
 1 

 

   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ  
 ΕΠΙΚ.  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

               (Καλαμάτα)  

 

 

Παραμύθι και Παροιμία  

 

Ανάμεσα στο παραμύθι και την παροιμία υπάρχει 

στενή σχέση .  Μια παροιμία μπορεί κάλλιστα να 

προέρχεται από   ένα μύθο.  Ας ακούσουμε δύο τέτοια   

παροιμιακά κείμενα, που  ανακαλούν στη σκέψη μας 

αντίστοιχο  μύθο.     

               1. Κάνει σαν την αλεπού με τα σταφύλια,  

Ο γνωστός αυτός παροιμιόμυθος λέγεται για 

όποιον  επιχειρεί να εξωραΐσει την αποτυχία του με 

ψεύτικα  επιχειρήματα.  

Μια αλεπού περνούσε κάτω από μια 

κληματαριά. Είδε τα ωραία σταφύλια που 

κρέμονταν και προσπάθησε επανειλημμένως 

να τα φτάσει πηδώντας, Επειδή όμως δεν 

κατάφερε να τα φτάσει,  βρήκε την εύκολη 

δικαιολογία για την αποτυχία της : Δεν 

πειράζει. Άγουρίδες είναι. (Ὄμφακές εἰσιν).  
 

2.Η γυναίκα έβαλε το διάβολο στο μπουκάλι.  

Λέγεται για να τονιστεί η γυναικεία ευ φυΐα και 

πονηριά.  Ο παραπάνω παροιμιόμυθος παραπέμπει 

στον παρακάτω μύθο:  

« Ο βασιλιάς Σολομών [έζησε περί το 950 π.Χ. ]  

θέλοντας να δοκιμάσει αν η γυναίκα μπορεί να 

κρατήσει την περιέργειά της, της έδωσε 

μπουκάλι κλεισμένο με τη σφραγίδα του, να του 

το φυλάξει. Εκείνη, περίεργη  (σαν τον μύθο της 

Πανδώρας), το άνοιξε κι βγήκε από μέσα ο 

διάβολος. Φοβήθηκε στην αρχή η γυναίκα, μα 

ύστερα άρχισε να καλοπιάνει τον διάβολο:  
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-Πώς μπόρεσες, τόσο μεγάλος, να είσαι 

κλεισμένος στη μικρή μπουκάλα; Για δείξε μου! 

Ο διάβολος ευκολόπιστος, ξαναμπήκε. Η 

γυναίκα τότε τον σφράγισε και ξαναπήγε τη 

μπουκάλα στον Σολομώντα. Όπως παρατηρεί ο 

Πολίτης, ο μύθος ανήκει στον παλαιότατο 

κύκλο του δεσίματος δαιμόνων. Υπάρχουν κι 

άλλες ελληνικές παραλλαγές. Σε Ναξιακή π.χ.  

παραλλαγή το μπουκάλι με τον διάβολο 

βρέθηκε από ψαρά στη θάλασσα, ο ψαράς το 

άνοιξε κι η γυναίκα του το ξανάκλεισε 1».  

Γενικά, οι συλλογείς παροιμιών επισημαίνουν την  

σχέση παροιμίας και μύθου, εξηγώντας  συχνά  τον 

υποκρυπτόμενο μύθο  στις παροιμίες που 

καταγράφουν, χωρίς όμως να δώσουν μια ονομασία  

στις παροιμίες αυτές.   

Ο Δημ. Λουκάτος πρώτος ονόμασε  τις παροιμίες 

που προέρχονται από ένα μύθο,  παροιμιόμυθους ή 

μυθοπαροιμίες ,  εκδίδοντας το 1972 σχετικό βιβλίο 2.  Ο 

ορισμός που δίνει γι’ αυτό το παροιμιακό είδος έχει ως 

εξής :  

«Παροιμιόμοιθος ή μυθοπαροιμία είναι η συνήθως 

αλληγορική παροιμία, που έχει θέμα της ένα μύθο ή 

ένα περιστατικό και το διατυπώνει βραχυλογικά σαν 

αφήγηση ή σαν περιγραφή, σαν διάλογο ή σαν 

φευγαλέα  αποσπασματική  φράση3».  

Τη σχέση αυτή παραμυθιού και παροιμίας 

πρόσεξαν και ξένοι μελετητές.  Ο D.C.Hesseling(1902) 

πιστεύει ότι  το μεγαλύτερο μέρος των παροιμιών 

προέρχεται από μυθοπλασίες (μύθους και διηγήσεις)  και 

ότι «συμβαίνει ἡ τοιαύτη ἀναφορά εἰς μύθον  ν’ ἀπολέ σῃ 

τόν ἀρχικόν χαρακτήρα καί νά προσλάβῃ τόν  τύπον 

                                                
1 Δημ. Σ. Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  εκδ.  Ερμής,  Αθήνα 

1972,  σελ.  21.  
2 Δημ. Σ. Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π.  
3 Δημ. Σ. Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.  ιθ΄.  
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γενικῆς παρατηρήσεως, συχνάκις διά μεταβολῆς τοῦ 

παρωχημένου εἰς ἐνεστώτα χρόνον 4».   

Ο Άγγλος   A.Taylor ,  με το σπουδαίο έργο του The 

Proverb κάνει επίσης λόγο για τη σχέση  μύθου και 

παροιμίας, που τη θεωρεί στενή και που πολλοί λαοί 

δεν την ξεχωρίζουν 5.  Ο ίδιος ,  για να ονοματίσει το 

είδος,   χρησιμοποίησε 4 λέξεις  :  «Proverbs Based on 

Narratives»,  «παροιμίες βασισμένες σε διηγήσεις,  

μύθους 6».  

Ο Αμερικανός B.J.Whiting κάνει λόγο «για την 

ομοιότητα ενός είδους παροιμιών με μύθους 7».    

Βασικό  θεωρείται  και  το  έργο  του Pack Carnes, ο  

οποίος εξετάζει τη σχέση μύθου και παροιμίας 8. 

Πέραν  αυτών ,  με  τη  σχέση παραμυθιού   και  

παροιμίας  ασχολήθηκαν  οι Lothar Bluhm and Heinz 

Rölleke 9 (1988), στα γερμανικά  παραμύθια ,  o Gregori 

Permiakov 10,  στα Ρωσσικά,  αλλά και άλλοι 

                                                
4 D.C.Hesseling ,  «Ελληνικαί και Ολλανδικαί παροιμίαι»,  περιοδ.  De 

Gids ,  Οκτώβριος  1902,  σελ .89-108.  
5 A.Taylor,  The Proverb,  Harvard University Press,  Cambridge Mass., 

1931,  σελ .  27-32.  -Βλ .  και  Dem. S.  Loukatos, “La proverbe dans le 

conte”,  Λαογραφία ,  22(1965),229-233 (=Αριστ .  Ν. Δουλαβέρας 

(Εισαγωγή-Επιμέλεια),  Η παροιμιολογ ική και παροιμιογραφική 

εργογραφία του Δημ. Σ.  Λουκάτου ,  εκδ.  Πορεία,  Αθήνα 1994,  σελ.  

490-493). -  G.  L.  Permjakov,  From Proverb to Folktale :  Notes on the  

General  Theory of  Chiché ,  Moscow, Nauka,  1979 . -  P.  Carnes,   Proverbia 

in Fabula:  Essays on the  Relationship of  the  Fable and the Proverb ,  Peter 

Lang Publishing,  New York 1988,  σελ .  233-253.  
6 A.Taylor,  The Proverb,  ό .π . ,  σελ .  27-32.-   Πρβλ. Δημ. Σ.  Λουκάτος,  

Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.  κθ΄. -  Αριστ.  Ν. Δουλαβέρας 

(Εισαγωγή -Επιμέλεια),  Η παροιμιολογική και παροιμιογραφική 

εργογραφία του Δημ. Σ.  Λουκάτου ,  ό.π. ,  σελ.  490.  
7 B.J.Whiting,  “The Nature of  the Proverb”,  στο  βιβλίο  του :  When 

Evensong and Morrowsong Accord.  Tree Essayw in the Proverb ,  eds.W. 

Mieder- J.  Haris,  Harvard University Press,  1994,  σελ .60-61:  «  This 

comparison of  a particular sort of  Proverb to a fable is an interesting on e» .  
8 P. Carnes,  Proverbia in Fabula,  ό .π .  
9 Lothar Bluhm and Heinz Röl leke,  Das Sprichwort in den  “Kinder-und  

Hausmärchen” der Brüder Grimm ,  Peter Lang, Bern-New York 1988. 
10 G.  L.  Permjakov,  From Proverb to Folktale ,  ό .π .  
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επιστήμονες ,  όπως    η  Galit  Hasan –  Rokem11,  ο Lutz 

Röhrich 12,  o Edwin  Hood13 κ.λπ.  

Ο  Ευστάθιος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 

θεωρεί ότι ο μύθος είναι το ξεδίπλωμα (ξετύλιγμα ),  

μιας παροιμίας, ξεδίπλωμα που καταλήγει σε μια 

παραίνεση .  Αυτό δηλώνει ότι μύθος προέρχεται από 

την παροιμία και επομένως εμφανίζεται ως 

αιτιολογικός μύθος :  «ὁ αἶνος ἡπλωμένη παροιμία, ἥτι ς 

ἀποκεφαλαιοῦται μέν  εἴς τινα παραίνεσιν 14».   

Η άποψη  αυτή, ως γενικευμένη θέση, δεν βρίσκει 

σύμφωνους τους μελετητές. Ο  Η.Π.  Houghton, αντίθετα  

με την  άποψη του Ευσταθίου ,  δέχεται ότι αυτές οι  

παροιμίες  που  έχουν  σχέση με μύθους ,  έχουν  προέλθει  

από  αυτούς ,  ενώ ισχύει το αντίθετο :  η παροιμία  είναι 

συμπιεσμένος  μύθος:  « This would mean that the 

expanding of the proverb gives rise to the fable, whereas 

so many proverbs are directly, or indirectly, traceable to 

αίνος,  that a proverb should more naturally be defined as 

a compressed fable  in like manner as a metaphor is an 

implied or compressed simile. As the simile exists before 

the metaphor, so the fable is older than the proverb .  A 

proverb is only an implication or a suggestion. Two 

words in crystallized group  express in compact form the 

kernel of some  well known animal fables 15”.  

Με την παραπάνω άποψη συμφωνούν και οι 

περισσότεροι Έλληνες μελετητές. Ν.Γ. Πολίτης  

χαρακτήρισε τα παροιμιακά κείμενα αυτού του είδους 

                                                
11 Galit  Hasan –  Rokem, Proverbsin Israeli  Folk Narratives:  A Structural 

Semantic Analysis ,  Suomalainen Tiedeakatemia,  Helsinci  19 82. 
12 Lutz Röhrich,  Das groβe Lexikon de  sprichwörtlichen Redensarten ,   3 

vols,  Herder,  Freibourg, Germany, 1921 -1922.   
13 Edwin Paxton  Hood, The Wold of  Proverb and Parable ,  Hodder & 

Stoughton, London, 1985.  
14 J.G.Stal lbaum, Eustathii ,  Comentarii  ad Homer i Odysseam ,   tomus II, 

Leipzig,  1826,  σελ .  84.  Πρβλ. B.J.Whiting,  “The Nature of  the 

Proverb”,  ό .π . ,  σελ .  61. 
15 Η .P.Houghton, Moral Significance of  Animals as Indicated in Greek 

Proverbs ,  Amherst,  Massachusetts  1915,  σελ .  4.  
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ως «μύθους μεταπεσόντας εἰς παροιμίας ἤ μύθους 

συμπτυχθέντας εἰς παροιμίας 16».  

Ομοίως και ο Γ.  Μέγας : «Πολλαί παροιμίαι  

προέρχονται ἀπό σύμπτυξιν μύθων δί’ ἀποσπάσεως μίας 

χαρακτηριστικῆς ἐκφράσεως τοῦ μύθου 17».  

Ο Στ. Κυριακίδης  εξάλλου  παρατηρεί  ότι «μέγα 

καί σπουδαῖον μέρος τῶν κυρίως παροιμιῶν προέρχεται 

καί ἐκ παροιμιωδῶν μύθων, οἱ ὁποῖοι πολλάκις 

συμπτύσσονται εἰς παροιμίας 18». Δέχεται όμως και το 

αντίστροφο :  «Ἄλλοτε λησμονουμένου τοῦ μύθου, ἐπειδή 

ἡ μορφή τῆς παροιμίας ἀπαιτεῖ τήν διά μύθου 

συμπλήρωσιν καί ἑρμηνείαν, πλάττεται ἐκ τῶν ὑστέρων 

νέος μύθος αἰτιολογικός αὐτῆς 19».  

Αλλά και ο Βλαχογιάννης παρατηρεί σχετικά με  

το θέμα αυτό ότι η παροιμία προέρχεται από τον μύθο,  

όταν αυτός ξεχαστεί, επειδή ο μύθος είναι διδαχτικός  

και συχνά το συμπέρασμα είναι διατυπωμένο σε 

γνωμικό ή παροιμία: « Το παραμυθόλογο γενικά , είτε 

μύθος είτε απόλογος, έχει πάντα του σκοπό διδαχτικό .  

Γι’ αυτό συχνά το συμπέρασμά του είναι διατυπωμένο σε 

γνωμικό ή παροιμία (επιμύθιο)…Συχνά μάλιστα ο 

απόλογος ή ο μύθος  χάθηκε από τη μνήμη του λαού κι 

έμεινε το γνωμικό… «Η παροιμία είτε η παροιμιακή 

φράση, τα χωριάτικα σατιρικά πειράγματα κι όλα αυτού 

του είδους τα λαογραφικά γεννήματα, τ’ 

αποκρυσταλλωμένα σε λίγα λόγια επιγραμματικά, όλα 

είχανε κι ένα μύθο, που ζει ακόμα ή χάθηκε και που ο 

λαός φύλαξε χωριστά τη φράση του, μοναχά τη 

φιλοσοφική ,  την έτριψε, τη δούλεψε στο στόμα του, κι 

                                                
16 Ν.Γ.Πολίτης,   Λαογραφία,  6(1917-18),643 & 646. 
17 Γ. Α. Μέγας, Εἰσαγωγή εἰς τήν Λαογραφίαν,  Αθήναι 1975 3 ,  σελ. 

194.- Στ. Π. Κυριακίδης ,  Ελληνική Λαογραφία,  Μέρος Α΄,  Μνημεία 

του λόγου.  Ἐν Ἀθήναις:  Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του 

Λαογραφικού Αρχείου,  αρ.  8,  1965 2  :  279. 
18 Στίλπ. Π.Κυριακίδης,  Ελληνική Λαογραφία,  ό.π. ,  σελ.236.  
19 Στίλπ. Π.Κυριακίδης,  Ελληνική Λαογραφία,  ό.π. ,  σελ.311.  



 6 

όχι σπάνια, άλλαξε  το νόημά της ώσπου της έδωσε το 

ρυθμικό και συχνά πλαστικότατο τύπο της παροιμίας 20».  

Την ίδια άποψη δέχεται και ο Κυριάκος Χατζηωάννου  :  

«Ἄλλοι ἐλησμονήθησαν ὡς μύθοι καί εἶναι γνωστοί μόνον 

ὡς παροιμιώδεις φράσεις ἤ ὡς ἁπλαῖ  παροιμίαι 21».  

Ανάλογη άποψη είχε διατυπώσει  και Archer 

Taylor,  ο οποίος  δέχεται ότι ναι μεν μπορεί να 

δημιουργείται μια παροιμία από έναν μύθο αλλά 

συμβαίνει και το αντίστροφο: δηλαδή από την παροιμία 

να οδηγούμαστε στο μύθο, χωρίς βέβαια να τον 

προσδιορίζει ως αιτιολογικό μύθο. Ο Taylor ωστόσο 

επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιο 

από τα δύο κείμενα προηγείται του άλλου 22.    

 Με τη θέση του  Taylor συμφωνεί και ο  Whiting,  ο 

επισημαίνοντας  και αυτός  τη δυσκολία  εντοπισμού  της  

προτεραιότητας  της παροιμίας  ή του  μύθου ,  που   

θυμίζει την  κότα με το αυγό ,  και θεωρώντας 

επικίνδυνο  να  αρνούμαστε  ότι μύθοι  επινοήθηκαν  να 

χρησιμεύσουν ως εκ των υστέρων εξηγήσεις των 

παροιμιών  :  «The question is only too much like the old 

problem   of the relative priority of the hen or the egg, 

but it  is dangerous to deny that fables were invented to 

serve as ex post facto  explanations of proverbs 23”.  

Ο  G. L. Permjakov ,   εξάλλου ,  υποστηρίζει την 

προέλευση του μύθου από την παροιμία σε σχετικό  

βιβλίο  του 24.   

                                                
20  Γιάννης Βλαχογιάννης, Ιστορική Ανθολογία, Αθήναι 1927, σελ. στ΄- ζ. Πρβλ.  

Δημ. Σ.  Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.  λδ΄.  
21 Κυριάκος Χατζηωάννου, Κυπριακοί Μύθοι ,  Λευκωσία 1948,  σελ.  26 -

27.  
22 A.Taylor,  The Proverb,  ό .π . ,  σελ .  31. -  Πρβλ .  Αριστ.  Ν. Δουλαβέρας 

(Εισαγωγή-Επιμέλεια),  Η παροιμιολογική και παροιμιογραφική 

εργογραφία του Δημ. Σ.  Λουκάτου,  ό.π., σελ. 490. - Κ. Κονταξής, 

Σημασιολογική προσέγγιση παροιμίας και παραμυθιού,  Αγρίνιο 

1998,  σελ. 26. 
23 B.J.Whiting,  “The Nature of the Proverb”,  ό .π . , σελ .  61. 
24 G. L.  Permjakov,  From Proverb to Folktale ,  ό .π .  
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Και ο   Λουκάτος δέχεται  την  άποψη του Taylor.  

Λέγει συγκεκριμένα:  «Χρειάζεται, όμως να συλλάβουμε 

την ξεχωριστή γένεση και εικόνα των μικροκειμένων 

αυτών, που αναμφισβήτητα στηρίζονται σε μύθο ή 

δημιουργούν μύθο,  πλουτίζοντας έτσι τη μυθογραφική 

παρακαταθήκη του ελληνικού λαού για παραδείγματα 

και αλληγορίες 25».  

Εντούτοις, δεν είναι και πολύ σίγουρος, αφού πιο 

κάτω διερωτάται «μήπως κάποτε  η παροιμία 

προηγήθηκε από το μύθο, επειδή έχουμε, όπως λέγει ,   

και σαφείς ενδείξεις ότι από ένα γνωμικό ή παροιμία 

γεννήθηκε έπειτα μια διήγηση 26».  

Ωστόσο, η υστερογενής δημιουργία μύθου ή ακόμα 

και αιτιολογικού, δεν είναι εύκολο να ανιχνευθεί,  όπως 

αναφέρθηκε ήδη,  και μια τέτοια υστερογενής 

δημιουργία, αν και δεν αποκλείεται, εντούτοις δεν 

φαίνεται γενικευμένη. Το επικρατέστερο μάλλον είναι 

πώς υπάρχει ο μύθος και εξ αυτού προκύπτει η 

παροιμία.  

Πέρα από τα ανωτέρω, υπάρχουν παραμύθια που 

έχουν ως τίτλο ή ως επιμύθιο (δηλαδή συμπέρασμα) 

μια παροιμία. Ο Ν. Γ. Πολίτης  κάνει λόγο για «μύθους 

ἐκλεκτούς, ἐπιγεγραμμένον ἔχοντες τό ἐπιμύθιον, ὅπερ 

πολλάκις λαμβάνεται ἐκ δημωδῶν παροιμιῶν 27».  

Ο Δημ. Σ. Λουκάτος ασχολήθηκε και με την 

παροιμία μέσα στο παραμύθι 28.  Διαπιστώνει λοιπόν  

δύο ειδών παροιμίες μέσα σ’ αυτό : τις «παροιμίες –

κλειδιά»,  που εμφανίζονται ως βασικά και εσωτερικά 

στοιχεία του παραμυθιού  και τις «παροιμίες της 

αφήγησης».   

                                                
25 Δημ. Σ. Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.  κ.  
26 Δημ. Σ. Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.  λ΄.  
27 Ν. Γ.  Πολίτης,  Μελέται περί τοῦ β ίου καί τῆς γλώσσης τοῦ 

ἑλληνικοῦ λαοῦ Παροιμίαι,  τ  Α΄,  τύποις Π. Δ.  Σακελλαρίου,  ἐν 

Ἀθήναις,  1989,  σελ.  μα΄. - Πρβλ. Δημ. Σ.  Λουκάτος,  Νεοελληνικοί  

παριμοιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.  κβ΄.  
28 Dem. S.  Loukatos,  “La  proverbe dans le conte”,  ό .π .,  σελ .  490-493.   
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Η πρώτη κατηγορία παροιμιών πλέκεται με τη 

διήγηση του μύθου, αναπτύσσεται και τελικά 

επιβεβαιώνεται. Οι παροιμίες αυτές κάποτε 

εμφανίζονται με τη μορφή αινίγματος ή γνωμικού, που 

πρέπει να αποδειχθεί, ή ως σύγκριση. Έτσι, συναντά 

κανείς αυτές τις παροιμίες ως τίτλους στην αρχή της  

αφήγησης ή ως συμπέρασμα στο τέλος της αφήγησης  

Ο Λουκάτος ταξινομεί τους παροιμιόμυθους σε 6  

κατηγορίες 29 : 

1.Αφηγηματικούς :  Βασικό γνώρισμά τους ο  

ιστορικός χρόνος του «συμβάντος» και ο επεισοδιακός 

χαρακτήρας τους. Δίνουν την ιστοριούλα τους σαν 

παράδειγμα ζωής:   

  Αγάπα η Μάρω το χορό/κι ηύρε κι άντρα 

ζουρνατζή.  

2.Περιγραφικούς :  Γνωρίσματα του είδους αυτού 

είναι ο ενεστωτικός χρόνος και ο περιγραφικός τρόπος 

του περιεχομένου τους:  

   Άλλες νυφάδες ήρθανε /άλλα κουλούρια 

πλάθουν.  

3.Διαλογικούς :  Περιέχουν διάλογο ανάμεσα σε 

δύο πρόσωπα:  

  - ΄Αγιε Νικόλα, Βόηθα με.  

  -Κούνα και συ το χέρι σου!  

4.Φραστικούς :   Είναι αποσπασματικοί λόγοι που 

έγιναν παροιμιώδεις:  

   Ας με λένε βοϊβοντίνα  

   κι ας ψοφάω από την πείνα.  

5.Βελλερισμούς :  Περιέχουν το όνομα αυτού που 

είπε την παροιμία:  

   «Καλότυχος που ζήσει»,  

    έλεγ’ η Μαριά του Ζήση.  

6.Παρομοιαστικούς:  Περιέχουν μια παρομοίωση:  

Σαν το γύφτο που πήγαιναν να τον κάνουν βασιλιά.  

                                                
29 Δημ. Σ. Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.μγ΄-με΄ 

και 1-43,  46-68,  70-95,98-146,148-152,  154-160 
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Ειδικότερα ,  με  την πρώτη  κατηγορία παροιμιών 

ασχολήθηκε ο συνάδελφος Κώστας  Κονταξής, ο οποίος 

καταγράφει  21 παραμύθια που έχουν τίτλο παροιμία 

και  15 που έχουν κατακλείδα (επιμύθιο) παροιμία 30.   

Αναφέρω μερικά παραμύθια που έχουν  τίτλο 

παροιμία  και στα οποία όλη η διήγηση επιδιώκει να 

αποδείξει την αλήθεια του τίτλου :   

Αδικοσπαρμένα, του διαβόλου σκορπισμένα.  

Αν έχεις μοίρα, διάβαινε.  

Εσύ κυρά μου κάθεσαι κι η μοίρα σου δουλεύει.  

Ευκή γονέου έπαρε και στο βουνό ανέβα.  

Κάθε πράγμα στον καιρό του.  

Που γεροντομάθει, δεν γερονταφήνει κ.λπ.  

Η Κατερίνα Σεραφίδου, εξάλλου, στη διδακτορική 

της διατριβή ,  ερευνά γενικά τις ενάρξεις  και τις 

κατακλείδες των παραμυθιών,   αναφέρει ότι στο υλικό 

που χρησιμοποίησε συνάντησε παροιμίες και 

παροιμιακές φράσεις ως κατακλέιδα σε 25 παραμύ θια31.  

Η ίδια επισημαίνει ότι «ο ι παροιμίες φαίνεται να είναι 

προσφιλείς στους λαϊκούς παραμυθάδες. Τις 

χρησιμοποιούν στο τέλος των παραμυθιών σαν ένα 

είδος επικύρωσης των αφηγουμένων αλλά και ως ένα 

επιμύθιο που επιτρέπι να εξαχθεί ένα έμμετρο ηθικό 

δίδαγμα… Αποτελούν αφηγηματικό βοήθημα στις 

προθέσεις του αφηγητή 32».  

Δίνω στη συνέχεια  ένα παράδειγμα, όπου το 

επιμύθιο, δηλαδή η κατακλείδα ,  έχει γίνει τίτλος του 

παραμυθιού. Ο τίτλος του παραμυθιού είναι  

    Κάνε το καλό και ρίξ’  το στο γιαλό .  

                                                
30 Κ. Δ.  Κονταξής,  Σημασιολογική προσέγγιση παροιμίας και 

παραμυθιού,  ό.π .  
31  Κατερίνα Σεραφίδου, Αρχές και κατακλείδες στο ελληνικό λαϊκό 

παραμύθι,   αδημοσίευτη διδακτορική διαατριβή στο Παιδ.  Τμήμα 

Νηπιαγωγών  Πανεπιστημίου Δυτ.  Μακεδονίας,  2008,  σελ. 195.  
32 Κατερίνα Σεραφίδου,  Αρχές και  κατακλείδες στο ελληνικό λαϊκό  

παραμύθι,   ό.π. ,  σελ.195.  
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας άρχοντας, που 

φημιζόταν για την καλοσύνη του. Δεν πέρναγε 

μέρα που ο άρχοντας να μην κάνει μια καλή 

πράξη. Μα εκείνο που δεν ξέχναγε ποτέ να 

κάνει, ήταν να φτιάξει ένα τέντζερη φαΐ και να 

τον αφήσει στο κατώφλι του.  Επειδή όμως μια  

μέρα τον βρήκε γιομάτο, τον πήγε και τον άφησε 

στην ακροθαλασσιά.  Εκεί τον βρήκαν ληστές  

ξέμπαρκοι ,  που πεινούσαν πολύ και έφαγαν.Μια 

μέρα ο άρχοντας πήρε λεφτά, το άλογο του και 

πήγε στη πόλη να ψωνίσει.  Τότε ,  έπεσε σε 

ληστές. Τους παρακαλούσε να μην το σκοτώσουν,  

γιατί ήταν καλός άνθρωπος και μέχρι και για 

τους άγνωστους πεινασμένους φρόντιζε, αφού 

τις προάλλες άφησε ένα τέντζερη γεμάτο 

φαγητό στην ακροθαλασσιά. Ο αρχηγός των 

ληστών κατάλαβε  ποιος είχε αφήσει το τέντζερη  

με το φαγητό και τον άφησε  ελεύθερο.   

     - Τι έκανες και σε άφησαν οι ληστές;  τον 

ρωτήσανε.  

     - Τίποτα, είπε ο άρχοντας.  

     - Πώς τίποτα; Κάποιο καλό θα ’δαν από τα 

χέρια σου.  

     - Έκανα το καλό και το ’ριξα στο γιαλό,  είπε 

ο άρχοντας.  

      Από τότε τα λόγια του γίνηκαν  παροιμία 33.  

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι  παροιμίες της 

αφήγησης.  ο Δημ. Σ. Λουκάτος παρατηρεί ότι  πρόκειται 

για παροιμίες που δεν είναι ενσωματωμένες ούτε 

αναγκαίες μέσα στο παραμύθι ,  αλλά που είναι 

μετακινούμενες και εξαρτώμενες από την πρωτοβουλία 

και την έμπνευση  του αφηγητή. Αλλά και από άλλους 

παράγοντες, που εξετάζει μεθοδικά (περιοχή, φύση του 

                                                
33 Κ. Δ.  Κονταξής,  Σημασιολογική προσέγγιση παροιμίας και 

παραμυθιού,  ό.π. ,  σελ.  67 -69. 
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μύθου, χρόνο που διαθέτει ο αφηγητής 34  κ.λπ.). Είναι 

παροιμίες που συναντούμε και στην ηθογραφική 

λογοτεχνία.  

Τη φυσιολογική παρουσία και χρησιμότητα των 

παροιμιών μέσα στο παραμύθι επισημαίνει και η 

Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου  και αναφέρει 

αρκετές από αυτές  :  «Οι παροιμίες ως φράσεις με 

τυπικό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, φαίνεται ότι 

ήταν όχι μόνο χρήσιμες αλλά και πολύ αγαπητές στους 

παραμυθάδες, καθώς αυτές επικύρωναν τις κρίσεις τους 

για τα δρώμενα με αδιαμφισβήτητο  τρόπο, δηλαδή με 

την πατροπαράδοτη λαϊκή σοφία, την οποία σέβονταν 

όλοι35».  

Συμπερασματικά ,  λοιπόν ,  επισημαίνουμε ότι 

υπάρχει στενή σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ 

παραμυθιών και παροιμιών .  Οι περισσότερες παροιμίες 

φαίνεται ότι προέρχονται από κάποιο μύθο. 

Σπανιότερο είναι το αντίθετο. Η τάση του λαού μας για 

λακωνική 36 χρησιμοποίηση ενός αφηγηματικού 

κειμένου δημιουργεί τη σύμπτυξη ενός μύθου σε 

παροιμία 37.  Έχει  εξάλλου  επισημανθεί ότι είναι 

χαρακτηριστικό των Ελλήνων να χρησιμοποιούν 

τέτοιες συμπυκνωμένες  φράσεις 38.  Χρέος  των 

λαογράφων και των συλλογέων είναι να μην μένουν 

στην  απλή και  εύκολη παρουσίαση ενός παροιμιακού 

κειμένου, αλλά να εξετάσουν κάθε φορά μήπως 

υπάρχει  αντίστοιχος μύθος απ΄ όπου προέρχεται η 

παροιμία και να τον καταγράφουν.  

                                                
34 Dem. S.  Loukatos,  “La proverbe dans le conte”,  ό.π . ,  σελ .  491-493.  
35 Χρ. Χατζητάκη -Καψωμένου, Το νεοελληνικό παραμύθι,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών {Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλ ίδη},  

Θεσσαλονίκη 2002,  σελ.153.  
36 Βλ .  Η .P.Houghton,  Moral Significance of  Animals ,  ό .π . ,  σελ. 4:  «A 

proverb then is a laconized fable,  a story in miniature”.  
37 Δημ. Σ. Λουκάτος,  Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι,  ό.π. ,  σελ.  
38

 Η .P.Houghton,  Moral Significance of  Animals ,  ό .π . ,  σελ .4 :  “ It is 

characteristic  of  the Greeks to make use of  such compact phrases”.  



 12 

    


