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Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Το πρόγραμμα «'Ανάπτυξη καί 'Εκσυγχρονισμός τής Βιβλιοθήκης τοϋ ΚΕΕΛ»
τοΰ όποιου τήν επιστημονική εύθύνη έχει ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, κ.
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, προβλέπει τή δημιουργία ήλεκτρονικής βάσης
δεδομένων γιά τά παραμύθια. Τό εργο τοποθετείται σ' Ινα ευρύτερο πλαίσιο αύξημέ-
νου έπιστημονικοΰ, άλλά καί έκδοτικοΰ, ένδιαφέροντος για τό έλληνικό παραμύθι.
Πρόσφατα, το 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών (Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών) προχώ-
ρησε, σέ συνεργασία μέ τή Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ('Ιστορικό 'Αρχείο Έλ-
ληνικής Νεολαίας) στή δίγλωσση έκδοση ένός μικροΰ τμήματος τοΰ άνέκδοτου κα-
ταλόγου τοΰ Γ. Α. Μέγα1. Ταυτόχρονα παρατηρείται μιά άνοδική τάση τής εκδοτικής
παραγωγής (συλλογές, μελέτες, CD-ROM) μέ άντικείμενο τό παραμύθι, άλλά καί
μία καλλιτεχνική μεταστροφή πρός τήν τέχνη τής παραδοσιακής άφήγησης2. Τό πο-
λύπλευρο ένδιαφέρον πρός τό παραμύθι, άντικείμενο μυθοπλασίας κατ' έξοχήν, δέν
είναι άνεξάρτητο άπό τή διαπίστωση ότι αποτελεί, σαφέστατα, άνθρωπολογικό φαι-
νόμενο. 'Από άποψη μορφής, δομής καί περιεχομένου, άφορα οχι μόνο στις έπιστή-
μες τοΰ άνθρώπου, άλλά καί στήν ΐδια τήν τέχνη.

Ή δημιουργία μιας ήλεκτρονικής βάσης δεδομένων άπαντα, άκριβώς, στις έρευ-
νητικές άνάγκες πού δημιουργεί αύτό τό ευρύτερο ένδιαφέρον. Είναι γνωστό, σέ ο-
ποίον εχει έπιχειρήσει ν' ασχοληθεί συστηματικά μέ τό έλληνικό παραμύθι, πόσο δύ-
σκολος —καί άποθαρρυντικός άκόμη— εϊναι ό έν'τοπισμός τοΰ παραμυθιακοΰ ύλικοΰ

* Κοινωνική άνθρωπολόγος, Sp. τής Ε.Η.Ε.S.S., επιστημονική συνεργάτρια Κ.Ε.ΕΛ-. (έπί
συμβάσει).

1. 'Α. 'Αγγελοπούλου -Α. Μπρούσκου, Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Έλλη-
νικών παραμυθιών - 2. 'Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων καί παραλλαγών AT 700-749, Ι.Α.Ε.Ν.,
'Αθήνα 1994.

2. Πέρα άπό τις προσπάθειες άναβίωσης τής τέχνης τοΰ παραμυθά, ή «ίστορητή» όπως άπο-
καλεΐται συχνά, δέν είναι λίγες οί θεατρικές παραστάσεις, οί έκδηλώσεις, οί ήμερίδες καί οί εκπομ-
πές, άκόμη καί οί διαφημίσεις, πού άντλοΰν τά θέματά τους άπό τό παραμύθι.
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στήν Ελλάδα. Ή πρώτη διαπίστωση είναι ότι δεν ύπάρχει «πυξίδα». Οί παραλλα-
γές τών έλληνικών παραμυθιών ανέρχονται σέ μερικές δεκάδες χιλιάδες καί άντιστοι-
χοΰν σέ υλικό πού έχει συγκεντρωθεί άπό τά μέσα τοΰ δεκάτου ένάτου αιώνα μέχρι
σήμερα, σέ μιά εύρεία γεωγραφική περιοχή καί έκτος τών έλληνικών συνόρων, όπου
άπαντώνται πληθυσμοί μέ έλληνική παράδοση. Μέρος τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ έ'χει δημο-
σιευθεί σέ περιοδικά καί τόμους Συμμείκτων. Τό υπόλοιπο παραμένει ανέκδοτο (σέ
μορφή χειρογράφων καί σπανιότερα μαγνητοταινιών) καί βρίσκεται διάσπαρτο στά
αρχεία γνωστών ιδρυμάτων1, άλλα καί σέ πολυάριθμα τοπικά κέντρα, μουσεία καί
βιβλιοθήκες, πού είναι δύσκολο άκόμη καί νά ταυτιστούν ώστε νά προσδιοριστεί ό
άκριβής άριθμός τους.

Αύτή τή στιγμή μοναδικά έργαλεια προσανατολισμού άποτελουν ό κατάλογος
τών δημοσιευμένων σέ περιοδικά παραλλαγών άπό τόν Γ. Α. Μέγα4, οί δύο δημοσιευ-
μένοι τόμοι τοΰ καταλόγου τών έλληνικών παραμυθιών τοΰ Γ. Α. Μέγα5 (μέ τούς ο-
ποίους καλύπτονται 250 παραμυθιακοί τύποι AT καί κάποιοι οίκότυποι), καθώς καί
ορισμένοι μεμονωμένοι κατάλογοι συγκεκριμένων παραμυθιακών τύπων, ενσωματω-
μένοι σέ ειδικές μελέτες6. ..Σήμερα, ή συστηματική άναζήτηση παραμυθιακοΰ ύλικοΰ
εξω άπό αύτό τό πλαίσιο καί μέ διαφορετικά κριτήρια αποτελεί στήν πράξη χρονο-

3. 'Εκτός άπό τό ΚΕΕΛ σημειώνουμε ενδεικτικά, τό Κέντρον Συντάξεως τοϋ 'Ιστορικού Λε-
ξικού τής 'Ακαδημίας Αθηνών, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τή Λαογραφική 'Εταιρεία, τή
Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, τό Κέντρο 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου,
γιά ν' άναφερθώ στίς πλουσιότερες συλλογές.

4. Γ. Α. Μέγας, Πίνακες μύθων, παραμυθιών καί εύτράπελων διηγήσεων περιεχομένων
είς έλληνικά λαογραφικά περιοδικά: συμβολή είς τόν διεθνή κατάλογο τύπων, Λαογραφία, ΚΑ',
'Αθήνα, 1964, σ. 491-509.

5. Γ. Α. Μ έ γ α, Τό έλληνικό παραμύθι, τεΰχος πρώτον: Μΰθοι Ζώων, 'Ακαδημία 'Αθηνών:
Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, άρ. 14, 'Αθήνα, 1978. Γιά τό
δεύτερο τόμο, βλ. υποσημείωση 1.

6. Άπ' όσο γνωρίζουμε αύτή τή στιγμή, γιά τούς παραμυθιακούς τύπους:

AT 300, 301Α καί 301Β, βλ. Μ. Α. 'Α λ ε ξ ι ά δ η ς, Οί έλληνικές παραλλαγές γιά τόν δρα-
κοντοκτόνο ήρωα (Aarne - Thompson 300, 301Α καί 301Β ) : παραμυθολογική μελέτη, διδακτορι-
κή διατριβή, 'Ιωάννινα, 1982.

AT 425, βλ. M e g a s G., Das Märchen von Amor und Psyche in der griechischen Volk-
süberlieferung, πραγματεία τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 30.

AT 310, βλ. Μ. Γ. Μ ε ρ α κ λ ή ς, «Παρατηρήσεις στό παραμύθι τής Εανθομαλλούσας», στόν
τόμο Τά παραμύθια μας, σ. 110-131, Θεσσαλονίκη, έκδόσεις Κωνσταντινίδη, χ.χ.

AT 709, 410, 425Β, 425G, 400, 306 καί 514C*, βλ. Μ. Ρ a ρ a c h r i s t ο ρ h ο r ο u, Som-
meils et Veilles dans le conte merveilleux grec, σ. 368-392, διδακτορική διατριβή, Ε.H.Ε.S.S.
1997.
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βόρο κι έπίπονο έγχείρημα. Συχνά μάλιστα, έξαρτάται άπό τήν υπομονή καί τήν τύ-
χη τοΰ ενδιαφερόμενου.

Οί παραλλαγές τών παραμυθιών τοΰ άρχείου τοΰ -ΚΕΕΛ έντάσσονται στήν 'ίδια
γενική πραγματικότητα. Σ' Ινα σύνολο 4660 χειρογράφων, πού έχουν εισαχθεί άπό
τήν ίδρυση τοΰ Κέντρου (1918) εως σήμερα, περιέχονται σύμφωνα μέ πρόχειρες
εκτιμήσεις περί τις 10.000 παραμύθια7. Ό άκριβής προσδιορισμός τοΰ άριθμοΰ τών
παραμυθιακών παραλλαγών τοΰ άρχείου τοΰ ΚΕΕΛ άποτελεΐ Ινα ν άπό τούς στό-
χους τοΰ έργου, άλλά καί άναγκαιότητα πού ύπαγορεύεται άπό τήν ΐδια τήν επιστη-
μονική ερευνά8.

Ή συλλογή παραμυθιακοΰ ύλικοΰ στήν Ελλάδα γενικότερα καί όχι μόνο δσον
άφορα στό ΚΕΕΛ, εγινε έπί σειρά δεκαετιών μέ τρόπο εμπειρικό, συσσωρευτικό θά
λέγαμε, συχνά μάλιστα άπό μή ειδικούς:

«Καί πρέπει ν' άναγνωρισθή, ότι εις τήν συνεργασίαν των [τών δημοδιδασκάλων]
ή Ελληνική Λαογραφία οφείλει εως τώρα πολλά. Οί περισσότεροι άπό τούς συλλογείς
πού μέ φιλοπάτριδα άντίληψιν άνταπεκρίθησαν εις τήν πρόσκλησιν τοΰ Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως καί κατέγιναν εις τήν γλωσσικήν καί λαογραφικήν
έξερεύνησιν τής ιδιαιτέρας των πατρίδος, ήσαν δημοδιδάσκαλοι. Άπό χειρόγραφα
δημοδιδασκάλων άπηρτίσθη κατά τό πλείστον καί ή συλλογή τοΰ άειμνήστου Πολί-
του, ή όποία άπετέλεσε τήν βάσιν τών σοφών μελετών του.

Εις τήν συνεργασίαν τών δημοδιδασκάλων στηρίζεται καί τό Λαογραφικόν Άρ-
χεϊον διά τήν συμπλήρωσιν τοϋ κυρίου έργου του, πού είναι ή περισυλλογή καί διά-
σωσις τών λαογραφικών θησαυρών τής χώρας»9.

Ή έλλειψη έρωτηματολογίου καί έξειδικευμένης έπιστημονικής γνώσης καλύ-
φθηκε άπό γενικές οδηγίες τών πρώτων σημαντικών μελετητών — διδασκάλων τοϋ
έλληνικοΰ παραμυθιοΰ. Ό Ν. Γ. Πολίτης ζητοΰσε άπό τούς συλλογείς ν' αποφεύγουν
τά σχόλια καί νά επιμένουν στήν άναφορά τοΰ τόπου συλλογής, τήν καταγωγή τοΰ

7. Σε ειδικούς φακέλλους βρίσκονται άποδελτιωμένες περί τις 2.000 παραλλαγές παραμυθιών.

8. 'Επισημαίνουμε ότι ό κατάλογος τοϋ Γεωργίου Μέγα σταμάτησε νά ένημερώνεται μετά
τον θάνατο του (1976). 'Αντίθετα ή συλλογή ύλικοΰ έξακολουθεϊ άμείωτη.

9. Γεωργίου Α. Μέγα, «Ή Λαογραφία καί ή συμβολή τών δημοδιδασκάλων εις το
έργον αύτής», ομιλία πού εκφωνήθηκε τον Μάιο 1938 προς τούς σπουδαστές τής Μαρασλείου Παι-
δαγωγικής 'Ακαδημίας. Περιλαμβάνεται στον τόμο, Γ. Ν. Παλαιολόγου, Ό Θεσμός τών
Παιδαγωγικών 'Ακαδημιών καί ή Μαράσλειος Παιδαγωγική 'Ακαδημία, 'Αθήνα, 1939.

Μέ τήν ίδρυση τής έδρας Λαογραφίας, τό 1947, στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών ή συλλογή ύλικοΰ
άρχισε νά άνατίθεται στούς ίδιους τούς φοιτητές. Τά χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικοΰ Φροντιστηρίου
άποτελοΰνται έξ ολοκλήρου άπό συλλογές φοιτητών στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
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πληροφορητή, τήν ηλικία, τις γραμματικές γνώσεις καί τήν κοινωνική του θέση στον
τόπο υποδοχής — πληροφορίες πολύτιμες γιά τήν πιστοποίηση τής αύθεντικότητας
τής παραλλαγής άφ' ενός, καί γιά τή συνολικότερη κατανόηση τοϋ μηχανισμοΰ διά-
δοσης τής προφορικής παράδοσης (καί όχι μόνο τοΰ παραμυθιού) άφ' έτέρου.

Τό κύριο μέλημα τών πρώτων συλλογέων παρέμεινε ωστόσο ή πιστή καταγραφή
τοΰ προφορικοΰ λόγου. Ό Άδ. 'Αδαμαντίου σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Συνέλεξα δέ περί τά 300 παραμύθια διαφόρου υλης καί άξίας, καί άκόμη αί πη-
γαί δέν έκκενώθησαν. Ουδέν παρέλειπον καί ούδέν μετέβαλλον, γράφων τό λεγόμενόν
μοι παραμύθι. 'Ημπορεί τις νά είναι βέβαιος, ότι έν τή συλλογή ταύτη έχει άγνήν
καθ' όλα τοΰ λαοϋ τήν δημιουργίαν»10.

Τά ύπόλοιπα στοιχεία τής καταγραφής περιορίζονται στό μέτρο τοΰ δυνατοΰ:

«'Εφ' δσον μέ ήτο δυνατόν έσημείωνα τήν προέλευσιν έκάστου παραμυθιοΰ,
άλλ' είναι τοιαύτη ή φύσις τών παραμυθιών, ώστε δύσκολος πολύ, 'ίσως δέ καί ολί-
γον άσκοπος άποβαίνει ή άκριβής σημείωσις τής προελεύσεως»11.

Ό Στίλπων Κυριακίδης, πρώτος διευθυντής τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου, άνα-
φερόμενος στή δεοντολογία συλλογής παραμυθιών καταλήγει στό κεφάλαιο γιά τά
παραμύθια:

«'Εκ τών άνωτέρω καταφαίνεται τί εχει νά προσέξει ό συλλογεύς πλήν ττίς προ-
σεκτικής καταγραφής τών κειμένων. 'Εν πρώτοις πρέπει νά έξετάζεται ποΰ καί πότε
καί υπό ποίων λέγονται τά παραμύθια [...]. "Επειτα πρέπει νά σημειώνονται άκριβώς
οί έμμετροι ή άμετροι τυπικαί ένάρξεις καί κατακλείδες, καί οί άλλοι τεχνικοί τρόποι
τής διηγήσεως καί τών διακοπών, οί όποιοι μαρτυροΰν όρισμένην τεχνοτροπίαν.
Τούτων πάντων ή γνώσις είναι άπαραίτητος, διότι έξ αύτών εξηγείται πολλάκις καί
ή μορφή τών παραμυθιών»12.

Τό ένδιαφέρον έστιάζεται στήν άποτύπωση τής προφορικότητας καί άποσιωποΰν-
ται στοιχεία πολύτιμα γιά τήν 'ίδια τή διαμόρφωσή της, όπως είναι τό μορφωτικό
επίπεδο τοΰ πληροφορητή, καθώς καί στοιχεία σημαίνοντα γιά τή διάδοση τής προ-
φορικότητας (όπως είναι ή καταγωγή) μέσα άπό ένα μηχανισμό άνταλλαγών καί
συμμετοχής τοΰ έλληνικοΰ παραμυθιοΰ σέ ευρύτερες πολιτισμικές ένότητες.

Στήν Εισαγωγή είς τήν Λαογραφίαν ό Γεώργιος Μέγας προσδιορίζει μέ μεγά-

10. 'Α δ. 'Αδαμαντίου, «Τηνιακά: Παραμύθια», Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολο-
γικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τ. Ε' (1900), σ. 283.

11. "Ο.π.

12. Σ,.Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, 'Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α': Τά μνημεία τοϋ λόγου, 'Ακα-
δημία'Αθηνών, Δημοσιεύματα τοϋ Λαογραφικού'Αρχείου,'Αθήνα, 1966 (1η έκδοση 1922), σ. 293.
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λη εθνογραφική συνέπεια τά στοιχεία πού πρέπει νά συνοδεύουν τήν καταγραφή ττίς
προφορικής παράδοσης:

«Τά προϊόντα τής δημώδους λογοτεχνίας πρέπει νά καταγράφωνται άπαράλλα-
κτα όπως φέρονται είς τό στόμα τοΰ λαοΰ, χωρίς τήν έλαχίστην μεταβολήν. Εΐτε άπό
έπήρειαν τής γραφομένης γλώσσης εΐτε άπό προσπάθειαν πρός διόρθωσιν τής έκφρά-
σεως ή τοΰ νοήματος ει'τε άπό άπροσεξίαν μεταβάλλει πολλάκις ό συλλογεύς τό άκου-
όμενον. Τοιαΰται μεταβολαί είναι άξιοκατάκριτοι καί πρέπει νά άποφεύγωνται. [...]
'Απαραίτητον είναι νά σημειώνωνται άκριβώς ό χρόνος, κατά τόν όποιον γίνεται ή
συλλογή, τό όνομα, ή ήλικία καί ό τόπος καταγωγής (τό χωρίον καί ή επαρχία) έκεί-
νου πού είπε ή έτραγούδησε Ινα τραγούδι ή διηγήθηκε μίαν λαϊκήν διήγησιν, καθώς
καί στοιχεία προσωπικά περί αύτοΰ: τό γένος (γέρων ή γραία, νέος ή νέα), τό επάγ-
γελμα, ή μόρφωσις, άν έταξίδευσεν, άπό ποίον έ'μαθε αύτά πού λέγει ή διηγείται (άπό
τούς γονείς; ή τόν πάππον καί τήν μάμμην ή άλλο πρόσωπον;). Προκειμένου μάλι-
στα περί παραμυθιών ή παραδόσεων άναγκαία είναι ή πλήρης εκθεσις περί τής κοι-
νωνικής καταστάσεως τοΰ διηγηθέντος, καθόσον ή προσωπικότης τοΰ άφηγητοΰ εί-
ναι σπουδαίος παράγων είς τήν διάπλασιν τής διηγήσεως»13.

Καθώς όμως οί γενικές αύτές άρχές δέν εφαρμόστηκαν πάντοτε, μεγάλο μέρος
τοΰ ύλικοΰ στερείται στοιχειωδών πληροφοριών, όπως εϊναι άκόμη καί ή ταυτότητα
τοΰ πληροφορητή. "Ενα άλλο σημείο, άφετηρία σοβαρού προβληματισμού, εϊναι άκρι-
βώς ή αυθεντικότητα τών παραλλαγών πού έ'χουν συλλεχθεί. Παρά τήν έπιμονή τών
συλλογέων στήν πιστή καταγραφή τοΰ προφορικού λόγου, συνήθως δέν άναφέρεται
άν πρόκειται γι' αύθόρμητες άφηγήσεις, μέσα στήν κοινωνική ομάδα τοΰ παραμυθάς
τις όποιες κατέγραψε ό συλλογέας ώς φιλοξενούμενος, ή άν πρόκειται γι' άφηγήσεις
κατά παραγγελία καί άκόμη περισσότερο καθ' υπαγόρευση. Ό Άδ. 'Αδαμαντίου
περιγράφει γλαφυρά τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες συνέλεξε τά παραμύθια του
στήν Τήνο, στά τέλη τοΰ περασμένου αίώνα:

«'Εγώ δέ συλλέξας τά πλείστα παραμύθια τήν παρελθοΰσαν άνοιξιν ύπεβλήθην
είς κόπους περισσοτέρους καί παρακλήσεις, διότι εϊχε περάσει ή εποχή, όπου μόνοι
των λέγουν άναμεταξύ των τά παραμύθια. [...] Καί έν μέν τή πόλει Τήνω, 'ς τή χώ-
ρα, όπως λέγουν, έφερον είς τό γραφεΐον μου τούς παραμυθάδες ή παραμυθοΰδες καί
έ'γραφον εκείνων λεγόντων. Τάς δέ έορτάς άνέβαινον είς τά χωρία καί μέ τήν βοήθειαν
τών άπό χωρίων μαθητών μου έσχηματίζομεν τό βράδυ Ινα σπεροκάθισμα))14.

'Αναγκαία προϋπόθεση, γιά τήν έκφορά τοϋ παραμυθιακοΰ λόγου, εϊναι ή συ-

13. Γ. Α. Μ έ γ α, Εισαγωγή είς τήν Λαογραφίαν (2η έκδοση ), 'Αθήνα 1972, σ. 107..

14. 'Α δ. 'Αδαμαντίου, δ.π., σ. 281.
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νάντηση τουλάχιστον δύο άτόμων. Πρόκειται δηλαδή για μορφή επικοινωνίας, πού
ώς τέτοια καθορίζεται καί διαμορφώνεται καί άπό τίς δύο πλευρές. Είναι αυτονόητο
οτι διαφορετικά άπευθύνεται ενα παραμύθι σ' ενα οικείο κοινό διαφόρων ηλικιών,
διαφορετικά δταν πρόκειται γιά τήν άμοιβαία διασκέδαση τών παρευρισκομένων καί
διαφορετικά δταν άπευθύνεται στον «μορφωμένο» συλλογέα μέ κύριο σκοπό τήν πι-
στή (γιατί όχι καί έξωραϊσμένη άπό τήν πλευρά του άφηγητή;) καταγραφή του. Πό-
σο μάλλον δταν πρόκειται γιά καταγραφές άπό μνήμης (όπου ορισμένοι καταθέτες δέν
δίστασαν νά χρησιμοποιήσουν άκόμη καί τήν καθαρεύουσα) ή γιά καταγραφές πού
έ'φθασαν ταχυδρομικώς στό άρχειο τοϋ ΚΕΕΛ.

"Οταν λοιπόν ή έπικοινωνία υπαγορεύεται, ή καί επιβάλλεται άκόμη, τότε άλ-
λοιώνεται καί τό υφος τοϋ παραμυθιού. Σημαντικά υφολογικά στοιχεία γιά τό παρα-
μύθι, όπως είναι ό διάλογος τοΰ άφηγητή μέ τό κοινό του (μέσα άπό ερωτήσεις, αι-
νίγματα, πειράγματα καί σχόλια), περιορίζονται ή καί εξαφανίζονται. Τά χειρό-
γραφα δέν άποτυπώνουν τό καθαυτό προφορικό ύφος: ή μουσικότητα τών έ'μμε-
τρων τμημάτων έ'χει χαθεϊ καί άκόμη περισσότερο τά εκφραστικά μέσα τοΰ 'ίδιου τοΰ
παραμυθά. Οί χειρονομίες, οί διακυμάνσεις τής φωνής, οί γκριμάτσες, ή ροή τοΰ λό-
γου μέ τίς παύσεις της καί τίς κορυφώσεις τής άγωνίας, δλ' αύτά τ' αναπόσπαστα
στοιχεία μιας τέχνης πού σήμερα εκλείπει, δέν έχουν σημειωθεί στό χαρτί15. Ή εισα-
γωγή τής τεχνολογίας στή συλλογή παραμυθιών, άπό τό 1970 κι έ'πειτα γιά τό ΚΕΕΛ,
άρχικά μέ τό μαγνητόφωνο καί άργότερα, ενίοτε, μέ τήν κάμερα, οδήγησε άσφαλώς
σέ πιστότερες καταγραφές τής προφορικότητας, χωρίς ωστόσο νά αναιρείται τό μειο-
νέκτημα μιάς βεβιασμένης επικοινωνίας1®. Τίθεται, λοιπόν, τό εύλογο ερώτημα:
ποιές, καί πόσες παραλλαγές άπό αύτές πού διαθέτουμε σήμερα, άντιστοιχοΰν στις
κανονικές συνθήκες εκφοράς τοΰ παραμυθιακοϋ λόγου;17

Ή εισαγωγή τών παραμυθιακών παραλλαγών τοΰ άρχείου τοΰ ΚΕΕΛ σέ ηλεκ-
τρονική βάση δεδομένων αποτελεί ένα άκόμη στάδιο επεξεργασίας τοΰ (άρχικά) προ-
φορικού λόγου. Ένα ζήτημα πού δημιουργείται αύτόματα είναι ή, δσο τό δυνατόν
πιστότερη, άπόδοση τνίς προφορικότητας, μέσα άπό τό ΐδιο τό χειρόγραφο γιά τίς πα-

15. Πρβλ. Geneviève Calame-Griaule, «La recherche du sens en littéra-
ture orale», Terrain, no 14, Μάρτιος 1990, σ. 119-125.

16. Τό πρόβλημα της αύθεντικότητας τών καταγραφών παραμυθιών δεν άφορα ειδικά στήν
Ελλάδα (όπου τουλάχιστον διαθέτουμε πολύ μεγάλο άριθμό καταγραμμένων κειμένων), άλλα απο-
τελεί άντικείμενο διεθνούς προβληματισμού. Βλ. Bernadette Bricout, «Conte», Ency-
clopaedia Universalis, 1989, σ. 451-455.

17. Κι άκόμη: ποιοί άπό τούς τίτλους δόθηκαν αύθόρμητα καί ποιοί ύστερα άπό έρώτηση
τοΰ συλλογέα;
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λιές καταγραφές, καί γιά τις νεότερες μέσα άπό τήν άμεση δυνατότητα άκρόασης τής
μαγνητοταινίας. Αύτό ύπαγορεύει, όχι άπλά τήν παρουσίαση τών δεδομένων τής 'ίδιας
τής χειρόγραφης παραλλαγής καί τοϋ Βιβλίου Εισαγωγής Χειρογράφων (όπου συχνά
δίνονται έπιπρόσθετες πληροφορίες), άλλά καί μιά ερευνητική προσέγγιση ολόκλη-
ρου τοΰ χειρογράφου, πού περιλαμβάνει τή συγκεκριμένη παραλλαγή, προκειμένου
νά προσδιοριστεί καλύτερα τό πολιτισμικό πλαίσιο: συχνά καί μέ διαφορετική αφορ-
μή άπαντώνται ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τόν 'ίδιο τόν πληροφορητή, τόν τόπο
καί τήν κοινότητα στήν οποία άνήκει, άκόμη καί γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο έγινε ή
συλλογή τοΰ ύλικοΰ.

Είναι δεδομένο ότι τό παραμύθι άποτελεϊ είδος πού διαδίδεται στό χώρο καί
στό χρόνο, μέσα άπό μία σχέση στενής άνταλλαγής μέ τό περιβάλλον πού τό ύποδέ-
χεται τήν κάθε φορά, όπως εϊναι δεδομένο καί τό έθνολογικό ένδιαφέρον πού παρου-
σιάζει αύτή ή άνταλλαγή. 'Ωστόσο ή άνταλλαγή δέν μπορεί νά σκιαγραφηθεί, ουτε τό
έθνολογικό ένδιαφέρον νά ικανοποιηθεί, χωρίς τόν προσδιορισμό ένός καταλόγου πο-
λιτισμικών ένοτήτων τοΰ ευρέως έλληνικοϋ χώρου, χωρίς τήν παράθεση ένός δεύτερου
καταλόγου γλωσσών καί διαλέκτων στις όποιες μπορεί νά έχουν καταγραφεί ελλη-
νικά παραμύθια.

Ή συστηματοποίηση καί ή κατάδειξη στοιχείων πού συχνά άποσιωπώνται
στις πρώτες καταγραφές, έπειδή θεωρήθηκαν έπουσιώδη μπροστά στόν φιλολογικό
πλοΰτο τοΰ λαϊκοΰ παραμυθιοΰ, εϊναι ό άμεσότερος τρόπος άνασύνθεσης τής προφο-
ρικότητας πού διαθέτουμε, σήμερα πού τό λαϊκό παραμύθι έχει χάσει τήν άρχική του
λειτουργία καί τόν κοινωνικό ρόλο πού εϊχε πριν μερικές δεκαετίες καί οί παλιοί πα-
ραμυθάδες ζωντανεύουν μόνο γιά λίγο, μπροστά στήν επιμονή τοΰ συλλογέα, μέσα
άπό τή μνήμη σύγχρονων πληροφορητών.

Πέρα άπό τούς θεωρητικούς προβληματισμούς πού δημιουργοΰν οί παλιές συλ-
λογές ύλικοΰ, τίθενται καί. πρακτικά ζητήματα άντιμετώπισης, διαχείρησης έπί ττίς
ούσίας, ένός μεγάλου δγκου παραλλαγών πού, όπως άνέφερα καί προηγουμένως, πα-
ραμένει άπροσδιόριστος μέχρι σήμερα. Ή άποδελτίωση τών χειρογράφων (δσον ά-
φορα στά παραμύθια πού περιέχουν), καθώς καί μία πρώτη καταλογοποίησή τους18
(ώστε νά μποροΰν σύντομα νά ικανοποιηθούν άρχικά, στοιχειώδη, κριτήρια άναζή-

18. Ή καταλογοποίηση αύτή προϋποθέτει οπωσδήποτε τόν ελεγχο τής σωστής κατάταξης
τοϋ χειρογράφου, καθώς καί τή σταδιακή κατάταξη τών άκατάτακτων χειρογράφων τοΰ Κέντρου.
Καλύπτει τά έξης στοιχειώδη κριτήρια άναζήτησης: 1) διεθνή κατάταξη, 2) διεθνή τίτλο παραμυ-
θιακοΰ τύπου, 3 ) άριθμό χειρογράφου, 4 ) σελίδες, 5 ) άκριβή τίτλο τής συγκεκριμένης παραλλαγής,
6) τόπο καταγραφής (σημειώνεται ένδεικτικά ό νομός).
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τησης), άποτελοϋν έργο άμεσης προτεραιότητας, συμπληρωματικό καί παράλληλο
με την εισαγωγή ύλικοΰ στή βάση δεδομένων.

Ή άνάγκη στοιχειώδους καταλογοποίησης τών παραμυθιών τοΰ αρχείου τοΰ
ΚΕΕΑ θεωροΰμε ότι δέν μπορεί νά οδηγήσει στήν ταύτιση τής ήλεκτρονικής βά-
σης δεδομένων μ' έναν ήλεκτρονικό κατάλογο γιά τά παραμύθια. Καί τοΰτο, γιατί
ή ήλεκτρονική καταχώρηση τοΰ ύλικοΰ τοΰ άρχείου άπευθύνεται σέ κοινό εύρύτερο
άπό τούς ειδικούς τοΰ παραμυθιοΰ: άρα, οφείλει νά καλύπτει μεγαλύτερη σφαίρα
ένδιαφερόντων καί νά εξασφαλίζει στό χρήστη-έρευνητή ποικίλους δρόμους πρόσβα-
σης, άναπροσαρμοζόμενους στό έκάστοτε ερευνητικό ένδιαφέρον.

'Επειδή άκριβώς τό παραμύθι ένδιαφέρει ειδικούς άπό πολλούς καί διαφορετικούς
χώρους, άλλά κι επειδή ό ίδιος ό όγκος τών παραλλαγών τοΰ ΚΕΕΛ είναι μεγάλος,
ή άνάλυση τών δεδομένων πρέπει νά υπαγορεύεται άπό σαφή κριτήρια κατηγοριο-
ποίησης, δύο έπιπέδων μάλιστα. Γιά λόγους εύκρίνειας καί ταχύτητας λοιπόν, χρειά-
ζεται άφ' ενός νά μποροΰν ν' άναλυθοΰν τά ϊδια τά δεδομένα καί νά άνασυντεθοΰν σέ
ειδικές κατηγορίες, διαβαθμίσεις τοΰ έρευνητικοΰ ένδιαφέροντος, ώστε νά προσδιο-
ρίζονται άμέσως οί τυπικές συντεταγμένες τής κάθε παραλλαγής καί νά παραμένουν
έμφανεΐς σέ όλα τά στάδια εξερεύνησης της (νά μπορεί δηλαδή ό χρήστης-έρευνητής
νά τις συνδυάσει άνά πάσα στιγμή μέ τις ειδικότερες πληροφορίες πού προσλαμβάνει),
άλλά καί νά μποροΰν ν' άπομονωθοΰν προσεγγίσεις πού υπαγορεύονται άπό άνεξάρ-
τητα κριτήρια. Στό πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης προσδιορίζονται άπλώς οί
«διαδρομές» άπό, πρός καί μέσα στό ύλικό τοΰ άρχείου τοΰ ΚΕΕΛ: άν ύποτεθεϊ ότι ό
χρήστης-έρευνητής μοιάζει μέ τόν έπισκέπτη ένός χώρου, πρέπει ό ίδιος νά μπορεί
νά διαλέξει πώς θά τόν προσεγγίσει καί πώς θά τόν περιηγηθεί. Άφ' έτέρου, έπιβάλ-
λεται μία έπεξεργασία έσωτερικής κατηγοριοποίησης τοΰ ίδιου τοΰ ύλικοΰ πού τροφο-
δοτεί τή βάση δεδομένων, καί ό προβληματισμός ξαναγίνεται θεωρητικός.

, Ή άθρόα συλλογή παραμυθιών στήν Ευρώπη τόν δέκατο ένατο αιώνα σήμανε
καί τή δυσκολία ταξινόμησης τοΰ ογκωδέστατου ύλικοΰ: μόνο τά άρχεϊα τοΰ 'Ελ-
σίνκι άπαριθμοΰσαν 30.000 έγγραφα τό 1918. Ή παράλληλη διαπίστωση ότι τά πα-
ραμύθια μοιάζουν πολύ μεταξύ τους άπό τόπο σέ τόπο, οδήγησε τό Φινλανδό λαογράφο
Antti Aarne στή δημιουργία ένός διεθνούς συστήματος ταξινόμησης, τό όποιο στη-
ρίχτηκε στό corpus τοϋ φινλανδικού παραμυθιοΰ καί μποροΰσε νά καλύψει σέ ικανο-
ποιητικό βαθμό καί τις χώρες τής Βόρειας Ευρώπης19. Ταυτόχρονα προσδιορίστη-
καν καί οί θεμελιώδεις έννοιες τής διεθνοΰς κατάταξης: παραμυθιακός τύπος, μοτί-

19. Πρόκειται γιά τήν πρώτη έκδοση τοϋ διεθνοΰς καταλόγου παραμυθιακών τύπων: A n t t i
Aarne, Verzeichnis der Märchentypen (FFC No 3), 'Ελσίνκι, 1910.
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βο, παραλλαγή. "Ενας παραμυθιακός τύπος αντιστοιχεί σ' ενα αύτόνομο παραδοσια-
κό παραμύθι, τό όποιο έχει σταθερή μορφή, πού αποτελεί καί τήν «αφηγηματική βά-
ση» του20. "Ενας παραμυθιακός τύπος άπορρέει άπό τόν συγκεκριμένο, κι έλάχιστα
μεταβλητό, συνδυασμό μοτίβων, άφηγηματικών στοιχείων δηλαδή, πού είναι: 1 )
τά πρόσωπα τοΰ παραμυθιού, όπως δράκοι, μαγικά ζώα, άνθρώπινα πλάσματα, 2)
συμφραζόμενα στοιχεία, όπως είναι τά μαγικά άντικείμενα, 3) μεμονωμένα περι-
στατικά, πού καμιά φορά αύτονομοΰνται τόσο, ώστε νά μποροΰν ν' άποτελέσουν αύτο-
τελή παραμυθιακό τύπο21. Οί συνδυασμοί τών μοτίβων μεταξύ τους (έλάχιστα μετα-
βλητοί καί σύμφωνα μέ τήν άφηγηματική βάση τοΰ παραμυθιακοΰ τύπου ) άποτε-
λοΰν τίς παραλλαγές ενός παραμυθιοΰ.

Ή πρώτη έ'κδοση τοΰ διεθνοΰς καταλόγου τών παραμυθιών περιελάμβανε 540
παραμυθιακούς τύπους καί προέβλεπε τήν έπέκταση τής κατάταξης σέ 1940. Ό Aar-
ne πρότεινε τήν κατανομή αυτών τών τύπων σέ 3 κατηγορίες: 1) μύθοι ζώων, 2)
καθαυτό παραμύθια, 3) ευτράπελες διηγήσεις καί άνέκδοτα.

Ή δεύτερη άναθεωρημένη έκδοση τοΰ καταλόγου άπό τόν Stith Thompson τό
196122 (πρώτη άναθεωρημένη έκδοση: 1928) έπεκτείνεται καί στις συλλογές τής
Νότιας καί Νοτιοανατολικής Εύρώπης, προσδιορίζει 2340 παραμυθιακούς τύπους,
τούς άναλύει σέ μοτίβα σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τών Boite καί Polivka23, ένώ
προσθέτει καί μία 4η κατηγορία, τά κλιμακωτά παραμύθια. Στή διεθνή κατάταξη
Aarne-Thompson (AT) στηρίζονται οί περισσότεροι εύρωπαϊκοί εθνικοί κατάλογοι.

Ό κατάλογος τοΰ έλληνικοΰ παραμυθιοΰ άνατέθηκε στον Γεώργιο Μέγα άπό
τόν Ν. Γ. Πολίτη τό 1910 καί αποτελεί έργο έξι καί πλέον δεκαετιών24, κατά τίς

20. "Ενας παραμυθιακός τύπος μπορεί άριστα νά συνδυαστεί μ' ενα ν ή περισσότερους άλλους
παραμυθιακούς τύπους. Τό φαινόμενο, άλλά καί ή συνδυαστική παραλλαγή πού είναι τό άποτελέ-
σμά του, ονομάζεται συμφυρμός.

21. Πρβλ. Stith Τ h ο m ρ s ο n, The Foktale, The Dryden Press, Νέα 'ϊόρκη, 1946,
σ. 415-416.

22. Antti Aarne-Stith Thompson: The Types of the Foktale (FFC No
184), 'Ελσίνκι, 1961. Ή έκδοση τοϋ .1961 λαμβάνει ύπ' όψιν καί τό ελληνικό παραμύθι, χάρη στά
στοιχεία πού έδωσε ό Γεώργιος Μέγας στόν Stith Thompson τό 1957, κατά τήν περιοδεία του στήν
Εύρώπη, μέ σκοπό τή συλλογή στοιχείων γιά τόν διεθνή κατάλογο.

23. J. Β ο 11 e - G. Polivka, Anmerkungen zu den Märchen der Br Grimm, Βερο-
λίνο, 1914-1932.

24. Βλ. Γ. Α. Μ έ γ α, «Ό Κατάλογος τών 'Ελληνικών Παραμυθιών καί ή ιστορία του»,
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμος 50ός, έτος 1975, σ. 107-116. 'Επίσης Walter Pu-
chner, «Der unveröffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der griechischen Märchenty-
pen nach dem System von Aarne-Thompson von Georgios A. Megas», Sonderdruck aus Nord-
Rein-Westfälische Akademie der Wissenschaf ten, Westdeuttscher Verlag 1998, σ. 87-105.
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όποιες ό Γ. Α. Μέγας παρακολουθούσε συνεχώς τίς εξελίξεις τοϋ διεθνοΰς καταλό-
γου προκειμένου ν' αναπροσαρμόζει τήν τυπολογία τοΰ έλληνικοΰ, ένώ τόν έμπλού-
τιζε άνελλιπώς μέ τίς καινούργιες καταγραφές καί εισήγαγε, γιά τίς αποκλίσεις άπό
τίς προβλέψεις τοΰ διεθνοΰς καταλόγου, 509 περίπου νέους οίκοτύπους25. Κάθε πα-
ραλλαγή άκολουθεΐ τό πρότυπο άνάλυσης τοΰ διεθνοΰς καταλόγου σέ μοτίβα, κατά
Bolte-Polivka.

Ό κατάλογος τοΰ Γεωργίου Μέγα άποτελεϊται άπό 23.000 δελτία, πού αντι-
στοιχούν σέ ισάριθμες παραλλαγές καί είναι στό μεγαλύτερο μέρος του άνέκδοτος26.
Ό Γ. Α. Μέγας κληροδότησε τά δελτία τοΰ καταλόγου του στόν καθηγητή Μ. Γ.
Μερακλή, ό όποιος μέ μεγάλη προθυμία άνταποκρίθηκε στό αίτημα τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας καί τά παραχώρησε γιά λίγο, προκειμένου
νά σαρωθοΰν καί νά εισαχθούν σέ οπτικούς δίσκους ώστε νά διευκολυνθεί ή εισαγωγή
τών παραμυθιών του άρχείου τοϋ ΚΕΕΛ σέ ήλεκτρονική βάση δεδομένων. Τόν ευ-
χαριστούμε καί άπό αύτή τή θέση.

Ή διεθνής κατάταξη Aarne-Thompson συζητήθηκε καί άμφισβητήθηκε τόσο,
πού ή κάθε νέα χρήση της^ν' άπαιτεϊ καί άνάλογη έπιχειρηματολογία. Θεωρούμε ότι,
μέ τά σημερινά δεδομένα, πρόκειται γι' άναντικατάστατο εργαλείο, δταν πρόκειται
ν' άντιμετωπισθεΐ μεγάλος ογκος υλικού προκειμένου νά ταξινομηθεί ή άπλώς νά
καταχωρηθεί. Ή M. L. Tenèze —άποκλειστική συντάκτρια τοΰ γαλλικοΰ κα-
ταλόγου, μετά τό θάνατο τοΰ έμπνευστή του, P. Delarue— σημειώνει εύστοχα,
υπογραμμίζοντας τήν άναγκαιότητα έργων συστηματικής ταξινόμησης: πρέπει
νά γνωρίζει κάνεις νά τά χρησιμοποιεί γι αυτό πού είναι και όχι γιά εκείνο που
δεν μπορούν νά υποδυθούν ότι είναι™. "Ενα εύέλικτο σύστημα ταξινόμησης μπο-
ρεί άριστα νά εξελίσσεται, καθώς ή 'ίδια ή γνώση διευρύνεται μέ τόν χρόνο, νά εμ-
πλουτίζεται συνεχώς, καί νά άναπροσαρμόζεται, ενσωματώνοντας νέα δεδομένα.
Ή διεθνής κατάταξη Aarne-Thompson άποδείχθηκε, παρά τίς όποιες άτέλειές
της28, ένα άρκετά εύέλικτο σύστημα, ικανό νά προσαρμόζεται ικανοποιητικά τόσο

25. Ό δρος οίκότυπος (oikotype) οφείλεται στόν C.W. von Sydow («Geography and Fol-
ktale oikotypes», Selected Papers on Folklore, Rosenkilde & Bagger, Κοπεγχάγη, 1948, σ.
44-59 ) καί άφορα σέ τοπικές ιδιόμορφες διηγήσεις, χαρακτηριστικές μιας ξεχωριστής πολιτισμικής
περιοχής. Κατά τόν Stith Thompson, αύτό τό φαινόμενο άνεξάρτητης τοπικής άνάπτυξης, άποτελεϊ
ιδιαίτερα διαδεδομένο μηχανισμό τής προφορικής παράδοσης (ό.π., σ. 440-443).

26. Γιά τά δημοσιευμένα μέρη του, βλ. υποσημειώσεις 1 καί 5.

27. «Le conte merveilleux français: problématique d'une recherche», Ethnologie Fran-
çaise, II, 1972, σ. 104, υποσημείωση 5.

28. 'Ατέλειες πού, κατά τήν αποψή μας, άποτελοϋν άντικείμενο κυρίως θεωρητικών διαφωνιών.
"Ας μήν ξεχνούμε ότι ή άναζήτηση ένός συστήματος διεθνούς κατάταξης ύπαγορεύθηκε άπό τούς
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σέ σύγχρονα δσο καί σέ έθνικά δεδομένα, όπως άφ' ένός καταδεικνύει το πρότυπο
παρουσίασης τοΰ γαλλικοΰ καταλόγου29 καί, άφ' έτέρου, ό προσδιορισμός 509 νέων
οίκοτύπων άπό τόν Γ. Α. Μέγα γιά τις άνάγκες ταξινόμησης τοΰ ελληνικού corpus.
Μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί κάποιο άλλο σύστημα διεθνοΰς κατάταξης, εξίσου
εύέλικτο καί ικανό ν' άντικαταστήσει τό ήδη ύπάρχον, πού άποτελεΐ πλέον άναγκαϊο
κώδικα έπικοινωνίας, δταν θέλει κανείς ν' αναφερθεί γενικά ή ειδικά στό παραμύθι,
όπως εύστοχα ειχε προβλέψει ό C.W. von Sydow (παρ' δλη τήν κριτική πού άσκησε
στό θεωρητικό του υπόβαθρο), ήδη άπό τό 1935:

«Είμαι πεπεισμένος ότι, προκειμένου νά παραπέμψει κανείς, μέ οποιαδήποτε
άφορμή, σ' έναν παραμυθιακό τύπο, θά είναι άπαραίτητη γιά πολύ καιρό ή άναφορά
στόν κατάλογο»30.

Ή συμφωνία τής βάσης δεδομένων γιά τά παραμύθια μέ τή διεθνή κατάταξη
AT, ύπαγορεύεται κατ' άρχήν άπό τήν ΐδια τήν άνάγκη ττίς συμβατότητας τόσο μέ
τά έθνικά δσο καί μέ τά διεθνή δεδομένα, αύτή τή στιγμή. "Επειτα, μέ τήν ένσωμά-
τωση τών ύποδείξεων τοΰ Γ. Α. Μέγα γιά τούς οίκοτύπους τοϋ έλληνικοΰ corpus,
επιτρέπει τήν άσφαλή υπερπήδηση τών κενών τοΰ διεθνοΰς καταλόγου.

Ή άπουσία υποδομής γιά τήν παραμυθιολογική έρευνα στήν 'Ελλάδα σήμερα,
επιβάλλει, μέ πρώτο στόχο τή λειτουργικότητα τοΰ έργου, τήν εισαγωγή στοιχείων
καί γιά τις παραλλαγές πού καταγράφηκαν μετά τό 1970 καί δέν περιλαμβάνονται
στά δελτία τοΰ Γ. Α. Μέγα, τουλάχιστον όσον άφορα στό ύλικό τοΰ άρχείου τοΰ

ΚΕΕΛ.

θεωρητικούς προσανατολισμούς της ίστορικο-γεωγραφικής (ή Φινλανδικής) σχολής — οπαδός τής
όποιας ήταν καί ό Γ. Α. Μέγας. 'Αρχικός στόχος ήταν ό προσδιορισμός ένός «άρχετύπου» (Urform )
γιά κάθε παραμυθιακό τύπο, μέσα άπό τό σύνολο τών παραλλαγών του, κατά συνέπεια και ό προσ-
διορισμός τής διαδρομής σύμφωνα μέ τήν όποία διαδόθηκε τό συγκεκριμένο παραμύθι στόν κόσμο
(«όπως οί κύκλοι πάνω στήν έπιφάνεια τοΰ νερού» ). Πρβλ. S t i t h T h ο m ρ s ο n, δ.π., σ. 430 κέ,

29. P. D e 1 a r u e & M. L. T e n è ζ e, Le Conte populaire français, 4 τόμοι, Maison-
neuve et Larose, Παρίσι, 1957-1964-1976-1985. Ό γαλλικός κατάλογος άποτελεΐ πρότυπο προ-
σαρμογής τοΰ διεθνοΰς καταλόγου Aarne-Thompson στις άνάγκες ένός έθνικοΰ corpus παραμυ-
θιών. Κάθε παραμυθιακός τύπος παρουσιάζεται μέσα άπό τό κείμενο μιας χαρακτηριστικής παραλ-
λαγής, τήν άφηγηματική της άπότμηση (découpage) σέ επεισόδια, πού μέ τή σειρά τους κωδικο-
ποιούνται ώστε νά μπορούν νά περιγράψουν σχηματικά τήν κάθε παραλλαγή τοΰ παραμυθιακοΰ τύ-
που, σέ μία λίστα παραλλαγών. Δίνονται έπίσης άναλυτικά σχόλια άπό τή διεθνή βιβλιογραφία γιά
τόν κάθε παραμυθιακό τύπο. Τό πρότυπο τοΰ γαλλικοΰ καταλόγου άκολουθεϊ καί ή έκδοση τοΰ δεύ-
τερου τόμου τοΰ καταλόγου Γ. Α. Μέγα (βλ. υποσημείωση 1).

30. C.W. von Sydow, «Popular prose traditions and their classification», Selected
Papers on Folklore, Rosemkilde & Bagger, Κοπεγχάγη, 1948, σ. 127.
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Ή έπισήμανση τών μοτίβων της κάθε παραλλαγής καί ό προσδιορισμός επει-
σοδίων, άποτελοΰν άντικείμενο ειδικής άνάλυσης, καί έντάσσονται στό έξειδικευ-
μένο τυπολογικό πλαίσιο ένός καταλόγου τών παραμυθιών. 'Αντίθετα, ή θεματι-
κή περιγραφή τοϋ κάθε κειμένου μέ λέξεις-κλειδιά μπορεί ν' απαντήσει έξίσου
ικανοποιητικά τόσο στό έξειδικευμένο παραμυθιολογικό ένδιαφέρον, όσο καί στό
γενικότερο. Ταυτόχρονα πρόκειται γιά παρουσίαση, οικεία καί σέ μή ειδικούς ερευ-
νητές, πού έπιτρέπει τή συνδυασμένη προσέγγιση διαφορετικών ειδών τΐίς προφορι-
κής παράδοσης.

Οί λέξεις-κλειδιά, πού άφοροΰν στό σύνολο τοΰ έθνογραφικοΰ ύλικοΰ τοΰ ΚΕΕΛ
καί είναι κοινές γιά όλες τις βάσεις δεδομένων, έχουν ταξινομηθεί σέ 7 γενικές κατη-
γορίες (όσο τό δυνατόν προφανείς γιά τήν κοινή λογική), πού διακλαδίζονται συ-
νεχώς σέ ύποκατηγορίες γιά τό σχηματισμό ένός ηλεκτρονικού δέντρου. Τό δέντρο
μπορεί νά έμπλουτισθεΐ με τήν προσθήκη νέων όρων στις θέσεις πού άντιστοιχοΰν.
Γιά τήν κατηγοριοποίηση τών όρων καί τό σχηματισμό τοΰ δέντρου, άκολουθήθηκαν
τά έξής μεθοδολογικά στάδια: 1. Τά λήμματα πού κατηγοριοποιήθηκαν άρχικά, έπιλέ-
χθηκαν καί μεταφράστηκαν31 άπό τό Motif Index τοΰ Stith Thompson32. 'Ιδιαί-
τερη έμφαση δόθηκε σέ θεματικές λέξεις-κλειδιά. Ώς όροι, συμφωνοΰν μέ τήν κοινή
ορολογία (καί τήν έπίσημη γραμματική). Στήν περίπτωση πού πρόκειται γιά άπο-
κλειστικά λαϊκούς ιδιωματικούς όρους, έχει προτιμηθεί ό πιό διαδεδομένος. 2. Στή
συνέχεια ενσωματώθηκαν οί κατηγορίες πού διαχωρίζει ό Γ. Μέγας στά Ζητήματα
'Ελληνικής Λαογραφίας*3, χωρίς ωστόσο νά άκολουθεϊται τό ϊδιο σύστημα ταξινό-
μησης (τό όποιο δέν θά μπορούσε νά καλύψει όλο τό φάσμα τών λημμάτων). 3. Τέ-
λος, πραγματοποιήθηκαν: μία άντιβολή μέ τόν κατάλογο θεματικών έπικεφαλίδων
τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης34, μία πρώτη επαλήθευση τής χρηστικότητας τοΰ δέντρου
μέ τά λήμματα τοΰ εύρετηρίου τοΰ περιοδικοΰ Λαογραφία (τόμος ΚΓ"), καθώς καί
μέ τήν κατάταξη τοΰ Ν. Γ. Πολίτη γιά τις έλληνικές παραδόσεις. Γιά τήν τελική δια-
μόρφωση τών κατηγοριών άντλήθηκαν έπίσης στοιχεία άπό τή σχηματική παρου-

31. Ή μετάφραση τών επιλεγμένων λημμάτων έ'γινε άπό τήν έπιστημονική συνεργάτιδα τοϋ
ΚΕΕΛ Β. Φάτση δ.φ.

32. S i t h Thompson, Motif Index of Folk-Literature, 6 τόμοι, Rosenkilde and
Bagger, Κοπεγχάγη, 1955.

33. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Α. Μ έ γ α, Ζητήματα Έλληνικής Λαογραφίας, 'Ακαδημία 'Αθηνών (άνά-
τυπον έκ τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου 1939).

34. 'Ιωάννα Μ α ν ι ά τ η , (έπιμ. ), Κατάλογος Έλληνικών Θεματικών Έπικεφαλίδων,
Έθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, τμήμα καταλόγων, 1991.
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σίαση της κατάταξης G. Ρ. Murdock γιά τά άρχεΐα H.R.A.F. (Human Relations
Area Files)35. Οί μεγάλες κατηγορίες πού συνθέτουν το δέντρο τών λέξεων-κλειδιών,
είναι οί ακόλουθες:

1. ΑΤΟΜΟ

1.1. 'Ατομικός Βίος

1.1.1. Προσωπικότητα

1.1.2. Βιοϊστορία

1.1.3. 'Ηλικιακά στάδια

1.1.4. Συνθήκες

1.2. Νόηση

1.2.1. Διαταραχές

1.2.2. Μνήμη

1.2.3. Νοημοσύνη

1.3. Σώμα

1.3.1. Αισθήσεις

1.3.2. Αισθήματα

1.3.3. 'Ανατομία

1.3.4. Καλλωπισμός

1.3.5. Καταστάσεις

1.3.6. Λειτουργίες

1.3.7. Σωματικές έκδηλώσεις

1.3.8. Υγεία

2. ΘΡΗΣΚΕΙΑ

2.1. 'Αποκλίσεις

2.1.1. 'Αθεΐα

2.1.2. Α'ίρεση

2.1.3. 'Αλχημεία

2.1.4. 'Αναχώρηση

2.1.5. 'Αποκρυφισμός

2.1.6. Βλασφημία

2.1.7. Δεισιδαιμονίες

2.1.8. Μαγεία

2.1.9. "Οργια

2.2. Θρήσκευμα

2.2.1. Θρησκευτικό σύστημα

2.2.2. 'Ινδουισμός

2.2.3. 'Ιουδαϊσμός

2.2.4. 'Ισλάμ
2.2.5. Χριστιανισμός

2.3. Θρησκευτικές πρακτικές
2.3.1. Ειδωλολατρία
2.3.2. 'Εξαγνισμός
2.3.3. 'Εξευμενισμός
2.3.4. 'Ιεροτελεστία
2.3.5. Μαντεία
2.3.6. Προσηλυτισμός
2.3.7. Ταμπού

2.4. Πίστη
2.4.1. Δοξασία
2.4.2. Έσχατολογία
2.4.3. Ευλάβεια
2.4.4. 'Ηθική
2.4.5. Θεολογία
2.4.6. Κοσμολογία
2.4.7. Μυθολογία
2.4.8. Πεπρωμένο

3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

3.1. Δραστηριότητες

3.1.1. Βιοτεχνία-Οίκοτεχνία

3.1.2. Διατροφή

3.1.3. Οίκοδομική-Πολεοδομία

3.1.4. Οίκος

3.1.5. Πνευματική καλλιέργεια

3.2. 'Εκδηλώσεις

3.2.1. 'Αναψυχή

3.2.2. Βία

3.2.3. 'Ενδυμασία

3.2.4. 'Επικοινωνία

3.3. Κοινωνική οργάνωση

3.3.1. Θεσμοί

3.3.2. Κοινωνικοποίηση

35. Στό: Alan Dundes, Every man his way, σ. 162-170, Prentice Hall inc., 1968.
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3.3.3. Οικονομία

3.3.4. Στρατιωτική 'Οργάνω-
ση

4. ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ

4.1. 'Ατομικές ιδιότητες

4.1.1. 'Αθανασία

4.1.2. Δρακοντοκτόνος

4.1.3. Έρμαφροδιτισμός

4.1.4. Μαγικός βοηθός

4.1.5. Πανσοφία

4.1.6. Υπερφυσική ομορφιά

4.2. Μαγικά στοιχεία

4.2.1. Μαγικό άντικείμενο

4.2.2. Μαγική άναπαραγωγή

4.2.3. Μεταμόρφωση

4.2.4. Νερό

4.3. Πλάσματα

4.3.1. 'Αερικό

4.3.2. Γίγαντας

4.3.3. Νεκρός

4.3.4. Τέρας

4.4. Προσωποποιήσεις

4.4.1. Μήνες

4.4.2. Ούράνια σώματα

4.4.3. Χάρος

4.5. Χώροι

4.5.1. Κάτω Κόσμος

4.5.2. Μαγική χώρα

5. ΦΥΣΗ

5.1. Γεωλογικά φαινόμενα

5.1.1. 'Απολίθωση

5.1.2. Παλίρροια

5.1.3. Ρήγμα

5.1.4. Σεισμός

5.2. Ενέργεια
5.2.1. Μορφές

5.3. Ζωικός κόσμος

5.3.1. 'Ανατομία

5.3.2. Είδος

5.3.3. Λαλιά

5.3.4. 'Οργάνωση

5.4. Μετεωρολογικά φαινόμενα

5.4.1. "Ανεμος

5.4.2. ΤΙρις

5.4.3. Κλίμα

5.4.4. Σύννεφο

5.5. Στοιχεία

5.5.1. 'Αέρας

5.5.2. Νερό

5.5.3. Φωτιά

5.5.4. Χώμα (γή)

5.6. "Υλη

5.6.1. Καταστάσεις

5.6.2. Χημικά στοιχεία

5.7. Φυσικά φαινόμενα

5.7.1. 'Ατμόσφαιρα

5.7.2. Βαρύτητα

5.7.3. Βρασμός

5.7.4. Βύθιση

5.7.5. Έκρηξη

5.7.6. Εξαέρωση

5.7.7. ΤΗχος

5.7.8. Καύση

5.7.9. Κυματισμός

5.7.10. Ροή

5.7.11. Τήξη

5.7.12. Υγροποίηση

5.7.13. Φώς

5.8. Φυσική καταστροφή

5.8.1. Κατακλυσμός

5.8.2. Πλημμύρα

5.8.3. Ρύπανση

5.9. Φυτικός Κόσμος

5.9.1. 'Ανατομία
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6.2.2. "Ηβη

6.2.3. Μακροβιότητα

6.2.4. Νεότητα
6.3. 'Ιστορία

6.3.1. 'Αναγέννηση

6.3.2. 'Αρχαιότητα

6.3.3. Μεσαίωνας

6.3.4. Σύγχρονη ιστορία

7. ΧΩΡΟΣ

7.1. "Απειρο

7.1.1. "Αβυσσος

7.1.2. Ούρανός

7.1.3. Χάος

7.2. Γεωγραφία

7.2.1. 'Ανάγλυφο

7.2.2. Εδαφική οργάνωση

7.2.3. Εθνότητες

7.2.4. Πόλη

7.2.5. Φυλή

7.2.6. Χώρα

7.2.7. Χωροταξία

7.3. Γεωμετρία

7.3.1. Διάσταση

7.3.2. Διεύθυνση

7.3.3. Σημείο

7.3.4. Σχήμα

7.3.5. Σώμα

7.4. Δημογραφία

7.4.1. 'Αποδημία

7.4.2. Πληθυσμός

7.5. Μετακίνηση

7.5.1. 'Απόσταση

7.5.2. Δίοδος

7.5.3. Κίνηση

7.5.4. Μεταφορά

7.5.5. Συνοδεία

7.6. Ουράνια σώματα

7.6.1. "Αστρο

7.6.2. 'Αστερισμός

7.6.3. Φαινόμενο

7.7. Προσανατολισμός

7.7.1. 'Ορίζοντας

7.7.2. Χώρου αίσθηση

Ή δημιουργία μιάς ήλεκτρονικής βάσης δεδομένων άποσκοπεΐ στήν εξυπηρέ-
τηση πολλαπλών στόχων. Βασική προϋπόθεση άποτελεΐ ή εύκολη καί γρήγορη πρόσ-
βαση τοΰ χρήστη-έρευνητή εΐτε σ' ενα μεμονωμένο στοιχείο (π.χ. μία συγκεκριμένη
παραλλαγή ) καί στά έπϊ μέρους δεδομένα πού τό συνθέτουν (π.χ. προέλευση, κατάτα-
ξη, συλλογή, κλπ. ), εΐτε στό συνδυασμό περισσότερων στοιχείων μέσω ένός κριτη-
ρίου άναζήτησης (π.χ. όλες οί παραλλαγές τής Αιτωλοακαρνανίας). Κάτι τέτοιο συ-
νεπάγεται τήν άντικειμενική άνάλυση τών δεδομένων —στήν προκειμένη περίπτωση
τών παραμυθιακών παραλλαγών— σέ επί μέρους στοιχεία καί τή σαφή ταξινόμησή
τους. Μέ τήν ήλεκτρονική καταχώρηση - άποδελτίωση τοΰ ύλικοΰ αύξάνεται ή δυ-
νατότητα πρόσβασης στά χειρόγραφα, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ό κίνδυνος φθοράς,
τόσο άπό τήν άμέλεια τοΰ έπισκέπτη, όσο καί άπό τόν ΐδιο τό χρόνο.

Σήμερα ή βάση δεδομένων γιά τά παραμύθια εχει διαμορφωθεί στήν τελική
της σχεδόν μορφή καί άποτελεΐται άπό άλληλοδιαδεχόμενες καρτέλες γιά κάθε
συγκεκριμένη παραλλαγή καί φέρει εναν αύξοντα άριθμό (κωδικός πού δίνεται αύ-
τόματα άπό τό ΐδιο τό πρόγραμμα).



272

ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Κάθε καρτέλα αποτελείται άπό έξι ομάδες συναφών στοιχείων (πεδίων), πού
άποσκοποΰν στή συμπληρωματική κάλυψη διαφορετικών τρόπων προσέγγισης.
Στην ούσία, πρόκειται γιά έξι διαφορετικά έπίπεδα γνωστικού ένδιαφέροντος, πού
μποροΰν νά λειτουργήσουν καί άνεξάρτητα μεταξύ τους. Ή βάση δεδομένων δομείται
ώς έξής:

ΚΑΡΤΕΛΑ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ)

1. Σταθερά πεδία: μέσω πληροφοριών πού είναι μονίμως έμφανεϊς («άνοιχτές»)
στήν κάθε καρτέλα —ώστε νά μποροΰν άμέσως νά συνδυάζονται μέ τις πλη-
ροφορίες τών υπόλοιπων πέντε ομάδων πεδίων, πού «άνοίγουν» έναλλακτικά
μεταξύ τους— παρουσιάζεται ή γενική έπισκόπηση τής παραλλαγής. Τά σταθερά
πεδία είναι:

* Κωδικός εισαγωγής στή βάση: δίνεται αύτόματα άπό τό πρόγραμμα. Π.χ.
0000000217.

* Πηγή: άριθμός χειρογράφου (καί σελίδα), μαγνητοταινίας, κλπ. Π.χ. ΚΕΕΛ
25, σ. 39-48, άρ. 7.

* Περιοχή: με συγκεκριμένο τοπωνύμιο σημειώνεται ό τόπος τής καταγραφής36.
Π.χ. Συκαμινέα-Μηθύμνης-Λέσβου.

* Διεθνής τίτλος: πρόκειται γιά τόν διεθνή τίτλο τού παραμυθιακοΰ τύπου κατά
Aarne-Thompson. Π.χ. Snow-White.

* Ελληνικός τίτλος: πρόκειται γιά τόν τίτλο τοΰ παραμυθιακοΰ τύπου στήν Ελ-
λάδα, σύμφωνα μέ τόν κατάλογο Γ.Ά. Μέγα37. Π.χ. Χιονάτη.

* Διεθνής κατάταξη : πρόκειται γιά τόν άριθμό πού κωδικοποιεί τόν παραμυθια-
κό τύπο σύμφωνα μέ τήν κατάταξη Aarne-Thompson. Π.χ. AT 709.

* Κατηγορία AT: είναι ή εύρύτερη κατηγορία, στήν όποία ταξινομείται ό.παρα-
μυθιακός τύπος σύμφωνα μέ τήν κατάταξη Aarne-Thompson. Π.χ. Μαγικό
παραμύθι.

36. Ή έρευνα γιά τον προσδιορισμό τών τοπωνυμίων έκτός 'Ελλάδος (μέ έξαίρεση αύτών τής

Κάτω Ιταλίας) καί τή δημιουργία σχετικού δέντρου, έγινε άπό τή γράφουσα σέ συνεργασία μέ τή

Ζωή 'Αναγνωστοπούλου, συνεργάτιδα τοΰ Κέντρου (μέ σύμβαση).

39. "Αν αύτός δέν δίνεται άπό τά δελτία, σημειώνεται ό τίτλος μέ τόν όποιο άπαντάται συχνό-
τερα τό παραμύθι στήν 'Ελλάδα.
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2. Σύνοψη: μέ αύτη τήν όμάδα πεδίων περιγράφεται συνοπτικά το ί'διο τό περιε-

χόμενο τής παραλλαγής έ'τσι ώστε νά γίνεται έφικτή ή προσέγγιση μεγάλου
άριθμοϋ παραλλαγών σέ σύντομο χρόνο.

* Τίτλος παραλλαγής: σημειώνεται εφόσον δίνεται άπό τό χειρόγραφο. Π.χ. Ή
Ήλιοστάτη.

* Περίληψη: ή περίληψη τοϋ κειμένου δίνεται σύμφωνα μέ τά μοτίβα πού προσ-
διορίζουν τό κάθε επεισόδιο.

* Λέξεις-κλειδιά: έπιτρέπουν τήν κωδικοποίηση τοΰ περιεχομένου κατά θέματα.

3. Κείμενο: μ.έ αύτή τήν όμάδα πεδίο^ν διευκολύνεται ή 'ίδια ή άνάγνωση τοΰ
χειρογράφου καί ή κατανόησή του. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ή δυνατότητα
άμεσης άναζήτησης αυτούσιων τών λέξεων τοΰ κειμένου.

* Κείμενο: δίνεται δακτυλογραφημένο τό 'ίδιο τό κείμενο τοΰ χειρογράφου.

* Λεξιλόγιο: πρόκειται γιά τό λεξιλόγιο τοΰ 'ίδιου τοΰ χειρογράφου38.

4. Σχολιασμός: μέ αύτή τήν όμάδα πεδίων άποδελτιώνονται τά διαφορετικά στά-
δια έπεξεργασίας τοΰ χειρογράφου, ένώ ταυτόχρονα δίνεται ή δυνατότητα με-
ταπήδησης σέ τομείς έκτος τής συγκεκριμένης βάσης δεδομένων.

* Σχόλια χειρογράφου: πρόκειται γιά σημειώσεις πάνω στό 'ίδιο τό χειρόγραφο,
είτε άπό τόν συλλογέα, ε'ίτε άπό τούς άποδελτιωτές τοΰ χειρογράφου.

* Σχόλια έρευνητή: σχολιασμός τής παραλλαγής (παραμυθιολογικοΰ κυρίως έν-
διαφέροντος) άπό τόν έρευνητή πού εχει εισαγάγει τήν παραλλαγή στή βάση.

* Δημοσιεύσεις: σημειώνονται, μέ πλήρη βιβλιογραφική παραπομπή, οί ενδεχό-
μενες δημοσιεύσεις τοΰ χειρογράφου σέ περιοδικά ή συλλογές.

* Παρεμβαλλομένα είδη: μέ τόν δρο έπισημαίνονται άλλα ε'ίδη προφορικής πα-
ράδοσης (π.χ. παροιμίες, αινίγματα κλπ. ) πού βρίσκονται συχνά ενσωματω-
μένα στό παραμύθι. "Εχει προβλεφθεί ή σύνδεση αύτοΰ τοΰ πεδίου μέ ειδικό
κόμβο, ώστε νά έπιτρέπεται ή άμεση πρόσβαση στις άλλες βάσεις δεδομένων
τοΰ ΚΕΕΛ καί ή άναζήτηση πληροφοριών γιά τό συγκεκριμένο στοιχείο.

5. Στοιχεία συλλογής: μέ αύτή τήν όμάδα πεδίων συστηματοποιούνται οί συχνά
ελλείπεις πληροφορίες, πού παρέχουν τά παλαιότερα χειρόγραφα, μέ άπώτερο
στόχο τήν άνασύνθεση τοϋ πολιτισμικού πλαισίου τής παραλλαγής.

38. "Αν τό λεξιλόγιο δέν δίνεται άπό τό ί'διο τό χειρόγραφο, άπλώς επισημαίνεται ή σημασία
κάποιων ιδιωματικών λέξεων ή εκφράσεων.



274 ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

* Πληροφορητής: επισημαίνονται όσα στοιχεία εϊναι γνωστά καί καλύπτουν τήν
ταυτότητα τοΰ πληροφορητή: Π.χ. δνομα, παρωνύμιο, φύλο, ήλικία, μόρφω-
ση, καταγωγή.

* Συλλογέας: δίνεται τό όνομα τοΰ συλλογέα καί όσα στοιχεία τής ταυτότητάς του
εϊναι γνωστά.

* Πολιτισμική ενότητα: προσδιορίζεται ή ιδιαίτερη πολιτισμική ένότητα στήν
όποία ένδεχομένως άνήκει ό πληροφορητής39.

* Γλώσσα: ή γλώσσα, διάλεκτος ή τό τοπικό ιδίωμα στό όποιο έχει καταγραφεί
ή παραλλαγή40.

6. Στοιχεία 'Αρχείου: αύτή ή όμάδα πεδίων λειτουργεί συμπληρωματικά μέ τήν
όμάδα «σχολιασμός» — έφόσον προσδιορίζει τήν ταυτότητα τών συντακτών -
ερευνητών πού έχουν άσχοληθεί μέ τή συγκεκριμένη παραλλαγή. Ταυτόχρονα
παρουσιάζει καί καθαρά χρηστική λειτουργία, υποκαθιστώντας, μέ τις άρχεια-
κές πληροφορίες πού παρέχει, τά ογκώδη βιβλία εισαγωγής χειρογράφων τοΰ
Κέντρου.

* Άριθμός εισαγωγής...

* Χρονολογία εισαγωγής.

* Χρονολογία καταγραφής.

* Τρόπος καταγραφής.

* Κατάθεση.

* Βιντεοσκόπηση.

* 'Απομαγνητοφώνηση.

* 'Αποδελτίωση.

* "Ερευνα.

Ειδικά εικονίδια στήν κάθε καρτέλα επιτρέπουν: 1) τήν πρόσβαση στήν εικόνα
τοΰ χειρογράφου καί τήν άνάγνωσή του άπευθείας άπό τό πρωτότυπο, 2) τήν άκρόα-
ση τής άφήγησης, έφόσον πρόκειται γιά μαγνητοφωνημένη παραλλαγή ή 3) τή μα-
γνητοσκοπημένη εικόνα (video) τής καταγραφής (άν ύπάρχει).41

39. Ή σύνταξη τοϋ σχετικού καταλόγου έγινε σύμφωνα με τις ύποδείξεις τοϋ ερευνητή
Παναγιώτη Καμηλάκη. "Οσον άφορα στόν πολιτισμικό χάρτη της Βορείου 'Ηπείρου (Νοτίου 'Αλ-
βανίας), αύτός προσδιορίστηκε σύμφωνα μέ τις άναλυτικές πληροφορίες τοΰ έπιστ. συνεργάτη τοΰ
ΚΕΕΛ Γεωργίου Παναγιώτου — όπως καί δ κατάλογος τών σχετικών τοπωνυμίων.

40. Εύχαριστοΰμε τήν ερευνήτρια Κατερίνα Τζαμάλη ("Ιστορικό Λεξικό) γιά τή βοήθειά της
στόν προσδιορισμό τών κριτηρίων γιά τή δημιουργία ένός ένδεικτικοΰ καταλόγου.

41. Ή τεχνική περιγραφή άφορα στις δυνατότητες δλων τών βάσεων δεδομένων τοΰ ΚΕΕΛ.
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Αναζήτηση

Ή χρηστική αποτελεσματικότητα μιας βάσης δεδομένων άποδεικνύεται, ωσ-
τόσο, μέ τήν ευελιξία τών ίδιων τών δυνατοτήτων άναζήτησης πού παρέχει στόν
χρήστη-έρευνητή. Γι' αύτόν τό λόγο ή λειτουργία τής άναζήτησης είναι ί'σης σπου-
δαιότητας μέ τό υπόλοιπο σύνολο τής βάσης δεδομένων καί άποτελεΐ αύτονόητο
στοιχείο τής δομής της. Θεωρώ, λοιπόν, σκόπιμο νά τήν περιγράψω σάν προέκταση
τών προηγουμένων ομάδων πεδίων. Ή συγκεκριμένη βάση δεδομένων προσφέρει
δύο δυνατότητες :

1) εξειδικευμένη άναζήτηση παραλλαγών σύμφωνα μέ συγκεκριμένα κριτήρια.
Αύτό έπιτυγχάνεται μέ τήν πληκτρολόγηση τοϋ ζητούμενου στό ειδικό πε-
δίο. Π.χ. ή πληκτρολόγηση τής λέξης: 'Ιστορικό Λεξικό, στό πεδίο: Κατά-
θεση, της ομάδας: Στοιχεία 'Αρχείου, οδηγεί στήν έμφάνιση ένός πίνα-
κα, όλων τών παραλλαγών, πού προέρχονται άπό τό 'Ιστορικό Λεξικό
καί οί όποιες περιγράφονται μέ γενικά κριτήρια (κωδικός, διεθνής κα-
τάταξη, διεθνής τίτλος, πηγή). Στή συνέχεια ό ενδιαφερόμενος μπορεί
νά μεταπηδήσει στήν καρτέλα πού τόν ένδιαφέρει. 'Επιπλέον, έπιτρέπε-
ται καί ό συνδυασμός περισσότερων κριτηρίων άναζήτησης μεταξύ τους, μέ
τήν σύγχρονη πληκτρολόγηση περισσότερων πεδίων.

2) Έμφάνιση πίνακα περιεχομένων τής βάσης, μέ τήν περιγραφή όλων τών
παραλλαγών πού περιέχονται σύμφωνα μέ τά έξής γενικά κριτήρια (πού
ύπαγορεύονται άπό τά άντίστοιχα σταθερά πεδία τής κάθε καρτέλας): κω-
δικός, διεθνής κατάταξη, διεθνής τίτλος, πηγή.

Ή εισαγωγή τοΰ πολυάριθμου ύλικοΰ προβλέπεται νά πραγματοποιηθεί σέ δύο
στάδια. 'Αρχικά πρόκειται νά εΐσαχθοΰν οί παραλλαγές πού έχουν άποδελτιωθεΐ
άπό τόν Γ. Α. Μέγα, μέ κριτήριο προτεραιότητας τή δυνατότητα πρόσβασης τοΰ
χειρογράφου καί παράλληλα μέ τήν άποδελτίωση όλων τών χειρογράφων τοΰ Κέν-
τρου, πού περιέχουν παραμύθια (καθώς καί αύτών τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ)42.
Σ' Ινα δεύτερο στάδιο, πρόκειται νά εΐσαχθοΰν καί οί παραλλαγές πού έχουν κατα-
γραφεί στά πιό πρόσφατα χειρόγραφα (μετά τό 1970) καί σέ μαγνητοταινίες. Κρί-
νουμε άναγκαϊο, κατά τά δύο αύτά στάδια καί ταυτόχρονα μέ τήν εισαγωγή τοΰ ΰλι-

Ή τεχνική υλοποίηση τών οποίων δέν θά ήταν δυνατή χωρίς τήν ε_ίδική συμβολή τών προγραμματι-
στών Μ. Γκοιμίση καί Α. Χαρίση.

42. Μέ τή βοήθεια τής Ζωής 'Αναγνωστοπούλου έχουν καταλογογραφηθεϊ, σύμφωνα μέ το
περιεχόμενό τους, όλα τά χειρόγραφα τοϋ ΚΕΕΛ πού προέρχονται άπό τό 'Ιστορικό Λεξικό.
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κοΰ στή βάση. τόν έλεγχο τής σωστής κατάταξης τών χειρογράφων καί τήν κατά-
ταξη τών άκατάτακτων χειρογράφων τοϋ άρχείου.

Πρός τό παρόν έχουν άποδελτιωθεϊ 2.211 χειρόγραφα, κι έχουν καταλογογρα-
φηθεΐ 9.000 παραμύθια, σύμφωνα μέ τή διεθνή κατάταξή τους (όπου δίνεται), τόν
τίτλο, τόν άριθμό χειρογράφου καί τόν τόπο τής καταγραφής τους — σέ συνεργασία
μέ τήν 'Αγγελική Σαλάπα, άρχαιολόγο-ιστορικό, έπιστ. συνεργάτιδα τοΰ ΚΕΕΛ
(μέ σύμβαση). Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί ό σχεδιασμός τής βάσης δεδομένων
γιά τά παραμύθια κι έχουν δημιουργηθεί 479 καρτέλες.

Στό πλαίσιο τοΰ ΐδιου έργου έχουν σαρωθεί καί εισαχθεί σέ οπτικούς δίσκους
τά 23.000 δελτία τοΰ καταλόγου Γ. Α. Μέγα καί έχει δημιουργηθεί άνεξάρτητη βάση
δεδομένων, όπου έχουν εισαχθεί 1.500 δελτία σέ ισάριθμες καρτέλες. Ή δημιουργία
αύτής τής δευτερεύουσας βάσης δεδομένων, γιά καθαρά άρχειακούς λόγους υπαγο-
ρεύθηκε έκτος άπό τις άνάγκες τοΰ σχηματισμοΰ τής βάσης δεδομένων γιά τά πα-
ραμύθια, άπό μία έπιπλέον παράμετρο: τήν άποτύπωση τών δελτίων καί τήν ταξι-
νόμησή τους σέ μέσα πού τά προστατεύουν άπό τή φθορά, παράλληλα μέ τήν άσφαλή
άποθήκευση ένός έργου έξι, τουλάχιστον, δεκαετιών.
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"Ηντανε μνιά φορά ένας γέρος και μνιά γριγιά και δέν είχανε πιδιά. Και πάντα παρακαλούσαν ντου Θεό νά τσ'ι δώσ" πιδιά-
Μνια μέρα κεΤ ποϋ ζιμάτπζι ή γριγιά κκιά νά μαγρέψ' εΤπι ή γέρους. "Γριά ούλ' αύτά τά κκιά νά τά χαμι πιδιά!" "Ακόμα ού γέρους δέν
ύπάσωοι ντου λόγου κ ηύτύς ούλα τά κκιά γίνκανε πιδιά. Και τά είχανε ούλα. Μνιά μέρα ζύμουσι ή γριά κι άπ' το ζμάρ' έκανε ένα
<λίκ' γιά το μκρο τό πιδί. Άμα τοϋ δαν τ' άλλα ζλέψανε καϊ φωνάζανε "καϊ μένα μάννα κλικ' κϊ μένα μάννα κλικ"'. Κ" ή γριά έκανι ούλ'
ι/τη ζμωσιά κλίκια. """Hpm ού γέρους τά βράδ άπ' τά χωράφ' καϊ τοϋ πι ή γριά. Τότες άποφασίσανε νά τά σφάξνε ούλα καϊ νά τά φάνε.
Το προυνό λοιπόν σφάξανε ένα καϊ τό φάγανε. Καϊ κάθα μέρα σφάζανε όπό ένα και τό τρώγανε ώς του πού τά σώσανε ούλα.
Ίροφτάσανε όμως καϊ κρυφτηκανε δύο/ ένα κορίτσ" κ' ένα όγόρ'. Τό κορίτσ' το λέγανε Μαρωδίτσα και τ άγόρ" Γιάννη. Κι έπειδή δέ
ra μετρούσαν φόνου τά σφάξανε θαρρούσαν πώς τά σφάξανε ούλα και εΤτχ μνιά μέρα ού γέρους. "Κρίμα γριά δέν άφήσαμι δυό πιδιά
ιτιάριμ (1) νά τά χουμι 'ς τά γιρουντάματά μας". "Αμα τ άκούσανι f| Γιάννς κ' ή Μαρωδίτσα φανερωθήκανε και είπανε" "Νά ήμείς
ιπαμπά! Νά ήμείς μάννα! "Αμα τα είδανε τά χαρήκανε και ντού Γιάνν' ντούνε στέλνανε "ς Σκουλειό κ' ή Μαρωδίτσα όπόμεισκι 'ς τού
σπίτ' καϊ μάθινι νοικοκυρειό Άφοϋ πέρασε πολύς καιρός βουλθήκανε νά σφάξνι τ Μαρουδίτσα κι άρχίσανε νά ννή θρέφνε λουγιώ
ντού λουγιώ ζαχάρτα καϊ γλυγούδια γιά νά παχύν'. Ού Γιάννς τό πήρι τ αύτι τ κουμμάτ'. Κάι μνιά μέρα δντσς fipn άπ' του σκουλειό
<αϊ ν ν' εΈ5ι τ' Μαρωδίτσα κ" έτρωγι ζαχάρτα ν ν εΤπι "Μαρωδίτσα δόμ' καϊ μένα ένα ζαχάρτο νά σι πώ τϊ θά σι κάν' μπαμπάς ουμ κ' ή
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SUMMARY

A Database for folktales : Concerns and method

by Papachristophorou Marilena, Ph. D.

The folktales database is part of a larger ptoject's framework aimed to-
wards the electronic classification of the archives in the Hellenic Folklore Re-
search Center. At the same time, this project responds to the growing scien-
tific and publishing interest in folktales.

In fact, folktale research in Greece has a considerable volume of material:
The recorded variants of tales in the greek language amount to several
thousand, a constantly rising number, as the collection of original material
continues until today. The difficulties faced by the researcher are encountered
in the ability to have a systematic primary source search and accessibility,
according to special criteria. This particular work meets the fore-mentioned
requirements and at the same time, secures protection of the original frim
usage by introducing the manuscript's image in electronic form.

Although there have been clear instructions on ethnographic methodo-
logy and ethics among the first folklorists (especially N. G. Polites and G. A.
Megas), the collection of this material was often conducted in an amature way
by non-specialists, basically up to the '60's decade. As the collector's primary
goal was to preserve the oral text itself —not necessarily its cultural context—
recordings of many folktales lack clarifying ethnographic elements, mainly
regarding the narrator and the narration itself, not to mention its transmission
and re-composition mechanisms.

We believe that a big part of methodology shortcomings in the first field
recordings can be filled with an elemental recollection of the cultural context,
according to the information often given through other incentives in the ma-
nuscript.

An important prerequisite for the material's management is the manus-
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cripts' progressive cataloguing process in order to estimate the exact number
of folktales they contain (9.000 variants have been found among the 67% of
manuscripts catalogued up to this point).

These archive variants are then introduced to special electronic cards,
where data is arranged into concrete fields of general interest and interactive
fields of a more specialized interest.

In the basic (concrete) fields, all information necessary to select a certain
variant according to its source, area of recording, and other classification da-
ta based on the Aarne-Thompson typology, is constatly on display. For re-
cordings made up to the '70's decade, the classification suggested by G. A.
Megas in his upublished catalogue is adopted.

As for the interactive fields, a more specialized form of information is gi-
ven to cover the following aspects:

— A variant synopsis with its title, summary and key-words, allowing thema-
tic research by field and by general category of ethnographic interest.

— Comments made by the Center's researchers and collectors, during all sta-
ges of material elaboration.

— Information about the collection referring to the informer's identity as
well as the particular idiom of the recording.

— Information on previous cataloguing information for each variant.

— A visual form of the original manuscript.

Furthermore and equally important with data analysis, is the possibi-
lity of reconstruction during the search, based on specific criteria as they are
formed by different fields in each electronic card.


