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Résumé 
 

Les histoires milésiennes, élément culturel d’une certaine époque 
formulé dans la langue de son temps, ‘voyagent’ dans le temps en 
devenant bien culturel pour de nouveaux auditoires et de nouvelles 
générations.  
La transformation de la langue dans laquelle les mêmes histoires 
s’expriment chaque fois et leur adaptation aux données culturelles de 
chaque époque ajoutent une nouvelle dimension au récit, à la structure 
et à ses caractères.  
À l’exemple des transformations que ces histoires subissent au fil des 
siècles on peut y déceler un cas caractéristique des survivances-
transformations d’un élément immatériel culturel et étudier les 
influences culturelles et les interférences avec son époque. 
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Φτάσαμε αισίως στο τέλος του 2008, έτους αφιερωμένου στην προαγωγή του 
Ευρωπαϊκού Διαπολιτισμικού Διαλόγου ως διαρκούς διαδικασίας, η οποία 
αναγνωρίζει ότι η πολιτισμική διαφορετικότητα της Ευρώπης αντιπροσωπεύει ένα 
μοναδικό πλεονέκτημα και θέλει να μας ενθαρρύνει να ωφεληθούμε από αυτήν, 
εξερευνώντας τα οφέλη της πλούσιας πολιτισμικής μας κληρονομιάς και τις 
δυνατότητες εκμάθησης από διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. 

Ο αντίκτυπος αυτού του διαλόγου φαίνεται πως συνδέεται με τη σχετική ευρεία 
συζήτηση που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και 
εκπαίδευσης. Αυτή η συζήτηση μπορεί να διερευνηθεί με θέματα πολιτισμικής 
ετερότητας, έτσι όπως εκφράστηκε στο παρελθόν. Από αυτή την άποψη, η ανάλυση 
που ακολουθεί είναι δυνατόν να συμβάλει στη θεωρητική συζήτηση για τη 
συγκρότηση της ταυτότητας μέσα σε περιβάλλοντα ετερότητας (Γκότοβος 2003: 
122)  

Μια τέτοια πολιτιστική παράδοση, που σε πείσμα κάθε αντιπαλότητας 
αναπτύσσει με τις ιστορίες της πολιτιστική επίδραση και προωθεί το διεπιστημονικό 
διάλογο στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι και η Mιλησιακή παράδοση, η οποία τόσο στην 
προφορική, όσο και στη γραπτή της μορφή γεννήθηκε από τα πλατιά λαϊκά και όχι 
ιδιαίτερα μορφωμένα στρώματα, στα οποία και απευθυνόταν. 

Το θέμα της συγκριτικής έρευνας της Mιλησιακής παράδοσης στην Ευρώπη και 
η ανίχνευση των συμβολισμών, της κοινωνικής σημασίας και των επιδράσεων της 
παράδοσης αυτής στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι πολύ εκτεταμένο. Θα 
περιοριστούμε κατ’ ανάγκη μόνο αποσπασματικά και σε αδρές γραμμές σε κάποια 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, στα οποία ανιχνεύονται κοινά αφηγηματικά μοτίβα 
και κοινές κοινωνικές αντιλήψεις που καθιστούν δυνατή τη διαχρονική και 
διαπολιτισμική επικοινωνιακή διαδικασία μέσω των μιλησιακών ιστοριών. Είναι 
μάλιστα γνωστό, όπως υποστηρίζει και η Μ. de Carlo, ότι η «διαπολιτισμική 
επικοινωνιακή ικανότητα αναπτύσσεται με την εξάλειψη στερεοτυπικών απόψεων 
περί ηγεμονισμού μιας γλώσσας και μιας κουλτούρας… και οικοδομείται μέσα από 
διαδικασίες αλληλοεμπιστοσύνης και αλληλοαποδοχής» (De Carlo 1999: 48). 

Tα Mιλησιακά και οι Milesiae, έργα του δεύτερου και πρώτου αντίστοιχα π. X. 
αι., μετεξελίχτηκαν λόγω της μεγάλης διάδοσής τους (προφορικής και γραπτής) και 
ως προς το περιεχόμενο και ως προς το ύφος, και δημιούργησαν μια ισχυρή 
λογοτεχνική παράδοση, τη Μιλησιακή.  

H παράδοση αυτή χρησιμοποίησε το προφορικό λαϊκό πνεύμα, αφομοίωσε την 
προηγούμενη δημώδη προφορική λογοτεχνία και λαογραφία, αφουγκράστηκε 
κοινωνικές μεταβολές και επηρέασε τους μεταγενέστερους συγγραφείς. Τα 
λογοτεχνικά κείμενα αυτών των συγγραφέων αντιμετωπίζονται, στην παρούσα 
εργασία, ως πολιτισμικά κείμενα και γίνονται ένας τόπος συνάντησης 
διαπολιτισμικού χαρακτήρα, που συνδέεται με την αγωγή και την παιδεία και 
παρέχει αρχές και αξίες, οι οποίες στήριξαν και ανέπτυξαν τον ανθρώπινο πολιτισμό. 

Με στόχο την ανίχνευση και εδραίωση των κοινών αξιών μιας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας, απαραίτητης στο πλαίσιο της δυνατότητας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στους πολίτες της να συνυπάρχουν όλοι ενωμένοι, θα επιχειρήσουμε στην 
παρούσα εισήγηση, για πρώτη φορά, να δείξουμε τη διαχρονικότητα, την επιβίωση 
και τους μετασχηματισμούς των μιλησιακών ιστοριών, οι οποίες απαρτίζουν τη 
λαϊκή Mιλησιακή παράδοση και αποτελούν ένα πεδίο του παραδοσιακού λαϊκού 
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πολιτισμού μας το οποίο προσφέρει παραδείγματα πολυπολιτισμικής συνάντησης, 
κατανόησης και επικοινωνίας με τους ‘Άλλους’. 

Όμως τι σημαίνει ο όρος μιλησιακές ιστορίες ή Mιλησιακά; Mιλησιακά ονόμαζαν 
οι Aρχαίοι ορισμένες φιλολογικές δημιουργίες (αφηγήσεις) που δεν μπορούσαν να 
ενταχθούν εύκολα σε κάποιο από τα τότε γνωστά λογοτεχνικά είδη. Η ονομασία 
Mιλησιακά ή Mιλησιακές ιστορίες προέρχεται μάλλον από το γεγονός ότι το πρώτο 
δείγμα τέτοιων αφηγημάτων σε πεζό λόγο αποδίδεται στον Αριστείδη Mιλήσιο (περί 
το 100 π. X.), που καταγόταν πιθανώς από την Πάτρα και είχε συγκεντρώσει ή ίσως 
επινοήσει αφηγήσεις με τολμηρό ως σκανδαλιστικό χαρακτήρα και χιουμοριστική 
διάθεση. Ο Αριστείδης είχε τοποθετήσει τη δράση των ιστοριών του στην Mίλητο 
και ο προσδιορισμός ‘Μιλήσιος’ δηλώνει την ενασχόλησή του με τα Μιλησιακά. Το 
έργο αυτό του Αριστείδη μετέφρασε ή διασκεύασε ή απλά μιμήθηκε στα λατινικά με 
την ονομασία Milesiae o Lucius Cornelius Sisenna (120 π. Χ -67 π. Χ.), ρωμαίος 
πολιτικός και ιστοριογράφος. 1

Καθώς δεν σώθηκαν τα Mιλησιακά του Αριστείδη, ούτε οι Milesiae του Σισσήνα, 
εκτός από μερικά αποσπάσματα, δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς βέβαιοι για τον 
πραγματικό χαρακτήρα τους. Μπορούμε να εικάσουμε από άλλες πηγές, ότι πρέπει 
να ήταν εκτενή πεζογραφήματα με πολύ χαλαρή ενιαία ‘μυθιστορηματική’ δομή, 
ενταγμένα σ’ ένα εξωτερικό ‘ψευδοαυτοβιογραφικό’ αφηγηματικό πλαίσιο και 
διανθισμένα, σε εσωτερικά αφηγηματικά πλαίσια, με πολλές μικρές, εγκιβωτισμένες 
συνήθως, ιστορίες και νουβέλες σύμφωνα με ανατολίτικα πρότυπα, όπως οι Χίλιες 
και μια νύχτες ή Τα παραμύθια της Χαλιμάς, τις Ιστορίες του Canterbury του Chaucer, 
το Δεκαήμερο του Βοκκάκιου και μάλιστα κατά την περίοδο της Αναγέννησης το 
Επταήμερο της Marguerite de Navarre.

 

2

Οι αρχαίοι με την ονομασία Mιλησιακά ή Mιλησιακές ιστορίες εννοούσαν τις 
‘ανατολίτικες μυθιστορίες’, με το έντονο χρώμα, τη λαϊκή προέλευση και τον 
συνειδητά κωμικοτραγικό χαρακτήρα, που θυμίζουν τους γαλλικούς μεσαιωνικούς 
‘μύθους’ (fabliaux) και μοιάζουν με τις ελληνικές, ιταλικές, ή γαλλικές νουβέλες, οι 
οποίες εμπεριέχονται σε γνωστά λογοτεχνικά είδη. Με άλλα λόγια τα Mιλησιακά 
ήταν μάλλον αφηγήματα με ελεύθερη δομή, ρεαλιστικό βασικά χαρακτήρα, κι 
επιπλέον ακατέργαστη και ωμή γλώσσα, άκομψη και λαϊκή αισθητική, όπου 
ανακατεύονταν αδίστακτα όλοι οι ‘τόνοι’: μύθοι, τολμηρά ανέκδοτα, θηριώδη 
εγκλήματα, ιστορίες ληστών, γοητευτικές ιστορίες αγάπης και έρωτα, φλογεροί 
έρωτες και μοιχείες, απογοητεύσεις, αυτοκτονίες, απαγωγές, βιασμοί, αιμομιξίες, 
ωμοί εκβιασμοί, δολοφονίες, επικίνδυνα ειδύλλια με αιματηρή κατάληξη, 
απάνθρωπες τιμωρίες και σαδιστικοί τρόποι εκδίκησης, χοντρά αστεία, κοινότοποι 
καβγάδες, ταπεινά παράπονα, κ.ά: ένα είδος pot-pourri, που ως ένα σημείο 
αποδίδεται με τον λατινικό όρο Satura και που εξελίχτηκε σε λογοτεχνικό είδος, με 
πιο γνωστά δείγματα το Σατυρικό του Πετρώνιου και τις Mεταμορφώσεις του 
Aπουλήιου.

  

 3

                                                 
1 Βλ. για περισσότερα στοιχεία Γ. N. Φαρακλός, Αρχαίες Μιλησιακές Ιστορίες. Αδημοσίευτη 
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2003. 

 

2 Βλ. N. Cazauran, L’ Heptaméron de Marguerite de Navarre, Paris 1991. 
3 Βλ. A. Ernout, Pétrone, le Satiricon, Paris 1970. Βλ. επίσης D. S. Robertson - P. Vallette, 
Apulée. Les Métamorphoses, I, Paris 1972. 
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Τα δύο αυτά κείμενα από τα πλουσιότερα και πιο ενδιαφέροντα της αρχαίας 
λογοτεχνίας, κατέχουν με τις μιλησιακές τους ιστορίες περίοπτη θέση στα 
προγράμματα διδασκαλίας όλων σχεδόν των σύγχρονων πανεπιστημιακών Σχολών. 
Αντίστοιχη θέση κατέχει και το Επταήμερο της Marguerite de Navarre, το οποίο έχει 
γραφεί κατά την περίοδο της Αναγέννησης.  

Ύστερα από έρευνα την οποία έχουμε κάνει μελετώντας τις ιστορίες του 
Eπταημέρου διαπιστώσαμε ότι το έργο αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο της ίδιας 
Mιλησιακής παράδοσης. Παρά τη διαφορετικότητα της εποχής, της κοινωνίας, του 
πολιτισμού και της θρησκείας οι ιστορίες του Επταημέρου της Marguerite de 
Navarre, συνδέονται στενά, με τρόπο εκπληκτικό, όχι μονάχα με το ανάλογο 
ανακάτεμα του σοβαρού και του ελαφρού, αλλά με το ίδιο λογοτεχνικό είδος των 
μιλησιακών ιστοριών και τον χαρακτήρα του μηνύματος που εκπέμπουν.4

Στο Επταήμερο, τα ποικίλα θέματα, με έντονο αρκετές φορές το ερωτικό 
στοιχείο, αναπτύσσονται από τη συγγραφέα σε ένα άνετο και ελεύθερο ύφος που 
ταιριάζει απόλυτα με το ρεαλισμό και την αμεσότητα της αφήγησης του έργου, και 
παραπέμπει στις αρχαίες ελληνικές μιλησιακές ιστορίες. Θέματα καθημερινά, από 
την ίδια τη ζωή, που τα έζησαν, ή τα άκουσαν, λαϊκής προέλευσης, γεμάτα από τη 
βιωμένη εμπειρία, με τις χαρές και τις λύπες της καρδιάς. Στο τέλος της κάθε 
νουβέλας η συντροφιά χαίρεται, συζητά, σχολιάζει, επιχειρηματολογεί ή φιλονικεί, 
μετατρέποντας ουσιαστικά το Επταήμερο σε μια πολυφωνική αφήγηση, αντίστοιχη 
του Σατυρικού και των Μεταμορφώσεων. 

  

Με την Αναγέννηση και την ανάπτυξη του ουμανισμού οι αρχαίες μιλησιακές 
ιστορίες επανεμφανίζονται και ανασηματοδοτούν την παιδεία, την αγωγή και την 
πολιτιστική δημιουργία. Οι συγγραφείς στρέφονται εκ νέου στην αρχαιότητα 
εμπνέονται από αυτήν και φανερώνουν τις διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες που 
καθοδήγησαν έκτοτε τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της 
διαπολιτισμικότητας στις μιλησιακές ιστορίες και αυτή είναι η συμβολή τους στην 
ανάδειξη και καθιέρωση αρχών και αξιών στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. 
Η προώθηση της διαχρονικής και διαπολιτισμικής μελέτης των ιστοριών της 
Mιλησιακής παράδοσης, μέσα από τις οποίες αναπτύσσονται στάσεις, συμπεριφορές 
και δεξιότητες, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρότυπο στους Ευρωπαίους 
πολίτες για να ζουν ειρηνικά και αρμονικά σε μια πολυγλωσσική και 
πολυπολιτισμική κοινωνία. 

Οι μιλησιακές ιστορίες αναφέρονται σε καταστάσεις καθημερινές αλλά και σε 
αισθήματα διαχρονικά. Χαρακτηρίζονται για το διαλογικό τους στοιχείο, την 
αποστροφή στον ακροατή-αναγνώστη, τον μικροπερίοδο λόγο, το γλαφυρό 
χαρακτήρα και το ισχνό ύφος, με λέξεις που ανήκουν στο sermo cotidianus, το 
καθημερινό λεξιλόγιο, και με στοιχεία προφορικής αφήγησης, όπως η αφηγηματική 
τεχνική της αφήγησης – πλαισίου και ο αισθητικός κανόνας της αληθοφάνειας. 
Χαρακτηρίζονται επίσης για την ενότητα της δομής τους, το εξωτερικό αφηγηματικό 
πλαίσιο της ‘ψευδοαυτοβιογραφίας’, μαζί με τα εσωτερικά αφηγηματικά πλαίσια, 
όπου εγκιβωτίζονται πολλές μικρές ιστορίες και νουβέλες, την ποικιλία θεμάτων, τη 
λαϊκή προέλευση και το ρεαλιστικό χαρακτήρα. 
                                                 
4 Bλ. για περισσότερα στοιχεία A. Σιούτη, H “Mιλησιακή παράδοση” και το “Eπταήμερο” της 
Marguerite de Navarre: Eπιβίωση και μετασχηματισμοί ενός αρχαίου λογοτεχνικού είδους. 
Aδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Iόνιο Πανεπιστήμιο, 2008. 
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Στο θέμα της δομής οι μιλησιακές αφηγήσεις ακολουθούν επιφανειακά ένα 
γενικό αφηγηματικό σχήμα με ‘τριγωνική διάταξη’, δηλαδή μιας ‘ιστορίας’ με τρεις 
‘παράγοντες’.  

 
O πρώτος (A) είναι ένα έμψυχο ή άψυχο στοιχείο που δρα στην 

ιστορία και μαζί του σχετίζεται ή έρχεται σε επαφή ο δεύτερος πόλος 
δράσης (B), που μπορεί να είναι μια μονάδα ή μια ομάδα· ο τρίτος 
παράγων (Γ) είναι ένα στοιχείο αλλαγής ή μεταμόρφωσης, που είτε 
λειτουργεί ως μεσάζων (μεσολαβητής) του (B) στον (A), είτε 
τροποποιεί τη σχέση που υφίσταται ήδη ανάμεσα στο A και στο B, 
έτσι που να υπάρχει πάντα σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα στους τρεις 
‘παράγοντες’, μια σχέση ‘διάψευσης’ και ‘εξαπάτησης’(Callebat L. 
1974: 290

 
) 

H πολυσημία ενός μιλησιακού κειμένου, η διαφορετικότητα, ακόμα και η 
αντιφατικότητα των προσεγγίσεων σ’ αυτό και η ανωνυμία των προσώπων 
αποτελούν ένδειξη της αξίας και της διαχρονικότητάς του. 

Η αλλαγή της γλώσσας μέσα από την οποία οι ίδιες μιλησιακές ιστορίες 
εκφράζονται κάθε φορά και η προσαρμογή τους στα πολιτισμικά δεδομένα της 
εκάστοτε εποχής προσθέτουν μια νέα διάσταση στην αφήγηση, στη δομή και στους 
χαρακτήρες της. Και, όπως υποστηρίζει ο P. Levesque-Mäusbacher, για να 
εκφραστούμε σε μια άλλη γλώσσα χρειάζεται να κατανοήσουμε τον πολιτισμό της 
(Levesque-Mäusbacher 2001: 39). Πράγματι, είναι γενικά παραδεκτό ότι γλώσσα και 
πολιτισμός αλληλοπροσδιορίζονται και συνδιαμορφώνονται.  

Κάθε γλώσσα είναι προϊόν μιας μοναδικής ιστορικής εμπειρίας που κουβαλάει 
μέσα της μια μνήμη, μια λογοτεχνική κληρονομιά, μια ειδική δεξιότητα και αποτελεί 
το εύλογο υπόβαθρο μιας πολιτιστικής ταυτότητας. H διατήρηση και η προώθηση 
όλων των γλωσσών της κληρονομιάς μας, συμπεριλαμβανομένων των προγονικών 
ευρωπαϊκών γλωσσών, όπως τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά, είναι συμβατές με 
την ιδέα μιας Ευρώπης ειρήνης, πολιτισμού, παγκοσμιότητας και ευημερίας.  

Η διαπολιτισμική και διαχρονική προσέγγιση των μιλησιακών ιστοριών, που 
επιχειρείται στην παρούσα εισήγηση, επιδιώκει ‘συνάντηση’ και ‘αλληλεπίδραση’ 
των πολιτισμών, ‘πολιτισμικές ανταλλαγές’ και ‘πολιτισμικό εμπλουτισμό’. Αυτό 
ακριβώς σημαίνει και η έννοια της διαπολιτισμικότητας, όπως την περιέγραψαν 
αρκετοί ερευνητές από την πρώτη της εμφάνιση τη δεκαετία του 80 μέχρι τις μέρες 
μας (μεταξύ άλλων Porcher 2003: 33). Αυτός ο πολιτισμικός θησαυρός της 
Μιλησιακής παράδοσης είναι ο κρίκος που μας συνδέει με το παρελθόν μας και ο 
οδηγός που καθορίζει την πορεία μας στο μέλλον.  

Από τα σύγχρονα είδη του λαϊκού λόγου αυτά που συγγενεύουν, αν δεν 
ταυτίζονται με τις μιλησιακές ιστορίες, είναι σίγουρα οι ευτράπελες αφηγήσεις και 
τα ανέκδοτα, που εμφανίζονται με διάφορες μορφές, είτε ως αυτοτελείς συλλογές, 
χωρίς κανένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις ιστορίες που περιέχουν, είτε 
ενοφθαλμισμένες σε άλλα λογοτεχνικά είδη, όπως είναι το μυθιστόρημα. Για 
παράδειγμα στις αρχές του 20ου αι., ο Μυριβήλης εγκιβώτισε στο μυθιστόρημά του 
H Ζωή Εν Tάφω, την ιστορία του Mπήλιου, που φαίνεται να είναι μια καθαρή 
μιλησιακή ιστορία (Μυριβήλης 1991: 110-116). 
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Μια άλλη περίπτωση που πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στις αρχαίες 
Mιλησιακές ιστορίες και που μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό 
το ύφος, τη γλώσσα, τη μορφή και τη δομή τους, τους ήρωες και τη θεματολογία 
τους, είναι οι Γουστόζικες Ιστορίες Του λαού, (Περσείδη 1983: 51-52

Ξαναβρίσκουμε έτσι έμπρακτα έναν από τους στόχους αυτών των ιστοριών με το 
λαϊκό υπόστρωμα: την ‘παραμυθία της ψυχής’, που ξεχνιέται μέσα στο χείμαρρο των 
ευτράπελων περιπετειών των ηρώων. Για να φανεί η συγγένεια αυτών των ιστοριών, 
που συνέλεξε ο Περσείδης, με τις μιλησιακές ιστορίες θα ξεχωρίσουμε την 
Απαρηγόρητη χήρα που θυμίζει εκπληκτικά τον αισώπειο μύθο Γυνή και γεωργός, τον 
οποίο μεταστοιχειώνει λογοτεχνικά και ο Πετρώνιος, στο Σατυρικό του, με την 
μιλησιακή ιστορία της Χήρας από την Έφεσο (Huber 110,6–112,8).  

). Πρόκειται για 
συλλογή ανεκδότων και ευτράπελων ιστοριών, που ο συγγραφέας τις χαρακτηρίζει 
με το όνομα «Παραμυθολογία». Πολιτικός κρατούμενος ο ίδιος βρήκε -στις 
ατέλειωτες νύχτες και μέρες της κράτησής του- το κουράγιο και την παρηγοριά στο 
πηγαίο πνεύμα των λαϊκών συναγωνιστών, που βάδιζαν μαζί του τον ίδιο δρόμο. Το 
πλαίσιο του έργου του είναι ο χρόνος και ο χώρος μιας υποχρεωτικής φυλακής. Οι 
ιστορίες εμφανίζονται η μία μετά την άλλη χωρίς αυστηρή λογική ή άλλη σειρά· 
πέρα από την έγνοια του συγγραφέα-συλλέκτη να εντάξει σε δυο ομάδες τις 
ευτράπελες αρχικά ιστορίες, οι οποίες φρονηματίζουν και διασκεδάζουν με τις 
παρεκτροπές τους, και στο τέλος τις λιγοστές και σοβαρές με καθαρά ηθοπλαστικό 
περιεχόμενο, ιστορίες που, λεγόμενες από γονιούς σε παιδιά και μεταβιβαζόμενες 
από γενιά σε γενιά, αποτελούσαν τους άγραφους αλλά τόσο σταθερούς κώδικες της 
κοινωνικής ηθικής.  

H διαχρονική και διαπολιτισμική επανάληψη αυτού του μιλησιακού μοτίβου της 
Xήρας από την Έφεσο παρατηρείται σε πλήθος άλλων συγγραφέων στην παγκόσμια 
λογοτεχνία (Απουλήιος, Φαίδρος, Romulus, Μarie de France, Βοκάκιοs, Μarguerite 
de Navarre, La Fontaine, Voltaire, Flaubert, Maupassant, Daudet, Alexis, κ.ά.) ως τις 
μέρες μας, με διάφορες παραλλαγές, αλλά με το ίδιο μήνυμα της διαχείρισης μιας 
δύσκολης κατάστασης, ξεπερνώντας χωρικά και χρονικά όρια.  

Παρά τον πλούτο του υλικού και την έκταση της διαδόσεως αυτής της λαϊκής 
ευτράπελης ιστορίας της Χήρας από την Έφεσο δεν έχουμε ανάλογα πλούσια 
συλλεκτική δουλειά και μελέτη του μιλησιακού της χαρακτήρα, γιατί όπως 
υπογραμμίζει ο Μ. Γ. Μερακλής «αυτές οι αφηγήσεις που σίγουρα συγγενεύουν με 
τις μιλησιακές ιστορίες, τις λαϊκές νουβέλες με χαρακτήρα ερωτικό, συχνά αχρείο 
και αισχρό, δε γνώρισαν ούτε τη δημοσιότητα και την κυκλοφορία των άλλων 
κατηγοριών, από μια μάλλον κοντόθωρη παιδαγωγική αντίληψη που θεωρεί ανήθικο 
ή οπωσδήποτε, ‘αντιπαιδαγωγικό’ ό,τι εμφανίζεται με μια ρεαλιστική αμεσότητα και 
αποκαλύπτει, συνήθως, τις άσχημες πλευρές της ζωής» (Mερακλής 1980: 15). 

Πράγματι, οι μιλησιακές ιστορίες αναπτύσσουν ένα δημιουργικό και 
εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, γηγενούς και 
ξενόφερτου, που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του εδώ και τώρα και ανοίγεται σε 
διαστάσεις πολιτισμικής παγκοσμιότητας. 

Kι αυτό γιατί η έρευνά μας δεν αποκαλύπτει μόνο την προφορική παράδοση που 
κρύβεται πίσω από τις μιλησιακές ιστορίες, αλλά ανοίγει παράθυρα στις νεότερες 
επιβιώσεις της αρχαίας Mιλησιακής παράδοσης, καθώς κάθε λαϊκή παράδοση δεν 
σβήνει ποτέ εντελώς, αλλά μετασχηματίζεται και επιβιώνει με διαφορετικά, 
αναγνωρίσιμα όμως πρόσωπα, γιατί μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, από στόμα σε 
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στόμα μέσω των λαϊκών αφηγητών, όπως συμβαίνει με τον ομηρικό Θερσίτη και 
τους δύο εκπροσώπους του λαϊκού πνεύματος, τον αρχαιότερο Αίσωπο και τον 
νεότερο καραγκιόζη, τον «ελληνικό ... Καραγκιόζη, ο οποίος δεν είναι τίποτ’ άλλο 
παρά ένα ‘παλίμψηστον’ που, όσο ξύνεις την αρχική του επιφάνεια, τόσο 
ανακαλύπτεις από κάτω μια άλλη επιφάνεια, που κι αυτή με τη σειρά της κρύβει μια 
άλλη και ούτω καθεξής, μέχρι την καρδιά του ξύλου!» (Τσίπηρας 2001: 22). Και 
αυτή η ‘καρδιά του ξύλου’ μπορεί να πηγαίνει τόσο βαθιά στο χρόνο, όσο και οι 
ρίζες της Mιλησιακής παράδοσης. 

Tα λαϊκά αυτά κείμενα της Mιλησιακής παράδοσης, γεμάτα από τη βιωμένη 
εμπειρία με τις χαρές και τις λύπες της καρδιάς, αποτελούν μοναδικό πολιτισμικό 
προϊόν όχι μόνο για την ποικιλία των θεμάτων που πραγματεύονται, ούτε για το 
είδος και το μέγεθος των συγκρούσεων που παρουσιάζουν, αλλά για τα ανθρώπινα 
πάθη που είναι κοινά στους άντρες και στις γυναίκες, για την αίσθηση της 
ανθρώπινης ατέλειας, ως τραγικού στοιχείου της ανθρώπινης φύσης, που ξεπερνά τα 
χρονικά όρια και τις δεσμεύσεις του χώρου, αποκτώντας διαστάσεις διαχρονικότητας 
και παγκοσμιότητας που, τηρουμένων των αναλογιών, συναντώνται ακόμη και 
σήμερα κάτω από διαφορετικές συνθήκες και μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο 
αναφοράς. 

Οι συγγραφείς των έργων της παράδοσης αυτής, σαν άριστοι γνώστες των 
κωδίκων της λογοτεχνίας επιλέγουν μύθους από τη λαϊκή και την αισώπεια 
παράδοση και αναπλάθουν διηγήσεις που είχαν ακούσει ή διαβάσει οι ίδιοι και 
υπόσχονται τέρψη και αγαλλίαση.  

Οι μιλησιακές ιστορίες, ως λογοτεχνικό είδος, απαρτίζουν ένα οργανωμένο 
σημασιολογικό περιβάλλον με εξαιρετική δυναμική και αποτελούν μοναδικό 
διαπολιτισμικό φαινόμενο που συμβάλλει στην ‘οικοδόμηση’ διαπολιτισμικής 
επικοινωνιακής ικανότητας μέσα από ανοιχτές σχέσεις αλληλεπίδρασης και 
διάδρασης. Οι ιστορίες αυτές με την πολυσημία, τη δυνατότητα ανασημασιοδότησης 
και την πολλαπλή δυναμική ανάγνωσης που διαθέτουν, με την αμφισημία και το 
ακαθόριστο της αποκλειστικά μίας και μοναδικής ερμηνείας εκφράζουν τη 
δυνατότητα, το ενδεχόμενο, το εναλλακτικό, ικανοποιώντας ποικιλότροπα τις 
πολλαπλές απαιτήσεις του κοινού, ανάλογα με τις προσληπτικές του ικανότητες και 
τον ορίζοντα των προσδοκιών του. Ως φορέας πολιτισμού και διδακτικό μέσο 
αποσκοπούν στην παροχή μηνυμάτων, διαχρονικών αξιών και προτύπων 
συμπεριφοράς. H συγκριτολογική συλλογιστική μας υιοθετεί τους γενικούς όρους 
ανίχνευσης επιδράσεων, αναλογιών και συγγενειών μεταξύ λογοτεχνικών έργων 
(Σιαφλέκης 1994: 12). 

Οι μιλησιακές ιστορίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι αναδεικνύονται ως το 
κατεξοχήν πεδίο συνάντησης και μίξης διαπολιτισμικών γνωρισμάτων και 
πολιτιστικών παραδόσεων διαφορετικών λαών, εθνών και κοινωνιών δεν είναι 
δυνατόν να αναπτυχθούν χωρίς την παρουσία κοινού. Και η διαπολιτισμικότητα 
επίσης, όπως υπογραμμίζει η M. Pretceille, προϋποθέτει διαδικασίες «συνάντησης 
και αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε πρόσωπα, ομάδες και πολιτισμούς» (Abdallah-
Pretceille 1999: 48).  

Οι ιστορίες αυτές επειδή αναγγέλλονται ως διασκεδαστικά παραδείγματα ικανά 
να τέρψουν το ακροατήριο αποσκοπούν επίσης και στη συγκίνηση του κοινού με το 
γέλιο και την ψυχική εκτόνωση που επιφέρουν, προκαλώντας αποφόρτιση και 
χαλάρωση που είναι στοιχεία απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των σχέσεων 
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μεταξύ των ανθρώπων. Το γέλιο αυτό των μιλησιακών ιστοριών είναι λυτρωτικό, 
ευεργετικό, συμφιλιωτικό, ‘επικοινωνιακό’. Είναι το αμφίσημο και καρναβαλικό 
γέλιο που, σύμφωνα με τον Μπαχτίν, διαλύει το φόβο και γεννιέται από το 
συναίσθημα μιας κρίσης, όπου ενώνονται ταυτόχρονα η λύπη και η χαρά, η άρνηση 
και η θέση, η αγωνία και η λύτρωση, ο θάνατος και η ανάσταση (Bakhtine 1990: 59-
144). Είναι χαρά που πηγάζει από τη συνεννόηση και τη συμφιλίωση και οδηγεί 
στην κάθαρση και τη λύτρωση.  

Το γέλιο αυτό ως διαπολιτισμικό στοιχείο, θέλει ανθρώπινη συνάφεια, 
συλλογικότητα, συντροφικότητα. Γιατί είναι βέβαια γνωστό, όπως υπογραμμίζει η F. 
Dupont ότι «οι μιλησιακές ιστορίες, αυτές οι ιστορίες που μας δίνουν την ευκαιρία 
για διαχρονικούς συνειρμούς, συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσέγγιση, τη 
σύσφιξη των σχέσεων και την ολοκληρωτική ‘συμφιλίωση’ ανάμεσα στους 
συνδαιτυμόνες, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα κοινωνικότητας που δεν θα υπήρχε 
διαφορετικά» (Dupont 1994: 227-228). Εξάλλου η έννοια της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης, όπως διαβάζουμε στην Μ. Pretceille, αλλά και σε άλλους ερευνητές 
όπως π.χ. στους P. Levesque-Mäusbacher και L. Porcher, είναι στενά συνδεδεμένη 
με τον Άλλο, τον οποίο αναγνωρίζουμε μέσω του εαυτού μας (Abdallah-Pretceille 
1983:42, 1999b: 6).  

Με δεδομένο ότι ο ελληνικός χώρος λειτούργησε μέσα στο χρόνο ως χωνευτήρι 
λαών και πολιτισμών και ότι η χώρα μας διαθέτει για το λόγο αυτό τεράστιο 
πολιτισμικό πλούτο με έντονα οικουμενικά χαρακτηριστικά, θα κλείσω την 
εισήγησή μου εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ανάδειξη του διαχρονικού και 
διαπολιτισμικού χαρακτήρα της Mιλησιακής παράδοσης μπορεί, σήμερα που η 
Ευρώπη προωθεί τον διεπιστημονικό διάλογο των λαϊκών παραδόσεων, να 
λειτουργήσει ως ερέθισμα για περαιτέρω έρευνα και προβληματισμό γύρω από το 
ευρύτερο φάσμα του ευρωπαϊκού διαλόγου σχετικά με την αλληλεπίδραση 
πολιτισμών και τη διαπολιτισμική παιδεία. 
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