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Οη επηζηήκνλεο γηα λα θαηαλνήζνπλ έλαλ πνιηηηζκφ, καθξηλφ ή θνληηλφ,
πξέπεη λα κπνπλ ζηε ζθέςε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ. Ο ιανγξάθνο δελ κπνξεί λα
εκβαζχλεη ζηηο πξνθνξηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ ιανχ, αλ επηκέλεη λα ηηο βιέπεη κέζα απφ
ηνλ παξακνξθσηηθφ θαθφ ηεο εγγξάκκαηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Οη έξεπλεο ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έδεημαλ ηε ιαλζαζκέλε νπηηθή κέζα απφ ηελ νπνία νη
εγγξάκκαηνη κειεηνχζαλ ηηο πξνθνξηθέο δεκηνπξγίεο. Σα θείκελα κνλνπσινχζαλ ην
ελδηαθέξνλ θαη νη πξνθνξηθέο ηειέζεηο εμεηάδνληαλ σο παξαιιαγέο ηεο γξαπηήο
παξαγσγήο, σο πξνθνξηθά δειαδή θείκελα, ηα νπνία έπξεπε λα δπγηζηνχλ ζηελ ίδηα
δπγαξηά θαη κε ηα ίδηα ζηαζκά πνπ δπγίδνληαη θαη ηα γξαπηά. Ζ πξνβιεκαηηθή νπηηθή
ηεο ζχγθξηζεο εκθάληδε ηα γξαπηά θείκελα λα ππεξηεξνχλ ησλ πξνθνξηθψλ
ηειέζεσλ, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα είλαη θαινδνπιεκέλεο, πεξηείραλ πιαηεηαζκνχο,
άζθνπεο επαλαιήςεηο, λνεκαηηθά ράζκαηα θαη αζπληαμίεο. Οη θεηκελνθεληξηθέο
πξνζεγγίζεηο έηεηλαλ λα ζεσξνχλ ηηο πξνθνξηθέο δεκηνπξγίεο άηερλεο θαη αλάμηεο
ζνβαξήο κειέηεο. Θπκίδσ φηη ν Πιάησλ απνθαινχζε ππνηηκεηηθά ηα παξακχζηα
«γξαώλ ύζινπο»1. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φκσο κηα ζεηξά έξεπλεο θψηηζαλ ηελ
πξνθνξηθφηεηα κε έλαλ μερσξηζηφ ηξφπν.
Θα αλαθεξζψ ζπλνπηηθά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο.
Σα θείκελα πνπ ηξάβεμαλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ ήηαλ ηα
νκεξηθά έπε, ε Ηιηάδα θαη ε Οδχζζεηα. Ο Άγγινο δηπισκάηεο θαη αξραηνιφγνο
Robert Wood (πεξίπνπ 1717 – 1771), «πίζηεπε πσο ν Όκεξνο ήηαλ αλαιθάβεηνο θαη ε
δύλακε ηεο κλήκεο ηνπ ηνύ επέηξεπε λα παξάγεη απηή ηελ πνίεζε». Έηζη είρε εχζηνρα
επηζεκάλεη φηη «ε κλήκε παίδεη έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθό ξόιν ζε έλαλ πξνθνξηθό απ’
ό,ηη ζε έλαλ εγγξάκκαην πνιηηηζκό»2.
Δθείλνο φκσο πνπ κπφξεζε «λα δηαβάζεη ηελ “πξσηόγνλε” νκεξηθή πνίεζε κε
ηνπο δηθνύο ηεο όξνπο»3 ήηαλ ν Ακεξηθαλφο θιαζηθφο θηιφινγνο Milman Parry (19021935). Γηα ηνλ Parry ηα νκεξηθά έπε απνηεινχζαλ πξνθνξηθέο δεκηνπξγίεο πνπ
θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηαγξάθηεθαλ. Έδεημε4 φηη νη θαλφλεο απηήο ηεο πνίεζεο
δηέθεξαλ πνιχ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο. ήκεξα
δεηνχκελν είλαη ε πξσηνηππία ησλ έξγσλ. Αληίζεηα, ν Όκεξνο επαλαιάκβαλε ηνλ
έλα ινγφηππν κεηά ηνλ άιιν. «Οη ινγόηππνη κπνξνύζαλ λα κεηαηνπίδνληαη αξθεηά
εύθνια ρσξίο λα παξαπνηνύλ ηελ αθεγεκαηηθή γξακκή ή ηνλ ηόλν ηνπ έπνπο»5.
Δπνκέλσο, ν Όκεξνο, σο ξαςσδφο, «ζπλέξαπηε πξνθαηαζθεπαζκέλα κέξε»6. Σα
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νκεξηθά έπε δελ ήηαλ πξσηφηππα7, φπσο απαηηεί ε ζχγρξνλε ινγνηερληθή παξαγσγή.
Θα έπξεπε λα κειεηεζνχλ ινηπφλ κε άιινπο φξνπο.
Σν έξγν ηνπ Milman Parry ζπλέρηζαλ νη Albert B. Lord θαη Eric A. Havelock.
ηε κειέηε The Singer of Tales (1960)8 ν Lord θαηέγξαςε εξβνθξνάηεο
επηθνχο πνηεηέο πνπ ηξαγνπδνχζαλ ηα καθξνζθειή άζκαηά ηνπο. «Ζ ζύγθξηζε ησλ
καγλεηνθσλεκέλσλ ηξαγνπδηώλ απνθαιύπηεη όηη, αλ θαη είραλ ην ίδην κέηξν, πνηέ δελ
ηξαγνπδήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν δπν θνξέο. Βαζηθά εκθαλίδνληαλ ηα ίδηα ζέκαηα θαη
ινγόηππνη, αιιά ζπξξακκέλα δηαθνξεηηθά ζε θάζε απόδνζή ηνπο –αθόκε θη όηαλ ηα
επαλαιάκβαλε ν ίδηνο πνηεηήο– αλάινγα κε ηελ αληίδξαζε ηνπ αθξναηεξίνπ, ηε
δηάζεζε ηνπ πνηεηή ή ηελ αηκόζθαηξα ηεο πεξίζηαζεο, θαη κε άιινπο θνηλσληθνύο θαη
ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο»9. Μάιηζηα νη ηππνπνηεκέλνη ινγφηππνη, φπσο θαη ζηα
νκεξηθά έπε, «νκαδνπνηνύληαλ γύξσ από εμίζνπ ηππνπνηεκέλα ζέκαηα, όπσο ε
ζπλέιεπζε, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηξαηνύ, ε κνλνκαρία, ε ιεειαζία ησλ εηηεκέλσλ, ε
αζπίδα ηνπ ήξσα θ.ν.θ.»10. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ζηνπο πξνθνξηθνχο πνιηηηζκνχο
πξσηνηππία δε ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ, αιιά ηελ νξγάλσζε θαη
παξνπζίαζε ελφο έηνηκνπ πιηθνχ, πνπ πξνυπάξρεη, ζε λέεο ζεηξέο11.
Ο Eric Havelock ζην έξγν ηνπ Preface to Plato (1963) απέδσζε ηελ αλάπηπμε
ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζηελ αλαδφκεζε πνπ επέθεξε ζηε ζθέςε ησλ
Διιήλσλ ε γξαθή θαη ε εζσηεξίθεπζε ηνπ αιθαβήηνπ. ην βηβιίν ηνπ Origins of
Western Literacy (1976), επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία πνπ είρε, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
αλαιπηηθήο ζθέςεο, ε εηζαγσγή απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ησλ θσλεέλησλ ζην
αιθάβεην12. Σν πέξαζκα απφ ηελ πξνθνξηθφηεηα ζηελ εγγξακαηνζχλε επηδξά
ζεκαληηθά ζηε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ. ε έλαλ πξνθνξηθφ πνιηηηζκφ ε δηαηήξεζε θαη
ε αλάθηεζε κηαο πεξίπινθεο ζθέςεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Ζ γξαθή, πνπ ζα
κπνξνχζε λα δηαθπιάμεη ηελ απνθηεκέλε γλψζε, απνπζηάδεη. Έηζη νη άλζξσπνη είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ζθέθηνληαη «πάλσ ζε κλεκνηερληθά πξόηππα, δηακνξθσκέλα γηα
επρεξή πξνθνξηθή επαλάιεςε. Ζ ζθέςε ζνπ πξέπεη λα γελληέηαη ζε έληνλα ξπζκηθά θαη
ηζνξξνπεκέλα πξόηππα, λα εθηπιίζζεηαη κε επαλαιήςεηο ή αληηζέζεηο, κε παξερήζεηο
θαη κε ζπλερήζεηο, κε θαηεγνξεκαηηθέο θαη άιιεο ινγνηππηθέο εθθξάζεηο, κε
θαζνξηζκέλε ζεκαηηθή δηάηαμε (ην ζπκβνύιην, ην γεύκα, ε κνλνκαρία, ν “βνεζόο” ηνπ
ήξσα θ.ν.θ.), κε παξνηκίεο πνπ δηαξθώο αθνύεη ν θαζέλαο ώζηε λα έξρνληαη εύθνια
ζην λνπ θαη νη νπνίεο είλαη δηαηππσκέλεο κε ηξόπν πνπ λα ζπγθξαηνύληαη θαη λα
αλαθαινύληαη κε επρέξεηα, ή κε άιιεο κλεκνηερληθέο κνξθέο. Ζ ζνβαξή ζθέςε είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηα κλεκνληθά ζπζηήκαηα»13.
Ζ αλάπηπμε ηεο γξαθήο απειεπζέξσζε ηε κλήκε ησλ εγγξάκκαησλ
αλζξψπσλ γηα λέεο θαη πξσηφηππεο δεκηνπξγίεο, αθνχ δε ρξεηάδεηαη πηα λα
ζπκνχληαη, επαλαιακβάλνληαο μαλά θαη μαλά ηελ απνθηεκέλε γλψζε. Σψξα απηή
7

Γηα ηα πεξηζψξηα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξσηνηππίαο ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, βι. Γ. Μ. ε θ άθ εο ,
Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην
19982, 67-70.
8
Βι. Albert B. Lo r d , The Singer of Tales, Harvard University Press, Cambridge 1960.
9
Βι. Walter J. On g, φ.π., 81.
10
Βι. Walter J. On g, φ.π., 27.
11
Ζ Μαξηάλζε Καπιάλνγινπ επηζεκαίλεη αλάινγεο δηεξγαζίεο ζην παξακχζη: «Τν ηαιέλην ελόο
παξακπζά ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα εληάζζεη έλα θιεξνλνκεκέλν από ην παξειζόλ
παξακπζηαθό ζρήκα ζηηο παξακέηξνπο ελόο δεδνκέλνπ ρώξνπ θαη ρξόλνπ». Βι. Μαξηάλζε
Κ απ ι άλ ν γ ιν π , Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα: Μηα παιηά ηέρλε ζε κηα λέα επνρή. Τν
παξάδεηγκα ησλ αθεγεηώλ από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη από ηηο πξνζθπγηθέο θνηλόηεηεο ησλ
Μηθξαζηαηώλ Διιήλσλ, Παηάθεο, Αζήλα 2001, 59.
12
Βι. James Paul Gee , «Orality and Literacy: From the Savage Mind to Ways With Words», Tesol
Quarterly, 20 (December 1986), 723-724.
13
Βι. Walter J. On g, φ.π., 44.

2

είλαη απνζεθεπκέλε ζε βηβιία, θαζέηεο, βηληενηαηλίεο, θαη, ηειεπηαία, ζηνλ ζθιεξφ
δίζθν ηνπ ππνινγηζηή, ζε Cds θαη DVDs ή ζε ηζηνζειίδεο, απ’ φπνπ κπνξεί εχθνια
λα αλαζπξζεί θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Δπηπιένλ, ε απφθηεζε ηνπ κνξθσηηθνχ
αγαζνχ απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ιανχ, ε εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο, ε
αζηηθνπνίεζε ησλ αγξνηψλ θαη πιήζνο άιιεο ζχγρξνλεο αιιαγέο, δηεχξπλαλ ηνπο
κέρξη πξηλ ζηελνχο νξίδνληεο ησλ ιατθψλ αλζξψπσλ. Όια απηά άιιαμαλ πνιιά ζην
ιατθφ πνιηηηζκφ, πνπ έραζε ηελ απηνηέιεηά ηνπ, δηαζπάζηεθε ε ζπλέρεηά ηνπ,
απψιεζε ηα ζηαζεξά ζηνηρεία πνπ ηνλ θξαηνχζαλ ζε ζπλνρή, ήξζε ζε επαθή θαη
αλακείρζεθε κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, φπσο παξαηεξεί ν
Hermann Bausinger, ν ιατθφο πνιηηηζκφο λα ππνρσξεί πξνο φθεινο κηαο
νκνγελνπνηεκέλεο θνπιηνχξαο, ελφο εληαίνπ πνιηηηζκνχ. Απηή ε νκνγελνπνίεζε
πξνθαιείηαη απφ ηελ «απεξηόξηζηε πξνζθνξά ηεο γλώζεο θαη ηεο παηδείαο, πνπ
απεπζύλεηαη ζ’ όιεο ηηο πιεζπζκηθέο νκάδεο»14.
Καη άιινη κειεηεηέο κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο έξεπλέο ηνπο πξνζέθεξαλ πνιιά
ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ πξνθνξηθψλ πνιηηηζκψλ.
Ζ επηκνλή ηνπ Jacques Derrida φηη ε γξαθή δελ είλαη «“ζπκπιήξσκα ηνπ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ”, αιιά κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ηέιεζε»15, βνήζεζε ζηελ
ππνλφκεπζε ηεο ρεηξνγξαθηθήο θαη ηππνγξαθηθήο κεξνιεςίαο.
Ο Berkley Peabody παξαηήξεζε φηη ε πξνθνξηθή κλήκε, αληίζεηα απφ ηελ
θεηκεληθή, δηαζέηεη κηα πςειή ζσκαηηθή ζπληζηψζα, αθνχ «ε παξαδνζηαθή ζύλζεζε
έρεη ζπλδεζεί κε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ρεξηώλ»16.
Ο Jack Goody ζην έξγν ηνπ The Domestication of the Savage Mind (1977)17
ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ δε γλσξίδνπλ ηε γξαθή ή δελ
ηελ έρνπλ αθνκνηψζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Ο Goody εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο
«πεξηνξηζκέλεο εγγξακκαηνζύλεο». χκθσλα κε απηήλ, «ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε εγγξακκαηνζύλε πεξηνξίδεηαη από νξηζκέλνπο θνηλσληθνύο
θαη πνιηηηθνύο παξάγνληεο»18. Έηζη εξκήλεπζε ηελ παξνπζία ινγνηππηθψλ ηειέζεσλ
ζε ζχγρξνλεο εγγξάκκαηεο θνηλσλίεο.
Ο Aleksandr Romanovich Luria ζην βηβιίν ηνπ Cognitive Development: Its
Cultural and Social Foundations (1976)19 επηζήκαλε φηη «έλαο πξνθνξηθόο πνιηηηζκόο
δελ αζρνιείηαη κε πξάγκαηα όπσο είλαη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, νη θαηεγνξηθέο
ηαμηλνκήζεηο, νη ηππηθά ινγηθέο δηαδηθαζίεο δηαινγηζκνύ, νη νξηζκνί, ή αθόκε νη
πεξηεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη νη ζπγθξνηεκέλεο απηναλαιύζεηο· όια απηά πξνέξρνληαη όρη
από ηελ ίδηα ηε ζθέςε, αιιά από ηε ζθέςε πνπ δηακνξθώλνπλ ηα θείκελα»20.
Ο Θεφδσξνο Παξαδέιιεο αλαθεθαιαηψλεη ηα γλσξίζκαηα ή ζεσξήκαηα ηεο
πξνθνξηθφηεηαο, θαηά ην Walter Ong. Πξψην είλαη ν «δπλακηζκόο ηεο πξνθνξηθήο
γισζζηθήο εθθνξάο, ε θηλεηηθόηεηά ηεο, ε ζπλερήο κεηαβνιή ηεο, ε ζπκκεηνρηθόηεηά
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ηεο, ε ζπλάξηεζή ηεο κε ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο, ε βησκαηηθή ηεο δηάζηαζε». Γεχηεξν
είλαη «ε δηαδξαζηαθή δηάζηαζε ηεο πξνθνξηθόηεηαο, ν πξνζσπηθόο θαη αληαγσληζηηθόο
ηεο ραξαθηήξαο –ν “πνιεκηθηζκόο” ηεο (polemicism)». Καη, ηέινο, «ν ζπξξαπηηθόο
(“ξαςσδηαθόο”) ραξαθηήξαο ηεο πξνθνξηθόηεηαο, ν πιενλαζκόο, ε επαλαιεπηηθόηεηα,
ε ινγνηππηθή δνκή, ε παξαηαθηηθόηεηα θ.ι.»21.
Σνλ πξνθνξηθφ θαη κλεκνληθφ ραξαθηήξα ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ επεζήκαλαλ
πνιινί κειεηεηέο. Όκσο ν ιαφο, δίπια θαη παξάιιεια κε ηηο πξνθνξηθέο, παξάγεη θαη
γξαπηέο δεκηνπξγίεο. Ζ πξνθνξηθή παξάδνζε, φπσο γξάθεη ν Μελάο Αιεμηάδεο,
«έρεη θαζαξά ηζηνξηθό ραξαθηήξα, ζρεηίδεηαη δειαδή κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή
θάζε θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιατθώλ καδώλ»22. Ζ
Λανγξαθία κε κεγάιε θαζπζηέξεζε έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην γξαπηφ ιατθφ
ιφγν θαη ζηε ζρέζε θαη αιιεπίδξαζή ηνπ κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, εδψ θαη
δηεζλψο23. Σέηνηα ζέκαηα απαζρνινχλ ζήκεξα ηε «Νεσηεξηθή Λανγξαθία»24.
Αο δνχκε πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ παξαπάλσ αλαθαιχςεσλ γηα ηε κειέηε
ηεο ιατθήο αθήγεζεο.
Ο Β. Γ. Αλαγλσζηφπνπινο παξνπζηάδεη ην ζπλήζε ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ
παξακπζηψλ: «Σπλήζσο ε καγλεηνθώλεζε γίλεηαη ζ’ έλα δσκάηην πνπ δελ ππάξρνπλ
άιινη, ή, αλ ππάξρνπλ, είλαη αλαγθαζκέλνη λα κε κηινύλ όζε ώξα γίλεηαη ε
αθήγεζε»25. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή, φπσο γίλεηαη θαλεξφ, εζηηάδεηαη ζηελ
θαηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο αθήγεζεο θη φρη ηεο παξάζηαζήο ηεο. Οη εγγξάκκαηνη
έρνπλ ζπλεζίζεη λα δηαβάδνπλ ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ ζε θείκελα, θαινδνπιεκέλα θαη
δηνξζσκέλα πνιιέο θνξέο, αιιά, ηειηθά, ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα φηαλ πηα θηάζνπλ
ζην ηππνγξαθείν. Σν θείκελν γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηελ φξαζε. Αληίζεηα, ζηηο
πξνθνξηθέο αθεγήζεηο ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αηζζήζεηο. Ο ιφγνο ηνπ πξνθνξηθνχ
αθεγεηή πιάζεηαη ηε ζηηγκή πνπ ιέγεηαη. Γελ είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλνο. Υάλεηαη
κάιηζηα ακέζσο κφιηο εθθσλεζεί26. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο «ζηεκέλεο» θαηαγξαθήο
παξαβιέπεη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνθνξηθφηεηαο27, ην «δπλακηζκό», ηε
«ζπκκεηνρηθόηεηα», ηε «δηαδξαζηαθή δηάζηαζε» θαη ηνλ «πξνζσπηθό θαη
αληαγσληζηηθό ηεο ραξαθηήξα»28, αθνχ εμαθαλίδεη ηνπο αθξναηέο απφ ηελ αθήγεζε.
Ζ πξνθνξηθή αθήγεζε δελ είλαη πνηέ κηα κνλαρηθή πξάμε29. Ο αθεγεηήο
πξνζαξκφδεη ηηο ηζηνξίεο ηνπ ζην επίπεδν, ζηελ ειηθία θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ
αθξναηεξίνπ ηνπ. Οη αληηδξάζεηο ησλ αθξναηψλ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία, ηελ έθηαζε
θαη ηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο. Αθφκα θαη ν ίδηνο αθεγεηήο παξηζηάλεη δηαθνξεηηθά
ηελ ίδηα ηζηνξία ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα. Καη ιέσ παξηζηάλεη γηαηί δελ ηελ ιέεη
απιά, κα ηελ εξκελεχεη κε φιν ηνπ ην ζψκα. Δμάιινπ, ηελ πξνθνξηθή κλήκε
δηαθξίλεη ε ζσκαηηθή ζπληζηψζα, θαηά ηνλ Peabody. Μέιεκα ινηπφλ ηνπ εξεπλεηή
21

Βι. Θ. Π α ξ αδ έι ι εο , «Πξφινγνο» ζην βηβιίν ηνπ Walter J. Ong, φ.π., xv-xvi.
Βι. Μελάο Αι. Α ι εμ η άδ ε ο , Νεσηεξηθή Διιεληθή Λανγξαθία: Σπλαγσγή Μειεηώλ, Ηλζηηηνχην ηνπ
Βηβιίνπ – Α. Καξδακίηζα, Αζήλα 2006, 65.
23
ηηο Ζ.Π.Α. ε ζηξνθή έγηλε κφιηο ην 1975 κε ηηο κειέηεο ησλ Alan Dundes θαη Carl Pagter. Βι. Alan
D u nd e s & Carl R. P a g ter , Work Hard and You Shall Be Rewarded: Urban Folklore from the
Paperwork Empire, Indiana University Press, Bloomington & London 1978 2 (α΄ έθδνζε 1975). Βι.
επίζεο Alan D u nd e s & Carl R. P a gt er , When you’re up to Your A.S.S. in Alligators… More Urban
Folklore from the Paperwork Empire, Wayne State University Press, Detroit 1987.
24
Βι. Μελάο Αι. Α ιε μη ά δ εο , φ.π.
25
Βι. Β. Γ. Αλ αγλ σ ζ ηφ πν π ι ν ο , Τέρλε θαη ηερληθή ηνπ παξακπζηνύ, Καζηαληψηεο, Αζήλα 1997, 25.
26
Αο ζπκεζνχκε πσο ν Όκεξνο απνθαινχζε ηα ιφγηα θηεξσηά («έπεα πηεξόεληα»).
27
Βι. Albert B. Lo r d , «Characteristics of Orality», Oral Tradition 2/1 (1987), 54-72.
28
Βι. Θ. Π α ξ αδ έι ι εο , «Πξφινγνο» ζην βηβιίν ηνπ Walter J. Ong, φ.π., xv-xvi.
29
ηηο εγγξάκκαηεο θνηλσλίεο, ν ζπγγξαθέαο γξάθεη κφλνο ην θείκελφ ηνπ θαη ν αλαγλψζηεο ην
δηαβάδεη εμίζνπ κφλνο.
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είλαη λα θαηαγξάςεη θαη ηα «ζύκβνια ππαηληγκνύ»30, ηα εμσθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο
αθήγεζεο31, δειαδή ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο γθξηκάηζεο, ηα
λεχκαηα, ηελ έθπιεμε, ην γέιην, ην θιάκα, ηε ζηάζε θαη ηηο θηλήζεηο ησλ παξαγφλησλ
ηεο αθήγεζεο. Γηα λα απνηππσζνχλ φια απηά, ε καγλεηνθψλεζε πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη θαη απφ βηληενζθφπεζε ηεο παξάζηαζεο, πνπ ζα ελδηαθέξεηαη θαη γηα ην
αθξναηήξην, γηα ην φπνην αθεγείηαη θαη κε ην νπνίν ζπλδηαιέγεηαη ν αθεγεηήο. Σν
απνγπκλσκέλν θείκελν ζίγνπξα αδηθεί ηελ αθήγεζε.
Πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ θαηαγξαθέα-εξεπλεηή, ν νπνίνο
ζπρλά δελ αλήθεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηελ αθεγεκαηηθή θνηλφηεηα.
Γλσξίδνπκε φηη «ν πιεξνθνξεηήο αληηκεησπίδεη κε θαρππνςία ηνλ εξεπλεηή, ηνλ νπνίν
ζεσξεί σο “εηζβνιέα” θαη θαηαπαηεηή ησλ κπζηηθώλ ηνπ»32. Γη’ απηφ δχζθνια
απνθαζίδεη λα αθεγεζεί ζε αγλψζηνπο, θαη φηαλ ην θάλεη, «επηιέγεη ηη είλαη απηό πνπ
ζα δώζεη θαη ην δίλεη κε ηξόπν δηαθνξεηηθό απ’ ό,ηη ζην δηθό ηνπ πεξηβάιινλ»33. Έηζη
φκσο «απνθξύπηνληαη ή παξαπνηνύληαη ζπρλά νη πιεξνθνξίεο»34. Ζ απνπζία νηθείσλ
αθξναηψλ επηηείλεη ηηο δπζθνιίεο, αθνχ ε αθήγεζε είλαη «κηα ηδησηηθή ππόζεζε, πνπ
δελ θνηλνπνηείηαη εύθνια ζε έλαλ μέλν, θαη νύηε ιέγεηαη νπνπδήπνηε θαη
νπνηεδήπνηε»35. Ζ αθήγεζε δελ πξέπεη λα είλαη «ζηεκέλε»36, κα απζεληηθή θαη
απζφξκεηε θαη ε παξνπζία ηνπ θαηαγξαθέα δηαθξηηηθή37. Έλαο εξεπλεηήο πνπ αλήθεη
ζηελ αθεγεκαηηθή θνηλφηεηα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Γη’ απηφ ε Μαξηάλζε
Καπιάλνγινπ ζπκβνπιεχεη ηνπο θνηηεηέο ηεο «λα αλαδεηήζνπλ ηνλ αθεγεηή όζν ην
δπλαηόλ πην θνληά ηνπο, ζην ζπγγεληθό ή θηιηθό πεξηβάιινλ, ζηε γεηηνληά ή ζην ρσξηό
όπνπ δνπλ ή απ’ όπνπ θαηάγνληαη»38. Σε δπλαηφηεηα ησλ ληφπησλ λα δηεηζδχνπλ
εχθνια θαη λα εκβαζχλνπλ ζηε κειέηε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ηελ εθκεηαιιεχεηαη
ζήκεξα ε λέα ηάζε ηεο Αλζξσπνινγίαο, γλσζηή σο αλζξσπνινγία «νίθνη»39. Οη
ιανγξάθνη δξνπλ αθφκα πην επέιηθηα, αθνχ θαηαγξάθνπλ ζηνηρεία ηνπ δηθνχ ηνπο
30
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«Ζ παξνπζία ελόο θαηαγξαθέα κε έλα καγλεηόθσλν ή κηα βηληενθάκεξα νπσζδήπνηε κεηαηόπηδε ηελ
πξνζνρή ηνπ αθξναηεξίνπ από ηελ αθήγεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο ερνγξάθεζεο». Βι. Μαξηάλζε
Κ απ ι άλ ν γ ιν π , φ.π., 100.
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απηά απνηειέζκαηα ζηνλ εξεπλεηή. Όηαλ εθαξκφδεηαη, εμ αλάγθεο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ
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πνιηηηζκνχ. Απαξαίηεηε είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Ο εξεπλεηήο
πνπ ζέιεη λα εξγαζηεί ζε κηα πεξηνρή «πξέπεη λα έρεη ζπγθεληξώζεη ηηο βαζηθέο
πιεξνθνξίεο γη’ απηή, πξηλ μεθηλήζεη ηελ έξεπλά ηνπ. (…) Πξέπεη λα δήζεη ζην
δηάζηεκα ηεο έξεπλαο κέζα ζηελ θνηλσλία πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη, γηα λα παξαηεξήζεη,
λα ζπλνκηιήζεη, λα θαηαγξάςεη ή λα δηαηζζαλζεί ζρέζεηο, ζηάζεηο, ζηνηρεία θαη απόςεηο
πνπ αθνξνύλ ην ζέκα ηνπ»40. Ζ κεζνιάβεζε πξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κπνξεί
λα βνεζήζεη41. Ζ Καπιάλνγινπ πξνηείλεη ην «ζπλδπαζκό δύν κεζόδσλ, ηεο ηζηνξηθήο
πξνζέγγηζεο ησλ παξακπζηώλ θαη ηεο ιανγξαθηθήο–εζλνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο»42.
Ο Μελάο Αιεμηάδεο γξάθεη γηα ηελ εζλνγξαθηθή κέζνδν, πνπ ρξεζηκνπνηεί
ηελ επηηφπηα έξεπλα: «Πξόθεηηαη εηδηθόηεξα γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή, σο έλα είδνο
εζλνγξαθηθήο εμέηαζεο, ηνπ ζπλόινπ ησλ παξακέηξσλ ελόο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύ
κηθξνπεξηβάιινληνο, κέζα από ην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη ιέγεηαη ην παξακύζη»43. Καη
θαηαιήγεη φηη κε ηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε επηηπγράλεηαη «ε ζπλνιηθή πεξηγξαθή
θαη αλάιπζε ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο, αιιά θαη θαηά ην δπλαηό θνηλσληθντζηνξηθή
έληαμήο ηεο ζην πεξηβάιινλ κηαο θνηλσλίαο. Ζ πξνζνρή ηνπ εξεπλεηή ζηξέθεηαη ζην
πξόζσπν ηνπ αθεγεηή, ζην δηεγεκαηηθό ζηηι θαη ζην αθξναηήξην, αιιά θαη ζηνπο όξνπο
πνπ επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ θαη απηόλ θαη ην ξεπεξηόξην ηεο θνηλόηεηαο»44. Με ηε
κέζνδν απηή κειεηνχληαη «ν αθεγεηήο (storyteller), ε παξάζηαζε ηεο δηήγεζεο
(performance) θαη ηα ζπκθξαδόκελα ή ζπγθείκελα, ηα νπνία κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε
θαη σο γεληθό θνηλσληνινγηθό-εζλνινγηθό πιαίζην (context) ηεο παξακπζηαθήο
αθήγεζεο»45.
Ο εξεπλεηήο ινηπφλ δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηε κειέηε ηνπ ζην θείκελν46
ηεο αθήγεζεο. Πξέπεη λα εμεηάζεη θαη ηνπο θνξείο ηεο (ηνλ αθεγεηή θαη ηνπο
αθξναηέο), ην πιαίζην (ηνπηθφ, θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ), ηελ πεξίζηαζε
(ηη πξνθάιεζε ηελ αθήγεζε), θαζψο θαη ηελ παξάζηαζή ηεο, κε φια ηα θεηκεληθά θαη
εμσθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο.
Α) Οη θνξείο ηεο αθήγεζεο:
Ζ έξεπλα ηεο Λανγξαθίαο ελδηαθέξζεθε αξγά γηα ηνπο αθεγεηέο θαη πην αξγά
γηα ηνπο αθξναηέο ηεο αθήγεζεο. ην δηεζλή ρψξν ε ζρεηηθή έξεπλα μεθίλεζε ην 19ν
αη. απφ Ρψζνπο, θπξίσο, ιανγξάθνπο, πνπ «έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηελ
πξνζσπηθόηεηα θαη ην ξόιν ησλ ιατθώλ αθεγεηώλ»47. ηνλ ηφπν καο νη εξεπλεηέο
ελδηαθέξζεθαλ θπξίσο γηα ηα θείκελα ησλ αθεγήζεσλ48 θαη έηζη, «παξά ην πιήζνο
θαη ηνλ πινύην ησλ παξακπζηαθώλ ζπιινγώλ, νη ιατθνί παξακπζάδεο παξακέλνπλ
άγλσζηνη»49. Πξσηνπφξνο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππήξμε ν Αδακάληηνο Αδακαληίνπ
40

Βι. Γέζπνηλα Γ α κ η αλ ν χ , φ.π., 22.
Βι. Γέζπνηλα Γ α κ η αλ ν χ , φ.π., 24. Βι. επίζεο Δπάγγεινο Απ δί θν ο , Τν ιατθό παξακύζη, φ.π., 153.
42
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , φ.π., 40.
43
Βι. Μελάο Αι. Α ι εμ η άδ ε ο , «Ζ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξακπζηνχ», ζηνλ ηφκν Δπάγγεινο
Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα 1996, 105-106.
44
Βι. Μελάο Αι. Α ιε μη ά δ εο , φ.π., 111-112.
45
Βι. Μελάο Αι. Α ιε μη ά δ εο , φ.π., 106.
46
Ζ ίδηα ε έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ κηαο πξνθνξηθήο αθήγεζεο δελ είλαη μεθάζαξε. Οη ζπιινγείο ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο δε δεκνζηεχνπλ ηα ζρφιηα ησλ αθεγεηψλ νχηε ηηο παξεκβάζεηο ησλ αθξναηψλ,
μερλψληαο φηη βαζηθφ γλψξηζκα ηεο πξνθνξηθήο αθήγεζεο είλαη ε «δηαδξαζηαθή δηάζηαζή ηεο».
47
Βι. Μελάο Αι. Α ιε μ η άδ εο , «Έιιελεο παξακπζάδεο (19νο – 20νο αη.)», ζηνλ ηφκν Κνχια
Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ (επηκ.), Ζ ηέρλε ηεο αθήγεζεο, Παηάθεο, Αζήλα 1997, 42. Ο Marc
Asadowskij δεκνζίεπζε κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε, ζηελ νπνία εμεηάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο
αγξάκκαηνπ παξακπζά απφ ηε ηβεξία. Βι. Marc As ad o ws k ij , Eine sibirische Märchenerzähletin,
Folklore Fellows Communications, 68, Helsinki 1926.
48
Βι. Μελάο Αι. Αιεμηάδεο, φ.π., 44.
49
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα, φ.π., 41.
41

6

(1875-1937), ν νπνίνο ην 1896 κειέηεζε ην ηεληαθφ παξακχζη50, πξνζέρνληαο θαη
ηνπο θνξείο ηνπ. ηε κειέηε ηνπ δηαπηζηψλεη, φπσο γξάθεη ν Μελάο Αιεμηάδεο, «όηη
νη αθεγεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ πνιιέο θνξέο (αλαιινίσηεο) ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο,
(έκκεηξεο ζπλήζσο ελάξμεηο θαη θαηαθιείδεο, κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο, παξνκνηώζεηο
θ.ιπ.) θαηά ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο. Απηό, εθηόο ησλ άιισλ, κπνξνύζε λα βνεζήζεη
ηνλ αθεγεηή λ’ αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ ηα επεηζόδηα θαη κνηίβα ηνπ παξακπζηνύ ή
αθόκε λα νδεγήζεη ζε κάθξνο. Οη ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο ηνπ παξακπζά ιεηηνπξγνύζαλ
πάλησο θαη σο έλα είδνο ινγνηππηθώλ ζηνηρείσλ, θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ δεκνηηθνύ
ηξαγνπδηνύ, πνπ ζα βνεζνύζαλ ελδερνκέλσο ζηελ (αλα)ζύλζεζε κηαο καθξάο δηάξθεηαο
παξακπζηαθήο αθήγεζεο»51. Οη εχζηνρεο απηέο παξαηεξήζεηο βνεζνχλ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο πξνθνξηθήο θχζεο ηεο αθήγεζεο. Σν επάγγεικα52, ε
πξνζσπηθφηεηα53 θαη ην θχιν ηνπ αθεγεηή έρνπλ ζεκαζία («δηαθξίλνληαη αληξηθά
θαη γπλαηθεία ξεπεξηόξηα»)54.
Ο Ενξδ Εαλ γξάθεη φηη «κηα αθήγεζε, άξα έλα παξακύζη, δελ είλαη
κνλόινγνο»55. Καλέλαο δελ αθεγείηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ πην νιηγνπξφζσπε αθήγεζε
απαηηεί ηνπιάρηζηνλ δχν, ηνλ αθεγεηή θαη έλαλ αθξναηή. Ο Walter Ong ζεσξεί σο
έλα απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνθνξηθφηεηαο ηε «δηαδξαζηαθή δηάζηαζή
ηεο»56, γηαηί νη αθξναηέο δελ είλαη παζεηηθνί, αθνχ παξεκβαίλνπλ ζηελ αθήγεζε,
δηαθφπηνπλ, ξσηνχλ, ζρνιηάδνπλ, εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο αλ θάηη ηνπο
ελνριεί ή ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο αλ ε έθβαζή ηεο επαιεζεχεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Ο
αθεγεηήο πξνβαίλεη, ηελ ψξα πνπ αθεγείηαη, ζε δηνξζψζεηο ή αιιάδεη ηελ
θαηεχζπλζή ηεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ή λα μαθληάζεη επράξηζηα ηνπο αθξναηέο ηνπ,
θαζηζηψληαο ηνπο έηζη, θαηά θάπνην ηξφπν, ζπλδεκηνπξγνχο ηεο57. Σν αθξναηήξην
«επεξεάδεη κε ηελ ειηθηαθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ζύλζεζε ηνλ παξακπζά θαη
ζπκβάιιεη ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κνξθήο»58. Οη παιηνί
παξακπζάδεο αθεγνχληαλ ζε κεηθηά αθξναηήξηα. «Μόλν ζηα πην πξόζθαηα ρξόληα νη
αθεγεηέο άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνύλ ηα παξακύζηα ηνπο κε θξηηήξην ηελ ειηθία ησλ
αθξναηώλ ηνπο. Κάπνηα παξακύζηα γίλνληαη πην “παηδηθά”, θαζώο πξννξίδνληαη
θπξίσο γηα παηδηά, ελώ νξηζκέλνη αθεγεηέο δηακνξθώλνπλ γηα ην ίδην παξακύζη κηα
παηδηθή θαη κηα ελήιηθε εθδνρή»59. Ζ παξείζθξεζε ζην παξακχζη (θαη ζε άιιεο

50

Βι. Αδακάληηνο Α δ α κ αλ η ίν π , «Σεληαθά παξακχζηα», Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο
Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, 5 (1896), 277-326.
51
Βι. Μελάο Αι. Αιεμηάδεο, φ.π., 50.
52
«Σπνπδαίνη παξακπζάδεο ήηαλ δπλαηόλ λα πξνέξρνληαη από επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ νη
δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ηηο νδεγνύζαλ ζπρλά έμσ από ην ρσξηό θαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ήηαλ ε
κεηαθίλεζε». Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ιν π , φ.π., 127.
53
Αθεγεηέο πνπ έρνπλ θνηλή πεγή πιεξνθφξεζεο, κέζσ αζπλείδεησλ ή ζπλεηδεηψλ δηαδηθαζηψλ
επηινγήο θαη απφθιηζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, παξάγνπλ
δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο. Βι. Κψζηαο Κν λ η α μ ήο , «Σν πνξηξέην ελφο ζχγρξνλνπ παξακπζά…», ζηνλ
ηφκν Δπάγγεινο Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα,
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα 1996, 365-373.
54
Απαηηνχληαη φκσο ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο γηα λα επηβεβαηψζνπκε ή λα δηαςεχζνπκε ζηεξεφηππεο
απφςεηο πνπ έρνπκε γηα ηηο επηινγέο ηνπο, αθνχ, «όζν θη αλ ε ζηεξεόηππε εηθόλα ηεο κεηέξαο πνπ
αθεγείηαη παξακύζηα ζηα παηδηά απνδεηθλύεηαη ζε κεγάιν βαζκό αιεζηλή, νη άληξεο αθεγνύληαλ εμίζνπ
παξακύζηα ζηα παηδηά ηνπο, αγόξηα θαη θνξίηζηα, ην βξάδπ όηαλ επέζηξεθαλ από ηε δνπιεηά θαη ηελ ώξα
πνπ ε κεηέξα εηνίκαδε ην θαγεηό». Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γιν π , φ.π., 121.
55
Βι. Ενξδ Εαλ , Ζ δύλακε ησλ παξακπζηώλ, φ.π., 25.
56
Βι. Θ. Π α ξ αδ έι ι εο , «Πξφινγνο» ζην βηβιίν ηνπ Walter J. Ong, φ.π., xv-xvi.
57
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , φ.π., 358.
58
Δπάγγεινο Απ δ ίθν ο , Τν ιατθό παξακύζη. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Οδπζζέαο, Αζήλα 19972, 46.
59
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , φ.π., 125.
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αθεγήζεηο) ησλ νηθείσλ βησκάησλ60 ησλ αθεγεηψλ, θαζψο θαη νη απνπαηδσηηθέο
δηεξγαζίεο61 πνπ ζπληεινχληαη62, απνηεινχλ έλα κεγάιν θεθάιαην πνπ έρεη ήδε
αξρίζεη λα κειεηάηαη.
Β) Σν πιαίζην ηεο αθήγεζεο:
Δλδηαθέξεη ν ηφπνο πνπ δεη θαη δξα ε αθεγεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ε
απνηχπσζή ηνπ κέζα ζηηο αθεγήζεηο. πρλά ηα γεγνλφηα ησλ αθεγήζεσλ
δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ ηφπν ηεο θνηλφηεηαο θαη έηζη ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, εζηκηθφ,
νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζηφ ηεο γίλεηαη πιαίζην θαη ηεο αθήγεζεο. Αζηηθέο,
εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο αθεγεκαηηθέο θνηλφηεηεο παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο
αθεγήζεηο, αθνχ ηα βηψκαηά ηνπο δηαθέξνπλ. Δλδηαθέξεη θαη ν ρψξνο πνπ γίλνληαη νη
αθεγήζεηο (ζπίηη, αγξνηθίεο, χπαηζξνο, γεηηνληά), ε ζχζηαζε ηνπ αθξναηεξίνπ
(ειηθηαθή, επαγγεικαηηθή, πιήζνο θαη θχιν αθξναηψλ), ε πεξίζηαζε θαη νη
ελαζρνιήζεηο ησλ θνξέσλ ηεο αθήγεζεο ηελ ψξα ηεο παξάζηαζήο ηεο.
Οη πην πνιιέο ζπιινγέο αθεγήζεσλ έρνπλ, νξζά, δεκνζηεπηεί κε βάζε ηνλ
ηφπν θαηαγξαθήο ηνπο. Παξφια απηά, νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηνπηθή γεσγξαθία,
ηζηνξία, θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αθεγεκαηηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα θσηίδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα θείκελα, ζπλήζσο απνπζηάδνπλ. Πξέπεη λα
ζπκφκαζηε δηαξθψο φηη θάζε αθήγεζε είλαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηκήκα ελφο
ηνπηθνχ ζπιινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ63 κε ηηο νηθνηππηθέο ηδηνκνξθίεο ηνπ.
Οη αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ είλαη θπζηθφ λα αλαθέξνληαη ζηνλ
ηφπν πνπ ζπλέβεζαλ, πνπ ζπλήζσο είλαη ν ηφπνο ηνπ αθεγεηή. Αθεγήζεηο φκσο πνπ
θηλνχληαη ζην θαληαζηαθφ επίπεδν (παξακχζη, κχζνο, παξάδνζε, επηξάπειε δηήγεζε,
αλέθδνην), θαη είλαη γλσζηέο ζε πνιινχο ηφπνπο, ζα πεξηκέλακε λα είλαη αηνπηθέο θαη
αρξνληθέο. Όκσο νη ιατθνί αθεγεηέο ζπλεζίδνπλ λα ηνπνζεηνχλ ηε δξάζε ησλ εξψσλ
ηνπο ζηνλ ηφπν πνπ δεη ε αθεγεκαηηθή θνηλφηεηα. Κάπνηε νη θαληαζηηθνί ήξσεο
αληηθαζίζηαληαη απφ γλσζηά πξφζσπα64 ηεο θνηλφηεηαο, είηε γηα λα δηαθσκσδεζνχλ,
είηε γηα λα επαηλεζνχλ, είηε γηα λα απνθηήζεη ε αθήγεζε κεγαιχηεξε δσληάληα θαη
ελδηαθέξνλ65. Σνπηθά ηζηνξηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θ.ά. ζηνηρεία
απνηεινχλ ην πιαίζην απηψλ ησλ αθεγήζεσλ.
Ο Μ. Γ. Μεξαθιήο γξάθεη γηα ην ιατθφ παξακχζη: «Παξά ην γεγνλόο όηη ην
παξακύζη είλαη έλα αλζξσπνινγηθό είδνο πνπ ππεξβαίλεη, θαλνληθά, ηα εζληθά όξηα,
ππάξρνπλ σζηόζν θαη κεγάια, ίζσο πάξα πνιύ κεγάια, πεξηζώξηα γηα εζληθέο
60

Βι. Αλαγλψζηεο Δπαγγ. Π απ α θπ π α ξί ζζ εο , «Βηνηηθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα ζε Καξπαζηαθά
παξακχζηα», ζηα Μελάο Αι. Αιεμηάδεο (επηκ.), Πξαθηηθά Β΄ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ Καξπαζηαθήο
Λανγξαθίαο «Κάξπαζνο θαη Λανγξαθία», Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ Καξπάζνπ – Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ – Δπαξρείν Καξπάζνπ, Αζήλα 2003, 529-573. Βι. Βαζίιεο Η.
Γε ξγ α ηζν χι ε ο , «Ζ αθνκνησηηθή δχλακε ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ, ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε
επαλαζηεζεξνπνίεζή ηνπ. Μηα κειέηε βαζηζκέλε ζε πιηθφ επηηφπηαο έξεπλαο», ζηνλ ηφκν Κσλ. Γ.
Μαιαθάληεο – ηέθαλνο Κνχηξαο (επηκ.), Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνύ,
Πνιηηηζηηθή Κίλεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – Γξεγφξεο, Αζήλα 2007, 161-199.
61
Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ επηδξά ζηε κνξθή ηεο αθήγεζεο. Βι. Βαζίιεο Η.
Γε ξγ α ηζν χι ε ο , «Σν ειιεληθφ ιατθφ παξακχζη θαη νη ζχγρξνλεο κεηακνξθψζεηο ηνπ», ζηα Πξαθηηθά
1νπ Γηεζλνύο Δθπαηδεπηηθνύ Σπλεδξίνπ «Λατθόο Πνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε», Δξεπλεηηθφ Ίδξπκα
Πνιηηηζκνχ θαη Δθπαίδεπζεο (Δ.Η.Π.Δ.), 2007, 58-59.
62
Καη νη εθδφηεο παηδηθψλ βηβιίσλ έρνπλ ζίγνπξα «επζχλε» γηα ηηο απνπαηδσηηθέο κεηαβνιέο ζηα
παξακχζηα πνπ δεκνζηεχνπλ. Σν εχξνο ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί.
63
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα, φ.π., 181-183.
64
Βι. Βαζίιεο Η. Γ ε ξγ α η ζν χ ι εο , «Ζ αθνκνησηηθή δχλακε ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ, ν
κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε επαλαζηεζεξνπνίεζή ηνπ. Μηα κειέηε βαζηζκέλε ζε πιηθφ επηηφπηαο
έξεπλαο», φ.π., 170.
65
Βι. Βαζίιεο Η. Γ ε ξγ α ηζν χ ι εο , Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αλεθδνηνινγηθνύ ιόγνπ ζηελ θνηλσλία ηεο
Καξπάζνπ: Λανγξαθηθέο πξνεθηάζεηο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα 2007, 6, 326, 353.
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ηδηαηηεξόηεηεο […]. Κάζε ιαόο θαη θάζε ηόπνο δίλεη ζηα θνηλά θαη ηα όκνηα θάηη
ηδηαίηεξα δηθό ηνπ. […] Γη’ απηό ζην παξακύζη απνηππώλνληαη νη κηθξέο –αιιά πάληα
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο– ιεπηνκέξεηεο ηεο πεξηθέξεηαο ελόο εζληθνύ θέληξνπ…»66. Ζ
Linda Dégh γξάθεη φηη νη παξεκβάζεηο ηνπ παξακπζά ζην ζψκα ηνπ παξακπζηνχ
«εμεηδηθεύνπλ ην γεληθό, ην επξσπατθό ην θάλνπλ εζληθό, εθζπγρξνλίδνπλ ηελ αόξηζηε
κνξθή θαη δίλνπλ ζην αθεγνύκελν παξακύζη ζεκαζία ζηε δεδνκέλε θνηλσλία, ζηε
δεδνκέλε ζηηγκή»67. Έηζη, εθηφο απφ ηελ αλζξσπνινγηθή δηάζηαζε, κπνξεί λα
κειεηεζεί ε ηνπηθή ππφζηαζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηζηνξία68,
ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία ηνπ ηφπνπ. Σν παξακχζη ινηπφλ, εθηφο απφ
εζλνγξαθηθφ είδνο, είλαη θαη ελδεκηθφ, αθνχ ηείλεη λα θαηαιήγεη ζε ζρεηηθά ζηαζεξέο
παξαιιαγέο ζε θάζε ηφπν, βαπηηζκέλεο ζηα βηψκαηα ησλ ληφπησλ, ηηο νπνίεο ν
νπεδφο θηιφινγνο θαη ιανγξάθνο Carl Wilhelm von Sydow (1878-1949) νλφκαζε
«νηθόηππνπο»69. Τπάξρεη ινηπφλ επξχ πεδίν κειέηεο ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο70 θαη ηεο
νηθνηππηθήο παξνπζίαο ησλ αθεγήζεσλ.
Ζ κειέηε ησλ ιατθψλ αθεγήζεσλ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην πιαίζην ηνπ
ηφπνπ παξαγσγήο ηνπο (θπζηθφ, νηθνλνκηθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ). Έηζη κπνξεί
λα νδεγείηαη ζε εξκελείεο πνπ δελ απνξξένπλ εχθνια κφλν απφ ηε κειέηε ησλ
θεηκέλσλ71. Αθνχ νη αθεγεηέο εκβαπηίδνπλ ηηο αθεγήζεηο ηνπο ζηα βηψκαηα ησλ
ίδησλ θαη ησλ αθξναηψλ ηνπο, είλαη ινγηθφ νη εξεπλεηέο λα αλαηξέρνπλ ζην θπζηθφ,
θνηλσληθφ72, ηζηνξηθφ73 θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην74 ηεο θνηλφηεηαο πνπ ηηο παξήγαγε.
66

Βι. Μ. Γ. Με ξ αθ ι ήο , Έληερλνο ιατθόο ιόγνο. Κείκελα θαη θξηηηθή λενειιεληθνύ ιόγνπ,
Καξδακίηζαο, Αζήλα 1993, 84. Ο Υάξεο αθειιαξίνπ επηζεκαίλεη φηη «ν ιατθόο παξακπζάο πνηέ δελ
μερλά λα δέλεη ηε δηήγεζή ηνπ κε ηε γύξσ ηνπ βηνηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα». Βι.
Υάξεο  αθ ει ι α ξ ίν π , Τν παξακύζη ρηεο θαη ζήκεξα. Ζ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία
ηνπ, Παηάθεο, Αζήλα 1995, 44.
67
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , φ.π., 144.
68
«Ζ ηνπηθή γεσγξαθία θαη ηζηνξία είλαη νη βαζηθόηεξεο πεγέο απ’ όπνπ αληινύλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ
αλαθέξνληαη ζηα παξακύζηα ηνπο. Γη’ απηό άιισζηε, απηά ηα θείκελα κπνξνύκε θαηά έλαλ ηξόπν λα ηα
ζεσξήζνπκε θαη σο πεγέο, γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ ηξόπν δσήο, ηελ θαηνηθία, ηα εξγαιεία, ηα ζθεύε, ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γεο». Βι. Γεκήηξεο Ρ άπ η εο , «Ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο απνηππψζεηο ζε ζεζζαιηθά
παξακχζηα», ζηνλ ηφκν Δπάγγεινο Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη
λενηεξηθόηεηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα 1996, 209.
69
Βι. C. W. von S yd o w, «Geography and Folk-Tale Oicotypes», ζην βηβιίν ηνπ Selected Papers of
Folklore, Rosenkilde and Bagger, Copenhagen 1948, 44-59.
70
«Τν παξακύζη σο πνηεηηθό θαηλόκελν δελ κπνξεί λα απνζπλδεζεί από ηνπο ηζηνξηθνύο θαη
θνηλσληθνύο όξνπο ηνπ. Υπό ην πξίζκα απηό, ινηπόλ, κπνξνύκε λα δνύκε ζην παξακύζη έκκεζα ή άκεζα
ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο παξαδνζηαθήο αγξνηηθήο θνηλσλίαο λα ελζσκαηώλεηαη ζηνλ θύξην θνξκό ηεο
αθήγεζεο ή πνιιέο θνξέο δίπια ζην καγηθό πεξηερόκελν, ην νπνίν κπνξεί λα κελ έρεη ζπξξηθλσζεί
αθόκε πιήξσο, ππνρσξεί, όκσο, ζηαδηαθά». Βι. Γεκήηξεο Ρ άπ η εο , φ.π., 200.
71
«Οη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ πξνθνξηθώλ παξακπζηώλ όηαλ εληνπίδνληαη κόλν ζην επίπεδν ησλ
“θεηκέλσλ”, κέζα από ηε κειέηε ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαιιαγώλ ελόο παξακπζηαθνύ ηύπνπ ζε
αλζξσπνινγηθό θαη ςπραλαιπηηθό επίπεδν, ρσξίο λα ζπλδένληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηόπνπο ή
αλζξώπνπο, κνηάδνπλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη απζαίξεηα, κεραληθή ή ηπραία». Βι. Μαξηάλζε
Κ απ ι άλ ν γ ιν π , φ.π., 58.
72
Γηα παξάδεηγκα, βι. Βαζίιεο Η. Γεξγ α ηζν χ ι εο , «“Ζ πήιηλε πεζεξά”: Έλα θαξπαζηαθφ ξεαιηζηηθφ
παξακχζη γηα κηα αλνξζφδνμε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αηεθλίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ
αληξηθή ζηεηξφηεηα», ζηα Μελάο Αι. Αιεμηάδεο (επηκ.), Πξαθηηθά Γ΄ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ
Καξπαζηαθήο Λανγξαθίαο «Κάξπαζνο θαη Λανγξαθία», Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ Καξπάζνπ –
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ – Δπαξρείν Καξπάζνπ, Αζήλα 2008, 307-325.
73
Γηα παξάδεηγκα, βι. Γεκήηξεο Ρ άπ η εο , φ.π., 199-214.
74
Σν πιαίζην πξέπεη λα κειεηάηαη καδί κε ηα θείκελα ησλ αθεγήζεσλ, αθνχ απηά επηδηψθνπκε λα
θσηίζνπκε. «Ακεξηθαληθέο εζλνγξαθηθέο κειέηεο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηε δεθαεηία ηνπ
1970 ηόληζαλ ηελ έλλνηα ηνπ πιαηζίνπ παξαιείπνληαο ην θείκελν, κε απνηέιεζκα λα καζαίλνπκε ηα πάληα
γηα ηελ ηέρλε ηεο παξαδνζηαθήο αθήγεζεο παξακπζηώλ εθηόο από ηα ίδηα ηα παξακύζηα». Βι. Μαξηάλζε
Κ απ ι άλ ν γ ιν π , Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα, φ.π., 58.
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ηελ θαηάηαμε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ε κνξθή ησλ αθεγήζεσλ αιιά
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο75. Γη’ απηφ πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη θαη ε πεξίζηαζε θαη ε
αθνξκή ηεο αθήγεζεο.
Οη ίδηεο παξαηεξήζεηο ηζρχνπλ βέβαηα, εθηφο απφ ην παξακχζη, θαη γηα ηα
άιια είδε ηεο ιατθήο αθήγεζεο: ην κχζν, ηελ παξάδνζε76, ηελ επηξάπειε δηήγεζε,
ην αλέθδνην77, αθφκα θαη ηε ιατθή απηνβηνγξαθία78.
Γ) Ζ παξάζηαζε79 ηεο αθήγεζεο:
Όπσο γξάθεη ν Μελάο Αιεμηάδεο, «ε παξάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη, ζε ζρέζε κε
ηε ζπλεζηζκέλε νκηιία, από έλα είδνο κεηαθνξάο ζε παξαζηαηηθά δξώκελα, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ζεαηξηθή ρξήζε ρεηξνλνκηώλ, κεηαιιαγέο θαη κεηαπηώζεηο ζηηο
εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, αιιά θαη κεγάιε ζπρλόηεηα ηππνπνηεκέλσλ θξάζεσλ,
ξπζκηθόηεηα ζηε γιώζζα, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ρξήζε ζπλνδεπηηθώλ νξγάλσλ, ηα
75

Σν ιατθφ παξακχζη «Σν Σζνπθαιάθη» (ATU 700) ιεηηνπξγεί ζηελ θνηλσλία ηεο Καξπάζνπ σο
δηδαθηηθφο κχζνο. Ζ δηαπίζησζε απηή, πνπ δηαηχπσζα ζε κνλνγξαθία κνπ γηα ην ζέκα, επηβεβαηψζεθε
απφ ζεηξά ζπλεληεχμεσλ πνπ πήξα απφ ηνπο αθεγεηέο. Αλ βαζηδφκνπλ κφλν ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε
ησλ παξαιιαγψλ ηνπ παξακπζηνχ, ην ζπκπέξαζκά κνπ ζα έκελε αζηήξηρην θαη επηζθαιέο. Βι.
Βαζίιεο Η. Γε ξγ αη ζν χ ι εο , Τν Τζνπθαιάθη: Έλα ιατθό παξακύζη ηεο Καξπάζνπ, Πξφινγνο Μελάο
Αι. Αιεμηάδεο, Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ Καξπάζνπ, εηξά Απηνηειψλ Δθδφζεσλ, αξ. 3, Αζήλα
2003, 114-115.
76
Σα πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο, ζηηο παξαδφζεηο, δξνπλ ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο θαη επεξεάδνπλ ηε
δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο. «Με απηό ηνλ ηξόπν ηνπσλύκηα θαη ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ αιιά θαη ηνπ
δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ππεξθπζηθνύ». Βι. Μαξηάλζε
Κ απ ι άλ ν γ ιν π , φ.π., 246.
77
Καη ζηηο αζηείεο αθεγήζεηο ε ηνπηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή, φπσο έδεημα ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή
κνπ γηα ηηο αλεθδνηνινγηθέο αθεγήζεηο ησλ Καξπαζίσλ. Σα γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζην ρψξν ηεο
αθεγεκαηηθήο θνηλφηεηαο, γλσζηά πξφζσπα γίλνληαη αληηθείκελα άιινηε ζθψκκαηνο θαη άιινηε
ζαπκαζκνχ. Βι. Βαζίιεο Η. Γε ξγ α ηζν χι ε ο , Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αλεθδνηνινγηθνύ ιόγνπ ζηελ
θνηλσλία ηεο Καξπάζνπ: Λανγξαθηθέο πξνεθηάζεηο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, φ.π., 323.
78
Έληνλε είλαη ε παξνπζία ηνπ ηφπνπ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ζηηο ιατθέο
απηνβηνγξαθίεο. Ζ Λανγξαθία κειεηά απηφ ην είδνο ηεο ιατθήο αθήγεζεο, αλ θαη δελ κπνξεί εχθνια
λα «“ιανγξαθνπνηεζεί”, δειαδή λα καδηθνπνηεζεί, θαη κόλν σο εμαίξεζε κπνξεί λα εληαρζεί ζηα
πιαίζηα κηαο ζπιινγηθήο “θπθινθνξίαο”, ππαγόκελε, απιά, ζηε δηαδηθαζία ησλ παξαιιαγώλ». Ζ
ζεκαζία ηεο κειέηεο ηνπ είλαη κεγάιε γηαηί «ε εμέηαζε ησλ απηνβηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ ελδέρεηαη λα
νδεγήζεη ηειηθά ζηε δηακόξθσζε κηαο ζπλνιηθήο εηθόλαο ηνπ παξαδνζηαθνύ ρσξηνύ, δηαθνξεηηθήο από
εθείλε πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κε ην κσζατθό ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο παξαδνζηαθήο ιανγξαθηθήο
ζπιινγήο». Βι. Μ. Γ. Με ξ α θι ήο , Έληερλνο ιατθόο ιόγνο. Κείκελα θαη θξηηηθή λενειιεληθνύ ιόγνπ,
Καξδακίηζαο, Αζήλα 1993, 248 θαη 251.
79
Γηα ηελ έλλνηα ηεο παξάζηαζεο (performance), βι. ελδεηθηηθά Richard Ba u ma n, Performance and
Event. Contextual Studies of Oral Narrative, Cambridge 1986. Βι. ηνπ ίδ ην π , «Verbal Art as
Performance», American Anthropologist, 77 (1975), 290-311. Βι. επίζεο Richard B a u ma n – Charles
L. Bri g g s, «Poetics and Performance as Critical Perspectives on Language and Social Life», Annual
Review of Anthropology, 19 (1990), 59-88. Βι. αθφκε Richard Ba u ma n – Joel Sher zer , «The
Ethnography of Speaking», Annual Review of Anthropology, 4 (1975), 95-119. Βι. επίζεο William O.
Be e ma n, «The Anthropology of Theater and Spectacle», Annual Review of Anthropology, 22 (1993),
369-393. Βι. ηνπ ί δ ην π , «Why Do They Laugh? An International Approach to Humor in Traditional
Iranian Improvisatory Theater: Performance and Its Effects», The Journal of American Folklore, 94
(1981), 506-526. Βι. επίζεο Linda D é g h, Folktales and Society: Story-telling in a Hungarian Peasant
Community, translated by Emily M. Schossberger, Bloomington and Indianapolis 1989. Βι. αθφκε ηεο
ίδ η αο , «The Nature of Women’s Storytelling», ζην MacDonald Margaret Read (ed.), Traditional
Storytelling Today. An International Sourcebook, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago – London
1999 (πξψηε δεκνζίεπζε 1985), 580-586. Βι. επίζεο Deborah A. Kap c ha n, «Performance», The
Journal of American Folklore, 108 (1995), 479-508. Βι. θαη Θαλάζεο Ν άθ αο , «Γισζζηθά θαη
παξαγισζζηθά ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο (performance) ηνπ παξακπζηνχ (Φσλεηηθή επηκήθπλζε,
ερνκίκεζε, επαλαζηξνθή, κεηαηξνπή “επζένο / πιάγηνπ ιφγνπ” ζε αθεγεκαηηθφ)», ζηνλ ηφκν Μελάο
Αι. Αιεμηάδεο (επηκ.), Θεηεία: Τηκεηηθό αθηέξσκα ζηνλ Καζεγεηή Μ. Γ. Μεξαθιή, Δζληθφ θαη
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ & Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Αζήλα 2002, 457-493.
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νπνία, κε ηνλ ηξόπν απηό, δηαθόπηνπλ ηελ πεδή αθήγεζε θαη παξεκβάιινπλ ζηίρνπο
ηξαγνπδηώλ ή αθόκε θαη νιόθιεξα ηξαγνύδηα»80. Ο ίδηνο ζεκεηψλεη αιινχ: «Ο
παξακπζάο ήηαλ ζπγρξόλσο θαη θαιόο εζνπνηόο. Πξνζπαζνύζε κε ξεηνξηθά
ηερλάζκαηα θαη δηάθνξεο κηκηθέο θηλήζεηο λα κεηαδώζεη ηελ αηκόζθαηξα ηνπ
παξακπζηαθνύ ιόγνπ ζηνπο αθξναηέο. Ενύζε πξαγκαηηθά ην παξακύζη θαη ζπκκεηείρε
ζηε ραξά ή ζηε ιύπε θαη ζηελ αγσλία ησλ εξώσλ ηνπ»81. Γη’ απηφ ν Γηψξγνο
Γαιάληεο γξάθεη γηα ηνλ αθεγεηή: «Ο αθεγεηήο είλαη ν ήρνο, ην θσο, ν αέξαο θαη ε
θσλή ηνπ αλεβνθαηεβαίλεη άπεηξεο λόηεο, ηα ρέξηα ηνπ αλνίγνπλ δηάπιαηα ή
καγεύνληαη, ηα κάηηα ηνπ κεγαιώλνπλ ή κηθξαίλνπλ γηα λα θσηίζνπλ, ζαλ ηνπο
πξνβνιείο, δάζε, λα ζθνηεηληάζνπλ ζπίηηα, λ’ αθνπζηνύλ βξνληέο, λα ςηζπξηζηνύλ
ιπγκνί, λα παξνπζηαζηνύλ ηέξαηα θαη λα γειάζνπλ νη λεξάηδεο. Καη πίζσ απ’ όια απηά
ηα πξνζσπεία θαη ηηο αιιαγέο ηνπ, ην βιέκκα ηνπ ειέγρεη ην αθξναηήξην, παξαθνινπζεί
ηηο αληηδξάζεηο ηνπ, κεηξάεη ηε δεθηηθόηεηά ηνπ θαη ςάρλεη ζπλερώο λα βξεη ην επίπεδν
εθείλν απ’ ην νπνίν ζα ην γνεηεύζεη πεξηζζόηεξν, ζα ην παξακπζηάζεη, ζα ιέγακε»82.
Απηή ηε δηάζηαζε ηεο αθήγεζεο παξαβιέπνπκε ζπρλά νη εξεπλεηέο θαη
επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ
ηεο. Ξερλάκε φηη ν αθεγεηήο επηθνηλσλεί κε ην αθξναηήξηφ ηνπ φρη κφλν κε ξεηφ
αιιά θαη κε άξξεην ιφγν, κε ηα ππνλννχκελα, κε ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηφο ηνπ, κε ηα
ρέξηα, κε ηηο γθξηκάηζεο83, κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαη κε φπνην άιιν
ηξφπν θξίλεη πξφζθνξν γηα λα κεηαδψζεη θαιχηεξα ην κήλπκά ηνπ. Μηα θαιή
παξάζηαζε εκπινπηίδεη ην κήλπκα, ην θάλεη πην δσληαλφ, πην δξαζηηθφ, πην εχιεπην.
Πξνζσπηθά θαηέγξαςα πνιιέο θνξέο θαινχο αθεγεηέο. Όηαλ φκσο νινθιήξσλα ηελ
απνκαγλεηνθψλεζε θαη δηάβαδα ην θείκελν ηεο αθήγεζήο ηνπο, ζπρλά
δπζθνιεπφκνπλ λα δηαθξίλσ ζηηο ιέμεηο ηνπ ην αθεγεκαηηθφ ηαιέλην πνπ κε είρε
εληππσζηάζεη θαηά ηελ παξάζηαζε, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα εμσθεηκεληθά ζηνηρεία
ηεο, πνπ είρα βηψζεη, δελ κπνξνχζαλ λα απνηππσζνχλ ζην ραξηί ή αδηθνχληαλ απφ
ηελ θησρή πεξηγξαθή κνπ. Γη’ απηφ ν Βαζίιεο Αλαγλσζηφπνπινο πξνηηκά θαη
ζπληζηά ηελ ηειενπηηθή ιήςε84, πνπ θσηίδεη πιήζνο ζηνηρείσλ ηεο παξάζηαζεο πνπ
αιιηψο ζα πεξλνχζαλ απαξαηήξεηα. Ζ παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηκεκάησλ
απηψλ ησλ ιήςεσλ ζα βνεζνχζε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε κηαο κειέηεο πνπ
βαζίδεηαη ζηελ επηηφπηα έξεπλα. Βέβαηα νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο έρνπλ,
παξαδνζηαθά, ηε κνξθή γξαπηψλ θεηκέλσλ, αδηθψληαο ηηο εμεηαδφκελεο παξαζηάζεηο
ηεο αθήγεζεο. Κάπνηα ζπλέδξηα ζήκεξα εθδίδνπλ ηα πξαθηηθά ηνπο ζε ειεθηξνληθή
κνξθή, πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη θαη νπηηθναθνπζηηθά δεδνκέλα, έζησ κηθξήο
80

Βι. Μελάο Αι. Α ι εμ η άδ ε ο , «Ζ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξακπζηνχ», ζηνλ ηφκν Δπάγγεινο
Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα 1996, 108.
81
Βι. Μελάο Αι. Α ιε μ η άδ εο , «Έιιελεο παξακπζάδεο (19νο – 20νο αη.)», ζηνλ ηφκν Κνχια
Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ (επηκ.), Ζ ηέρλε ηεο αθήγεζεο, Παηάθεο, Αζήλα 1997, 53. Ζ Μαξηάλζε
Καπιάλνγινπ γξάθεη γηα ην ίδην ζέκα: «Ζ γιώζζα, ην ύθνο, ν ηξόπνο ηεο αθήγεζεο, νη απηνζρεδηαζκνί
ηνπ αθεγεηή, ηα ζρόιηα θαη νη αληηδξάζεηο ησλ αθξναηώλ κνξθνπνηνύλ ζε κεγάιν βαζκό ην παξακύζη».
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα, φ.π., 162.
82
Βι. Γηψξγνο Γ α ι άλ η εο , «Ζ ρεηξνλνκία θαη ε γθξηκάηζα, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζηελ αθήγεζε
ηνπ παξακπζηνχ», ζηνλ ηφκν Κνχια Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ (επηκ.), Ζ ηέρλε ηεο αθήγεζεο,
Παηάθεο, Αζήλα 1997, 142.
83
Ο αθεγεηήο «κε ηηο ρεηξνλνκίεο ζα πξνζπαζήζεη λα κεηαθέξεη ζρήκαηα, κεγέζε, όγθν, δηάξθεηα,
δύλακε θ.ά. Με ηηο γθξηκάηζεο ζα κεηαδώζεη θαη ζα εκθπζήζεη ζπλαηζζήκαηα. Οη ρεηξνλνκίεο θαη νη
γθξηκάηζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο, πνπ όκσο κε ηελ θαίξηα εκθάληζή ηνπο, ηελ
νηθνλνκία ηνπο, ηε ζσζηή ηνπο αλαινγία, ζα ιέγακε, πξνβάιινπλ, ηνλίδνπλ επεθηείλνπλ θαη αλαηξνύλ,
θακηά θνξά, ην ιόγν θαη ην λόεκα πνπ εκπεξηέρεηαη ζ’ απηόλ. Αθόκα θαη ε απόιπηε αθηλεζία-ζηάζε
θνξηίδεη, κεξηθέο θνξέο, ην πεξηερόκελν ηνπ παξακπζηνύ». Βι. Γηψξγνο Γ αι άλ η εο , φ.π., 143.
84
Βι. Β. Γ. Αλ αγλ σ ζ ηφ πν π ι ν ο , Τέρλε θαη ηερληθή ηνπ παξακπζηνύ, Καζηαληψηεο, Αζήλα 1997, 28.
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δηάξθεηαο. Όκσο ζηελ πξάμε θάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη, αθνχ πεξηνξίδνληαη ζηελ
ειεθηξνληθή παξνρή θεηκέλσλ –πάιη– θαη ζπαληφηεξα κφλν θσηνγξαθηψλ.
Ζ πξνθνξηθφηεηα επλνεί ηε δεκηνπξγία παξαιιαγψλ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη
ζρεδφλ ζε φια ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ πνηθηιία ησλ
παξαιιαγψλ απνδεηθλχεη ηνλ πινχην κηαο αθήγεζεο ή ελφο εζίκνπ. Αληίζεηα ε
γξαθή δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ «νξζνχ» θαη ηνπ «ιαλζαζκέλνπ». Έηζη, κηα
αθήγεζε πνπ έγηλε δεκνθηιήο κέζα απφ βηβιία, θάπνηεο θνξέο παγηψλεηαη ζηε
κνξθή πνπ θαηαγξάθηεθε, αθνχ απηή πηζηεχεηαη σο ε κνλαδηθή ζσζηή. Σφηε ε
γξαθή ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε κεηεμέιημή ηεο. Σέηνην
παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα παξακχζηα ησλ αδεξθψλ Grimm ζηε Γεξκαλία, φπνπ «ηα
Märchen ησλ Grimm επέδεζαλ γηα ηνλ επόκελν ελάκηζε αηώλα ακεηάβιεηα θαη, ζην
δηάζηεκα απηό, παξαγθώληζαλ θάζε άιιε γεξκαληθή παξακπζηαθή παξάδνζε»85. Απηφ
δε ζπκβαίλεη πάληα, αθνχ ζπρλά ηα γξαπηά θείκελα επεξεάδνπλ ηελ πξνθνξηθή
παξάδνζε θαη ηελ ηξνθνδνηνχλ κε ζέκαηα, θαη αληίζηξνθα, ινγνηέρλεο αληινχλ ηηο
ππνζέζεηο ησλ έξγσλ ηνπο απφ ηηο πξνθνξηθέο αθεγήζεηο ηνπ ιανχ. Ζ ζρέζε θαη ε
αιιειεπίδξαζε γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο παξάδνζεο αμίδεη λα κειεηεζεί
ζπζηεκαηηθφηεξα.
Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο πξνθνξηθήο αθήγεζεο ζα βνεζήζεη ηνλ εξεπλεηή
φρη κφλν ζην ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πιηθνχ ηνπ, αιιά θαη ζηε κειέηε θαη
εξκελεία ηνπ. Όηαλ γλσξίδνπκε ηε θχζε ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ κειεηάκε, ηηο
δηαλνεηηθέο δηεξγαζίεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ηα πξνθνξηθά (ή θαη γξαπηά) θαλάιηα
δηάζσζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπο ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, μέξνπκε πψο δε ζα ηνλ
αδηθήζνπκε, πψο ζα ηνλ πξνζεγγίζνπκε ζσζηά, πψο ζα γίλνπκε πνην ζνθνί απφ ηε
κειέηε ηνπ.
Πνιινί εξεπλεηέο πξφζεμαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιατθήο αθήγεζεο θαη
επεζήκαλαλ φηη ν ιατθφο ιφγνο νξγαλψλεηαη ζε ινγφηππνπο, πξνηηκά ηελ πνηεηηθή
(έκκεηξε) κνξθή, ζπλεζίδεη ηελ επαλάιεςε, απνθεχγεη ηηο πεξηγξαθέο ηνπ θφζκνπ
θαη ησλ ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, δε ρξεζηκνπνηεί αθεξεκέλεο έλλνηεο, πίλαθεο,
ιίζηεο θαη θαηαιφγνπο, έρεη θαζαξέο νπηηθέο γξακκέο, ηα επεηζφδηα ηεο αθήγεζεο
ζπλδένληαη παξαηαθηηθά θ.ά. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
αληηκεησπίδνληαη απιά σο κηα ηάζε ηνπ παξαδνζηαθνχ αλζξψπνπ θαη ζπάληα
ζπζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πξνθνξηθήο
κλήκεο86. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχγρξνλεο δηεξγαζίεο ζηελ αθήγεζε, φπσο είλαη ε
«απνπαίδσζε»87, θαζψο κχζνη θαη παξακχζηα γίλνληαη παηδηθά αθξνάκαηα ή
αλαγλψζκαηα88, ε ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη θξνληκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ

85

Βι. Hermann Ba u s i n ger , Ο ιατθόο πνιηηηζκόο ζηνλ θόζκν ηεο ηερλνινγίαο, κεηάθξαζε Μαξηάλζε
Καπιάλνγινπ θαη Αξεηή Κνληνγηψξγε, επηκέιεηα Μαξηάλζε Καπιάλνγινπ, Παηάθεο, Αζήλα 2009,
146.
86
Γηα παξάδεηγκα, ε ζσκαηηθή δπζπιαζία, πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε ιατθέο αθεγήζεηο, εμεγείηαη σο
«απόθιηζε από ηε λόξκα» θαη δε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε ηεο πξνθνξηθήο ζθέςεο λα απνθηήζνπλ
ηα πιάζκαηα ησλ αθεγήζεσλ πην απνκλεκνλεχζηκε κνξθή. Βι. Βάιηεξ Πν χ ρλ ε ξ , «Σεξαηνκνξθία
θαη ζσκαηηθή δπζπιαζία ζηε ιατθή θαληαζία. Μνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο παξεθθιίλνπζαο
ζσκαηηθήο εκθάληζεο», ζηνλ ηφκν Δπάγγεινο Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο.
Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα 1996, 79102.
87
Σνλ φξν εηζήγαγε ν Κπξηαθίδεο. Βι. ηηιπ. Π. Κ πξ η α θί δ εο , Διιεληθή Λανγξαθία, Μέξνο Α΄,
Μλεκεία ηνπ ιόγνπ, Αθαδεκία Αζελψλ, Γεκνζηεχκαηα ηνπ Λανγξαθηθνχ Αξρείνπ, αξ. 8, ελ Αζήλαηο
19652, 279.
88
Βι. Μέλε Κ αλ α ηζν χι ε – Γεκήηξεο Πν ι ί η εο , «Δπαλαγξαθέο θαη επαλαλαγλψζεηο ησλ
ειιεληθψλ ιατθψλ παξακπζηψλ», ζηα Πξαθηηθά 1νπ Γηεζλνύο Δθπαηδεπηηθνύ Σπλεδξίνπ «Λατθόο
Πνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε», Δξεπλεηηθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ θαη Δθπαίδεπζεο (Δ.Η.Π.Δ.), 2007, 42.
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παξακπζηνχ89, ε απινπνίεζε, ε εθινγίθεπζε90, ε ππνρψξεζε ηνπ καγηθνχ ζηνηρείνπ,
ε ελίζρπζε ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ ησλ αθεγήζεσλ, ε ππνλφκεπζε ηεο
εγθπξφηεηαο ησλ παξαδφζεσλ91, ε ππνρψξεζε ηνπ έκκεηξνπ ιφγνπ πξνο φθεινο ηνπ
πεδνχ, ε εκθάληζε ησλ λεναθεγεηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγγξακκαηνζχλεο
ηνπο, ε ρξήζε εηθφλσλ92, ήρνπ, κνπζηθήο ζηηο ζχγρξνλεο αθεγήζεηο θ.ά, ζπάληα
απνδίδνληαη ζην πέξαζκα ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο ζηελ θαηάζηαζε ηεο
εγγξακκαηνζχλεο, πνπ άιιαμε ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
αλζξψπνπ. Αθφκα θαη ε θξίζε ηεο ιατθήο αθήγεζεο93 απνδίδεηαη απιά ζηελ
θπξηαξρία ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ ζίγνπξα «θιέβνπλ» ρξφλν απφ ηηο
αθεγήζεηο, «θαζειώλνπλ ην άηνκν ζε παζεηηθό ξόιν θαη θαιύπηνπλ ηα δηάθελα ηεο
κνλαμηάο ηνπ»94, ρσξίο λα επηζεκαίλεηαη φηη ε εγγξακκαηνζχλε αιιάδεη ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ.
Ζ Μαξηάλζε Καπιάλνγινπ ζπλδέεη ηελ ππνρψξεζε ηνπ παξακπζηνχ κε ηελ
«ππνρώξεζε γεληθόηεξα ηεο θαζεκεξηλήο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ
αλζξώπσλ»95. Ο Ενξδ Εαλ ζρνιηάδεη: «Γελ μέξνπκε πηα λα αθνύκε»96. Ο Μηραήι
Μεξαθιήο αληηκεησπίδεη ην ζέκα ζεηηθά φηαλ γξάθεη φηη ζήκεξα ην παξακχζη δελ
πέζαλε αιιά άιιαμε κνξθή θαη «δηνρεηεύζεθε κέζα ζε άιια είδε, ηξύπσζε θάησ από
άιιεο κνξθέο. Κπξίσο ζηα είδε ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ θηικο “γνύεζηεξλ” θαη ζηα
ιεγόκελα “αζηπλνκηθά” ή ηα “θαληαζηηθά” έξγα»97. Όκσο ε αθήγεζε επηβηψλεη θαη
89

Βι. Γέζπνηλα Γ α κ η αλ ν χ , Λατθέο αθεγήζεηο, κύζνη θαη παξακύζηα ησλ Κπζήξσλ. Φαληαζηηθή
δεκηνπξγία θαη πξαγκαηηθόηεηα, Δηαηξεία Κπζεξατθψλ Μειεηψλ, αξ. 16, Αζήλα 2005, 46.
90
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα, φ.π., 170.
91
Βι. Μαξηάλζε Κ απ ι άλ ν γ ι ν π , φ.π., 246-247. Βι. επίζεο Γέζπνηλα Γ α κ η αλ ν χ , φ.π., 39.
92
Βι. Αγγειηθή Αλ. Γη αλ λ η θν πν χ ιν π , «Ζ παξνπζίαζε εηθφλσλ θαηά ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ
απφ ηε λεπηαγσγφ», ζηνλ ηφκν Κνχια Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ (επηκ.), Ζ ηέρλε ηεο αθήγεζεο,
Παηάθεο, Αζήλα 1997, 149-179. Βι. επίζεο Βαξβάξα Γ ε ιε βν ξ η ά , «Ζ εηθνλνγξάθεζε ησλ
ειιεληθψλ ιατθψλ παξακπζηψλ», ζηνλ ηφκν Δπάγγεινο Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα
θόκηθο. Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα
1996, 549-566. Βι. αθφκε Μέλε Κ αλ α ηζν χι ε – Γεκήηξεο Πν ι ί η εο , «Δπαλαγξαθέο θαη
επαλαλαγλψζεηο ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ παξακπζηψλ», ζηα Πξαθηηθά 1νπ Γηεζλνύο Δθπαηδεπηηθνύ
Σπλεδξίνπ «Λατθόο Πνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε», Δξεπλεηηθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ θαη Δθπαίδεπζεο
(Δ.Η.Π.Δ.), 2007, 44-46. Βι. θαη Ενξδ Εαλ , Ζ δύλακε ησλ παξακπζηώλ, Μεηάθξαζε Μαξία
Σδαθεξνπνχινπ, Καζηαληψηεο, Βαζηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Νεπηαγσγνχ, Αζήλα 1996, 302-303.
93
Ο Β. Γ. Αλαγλσζηφπνπινο γξάθεη: «Δίλαη αιήζεηα όηη ζηελ επνρή καο ζπαλίδνπλ νη ιατθνί αθεγεηέο,
θαη θπξίσο νη παξακπζάδεο, θαη καδί ηνπο αξγνπεζαίλεη θαη ην ιατθό παξακύζη: ζηεξεύνπλ ζηγά ζηγά νη
πεγέο πνπ ην δεκηνπξγνύλ θαη ην ζπληεξνύλ». Βι. Β. Γ. Αλ αγλ σ ζηφ πν π ιν ο , Τέρλε θαη ηερληθή ηνπ
παξακπζηνύ, Καζηαληψηεο, Αζήλα 1997, 17. Βι. επίζεο Υάξεο  αθ ει ι α ξ ίν π , Τν παξακύζη ρηεο θαη
ζήκεξα. Ζ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ, Παηάθεο, Αζήλα 1995, 17. Βι. θαη Ενξδ
Εαλ , φ.π., 297. Ο Κψζηαο Κνληαμήο πεξηγξάθεη πφζν δχζθνια, ήδε απφ ην 1976, κπνξνχζε λα
εληνπίζεη θάπνηνλ αθεγεηή πνπ λα γλσξίδεη παξακχζηα. Βι. Κψζηαο Κν λ η α μ ήο , «Σν πνξηξέην ελφο
ζχγρξνλνπ παξακπζά…», ζηνλ ηφκν Δπάγγεινο Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο.
Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα 1996,
365-373.
94
Βι. Δπάγγεινο Α πδ ί θν ο , Τν ιατθό παξακύζη. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Οδπζζέαο, Αζήλα 19972,
21. Βι. επίζεο Β. Γ. Αλ αγλ σ ζηφ π ν π ιν ο , Τέρλε θαη ηερληθή ηνπ παξακπζηνύ, φ.π., 20.
95
Βι. Μαξηάλζε Κ α π ι άλ ν γι ν π , Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα, φ.π., 349. «Τα απνηειέζκαηα
ηεο ηειεόξαζεο θαίλνληαη θαζαξόηεξα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ Δθπαίδεπζε. Κη ελώ ζα πεξίκελε
θαλείο από ηα παηδηά καο πινπζηόηεξν ιεμηιόγην, αλεηόηαην επηθνηλσληαθό θαη πξνθνξηθό ιόγν,
εληνύηνηο θαζεκεξηλά δηαπηζηώλνπκε ην αληίζεην: βαζκηαία ζπξξίθλσζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ ιόγνπ θαη
επηθξάηεζε ηεο ζπλζεκαηηθήο γιώζζαο». Βι. Β. Γ. Αλ αγ λ σζηφ πν π ιν ο , «Σέρλε θαη ηερληθή ηεο
αθήγεζεο ζην ζρνιείν», ζηνλ ηφκν Δπάγγεινο Γξ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο.
Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ Γ.Π.Θ. – Οδπζζέαο, Αζήλα 1996,
526.
96
Βι. Ενξδ Εαλ , φ.π., 293.
97
Βι. Μηραήι Γ. Με ξ αθ ι ήο , Τα παξακύζηα καο, Δληφο, Αζήλα 2001, 35.
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κε ηελ παξαδνζηαθή ηεο κνξθή, αθνχ «θαη ζηε ζεκεξηλή αζηηθνπνηεκέλε δσή, κε ηελ
εηζβνιή ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ηεο ξαδηνηειεόξαζεο, ζπλαληάκε δσληαλνύο θαη
παξαζηαηηθνύο αθεγεηέο παξακπζηώλ, ηνπο νπνίνπο κάιηζηα, νινέλα πεξηζζόηεξν
πξνζεγγίδεη ε Διιεληθή Λανγξαθία»98. Απηφ επηβεβαηψλνπλ νη πνιιέο ζπιινγέο
ιατθψλ παξακπζηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο κέξεο καο.
Αθφκα θαη ζην ζχγρξνλν αζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην ζπίηη αιιά θαη ζε καδηθνχο
ρψξνπο (ζρνιεία, παηδηθέο γηνξηέο), ηα παηδηά δηςνχλ λα αθνχζνπλ δσληαλά
αθεγήζεηο (θπξίσο παξακχζηα). Σελ απνζηνιή απηή αλαιακβάλεη κηα λέα γεληά
αθεγεηψλ, εδψ θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, νη λεναθεγεηέο99. Απηνί
είλαη κνξθσκέλνη θαη αζθνχλ ηελ αθήγεζε ζπλεηδεηά, ζπρλά σο επάγγεικα. Αλ θαη
ε αθήγεζή ηνπο δηαθέξεη απφ ηε ιατθή, απνηεινχλ κηα ειπηδνθφξα αρηίδα γηα ην
κέιινλ ηεο αθήγεζεο ζην ζχγρξνλν θφζκν.

Βι. Μελάο Αι. Α ιε μη ά δ εο , «Έιιελεο παξακπζάδεο (19νο – 20νο αη.)», φ.π., 60-61.
Βι. ηέιηνο Κ α ηζ αν χλ ε ο – Πε ι αζγφ ο , «Ο λέν-αθεγεηήο: Έλαο λένο θάηνηθνο ζην παλάξραην
ζπηηάθη ηεο αθήγεζεο», ζηνλ ηφκν Κνχια Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ (επηκ.), Ζ ηέρλε ηεο
αθήγεζεο, Παηάθε, Αζήλα 1997, 93-99.
98
99
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