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Ο λαϊκός πολιτισμός τροφοδοτεί την ατομική και συλλογική φαντασία. Στόχος του πονήματος 
αυτού είναι η ευαισθητοποίηση των αναγνωστών σε πανανθρώπινα θέματα, η γνωριμία με την 
πολιτιστική κληρονομιά και την πρόσβαση στην ιστορική εμπειρία, αλλά και το πολιτισμικό παρόν 
του Αρχαγγέλου Ρόδου και του νησιού της Ρόδου ευρύτερα. Ειδικότερα, αναφέρεται στο λαϊκό 
παραμύθι, αυτό το αρχαϊκό είδος της προφορικής λογοτεχνίας, που έχει μία σημαντική θέση στο 
πολιτισμό μας και πρόσβαση σε έναν κόσμο που καλλιεργεί τη φαντασία, την κριτική ικανότητα των 
ατόμων και είναι ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας.

Δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο διαπλέκεται η προφορική παράδοση με τους αν-
θρώπους που την δημιουργούν και το κοινωνικό τους περιβάλλον.  Γίνεται  μια γνωριμία με την 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας που σχετίζεται με εθνικές ή διεθνικές παραδόσεις, μέσα 
από την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από τον Αρχάγγελο Ρόδου που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο 
εθνογραφικής έρευνας.  

Διαφορετικά αφηγηματικά είδη, ανάμεσά τους και το παραμύθι, συνιστούν ως τις μέρες μας 
«πολιτισμική επικοινωνία μέσα σε ομάδες», τροφοδοτώντας τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτές οι 
ιστορίες αντιπροσωπεύουν την ισορροπία ανάμεσα στην ατομικότητα και τη συλλογική ζωή που 
φαίνεται να έχει χαθεί στις σύγχρονες περίπλοκες κοινωνικές σχέσεις.

Το παραμύθι είναι ένα σημαντικό είδος της λαϊκής λογοτεχνίας που αποτελεί για αιώνες ανα-
πόσπαστο κομμάτι της προφορικής παράδοσης, είναι χώρος ανάπτυξης της συλλογικής μνήμης 
και φαντασίας και θεωρείται μέσο προβολής της εθνικής – πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και 
σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Κάθε λαός και κάθε τόπος δίνει στο παραμύθι κάτι 
ιδιαίτερα δικό του. Δεν είναι, όμως, μόνο η ιδιαιτερότητα κάθε λαού ή κάθε τόπου, αλλά ακόμα και 
ο κάθε αφηγητής είναι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει δηλαδή ομοιομορφία μεταξύ των χωρών ή των 
αφηγητών. Το παραμύθι είχε την πρώτη θέση στην ψυχαγωγία της ομάδας και στην παραδοσιακή 
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ελληνική κοινωνία.

Η καταγραφή λαϊκών παραμυθιών από τον Αρχάγγελο Ρόδου ξεκίνησε να υλοποιείται το 1999, 
ούσα φοιτήτρια τότε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης Ρόδου, σε μια έρευνα του 
μαθήματος της λαογραφίας από την Καθηγήτρια και Μέντορά μου Καπλάνογλου Μαριάνθη, μιας 
από τις σπουδαιότερες λαογράφους για τα λαϊκά παραμύθια στα Βαλκάνια.

Οι σύγχρονοι Έλληνες λαογράφοι δεν αρκούνται στη συλλογή παραμυθιών όπως έκαναν οι 
παλιότεροι, ( Αδαμάντιος, Πολίτης, Μέγας και   Μερακλής) αλλά παράλληλα διερευνούν τις σχέ-
σεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους, παραμυθάδες και ακροατές, δίνοντάς μας 
πληροφορίες για τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής (Λυδάκη, 2001:123). 

Η εθνογραφική αυτή έρευνα λοιπόν, δεν είχε σκοπό μόνο την καταγραφή των λαϊκών παρα-
μυθιών, αλλά έδινε βαρύτητα και στην προσωπικότητα κάθε αφηγητή. Λειτούργησε, επιπλέον, σε 
βάθος προκειμένου να φανεί αν υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα (παραμυθάδες, πιθανόν εγγράμ-
ματοι) που αφηγούνταν στην τοπική κοινωνία τα παραμύθια ή τα διάβαζαν. Τέλος, έγινε κάποιος 
συσχετισμός με τις οικογένειες και τις γειτονιές των αφηγητών.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη την αφήγηση. Είναι αυτή που δημιουργεί προϋποθέσεις 
κοινωνικότητας. Ωστόσο, η αφήγηση ενός παραμυθιού σπανίζει στις μέρες μας. Αποτέλεσμα αυ-
τής της κατάστασης είναι να μεγαλώνουν οι νεότερες γενιές χωρίς να έχουν ακούσει παραμύθια. 
Ένα ενθαρρυντικό γεγονός είναι ότι συναντάμε ζωντανούς και παραστατικούς αφηγητές παρα-
μυθιών, ακόμα και στις μέρες μας στον ελλαδικό χώρο, τους οποίους, μάλιστα, ολοένα και περισ-
σότερο προσελκύει η Ελληνική Λαογραφία. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι και το πόνημά μας, η 
συγκέντρωση δηλαδή μεγάλου μέρους αφηγήσεων από τον Αρχάγγελο της Ρόδου.

Η διήγηση των παραμυθιών και των μύθων, όπως αναφέρει η Zitzlsperger Helga (1999), συνιστά 
μια πρωταρχική ανάγκη των προγόνων μας, ξεκινώντας από μια απροσδιόριστη συναίσθηση πως 
αυτά τα παραμύθια, οι μύθοι, οι θρύλοι ή οι παραδόσεις είχαν κάτι να μεταδώσουν.

Είναι η πιο απλή μορφή μεταβίβασης πνευματικών περιεχομένων. Έτσι, η γιαγιά διηγείται στα 
εγγόνια παραμύθια, η μητέρα διηγείται επίσης στα παιδιά της, ο δάσκαλος διηγείται στους μαθη-
τές του. Το παραμύθι επέζησε λοιπόν στο πέρασμα του χρόνου, επειδή είχε την ικανότητα αυτή 
να μεταβάλλεται, δηλαδή, στο στόμα των αφηγητών του και να προσαρμόζεται κάθε φορά στις 
ανάγκες του κοινού του.

Ο αφηγητής ενός λαϊκού παραμυθιού δεν είναι ένας απλός μεταδότης της λαϊκής παράδοσης. 
Έχει συνεχώς την τάση να αναδημιουργεί ένα παραμύθι του λαϊκού πολιτισμού, ανάλογα με τις 
ανάγκες του ακροατηρίου που έχει δίπλα του, το ταλέντο του και τη διάθεσή του. Έτσι, αυτοσχεδι-
άζει καινούργια γεγονότα για να ευχαριστήσει το ακροατήριο του αλλά και ο ίδιος να ευχαριστηθεί 
(Κουλουμπή – Παπαπετροπούλου, 1997).

   Επιπλέον, ο λαϊκός αφηγητής βρίσκεται μέσα σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο και αυτό 
εκφράζει. Ο αφηγητής έχει μια παράδοση πίσω του που πρέπει να την φέρει μαζί του όχι μόνο στον 
κοινωνικό περίγυρο, αλλά και στο μελλοντικό ακροατήριο. Κάθε αφηγητής, αναφέρει η Καπλάνο-
γλου (2002:101), ξεχωρίζει όχι μόνο από τον τρόπο που αφηγείται μια ιστορία ή ένα παραμύθι, 
αλλά και από τα μέσα που χρησιμοποιεί. Τα μέσα αυτά είναι το λεξιλόγιο και οι γλωσσικές του 
επιλογές, το αφηγηματικό του ύφος και η τεχνική του στη χρήση του λόγου, οι αυτοσχεδιασμοί του, 
το χιούμορ ή η δραματική ένταση, ο τρόπος της παράστασής του με κινήσεις, ο τόνος της φωνής 
και η ρυθμικότητα της γλώσσας, η παρεμβολή διαλόγων και περιγραφών, όλα αυτά μορφοποιούν 
σε μεγάλο βαθμό το παραμύθι και αποτελούν το πεδίο όπου ολοκληρώνεται η τέχνη του αφηγητή.

 Αξίζει να αναφερθεί ότι, η αρχή της έρευνάς μας ήταν αποθαρρυντική. Πολλοί ήταν εκείνοι 
που δήλωναν ότι δε θυμούνταν ή δεν ήξεραν παραμύθια. Μετά από αρκετές φορές επιμονής και 
υπομονής, πολλοί ήταν αυτοί που δέχτηκαν να μιλήσουν και, όταν άρχισαν, δε σταματούσαν την 
αφήγηση παραμυθιών, ευτράπελων διηγήσεων ή ακόμα και παραδόσεων. Το σημαντικό σε αυτήν 
την επιτόπια έρευνα ήταν οι αφηγήσεις να συνεπάρουν τα μικρά παιδιά που συνήθως είχαμε ως 
ακροατές και να αρχίσουν και αυτά τις αφηγήσεις παραμυθιών.  Τα μικρά παιδιά μας αφηγούνται 
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Τα παραμύθια είναι ένα σημαντικό είδος λαϊκής λογοτεχνίας που μεταδίδονται κυρίως 
από στόμα σε στόμα -προφορικά μεταδιδόμενο κείμενο- από γενιά σε γενιά, από το ένα 
γεωγραφικό μέρος σε ένα άλλο. Δανείζονται και αφαιρούν στοιχεία προκειμένου να γί-
νουν οικεία αλλά, πάντα διατηρούν τον κορμό τους, τη βασική δηλαδή μορφή τους. 

Αυτός ο μεγάλος θησαυρός της λαϊκής προφορικής παράδοσή μας χωρίζεται σε κατηγο-
ρίες ανάλογα με τη θεματολογία, τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Μερικές κατηγορίες 
όπου εντάσσεται το σύνολο των τύπων του λαϊκού παραμυθιού είναι οι μύθοι ζώων, τα 
μαγικά παραμύθια, οι ευτράπελες διηγήσεις, τα θρησκευτικά παραμύθια, οι νουβέλες, τα 
κλιμακωτά παραμύθια, τα απαντητικά, τα αινιγματικά. 

Τα λαϊκά παραμύθια με ήρωες ζώα, μπορεί να είναι  σε γραπτή μορφή - οι μύθοι του 
Αισώπου ή   σε προφορική μορφή. Οι μύθοι έχουν αλληγορική σημασία και θέλουν να 
διδάξουν ή να παραδειγματίσουν. Οι πρωταγωνιστές μπορεί να είναι μόνο ζώα, ή μόνο 
άνθρωποι ή και άνθρωποι και ζώα. Τα προφορικά μεταδιδόμενα παραμύθια με ήρωες τα 
ζώα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία των λαών. Τα ζώα ως ήρωες μιλάνε, 
έχουν ανθρώπινα αισθήματα και συναισθήματα. Γενικότερα διατηρούν τη μορφή τους 
και αποκτούν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Τα λαϊκά προφορικά παραμύθια με τα ζώα δεν 
έχουν σκοπό να διδάξουν αλλά περισσότερο να προκαλέσουν τέρψη στους ακροατές.

A.T.U. 15 + A.T.U. 275

Τα βαφτίσια της αλεπούς
Αφήγηση από την
Πατσάη Ζαμπέτα

κάψη: ζέστη 
λε: λέει

βυτίνα: σκεύος
σκάγκια: ξηρά σύκα

Κειά πάλε ως: εκεί πάλι που

Πάλε ως: όταν

ξετελεύγκει: τελειώνει

Μια φορά κι ένα καιρό είχε μια 
αλεπού και ένα λύκο. Ήτο 

συντέκνοι. Ο λύκος με την αλεπού, 
ήτο συντέκνοι. Εθέλαν να σπείρουν 
και να κάμουν μια σπορά. Η πονηρή 
αλεπού, εθερίζαν, εθερίζαν, κειά που 
θερίζαν τσα μέσα στην κάψη λε:     
− Όρισεεεε             
− Με τι είναι συντέκνισσα;        
− Πεθαίνει του συντέκνου μου 
το παιδί και φωνάζει με να το 
βαφτίσω.  
Εν τω μεταξύ, η αλεπού, έξερε μια 
βυτίνα τα σκάγκια.       
− Ε, λε, πάνε συντέκνισσα.      
Σηκώνεται εκείνη, πάνει στη βυτίνα, 
έφε καμπόσια, επιστρέφει πίσω. Λε:      
− Εβαφτίσετέ το;       
− Εβαφτίσαμεν το.        
− Πώς το βάλετε;       
− Γκιστάκι, που γκίνιασε την βυτίνα 
τα σκάγκια.
Κειά πάλε ως εθέρισε κομμάτι, λε:
− Όρισεεεε,     

− Με τι είναι πάλε συντέκνισσα;   
− Α, λε, με πεθαίνει και του 
αλλουνού μου συντέκνου το παιδί 
και φωνάζει με να το βαφτίσω.  
− Ε, πάνε.    
Ε σηκώνεται πάλε, πάνει κείνη, 
έφε πάλε καμπόσια, εμισάτωσε την 
βυτίνα:  
− Πώς το βάλετε;
− Μισατάκι.
− Καλά.           
Πιάνουν πάλε εθερίζαν. Πάλε ως 
εκουράστει, λε:     
− Όρισεεεε            
− Με τι είναι πάλε;  
− Ε, λε, πεθαίνει και το άλλο 
το παιδί και φωνάζει με να το 
βαφτίσω.      
− Ε, πάνε.      
Πα, ξετελεύγκει την βυτίνα τα 
σκάγκια. Λε:   
− Πώς το βάλατε;   
− Ξετελευτίκη.       
Εθέριζε πάλε, εθέριζε, κειά εκείνη 
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η πονηρή, τι να κάμει τώρα που 
κουράστηκε, είδε τσα ένα κρεμμάλι 
που είχε ένα μάντομα κι είχε δροσιό. 
Λε:   
− Ω σύντεκνε. Να, κείνο δα το 
μάντομα ε να λάχει να κυλήσει και 
να μας πιάσει να μας σκοτώσει. 
Μόνο α πω τσα με τα νεφρά μου, να 
την βαστώ να μην κυλήσει.        
− Πάνε.             
Πάνει κείνη πάλε, ζιώνει στο 
γκρεμάλι, στον δροσιό η αλεπού, 
εμορφοκάθετο η κυρία, ο λύκος 
έζεχνε. Θερίζει το σιτάρι ο λύκος. 
Αφού τα θερίσαν πιο, εθέλαν να τα 
σωργκάσουν, ελωνέψαν τα, εκάμαν 
τον σωρό το σιτάρι. Ε, ο λύκος πιο 
τώρα, σου λε, να καταφέρω εβώ 

τώρα την αλεπού, να της πάρω το 
σιτάρι. Λε:     
− Συντέκνισσα, τώρα θα κάμουμε 
μια συμφωνία, να δώκουμε ένα 
σάρτο και όποιος σαρτάρει τον 
σωρό που τουβά (=εδώ), να πάρει 
το σιτάρι. Αντέ και όποιος σαρτάρει 
πιο μακριά.
− Ε, λε, καλά.              
Πάνουν, λε πιο, στένουνται στον 
σωρό το σιτάρι, η αλεπού η πονηρή, 
πιάνει τον λύκο που την ουρά, και 
μόλις εσαρτάραν, πά η αλαπού πιο 
μακριά. Και παίρνει του και το 
σιτάρι και επόμεινε ο κακόμοιρος ο 
λύκος, στην ξέρη.
Και ευτό μου το έχει πομένο ο 
φέντης μου.

κρεμμάλι: κρεμαστό

μάντομα: πέτρα

ζιώνει: ακουμπά

τουβά: εδώ

Και ευτό μου το έχει πομένο 
ο φέντης μου: αυτό μου το 

έχει πει ο πατέρας μου

σωργκάσουν: μαζέψουν

Το παραμύθι που μας αφηγείται η κυρία Ζαμπέτα Πατσάη, ανήκει στον παραμυθιακό 
τύπο A.T.U. 15: Τα βαφτίσια της αλεπούς (ή το φάγωμα του μελιού), υπάρχει όμως και 
συμφυρμός με τον παραμυθιακό τύπο  Α.Τ.U. 9Α «Ο πονηρός σύντροφος» (όπου η 
αλεπού προσπαθεί να εξαπατήσει τον κάβουρα – εδώ τον λύκο - στη μοιρασιά του 
σταριού). Επιπλέον, συνυπάρχει και ο παραμυθιακός τύπος Α.Τ.U. 275 «Αγώνας δρό-
μου αλεπούς και κάβουρα» (σε αυτήν την αφήγηση είναι αγώνας δρόμου αλεπούς και 
λύκου).  Το ίδιο  παραμύθι, μας αφηγήθηκε ο Χατζηνικόλας Κωνσταντίνος. 

Λοιπόν, ήτανε μια κατσίκα που 
είχε 7 κατσικάκια. Η κατσίκα 

έθελε να πα’ να φέρει τροφή ή να 
φαει να χορτάσει να κάνει γάλα για 
να ταΐσει τα κατσικάκια της. Όταν 
έφευγε είπε στα κατσικάκια: 
«Εγώ θα φύγω και θα κλείσετε την 
πόρτα και δε θα ανοίξετε σε κανένα. 
Μπορεί να έρτει ο λύκος και να 
σας ξεγελάσει και να πει ότι είναι 
η μάνα σας και θα μπει μέσα να 
σας φαει, αλλά πρέπει να σταθείτε 
έξυπνα.»
Λοιπόν, όταν έφυγε η κατσίκα, ω 
του θαύματος, ήρτε ο λύκος ε στην 
πόρτα, άρχισε να κτυπά και να 
φωνάζει:
− Ανοίξετε.              
Τα κατσικάκια είπασι: 
− Δεν ανοίγουμε, μόνο στην μητέρα 
μας ανοίγουμε. 
Και λέει αυτός: 
− Εγώ είμαι η μητέρα σας και ήρτα. 
− Της μητέρας μας η φωνή είναι 

ψιλή, εσένα είναι χοντρή, άρα εσύ 
δεν είσαι η μητέρα μας. 
Έφυγε ο λύκος, επήγε και έβαλε τη 
γλώσσα του στα μυρμήγκια, του την 
εφάγανε και εψίλανε η γλώσσα του. 
Εγύρισε πάλι στα κατσικάκια και 
άρχισε πάλι τα ίδια:
− Ανοίξετε και είμαι η μητέρα σας.   
Τότες τα κατσικάκια είπανε:
− Εντάξει η φωνή σου μοιάζει της 
μητέρας μας, αλλά δείξε μας και το 
ποδαράκι σου να δούμε αν εμοιάζει 
της μάνας μας.      
Εδειξε ο λύκος το πόδι του, της 
μάνας τους το πόδι ήταν άσπρο, 
αλλά του λύκου ήτο μαύρο. Και λένε 
τα κατσικάκια:
− Δεν είσαι η μητέρα μας, γιατί το 
πόδι της μητέρας μας είναι άσπρο.
Τότες, λοιπόν, ο λύκος επήγε και 
ηύρε τον μυλωνά, εκεί που αλέθουν 
το αλεύρι. Μπήκε στον μυλωνά και 
έβαλε το πόδι του στο αλεύρι και το 
άσπρισε. Εγύρισε στα κατσικάκια, 

A.T.U. 123

Τα 7 κατσικάκια
Αφήγηση από την
Παναγιωτά Ανθή
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πάλι τα ίδια:
− Ανοίξετε και είμαι η μητέρα σας.   
Λοιπόν τα κατσικάκια είπαν:
− Εντάξει, η φωνή μοιάζει της 
μητέρας μας, αλλά για δείξε μας και 
το πόδι σου!     
Δείχνει λοιπόν το πόδι του, ήτο 
άσπρο, λέει:
− Εντάξει, η μητέρα μας είσαι.  
Άνοιξαν τα κατσικάκια με τη 
χαρά να δουν τη μάνα τους. Αλλά, 
δυστυχώς, ήταν ο λύκος. Μπήκε 
λοιπόν μέσα, έφαγε τα κατσικάκια 
όλα. Ένα, το μικρό, ήτανε πιο 
έξυπνο και πήγε και κρύφτηκε 
σε ένα συρταράκι μέσα και δεν 
εμπόρεσε να το ανακαλύψει να το 
φάει.
Το αποτέλεσμα: εγύρισε η 
μητέρα και ήρτε και τι να δει, τα 
κατσικάκια ήταν όλα φαγωμένα και 
άρχισε να κλαίει η μητέρα. Εκείνη 
τη στιγμή, βγήκε το άλλο που το 
συρταράκι και είπε:
− Να μάνα, ο λύκος ήρτε και έφαγε 
τα ‘δερφάκια μου και ευτυχώς που 
εγώ εκρύφτηκα και δε με βρήκε.   
Και λέει αυτή:
− Εντάξει, έλα ‘δω να πάμε να 
έβρουμε τον λύκο να δούμε τι 

θα γίνει. Πήγαν λοιπόν και τον 
εβρήκασι ξαπλωμένο δίπλα σε ένα 
ποτάμι που ήταν καλοφαγωμένος 
αυτός και εξάπλωσε να κοιμηθεί 
και να ευφρανθεί. Τότες, η μητέρα 
είπε στο κατσικάκι να πάει να φέρει 
κλωστή και βελόνα από το σπίτι και 
ψαλίδι.
Έφερε το κατσικάκι κλωστή, βελόνα 
και ψαλίδι. Άρχισε η μητέρα, έκοψε 
την κοιλιά του λύκου, έβγαλε τα 
κατσικάκια ζωντανά όλα που μέσα, 
έπιασε και εγέμισε την κοιλιά 
του λύκου πέτρες και την έραψε 
και έφυγε. Ο λύκος, όμως, όταν 
εξύπνησε, ήτανε τόσο βαριά η κοιλιά 
του που απόρησε και είπε:
− Μα καλά, εγώ έφαγα τα 
κατσικάκια και ήμουνα εντάξει, 
είχα το στομάχι μου, τώρα πώς και 
βάρυνα τόσα πολύ, ας πάω να πιω 
λίγο νερό από το ποτάμι, να δούμε 
ίσως και κυκλοφορήσει το στομάχι 
μου. 
Επήγε να πιει το νερό ο λύκος και 
καθώς έσκυψε ήτο πιο χαμηλό το 
ποτάμι και από το βάρος, εβάρυνε η 
κοιλιά του και εγλίστρησε και έπεσε 
μέσα στο ποτάμι και επνίγηκε.

που: από

Το παραμύθι που μας αφηγήθηκε η κυρία Ανθή Παναγιωτά ανήκει στον παραμυθιακό 
τύπο Α.Τ.U. 123, μοτίβο του Λύκου που θέλει να φάει τα κατσικάκια. 
Η υπόθεση εκτυλίσσεται ως εξής: Η μητέρα κατσίκα πρέπει να φύγει από το σπίτι και 
προτρέπει τα παιδιά της να μην ανοίξουν σε κανέναν κατά την απουσία της. Περισσό-
τερο τους ζητά να προσέχουν τον κακό λύκο και τις ικανότητές του να μεταμφιέζεται. 
Παρά την υπακοή των παιδιών στις συμβουλές της μητέρας, ο λύκος καταφέρνει να 
τα ξεγελάσει. Αρχικά, τρώει κιμωλία για να λεπτύνει τη φωνή του, ενώ στη συνέχεια 
βρίσκει τρόπο για να ασπρίσει το μαύρο πόδι του. Τελικά, μετά την είσοδο του στο 
σπίτι καταπίνει τα έξι από τα επτά αδελφάκια. Το έβδομο όμως βοηθά τη μητέρα 
κατσίκα να ελευθερώσουν τα αδέλφια του από το στομάχι του λύκου.
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Μια φορά κι ένα καιρό είχε 
ένα άνθρωπο κι εν έθελε να 

δουλεύγκει. Επαρακάλιεν τον η 
γυναίκα του:
− Πάνε να δουλέψεις.    
− Να πω στη θάλασσα που ήτο 
χειμώνας, στο σορόκο, στου Κόζα. 
Εκατέβει στου Κόζα που ήτο 
σορόκος, να δει αν έβγαλε τίποτα 
η θάλασσα. Επήγε, είδε ένα κούτο. 
Εκλότσισέν τον με το πόδι του, καλά 
σφηνωμένο με τα καρφιά, μεγάλο 
ξύλενο κούτο όχι.. Λε:      
− Φτος κόρη μου, εν σειέται.       
Ήρτεν στη γυναίκα του, εκόντεψε να 
τον δέρει. Λε:    
− Πρε κακοθάνατε, είδες τον κούτο 
και ‘εν έπανες πιο να πεις α τον 
ανοίξω να δω τι είναι;              
− Α το κάμω, λε, να ξαναπώ 
γεναίκα. Δως μου σκεπάρνι.                                
Ξανακατεβαίνει κάτω, πα να τον 
ανοίξει, βγαίνει ένα φίδι λε:
− Ε να σε φω.             

− Άρη Παναγιούλα μου, με εβγα, 
εσύ ήσουν όξω. Τώρα καρφωμένος 
που σε πέταξαν να σε πνίξουν και 
εν επνίγεις. Ε τώρα εβώ έβγαλά σε 
μια χαρά και εγλίτωσάσε. Δε που 
έχει βάτους να φύγεις.          
− Όχι, ε να σε φω.       
− Να πάμε να ρωτήξουμε και τον 
γάδαρο.                 
Είχε ένα γάδαρο που δίπλα. Πάνουν 
στο ζω κείνο, ρωτούν το:        
− Να σε φε, γιατί φορτώνετέ μας ε 
ξύλα κι άμα δεν τρέχνουμε, δέρνετέ 
μας και που πίσω. Να σε φάει.              
− Βου.                 
Πάνει παρακεί, λε, βρίσκει μια 
αγελάδα:      
− Έλα και εξεκάρφωσά το και θέλει 
να με φε.                  
− Ας σε φε. Εμάς που ε να 
μεγαλώσουμε, βάζετε μας 
και ζέχνουμε, οργώνουμε, 
κεντάτε μας και μετά σφάζετέ 
μας και τα παιδιά μας.                                      

Προχωρεί. Πάνει παρακεί, βρίσκει 
μια αλεπού:
− Έλα και εσύ πιο κοντά να σου 
πούμε την ιστορία. Να ‘φτο δα 
το φίδι, ηύρα το καρφωμένο και 
εξεκάρφωσά το και λω του να 
πιάσει το βουνό να πα’ να ζήσει και 
θέλει να με φάει, που είναι μιάλος 
βόας.           
− Με ας σε φάει. 
Έγνεψε όμως εκεινού. 
− Α, κάτσε γιατί είμαι κομμάτι 
στην ηλικία μεγάλη και εν τα 
πολλοκαταλαβαίνω. Ξαναπέτε μου 
τα. 
− Να, έβγαλά τον και καλά 
καρφωμένο, εξεκάρφωσά τον και 
τώρα θέλει να με φε.                  
− Χάμε να δούμε το μέρος, να τα 
δω κανονικά. Τόσος δα βόας ήσουν 
εσύ μέσα σε φτο δα τον κούτο; 
Αποκλείεται. Αποκλείεται να ήσουν 
μέσα στο κασόνι ευτό. 
Επήραν την που πάνω, εξάνιε το 
κασόνι, λε:               
− Ε, ε νε χωρείς εδώ μέσα. 
Αποκλείεται.
− Ε, πώς δεν εχωρώ, χωρώ.   
− Ε νε χωρείς, πρέπει να σε δω 
καλά. Χάτε, χάτε.       
Έγνεφε και στον άνθρωπο. Σου λε, 
κάτσε τώρα να τον καταφέρουμε να 

τυλίξει και να μου δώκεις τα καρφιά 
να τον καρφώσουμε. Εκατάφερεν 
τον η αλεπού που είναι πονηρή, 
ήμπε μες στον κούτο. Λε:      
− Χα, γλήορα τα καρφιά και στην 
θάλασσα.    
Έτσι εγλίτωσε ο άνθρωπος:     
− Τώρα που με γλίτωσες, τι θέλεις 
να σου δώκω.      
− Έχω τώρα δα κάτι κοτόπουλα, 
μια δωδεκάδα, πίσω που την 
κλωσσαργκά. Α σου τα φέρω, να τα 
φες.         
− Α, λε, φκαριστώ πολύ, αλλά μένω 
στο Κοκκινόχωμα.      
Επήε, ήρτε ε στην γεναίκα του, λε:                  
− Α που να, πού με έπεμψες τι 
έπαθα.     
− Τι άντρα; Πού είναι που έφερες 
που τον κούτο τα χρυσά, ότι ήτο 
μέσα;         
− Χρουσά; Ήτο ένα μιάλο φίδι και 
έθελε να με φε και ευτυχώς και 
εβρέθει η αλεπού και έσωσέ με.   
− Και πώς σε έσωσε;       
Είπε πιο όλη την ιστορία.      
− Και τώρα;           
− Τώρα τη διανίτσα (=γαλοπούλα) 
με τα πουλάκια, ούλα αυτά α της τα 
δώκουμε.                 
− Τι είπες;           
Είδε και έπαθε να τα καταφέρει.    

A.T.U. 155

Άτιτλο
Αφήγηση από την

Αφαντενού Σταματία

να σε φω: θα σε φάω
Κοκκινόχωμα: όνομα περιοχής

διανίτσα: γαλοπούλα

Βου: τοπικό επιφώνημα 
έκπληξης

Να πω: θα πάω

μιάλος: μεγάλος

Χάμε: Άντε

Φτος: αυτός

εν έπανες: δεν πήγαινες

Άρη: τοπικό επιφώνημα 
έκπληξης
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− Εντάξει. Βάρ’ τα μέσα στο σακί.             
Έβαλε τα μέσα στο σακί, έδεσεν 
τα κείνος. Κι ήτον ήσυχος. Ήτο 
κατοχυρωμένος, σου λε, είναι μέσα 
η διάνα με τα δώδεκα πουλιά να 
τους τα πάρω στην αλεπού, να την 
ευκαριστήσω που με έσωσε. Τη 
νύχτα η γεναίκα είχε και σκύλο που 
ήτο κυνηγός, με τα σκυλάκια. Πιάνει 
κείνη βγιάλει τα πουλάκια, βάλει τα 
μες στο κοτέτσι, το σφαλά και βάλει 
τον σκύλο με τα δώδεκα κουλούκια. 
Και τώρα, το πρωί φεύγκει. Που το 
πρωί, νύχτα σκοτεινά ακόμα, λε:        
− Χάτε, εβώ γεναίκα ε να σηκωστώ 
να πω, γιατί ε να με λαμένει η 
αλεπού στη Σύρα, στο κάστρο που 
πίσω και πρέπει να της πάρω να φε, 
αφού με έσωσε.    
− Α, λε, εντάξει άντρα, να πες. 
Σήκου πάνω που ε νε ξημέρωσε 
καλά.      
Η αλεπού όμως που είναι πάντοτε 

πονηρή, όταν ανέβει πάνω στο 
κάστρο και επήγε, έλεν της:
− Έλα κοντά.    
− Ρίξε τα και βω ε να τα πιάσω, μη 
φοβάσαι.   
− Α, έλα πιο κοντά.       
− Ρίξε τα.             
Φοβάτο η αλεπού που είναι πονηρή. 
Ρίχνει, κόρη μου, εμουντάραν οι 
σκύλοι, εδαγκώσαν την, εκωλοσύραν 
την, επήραν την στη θάλασσα. Όταν 
την επήραν στη θάλασσα, που πάνω 
που τα κουφά, ήμπε μέσα στην 
τρύπα. Στα κουφά, που είχε μεγάλες 
τρύπες, και έκατσε κι είπε, λε:       
− Μαρέ, ο πατέρας σου δικηγόρος 
δεν ήτο, η μάνα σου δικηγορίνα δεν 
ήτο, που ήτο καταγνταρμένη που 
τους σκύλους, δικαστής εν ήτο ούτε 
ο πάππους σου, ούτε η μάμμη σου, 
με συ μαρέ τι έθελες να κάμεις 
τον δικαστή. Καλά να πάθεις. Και 
εμορφοπάτησεν την η αλεπού.

νοντας πόσο αχάριστο είναι το φίδι που σώθηκε από τον ίδιο άνθρωπο. Ευτυχώς όμως, 
έρχεται η πονηρή αλεπού που δίνει μια λύση στο ζήτημα. Όμως και σε αυτήν την περί-
πτωση, άθελα, φαίνεται η αχαριστία του ανθρώπου προς την αλεπού που την έσωσε. Σ’ 
αυτά τα παραμύθια έχουμε δυο παραλλαγές: η μια είναι αυτή που βάζουν οι αφηγητές 
μας κάποια ζώα κριτές για το αν θα πρέπει να φάει το φίδι τον άνθρωπο ή όχι και η άλλη 
είναι η τοποθεσία όπου διαδραματίζεται αυτό το παραμύθι: σε βουνό ή  θάλασσα. Αυτό 
ίσως συνέβαινε ανάλογα με τα επαγγέλματα που έκαναν οι αφηγητές και το κοινό που 
είχαν. Αν πρόκεται για θαλασσινούς, έλεγαν στη θάλασσα και αν έλεγαν βουνό, το επάγ-
γελμά τους σχετιζόταν με δουλειές του βουνού.
Ειδικότερα στην αφήγηση της κυρίας Ανθούλας Μπέρδη, ο άνθρωπος πηγαίνει για 
ξύλα στον Προφήτη Ηλία. Κριτές είναι ο Γάιδαρος και η Αλεπού. Στην αφήγηση της 
αδελφής της, Βαλασίας Καραολάνη, ο άνθρωπος πηγαίνει σε ένα βουνό και κριτές εί-
ναι ο Γάιδαρος, η Αγελάδα και η Αλεπού. Η ίδια επιχείρησε άλλη μια φορά να το αφη-
γηθεί, όμως δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει (Ατελείωτο παραμύθι). Στην αφήγηση 
του Δημοσθένη Δημητριάδη συναντάμε ένα δράκουλα αντί για φίδι. Ο άνθρωπος εί-
ναι ψαράς και πηγαίνει για ψάρεμα. Κριτές είναι η Κατσίκα, ο Γάιδαρος, και η Αλεπού.  
Στην αφήγηση της κυρίας Σταματίας Αφαντενού βλέπουμε το μοτίβο του τεμπέλη, 
όπου πάει να δει αν έβγαλε τίποτα η θάλασσα & βγαίνει ένα φίδι. Κριτές είναι η Κατσί-
κα, ο Γάιδαρος και η Αλεπού. Αξιωσημείωτο είναι το γεγονός ότι λόγω της παρουσίας 
της ερευνήτριας Κόζα Χρυσάνθης, η αφηγήτριά μας αναφέρει όπως γράφτηκε στον 
πρόλογο τοπωνύμια γνωστά (τα Στεγνά του Κόζα – παππού της ερευνήτριας), προκει-
μένου να μας εμπλέξει στην υπόθεση του παραμυθιού.
Ακολουθεί μια εκτενής αφήγηση από τη Ζαμπέτα Πατσάη. Ο άνθρωπος ψαρεύει, 
έρχεται ένα κασάκι, το ξεκαρφώνει, είχε μέσα μια οφκιάρα (=οχιά). Κριτές είναι το 
Βόδι, ο Γάιδαρος και η Αλεπού.  

Μαρέ: προσφώνηση

κουλούκια: μικρά σκυλάκια

λαμένει: περιμένει

Σύρα: τοπωνύμιο

Τα παρακάτω παραμύθια ανήκουν στον παραμυθιακό τύπο, Α.Τ.U. 155. Είναι το μοτίβο 
του τεμπέλη που πάει να δει αν έβγαλε τίποτα η θάλασσα. 
Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα βουνό, που κάποιος άνθρωπος βρίσκει ένα φίδι μέσα σε 
μια τρύπα ή μια κάσα. Δε φτάνει που το βγάζει έξω, αυτό σκοπεύει να τον φάει, φανερώ-




