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B. πAPAMΤΘΙ
κ'Αφδvταq &νταμcb0ηκαν τδ ψ6μα κι fi 0'λιj0eια'
Στffe yffc τi1 αφα{ρα tπλiθυvαν τl' τ<ioα παραμιjθια>
BΙΙΛΑPAΣ

Ι, Γενικiι
Tδ παρωμliθι, ατδ &γαπημ6νo παιδi τoδ πρoφoριxoδ λ6γoυυ,
γενν{0ηxε παρdλληλα μδ τδ τραγoιiδι xατd, τ}1 νηπιαx{ τ)λιxiα τ!6
ιiνθρωπ6τητα6. KωΙ γι& πoλλoδ6 αiδνε6 ζεΙ xαi διωδiδεται μ} τtlν
oτoματιx} παρd,δoη, d'πδ γενιιΙ oi γενι&, &τδ τ6πo o} τ6πo xαΙ πoλ.
.Υφ[oταται

λδq φoρ&6 &πδ λαδ σδ λΦ6.
τiq πρooθαφαιρθαει6 xυρiω6
aτ6 λaξιλ6γιo xα|. ιc&;r,oτε oτδ περιex6μενo, xρατdlνταq 6μω6 τ{ν

.Ω6 δι{γημυθιr{ τoυ διd,ατααη xαl τδ βαoιxδ θεματιxδ πυρ{να.
aη Εxeι ιiφηγηματιxd βoPΨt, πλox{, λlioη xαi αxηνιx{ oixoνoμ(α.

Δ} oυνδ6εται μi δριoμθνo τ6πo xαi xρ6νo, &λλ& xινεiται αi μιd,
πλααμωτιx! dτψ6oφαιρα,τoδ παρελθ6ντoq π&ντoτε. Αδτδ δεixνει
xαΙ { &ρfi τoδ πωραμυΘιoδ: Mι&, φoρ&, xι 8ναν xαιρ6. . .
.o x6oμoq τδν παραμυθιδν εTναι
φανταaτιx6q, δθν δπ6xeιται
o} λoγιxδ dλεγ1o, δ}ν d1eι ox6oη μ} τ!ν xαΘημeριν{ ζω{, xινεiται
oτ\ oφα|,ρα. τoi δνε[ρoυ xαi τoδ παραλ6γoυ. T&' πρ6oωπα xαi oi xαταoτ&oeιq dxoυν &xραΤε6 διαoτd,oειq, \τoι πoλδ μεγ&λα ! πoλl} μι.
xρ*, πoλU δραΤω, πoλδ &o1ημα xωΙ oi{|ρωε6 πoλιi xαλoi fl πoλδ xαxo[,, θe6ρωτaι fi μιxρoαxoπιxoi (πρβλ. xoντoρεβυθoriλη6, ραφτ&xο€,
.ξ πεντdμoρφη, δ &ντρειωψΕνoq κ.&.). Στ*' παραμ$0ιω θπiηq 6λα
εΙνα,ι δυνωτd,, πtθανd', π!'ρα &πδ λoγιxoδq περιoριαμoδq xα| φυαιxoδ6 ν6μoυ6. Kαi περνoδν μ6ooι &d *bτd' ijl.oe δ μαγιxδ6 κ6oμo6
τoδ παρελθ6ντo6, ειiτρd,πελe6 iατoρ[ε6, μliθoι, φυτ&, xαΙ ζδω &ν.
Θρωπoπoιημ€να. Συν{θη ΘLψατα τoδ λαΙxoδ παρωμυθιoδ εΙναι: oi
λd,μιε6, oi γoργ6νε6, ot, νερd,Ιδεq, oi δρ&xoι, oi &ρd,πηδεq, oi πoντdμoρφeζ βααιλoπoδλoq, τd, βαoιλ6πoυλα, τιi ξωτιxιΙ πα'),&τtω, τd'
μαγιxλ &ντιιeiψeνα, oi μετωμoρφιΙloει6 τδν &νθρcllπων oδ ζδα,

φυτd, r"αi, τδ &ντiθετo, πιiργoι μδ φαντ&oμωτα, βoυνd, dτρ6.sιτω, tl
x&τω κ6aψo6, πρ6αωπω τi1q it"py.ωLαq.Eλληνιxle μυθoλoγiαq (θεoi,,
Δρ'"q, f1μ{0eoι), περ[εργoι τriπoι, 6πcυq δ xωμπoilρη6, δ οπανδq, δ
oωρωνταψπθ}'Ιζt χ.λ.π. Πoλλ& θπεια6δια, πoδ οiφηγoδνται, πeριtxoυν ο"τoι7.εio,uuo1ol,.ιx&, 8πωq dνθρωπoφωγiα, &νθρωπoθυo[α,

} θxφρriζoυν μυθoλoγιxδq δoξαolεq γι& τ|ν ι{.lυ1{, μαγεiω, ψαγιx&'
xαρφι&", μαγιx& μ!λα, μωγιxδ παπo$τoι, μαγιxδ ραβδl x.d.
ΓιιΙ τδ αxoπδ xαl τ{ν δφ6λεια τδν πωραμυθιδν 81oυν διατυπωθeΤ πoλλδ6 &τ6'ψeξ-&ντιxρoυ6μενe6 oυν{θω6_dπδ θθνoλ6γoυ6,
λαoγρd,φoυ6, πωιδoι{.iυxoλ6γoυq xοιi παιδαγωγo$6l.
Tδ πωραμriθι μδ τ}" φανταaτιxd', &πLΘανα., &δilνατα
xωi ν& διεγεiρει
φυoιxd' oτoι1εiα Ξ7.ει αxoπi ν*,

xαi δπερτ{
φαντα.
:fgΨe
oLα, γι' αδτδ dπoτελai &'ριoτη τρoφ{ τδν μιxρδν πωιδιδν. Δlν
πατα.)'*ryeu xατ' &ν&γxη ot ;7β91}.ει-ξγrα, &λλ& f δλη ιiφ{γηαη
διδctα:tει τδ παιδΙ dθιx& xαΙ αioθητιx*, xαi τoνi,ζει 5}y 1iπερο1}'.
τoδ κωλoδ πd'νω oτδ xαxδ, μδ
&ντι06oειυν.

β.io"η

η,

διαλεxτιx}1 φιλoooφ|ω τδν

Tδ θ6μα: αTδ παραμl1Θι ατ!ν τε1νoλoγιx{ μα6 θπofiυ Lξετιioτηιe xατd.. τδ 15o Διεθνi6 Συν6δριo τiq ΙBBΥ (βλ. oελ. 37),
δπoυ xαi διατυπciθηxων πoλλ*6 θνδιαφ6ρoυoeq &π6ι|,lειq. Γενιxd,

i

τδ παραμilθι, λα.ixδ dντε1νo ! διαατευαoμ6νo, δφελεT τ& αυγ7"ρo.
να παιδιd', γιωτi πλoυτiζει
φωνταotα τoυq, τ& εiod,γει ατ!ν πρα,&πδ
ν
€
ω
γματm6τητα,
μ"υθιxδ δρ6μoi πoδ d,νoiγeι τερ&oτιεq πρooπτιιLq 6πωαδ{πoτο εδeργeτιxδ6 o, 8να dντoνα, ραoιoναλιoτιιδ x6.

τ!

αμo. Δημιoυργεi €να d,ντiδoτo, 8νοι .{.lυxιxδ d,ντ6ρειoμα odν θξωτεριx! πiεoη πoδ &oxεTτωι dπδ τ|ν τεxνoλoγιx{ θπoγ$1 ψα,q. ΕTναt
Εναq τρ6τoq φυγ!6 dλλ& xαΙ iooρρoπiαq. M6αω τδν παραμυθιδν

Λ6γετωt 6τt ι&πoιx ψητtρα' dν{oυxη ριilτηαε τδν Αlbert
Einstein τΙ θd,,πρεπε ν*. διαβd,οει 6 γι6q τηe γιι}' ν* γiνει μεγd'λoq

θπιoτ{μoνα6. .o Einstein dπd'ντηoε: αΠωρωμliθιαυ. Ξocνοιρrilηαε
i1 ι,ιητLρα: αΠoλδ δρωiω xι Επeιταiιt.. H &π&νηαη fiταν: <Kι &λλω
παρωμliθιαυ. αΚωi μετ& &π'ωδτ&;>, ξωναριilτηoε f μητθρα. α,Αx61, Bλ.

1!1ι1. Mεραxλfr
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παραμ60ι καi τδ παιδαyωyιrcιi τoυ περιe7δ.

μενolι Συνoπτικiι ΙΙρακτιxιi, ΞνΘ. dνωτ", oeλ. 21.

-

)α &λλα, πocραμιiθια)),

&π&νrηoa oταθeρi, δ μεγ&λo6 θxεΤνo6
oυν6δριo: αΘ&
f
δΦρx" ,λiρηs oταoιψ$τητα o, δλε6 τi6 θπιoτfrμε6 xωl odν TLγνη
δlxιυ6 dν &γαλLνωτη φαντωotα. δημιoυργιxδν &νθρcilπων πoti,6πω6
φαLνeταt, t,τηρe&aτηxων διαβd,ζoντα6 παραμ$θια oτ!ν παιδιx{ τoυ6
ψα,

ooφ6q.

'Eξιiλλoυ

τΥ1e

Virginia }ΙaviΙand τ6yπe oτδ

fiλιxLωll.

Tδ α0γxρoνo παρωμι1θι διαφoρoπoιτ]θηxe, γιατΙ διαφoρoπoι{.}Ι
Θηxαν ιιαi τ&, &ναγνωoτιxι} θνδιαφEρoντα τδν παιδιδν.
πρ6oδoq

τδν

θπιoτημGιν, $1 xατ&'1τηση τoδ διαoτ{μαtoq, \ δημιoυργ[α
μεγαλoυπ6λεων, { θπιxoινωνiω τδν λωδν, { τελe6ρωoη, δ xινημωτoτP&φos &νoιξων ν6oυ6 δρiζoντεζ πνευμα'τιxoδq ατi1 φανταotα τoil

αημερινoδ παιδιoδ,

2. oΙ κδριεE τd"oειq τoi σδyχρoνoυ παραμυθιo6
α)

,Απoφεriγετωι

δ Eντoνω μωγιxδq xαi, &φελi71 x6oμo6 τδν λα,[-

xδν παραμυθιδν. Tδ αημερινδ παιδi-Α'ν θξαιρ6oιlυμε τ& πoλδ μιxρ&_
δ}ν oυγrινεiτωtια,i, oi5τε πιoτeι1ει τΙ6 νερd'ιδεq, τiq μd,γιooε6, τoδ6
δρd,xoυq, τd, δπερφυαιxd, πλ&,oματω, τδ μαγιxδ ραβδi } τδ μαγιxδ
νερ6. ,Αρθαxεται oδ Θθψα.rω, πo.5 τoδ εΤνωι περιαo6τερo oixεΤα.
Θ6ματα, πoδ τδ oυγxινoUν xωi τδ πρoβληματiζoυν. Στ& παραμl5θια,
τiq μιxρ&6 iατoρiεq, τi6 εixoνoγρoιφημθνε6 ioτcριoδλεq, πoδ dπευ.
θliνoνται oi παιδιd, τfr€ πρooxoλιxi1qi1λιu'i.ωq, τ& d,νιμιoτιx*, oτoι1εΤα
εΤναι πιδ πoλλri. Στδ xαθωρ& αδγxρoνo
'"ωρα1i$lΓδ,cifrffiαiδ":
μυθιxδ μoτiβo, f1 μυθιxi; διd,ατωoη, &λλ& xυρiωq εΤναι 8νωq oυγxeραoμδ6 τs1e πραγμωτιx6τητα'q μδ τ}1 φωντωoLα.',Ετaι πορν&, ζωντανδ τδ μ{νυμα oτδ παιδi βoηΘ<iντοι6 τo ν&. xα.tανo{αει τδν θαυτ6
τoυ xαi τδ γ$ρω x6oμ.o.

β) 'Απoφε$γoνται oi &γρι6τητεq, oi θηριωδiε6 xαi x&θε

el.-

δoυ6 &πανθρωπι&, πoδ περιθ1oυν τ& παλιd. παραμl5θια, γιατE γεννoδν τδ αtoθημoι τi.1q &ναoφα'λeιωζ παi ιαταaτ&oetq &γ1<ilδει6 xαi
.H ιpυxoγραφlα τδν
τρανψατικΕq.
fριilων ιαθoρLζεται. &πδ τoJ6
xoινωνιxoδq xαi dθιxo$q xcbδιxεq αυμπεριφoρ&'q πρo&γoνταq τδ
.H &ντιπαρdθεoη τoi
πγεδμα τ!q διxαιoα0νηq καΙ τoδ &νθρωπιoμoδ.
δραioυ xα} τoδ &α1ημoυ δ}ν ταυτiζεται μi τδ xαλδ xαi τιωι6, &}'λd'
εTναι &ναyxαiα oixoνoμiα γι& ν& θριωμβe$oει τδ dθιιδ xαi δixαιo.
γ) Tδ αιiγxρoνo παραμl5θι xινεΤται μθoω oδ μι& &ταξιx} χoινω-

νiα ιiπoφε$γoνταq τoδ6 βωoιλιd,δεq, τΙq βαoιλoπoδλεq, τoδq πρLγιη.
,LΙ
πeqιαiτd.πριγιηπ6πoυλα.
τ&.oη α$τi1 &πηy"εi xοιi τoδ6 γενιx6τεπoλιτιxoδ6
xαi
xoινωνιxoJ6
p'.τ α.σχηψΦτιoμoliq.' Eξooτραxiρoυq
σTηχαν τ& α'1μβoλα πoδ θνod'ρxωναν oxεδδν μι& θεΙxi1 δilναμη xαΙ
xαλoodη. Tιi,ρα δρ& xαi ειiτυ1εΙ δ irων66, δ ειiφυ{e, δ παντoγνcδ.

σηζ

μ} τiq &ρετ}6

.}Ι

Φs Φυxis xαi

xατ&xηη

τoδ πνεδματoq.

τoδ διαoτfματo6 xαi τ&, μεγ&λω θπιατημo&νotξαν
8να μεγd'λo xεφ&λωιo τ!6 παιδιxfr6 λoνιx&, iπιτedγψατα
γoτε1νiα6. Tδ παραμ$θι oτ ρtφeτωι μδ πoλλl1 Lτιτνγtα oτδ γoητευτιδ)

xδ αιjτδ x6oψo βoηθc6ντα6 τ&, παιδιd, νd, πρooεγγlooυν τδ γενιx6τερo
πνεδμα τ!e iπo1ie ψαq xαi ν& xαλλιεργ{ooυν τi1 φ*ντωotα ιαi
,,Eτoι oτ& α$γ1ρoνα παρατd, θπιaημoνιx&, θνδιαφ6ρoντd, τoυq.
μ$θια oυναντoδμε &oτρoναδτε6, διαoτημ6πλoια, πυραtλoυq, d'ερoπλd,να, xoμπιor5τερq, α|lτoκLνητα, μη1οινδq xαΙ iξωγl2ινα τ€ρωτα'.

ε)

θρωπoι

oi

xι

ημερινol

,!iρωε6 τoδ παραμυθιoδ εtναι

oi

δια,ατημd,ν-

elναl δλω6 δι6λoυ &λλιιiτιxoι αdθιxoiυ xαραxτfrρεq dπδ

τoδ6 παλαιori q. ',Ετoι 6 κακδg δροtxoq &ντιxα.τα,cτdθηxε &πδ τδ δια.
αημιxδ τθραq, πoιxtλoυ o1{ματoq &λλ& φoβερδ oτ{ν δ.}η, δ μd,γoq
&πδ τδ διαoττ;μιxδ Επιoτ".ηψoνα, πoδ μδ τ}ν tπιαημη τoυ μετα,μoρφcbνeι xαi μαγεliει τδν x6oμo, δ νd,νoq &πδ τδ ρoμπδτ xωi τδ Eξυπνo

παλιxd,ρι τoδ παραμυθιoδ &πδ τδν ooliπερμαν ι.&.
ατ) Tδ παραμ$θι xαλλιεργεt τ|ν πρoβλημωτιx! πd'νcυ oτ& odγxρoνα ζηηματoζ' πoδ &ντιψeτωπtζει δ x6oμoq, Bτωq x*ταoτpoφ}1
τoδ περιβd,λλoντo6, δ oυνωoτιoμδq τδν &νθριilπων oτiq μεγαλoυπ6λει6, x.d. "Eγινε &πδ τ|ν &πoι}η αι1τ{ πιδ λειτoυργιxδ xαi δραoτι-

x6, πιδ

ζ)

Pqα,λLστLx'6.

.}Ι

ιiναφoρ&τoδ α6γxρoνoυ πo(ρoζμυΘιoδ oτ{ μυθoλoγiα, r}ν
i,oτoρiα, τoδq )ιαixoi6 θρriλoυ6 xαi μι1θoυ6 xαΙ τδ λα.ιixδ πoλιτιoμδ
.H παρoυαiα τfrq
εΤναι μ&λλoν cioθενιx{.
μυθoλoγ|αqψωg εΖνωι dντoνη xαΙ αiαθητξ oτ*, μυθιoτoρi1ψατα καi. τ|q μυθιoτoρ[ε6, 6πω6 θιΙ
θξετ&ooυμε oδ &λλo xeφ&}ιαto.
η) Xαραxcηριατιxδ γνcilριoμα τoδ αriγ1ρoνoυ παραμυθιoδ eΤναι
.o,.δι-|g11o-ι-ι.δs
τ) διαφoρετιxi1 dxφραoη xαi τδ sφo6 τoυ.
ii"xg"q.Qπo-

xωρ{oει xαi τ} 0θαη πiρε fl

dμμ.η δδηγητιx{, {"θμπfΙγμαη διδα-

1{, πoιi γΙνeται &νeπαLoΘητα, θλεr1θερα xα.i &βtαoτα. Kαi τδ sφo6
εtναι πιδ &ληθινδ xαl φυαιxδ χωριζ cη ΥνωσTη aυγxωταpατv6-

ητα. Σδ

πoλλ}q περιπτc1rαeι6 δμωq διαπιoτciνει xανεi6 μιιi &νυπ6πεζoλoγ[α,
φoρη
1αλαρ{ δoμd, &xρωμα πρ&γψωτα xαi, λεξιλ6γιo
&πρ6oφoρo oτi1ν d,ντιληπτl.x\ ixαν6τητα τδν παιδιδν" Tδ πωρα,μliθι π6ρα &πδ τδ *νιiλoγo oιηνιι6 τoυ δπoτdooaτqL σ' δριoμ6νoυ6
xων6νeg xαλλιτεxνιxoι16. Πρdπeι δηλ. νιΙ &ντιoτoι1oδν &πδ &πoι.}η
μoρφηζ (λεξιλoγioυ xαi iiφoυ6) xαi &πδ &πoι{.lη περιe1oμ€νoυ (μη,,μd,των xαl διανoημd,των) πρδq τδ πνευματιxδ θπiπεδo τoδ παιδιoδl
τ*, διαφθρoντα xαi γενιx*' τδ βιωματιxδ xdxλo τ$1e φ*νταotα,ζ τoυ.
Πρ6πει ν&, εEναι aL €ιταoη εrjo$νoπτo xαl περιεxτιx6, ν& εΙναι
πνευματδδε6, ζωντων6, ταραoτωτιx6, συνοζρποζστιxδ μ} αxηνδ6 xαi
διαλ6γoυ6 γoργo116, xαi γεμd,τoυ6 μ} 8ντoνε6 oυναιαΘημα,τιxδq ciναλλ'αγt,q. Nιi δπoβιiλλει ει}γενιx&, oυναιoθ{ματα xαi ν& xeντρiζει τdν
dφεoη γι& μ.iθηη xαΙ γνιiloη. N& θxει 1ρωματιxδ λεξιλ6γιo,
γλιilαoα xωρi6 τoπιxd. iδι<i.lματα, φP'!Lση &βtαoτη' φνoιι$1. .o xαραxτηριαμδ6 πρoo<iπων ν* eTναι λιτ6q, λαxωνιx6q' 1ωρiq &περαντoλoγie6.

,Αρxoδν

πoλλδ6 φoρθ6 θνα διio θπ[θετα χα.Pα'LτηPLστιxιΙ γι* νιΙ διiooυν λο{μιpη oτ{ δι{γηαη xαl νιt δημιoυρfiooυν lo-xυρ} 8λξη xαl

Φ,xt τδν παιδιδν.
θ) Tδ"'η,
α$γ1ρoνo πωραμr1θι δ(νε1

θντ$πω<rη

1ιi.y191-q.-θνα--ε]iτυxιoμ€νo

τθλoq ατ{ν iατoρ[α,8να αhappy endυ μ} λυτρωτιx{ xαι xαθαρ:--**.
τιx{ Bπiδραoη oτ}1 Qυ1oλoγiα τoδ παιδιoδ. Δ}ν ιiφ{νει μετθωρo τδ
πoιιδi, &λλ& πρooφ6ρoντα6 μι& αi1θιxd, λ$,η γενν&, xαi τoνιilνει

τδ αtoθημα

τi1q &'aφ,*}\eιαq

τ!ν dνθρωπι&.

καi

dν π[oη

oτδ δ[xαιo, oQν εiρ{νη,

3.' Αντιπρoσ(Dπευτικd iρyα
Bαoιxoi θεματoλoγιxoi πυρ!νε6 τoδ

oι1γ1ρoνoυ παραμυθιoδ
τoδ
παιδιoδ
{ ζω{
μtoα oτ{ν oixoγ6νeια, oτδ oxoλεΤo xαΙ dν
xoινων[α, τιΙ ζδα xα| τ&' πoυλιd,, τδ δd,ooq, τδ δι&oτημα, f1 πρooτα.
oiα τoi περιβd,λλoντoq, f θλληνιx{ μυθoλoγiu, \ πeριi1γηη μ6oα
oτδν δλληνιxδ xδρo.
εΤναι

Tι} βιβλiα _d'ντιπρooωπeυτιx&

xα.τ&, xαν6νu,-&ναλ$oνται oτil
τd,ι'3ριαΘθψατα,
πoδ δπoγραμ1ι[cαψεπιδ πd,νω.
β.iη
Γ[νgται αδτδ δxι μ6νo γι&, πραxτιxoδ6 λdγoυq, &}λ& xαΙ ν*, διαπιoτcilooυμε πoι* xαi πΓιq ΘLψατω xαi μην6ματα πeρνoδν oτi6 &νdλoγε6 {λιxiεq &ργLζoντα'q &πδ τ{ν πρocr1oλιx!.

αυν4xεια μδ

