρι να’ρθει η ώρα να πετάξουν πάλι μέσα στη νύχτα του παραμυθά...»
(Lochhead, 2017) .
Αξίζει

να μνημονεύσουμε και

τον Ε. Παπανούτσο (1980)

που

λέει

χαρακτηριστικά:«όσο για την αίσθηση του κακού που δίνει το παραμύθι στο
παιδί,τούτο νομίζω ότι είναι ένα απ’ τα πολλά του προσόντα,γιατί έχει τη λαμπρή
χρησιμότητα του μπολιού..» (Μαλαφάντης, 1990) κι τον Ροντάρι ,σύμφωνα με τον
Schwartz (2006), που συνεχίζει (Schwartz, 2006) : «Τα παραμύθια χρησιμεύουν στα
μαθηματικά, όπως και τα μαθηματικά χρησιμεύουν στα παραμύθια. Χρησιμεύουν
στην ποίηση, στη μουσική, στην ουτοπία, στην πολιτικοποίηση: κοντολογίς, στο
σωστό άνθρωπο, όχι μόνο στο φαντασιόκοπο. Χρησιμεύουν ακριβώς

επειδή

φαινομενικά, δε χρησιμεύουν σε τίποτα: όπως η μουσική και η ποίηση, όπως το
θέατρο και τα σπορ.[…] Χρησιμεύουν στον ολοκληρωμένο άνθρωπο» (Schwartz,
2006).
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3.Παραμύθι και γλωσσική ανάπτυξη
3.1.Η γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία
Η προσχολική ηλικία περιλαμβάνει παιδιά 4- 6 ετών (Παρασκευόπουλος, 1985).
Καθώς η γνωστική ανάπτυξη συντελείται με μια σειρά σταδίων ή περιόδων (Piaget,
2001) το στάδιο που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία είναι το προλειτουργικό στάδιο ή
της συμβολικής νοημοσύνης (Piaget, 2001)και διακρίνεται σε δύο υποπεριόδους
(Piaget, 2001): την προεννοιολογική (2 – 4 ετών) και τη διαισθητική (4 – 7 ετών)
(Piaget, 2001). Στην πρώτη, ‹‹η συμβολική αναπαράσταση εξελίσσεται στις διάφορες
μορφές της: γλώσσα, συμβολικό παιχνίδι, ιχνογράφημα, αναπαράσταση και μίμηση››
(Κρασανάκης, 1987) ενώ στη δεύτερη ‹‹η αναπαράσταση οργανώνεται και το νήπιο
μπορεί πια να δομήσει προ-έννοιες, δηλαδή να συνδυάσει ορισμένα αντιληπτικά
στοιχεία και να σχηματίσει έναν στοιχειώδη συλλογισμό›› (Πανοπούλου-Μαράτου,
1998).
Η σκέψη του παιδιού περιορίζεται από την άμεση αντίληψη μέσω των αισθήσεων
και χαρακτηρίζεται από έλλειψη αντιστρεψιμότητας223,αδυναμία ικανότητας της
διατήρησης των αντικειμένων224, καθώς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η ικανότητα
λογικής ή αφηρημένης σκέψης225 (Cole, 2001), αφού η προσοχή εστιάζεται μόνο σε
μία ιδιότητα ενός αντικειμένου κάθε φορά (π.χ.μέγεθος, σχήμα) (Piaget, 2001) .

223

Το παιδί είναι ικανό να εστιάσει την προσοχή του μόνο στην αρχική ή στην τελική κατάσταση μιας
διαδικασίας μετασχηματισμού και όχι στη διαδικασία αυτή καθ’ αυτή (Piaget, 2001).
224
Το παιδί δεν έχει την ικανότητα ν’ αναγνωρίσει το αμετάβλητο ενός αριθμού αντικειμένων, όταν
αλλάξει η διάταξή τους στο χώρο (Piaget, 2001).
225
Το να μπορεί το παιδί να σκέφτεται λογικά για τα αντικείμενα τα γεγονότα,τις αφηρημένες έννοιες
και να ελέγχει τις υποθέσεις συστηματικά (Piaget, 2001).

170

Ο «ανιμισμός- παμψυχισμός» 226 χαρακτηρίζει την παιδική σκέψη (Piaget, 2001) ,
ο εγωκεντρισμός

227

(Piaget, 2001) κι η αντίληψη ότι αυτό που θα συμβεί είναι

ανάλογο μ’αυτό που συμβαίνει στα παραμύθια ή με άλλα λόγια το παιδί «συγχέει το
πραγματικό με το εξωπραγματικό » κι έχει έντονη φαντασία (Piaget, 2001). Η
σύγχυση αυτή οφείλεται στη δυσκολία του νηπίου να διακρίνει ανάμεσα ‹‹στο είναι
και στο φαίνεσθαι των πραγμάτων ›› (De Vries, 1969) δηλαδή να διακρίνει την
εμφάνιση από την πραγματικότητα (Piaget, 2001) και είναι δυσκολία ‹‹ουσιαστική,
βαθιά εδραιωμένη [και] γνήσια διανοητική›› (Flavell, 1992). Το παιδί συγχεέει ή
και αδιαφορεί για τη σχέση αιτίου – αποτελέσματος ,καθώς δεν διαθέτει
‹‹μεταγωγικό (ή προ-αιτιώδη) συλλογισμό››228 (Piaget, 2001) .
Από την ηλικία των τεσσάρων ετών και μετά το παιδί βέβαια αρχίζει σιγά-σιγά ν’
αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία( (Cook C.
&., 2011) (Sharon, 2004) ),τη διαφορά ανάμεσα στην πιθανότητα να συμβεί κάτι ή να
μη συμβεί (Shtulman, 2007).Τα παιδιά «παραβιάζουν μεν συγκεκριμένους τομείς της
αιτιακής γνώσης» (Weisberg, 2012) δίνουν όμως συνεπείς εξηγήσεις αναφορικά με
τον τομέα της γνώσης, στον οποίο «έλαβε χώρα η αιτιώδης παραβίαση» (Sharon,
2004) .Επίσης « μπορούν να αντιληφθούν αν ένας φανταστικός ήρωας μια ιστορίας
μπορεί να υπάρξει στον πραγματικό κόσμο» (Woolley, 2004).
Η ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας είναι ραγδαία (Gentner D. , 1978) κι
αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα των παιδιών κατά τα πρώτα πέντε
χρόνια της ζωής τους (Tzouriadou, 1995 ). Οι γλωσσικές ικανότητες αυτής της
περιόδου επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν τον λόγο αποτελεσματικά στην
επικοινωνία με τους άλλους (Tzouriadou, 1995 ). Η κατάκτηση των βασικών δομών
της γλώσσας ακολουθεί κι αυτή ,όπως και η γνωστική ανάπτυξη,μια συγκεκριμένη
πορεία (Miller.G., 1995) καθώς εξαρτάται κι από περιβαλλοντικούς παράγοντες
226

Η τάση δηλαδή του παιδιού να δίνει ζωή στα πάντα: πουλιά, ζώα, δέντρα, βουνά κλπ. (Cole, 2001).
Είναι η τάση του νηπίου να θέτει στο επίκεντρο της σκέψης του τον ‹‹εαυτό›› του (Piaget J. I.,
1969) .Έτσι προκύπτουν γνωστικοί περιορισμοί όπως η έλλειψη της προοπτικής στον χώρο (Piaget J.
I., 1969), η αδυναμία κατανόησης της σκέψης των άλλων (Jones B. L., 1987) κι ο εγωκεντρικός λόγος
δλδ. η επανάληψη λέξεων που άκουσε (ηχολαλία) ,μονόλογος και συλλογικός μονόλογος (Γαλανάκη,
2003).
228
Δηλαδή κατεύθυνση της σκέψης του νηπίου από το ειδικό στο γενικό,στην ολότητα (Piaget, 2001).
227
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(Tizard, 2008) ,κυρίως από το μορφωτικό, οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο της
οικογένειας (Σολομών Ι. , 1989). Η εκμάθηση δηλαδή και η ανάπτυξη της γλώσσας
είναι το αποτέλεσμα και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων του παιδιού με τους
άλλους και ιδιαίτερα με τους γονείς του (Vygotsky, 2008).
Οι περισσότερες θεωρίες που μελέτησαν την ανάπτυξη της γλώσσας, συμφωνούν
ότι το παιδί μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα αβίαστα (Chomsky N. , 1966) κι ότι
µεταξύ δύο έως πέντε ετών « το παιδί χρησιµοποιεί το λόγο για να µιµηθεί, να
ρωτήσει, να εκφράσει τις ανάγκες του, ν’ απαντήσει σ’ ερωτήσεις, να περιγράψει µια
εικόνα, ένα αντικείµενο ή γεγονός, να περιγράψει αυτό που κάνει, να οργανώσει ένα
σχέδιο δράσης και να διηγηθεί εµπειρίες του παρελθόντος...» (Moerk, 1975).
Τα παιδιά λένε τις πρώτες τους λεξεις μεταξύ 12 και 18 μηνών κι αρχίζουν να
χρησιμοποιούν πιο σύνθετες μεταξύ 4 έως 4 1/2 ετών (Genishi, 1988).Σύμφωνα με τη
Genishi (1988) οι Rubin και Wilson (1995) ισχυρίζονται ότι μεταξύ των 4-5 ετών το
παιδί έχει κατακτήσει ένα μεγάλο λεξιλόγιο,με λεξική πολυπλοκότητα (Genishi,
1988) και φαίνεται να κατανοεί σημαντικά, μεγαλύτερο λεξιλόγιο απ’αυτό που
χρησιμοποιεί (Weizman, 2001).Μέχρι ν’ αρχίσουν λοιπόν το νηπιαγωγείο τα παιδιά,
γνωρίζουν τα περισσότερα από τα βασικά στοιχεία της γλώσσας τους, έτσι ώστε να
είναι σε θέση να συζητήσουν

εύκολα με κάποιον που μιλά (Genishi, 1988).Η

γλωσσική ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να κατασκευάζει προφορικές
ιστορίες(Genishi, 1988),να μπορεί να συζητά αφηρημένες κοινωνικά

ιδέες στις

αφηγηματικές του συνομιλίες, αποκτώντας ένα θεμελιώδες κίνητρο για να μάθει τη
γλώσσα συνολικά (Donald, 1991 ) .
Στην προσχολική ηλικία το παιδί παράγει μεν προτάσεις βάση των κανόνων της
γλώσσας (Tomasello M. , 1996) όμως αυτή «χρησιμοποιείται συνήθως σε οικείες
περιστάσεις για συνομιλία με οικεία πρόσωπα και για οικεία θέματα» (Κατή, 2009)
.Το παιδί δεν μιμείται ακριβώς τους γλωσσικούς τύπους που παράγουν οι ενήλικες,
αλλά τους παρουσιάζει ανάλογα με το γλωσσικό στάδιο εξέλιξης στο οποίο
βρίσκεται (Ervin-Tripp, 1964).
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3.2.Η συμβολή του παραμυθιού στη γλωσσική ανάπτυξη
Η επίδραση του παραμυθιού στη γλωσσική ανάπτυξη είναι αποδεδειγμένη
(Μαλαφάντης Κ. , 2007) καθώς σχετικές έρευνες έχουν δείξει την κρισιμότητα της
νηπιακής και της σχολικής ηλικίας ή «ηλικία του παραμυθιού» για τη γλωσσική
εξέλιξη (Johnson & Others, 1972). Η αφήγηση παραμυθιών έχει σημαντική
εκπαιδευτική αξία και παρέχει κίνητρα μάθησης (Halliwell, 1992).
Η Menyuk (1969) σε μια μελέτη της υποστηρίζει ότι τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας είναι σε θέση να παράγουν λέξεις μαθαίνοντας ακολουθίες των φωνολογικών
στοιχείων χωρίς ωστόσο να ξέρουν το σημασιολογικό τους περιεχόμενο (Menyuk,
1969) και ότι αυτό που παροτρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν τη γλωσσική τους
παραγωγή είναι η συχνή ακρόαση της αρθρούμενης ομιλίας μέσα από παραμύθια
(Menyuk, 1969).
Ο Chomsky (1972) εξετάζοντας τη γλωσσική ικανότητα παιδιών ηλικίας πέντε ως
δέκα ετών, έδειξε ότι υπήρχε μια υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στα στάδια
γλωσσικής ανάπτυξης και στην προηγούμενη επαφή των παιδιών με λογοτεχνικά
βιβλία κατά την

προσχολική ηλικία (Μ. Γ. Μερακλής, 2007). Η επαφή με το

παραμύθι βοηθά έτσι το παιδί να δομήσει σωστά τη γραμματική της γλώσσας που
ακούει (Μ. Γ. Μερακλής, 2007). Τα χαρακτηριστικά του λεξιλογίου και της
σημασιολογίας του παραμυθιού,αποδίδονται βέβαια μέσα απ’το παιχνίδι από την
ηλικία των τεσσάρων ετών (Δελώνης, 1990 ) όμως από την ηλικία των πέντε ετών και
μετά, το παιδί έχει στη συζήτησή του θεματολογία και στην αφήγησή του λογική
συνοχή (Roberts J. E., 2007).
Ο Bruno Bettelheim(2004) ισχυρίζεται ότι το παραμύθι ενεργοποιεί τόσο το
ενεργητικό όσο και το παθητικό λεξιλόγιο του παιδιού (Bettelheim, 2004) κι ότι το
παιδί μέσα απ’τα παραμύθια ,έρχεται σ’ επαφή με μια συγκεκριμένη κατηγορία
εγκλίσεων και χρόνων του ρήματος, κυρίως τον παρατατικό και τον αόριστο, αφού τα
παραμύθια πραγματεύονται το ακαθόριστο παρελθόν κι ο ενεστώτας εμφανίζεται
μόνο στους διαλόγους (Ντούλια, 2010) .
Η επανάληψη λέξεων, φράσεων και μοτίβων (Sullivan, 1991)που χαρακτηρίζουν
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το παραμύθι και η απομνημόνευση ρίμων, διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων
συγκέντρωσης και κατανόησης του προφορικού λόγου, (Ellis, 1991) των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων(Κουλουμπή - Παπαπετροπούλου, 1997 ) και της
δυνατότητας να μπορεί το παιδί να μιλά για πράγματα που δεν είναι παρόντα (Wells,
1990) .
Το παραμύθι συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της σύνταξης και της σωστής
χρήσης των συντακτικών δομών (Purcell-Gates, 1995) ,στην εμπέδωση εννοιών όπως
ο χρόνος, το μέγεθος, το σχήμα, η αλληλουχία γεγονότων κι η ενεργοποίηση του
εσωτερικού σημασιολογικού συστήματος (Donoghue & Kunkle, 1979) .Βοηθάει το
παιδί ν’ απομνημονεύει, βάσει της τεχνικής του ισομορφισμού229 (OʹLeary, 1995),του
μαθαίνει ορθοφωνία,εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, καλλιεργεί τη γλωσσική του
έκφραση( (Wasik B. A., 2001) ,(Reese, 1999), (Whitehurst G. J.-M., 1988) )και καθώς
είναι ένα ολοκληρωμένο αφήγημα (Ricoeur, 1990), αναπτύσει «τις κοινωνικές
δεξιοτήτες της ακρόασης, του διαλόγου και της αναδιήγησης», την ανάπτυξη της
προσωδίας ,τη σειροθέτηση, την ταξινόμηση,την αντιστοίχιση,τον χωροχρονικό
προσανατολισμό (Μαλαφάντης, 2006).
Αρκετές μελέτες αποδεικνύουν ότι, παιδιά που ξεκινούν το σχολείο με
πλουσιότερο λεξιλόγιο είναι εκείνα που έχουν εμπλακεί περισσότερο με παραμύθια
(Whitehurst, 1998) και διαθέτουν ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι των άλλων παιδιών
(Biemiller, 2001), καθώς το λεξιλόγιο είναι ένας προγνωστικός δείκτης στη
μεταγενέστερη κατανόηση κειμένων

(Whitehurst, 1998) και στην λειτουργική

εμπλοκή του παιδιού στο διάλογο (Biemiller, 2001).
Η πρώιμη έκθεση και επαφή από τη βρεφική ήδη ηλικία με το παραμύθι,
συμβάλλει

στη φωνολογική ενημερότητα (Blachman, 1994), στη μεταγλωσσική

εκείνη δεξιότητα (Ball, 1993), με την οποία το άτομο «υπερβαίνει την επικοινωνιακή
229

Η αρχή του ισομορφισμού, υποστηρίζει ότι η ψυχικά βιωμένη τάξη στο χώρο (και στο χρόνο)
ταυτίζεται, μορφολογικά, με μια λειτουργική τάξη στην κατανομή των αντίστοιχων εγκεφαλικών
λειτουργιών. Όταν βλέπω, π.χ ένα σημείο μεταξύ δυο άλλων στο χώρο, τότε η βίωση αυτού του
‹‹μεταξύ›› είναι η έκφραση ενός λειτουργικού ‹‹μεταξύ››, στις δυναμικές σχέσεις των εγκεφαλικών
λειτουργιών[....] Η μορφή και το περιβάλλον αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αντίληψης. Κάθε
φορά που αντιλαμβάνομαι ένα αντικείμενο ξεχωρίζω αυτόματα τη μορφή του αντικειμένου από κάποιο
υπόβαθρο, μέσα στο οποίο εντάσσεται η μορφή αυτή,σελ 108-111 (Τομασίδης, 1982).
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πρόθεση της γλώσσας και κατανοεί την εσωτερική της δομή. Το άτομο που έχει
ανεπτυγμένη την φωνολογική του ενημερότητα μπορεί ν’ αναγνωρίζει και να παράγει
ομοιοκαταληξίες, να συνθέτει και ν’ αναλύει λέξεις σε συλλαβές και φωνήματα, ν’
απομονώνει, να προσθέτει και ν’αφαιρεί φωνήματα ώστε να παράγει νέες λέξεις και
γενικά να μπορεί να επιδρά και να χειρίζεται τα δομικά στοιχεία του προφορικού
λόγου» (Γιαννικοπούλου Α. , 2003).
Παραμύθια με πρωταγωνιστές ζώα ,πουλιά, νεράιδες καθώς και αστεία παραμύθια
με κωμικές καταστάσεις είναι ένα υλικό που βελτιώνει τη μνήμη,αναπτύσσει την
ικανότητα ακρόασης (Collins, 2010),εμπλουτίζει το εκφραστικό λεξιλόγιο, (Sénéchal,
1998)ενισχύει την πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη

(Walsh, 2006) καθώς το παιδί

εκτείθεται σε σπάνιο λεξιλόγιο (Weizman, 2001) και μακροπρόθεσμα διευκολύνει τη
διαδικασία της ανάγνωσης (Weizman, 2001).
Οι Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββίδης(1997)θεωρούν ότι τα παραμύθια
χρησιμεύουν ως ένα καλό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη και των τεσσάρων
γλωσσικών δεξιοτήτων230 (Χαραλαμπόπουλος, 1997).Συμβάλλουν στη ενίσχυση της
συγκέντρωσης των παιδιών και στην απόκτηση στρατηγικών μάθησης (Kirsch,
2008),χρησιμεύουν στη σύνταξη ,στη φωνολογική ενημερότητα και στους τρόπους
έκφρασης, που συνδέονται με την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής (Eck,
2006).Το παραμύθι λοιπόν «προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες για την εκμάθηση της
γλώσσας,τη

γνωριμία με τη λογοτεχνία, αλλά και για ανάπτυξη της γλωσσικής

επάρκειας›› (Τσιλιμένη Δ. Τ., 2007) .
«Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συλλάβουμε τη στιγμή κατά την οποία το παιδί,
ακούγοντας ένα παραμύθι

κατακτά μια ορισμένη σχέση των όρων του λόγου,

αφομοιώνοντάς τους, ανακαλύπτει τη χρήση μιας έγκλισης, τη λειτουργία μιας
πρόθεσης,αλλά μου φαίνεται βέβαιο ότι το παραμύθι δίνει στο παιδί άφθονες
πληροφορίες για τη γλώσσα.››λέει ο Schwartz (Schwartz, 2006) και συνεχίζει
‹‹...κοπιάζοντας για να καταλάβει το παιδί το παραμύθι, κοπιάζει για να καταλάβει τις
λέξεις από τις οποίες αποτελείται, για να καθορίσει τις μεταξύ τους ομοιότητες, για να
230

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου , κατανόηση
(Βάμβουκας, 1990).

και παραγωγή γραπτού λόγου
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βγάλει συμπεράσματα, να διευρύνει ή να περιορίσει, να προσδιορίσει ή να διορθώσει
το πεδίο ενός σημαίνοντος, τα όρια ενός συνώνυμου, τη σφαίρα επιρροής ενός
επιθέτου» (Schwartz, 2006).
Η αφήγηση

231

ή η ανάγνωση

232

παραμυθιών είναι οι πιο συχνές μέθοδοι

προσέγγισης των παραμυθιών (Justice, 2005). Κατά τη διάρκεια της αφήγησης
καλλιεργείται η γλωσσική ή λεκτική νοημοσύνη του παιδιού (Mello, 2001),που αφορά
όλες τις λεκτικές ικανότητες (Gardner, 2011) και καθώς εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο,
(Gardner, 2011) βελτιώνονται κι οι αφηγηματικές δεξιότητες του παιδιού (Rubin,
1995).Διαχρονικές μελέτες

τεκμηριώνουν την άποψη αυτή καθώς τα παραμύθια

(Weizman, 2001):
1.Iστορικά έχουν διαπολιτισμικό ενδιαφέρον και περιέχουν μια κλασική μακροκαι μικροδομή που διευκολύνει την κατανόηση του περιεχομένου(π.χ. κοινή
θεματολογία παραμυθιών σε διάφορες χώρες,ο ήρωας περνάει συχνά τρεις δοκιμασίες
πριν την επίτευξη του στόχου,η περιπέτεια του ήρωα έχει αίσιο ή ευτυχισμένο τέλος
κλπ) (Justice, 2005).
2.Tο παραμύθι εξάπτει και καλλιεργεί τη φαντασία του παιδιού (Blamires, 1979)και
τέλος
3.Μέσ’ απ’ το παραμύθι το παιδί ανακαλύπτει κι ένα πλούσιο λεξιλόγιο νέων λέξεων
που σχετίζονται ή μη με τη γλώσσα (π.χ. λέξεις χωρίς νόημα ή και ψευδολέξεις)
(Gomez, 2010).
Η ακρόαση και η ανάγνωση των παραμυθιών ωθούν τα παιδιά στη σωστή χρήση
του λόγου (Δάρδα-Ιορδανίδου, 2008) και στην ολιστική αφομοίωση και επεξεργασία
της γλώσσας (Ahlquist S. , 2011 ).Έτσι η απόκτηση νέου λεξιλογίου ανέρχεται σε
ποσοστό 30% κι αν κατά την ακρόαση αναλύονται διεξοδικά κι οι άγνωστες λέξεις
τότε το ποσοστό ανέρχεται σε 50% (Collins, 2010).Όταν η ανάγνωση γίνεται με έναν
ενήλικα ,κυρίως η διαλογική ανάγνωση στην οποία ο ενήλικας υποβάλλει ερωτήσεις
ανοικτού τύπου, δημιουργούνται ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν στην
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‹‹Η προφορική έκθεση σειράς γεγονότων (πραγµατικών ή φανταστικών) µε ορισµένο τρόπο
(λογοτεχνικό, ιστορικό, παραµυθικό κ.ά.),σελ.325 (Μπαμπινώτης, 2008).
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‹‹Η προφορική απόδοση γραπτού κειµένου (µε ή χωρίς ακροατήριο)››,σελ.149 (Μπαμπινώτης,
2008).
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αφήγηση και να κατακτήσουν τη συντακτική δομή του λόγου (Wasik, 2006). Δεν
είναι τυχαίο που τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης στη Ευρώπη έχουν
υιοθετήσει στο μάθημα της ιστορίας μια διδακτική προσέγγιση που περιλαμβάνει
ιστορίες και παραμύθια (Χαραλαμπάκης, 1994), γιατί υπάρχει αποδεδειγμένα σύνδεση
ανάμεσα στο παραμύθι και στη σχολική επίδοση (Ahlquist, 2015).
Η αφήγηση των παραμυθιών είναι κατάλληλη για την προσχολική ηλικία καθώς
δεν απομνημονεύονται οι λέξεις, αλλά αναδημιουργούνται μέσω της αυθόρμητης και
ενεργητικής συμμετοχής κι αλληλεπίδρασης απ’ τους συμμετέχοντες (Raines,
1994).Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε επαναλαμβανόμενες φράσεις ,να
προτείνουν παραλλαγές στην ιστορία (Sobol, 1992) και ν’αναπτύσουν δεξιότητες
ακρόασης (Ellis R. , 1997), τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λογο (ColonVila, 1997).Σε πολλές περιπτώσεις η αφήγηση μπορεί στην πραγματικότητα να είναι
ένα πιο ισχυρό μέσο για να μάθουν τα παιδιά δεξιότητες ,όπως η έννοια του
χρόνου.(Κάθε παραμύθι έχει αρχή,μέση και τέλος) (Malo, 2000).
Η αφήγηση του παραμυθιού κεντρίζει την προσοχή και ενθαρρύνει την ενεργό
συμμετοχή των παιδιών ,με την επανάληψη λέξεων, φράσεων ή περιστατικών ,
(Raines, 1994) ήχων και χειρονομιών (Aina, 1999).
Ο Hickman (1985) διεξήγαγε έρευνες και εξέτασε εκτενώς τις αλλαγές στις
δεξιότητες αφήγησης σε παιδιά µεταξύ τεσσάρων έως και δέκα ετών. Σε αυτές τις
µελέτες τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Στη µία οµάδα τα παιδιά κλήθηκαν να
παρακολουθήσουν µία ταινία µικρού µήκους και στο τέλος να πουν την ιστορία σε
κάποιον ενήλικα. Στην άλλη οµάδα παρουσιάστηκε η ιστορία µε εικόνες σε µια
ακολουθία. Με την ολοκλήρωση της έρευνας ο ερευνητής υποστήριξε ότι από αυτή
την ηλικία φαίνεται ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση στη σαφήνεια, τη συνοχή και την
ευκρίνεια (Hickman, 1985).
Το 2008

η Wardetzky

και οι συνεργάτες της μελέτησαν την επίδραση της

αφήγησης στο νηπιαγωγείο σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
(Wardetzky, 2008 ). Παρατήρησαν ότι η αφήγηση είχε θετικά αποτελέσματα στην
ενίσχυση του λεξιλογίου και στην αφηγηματική ικανότητα των παιδιών.Ωστόσο, η
μελέτη τους δεν περιλάμβανε ομάδα ελέγχου και τα ευρήματα βασίστηκαν

σε
177

ποιοτικές αξιολογήσεις (Wardetzky, 2008 ).
Άλλες έρευνες διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με φτωχό λεξιλόγιο τα ενδιαφέρει
περισσότερο η πλοκή και οι χαρακτήρες της ιστορίας του παραμυθιού και λιγότερο οι
έννοιες των λέξεων (Robbins, 1994), ενώ για τα παιδιά που έχουν ήδη ένα πλούσιο
λεξιλόγιο η κατανόηση και η μάθηση των εννοιών των νέων λέξεων, υποβοηθείται και
από τα συμφραζόμενα του παραμυθικού κειμένου (Sternberg, 1983).
Η ανάγνωση παραμυθιών εμπλουτίζει κι εκείνη το λεξιλόγιο του παιδιού (Snow
C. , 1983), ενθαρύνει την επικοινωνία μέσα απ’ τη συζήτηση για το κείμενο ή την
εικονογράφηση και οξύνει την αντίληψη (Justice L. M., 2002 ).Στην ανάγνωση του
παραμυθιού, η συμμετοχή

πραγματώνεται μέσα απ’ τη συζήτηση για την

εικονογράφησή του και δημιουργούνται ‹‹φανταστικές νοητικές εικόνες›› (Aina,
1999) .
Στην προσχολική ηλικία η ανάγνωση παραμυθιών είναι ένα τρισδιάστατο γεγονός
που περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους: το παιδί, τον ενήλικο και το βιβλίο( (Martinez,
1985) , (Robbins, 1994)). Η ανάγνωση είναι ένα‹‹ δυναμικό μέσο›› που βοηθά τα
παιδιά να καλλιεργήσουν τις ακουστικές τους δεξιότητες (Trelease, 2013)
,ν’αναπτύξουν

τις

συνθετικές

και

αναλυτικές

τους

δυνατότητες,

ν’

αποκωδικοποιήσουν τη γραπτή γλώσσα (Gambrell, 2002) .Το παραμύθι μπορεί απλώς
να διαβαστεί ή να συνοδεύεται κι από άλλες τεχνικές, όπως: διάβασμα κειμένου
(Robbins, 1994) επεξήγηση άγνωστων λέξεων (Marulis & Neuman, 2010) μέσω
ορισμών( (Crevecoeur, 2014 ), (Maynard, 2010) )συνωνύμων και παραδειγμάτων
(Chlapana, 2014), χειρονομίες (Damhuis, 2014), μίμηση και παιχνίδια ρόλων (Chang,
2009).Η κοινή ανάγνωση βιβλίων εμπλουτίζει το λεξιλόγιο, (Farrant, 2013),
συσχετίζει τις ιστορίες του παραμυθιού με τη ζωή των παιδιών (Mol, 2011),
επικαλούμενη τελικά και τις αφηγηματικές δομές( (van IJzendoorn, 1994), (Rubin,
1995) ).Στην κοινή ανάγνωση (γονιός-παιδί ή εκπαιδευτικός-παιδί) οι ενήλικες
συμμετέχουν,αμφισβητούν και σχολιάζουν τις εικόνες που απεικονίζονται στα
παραμύθια περισσότερο από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο (DeTemple, 2003) πλαίσιο
μεγιστοποιώντας την έκθεση των παιδιών σε νέες λεξεις (Van Kleeck, 2003).
Η αφήγηση και η ανάγνωση (Raines, 1994) διαφέρουν ωστόσο ως προς τον τρόπο
178

που

επιδρούν στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (Zeece, 1997) .Η

αφήγηση

περιλαμβάνει την οπτική επαφή : τα παιδιά κοιτάζουν τον αφηγητή και ο αφηγητής
αυτά (Zeece, 1997)) κι έτσι αυτή η αυξημένη αλληλεπίδραση κάνει την εμπειρία πιο
προσωπική (Malo, 2000),ενώ η ανάγνωση, ενισχύει το παιδί ‹‹στην πειθαρχία της
ανάγνωσης ενός παραμυθιού και στην αποκρυπτογράφησή του (κατανόηση της
πλοκής, της σχέσης των προσώπων)και στην κριτική στάση απέναντι σε τυπικές
συμπεριφορές›› (Κουκουλομάτης, 1999).
Τα αποτελέσματα της ανάγνωσης στην προσχολική ηλικία έχουν μελετηθεί
εκτενώς με έρευνες (Isbell, 2004).Οι περισσότερες διαπίστωσαν ότι η ανάπτυξη του
λεξιλογίου σ’ αυτή την ηλικία μπορεί να ενισχυθεί με την ανάγνωση παραμυθιών(
(Blewitt, 2009), (Marulis, 2010), (Wasik B. A., 2006)) κι ότι η καθημερινή ανάγνωση
παραμυθιών, από το πρώτο έως το πέμπτο έτος του παιδιού, έχει άμεση σχέση με την
κατανόηση κειμένων στην ηλικία των επτά ετών (Wells, 1985) .Όσες περισσότερες
λέξεις

θα μάθει το παιδί μέσα απ’το παραμύθι ,τόσο περισσότερο λεξιλόγιο

θ’αποκτήσει και το αντίστροφο (Sénéchal M. T., 1995). Μέσα απ’το παραμύθι γίνεται
«µέτοχος µιας ερµηνευτικής πολυσηµίας κι ανακαλύπτει και τη σηµασιολογική
αφθονία των λέξεων» (Αναγνωστοπούλου, 2002).
Πως όμως επιδρά ο τρόπος ερωτήσεων κατά την ανάγνωση παραμυθιών στην
απόκτηση νέου λεξιλογίου των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Walsh, 2006); Η
ανάπτυξη λεξιλογίου διευκολύνεται μόνο όταν τα παιδιά ενθαρρύνονται να
συμμετάσχουν ενεργά απαντώντας σε ερωτήσεις

και συζητώντας το παραμύθι

((Ewers, 1999) (Sénéchal M. , 1997) ).Φαίνεται δε να εξαρτάται όχι μόνο από το πόσο
συχνά οι ενήλικες διαβάζουν στο παιδί, αλλά κι από το ύφος της ανάγνωσης του
ενήλικα(ζεστασιά,άνεση,εκφραστικότητα κλπ.) (Dickinson D. K., 1994).
Η ανάγνωση μπορεί να ωφελήσει την εκφραστική και τη δεκτική γνώση, την
παραγωγή και την κατανόηση νέων λέξεων (DeTemple, 2003),καθώς τα παιδιά
εστιάζουν στο κείμενο αλλά και στις εικόνες (Beaty, 1994).
Διαχρονικές μελέτες απέδειξαν ότι το διάβασμα

παραμυθιών από τη μητέρα

βοηθά στην απόκτηση νέων λέξεων (Ninio, 1978), αποτελεί «μια προφανή πηγή
ποικιλίας στη χρήση λέξεων και εμπλουτισμού του λεξιλογίου» (Spodek, 2014) ,αφού
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τα παιδιά μπορούν να μάθουν νοηματικές έννοιες όταν ακούν παραμύθια (Penno,
2002). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά μέσα από

την ανάγνωση

παραμυθιών, ακούν έμμεσα νέες λέξεις (Stahl, 1990) τις οποίες και κατακτούν με την
επανάληψη της ανάγνωσης( (Sénéchal M. , 1997) (Karweit, 1996) ).Ο αφηγηματικός
λόγος βοηθάει τελικά το παιδί ν’ανακαλέσει τις κατάλληλες λέξεις και να αναπτύξει
τις μορφοσυντακτικές του δεξιότητες (Boudreau, 2000).
Οι επιδράσεις της διαδραστικής ανάγνωσης
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παραμυθιών, στη γλωσσική

ανάπτυξη και κυρίως στην ενίσχυση των πρόωρων δεξιοτήτων γραμματισμού των
νηπίων ερευνήθηκε εκτενώς σε μια πειραματική μελέτη που απέδειξε ότι όταν τα
παιδιά

συμμετέχουν

ενεργά

στην

ανάγνωση

παραμυθιών και

ενθαρρύνονται να μιλήσουν, ενισχύεται πολύ η γλωσσική τους

ταυτόχρονα

ανάπτυξη (van

Druten-Frietman, 2016) .
Εξίσου σημαντική φαίνεται να είναι κι η εικονογράφηση του παραμθιού (Ferreiro,
1982).Στα παραμύθια χωρίς λέξεις, όλη η πλοκή ξεδιπλώνεται μέσα από τις εικόνες
(Fang, 1996), που δημιουργούν μια οπτικογλωσσική γέφυρα ανάμεσα στην προφορική
και στη γραπτή γλώσσα (Elster, 1985), ενώ σ’ορισμένες περιπτώσεις ενισχύουν το
κείμενο (Fang, 1996). Ωστόσο ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι η εικόνα στο
παραμύθι μπορεί να αποσπά την προσοχή των παιδιών από το κείμενο,
παρεμποδίζοντας έτσι την αναγνώριση λέξεων και την κατάκτηση του γραπτού λόγου
(Elster C. , 1994).Η εκονογράφηση όμως ενός παραμυθιού προσελκύει τα παιδιά να
προσπαθούν να διαβάσουν ,να αλληλοεπιδρούν με το κείμενο και να προβλέπουν τι
θα συμβεί στη συνέχεια (Anderson R. C., 1984) .Τα μικρά παιδιά αγαπούν να παίζουν
κρυφτό και ν’ αναζητούν κρυμμένα αντικείμενα στις εικόνες (Anderson R. C., 1984)
κι έτσι η εικόνα ενισχύει την προσοχή που σε συνδυασμό με το περιορισμένο
λεξιλόγιό της και την ιδιαίτερή της σύνταξη ,βοηθά στη γλωσσική καλλιέργεια και
στην ανάπτυξη του λεξιλογίου (Anderson R. C., 1984).
Η εικονογράφηση στο παραμύθι προσφέρεται για την ανάπτυξη και παραγωγή
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Η δυνατότητα ενός μέσου να δέχεται αμφίδρομη επικοινωνία, να δίνει δηλαδή ‹‹την δυνατότητα
στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής δηλαδή να συμμετέχει στην εξέλιξή
της και να ελέγχει δυναμικά την παρουσίαση της πληροφορίας...›› (ΥΠΕΠΘ, 1999).
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του

προφορικού λόγου, γιατί η εικόνα ‹‹είναι φορέας και κώδικας πολλαπλών

µηνυµάτων και πολλές φορές έχει ισχυρότερη θέση από αυτή του κειµένου››
(Ασωνίτης, 2001). Η ανασύνθεση κειµένου µέσα από την εικόνα του παραμυθιού,
βοηθά το παιδί στην κατανόηση της χωροχρονικής αλληλουχίας των γεγονότων,
καλλιεργεί και εξασκεί το παιδί

στην παρατήρηση, οξύνει την αντίληψή του

(Γιαννικοπούλου, 2008).
Ο Nodelman (2009) υποστηρίζει ότι το εικονογραφημένο παραμύθι είναι μια
σύνθετη μορφή επικοινωνίας και καθώς οι λεκτικές πληροφορίες συμπληρώνονται
από τις οπτικές, το καθιστούν‹‹ ασυνήθιστο ως αφήγημα, αλλά και ως εικαστική
τέχνη...›› (Nodelman, 2009).Ο πολυτροπικός του χαρακτήρας (Ασωνίτης, 2001)
συμβάλλει στην καλλιέργεια της γνωστικής, κοινωνικής, και συναισθηματικής
ανάπτυξης

του

εικονογραφημένων

παιδιού

(Καρπόζηλου,

παραμυθιών

1994).

Μέσα

από

την

ανάγνωση

δίνεται η δυνατότητα στους ενήλικες (γονείς ή

εκπαιδευτικούς) να συζητήσουν με το παιδί ,να

ενισχύσουν την αφηγηματική

επινόηση και τη μυθοπλαστική του ικανότητα (Johnston, 2001) .Το εικονογραφημένο
παραμύθι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την οικοδόμηση μιας γέφυρας μεταξύ
παιδιού ,βιβλίου και αφηγηματικών δεξιοτήτων (House, 2005) ,γιατί το μικρό παιδί
διαθέτει ένα σύστημα μνήμης που βασίζεται σε αισθητηριακές πληροφορίες

σε

αντίθεση με έναν ενήλικα του οποίου η μνήμη οργανώνεται μέσω της γλώσσας και
της εικόνας (Ramey, 1999).Η εικόνα στο παραμύθι προσελκύει το ενδιαφέρον του
παιδιού στην προσχολική ηλικία ακόμη και όταν υπάρχει μεγάλο κείμενο (Ezell,
2000) .
Όταν τα παδιά ενθαρρύνονται να κοιτάζουν και την εικόνα του παραμυθιού
φαίνεται να μπορούν έτσι να συνειδητοποίησουν σημαντικές αναδυόμενες συμβάσεις
γραμματισμού, όπως είναι η αριστερή κατεύθυνση της γραφής

(Ezell, 2000) .H

οπτική κατανόηση της εικόνας συνδέεται σαφώς με την ηλικία (Styles, 2001) κι η
εικονογράφηση βοηθά τα παιδιά να ερμηνεύσουν την ιστορία (Kuby, 1996) και να
κατακτήσουν την ικανότητα ανάγνωσης (Edwards, 1995).
Οι Pellegrini & Galda (1998) και Marjanovič-Umek, et al.( 2012), μελέτησαν τη
διήγηση ιστοριών από τα παιδιά με βάση τις εικόνες ενός παραμυθιού και
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ανακάλυψαν την ύπαρξη έξι αναπτυξιακών σταδίων. Στο πρώτο τα παιδιά ανέφεραν
απλώς τα στοιχεία των εικόνων, στο δεύτερο περιέγραφαν κυρίως τις δραστηριότητες,
στο τρίτο αφηγούνταν το μήνυμα των εικόνων και άρχιζαν να χρησιμοποιούν
παρελθόντα χρόνο ενώ η ιστορία τους δεν ήταν μία αλλά αποτελούνταν από πολλές
μικρότερες, στο τέταρτο οι ιστορίες είχαν συνοχή, στο πέμπτο τα παιδιά κρατούσαν
τον κύριο χαρακτήρα της ιστορίας, όμως άλλαζαν τη χρονική σειρά των γεγονότων με
αποτέλεσμα η τελική ιστορία να έχει κάποιες μικρές διαφορές από εκείνη που τους
διάβασε ο ενήλικας και στο έκτο και τελευταίο, τα παιδιά συχνά διηγούνταν την
ιστορία όπως τη θυμόντουσαν απ’ την ανάγνωση δείχνοντας ταυτόχρονα τις
εικόνες((Pellegrini, 1998) , (Fekonja-Peklaj, 2012)).
Οι Arizpe & Styles (2003) επίσης ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο, 84 παιδιά
ηλικίας 4-11 ετών,‹‹διαβάζουν›› τα οπτικά κείμενα, αξιοποιώντας την εικονογράφηση
για να νοηματοδοτήσουν το κείμενο σε τρία σύγχρονα εικονογραφημένα παραμυύθια
Μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις και ιχνογραφήματα, οι
ερευνήτριες διαπίστωσαν πως τα παιδιά ηλικίας κάτω των επτά ετών δυσκολεύονταν
να συλλάβουν το νόημα της ιστορίας, συγκριτικά με τα μεγαλύτερα παιδιά.
Διαπιστώθηκε,όμως πως όταν δινόταν στα παιδιά ο απαιτούμενος χρόνος για να
παρατηρήσουν τις εικόνες, να συζητήσουν, ν’ ακούσουν, να ζωγραφίσουν, να
σκεφτούν και να αλληλεπιδράσουν με αυτές, τότε τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά
(Arizpe, 2003)

.

Παρόμοια έρευνα διεξήγαγαν και οι Mandei & Kervin (2014) σε παιδιά ηλικίας 49 ετών με ανάλογα αποτελέσματα.Μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις, σύντομα
γραπτά κείμενα και ιχνογραφήματα, οι ερευνήτριες έθεσαν στα παιδιά μια σειρά
ερωτήσεων, οι οποίες ήταν βασισμένες στο θεωρητικό σχήμα «Πες μου»(Chambers,
1993).Στόχος τους να διερευνήσουν την

ανταπόκριση, την ερμηνεία

και τη

διασύνδεση των παιδιών, καθώς αλληλεπιδρούσαν με τις εικόνες του παραμυθιού
(Mantei, 2014).
Έρευνα των Serafini & Ladd (2008) ανέλυσε τις ανταποκρίσεις των παιδιών, κατά
τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους με τρία εικονογραφημένα παιδικά παραμυθια.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι απαντήσεις που έδιναν τα παιδιά, στην προσπάθεια
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να κατανοήσουν την ιστορία, ήταν κυριολεκτικές (ονομασία στοιχείων της εικόνας,
άμεση κειμενική αναφορά) και ερμηνευτικές (διακειμενικές συνδέσεις, προσωπικές
εμπειρίες, εικασίες, ερωτήσεις ,συμπεράσματα).Διαπιστώθηκε επίσης μια υπερίσχυση
των κυριολεκτικών απαντήσεων των παιδιών σε σχέση με τις ερμηνευτικές (Serafini,
2008).
Η έρευνα του Yu, (2007) τέλος

επικεντρώθηκε στην ικανότητα της οπτικής

αντίληψης των παιδιών απ’ την κατανόηση της εικόνας και την οργάνωση της οπτικής
πληροφορίας, σε παιδιά ηλικίας 3-7 ετών.Στο εικονογραφημένο παραμύθι η αφήγηση
γίνεται βέβαια μέσα από τον συνδυασμό κειμένου και εικόνας (Mantei, 2014) .Ο
Xin Yu θέλησε ν’ αποδείξει τη θεωρία του Panofsky (1993) ,δλδ ότι η αλληλεπίδραση
των παιδιών με το εικονογραφημένο παραμύθι σχετίζεται με την οπτική τους
αντίληψη ή με άλλα λόγια ότι το παιδί αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει την εικόνα του
παραμυθιού, ως ένα έργο τέχνης.Αφού ένα έργο τέχνης μπορεί να ερμηνευτεί σε τρία
επίπεδα (προ-εικονογραφικό, εικονογραφικό, εικονολογικό),έτσι κι η εικόνα του
παραμυθιού μπορεί να ερμηνευτεί με το ίδιο τρόπο (Panofsky, 1939) .Ως
μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποίησαν ομαδικές και ατομικές συζητήσεις καθώς
και ημι-δομημένες συνεντεύξεις, με τη χρήση ερωτηματολογίου.Οι

ερωτήσεις

βασίστηκαν στο σχήμα Ποιος; Πού; Πότε; Πώς; Τι; και Γιατί; της Jӧrgensen
(επέκταση της θεωρίας του Panofsky ) (Jörgensen, 2003). Οι σχετιζόμενες με την
εικονογράφηση απαντήσεις των παιδιών κωδικοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες:α)
απευθείας αναφορές στις εικόνες β) εικασίες και συμπεράσματα γ) προσωπικές
απόψεις για το παραμύθι και τις εικόνες, απαντήσεις του τύπου ‹‹δεν ξέρω››, ‹‹δεν
είμαι σίγουρος›› και μη λεκτικές αντιδράσεις. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι το επίπεδο
ερμηνείας και νοηματοδότησης του κειμένου απ’ τα παιδιά, αξιοποιώντας

και

ερμηνεύοντας την εικόνα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία του παιδιού.
Επίσης, οι ανταποκρίσεις των παιδιών, με βάση το ‹‹Πλαίσιο Ανάλυσης των επιπέδων
κατανόησης των εικόνων ››της Jӧrgensen (2003), κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο, από το
επίπεδο προεικονολογικής περιγραφής ως το επίπεδο εικονογραφικής ανάλυσης(α′
και β′ επίπεδο αντίστοιχα). Λόγω της μικρής τους ηλικίας ,μόνο ένα παιδί κατάκτησε
το επίπεδο εικονολογικής ερμηνείας(γ′επίπεδο) (Yu, 2007).
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3.2.1.Ανασκόπηση ερευνών
Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αι., αν και το παραμύθι έχει
προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών ,οι έρευνες για τη συμβολή του
παραμυθιού στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού ,είναι ελάχιστες (Σέργη Ι. , 2012).
Στο νησί της Κω μεταξύ Ιουλίου 2007 και Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε
μια περιγραφική ποιοτική μελέτη με στόχο να καταγράψει τις απόψεις των γονέων για
τις προτιμήσεις των παιδιών σχετικά με την αφήγηση παραμυθιών.Στη
συμμετείχαν 74 γονείς παιδιών

μελέτη

προσχολικής ηλικίας(3-5ετών).Τα δεδομένα

αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. (Pope, 2000) Οι
γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο,με ερωτήσεις
ανοιχτού τύπου.Η συντριπτική πλειοψηφία

των γονέων αναγνώρισε την ισχυρή

δύναμη των παραμυθιών και δήλωσε ότι τα παιδιά τους ακούν παραμύθια
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν την
αφήγηση ως εργαλείο διδασκαλίας, για να απαλύνουν τις ανησυχίες των παιδιών τους
ή για να τους δίνουν παραδείγματα. Όσον αφορά τις προτιμήσεις των παιδιών, τα
περισσότερα επιλέγουν κλασσικά παραμύθια με την Κοκκινοσκουφίτσα να έχει
προτεραιότητα έναντι άλλων διάσημων παραμυθιών. Όλοι οι συμμετέχοντες
αναγνώρισαν το γεγονός ότι τα παιδιά τους διασκεδάζουν και ότι η αφήγηση
λειτουργεί θετικά στη γλωσσική ανάπτυξη,καθώς τα παιδιά μοιράζονται τον
ενθουσιασμό τους για παραμύθια με πολλούς τρόπους, κυρίως μιλώντας και
περιγράφοντας

τον αγαπημένο τους ήρωα. Τέλος, σε σχέση με τους ‹‹κακούς››, τα

παιδιά φαίνεται να είναι ικανοποιημένα ή ανακουφισμένα όταν τιμωρούνται και μόνο
ένας μικρός αριθμός γονέων δήλωσε ότι η σκληρή τιμωρία ‹‹των κακών ›› δημιουργεί
φόβο στα παιδιά τους (Tsitsani, 2012).
Μια συστηματική μελέτη για το παραμύθι στην προσχολική ηλικία και του τρόπου
με

τον

οποίο

το

αντιμετωπίζουν

οι

γονείς

πραγματοποιήθηκε

και

στη

Θεσσαλονίκη.Συμμετείχαν 1115 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, προκειμένου να
διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική οικογένεια αφηγείται ή διαβάζει στο
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παιδί.Παρατηρήθηκαν τα εξής :
α) Τρία στιλ αφήγησης/ανάγνωσης: η αισθητική, η συνεργατική και η διαλογικήδιδακτική αφήγηση/ανάγνωση.
β)Η εμπειρία του παιδιού με το βιβλίο κατά την προσχολική ηλικία εξαρτάται από το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων, την κοινωνική τους τάξη, την περιοχή που μένουν,
το επάγγελμα του πατέρα και τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια.Οικογένειες
ανώτερων μορφωτικοοικονομικών στρωμάτων και μεγάλων αστικών κέντρων
(Θεσσαλονίκη) παρέχουν κατά την προσχολική ηλικία και περισσότερες και
καλύτερες εμπειρίες σχετικά με το παραμύθι σε σύγκριση με οικογένειες κατώτερων
μορφωτικοοικονομικών στρωμάτων ή οικογένειες ημιαστικών και αγροτικών
περιοχών κι έτσι τα παιδιά αποκτούν καλύτερο και πλουσιότερο λεξιλόγιο
γ)Από τα παιδιά των χαμηλών μορφωτικοοικονομικών στρωμάτων φαίνεται να
προτιμάται η τηλεόραση, περισσότερο απ’ το βιβλίο ,ενώ οι επισκέψεις σε παιδικές
βιβλιοθήκες στην προσχολική ηλικία αφορούν παιδιά γονέων ανώτατης εκπαίδευσης
(Νατσιοπούλου, 2002).
Άλλη μια μελέτη τέλος, εξέτασε την επίδραση της άμεσης και της διαδραστικής
διδασκαλίας στο λεξιλόγιο

παιδιών

προσχολικής ηλικίας κατά τη διάρκεια της

ανάγνωσης παραμυθιών .Τα παιδιά προέρχονταν από οικογένειες μεταναστών και τα
ελληνικά ήταν η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα. Συμμετείχαν 87 παιδιά ηλικίας 4-6
ετών από 12 δημόσια Νηπιαγωγεία στο Ρέθυμνο. Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε δύο
πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης,
διαβάστηκαν έξι ιστορίες δύο φορές σε κάθε ομάδα. Στην πρώτη ομάδα, στα παιδιά
δόθηκαν σύντομες εξηγήσεις των λέξεων- στόχων με άμεση διδασκαλία .Στη δεύτερη
ομάδα τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση λέξεων-στόχων, σύμφωνα με
τεχνικές διαδραστικής διδασκαλίας κι οι ιστορίες διαβάστηκαν χωρίς καμία εξήγηση
του λεξιλογίου-στόχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαδραστική διδασκαλία είχε
τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την άμεση διδασκαλία
λεξιλογίου-στόχου (Chlapana, 2014).
Στην παγκόσμια βιβλιογραφία ανακαλύπτουμε έρευνες, που αφορούν την κοινή
ανάγνωση,τη διαλογική ανάγνωση ,την αφήγηση ,την ηλεκτρονική αφήγηση,τη
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σημασία της αφήγησης και της ανάγνωσης παραμυθιών σε τυπικά και μη
αναπτυσσόμενα παιδιά και σε παιδιά με γλωσσικές διαταραχές(Βρετουδάκη, 2018).
Έρευνα που έγινε το 2000 απ’ το Πανεπιστήμιο Carleton

στην Οτάβα του

Καναδά, εξέτασε τ' αποτελέσματα της ανάγνωσης παραμυθιών

στην απόκτηση

λεξιλογίου 32 παιδιών προσχολικής ηλικίας με φτωχές δεξιότητες εκφραστικού
λεξιλογίου. Εξετάστηκε αν τα ευεργετικά αποτελέσματα της ανάγνωσης παραμυθιών
θα ήταν μεγαλύτερα όταν τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά

στη συζήτηση του

παραμυθιού σε σύγκριση με τα παιδιά που συμμετείχαν σε μια απλή ανάγνωση. Η
ανάγνωση βιβλίων πραγματοποιήθηκε σε ομάδες οχτώ παιδιών και σε όλα τα παιδιά
διαβάστηκαν τα ίδια βιβλία, δύο φορές. Τ’ αποτελέσματα αυτής της μελέτης
αποκάλυψαν ότι τα παιδιά μέσω της διαλογικής ανάγνωσης απέκτησαν σημαντικά
μεγαλύτερα οφέλη στο λεξιλόγιο, από ό, τι τα παιδιά της ομάδας απλής ανάγνωσης
(Hargrave, 2000 )Η ποιότητα της ανάγνωσης βιβλίων από τους ενήλικες και το πως
μπορεί να επηρεάσει την ανάδυση του παιδικού γραμματισμού ,ερευνήθηκε σε άλλη
μελέτη.Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα

οφέλη από τρεις

μορφές ανάγνωσης

παραμυθιών από ενήλικες:
-Περιγραφή των εικόνων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης(περιγραφικό στυλ).
-Η έννοια της ιστορίας(στυλ κατανόησης) και
-Ανάγνωση– παράσταση.
Το διάβασμα γινόταν χωρίς διακοπή κι ακολουθούσε η συζήτηση.Στην έρευνα
συμμετείχαν 48 παιδιά ηλικίας 4 ετών στα οποία ανατέθηκαν τυχαία σε ένα από τα
τρία στυλ ανάγνωσης για μια περίοδο 6 εβδομάδων.Φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα οφέλη
στο λεξιλόγιο των παιδιών και στις δεξιότητες αποτύπωσης, είχε το περιγραφικό στυλ
ανάγνωσης, αλλά και η ανάγνωση-παράσταση είχε πολλά οφέλη μόνο όταν
ελήφθησαν υπόψη τα αρχικά επίπεδα δεξιοτήτων των παιδιών (Reese E. L., 2010 ).
Το 2011 οι Lever, R., & Sénéchal, M. σε μια μεγάλη έρευνα μελέτησαν με ποιόν
τρόπο μια παρέμβαση διαλογικής ανάγνωσης βελτιώνει την προφορική αφηγηματική
δομή των νηπίων,κατά τη διάρκεια κοινής ανάγνωσης και επακόλουθης συζήτησης
μεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Η έρευνα σχεδιάστηκε ώστε να καθορίσει, εάν μια
παρέμβαση

διαλογικής

ανάγνωσης θα

μπορούσε να

ενισχύσει τ’ αφηγηματικά
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στοιχεία στο αφηγηματικό λόγο του παιδιού ,μέσω της δραστηριότητας της
επαναδιήγησης αλλά και παραγωγής ιστορίας.Έχοντας υπόψη ότι η διαλογική
ανάγνωση είναι μιά δραστηριότητα κοινής ανάγνωσης μεταξύ ενηλίκου και
παιδιού,που περιλαμβάνει τεχνικές ανάπτυξης ερωτήσεων,για να συμμετάσχουν τα
παιδιά στην προφορική αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης
(Zevenbergen, 2003) ,οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η διαλογική παρέμβαση ανάγνωσης
ιστοριών θα βελτιώσει σημαντικά τις βασικές πτυχές της αφηγηματικής ικανότητας
των νηπίων ,δλδ τη δομή της ιστορίας ,τη γλωσσική πολυπλοκότητα,τη συνοχή και
την αναφορά στα συμφραζόμενα (decontextualized language) και ότι η επανάληψη της
αφήγησης είναι ευκολότερη απ’ότι η παραγωγή μιας ιστορίας.Στην έρευνα
συμμετείχαν 40 αγγλόφωνα παιδιά ηλικίας 5 ετών

από νηπιαγωγεία μιας

μεγαλούπολης στον κεντρικό Καναδά.Τα νηπιαγωγεία βρίσκονταν σε γειτονιές με
πολλές οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.Τα παιδιά επιλέχτηκαν τυχαία και
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:ομάδα διαλογικής ανάγνωσης (9 αγόρια και 12 κορίτσια)
και εναλλακτική ομάδα (9 αγόρια και 10 κορίτσια).Κανένα παιδί δεν είχε δυσκολίες
ακοής

ή κατανόησης των οδηγιών λόγω των αγγλικών ως δεύτερης γλώσσας.Η

μυθιστορηματική αφηγηματική ικανότητα μετρήθηκε χρησιμοποιώντας το Edmonton
Narrative Norms Instrument (ENNI)

234

(Schneider, 2005).Στη δραστηριότητα

αφηγηματικής επαναδιήγησης,τα παιδιά έπρεπε ν’ ακούσουν προσεκτικά την ιστορία
που τους διαβάστηκε και αμέσως μετά, καλούνταν να επαναλάβουν την ίδια ιστορία.
(Schneider, 2005)Στη δραστηριότητα παραγωγής παρουσιάστηκαν στα παιδιά
εικόνες από ένα χωρίς λόγια βιβλίο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως και
έπρεπε να δημιουργήσουν την ιστορία τους βασισμένη στις εικόνες (Schneider, 2005).
Στη διαλογική ανάγνωση χρησιμοποιήθηκε το Read Together, Talk together kit235
(Group, 2006 ). Στο pretest τα παιδιά

και των δυο ομάδων κλήθηκαν να

ολοκληρώσουν πρώτα την επανάληψη της αφήγησης και έπειτα τη δραστηριότητα
παραγωγής αφηγήματος .Το ίδιο έγινε και για την εναλλακτική ομάδα. Στην 8
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Εργαλείο αξιολόγησης της αφήγησης για παιδιά 4 - 9 ετών που περιλαμβάνει τέσσερα, χωρίς λόγια,
βιβλία εικόνων που απεικονίζουν μια σειρά ιστοριών (Schneider, 2005).
235
Εργαλείο διαλογικής ανάγνωσης με 20 πολύχρωμα εικονογραφημένα βιβλία κατάλληλα για παιδιά
4-5 ετών (Whitehurst G. J., 1994).
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εβδομάδων

παρέμβαση,

κάθε εβδομάδα,

σε

έγιναν

δύο

συνεδρίες

ομάδες των

2-4

παιδιών

διαλογικής
για

20'.Το

ανάγνωσης
posttest έγινε

2 εβδομάδες αμέσως μετά τη παρέμβαση .Η έρευνα έδειξε τα εξής:
-Δεν επηρεάζονται όλες οι αφηγηματικές δεξιότητες από τη διαλογική συζήτηση κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης παραμυθιών.
-Οι συνεδρίες κοινής διαλογικής ανάγνωσης, αύξησαν σημαντικά την ενσωμάτωση
δομικών συστατικών από τα παιδιά, στην παραγωγή και στην επαναδιήγηση των
αφηγημάτων τους.
-Παρατηρήθηκαν οφέλη εκφραστικού λεξιλογίου, σύμφωνα με ευρήματα και άλλων
ερευνών (Mol S. E., 2008)
-Η διαλογική ανάγνωση δεν επηρέασε την πολυπλοκότητα της γλώσσας στα
αφηγήματα των παιδιών
-Τα αφηγηματικά στοιχεία που σχετίζονται με την κατανόηση ιστορίας επηρεάστηκαν
σημαντικά απ’τη διαλογική ανάγνωση
-Η δραστηριότητα επανάληψης της αφήγησης βρέθηκε να είναι ευκολότερη από τη
δραστηριότητα παραγωγής ,όπως αποδεικνύοον κι άλλες έρευνες( (Coelho, 2002),
(Merritt, 1989)).και
-Η επίδραση της διαλογικής ανάγνωσης στις αφηγηματικές δεξιότητες (Zevenbergen
A. A., 2003) , ήταν μέτρια (Lever, 2011).
Οι Sim, S., & Berthelsen, D. (2014) σε μια μελέτη τους το 2014 εξέτασαν κι αυτοί
,τις εμπειρίες των γονέων σε ένα πρόγραμμα διαλογικής ανάγνωσης με νήπια ηλικίας
2-5 ετών Οι συμμετέχοντες -52 παιδιά με τους γονείς τους- χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες.Φάνηκε λοιπόν ότι η κοινή ανάγνωση παραμυθιών είχε θετική επίδραση στο
λεξιλόγιο των παιδιών και στον αφηγηματικό τους λόγο (Sim, 2014).
Σε μια άλλη έρευνα μελετήθηκαν οι επιδράσεις της αφήγησης και της ανάγνωσης
παραμυθιών στην πολυπλοκότητα του λόγου και στην κατανόηση της ιστορίας απ’ τα
παιδιά. Συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών ,που χωρίστηκαν σε δύο ομαδες,(Α
& Β) κι άκουσαν 24 ίδιες ιστορίες .Στην ομάδα ομάδα Α έγινε αφήγηση του
παραμυθιού και στην ομαδα Β ανάγνωση. Βρέθηκε ότι τόσο η αφήγηση όσο και η
ανάγνωση παραμυθιών επηρεάζουν την ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας και την
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κατανόηση των παραμυθιών απ’ τα μικρά παιδιά. Η αφήγηση αυξάνει την ικανότητα
κατανόησης του προφορικού λόγου,ενώ η ανάγνωση βελτιώνει

τη γλωσσική

πολυπλοκότητα της παιδικής γλώσσας (Isbell, 2004; Tager-Flusberg, 2003).
Το 2018 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σε πέντε νηπιαγωγεία στην πόλη
Würzburg της Γερμανίας και συμμετείχαν 63 παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Οι γονείς
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων που έδειξε ότι το 41,3%
των μητέρων και το 44,4% των πατέρων είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση δλδ
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από το γερμανικό μέσο όρο. Από τους γονείς, το
25,6% γεννήθηκε σε μια χώρα εκτός της Γερμανίας. Σε ποσοστό 71,4% η γλώσσα που
ομιλείται στο σπίτι ήταν γερμανική, 28,6% άλλη γλώσσα ή γερμανική και άλλη
γλώσσα μαζί. Η έρευνα κάλυψε μια εβδομάδα ανά νηπιαγωγείο.Τα παιδιά χωρίστηκαν
τυχαία σε 2 ομάδες, ομάδα ανάγνωσης και ομάδα αφήγησης.Χρησιμοποιήθηκαν δύο
παραμύθια ,μία φορά με ανάγνωση και μια με αφήγηση κι έτσι κάθε παιδί άκουσε
και τις δύο ιστορίες.Στο τέλος ζητήθηκε απ’ τα παιδιά να αναδιηγηθούν τις ιστορίες
σε μαριονέτα που κρατούσαν στο χέρι. (Reese E. S., 2011)Το αντιληπτικό

και

εκφραστικό τους λεξιλόγιο αξιολογήθηκε με την κλίμακα Wechsler Intelligence III
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προσαρμοσμένη στα γερμανικά (Kaufman, 1994) .Τα παραμύθια

χρησιμοποιήθηκαν για την παρέμβαση ήταν τα: Die alte Frau im Wald

237

που
και Die

Bienenkönigin238 (Grimm, 2016). Τ’ αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τόσο
ανάγνωση όσο και η αφήγηση παραμυθιών

η

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην

ανάπτυξη του λεξιλογίου στην προσχολική ηλικία ,ιδίως όταν συνδυάζονται με
επεξήγηση των νέων λέξεων (Vaahtoranta, 2018).
Κατά το σχολικό έτος 2010/2011 έρευνα έγινε και σε νηπιαγωγεία στην πολη της
Βαρσοβίας ,που σύγκρινε την πρωτοτυπία, το μήκος, τον αριθμό των νεολογισμών και
τη συντακτική πολυπλοκότητα των παραμυθιών που δημιουργήθηκαν με το

236

Είναι ένα ψυχομετρικό τέστ που μετρά διαφορετικές πτυχές της νοημοσύνης ,σχεδιασμένο για
παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Το συγκεκριμενο τέστ κυκλοφόρησε το 2014(πέμπτη έκδοση
WISC-V ) (Kaufman, 1994).
237
Η ηλικιωμένη γυναίκα στο δάσος
238
Η Βασίλισσα των μελισσών.
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‹‹Storyline››

239

(Bell S. &., 2006) και το ‹‹Pyramid Associations››

240

(Gralewski,

2004).Έχει πολλές εφαρμογές, μία από τις οποίες είναι η δημιουργία ιστοριών
(Kujawski, 2000). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η σύγκριση αυτής
της μεθόδου με το ‹‹Storyline ››Και οι δύο μέθοδοι λοιπόν αναπτύχθηκαν για να
ενισχύσουν τις γλωσσικές ικανότητες και τη δημιουργική σκέψη των παιδιών . Στην
έρευνα συμμετείχαν 128 παιδιά ηλικίας 5 ετών από Νηπιαγωγεία της Βαρσοβίας,
κατά το σχολικό έτος 2010/2011. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 14 ομάδες, πέντε παιδιά
ανά ομάδα και κλήθηκαν ν’ αφηγηθούν παραμύθια χρησιμοποιώντας είτε τη μέθοδο
‹‹Storyline››(SL) είτε τη μέθοδο ‹‹Association Pyramid›› (AP) ,κατά τη διάρκεια
τεσσάρων δραστηριοτήτων ρουτίνας. Τ’ αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ιστορίες που
αναπτύχθηκαν και με τις δυο μεθόδους ( SL και AP) είναι γλωσσικά πρωτότυπες κι
ενισχύθηκε

η γλωσσική παραγωγή των παιδιών

κι η δημιουργική τους σκέψη

(Smogorzewska, 2019).
Σε νηπιαγωγεία στη Philadelphia

των ΗΠΑ το 2006 έρευνα

εξέτασε αν οι

δραστηριότητες κοινής ανάγνωσης παραμυθιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
βοηθούν

στην

Έγινε σύγκριση στα

απόκτηση νέων λέξεων με εκμαιευτικές ή μη ερωτήσεις.
είδη

παραμυθιών, προκειμένου να

ερωτήσεων
καθοριστεί

κατά

τη

διάρκεια της ανάγνωσης

εάν

οι

ερωτήσεις

εκμαίευσης

λεξιλογίου είναι αποτελεσματικότερες στην εκμάθηση λεξιλογίου συγκριτικά με τις
μη εκμαιευτικές.Εξετάστηκαν τα αποτελέσματα των δύο ειδών ερωτήσεων τόσο στη
λεκτική όσο και στην εκφραστική αύξηση του λεξιλογίου.Ανεξάρτητα από το πώς
αξιολογείται η αρχική ικανότητα λεξιλογίου,τα παιδιά με υψηλή αρχική ικανότητα
παρουσιάζουν μεγαλύτερα οφέλη στη γνώση λέξης ,απ’ότι τα παιδιά με χαμηλότερη
αρχικά ικανότητα( (Ewers, 1999),(Penno, 2002)).Με βάση την επίδραση αυτή, οι
ερευνητές υπέθεσαν ότι τα παιδιά με πλουσιότερα αρχικά δεκτικά λεξιλόγια θα
239

‹‹Storyline››είναι μια διδακτική μέθοδος, που δημιουργήθηκε από τους Bell, Harkness και Rendall
από το Strathclyde University, Glasgow. Οι μαθητές δημιουργούν ένα σενάριο και τους χαρακτήρες
του με την φαντασία κι αποφασίζουν για την πορεία της ιστορίας (Bell S. &., 2006).
240
Το ‹‹ Pyramid Associations ›› απ’τη άλλη είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον Kujawski,
ένας Πολωνό ερευνητή και χρησιμοποιείται στην επίλυση προβλημάτων (Gralewski, 2004). Η αξία
της έγκειται στο ότι δίνει τη δυνατότητα, οι παρεχόμενες πληροφορίες να μετατρέπονται σ’ ένα
ενιαίο κείμενο (Kujawski, 2000) .
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μάθαιναν περισσότερες από τις λέξεις-στόχους του λεξιλογίου κατά τη διάρκεια των
συνεδριών

ανάγνωσης,

απ’ότι

τα

παιδιά

με

τα

φτωχότερα

αρχικά

λεξιλόγια,ανεξάρτητα απ’το είδος των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν.Στην έρευνα
συμμετείχαν 35 παιδιά 3 ετών, εγγεγραμμένα σε κέντρα παιδικής φροντίδας ή σε
Νηπιαγωγείο που εξυπηρετούν τις μεσαίες και ανώτερες τάξεις στην περιοχή
αυτή.Τα παιδιά ορίστηκαν τυχαία σε μια από τις τρεις ομάδες ερωτήσεων :
1η ομάδα: Ερωτήσεις εκμαίευσης λεξιλογίου (11 παιδιά).Οι ερωτήσεις που
εκμαιεύουν λεξιλόγιο απαιτούσαν από τα παιδιά ν’ απαντήσουν με τις νέες λέξεις –
στόχο από την ιστορία
2η ομάδα :Μη εκμαιευτικές ερωτήσεις(12 παιδιά).(Για παράδειγμα « Τι χρώμα
είναι η παγόδα

;»

η

3 ομάδα : Ομάδα ελέγχου (12 παιδιά) . Καμία ερώτηση δεν υποβλήθηκε στα
παιδιά.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Peabody Picture Vocabulary TestIII (PPVT-ΙΙΙ)241,το New Word Production Test

242

(NWPT) και το New Word

Comprehension Test 243(NWCT).
Τρία πρωτότυπα παραμύθια (Rump, 2005)σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι ιστορίες να
είναι μεν άγνωστες ,αλλά κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών.Τα παραμύθια
διαβάστηκαν 3 φορές και υποβλήθηκαν ερωτήσεις (εκμαιευτικές και μη )στα
παιδιά.,έξι διαφορετικές κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων αναγνώσεων και 3 κατά την
τελευταία ανάγνωση.Στις συνεδρίες παρέμβασης τα παιδιά συναντήθηκαν με τον
ερευνητή σε ένα ήρεμο μέρος στο νηπιαγωγείο και είχαν μια φιλική συζήτηση. Η
έρευνα έδειξε ότι η κατανόηση νέων λέξεων αυξήθηκε περισσότερο και στις δυο
καταστάσεις ερωτήσεων συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Επομένως ο τύπος των
ερωτήσεων δεν είναι τόσο σημαντικός για την εκμάθηση λέξεων και παρατηρήθηκε

241

Γενικό τεστ κατανόησης λεξιλογίου,όπου το παιδί ταιριάζει μια προφορική λέξη απ’τον ερευνητή
με μιά από τέσσερις εικόνες που παρουσιάζονται σε πίνακα (Dunn, 2007).
242
Αξιολογεί τη δυνατότητα των παιδιών να παραγάγουν τις λέξεις-στόχους δηλαδή την
εκφραστική γνώση του λεξιλογίου (Dell, 2014).
243
Αξιολογεί την κατανόηση από τα παιδιά των λέξεων – στόχων,δηλαδή τη δεκτική γνώση λεξιλογίου
(Golinkoff, 1987).
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απουσία

της

«επίδρασης του Matthew»244

.Τα παιδιά με πλουσιότερο

(Nicholson,

λεξιλόγιο στην αρχή της μελέτης

δεν

1992)
αύξησαν

τη γνώση των νέων λέξεων από τις ιστορίες περισσότερο από τα παιδιά με φτωχότερα
αρχικά λεξιλόγια..Οι εκμαιευτικές ερωτήσεις που απαιτούν από το παιδί να
χρησιμοποιήσει νέο λεξιλόγιο δεν ωφελούν την ανάπτυξη της γνώσης δεκτικού ή
εκφραστικού λεξιλογίου των παιδιών κι οι ερωτήσεις που εστιάζουν στο
νέο λεξιλόγιο

βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τις νέες λέξεις.Κατά συνέπεια

είναι χρησιμότερο το να θέτεις στα παιδιά ερωτήσεις για τις νέες λέξεις,απ’ το να μη
τα εμπλέκεις ενεργά στη συζήτηση της ιστορίας (Walsh, 2006) .
Η διαλογική ανάγνωση παραμυθιών φαίνεται ότι έχει θετικές επιπτώσεις στην
επαναδιήγηση ιστοριών και σε παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες.Αυτό αποδεικνύει
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2016 σε νηπιαγωγεία
φοιτούσαν παιδιά τυπικής ανάπτυξης με

στη Νότια Κορέα ,που

γλωσσικές διαταραχές, ηλικίας 5 και 6

ετών.Οι στρατηγικές της «διαλογικής ανάγνωσης» αποκάλυψαν ισχυρές επιδράσεις
στη δομή της επαναδιήγησης των ιστοριών στα παιδιά αυτά (Kang, 2016) .
Οι έρευνες για τη βελτίωση της κατανόησης σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών με
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
αξιολογήθηκε

η επίδραση
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(SLI), είναι ελάχιστες.Στην έρευνα που ακολουθεί
της διαλογικής ανάγνωσης σε συνδυασμό με

προκαθορισμένα ερωτήματα και συμβουλές. Δεκαέξι παιδιά με διάγνωση SLI ηλικίας

244

Σύμφωνα με τη θεωρία Matthew Effects, οι δεξιότητες γραμματισμού χτίζονται η μια πάνω στον
άλλη σαν μια χιονοστιβάδα και τα παιδιά που ξεκινούν με ισχυρότερα αρχικά θεμελιώδη
αναγνωστικά προσόντα θα αναπτύξουν τις αναγνωστικές τους ικανότητες με ταχύτερο ρυθμό. Κατά
συνέπεια είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας που ενδέχεται ν’
διατρέχουν κίνδυνο ν’ αποτύχουν αργότερα στην ανάγνωση. Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης,
όπως το Head Start, σχεδιάστηκαν ώστε πολύ μικρά παιδιά από μειονεκτικές κοινότητες να
εκτείθενται σε υψηλής ποιότητας γλωσσικές εμπειρίες, προκειμένου να βοηθηθούν για ν’ αναπτύξουν
τις θεμελιώδεις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την μετέπειτα σχολική τους επιτυχία
(Cunningham, 2014).

245

Σημαντική διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας στον προφορικό λόγο,στη γλωσσική ανάπτυξη
κυρίως στον τομέα της μορφής και της σύνταξης του λόγου ,με σοβαρές αλλά μεμονωμένες
διαταραχές στη γλωσσική ικανότητα και δεν συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, εμφανή νευρολογική
βλάβη ή διαταραχή ακοής. λόγω διαταραχής στη. Υπάρχει από την γέννηση ,δεν είναι αποτέλεσμα
κάποιας ασθένειας ή κάποιου ψυχολογικού τραύματος (Conti‐Ramsden, 2001).
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4-6 συμμετείχαν σε 10 εβδομαδιαίες συνεδρίες θεραπείας. Η περίοδος αναφοράς και η
περίοδος συντήρησης καταγράφηκαν επίσης σε πίνακα. Δύο πειραματικά μέτρα και
μια τυποποιημένη δοκιμή αποκάλυψαν ότι οι συνολικές βαθμολογίες των παιδιών και
η ποιότητα των απαντήσεών τους μετά την παρέμβαση

βελτιώθηκαν κι ότι μια

συστηματικά σχεδιασμένη παρέμβαση που εστιάζει στην κατανόηση συγκεκριμένων
τύπων ερωτήσεων που απαιτούν συμβολισμό και τη χρήση προσεκτικά σχεδιασμένης
στρατηγικής για τη συζήτηση, μπορεί να είναι επωφελής (Desmarais, 2013).
Μια παρόμοια έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2014 σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
όμως με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

246

(ASD) σε Νηπιαγωγεία της

Washington που συμμετείχαν σ’ ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της
Βόρειας Καρολίνας

247

. Οι ερευνητές είχαν υπόψη τους ότι ,τα παιδιά με διαταραχές

στο φάσμα του αυτισμού (ASD), παρά την δυσλειτουργία στις κοινωνικές και
επικοινωνιακές τους δεξιότητες παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα στην έκφραση
και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων συμπεριφοράς τους (Jones W. &., 2009) .Έτσι
θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ν’ αξιολογηθούν οι δεξιότητες που σχετίζονται με την
αναγνωστική ετοιμότητα (Nation, 2006). Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα παιδιά με ASD
κατακτούν μηχανικά την ανάγνωση ή τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης της γλώσσας,
κι αν ακόμη τελικά το καταφέρουν, έχουν δυσκολία στην κατανόηση( (Huemer,
2010), (Mayes, 2003), (Nation, 2006)).Τα παιδιά με ASD, είναι σχεδόν απίθανο να
ζητήσουν ή να απολαύσουν κοινή ανάγνωση σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους
(Lanter, 2012) κι όταν συμμετέχουν σ’ αυτή, παρακολουθούν τη δραστηριότητα για
λιγότερο χρόνο (Watson et αϊ., 1996). Κι ενώ τα περισσότερα αναπτύσσουν τελικά
λόγο (εκτιμήσεις 75% -90%,) (Rogers, 2006) εξακολουθούν ν’ αντιμετωπίζουν
προβλήματα με την πραγματικότητα και τις κοινωνικές πτυχές της γλώσσας (Leekam,
2007). Κατά συνέπεια δύσκολα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με
246

Η Αυτιστική Διαταραχή, γνωστή και ως Αυτισμός, εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων
Αναπτυξιακών Διαταραχών. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε
πολλούς τομείς της ανάπτυξης ταυτόχρονα, γι αυτό και ονομάζονται « διάχυτες ».Τα πιο σοβαρά
ελλείμματα όμως παρουσιάζονται στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των δεξιοτήτων
της επικοινωνίας. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από στερεοτυπικές μορφές συμπεριφοράς,
ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων (Κάκουρος, 2006).
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University of North Carolina at Chapel Hill.
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την

ανάγνωση

ή

αφήγηση

παραμυθιών

(Tager-Flusberg,

2003).Αυτά

τα

χαρακτηριστικά μπορούν να αποθαρρύνουν τους ενήλικες απ’ το να διαβάζουν σε
παιδιά με ASD, ή όταν διαβάζουν στα παιδιά αυτά, η ανάγνωση συχνά να γίνεται
τελετουργική και να επικεντρώνεται σε μερικά άκρως προτιμώμενα βιβλία (TagerFlusberg, 2003) .Εντούτοις, τα παιδιά με ASD είναι σε θέση να συμμετάσχουν με
επιτυχία στην κοινή ανάγνωση όταν γίνονται προσαρμογές στη δραστηριότητα, όπως
απλοποίηση κειμένου (Mucchetti, 2013). Έτσι η έρευνα επικεντρώθηκε στις
συμβατικές δεξιότητες γραμματισμού για άτομα με ASD,ακόμη ίσως και λιγότερο
στις αναδυόμενες δεξιότητες και πρακτικές γραμματισμού (Whitehurst G. J.-M.,
1988). Στόχος της ήταν να ερευνήσει την ικανότητα

ενεργού συμμετοχής στην

ανάγνωση παραμυθιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με ASD. Στην έρευνα
συμμετείχαν 3 αγόρια προσχολικής ηλικίας με διάγνωση ASD. Τα δεδομένα της
έρευνας δεν είναι τόσο ευδιάκριτα στο αν η διαλογική ανάγνωση επηρέασε την
αυθόρμητη γλώσσα ή εάν η γλωσσική επικοινωνία οφείλονταν στις απαντήσεις των
παιδιών όταν ρωτούνταν απ’ τους ερευνητές.Ώστόσο ακόμη και για τα παιδιά με ASD
η διαλογική ανάγνωση αποτελεί κίνητρο εμπλοκής καθώς βελτιώνει και αυξάνει τη
λεκτική συμμετοχή των παιδιών (Fleury, 2014).
Η δίγλωσση διαλογική ανάγνωση παραμυθιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
τυπικής ανάπτυξης ,οι επιπτώσεις της αφήγησης και των πρακτικών ανάγνωσης στο
σπίτι για την εκμάθηση λεξιλογίου ,απ’ την ανάγνωση παραμυθιών,εξετάστηκαν σε
μια έρευνα που έγινε από το Boston University248.Οι γονείς συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγια σχετικά με τη συχνότητα, το περιεχόμενο και τη γλώσσα των
πρακτικών ανάγνωσης στο σπίτι. Ογδόντα παιδιά τυπικής ανάπτυξης,ηλικίας 4-6 ετών
με μητρική γλώσσα τα πορτογαλικά και δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα τα
αγγλικά,χωρίστηκαν σε 2 ομάδες,μία πειραματική και μία ελέγχου.Τα παιδιά άκουσαν
οχτώ επιλεγμένα βιβλία ,τρεις φορές σε μια περίοδο 3 εβδομάδων ,με πλούσιες
λεξιλογικές εξηγήσεις κι η ομάδα ελέγχου άκουσε τα παραμύθια

χωρίς

εξηγήσεις.Αποδείχτηκε ότι η πλούσια εξήγηση, το αρχικό λεξιλόγιο στ’ αγγλικά και η

248

Μασαχουσέτη ,Ηνωμένες Πολιτείες

194

συχνότητα της ανάγνωσης στο σπίτι, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του
λεξιλογίου και στις δυο γλώσσες (ELL. Collins, 2010).
Ομοίως η δίγλωσση διαλογική ανάγνωση παραμυθιών σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας με αργή ανάπτυξη εκφραστικού λεξιλογίου μελετήθηκε κι αυτή ,σε μια
έρευνα που έγινε το 2010.Η παρέμβαση έγινε στα αγγλικά και στα

ισπανικά

ταυτόχρονα Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες,ομάδα ελέγχου και ομάδα
παρέμβασης.Τα παιδιά στην ομάδα παρέμβασης έμαθαν σημαντικά περισσότερες
λέξεις-στόχους σε κάθε γλώσσα μετά την παρέμβαση από ότι τα παιδιά στην ομάδα
ελέγχου (Tsybina, 2010 ) .
Εκτός απ’ τα έντυπα παραμύθια υπάρχουν πλέον πολλά και σε ηλεκτρονική
μορφή (Μαλαφάντης Κ. , 2010) που συνδυάζουν κείμενο ,εικόνα και πιθανότατα
ήχο(μουσική ή ηχογραφημένη αφήγηση)( (Christianakis, 2002), (Π.Ι., 2009)). Μια
έρευνα σε νηπιαγωγεία στη Philadelphia στιις ΗΠΑ το 2013,μελέτησε λοιπόν τον
αντίκτυπο της ανάγνωσης παραμυθιών σε ηλεκτρονική μορφή (βιβλία CD-ROM, ebooks), στον πρώιμο γραμματισμό των νηπίων.Σ’ αυτή συμμετείχαν 15 γονείς με τα
παιδιά τους και χρησιμοποιήθηκαν πέντε ηλεκτρονικά βιβλία από το σύστημα
Μάθησης Fisher-Price Power Touch.249Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η παρουσία
ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών επηρεάζει αρνητικά τη διαλογική ανάγνωση μεταξύ
γονέα-παιδιού και την κατανόηση της ιστορίας από τα παιδιά (Parish‐Morris, 2013).

3.3.Δραστηριότητες γλωσσικής ενίσχυσης μέσα απ’το παραμύθι
Τα παραμύθια μπορούν «ν’αξιοποιηθούν στην ψυχαγωγία των παιδιών και
στη γλωσσική τους ανάπτυξη με διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να είναι: η
αφήγηση, η αφήγηση με επίδειξη εικόνων, η ανάγνωση, η ανάγνωση με επίδειξη
249

Το Power Touch Learning System κυκλοφόρησε από τη Fisher-Price το 2003 και είναι σχεδιασμένο
για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών.Πρόκειται για ένα φορητό παιχνίδι δύο βιβλίων με σπειροειδές
δέσιμο και δυο κασέτες (laptop-style toy) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαδραστικά
παιχνίδια ανάγνωσης και μάθησης. Μια ενσωματωμένη γραφίδα μαζί με μια σειρά λειτουργικών
κουμπιών επιτρέπει στο παιδί να εξερευνήσει το βιβλίο και το περιεχόμενό του (fisher-price, 2013).
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εικόνων, η ανάγνωση με παύσεις, η αναδιήγηση, η αναδιήγηση με εικόνες, τα
παιχνίδια με κάρτες, η εικονογράφηση, η δραματοποίηση, τα δρώμενα, τα παιχνίδια
ρόλου, το κουκλοθέατρο, η μουσική-μελοποίηση, η χειροτεχνία, η προβολή ταινιών
με παραμύθια, τα αυτοσχέδια παραμύθια, τα ημιτελή παραμύθια, η ακρόαση
παραμυθιών, η παραμυθοσαλάτα ,οι γλωσσικές απασχολήσεις, οι δημιουργικές
κατασκευές, τα παραμύθια κόμικς, η δημιουργία παραμυθιών ,η διασκευή
παραμυθιών και τα παιχνίδια μεταμφίεσης»

(Μαλαφάντης Κ. , 2007) .Οι

δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται

στις ανάγκες και στα

ενδιαφέροντα των παιδιών, για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η
ψυχαγωγία, μέσα από την δημιουργική συνεργασία ,την συμμετοχή και την μάθηση
(Zitzlsperger, 1999 ) .
Το παραμύθι μπορεί και πρέπει να αξιοποιείται μέσα από πολλές δραστηριότητες
, με στόχο τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (ΥΠΕΘ, 2016) αφού μπορεί να
λειτουργήσει ως μια πρώιμη μορφή διδασκαλίας και μάθησης (Egan, 1999)Οι
προτεινόμενες δραστηριότητες που ακολουθούν, στηρίζονται «στον κοινωνικό
εποικοδομισμό» του Vygotsky, που υποστηρίζει ότι κάθε παιδί « κτίζει το δικό του
νοητικό κόσμο, στηριζόμενο στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του δια μέσου
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ,μέσα στο περιβάλλον που ζει κι αναπτύσσεται»
(Vygotsky, 2008) .

3.3.1.Η αφήγηση του παραμυθιού
Αφήγηση είναι η «παραστατική µεταφορά µιας µυθοπλαστικά αυτοσχέδιας ή
κατά παράδοσιν κατασκευασµένης ή πραγµατικής-βιωµατικής ιστορίας µε τη µορφή
του δρώµενου (performance)» παρουσία ακροατών, που μπορεί να συµµετέχουν
παθητικά ή ενεργητικά (Πελασγός, 2007), µια δυναµική σχέση µεταξύ αφηγούµενης
ιστορίας και ακροατή ,που εµπλουτίζεται από το προσωπικό ύφος της φωνής του
αφηγητή (Pellowski, 1977), μετουσιώνοντας την αφήγηση

σε

βιωµατική

επικοινωνιακή πράξη, σε «γέφυρες πολιτισμού» (Ghosn, 2002) και «συλλογικής
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μνήμης των πανανθρώπινων αξιών»( (Livo, 1986 ) (Booth, 2000) ).Η αφήγηση έχει
διττό χαρακτήρα,δρα σ’ένα προληπτικό στάδιο και παράλληλα αποκαθιστά την
ψυχική υγεία (Πελασγός, 2007) .
Ο Niles, J. D. (2010) υποστηρίζει ότι ‹‹θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς
την ανθρώπινη ζωή χωρίς ιστορίες, μύθους, μπαλάντες, λαϊκά παραμύθια και
θρύλους γιατί μέσω της κοινωνικής λειτουργίας της αφήγησης ιστοριών οι άνθρωποι
έχουν ένα παρελθόν›› (Niles, 2010). Έτσι κι ο homo narrans, έδινε «νόηµα στην
καθηµερινή του εµπειρία µέσα από τον συµβολικό λόγο των παραµυθιών» (Niles,
2010).
Η αφήγηση συμβάλλει στη γνωστική, κοινωνική ,συναισθηματική και γλωσσική
ανάπτυξη του παιδιού (Beard, 1991), στην εμπέδωση των εννοιών του χρόνου,του
μεγέθους,του σχήματος και της χρονικής αλληλουχίας γεγονότων (Whitehead, 2007).
Η επανάληψη λέξεων και φράσεων στο παραμύθι, δημιουργεί μοτίβα που ενισχύουν
τις δεξιότητες συγκέντρωσης και κατανόησης του προφορικού λόγου (Ellis, 1991)
,την επανάληψη από το παιδί αυτών των γλωσσικών μοτίβων,την απομνημόνευση
ρίμων,τη χρήση ρηματικών προτάσεων (Curenton, 2007) και την καλλιέργια των
επικοινωνιακών του δεξιοτήτων (Phillips, 1993) .
Το παραμύθι ενισχύει την αφηγηματική ικανότητα του παιδιού , τον
γραμματισμό όταν γίνεται από κοινού ανάγνωση αφηγηματικών παραμυθιών
ανάμεσα στον ενήλικα και το παιδί (Heath, 1982) και τον αναδυόμενο γραμματισμό
στην προσχολική ηλικία (early childhood) (Dickinson, 1991).
Αναπτύσσει τις εκφραστικές και δεκτικές γλωσσικές δεξιότητες, (Roskos, 2009)
τη

φωνολογική ενημερότητα

(Greenhalgh, 2001) και γενικότερα ενισχύει τη

γλωσσική ανάπτυξη (Pontin, 2002). Η αφήγηση γίνεται έτσι ένα εργαλείο για να
καθοριστεί η τυπική ή η άτυπη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού (Crystal & Varley,
1998), καθώς αυτό χρησιμοποιεί περισσότερο περιγραφική γλώσσα στις προφορικές
αφηγήσεις

του

(Eisenberg,

2008).Συμβάλλει

στην

διαφορετικών τύπων νοημοσύνης του παιδιού, ιδιαίτερα

παράλληλη

ανάπτυξη

της συναισθηματικής

νοημοσύνης (Mello, 2001), της αυτοαντίληψης και της ανακάλυψης της ταυτότητας
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(Paley, 1990) ,στην ανάπτυξη της φαντασίας (Gallas, 1994),της ηθικής (Zak, 2014),
ενισχύει την πολιτισμική ευαισθησία (McCabe, 1997) και ενεργοποιεί τα τμήματα
του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την δημιουργία φαντασιώσεων ,εικόνων
(Zak, 2014), του λόγου και της ομιλίας ,της έκφρασης και της ενσυναίσθησης (Zak,
2014).
Η αφήγηση του παραμυθιού αποτελεί γλωσσική άσκηση μεγάλης σημασίας
((Μαλαφάντης, 2006), (Halliwell, 1992)), επιδρά θετικά στην κατάκτηση εννοιών
(Reese, 1999) καθώς μέσα απ’τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα (Robbins, 1994) ή τις
«κλιμακωτές επαναλήψεις περιστατικών και καταστάσεων που υπάρχουν σ’αυτά»
(Ντούλια, 2010) ,εξασκεί την αυτοσυγκέντρωση ,την εστίαση της προσοχής και την
αυτοματοποίηση

ήχων (Colins, 2010). Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα

ενδιαφέρουσας κλιμάκωσης είναι το παραμύθι της Σουσουράδας ,από τους «Μύθους
περί πτηνών»
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και την εν αγωνία προσπάθειά της να μπορέσει να ξαναβρεί τα

παιδιά της (Σπυροπούλου, 1998): «Σύννεφο, συννεφάκι, βρέξε στη γη νεράκι, να
κάμει χορταράκι, να φάει το προβατάκι, να δώσει γαλατάκι, να πάρει ο βοσκός του,
να πήξει το τυράκι, να δώσω της γριούλας, να φάει το ψωμάκι, να μου δώσει την
ουρά μου, να πετάξω στα παιδιά μου…» (Ντούλια, 2010). Το κάθε παιδί βέβαια
«αντιδρά στην αφήγηση του παραμυθιού, ανάλογα με το χαρακτήρα του, την
προσωπικότητά του, την ιδιοσυγκρασία του, τη φαντασία του και την ευαισθησία
του.Αναμφισβήτητα όμως ανάλογα με τα κρυμμένα δεδομένα του υποσυνειδήτου
του» (Jean, 1996).Η αφήγηση μπορεί τέλος να εμπλουτιστεί και με διάφορους
δημιουργικούς τρόπους όπως η δραματοποίηση ,το παιχνίδι ρόλων κ.λ.π.
(Martinovich, 2005).
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‹‹Οι περισσότεροι «Μύθοι περί πτηνών» είναι λαϊκοί μύθοι. Η συλλογή περιλαμβάνει 30 μύθους
που αναφέρονται σε πτηνά της πατρίδας μας, οι οποίοι έχουν διασκευαστεί και αναπλαστεί
λογοτεχνικά. Μέσα από συναρπαστικά θέματα, αλληγορίες και σύμβολα δίνεται η δυνατότητα στο
παιδί της πόλης να γνωρίσει φυσικά και αβίαστα ένα κομμάτι του κόσμου που το περιβάλλει και που
του είναι σχεδόν άγνωστο, τα ζώα, τα πτηνά και τα φυτά και κατ' επέκταση να ευαισθητοποιηθεί
οικολογικά. Με συνοπτικό και σαφή τρόπο και πρωταγωνιστές τα πτηνά, επισημαίνονται οι
ανθρώπινες αδυναμίες, τ’ ανθρώπινα ελαττώματα και πάθη, το ήθος, οι αξίες και τα μηνύματα που
μεταδίδονται μέσω των μύθων. Τα γλωσσικά παιχνίδια, οι παροιμίες και τα αινίγματα που συνοδεύουν
τους μύθους, βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν το βαθύτερο νόημα των λέξεων και ν' ασκηθούν
στην πολύπλευρη και πολυδιάστατη χρήση τους. Οι μύθοι είναι περιουσία της τέχνης, ανεξάντλητη
πηγή ιδεών και γοητευτικών εικόνων, πρότυπα αξιών και ποίησης›› (Σπυροπούλου, 1998).
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3.3.1.1.Το παιδί ως αφηγητής
Όπως η γλώσσα στο σύνολό της, έτσι και ο αφηγηματικός λόγος, ως μια επί
μέρους ικανότητα, εξελίσσεται σχετικά αργά κατά τη διάρκεια της προσχολικής και
της σχολικής ηλικίας και μόνο κατά την ηλικία των 9-10 ετών μπορεί να θεωρηθεί
ότι ένα παιδί έχει αναπτύξει σφαιρικά μια καλή οργάνωση της αφήγησής του
(Peterson, 1992) . Τα περισσότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας πριν ακόμη
φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο έχουν έρθει σε επαφή με

το παραμύθι γραπτό ή

προφορικό (Riley, 2007), κατανοούν την έννοια της αφήγησης (Harrett, 2005) κι
αναγνωρίζουν τι είναι ένα παραμύθι ή ποιός είναι ο κεντρικός ήρωας (Loizou,
2011).Οι διηγήσεις των παιδιών (George-Remy, 1991) χωρίζονται σε προσωπικές,
δηλ. πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί στο παιδί ή στην οικογένεια του κατά
το παρελθόν και σε φανταστικές, δηλαδή αφήγηση μιας γνωστής ή πρωτότυπης
ιστορίας, την οποία ενθαρρύνονται να λένε συνήθως στο νηπιαγωγείο (GlennApplegate, 2010) .
Μετά τους πρώτους 18 μήνες, που τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τον
προφορικό λόγο, ξεκινούν να λένε και τις πρώτες τους ιστορίες (Eriksson, 2012),
αρχικά ως ατομικό μονόλογο (Sokolov, 1971) και στη συνέχεια ως αφηγηματική
ιστορία μ’έναν τίτλο ή αρχή, ένα τέλος, μία σειρά γεγονότων με

κορύφωση

(Broström, 2002) και χρήση παρελθόντα χρόνου (Pitcher, 1978).
Έρευνα σε παιδιά 5 - 6,5 ετών αποκάλυψε ότι μόνο το 33% των παιδιών βάζει
τίτλο στις ιστορίες του, το 78% των παιδιών φτιάχνει μία αρχή, συνήθως με τη
φράση «Μια φορά κι έναν καιρό...», το 63% των παιδιών βάζει ένα τέλος στις
ιστορίες του, είτε με φράσεις από άλλα παραμύθια που γνωρίζει, είτε με φράσεις που
επινοούν τα ίδια τα παιδιά, το 76% των παιδιών δημιουργεί συνέχειες και μια εξέλιξη
των γεγονότων με κλιμάκωση, ενώ τέλος μόνο το 59% των παιδιών χρησιμοποιεί
παρελθόντα χρόνο στις ιστορίες του (Broström, 2002) . Σε άλλη ερευνα το 2004
φάνηκε ότι η δομή της ιστορίας που αφηγείται το παιδι εξελίσσεται σταδιακά καθώς
μεγαλώνει ηλικιακά (Marjanovič Umek, 2004) .Έτσι το παιδί των 4 ετών αφηγείται
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την ιστορία με καθόλου ή πολύ απλή δομή, με στατική περιγραφή των εικόνων του
παραμυθιού, το παιδί των 5 ετών περιγράφει τα γεγονότα με τη χρονολογική τους
σειρά

αλλά συνεχίζει η στατική περιγραφή των εικόνων

και στα 8 έτη έχει

κατακτήσει τη δομή της ιστορίας, δημιουργεί σχέσεις ανάμεσα στους ήρωες,
περιγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους και χρησιμοποιεί περιγραφές
αιτίας-αποτελέσματος (Marjanovič Umek, 2004). Τ’ αποτελέσματα αυτής της
έρευνας επιβεβαίωσε έρευνα που πραγματοποίησαν σε ύστερο χρόνο (2012) οι ίδιοι
ερευνητές με παιδιά τριών έως έξι ετών (Fekonja-Peklaj, 2012).Η έρευνά τους έδειξε
ότι η ανάκληση των γεγονότων και η τοποθέτησή τους σε λογική σειρά, όπως επίσης
και η περιπλοκότητα στη δομή των προτάσεων, εξελίσσονται με την ηλικία (FekonjaPeklaj, 2012).
Το 2010 πραγματοποιήθηκε άλλη μια έρευνα με παιδιά 3,5 - 5 ετών κι απέδειξε
ότι υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στα δημιουργικά στοιχεία της
παραμυθιών από τα

διήγησης

παιδιά και στην απόδοσή τους σε σταθμισμένα τέστ

αφηγηματικής ικανότητας (Glenn-Applegate, 2010) .Επίσης στις γλωσσικές
ικανότητες δηλαδή στη γραμματική, στο λεξιλόγιο και στη σύνταξη των προτάσεων
(Glenn-Applegate, 2010) Εξετάζοντας τη σχέση της δημιουργικότητας (artfulness
όπως την ονομάζουν) με την αφηγηματική ποιότητα των ιστοριών των παιδιών
(πολυπλοκότητα, παραγωγικότητα και λεξιλογική διαφορετικότητα),προέκυψε ότι τα
περισσότερα παιδιά που χρησιμοποιούν δημιουργικά στοιχεία στις αφηγήσεις τους,
είχαν θετική ενίσχυση απ’ την κοινή αφηγηματική συμμετοχή παραμυθιών με τους
ενήλικες (Glenn-Applegate, 2010). Ένα άλλο στοιχείο δημιουργικότητας στις
αφηγήσεις των παιδιών είναι το χιούμορ (Loizou, et al, 2011). Τα παιδιά ηλικίας 5
ετών γνωρίζουν τι είναι αστεία ιστορία ,μπορούν να χρησιμοποιούν στις αφηγήσεις
τους στοιχεία χιούμορ και να διασκεδάζουν καθώς αφηγούνται (Glenn-Applegate,
2010) .
Οι διηγήσεις των παιδιών με βάση τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει κάθε
ιστορία του παιδιού (πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, θέμα και δομή) ερευνήθηκε το
2007 από τον Broström και φάνηκε ότι τα παιδιά περνούν διαδοχικά όλα τα επιπεδα
της πλοκής καθώς αναπτύσσονται:
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1.Μία δύναμη κατακτά μία άλλη δύναμη (…)
2.Η υποδεέστερη δύναμη προσπαθεί να αμυνθεί, αλλά χωρίς επιτυχία (…)
3.Η υποδεέστερη δύναμη επιτυγχάνει να εξουδετερώσει την αρχική απειλή (…)και
4.Η υποδεέστερη δύναμη εξουδετερώνει την απειλή και κατορθώνει ν’ αλλάξει τις
συνθήκες (…).Τέλος αποδείχτηκε ότι τα παιδιά αν και έλκονται από τις ιστορίες του
τέταρτου επιπέδου πλοκής, μόνο το 26% από αυτά φτιάχνει τις ιστορίες του με βάση
αυτό, το 66% των ιστοριών ακολουθούν το πρώτο επίπεδο πλοκής, το 24% το
δεύτερο και το 30% το τρίτο (Broström, 2007).
Η απεικόνιση των χαρακτήρων στην προσχολική ηλικία ακολουθεί επίσης την
εξής σειρά:Στα 3 έτη έχουμε « ηθοποιούς» με μόνο εξωτερικά χαρακτηριστικά, στα
4 έτη εξελίσσονται σε «παράγοντες» που έχουν κάποια στοιχειώδη ψυχική
κατάσταση και στα 5 έτη γίνονται «άτομα», η δράση των οποίων παρακινείται από
δικές τους επιθυμίες, προθέσεις και αναπαραστάσεις (Nicolopoulou, 2011) .Ο χώρος
που διαδραματίζεται η αφήγηση του παιδιού (Pitcher, 1978) μπορεί να είναι το σπίτι
(αυλή, κήπος), οικεία μέρη και κτίρια (σχολείο, μαγαζί, ζωολογικός κήπος,
κινηματογράφος),άγνωστα,μακρινά μέρη της γης (μακρινές χώρες, θάλασσα,
ουρανός )το διάστημα,φανταστικοί κόσμοι που δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στη
γη, ο νεραϊδόκοσμος κλπ. (Pitcher, 1978).
Η θεματολογία αντλείται μέσα απ’ τις ανησυχίες του παιδιού και την προσπάθεια
να διαχειριστεί προβλήματα

(Fox, 1993), όπως ο φόβος της εγκατάλειψης ή του

θανάτου( (Harrett J. , 2002) Ο Broström (2007), ερεύνησε κι αυτός τη θεματολογία
στην αφήγηση των παιδιών και συμπέρανε ότι στις ιστορίες τους συναντάμε ένα
κύριο

χαρακτηριστικό

των

λαϊκών

παραμυθιών:‹‹τα

δίπολα

ή

διώνυμα

σπουδαιότητας›› .Η συχνότητα και το ποσοστό εμφάνισής τους κατανέμεται ως εξής:
φροντίδα-φιλία 50%, δύναμη-αδυναμία 41%, καλό-κακό 40%, ευτυχία-δυστυχία
35%, κάποιος κυνηγά ή κάποιος κυνηγιέται 33%, επίθεση-άμυνα 31%. Η δομή της
αφήγησης κατά τον Broström

(2007) έχει

πέντε επίπεδα:Ισορροπία και

γαλήνη(…),εμφάνιση κακοτυχίας (…), χάος, προσπάθεια λύσης και αποκατάσταση
γαλήνης και αρμονίας(…),αποκατάσταση(…),νέα ισορροπία. (…) κι ότι το 63% των
παιδιών δημιουργεί ιστορίες που ακολουθούν αυτή τη δομή (Broström, 2007).
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Οι Glenn-Applegate el al. (2010) ερεύνησαν τη δομή μιας ιστορίας που αφηγείται
το παιδί και συμπέραναν ότι χωρίζεται σε αφηγηματική μακροδομή
αφηγηματική μικροδομή ,252πως υπάρχει ένας Δημιουργικός Κώδικας
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253

και

(Artful

Code) στην αφήγηση των παιδιών και δημιουργείται έτσι μια καλή αφήγηση (GlennApplegate, 2010) .Η πλειοψηφία των παιδιών 3,5 - 5 ετών χρησιμοποιεί τουλάχιστον
ένα από τα παραπάνω δημιουργικά στοιχεία στην αφήγησή του, κάποια στοιχεία,
όπως τα επιρρήματα χρησιμοποιούνταν συχνότερα ενώ κάποια άλλα, όπως η έναρξη
και οι περιλήψεις, σπανιότερα (Glenn-Applegate, 2010) .Ένα άλλο εύρημα αυτής της
έρευνας ήταν ότι οι ιστορίες των παιδιών έτειναν να είναι πιο περίπλοκες όσον αφορά
το συντακτικό και το λεξιλόγιο και μεγαλύτερες σε έκταση όταν τα παιδιά
χρησιμοποιούσαν πολλά στοιχεία του Δημιουργικού Κώδικα (Glenn-Applegate,
2010) .
Μετά τα τρία έτη τα παιδιά λένε ιδιαίτερα δομημένες και συνεκτικές ιστορίες , η
αφήγηση

εκτυλίσσεται

σκοπό,περιγράφονται

γύρω

από

συναισθήματα,

έναν

κεντρικό

κίνητρα

και

χαρακτήρα,

σχέσεις

έχει

ανάμεσα

ένα
στους

χαρακτήρες (Fekonja-Peklaj, 2012) .
Οι χαρακτηριστικές φράσεις έναρξης και του τέλους είναι ένα χαρακτηριστικό
της ολοκληρωμένης δομής ενός λαϊκού παραμυθιού (Μερακλής, 1999).Έτσι σε μια
έρευνα που έγινε το 2004 σε Νηπιαγωγεία της πόλης του Βόλου, φάνηκε ότι ο 77%
των παιδιών προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιεί την εναρκτήρια φράση‹‹Μια φορά κι
έναν καιρό…›› στην ελεύθερη αφήγηση ,ενώ την καταληκτική φράση ‹‹... Ζήσαν
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα››χρησιμοποιεί μόνο το 46% (Τσιλιμένη Τ. , 2004).
Η αφηγηματική ικανότητα του παιδιού στην προσχολική ηλικία μπορεί να έχει
λοιπόν σαφήνεια,το παιδί να είναι

ικανό ν’ αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί

στοιχεία της πραγματικότητας και της μη πραγματικότητας, όπως ‹‹τα όνειρα και η
μαγεία››. (Pitcher, 1978)Μεγαλώνοντας τα παιδιά περνούν από την απλή εξιστόρηση
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Το σκηνικό, ο χρόνος, οι χαρακτήρες, κ.ά.
Λέξεις, φράσεις, προτάσεις, αλλά και ο πλούτος του λεξιλογίου.
253
Εισαγωγή, περίληψη,σχέσεις, στοιχεία προσωπικότητας και εξωτερικές καταστάσεις, επίθετα,
επιρρήματα, επιφωνήματα, επαναλήψεις, εσωτερικές καταστάσεις, διάλογος, χιούμορ πέρα από τη
σελίδα, και έμφαση.
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πράξεων στη λεπτομερή περιγραφή χαρακτήρων και‹‹ στην απόδοση διαδικασιών
σκέψης›› (Pitcher, 1978) .

3.3.2 Δραματοποίηση του παραμυθιού
Δραματοποίηση έχουμε «όταν καλούμαστε να παρουσιάσουμε ένα δρώμενο που
βασίζεται σ’ένα δομημένο υπάρχον κείμενο ή παραμύθι» (Παπαδόπουλος, 2007).
Η δραματοποίηση εμπεριέχει το παιχνίδι και την πράξη ,καλλιεργεί τη γλώσσα
(Podlozny, 2000) ,μπορεί να βοηθήσει στην άρθρωση και στο συντονισμό της ομιλίας
(Μουδατσάκις, 1994), στην άσκηση των ευρύτερων πτυχών της επικοινωνίας όπως
χειρονομίες, νεύματα, εκφράσεις προσώπου, βλεματική επαφή και
ματιών,στάση και
γλωσσική

κίνηση του σώματος (Almond, 2005).Μπορεί να

ανάπτυξη

στον

σημερινό

πολυπολιτισμικό

κόσμο,

κίνηση των
προάγει τη
όπου

η

διαπολιτισμικότητα είναι μια αυξανόμενη ατομική και κοινωνική ανάγκη (Culham,
2002), να βελτιώσει τον προφορικό εκφραστικό λόγο (De La Cruz, 1995).
Η Άλκηστις (2012) λέει ότι μέσα απ’ τη δραματοποίηση «δίνουµε στα παιδιά
ευκαιρία να εκφραστούν δηµιουργικά δηλαδή να πουν τις ιδέες τους, να φτιάξουν
ένα παραµύθι, µια ιστορία, να ζωγραφίσουν τα πρόσωπα, να συζητήσουν γι’ αυτά, ν’
αποφασίσουν τι ρόλο θα παίξει ο καθένας, να δώσουν διάφορες λύσεις στην ιστορία
τους, ώστε να διαλέξουν την καλύτερη, να αναπτύξουν διαλόγους ελεύθερα και
αυθόρµητα, να εµπλουτίσουν το έργο µε µουσική, λογοπαίχνιδα (sic), ποιήµατα,
κλπ., να ετοιµάσουν πολύ απλά κοστούµια και σκηνικά, απ’ το τίποτα» (Άλκηστις,
2012).
Η δραµατοποίηση «σε θεωρητικό επίπεδο, σηµαίνει τη µεταγραφή και απόδοση
ενός µη δραµατικού κειµένου, µε όρους και κώδικες θεάτρου, µε τελικό στόχο την
πρόσληψή του, ως τέτοιο, από τη συνείδηση ενός θεατή και όχι αναγνώστη»
(Γραµµατάς, 2003). Πυρήνας της δραματοποίησης είναι η κίνηση του σώματος που
ζωντανεύει τις ιστορίες των παραμυθιών (Chang, 2009), ενθαρρύνει το παιδί να
μιλήσει μπροστά σε ακροατήριο (Ahlquist, 2015), ν’ αντιληφθεί τα γλωσσικά και
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παραγλωσσικά χαρακτηριστικά της ομιλίας (Μαλαφάντης, 2011), να εξασκηθεί στη
μη λεκτική επικοινωνία (Chang, 2009), να υιοθετήσει τα γλωσσικά και φωνητικά
χαρακτηριστικά του ρόλου που υποδύεται και συγχρόνως να αξιοποιήσει τις δικές
του φωνητικές δυνατότητες,για ν’ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου
(Chang, 2009).

3.3.3.Παιχνίδι ρόλων

Οι McSharry G., & Jones, S.(2000) ορίζουν το παιχνίδι ρόλων ως «το προϊόν της
αλληλεπίδρασης µεταξύ τριών εκπαιδευτικών συνιστωσών: παίζω, παιχνίδι,
προσοµοίωση, που ορίζουν τη συμπεριφορά σύμφωνα με

μια καθορισμένη

λειτουργία » (McSharry, 2000) .Ο Adam Blatner (1995) αναφέρει ότι «το παιχνίδι
των ρόλων (role playing)−ένα παράγωγο του κοινωνικού δράµατος (sociodrama)−
είναι µια µέθοδος για να εξερευνήσει κανείς θέµατα που σχετίζονται µε σύνθετες
κοινωνικές καταστάσεις και μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατανόηση της
λογοτεχνίας... » (Blatner, 1995).
«Το παιδί παίζει κάτι που έχει ζήσει το ίδιο, θετικό ή αρνητικό, το οποίο μπορεί
έτσι να ξαναζήσει αν ήταν ωραίο ή και να το αλλάξει, να το μετασχηματίσει αν ήταν
αρνητικό ή τραυματικό.Το παιδί

λοιπόν, όχι μόνο μπορεί να επανεξετάσει τις

εμπειρίες του, όχι μόνο μπορεί να τις μετασχηματίσει αλλά έχει επιπλέον τη
δυνατότητα ν’ ανακαλύπτει τις πολλαπλές «υποκειμενικότητές» του, τους πιθανούς
εαυτούς του και να ξανασχεδιάσει τον εαυτό του ως άλλος ή να βρει τον εαυτό του
μέσα στον άλλο» (Άλκηστις, 2012) .Το παιδί λοιπόν,«παίζει συνήθως τις εμπειρίες
του» και τ’ακούσματά του
ενθαρρύνει να συμμετέχει

(Άλκηστις, 2012) καθώς στο παιχνίδι ρόλων το
φυσικά και νοητικά για να μπορέσει να εκφράσει

γλωσσικά τις αντιλήψεις του και να κατανοήσει αφηρημένες και σύνθετες έννοιες της
γλώσσας (Taylor C. A., 2013).
Η Γρίβα (1991),αναφέρει ότι το παιχνίδι ρόλων αποτελεί ένα µέσο για την
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ανάπτυξη γνώσης και λογικής (Γρίβα, 1991), καθώς η επιθυµία για παιχνίδι είναι
βασικό συστατικό της ανθρώπινης ψυχολογίας (Cameron., 1987). Το παιχνίδι ρόλων
προσφέρεται για αυτοσχεδιασμό,για την ανάπτυξη γλωσσικών και μη γλωσσικών
δεξιοτήτων (Chang, 2009), για συνεργασία ,κατανόηση του άλλου, καλλιέργια της
δημιουργικής σκέψης και ενίσχυσης του προφορικού λόγου (Μαυροσκούφης, 2008).
Όταν το παιδί αναλαμβάνει ρόλους και

υποδύεται μια άλλη προσωπικότητα

προσαρμόζει τη γλώσσα και τη συμπεριφορά του, επικοινωνεί (Chang, 2009).

3.3.4.Θεατρικό παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια µορφή θεατρικής εµψύχωσης,είναι ένα παιχνίδι,
είναι ‹‹δράση ›› (Γραµµατάς, 2003).Το παιδί κατά τη διάρκειά του, «µετατρέπεται σε
“δρων πρόσωπο” κι αποκτά τα χαρακτηριστικά εκείνα που απαιτεί ο “ρόλος” και η
οµάδα στην οποία εντάσσεται λειτουργικά» (Γραµµατάς, 2003).
Ο Λάκης Κουρετζής (1991) αναφέρει ότι «η µορφή και η δοµή ενός
ολοκληρωµένου θεατρικού παιχνιδιού αποτελείται από τέσσερις φάσεις και άπειρες
τεχνικές και στηρίζεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα (όπως άλλωστε, ολόκληρη η
θεατρική πράξη) (Κουρεντζής, 1991):
α. Ψυχολογικό
β. Κοινωνικό
γ. Αισθητικό
δ. Παιδευτικό» (Κουρεντζής, 1991)
Το θεατρικό παιχνίδι ενισχύει την καθαρή άρθρωση του λόγου, τη σωστή
«τοποθέτηση» της φωνής και τη διαφραγματική αναπνοή (Μουδατσάκις, 1994). Η
δομημένη διαδικασία του ενεργοποιεί τις επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού,
βελτιώνει την κατανόηση των χωροχρονικών εννοιών (O'doherty, 1989), καθώς το
παιδί ωθείται να επικοινωνήσει,να εκφραστεί λεκτικά,να εκδηλώσει τα συναισθήματά
του ,ν’ αναγνωρίσει και να βιώσει το γνωστικό σχήμα του σώματός του (Δανασσής,
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2000) ,ν’ ανακαλύψει τη γλώσσα του σώματος ως «άποψη της ολικής γλώσσας και ως
δραματοποίηση της γραπτής έκφρασης» (Μανταδάκη, 1999) .
Το θεατρικό παιχνίδι τέλος

μπορεί να παραλλαχθεί και σε κουκλοθέατρο,

δημιουργώντας συνθήκες παραγωγής δημιουργικού προφορικού ,κοινωνικού και
διαλογικού λόγου, μια νέα διάσταση στην επικοινωνιακή δεξιότητα (Σαρρής, 2004).

3.3.5.Αξιοποίηση της μορφολογικής προσέγγισης(τράπουλα του Propp)
Ο Τζιάνι Ροντάρι περιόρισε τις ‹‹λειτουργίες››του Propp σε 21 και έφτιαξε μια
τράπουλα (Robinson, 2004) ,όπου «το κάθε τραπουλόχαρτο απεικονίζει μία
λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ιστοριών από τα ίδια τα
παιδιά, με την παρατήρηση των εικόνων και την προσπάθεια να την αφηγηθούν.Τα
παιδιά αφήνουν έτσι τη φαντασία τους ελεύθερη δίνοντας τη δική τους τροπή στην
υπόθεση» (Ροντάρι, 2003). Ο ίδιος επισημαίνει ότι «…στα παιδιά αρέσει να
ανακατώνουν τα τραπουλόχαρτα, να ξεκινούν από το τέλος ή να κάνουν μια ιστορία
μόνο με τρία από αυτά....» (Ροντάρι, 2003).
Το παιδί μ’αυτό τον τρόπο,ασκεί τον προφορικό του λόγο ,μπορεί να
δημιουργήσει τη δική του τράπουλα με τις κοινές «λειτουργίες» ή να κατασκευάσει
δύο τράπουλες εμπλέκοντας δύο παραμύθια (Ροντάρι, 2003), να δημιουργήσει τα
«φανταστικά διώνυμα», μια τεχνική δηλαδή όπου το παιδί δημιουργεί ιστορίες και
στιχοπλοκίες (λίμερικ) (Ροντάρι, 2003). Μπορεί επίσης να δραματοποιήσει το
παραμύθι που δημιούργησε , να το παίξει σε κουκλοθέατρο, με μαριονέττες ή με
παντομίμα (Σαρρής, 2004) .

3.3.6.Παραμυθοσαλάτα
Η ιδέα πρωτοξεκίνησε απο τον Gianni Rodari (Κανατσούλη M. , 1993 ).
Πρόκειται για ένα παραμύθι που προκύπτει από μια μείξη χαρακτήρων/ηρώων και
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παραμυθικών θεμάτων δύο ή περισσοτέρων κλασικών παραμυθιών και «το
αποτέλεσμα είναι

συνήθως δημιουργικό,ευφάνταστο και πρωτότυπο» (Ροντάρι,

2003).
Δημιουργείται έτσι μια νέα αφήγηση «όπου η περιπέτεια περιπλέκεται και
περιπλέκει στοιχεία από τις αρχικές ιστορίες»,με την τροποποίηση και κατάργηση των
δομικών στοιχείων της υπόθεσης και την ανατροπή των καθιερωμένων συμβάσεων
στις σχέσεις καλών και κακών του παραμυθιού (Κανατσούλη M. , 1993 ). Για
παράδειγμα, στο ίδιο παραμύθι μπορεί να ‹‹παίζουν›› η Κοκκινοσκουφίτσα και ο
Κοντορεβιθούλης, τα τρία μικρά λυκάκια κι η Χιονάτη (Κανατσούλη M. , 1993 ) .Το
παραμύθι που θα προκύψει μπορεί επίσης ν’αξιοποιηθεί μέσα από κουκλοθέατρο
,δραματοποίηση κλπ. (Σαρρής, 2004).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«Υπάρχει τίποτα αληθινότερο από την αλήθεια; Ναι, το παραμύθι. Αυτό δίνει
νόημα στην εφήμερη αλήθεια» (Καζαντζάκης, 2015 ).
Ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία, συμπεραίνουμε ότι το παραμύθι εκτός από
μια απλή ιστορία που μαγεύει και γοητεύει, εκφράζει συγχρόνως αλήθειες με έναν
συμβολικό και αλληγορικό τρόπο. Tο παραμύθι είναι άλλωστε παρηγοριά, είναι
ελευθερία, είναι η νίκη του αδυνάτου που έστω και για λίγο ανατρέπει τον χρόνο, τη
φθορά (Cooper, 2007 ).Το πραγματικό παραμύθι είναι υπερφυσικό, εξωτικό,
θαυμάσιο, μαγικό, ονειρικό, φανταστικό..,( Έζησαν καλά κι εμείς καλύτερα...)
νικάει τον θάνατο, είναι ένα συμβόλαιο αφού απ’ την αρχή ο αφηγητής μας λέει
‹‹Μια φορά κι έναν καιρό ›› και άτυπα συμφωνούμε ότι είμαστε στον χώρο της
φαντασίας , όπου νομιμοποιείται το ψέμα.... (μόνο στα παραμύθια υπάρχει π.χ.το
αθάνατο νερό), έχει ρυθμό, επαναλήψεις, μαγικές τριάδες, επτάδες, μαγικές
επικλήσεις, τραγουδιστά ξόρκια... με τον ρυθμό και τη μουσική του γαληνεύει την
ψυχή... (Λαμπρέλλη, 2010). Το παραμύθι δεν είναι κι ούτε πρέπει να είναι διδακτικό
καθώς είναι πιο κοντά στο όνειρο παρά στην πραγματικότητα,είναι μια τέχνη, ένας
άμεσος προφορικός λόγος , που λέει τα πάντα,ούτε μια περιττή λέξη (Καρπόζηλου,
1994).Σύµφωνα µε το Μ. Γ. Μερακλή, το παραµύθι «είναι ένα θαυµάσιο
ντοκουµέντο για την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου, γιατί λόγω της
συντηρητικότητας που το διακρίνει, διαφύλαξε έστω και παραλλαγµένες µορφές της
πανάρχαιας σκέψης» (Μερακλής, 1993) Τα οφέλη του παραμυθιού είναι πολλαπλά
και ανεκτίμητα καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του παιδιού,
ενισχύει

την

δημιουργικότητά

του,συμβάλλει

στην

κοινωνικοποίησή

του,

ενεργοποιεί και ενισχύει την φαντασία του ,την εφευρετικότητά του, την περιέργεια,
τη λεκτική, συναισθηματική και εικονική μνήμη μέσα απ’ την αφήγηση, καθώς το
διασκεδάζει και το ψυχαγωγεί συγχρόνως (Blamires, 1979) . Λειτουργώντας σ’ ένα
φαντασιακό και ασυνείδητο επίπεδο, βοηθά το παιδί να κατανοήσει τον κόσμο που
το περιβάλλει,ν’αποκτήσει γνωσιακά στοιχεία

(O'doherty, 1989) .Το παραμύθι
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«τρέφει το θάρρος του παιδιού για να διευρύνει τους ορίζοντές του και ν’
αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις με επιτυχία» (Danilewitz, 1991).
Σύμφωνα με τον

καθηγητή Β. Δ. Αναγνωστόπουλο (1997) ο Ανδρέας

Μιχαηλίδης Νουάρος,αναφέρει ότι «τα παιδιά ζουν σε δύο κόσµους. Κι έτσι έχουν
µιαν εξωτερική και µιαν εσωτερική πραγµατικότητα. Η εσωτερική τους
πραγµατικότητα συνδέεται κύρια µε τις ψυχικές τους ανάγκες, τις παράλογες
ανησυχίες, τους φόβους, τους εφιάλτες τους. Όλα αυτά τα παράλογα συναισθήµατα
εξισορροπούνται από τη βεβαιότητα, το θάρρος, την αγωνιστικότητα,την αισιοδοξία
κι ελπίδα που ενυπάρχουν στα περισσότερα παραµύθια» (Αναγνωστόπουλος, 1997)
Η συμβολή του παραμυθιού στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού αποδεικνύεται
από έρευνες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες , που μελέτησαν το ρόλο της
αφήγησης και της ανάγνωσης παραμυθιών στην προσχολική ηλικία. Το παραμύθι
λοιπόν εμπλουτίζει το παθητικό και ενεργητικό λεξιλόγιο του παιδιού ,συμβάλλει
στη

φωνολογική ενημερότητα

και

μέσα απ’ την αφήγηση καλλιεργείται η

γλωσσική ή λεκτική νοημοσύνη.Εξυπηρετεί στο χτίσιμο σωστής χρήσης
πραγματολογικών μορίων στο διάλογο (διαλογική ομιλία), επηρεάζει θετικά την
ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων (Ahlquist S. &., 2015).Αναπτύσσει την
συναισθηματική ομιλία (ανάπτυξη προσωδίας, έκφραση συναισθημάτων κλπ) και
δημιουργεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
και λογικής (Τσιλιμένη Π. , 2009). Συμβάλλει στην προσωπική, ηθική, νοητική,
γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη, στην κοινωνική συμπεριφορά αλλά και στην
συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού (Μαλαφάντης, 2011). Παιδιά που ξεκινούν
το σχολείο με πλουσιότερο λεξιλόγιο είναι εκείνα που έχουν εμπλακεί περισσότερο
με παραμύθια. Η κοινή ανάγνωση βιβλίων ωφελεί την εκφραστική και τη δεκτική
γνώση, την παραγωγή και την κατανόηση νέων λέξεων . Μέσω της αφήγησης και
της ανάγνωσης παραμυθιών ενισχύεται η πολυπλοκότητα του λόγου , η γλωσσική
παραγωγή κι η δημιουργική σκέψη του παιδιού,η γραμματική και η σύνταξη των
προτάσεων. Η εμπειρία του παιδιού με το παραμύθι κατά την προσχολική ηλικία
φαίνεται ότι εξαρτάται κι από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, την κοινωνική
τους τάξη, το επάγγελμά τους και την περιοχή που μένουν. Το παραμύθι μπορεί
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τελος ν’αξιοποιηθεί μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως η δραματοποίηση,η
ανταλλαγή ρόλων κλπ. (Ellis, 2014).
Κι ας μη ξεχνάμε ότι «το

παραμύθι, μετά την οικογένεια, είναι η πρώτη

πολιτιστική δράση που συναντά το παιδί στη ζωή του!» (Τάφα, 2011).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σελίδα 206.Παραμυθοσαλάτα
Λάθος παραμύθια, σελ.83-85
«-Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κιτρινισκουφίτσα...
-Όχι καλέ.Κοκκινοσκουφίτσα!
-Σωστά,Κοκκινοσκουφίτσα.Μια μέρα,λοιπόν,τη φώναξε η μαμά της και της είπε:
-«Άκουσε Πρασινοσκουφίτσα....»
-Κοκκινοσκουφίτσα είπαμε!
-Α, ναι, Κοκκινοσκουφίτσα,Πήγαινε στη θεία Καλομοίρα και δώσ’της αυτή τη
φλούδα από πατάτα...
–Όχι πήγαινε στη γιαγιά να της δώσεις αυτό το καρβέλι.
–Εντάξει.Η μικρή πήγε στο δάσος κι εκεί συνάντησε μια καμηλοπάρδαλη.
–Τι μπέρδεμα!Ένα λύκο συνάντησε,όχι μια καμηλοπάρδαλη.
–Κι ο λύκος τη ρώτησε: «Πόσο μας κάνουν έξι κι οχτώ;»
-Όχι δα....Ο λύκος τη ρώτησε : «Που πηγαίνεις;»
-Δίκιο έχεις.Και Μαυροσκουφίτσα....
-Κοκκινισκουφίτσα,είπαμε!Κόκκινο,κόκκινο,κόκκινο!
-Εντάξει.Απάντησε λοιπόν :«Πηγαίνω στο παζάρι ν’αγοράσω σάλτσα ντομάτα»
-Ονειρεύεσαι μου φαiνεται.«Πηγαίνω στη γιαγιά που είναι άρρωστη ,αλλά έχασα το
δρόμο» είπε.
–Σωστά.Και το άλογο είπε...
-Ποιό άλογο ,καλέ;Λύκος ήταν.
-Πολύ σωστά.Και είπε:«Πάρε το τράμ νούμερο εβδομήντα πέντε,κατέβα στην πλατεία
του Ντουόμο,στρίψε δεξιά,θα βρείς τρία σκαλιά κι ένα νόμισμα καταγής,άσε τα τρία
σκαλιά στην ησυχία τους,μάζεψε το νόμισμα από κάτω και πήγαινε ν’αγοράσεις μία
τσιχλόφουσκα».
-Παππού,πραγματικά δεν ξέρεις καθόλου να λες παραμύθια.Όλα λάθος τα λες.Πάντως
την τσιχλόφουσκα θα μου την αγοράσεις.
-Εντάξει.Πάρε το νόμισμα.Κι ο παππούς έπιασε πάλι να διαβάζει την εφημερίδα του.»
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(Ροντάρι, 2003)

2.Κατάλογος προτεινόμενων παραμυθιών

Παρουσιάζεται μια ενδεικτική λίστα με παιδικά βιβλία & παραμύθια,φυσικά
υπάρχουν κι άλλα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διασκέδαση, αλλά και
για γλωσσική καλλιέργεια.

●Μαρία Αγγελίδου(2012).«Το δέντρο με τα ψέματα».εκδ.Παπαδόπουλος
●Άγγελος Αγγέλου,Έμη Σίνη(2014)«Πώς να κάνετε έναν ελέφαντα να χορέψει» εκδ.,
Παπαδόπουλος
●Αίσωπος(2013).«Αισώπου μύθοι»,εκδ.Άγκυρα
●Andersen Hans Christian (2017).«Παραμύθια του Άντερσεν», εκδ.Καρακώτσογλου
●Ανθολόγιο Νηπιαγωγείου(2004) ΥΠΕΠΘ,ΟΕΔΒ
●Βαρβαρούση Λήδα (2001).«Ένα φίδι τρομερό».εκδ.Παπαδόπουλος
●Γαλανοπούλου Στ.(1983)«Ιστορίες για

γάτους,ψάρια

και

μικρά

παιδιά»εκδ.

Ευρωεκδοτική
●Γκομπόλι Μ. (1986). «Μια βδομάδα με εφτά ζώα, Ένας χρόνος με το πιθηκάκι,
Κάμπια με τους αριθμούς, Ο χαμαιλέοντας και τα χρώματα του», εκδ. Πατάκη.
●Δαρλάση Αγγελική(2017).«Η Γοργόνα»,εκδ.Μεταίχμιο
●Ευσταθίου –Σελάχα Κατερίνα ,Τυρίκος-Εργάς Γιώργος(2017)«Το βατραχέλι»,εκδ.
Πατάκης
●Ζαραμπούκα Σ. (1991). «Τα σχήματα, Τα χρώματα, Οικολογικά, Τα αντίθετα, εικ.
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Της ίδιας»,εκδ.Πατάκη
●Ζέη Άλκη (2015).«Γατοκουβέντες»,εκδ.Μεταίχμιο
●Καραίσκου Χ.(2007).«Ο κουτσοκόκορας»,εκδ.Διάπλαση
●Καρλ Έρικ(2006) .«Μια κάμπια πολύ πεινασμένη»,εκδ. Καλειδοσκόπιο
●Κοντολέων Άννα (2018)«Πάρτι για τρεις»,εκδ.Πατάκη
●Κρόκος Μάνος (2017)«Ιστορίες απ’το νησί της φαντασίας»,εκδ.Κίτρινο πατίνι
●Λοϊζου Μάρω (1986).«Η νύχτα τρέχει να συναντήσει την ημέρα»,εκδ.Καλέντης
●Μανδηλαράς Φίλιππος( 2017)«Επτά παραμύθια μία ιστορία. Ένα ταξίδι στον μαγικό
κόσμο τουΧανς Κρίστιαν Άντερσεν»,εκδ.
●Μαραγκού Α.(1988)«Παίζω με τις λέξεις»,εκδ.Λωτός
● Μητσιάλη Αλεξάνδρα (2016).«Η Μαρμελαδού»,εκδ.Πατάκης
●Μητσιάλη

Αλεξάνδρα

(2014).«Κύριε

Χρόνε

σου

έχω

πολλά

παράπονα».εκδ.Πατάκης
● Μιχαηλίδου Στέλλα (2018).« Προσοχή στις ευχές!»,εκδ. Βάρφη
● Μπίνιου Αθηνά (2012),«Τα χειρόγραφα του Πύργου».εκδ.Πατάκης
●Μουρίκη Κ. (1991).«Μαθαίνω με τα πικεφί τα γράμματα, τους αριθμούς, τα
χρώματα»,εκδ.Harmi Press
● Μπαμπέτα Ιωάννα (2016).«Ένα παρατσούκλι και για μένα»,εκδ. Ψυχογιός
● Μπουμπουρή Ράνια (2014).«Μια τρελή,τρελή ΑΒ»,εκδ.Ψυχογιός
●Παλούβα Ε. (1992).«Οι οκτώ ποντικοί κάνουν τρύπες στο σακί»,εκδ.Ηράκλειτος
●Παπαθεοδούλου Αντώνης (2012).«Ο ραφτάκος των λέξεων»,εκδ.Μεταίχμιο
●Παπαθεοδούλου Αντώνης (2013).«Οι καλές και οι κακές μάγισσες»,εκδ.
Παπαδόπουλος
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●Παπαθεοδούλου Αντώνης (2015). «Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;»
,εκδ.Παπαδόπουλος.
●Μαρία Πετκανοπούλου (2016)«Ο χρόνος ξεκινάει με το Χρατς και τελειώνει με το
Χρουτς»,εκδ.Βάρφη
●Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου Λ. (1988).« Τα παιδιά της Άνοιξης, του Καλοκαιριού,
του Φθινοπώρου,του Χειμώνα»,(4 βιβλία),εκδ.Πατάκης

Χειμώνα»

●ΠιπίνηΑργυρώ(2016).«Καλοκαίρι,Φθινόπωρο,Χειμώνας,Άνοιξη,Καλοκαίρι....»εκδ.
Πατάκη
●Ρομάν Ζισλέν (2016).«Η πριγκίπισσα με το λευκό φτερό»,εκδ.Κόκκινη κλωστή
δεμένη
●Στάθη Ευαγγελία (2016).«Η αλεπουδίτσα με τη μπλε βαλίτσα»,εκδ.Πατάκης
●Τολστοϊ Αλεξέι (2013).«Η πελώρια κολοκύθα»,εκδ.Άμμος
●Τσιαμπαλή – Κελεπούρη Χρυσάνθη(2014).« Η Μαγισσούλα που έτρωγε
γράμματα»,εκδ.Ψυχογιός
●Τριβιζάς Ε. (1993).«Τα τρία μικρά λυκάκια».εκδ.Μίνωας
●Τριβιζάς Ε.(2003).«Τα 33 ροζ ρουμπίνια»,εκδ.Καλεντής
●Τριβιζάς Ε.(2015).«Φρουτοπία»,εκδ,Χάρτινη Πόλη
●Τριβιζας Ε.2013).«Αριθμητήρι με γλωσσοδέτες»,εκδ.Μεταίχμιο
●Τριβιζάς Ε.(2014).«Η Ρενάτα η γάτα με τη ροζ γραβάτα»,εκδ.Μεταίχμιο
●Τριβιζάς Ε.(1992).«Τα χρωματιστά κοράκια»,εκδ.Κέδρος
●Τριβιζάς Ε.(2012).«Ο Αναστάσης κι η ουρά της στάσης»,εκδ,Μεταίχμιο
●Τριβιζάς Ε.(2013).«Ποιός έκανε πιπί στο Μισισιππή;»,εκδΜεταίχμιο
●ΤριβιζάςΕ.(2003).«Φρικαντέλα»,εκδ.Καλεντής
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