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Περίληψη

Μια φορά και έναν καιρό...



Το  παραμύθι  και  οι  μύθοι  αποτελούν  μια  από  τις  πρώτες  αναμνήσεις  που

σχηματίζονται  στους  παιδικούς  εγκεφάλους.  Η  αποδοχή  τους  από  τα  παιδιά

υποδηλώνει την αξία που μπορεί να έχουν, αν αξιοποιηθούν σωστά, στον τομέα της

εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερη θέση μεταξύ των δημιουργών παραμυθιών έχει ο Αίσωπος, οι μύθοι του

οποίου  παραμένουν  αξεπέραστοι  στο  πέρασμα  του  χρόνου,  παρόλο  που  έχουν

περάσει χιλιετίες από τότε που τους εμπνεύστηκε. Τα χαρακτηριστικά των μύθων του

Αισώπου ακολουθούν το πρότυπο για την ενδεδειγμένη δημιουργία παραμυθιών αν

και μάλλον θα πρέπει να πιστωθεί στον Αίσωπο ότι οι μύθοι του γέννησαν οι ίδιοι τον

όρο μαζί με τα χαρακτηριστικά του. Μύθοι όπως ο λαγός και η χελώνα ή ο τζίτζικας

και το μυρμήγκι και πλήθος άλλων ομιλούντων ζώων, έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον

κόσμο και έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων σχεδόν σαν ιστορικά

γεγονότα. 

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις πρακτικές εφαρμογές που

μπορεί να έχει το ιδιαίτερα προσιτό και εύληπτο, για τα παιδιά, έργο του Αισώπου και

γενικότερα την ισχύ της ευρύτερης έννοιας του παραμυθιού στην παιδαγωγική και

στην εκπαίδευση. Τα μηνύματα που περνάνε στα παιδιά μέσα από τον κάθε μύθο

είναι σαφέστατα, ενώ παράλληλα οι εικόνες που περιγράφονται είναι ολοζώντανες,

αγγίζοντας και διευρύνοντας με την κάθε τους λέξη την φαντασία των νηπίων. 

Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται η εισαγωγή της έννοιας της διαθεματικής, ως ένα

πλαίσιο  παιδαγωγικής  στρατηγικής,  όπου  γίνεται  δυνατή  η  κεφαλαιοποίηση  των

μύθων  του  Αισώπου  για  να  εξυπηρετήσει  τους  σκοπούς  και  τις  ανάγκες  της

εκπαίδευσης. 

Το μεγάλο κατόρθωμα του Αισώπου είναι ότι, αν και χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει

από την εποχή του, τα παραμύθια του συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης

τόσο για τα παιδιά όσο και για τους επιστήμονες του κλάδου της παιδαγωγικής και

της εκπαίδευσης. 

Abstract



Once upon a time...

 

Fairy tales and myths are one of the first memories that are formed in the children's

brains. Their acceptance by children suggests the value they can have if they are

properly used in the field of education.

Aesop has a special place among the storytellers, whose myths remain unsurpassed

over time, though thousands of years have passed since they were inspired. The

characteristics of  Aesop's  myths  follow the pattern of  proper  fairy tales,  although

Aesop  must  be  credited  that  his  myths  gave  birth  to  the  term,  along  with  its

characteristics. Myths such as the hare and the turtle or the jitus and the ant and the

crowd of other talking animals have become known all over the world and have been

established in people's consciousness almost like historical events.

In the present paper we will try to find the practical applications that the Aesop's very

accessible and easy-to-read children can do, and in general the power of the broader

concept of fairy tales in pedagogy and education. The messages that pass through

the  children  through  each  myth  are  very  clear,  while  the  images  described  are

intense, touching and expanding with each word the imagination of infants.

The following  work  introduces the concept  of  interdisciplinary  as  a  framework  of

pedagogical strategy, where it is possible to capitalize Aesop's myths to serve the

purposes and needs of education.

Aesop's great achievement is that, although thousands of years have passed since

his time, his fairy tales continue to be a source of inspiration for both children and

pedagogy and education scientists.

Πίνακας περιεχομένων



1 Εισαγωγή : Αξία παραμυθιών

Όταν  ακούμε  ή  διαβάζουμε  τη  φράση  "μία  φορά και  έναν  καιρό",  εμείς  αμέσως

πρόκειται  να  ακούσουμε  ένα  παραμύθι.  Είμαστε  διατεθειμένοι  να  ακούμε  και  να

διαβάζουμε  με  έναν  συγκεκριμένο  τρόπο  και  να  καταχωρούμε  μεταφορές  και

αλληγορίες στον εγκέφαλό μας, έτσι ώστε να έχουν νόημα και έτσι μπορούμε να τις

αναπαράγουμε  με  τον  δικό  μας  τρόπο  και  τον  δικό  μας  χρόνο.  Όταν  ακούμε  ή

διαβάζουμε  "Little  Red  Riding  Hood",  "Σταχτοπούτα",  "Χάνσελ  και  Γκρέτελ",

"Bluebeard", ή οποιαδήποτε από τα άλλα υποτιθέμενα κλασικά παραμύθια, ξέρουμε

αμέσως τι υπονοείται, αν και ενδέχεται να μην γνωρίζουμε το ακριβές, πρωτότυπο ή

το λεγόμενο αυθεντικό κείμενο. Είναι σχεδόν σαν να έχουν αποθηκευτεί στο μυαλό

μας  ορισμένα  παραμύθια  και  να  έχουν  εξελιχθεί  όπως  εμείς  οι  άνθρωποι  έχουμε

εξελιχθεί. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει εξ’ ολοκλήρου, και δεν είναι όλα τα ανθρώπινα

όντα  διατεθειμένα  να  επεξεργάζονται  το  παραμύθι  σαν  να  ήταν  έμφυτο.  Λίγοι

άνθρωποι θα υποστήριζαν, ωστόσο, ότι το παραμύθι έχει γίνει πολύ ειδικό στη ζωή

μας  και  έχει  εισαχθεί  με  ανεξήγητους  τρόπους,  έτσι  ώστε  πολλοί  από  εμάς  να

προσπαθούμε, ακόμη και χωρίς να το γνωρίζουμε, να φτιάξουμε ένα παραμύθι από τη

ζωή μας.

Πώς εξελίχθηκε αυτή η συμπεριφορά; Ποια είναι η σημασία της; Πώς μπορούμε να

κάνουμε  τα  πράγματα  σχετικά  και  ξεχωριστά  μέσα  από  ψυχικές  και  δημόσιες

αναπαραστάσεις;  Γιατί  τα  συγκεκριμένα  παραμύθια  κολλάνε  μαζί  μας  ως

αναπαραγόμενες μιμήσεις και μιμίδια; Τι είναι ένα μιμίδιο; Μπορεί η εξέλιξη και η

συνάφεια  των  παραμυθιών  να  είναι  καλύτερα  κατανοητή  αν  τα  εξετάσουμε  ως

μεθύδια;  Fairy  Tales  Stick:  Η εξέλιξη  και  η  σημασία  ενός  είδους  από  τον  Hans

Christian Andersen και άλλοι λόγω των συντηρητικών τους τάσεων όσον αφορά το

φύλο, τη θρησκεία και την κοινωνική τάξη. Επιπλέον, τόνισε τον τρόπο με τον οποίο

άλλοι μελετητές προσέγγισαν το στοματικό παραμύθι, κατέρρευσαν τις διακρίσεις και

αποϊστορικοποιούσαν τα είδη, ενώ παράλληλα δημιουργούσαν ασαφείς ψυχολογικές

και  φορμαλιστικές  θεωρίες  που οδηγούσαν σε περισσότερους  μύθους.  Κάθε άλλο

παρά  διαφώτιση  όσον  αφορά  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  προφορικών  και

λογοτεχνικών ειδών.



Έχει  διαπιστωθεί  ότι  είναι  σημαντικό  να   υπάρχουν  γνώσεις  που  αφορούν  τη

γενετική,  τη  μιμητική,  τη  γλωσσολογία  και  την  εξέλιξη  για  να  εξηγηθεί  πώς  το

λογοτεχνικό  παραμύθι  προήλθε  σε  προφορική  λειτουργία  και  σχηματίστηκε  για

χιλιάδες χρόνια για να κολλήσει στον εγκέφαλό μας με πολύ ιδιότυπους τρόπους. Με

άλλα  λόγια,  τα  κλασικά  παραμύθια  που  εξελίχθηκαν  δεν  έγιναν  σταθερά  και

καθιέρωσαν τις αξίες τους τον δέκατο έβδομο αιώνα απλώς και μόνο γιατί ενίσχυαν

τους  ιδεολογικούς  κανόνες  των  πατριαρχικών  κοινωνιών.  Μίλησαν  με  τις

συγκρούσεις και τις δυσκολίες που προέκυψαν από την κοινωνική τάξη "και με τον"

πολιτισμό  "των  ενστικτώδους  μας  κινήσεων.  και  οι  ακροατές  αντιλαμβάνονται

πιθανές  λύσεις  στα  προβλήματά  τους,  ώστε  να  μπορούν  να  επιβιώσουν  και  να

προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους.

Η έννοια του θαυματουργού μετασχηματισμού είναι το κλειδί για την κατανόηση των

περισσότερων παραμυθιών  που έχουν  κολλήσει  μέσα μας  και  μαζί  μας.  Ακριβώς

όπως έχουμε ένα είδος μεταλλαγμένο, συχνά με θαυμασμό, έτσι και το προφορικό

λαϊκό παραμύθι μεταμορφώθηκε σε λογοτεχνικό παραμύθι για να μας βοηθήσει να

ανταποκριθούμε με τον παράλογο και κοινόχρηστο λόγο της καθημερινής ζωής. Αν

και  οι  κανονικές  ιστορίες  έχουν  δημιουργηθεί  για  να  διατηρήσουν  την  αρσενική

κυριαρχία, όπως ισχυρίζεται ο Pierre Bourdieu, έχουν επίσης αντιγραφεί σε αυτές, για

να  τις  εξερευνήσουν,  να  τις  αλλάξουν  και  τις  επαναχρησιμοποιήσουν.  Στην

πραγματικότητα, γίνεται χρήση των κλασικών παραμυθιών σε μεταλλαγμένες μορφές

μέσω νέων τεχνολογιών για να συζητήθουν θέματα που αφορούν την κοινωνική μας

ζωή και την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

Στο  βιβλίο  του,  L'Evoluzione  della  Cultura  (Η  Εξέλιξη  του  Πολιτισμού),  ο

διακεκριμένος  γενετιστής Luigi Luca Cavalli-Sforza εξηγεί ότι  η πρώτη φάση της

πολιτιστικής  μετάδοσης  είναι  η  μετάλλαξη,  ή  μετασχηματισμός  που  επιφέρει  τη

δημιουργία μιας νέας ιδέας.

Αυτή η φάση είναι η φάση της δημιουργίας ή της εφευρέσεως. Αν δεν δημιουργηθούν

νέες ιδέες, υπάρχει επίσης η πιθανότητα ενός άλλου είδους μετάλλαξης- η απώλεια

μιας ιδέας ή ενός εθίμου. Η καινοτομία δεν θα υφίσταται αν δεν υπάρχει η επιθυμία

να την διδάξουμε,  δηλαδή να τη διαδώσουμε και  να την μάθουμε.  Θα μπορούσε

κανείς  να  πει  ότι  η  μετάδοση περνά μέσα από δύο φάσεις:  την  επικοινωνία  των

πληροφοριών, μιας ιδέας, από έναν δάσκαλο (πομπός) σε ένα μαθητή (transmittee),



και η κατανόηση και η απόκτηση της ιδέας. Τίποτα δεν ξεσπάει από το ένα μυαλό για

να φτάσει σε ένα μυαλό. Ιδέες (ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι), υλικά

αντικείμενα, απαιτούν σώματα και εγκεφάλους, όπου παράγονται για πρώτη φορά και

αναπαράγονται  μέσω της  διαδικασίας  μετάδοσης:  όπως το DNA, υπάρχουν υλικά

αντικείμενα, ακόμη και αν είναι βαθιά διαφορετικά από το DNA.

Η  Cavalli-Sforza  συνεχίζει  να  εξηγεί  ότι  μια  ιδέα  είναι  σαν  ένα  κύκλωμα  των

νευρώνων και μόλις δημιουργηθεί μια ιδέα στο μυαλό μας, έχει την ικανότητα να ζει

για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και για μια ολόκληρη ζωή. Η Susan Blackmore

αποκαλεί μια ιδέα που εισέρχεται και κυκλοφορεί στο μυαλό μας ως ένας μίμος και

έχει αναπτύξει από τον Richard Dawkins ριζικά στο βιβλίο της The Meme Machine.

H φωτογραφική μνήμη ή memes είναι οδηγίες για τη διεξαγωγή συμπεριφορών, που

αποθηκεύονται σε εγκέφαλο (ή άλλα αντικείμενα) και μεταφέρονται με απομίμηση.

Ο ανταγωνισμός τους οδηγεί την εξέλιξη του νου. Και τα δύο γονίδια και τα μιμίδια

είναι αντίγραφα και φωνή που θέτει τη θεωρία της εξελικτικής θεωρίας. Πέρα από

αυτό  μπορεί  να  είναι,  και  είναι,  πολύ  διαφορετικοί-αυτοί  σχετίζονται  μόνο  κατ'

αναλογία. Τα memes δεν είναι πλέον «μυθικές οντότητες» από τα γονίδια (τα γονίδια

είναι οδηγίες που κωδικοποιούνται στα μόρια του DNA). Τα  memes είναι οδηγίες

ενσωματωμένες στον ανθρώπινο εγκέφαλο ή σε αντικείμενα όπως βιβλία, εικόνες,

γέφυρες ή ατμομηχανές.

Το παραμύθι  συχνά παίρνει  τη μορφή ενός  μίμου στο μυαλό μας,  όπως και  στην

είσοδο μιας δημόσιας εκπροσώπησης ή ενός αναπαραγωγού, και το επεξεργαζόμαστε

σε μια ενότητα και τη μεταδίδουμε σε κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια. Είναι δύσκολο

να  πούμε  γιατί  επιλέγουμε  ορισμένα  παραμύθια  πάνω  από  άλλους  για  να  τα

διαδώσουμε.  Ο  Blackmore  θα  ισχυριζόταν  ότι  τα  παραμύθια  ως  μιμίδια

ανταγωνίζονται  για  να  μιμηθούμε  την  προσοχή  μας.  Πράγματι,  υπάρχει  μια

διαδικασία επιλογής που υποδηλώνει πολιτιστική και προσωπική προτίμηση κάποιου

είδους. Γιατί το Fairy Tales Stick είναι μια μικρή προσπάθεια να εξηγηθεί πώς έχουμε

επιλέξει  ορισμένα  παραμύθια  ως  μιμίδια  και  πώς  έχουν  εξελιχθεί  ιδιαίτερα  τα

τελευταία  τριακόσια  χρόνια  στον  δυτικό  πολιτισμό.  Αν  και  η  πιο  πλούσια

λογοτεχνική παράδοση εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη και τη Βόρεια

Αμερική, το τι γίνεται με την προφορική και λογοτεχνική παράδοση των παραμυθιών

ισχύει και για την ανάπτυξη του είδους σε άλλους πολιτισμούς. Μετά από όλα αυτά



υπήρξε  μια  μεγάλη  διάδοση  των  δυτικών  παραμυθιών  μέσα  από  την

παγκοσμιοποίηση, και φυσικά, πολλές από τα λεγόμενα δυτικά παραμύθια έλαβαν

ερεθίσματα  και  οφείλουν  την  βλαστική  τους  σε  ιστορίες  που  προήλθαν  από  την

αρχαία Ανατολή ή την Αφρική. Το παραμύθι είναι ένα πολιτισμικό τεχνούργημα που

έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο μέσω της ανθρώπινης επαφής και των τεχνολογιών

που εφευρέθηκαν για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας.

2 Παραμύθια και Μύθοι

2.1 Παραμύθια

Ένα παραμύθι,  μια ιστορία θαύματος, μια μαγική ιστορία ή το λεγόμενο Märchen

είναι λαογραφικό είδος που παίρνει τη μορφή μιας σύντομης ιστορίας που τυπικά

χαρακτηρίζει οντότητες όπως οι νάνοι, οι δράκοι, τα ξωτικά, οι νεράιδες, οι γίγαντες,

τα γνόμπι, τα ξωτικά, οι γρυφάδες, τρουλούς, μονόκερους ή μάγισσες και συνήθως

μαγεία  ή  γοητεία.  Τα  παραμύθια  μπορούν  να  διακριθούν  από  άλλες  λαϊκές

αφηγήσεις,  όπως  οι  μύθοι  (που  γενικά  εμπεριέχουν  πεποίθηση στην αλήθεια  των

γεγονότων που περιγράφονται) και ρητά ηθικές ιστορίες, συμπεριλαμβανομένων των

μύθων  θηρίων.  Ο  όρος  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  ιστορίες  με  προέλευση  στην

ευρωπαϊκή παράδοση και, τουλάχιστον τους τελευταίους αιώνες, σχετίζεται κυρίως

με τη παιδική λογοτεχνία. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Σε λιγότερο τεχνικά πλαίσια, ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει κάτι

ευλογημένο  με  ασυνήθιστη  ευτυχία,  όπως  στο  "παραμυθένιο  τέλος"  (ένα  ευτυχές

τέλος).  Συμπληρωματικά,  ένα "παραμύθι"  μπορεί επίσης να σημαίνει  οποιαδήποτε

ιστορία που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για κάθε ιστορία που δεν είναι μόνο αλήθεια ή

αλλά  δεν  μπορεί  να  είναι  αλήθεια.  Οι  θρύλοι  θεωρούνται  πραγματικοί,  ενώ  τα

παραμύθια  μπορούν  να  συγχωνευθούν  σε  θρύλους,  όπου  η  αφήγηση  γίνεται

αντιληπτή τόσο από τους καταμετρητές όσο και από τους ακροατές, που στηρίζονται

στην ιστορική αλήθεια. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους θρύλους και τα έπη, συνήθως

δεν  περιέχουν  περισσότερες  από  επιφανειακές  αναφορές  στη  θρησκεία  και  τους

πραγματικούς  τόπους,  τους  ανθρώπους  και  τα  γεγονότα.  πραγματοποιούνται  μία

φορά και όχι σε πραγματικούς χρόνους. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale



Τα παραμύθια εμφανίζονται με προφορική μετάδοση και σε λογοτεχνική μορφή. Το

όνομα "παραμύθι" τους αποδόθηκε για πρώτη φορά από την d'Aulnoy στα τέλη του

17ου αιώνα.  Πολλά από τα σημερινά  παραμύθια  έχουν εξελιχθεί  από αιώνες  από

ιστορίες που έχουν εμφανιστεί, με παραλλαγές, σε πολλαπλούς πολιτισμούς σε όλο

τον  κόσμο.  Η  ιστορία  του  παραμυθιού  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολη,  αφού  μόνο  οι

λογοτεχνικές μορφές μπορούν να επιβιώσουν. Ακόμα, σύμφωνα με τους ερευνητές

των  πανεπιστημίων  του  Durham  και  της  Λισαβόνας,  τέτοιες  ιστορίες  μπορεί  να

χρονολογούνται  χίλια  χρόνια,  μερικές  στην  Εποχή  του  Χαλκού  περισσότερο  από

6.000 χρόνια πριν.  Παραμύθια  και  έργα που προέρχονται  από μύθους,  γράφονται

ακόμα σήμερα. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Οι λαογράφοι έχουν ταξινομήσει τα παραμύθια με διάφορους τρόπους. Το σύστημα

ταξινόμησης Aarne-Thompson και η μορφολογική ανάλυση του Vladimir Propp είναι

από  τα  πιο  αξιοσημείωτα.  Άλλοι  λαογράφοι  έχουν  ερμηνεύσει  τη  σημασία  των

ιστοριών,  αλλά  κανένα  σχολείο  δεν  έχει  καθιερωθεί  οριστικά  για  το  νόημα  των

ιστοριών. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale 

2.1.1 Ορολογία

Κάποιοι λαογράφοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τον γερμανικό όρο Märchen ή το

«παραμύθι αναψυχής»  για να αναφερθούν στο είδος του παραμυθιού, μια πρακτική

που βαρύνει τον ορισμό του Thompson στην 1977 [1946] έκδοση του The Folktale:

το  οποίο κινείται  σε έναν εξωπραγματικό κόσμο χωρίς  καθορισμένη τοποθεσία ή

συγκεκριμένα πλάσματα και είναι γεμάτη με το θαυμάσιο. Σε αυτή τη γη, οι ταπεινοί

ήρωες  σκοτώνουν  τους  αντιπάλους  τους,  πετυχαίνουν  βασιλίες  και  παντρεύονται

πριγκίπισσες.  Οι  χαρακτήρες  και  τα  μοτίβα  των  παραμυθιών  είναι  απλά  και

αρχέτυπα: πριγκίπισσες και φτωχά κορίτσια παντρέυονται τους νεώτερους γιους και

τους  γενναίους  πρίγκιπες.  Υπάρχουν γίγαντες,  δράκοι,  κακές  μητέρες  και  ψευδείς

ήρωες,  νεράιδες  μητέρες  και  άλλοι  μαγικοί  βοηθοί,  συχνά  μιλάμε  για  άλογα  ή

αλεπούδες  ή  πτηνά.  γυάλινα  βουνά.  και  απαγορεύσεις  και  παραβίαση  των

απαγορεύσεων. Ένα παραμύθι με τραγικό και όχι ευτυχισμένο τέλος δεν ονομάζεται

παραμύθι.



2.1.2 Ορισμός

Αν και το παραμύθι είναι ένα ξεχωριστό είδος μέσα στην ευρύτερη κατηγορία του

λαϊκού προσώπου, ο ορισμός που χαρακτηρίζει ένα έργο ως παραμύθι είναι μια πηγή

σημαντικής διαμάχης. Ο ίδιος ο όρος προέρχεται από τη μετάφραση του Conte de

fées της Madame D'Aulnoy, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη συλλογή

του το 1697.)  Η κοινή λέξη μπερδεύει τα παραμύθια με μύθους και άλλα παραμύθια

και οι μελετητές διαφέρουν ως προς το βαθμό στον οποίο η παρουσία από νεράιδες

και  /  ή παρόμοια μυθικά όντα (π.χ.  ξωτικά,  γίγαντες,  τεράστια τέρατα) πρέπει  να

ληφθούν  ως διαφοροποιητές.  Ο Βλαντιμίρ  Προπ,  στην Μορφολογία  του Φόρουλ,

επέκρινε την κοινή διάκριση μεταξύ «παραμυθιών» και «ιστοριών για τα ζώα» με το

σκεπτικό ότι  πολλά παραμύθια  περιείχαν τόσο φανταστικά στοιχεία  όσο και  ζώα.

Παρ 'όλα αυτά, για να επιλέξει έργα για την ανάλυσή του, ο Propp χρησιμοποίησε

όλα τα ρωσικά παραμύθια ταξινομημένα ως λαογραφικό Aarne-Thompson 300-749 -

σε  ένα  σύστημα  καταλογογράφησης  που  έκανε  μια  τέτοια  διάκριση  -  για  να

αποκτήσουν ένα ξεκάθαρο σύνολο ιστοριών.  Η δική του ανάλυση αναγνώρισε τα

παραμύθια  από τα στοιχεία  του υπόλοιπου πεδίου,  αλλά αυτό από μόνο του έχει

επικριθεί,  καθώς  η  ανάλυση  δεν  προσφέρεται  εύκολα  σε  ιστορίες  που  δεν

περιλαμβάνουν αναζήτηση και, επιπλέον, τα ίδια στοιχεία οικόπεδο βρίσκονται στα

μη παραμυθένια έργα. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Όπως  επισημαίνει  ο  Stith  Thompson,  ζώα  που  ομιλούν  και  η  παρουσία  μαγείας

φαίνονται πιο συνηθισμένα στο παραμύθι από ό, τι οι ίδιες οι νεράιδες. Ωστόσο, η

απλή παρουσία ζώων που μιλάνε δεν κάνει ένα έργο παραμύθι, ειδικά όταν το ζώο

είναι  σαφώς  μάσκα  πάνω  στο  ανθρώπινο  πρόσωπο,  όπως  και  στους  μύθους.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Στο δοκίμιό του «Στα παραμύθια», ο JRR Tolkien συμφώνησε με τον αποκλεισμό

των  «νεράιδων»  από  τον  ορισμό,  ορίζοντας  τα  παραμύθια  ως  ιστορίες  για  τις

περιπέτειες  των  ανθρώπων  στο  Faërie,  τη  γη  των  νεράιδων,  των  παραδεισένιων

πρίγκιπες και πριγκίπισσες,  των νάνοι,  ,  και όχι μόνο άλλα μαγικά είδη αλλά και

πολλά  άλλα  θαύματα.  Ωστόσο,  το  ίδιο  δοκίμιο  αποκλείει  παραμύθια  που  συχνά



θεωρούνται παραμύθια, αναφέροντας ως παράδειγμα την καρδιά των πιθήκων, την

οποία  ο  Andrew  Lang  συμπεριέλαβε  στο  βιβλίο  "The  Lilac  Fairy".

https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Ο  Στίβεν  Σουάν  Τζόουνς  αναγνώρισε  την  παρουσία  της  μαγείας  ως  το

χαρακτηριστικό με το οποίο τα παραμύθια μπορούν να διακριθούν από άλλα είδη

λαϊκής τέχνης. Ο Davidson και ο Chaudri προσδιορίζουν τον "μετασχηματισμό" ως

το  βασικό  χαρακτηριστικό  του  είδους.  Από  ψυχολογική  άποψη,  ο  Jean  Chiriac

υποστήριξε την αναγκαιότητα του φανταστικού σε αυτές τις αφηγήσεις. Όσον αφορά

τις  αισθητικές  αξίες,  ο  Italo  Calvino  παραπέμπει  το  παραμύθι  ως  πρωταρχικό

παράδειγμα της «ταχύτητας» στη λογοτεχνία, λόγω της οικονομίας και της συντομής

των ιστοριών. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

2.1.3 Ιστορική πορεία

Αρχικά,  ιστορίες  που  θα  θεωρούνταν  ως  παραμύθια  δεν  χαρακτηρίστηκαν  ως

ξεχωριστό  είδος.  Ο  γερμανικός  όρος  "Märchen"  προέρχεται  από  την  παλαιά

γερμανική λέξη "Mär", που σημαίνει ιστορία ή μυθιστόρημα. Η λέξη "Märchen" είναι

η μειωτική της λέξης "Mär", επομένως σημαίνει μια "μικρή ιστορία". Μαζί με την

κοινή αρχή "μια φορά κι έναν καιρό" σημαίνει ένα παραμύθι ή ένα märchen που ήταν

αρχικά μια μικρή ιστορία από πολύ καιρό πριν ο κόσμος ήταν ακόμα μαγικός.

Ο  αγγλικός  όρος  "παραμύθι"  πηγάζει  από  το  γεγονός  ότι  τα  γαλλικά  παραμύθια

συχνά  περιείχαν  νεράιδες.  Οι  ρίζες  του  είδους  προέρχονται  από  διαφορετικές

προφορικές ιστορίες που μεταδίδονται σε ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Το είδος αυτό

επισημάνθηκε  για  πρώτη  φορά  από  τους  συγγραφείς  της  Αναγέννησης,  όπως  ο

Giovanni Francesco Straparola και ο Giambattista Basile, και σταθεροποιήθηκε μέσα

από τα έργα αργότερων συλλεκτών όπως ο Charles Perrault και οι αδελφοί Grimm.

Σε αυτή την εξέλιξη, το όνομα δημιουργήθηκε όταν οι πρωηγοί άρχισαν να γράφουν

λογοτεχνικές ιστορίες. Η κυρία d'Aulnoy εφηύρε τον όρο Conte de fée, ή παραμύθι,

στα τέλη του 17ου αιώνα. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Πριν από τον ορισμό του είδους της φαντασίας, πολλά έργα που θα ταξινομούνταν

τώρα ως φαντασία ονομάζονταν «παραμύθια», όπως το The Hobbit του Tolkien, το

Animal Farm του George Orwell και ο The Wonderful Wizard του Oz του L. Frank

Baum. Πράγματι, το "On Fairy-Stories" του Tolkien περιλαμβάνει συζητήσεις για την



κτίση του κόσμου και  θεωρείται  ζωτικό μέρος  της  κριτικής  φαντασίας.  Αν και  η

φαντασία, ιδιαίτερα το υπογενές της παραμυικής φαντασίας, αντλεί έντονα από τα

παραμύθι, τα είδη θεωρούνται τώρα ξεχωριστά.

2.1.4 Λαϊκά και λογοτεχνικά

Το παραμύθι, που μεταδόθηκε προφορικά, είναι μια υποκατηγορία του παραμυθιού.

Πολλοί  συγγραφείς  έχουν  γράψει  με  τη  μορφή  του  παραμυθιού.  Αυτά  είναι  τα

λογοτεχνικά  παραμύθια,  ή  Kunstmärchen.  Οι  παλαιότερες  μορφές,  από  την

Panchatantra  έως  την  Pentamerone,  δείχνουν  σημαντική  αναπροσαρμογή  από  την

προφορική μορφή. Οι αδελφοί Grimm ήταν μεταξύ των πρώτων που προσπάθησαν

να  διατηρήσουν  τα  χαρακτηριστικά  των  προφορικών  παραμυθιών.  Ωστόσο,  οι

ιστορίες  που  έχουν  εκτυπωθεί  κάτω  από  το  όνομα  Grimm  έχουν  επανεκτυπωθεί

σημαντικά  για  να  προσαρμοστούν  στη  γραπτή  μορφή.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Τα λογοτεχνικά παραμύθια και  τα προφορικά παραμύθια  ανταλλάσσουν ελεύθερα

πεδία, μοτίβα και στοιχεία μεταξύ τους και με ιστορίες ξένων γαιών. Το λογοτεχνικό

παραμύθι  ήρθε  στη  μόδα κατά τη  διάρκεια  του 17ου αιώνα,  το  οποίο  ανέπτυξαν

αριστοκρατικές  γυναίκες  ως  παιχνίδια.  Αυτό,  με  τη  σειρά  του,  συνέβαλε  στη

διατήρηση της προφορικής παράδοσης. Σύμφωνα με τον Τζάκ Ζιπς, "Το θέμα των

συνομιλιών συνίστατο στη λογοτεχνία, στη μοίρα, στη γεύση και στην εθιμοτυπία,

όπου όλοι οι ομιλητές προσπαθούσαν να απεικονίσουν ιδανικές καταστάσεις με τον

πιο αποτελεσματικό ορθολογικό τρόπο που θα είχε  βαθμιαία σημαντική επίδραση

στις  λογοτεχνικές  μορφές".  Πολλοί  λαϊκοί  λαοί  του 18ου αιώνα προσπάθησαν να

ανακτήσουν το "καθαρό" παραμύθι, που δεν ήταν μολυσμένο από τις λογοτεχνικές

εκδόσεις. Ωστόσο, ενώ τα προφορικά παραμύθια πιθανότατα υπήρχαν για χιλιάδες

χρόνια πριν από τις λογοτεχνικές μορφές,  δεν υπάρχει καθαρό παραμύθι  και κάθε

λογοτεχνικό παραμύθι βασίζεται στις λαϊκές παραδόσεις, αν και μόνο στην παρωδία.

Αυτό  καθιστά  αδύνατο  τον  εντοπισμό  μορφών  μετάδοσης  ενός  παραμυθιού.  Οι

επίσημοι διηγητές ιστοριών είναι γνωστό ότι διαβάζουν λογοτεχνικά παραμύθια για

να  αυξήσουν  το  δικό  τους  απόθεμα  ιστοριών  και  θεραπειών.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

2.1.5 Ιστορία προφορικής παράδοσης



Η προφορική παράδοση του παραμυθιού ήρθε πολύ πριν από τη γραπτή σελίδα. Οι

ιστορίες  ειπώθηκαν  ή  θεσπίστηκαν  δραματικά,  αντί  να  καταγράφηκαν,  και

παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά. Εξαιτίας αυτού, η ιστορία της ανάπτυξής τους είναι

απαραιτήτως ασαφής και θολή. Τα παραμύθια εμφανίζονται ξανά και ξανά σε γραπτή

βιβλιογραφία  σε  καλλιτέχνες  με  γραφή,  όπως  στο  The  Golden  Ass,  το  οποίο

περιλαμβάνει το Cupid and Psyche (Roman, 100-200 μ.Χ.), [31] ή το Panchatantra

(Ινδία, 3ος αιώνας π.Χ.) ] αλλά είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό αυτές αντανακλούν τις

πραγματικές  λαϊκές  ιστορίες  ακόμα  και  του  δικού  τους  χρόνου.  Τα  στιλιστικά

στοιχεία  δείχνουν  ότι  αυτά,  και  πολλές  μεταγενέστερες  συλλογές,  ανασυνθέτουν

λαϊκά παραμύθια σε λογοτεχνικές μορφές. Αυτό που δείχνουν είναι ότι το παραμύθι

έχει  αρχαίες  ρίζες,  παλαιότερες  από  τη  συλλογή  των  μαγικών  παραμυθιών  των

αραβικών νύχτων (που συγκεντρώθηκαν γύρω στο 1500 μ.Χ.), όπως ο Βίκραμ και ο

Βαμπίρ και ο Μπελ και ο Δράκος. Εκτός από τέτοιες συλλογές και ατομικές ιστορίες,

στην Κίνα, οι ταοϊστικοί φιλόσοφοι όπως ο Liezi και ο Zhuangzi αντιπροσώπευαν

παραμύθια στα φιλοσοφικά τους έργα. Στον ευρύτερο ορισμό του είδους, τα πρώτα

γνωστά  δυτικά  παραμύθια  είναι  αυτά  του  Αισώπου  (6ος  αι.  Π.Χ.)  στην  αρχαία

Ελλάδα. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

Ο Jack Zipes γράφει στο «Όταν τα όνειρα έμειναν αληθινά, υπάρχουν παραμυθένια

στοιχεία στις ιστορίες του Chaucer The Canterbury Tales,  The Faerie Queene του

Edmund Spenser και  σε πολλά από τα έργα του William Shakespeare». Ο βασιλιάς

Lear μπορεί να θεωρηθεί μια λογοτεχνική παραλλαγή των παραμυθιών όπως το νερό

και το αλάτι και το Cap O 'Rushes. Το ίδιο το παραμύθι επανεμφανίστηκε στη δυτική

λογοτεχνία  τον 16ο και  17ο αιώνα, με το The Nasttious  Nights of Straparola  του

Giovanni  Francesco  Straparola  (Ιταλία,  1550  και  1553),   που  περιέχει  πολλά

παραμύθια  στις  ιστορίες  του  και  τις  ναπολιτάνικες  ιστορίες  Giambattista  Basile

(Νάπολη, 1634-6), που είναι όλα τα παραμύθια. Ο Carlo Gozzi χρησιμοποίησε πολλά

μοτίβα  παραμυθιού  μεταξύ  των  σεναρίων  του  Commedia  dell'Arte,μεταξύ  των

οποίων και το ένα με βάση το The Love For Three Orange (1761). Ταυτόχρονα, ο Pu

Songling, στην Κίνα, περιείχε πολλά παραμύθια στη συλλογή του, Strange Stories

από  ένα  Κινέζικο  Στούντιο  (δημοσιευμένο  μετά  το  θάνατο,  1766).   Το  ίδιο  το

παραμύθι  έγινε  δημοφιλές  μεταξύ  των  πρώτων  τάξεων  της  ανώτερης  τάξης  της

Γαλλίας (1690-1710), και μεταξύ των ιστοριών που αναφέρθηκαν εκείνη την εποχή

ήταν αυτές της La Fontaine και των Contes του Charles Perrault (1697) μορφές της



Κοιμωμένης Ομορφιάς και της Σταχτοπούτας. Αν και οι συλλογές του Straparola, του

Basile  και  του Perrault  περιέχουν  τις  παλαιότερες  γνωστές  μορφές  των διαφόρων

παραμυθιών, με βάση τις στιλιστικές μαρτυρίες, όλοι οι συγγραφείς ξανάγραφαν τις

ιστορίες για λογοτεχνικό αποτέλεσμα. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale

2.2 Μύθοι

Ο μύθος είναι ένα λαϊκό είδος που αποτελείται από ιερές αφηγήσεις για τους θεούς

και διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην κοινωνία. Σύμφωνα με τη  Lauri Honko:

Μύθος είναι  μια ιστορία των θεών, μια θρησκευτική εκδοχή της αρχής του κόσμου, η

δημιουργία,  τα  θεμελιώδη  γεγονότα,  οι  υποδειγματικές  πράξεις  των  θεών,  ως

αποτέλεσμα των οποίων δημιουργήθηκε ο κόσμος, η φύση και ο πολιτισμός μαζί με

όλα τα μέρη του τη σειρά  τους,  η οποία εξακολουθεί  να αποκτάται.  Ένας μύθος

εκφράζει και επιβεβαιώνει τις θρησκευτικές αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας,

παρέχει ένα πρότυπο συμπεριφοράς που μιμείται, μαρτυρεί την αποτελεσματικότητα

της τελετουργίας με τους πρακτικούς σκοπούς της και καθιερώνει την ιερότητα της

λατρείας. https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

Ενώ ο μύθος και τα άλλα λαογραφικά είδη μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται, το είδος

διαφέρει από τα είδη όπως ο θρύλος και το παραμύθι από το ότι θεωρούνται ιερές

αφηγήσεις. https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

Αν και ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σημαίνει μια «ψεύτικη ιστορία» στην

ομιλία, ο μύθος χρησιμοποιείται συνήθως από φολκλορικούς και ακαδημαϊκούς σε

άλλους  συναφείς  τομείς,  όπως  η  ανθρωπολογία.  Η  χρήση  του  όρου  από  τους

μελετητές  δεν  έχει  καμία  σημασία  αν  η  αφήγηση  μπορεί  να  γίνει  αντιληπτή  ως

αληθής ή διαφορετική. https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

2.2.1 Αρχαία Ελλάδα

Σύμφωνα  με  τον  Albert A.  Anderson,  καθηγητή  φιλοσοφίας,  ο  όρος  μύθος

εμφανίζεται στα έργα του Όμηρου και άλλων ποιητών της εποχής του Ομήρου. Σε

αυτά τα έργα, ο όρος είχε διάφορες έννοιες:  συνομιλία, αφήγηση, ομιλία, ιστορία,

ιστορία  και  λέξη.  Όπως  και  οι  σχετικοί  όροι,  ο  μύθος  εκφράζει  ό,  τι  μπορεί  να

παραδοθεί με τη μορφή λέξεων. Ο Άντερσον αντιπαραβάλλει τους δύο όρους με το



έργον,  έναν ελληνικό  όρο δράσης,  πράξης  και  εργασίας.  Ο όρος  μύθος  στερείται

ρητής διάκρισης μεταξύ αληθινών ή ψευδών αφηγήσεων.

Στο πλαίσιο του Θεάτρου της αρχαίας Ελλάδας, ο όρος μύθος αναφέρεται στον μύθο,

στην αφήγηση, στην πλοκή και στην ιστορία ενός θεατρικού έργου. Σύμφωνα με τον

Δαβίδ Wiles, ο ελληνικός όρος μύθος σε αυτή την εποχή κάλυπτε ένα πλήρες φάσμα

διαφορετικών  εννοιών,  από  αναμφισβήτητα  ψευδαισθήματα  έως  ιστορίες  με

θρησκευτική και συμβολική σημασία. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Αριστοτέλη (384-

322  π.Χ.),  το  πνεύμα  ενός  θεατρικού  έργου  ήταν  ο  μύθος  του.  Ο  όρος  μύθος

χρησιμοποιήθηκε επίσης για το αρχικό υλικό της ελληνικής τραγωδίας. Οι τραγωδοί

της εποχής μπορούσαν να αντλήσουν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία,  ένα

σύνολο «παραδοσιακών ιστοριών» που αφορούσαν θεούς και ήρωες. Ο David Wiles

παρατηρεί ότι οι σύγχρονες αντιλήψεις για την ελληνική τραγωδία μπορεί να είναι

παραπλανητικές.  Συνήθως  πιστεύεται  ότι  τα  αρχαία  μέλη  του  κοινού  ήταν  ήδη

εξοικειωμένα με τους μύθους πίσω από ένα έργο και μπορούσαν να προβλέψουν το

αποτέλεσμα  του  έργου.  Ωστόσο,  οι  Έλληνες  δραματουργοί  δεν  αναμενόταν  να

αναπαράγουν πιστά τους παραδοσιακούς μύθους όταν τους προσαρμόζονταν για τη

σκηνή.  Αντ  'αυτού  δημιουργούσαν  τους  μύθους  και  παράγουν  νέες  εκδόσεις.  Οι

ιστορίες  όπως  ο  Ευριπίδης  (περ.  480-406  π.Χ.)  βασίστηκαν  σε  αγωνία  για  να

διεγείρουν το κοινό τους. Σε ένα από τα έργα του, ο Merope προσπαθεί να σκοτώσει

τον δολοφόνο του γιου του με τσεκούρι, αγνοώντας ότι ο εν λόγω άντρας είναι στην

πραγματικότητα ο γιος του. Σύμφωνα με μια αρχαία περιγραφή των αντιδράσεων του

ακροατηρίου σε αυτό το έργο, τα μέλη του ακροατηρίου ήταν πραγματικά αβέβαιη

για  το  αν  θα  διαπράξει  πυρετό  ή  θα  σταματήσει  εγκαίρως.

https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

Ο  David Wiles επισημαίνει  ότι  οι  παραδοσιακοί  μύθοι  της  Αρχαίας  Ελλάδας

αποτελούσαν κατά κύριο λόγο μέρος της προφορικής παράδοσής του. Οι Έλληνες

αυτής  της  εποχής  ήταν  ένας  λογοτεχνικός  πολιτισμός,  αλλά  δεν  παρήγαγαν  ιερά

κείμενα.  Δεν  υπήρχαν οριστικές  ή  έγκυρες  εκδοχές  μύθων που καταγράφηκαν σε

κείμενα  και  διατηρήθηκαν  για  πάντα  σε  αμετάβλητη  μορφή.  Αντ  'αυτού

κυκλοφορούσαν πολλές παραλλαγές μύθων. Αυτές οι παραλλαγές προσαρμόστηκαν

σε  τραγούδια,  χορούς,  ποίηση  και  εικαστική  τέχνη.  Οι  ερμηνευτές  των  μύθων



μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν ελεύθερα το αρχικό τους υλικό για μια νέα δουλειά,

προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες ενός νέου ακροατηρίου ή ανταποκρινόμενοι σε μια

νέα κατάσταση. https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

Τα παιδιά στην Αρχαία Ελλάδα ήταν εξοικειωμένα με τους παραδοσιακούς μύθους

από μικρή ηλικία. Με βάση τα συγγράμματα του φιλόσοφου Πλάτωνα (περ. 428-347

π.Χ.), οι μητέρες και οι νηπιαγωγοί διηγούνται μύθους και ιστορίες στα παιδιά που

είναι υπό την ευθύνη τους. Αυτές οι γυναίκες ήταν επιφορτισμένες με την εκτροφή

παιδιών.  Φαίνεται  ότι  έπρεπε  να  βρουν  τρόπους  για  να  τονώσουν  τις  γλωσσικές

δεξιότητες  και  τις  φαντασίες  των  παιδιών.  Δεν  είχαν  πρόσβαση  στην  παιδική

λογοτεχνία  ή την τηλεόραση,  οπότε η λύση ήταν να στραφούν στην αφήγηση.  Ο

David Wiles τα  περιγράφει  ως  αποθήκη  μυθολογικής  γνώσης.

https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

Ο Μπρους Λίνκολν έχει επιστήσει την προσοχή στην εμφανή έννοια των όρων μύθος

και λογότυπα στα έργα του Ησίοδου. Στη Θεογονία, ο Ησίοδος αποδίδει στις Μούσες

την  ικανότητα  να  διακηρύσσουν  αλήθειες  και  να  αφηγούνται  αληθοφανή  ψεύδη

(ψευδαισθήσεις που μοιάζουν με αληθινά πράγματα). Το ρήμα που χρησιμοποιείται

για την αφήγηση των ψευδαισθήσεων στο κείμενο είναι  το λεγεϊν,  το οποίο είναι

ετυμολογικά  συνδεδεμένο  με  τα  λογότυπα.  Υπάρχουν  δύο  παραλλαγές  στη

χειρόγραφη παράδοση για το ρήμα που χρησιμοποιείται για να προκηρύξει αλήθειες.

Μια παραλλαγή χρησιμοποιεί  το  gerusasthai,  το  άλλο  mythesasthai.  Το τελευταίο

είναι μια μορφή του ρήματος mytheomai (να μιλήσει, να πει), που είναι ετυμολογικά

συνδεδεμένη με τον μύθο. Στα έργα και τις ημέρες, ο Ησίοδος περιγράφει τη διαμάχη

του  με  τον  αδελφό  του  Περσέ.  Αναγγέλλει  επίσης  στους  αναγνώστες  του  την

πρόθεσή του να πει αληθινά πράγματα στον αδελφό του. Το ρήμα που χρησιμοποιεί

για  να  πει  την  αλήθεια  είναι  το  mythesaimen,  μια  άλλη  μορφή  του  μυθίομαι.

https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

Ο Λίνκολν συνάγει το συμπέρασμα ότι ο Ησίοδος συνέδεσε την "ομιλία του μύθου"

(όπως λέει ο Λίνκολν) με την αλήθεια. Ενώ συνέδεσε την "ομιλία των λογοτύπων" με

το  να  λέει  ψέματα  και  να  κρύβει  τις  αληθινές  σκέψεις  (διαλυτοποίηση).  Το

συμπέρασμα  αυτό  ενισχύεται  από  τη  χρήση  του  πληθυντικού  λογοτύπου  (ο

πληθυντικός λογότυπος) σε άλλα σημεία των έργων του Ησιόδου. Τρεις φορές ο όρος



συνδέεται  με  τον  όρο "σαγηνευτικό"  και  τρεις  φορές  με  τον  όρο "ψεύτικα".  Στη

γενεαλογία του για τους θεούς, ο Ησίοδος απαριθμεί λογούς μεταξύ των παιδιών της

Έρις, τη διαμαρτυρία των θεών. Τα παιδιά του Eris είναι δυσοίωνες μορφές, οι οποίες

προσωποποιούν  διάφορες  φυσικές  και  λεκτικές  μορφές  σύγκρουσης.

https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

Ένας μύθος  μπορεί να είναι  συλλογική πεποίθηση που δεν έχει  καμία βάση στην

πραγματικότητα. Αυτή η χρήση, η οποία είναι συχνά υποτιμητική, προέκυψε από την

επισήμανση των θρησκευτικών μύθων και των πεποιθήσεων άλλων πολιτισμών ως

λανθασμένων,  αλλά έχει  εξαπλωθεί  και  στις  μη  θρησκευτικές  πεποιθήσεις.  Λόγω

αυτής της λαϊκής και υποκειμενικής χρήσης λέξεων, πολλοί άνθρωποι προσβάλλουν

όταν  οι  αφηγήσεις  που  πιστεύουν  ότι  είναι  αληθινοί  αποκαλούνται  μύθοι.

https://en.wikipedia.org/wiki/Myth

3 Βιογραφία Αισώπου

Ο Αίσωπος  (6ος  αιώνας  π.Χ.),  η  θρυλική  ελληνική  πηγή  πάνω από  600  μύθων,

συμπεριλαμβανομένης  της χελώνας και  του λαγού,  γραμμένη από την προφορική,

έχουν  μεταφραστεί  στα  αγγλικά  από  πολλούς  συμπεριλαμβανομένου  του  Rev.

George Fyler Townsend (1814-1900 ) και Ambrose Bierce (1842-1914). Μέσα από

τη χρήση (κυρίως) ζωικών πρωταγωνιστών, οι μύθοι του Αισώπου αποτελούνται από

απλές ιστορίες με ηθικές απολήξεις που υπερβαίνουν το χρόνο και τον τόπο, ώστε να

είναι τόσο σημερινές όπως ήταν πριν από χιλιετίες. Καθολικά δημοφιλή, εμπνέουν

ακόμα πολλές σύγχρονες ιστορίες, θεατρικά έργα και ταινίες. (C.D. Merriman, 2006)

Η ζωή του Αισώπου περιέχει κάποιες αντιφατικές λεπτομέρειες της ζωής του, αν και

συμβάλλει στις μυθικές του αναλογίες. Η θέση της γέννησής του είναι ανοιχτή σε

πολλές εικασίες, αν και στις δυνατότητες περιλαμβάνονται οι αρχαίες αποικίες της

Θράκης,  της Φρυγίας, της Αιθιοπίας, της ελληνικής  νήσου Σάμου, της πόλης των

Αθηνών και της Σάρδης, της πρωτεύουσας της Λυδίας. Το όνομά του προέρχεται από

το αρχαϊκό ελληνικό "Ethiop" σε σχέση με ένα άτομο αφρικανικής καταγωγής. Η

πρώτη  γνωστή  αναφορά  στον  άνθρωπο  Aesop  περιέχεται  στον  ιστορικό  του

Ηρόδοτου (c.425). Υπάρχουν πολλές άλλες αναφορές για τη ζωή του στην ελληνική



λογοτεχνία,  συμπεριλαμβανομένων  των  συγγραφέων  Αριστοφάνη,  Ξενοφώντα,

Πλάτωνα και Αριστοτέλη.  Γεννημένος  στη δουλεία και απεικονισμένος  σε μερικά

γλυπτά με φυσική παραμόρφωση, αναφέρεται επίσης ότι σε νεαρή ηλικία υπέστη ένα

εμπόδιο  ομιλίας,  εξαλείφοντας  με  θαυματουργό  τρόπο  μια  θεότητα.  Τελικά

απελευθερώθηκε από τον δάσκαλό του Ιάδων, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Πιθανότατα

λόγω  του  γραμματισμού  και  του  πνεύματος.  Ωστόσο,  λόγω  της  συντριπτικής

έλλειψης αποδείξεων της ζωής του, πολλοί λόγιοι, συμπεριλαμβανομένου του Martin

Luther  (1483-1546),  αρνούνται  την  ύπαρξή  του.  Η  χρήση  του  επίθετου  Aesopic

χρησιμοποιείται  μερικές  φορές  για  διφορούμενη  ή  αλληγορική  πολιτική  αναφορά

λόγω λογοκρισίας. ή για ιστορίες στη λογοτεχνική παράδοση που δεν δόθηκαν σε

κάποιον συγκεκριμένο συγγραφέα. (C.D. Merriman, 2006)

Λέγεται ότι ο Αίσωπος απέφυγε πολλές φορές την τιμωρία για την ανυπακοή του και

την ανάρρωσή του από την ικανότητά του να αντέχει στους κατηγορούμενους του με

μια έξυπνη σειρά φράσης, επισημαίνοντας τις ειρωνείες και την υποκρισία τους. Στις

δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με την ηθική προς τους κοινούς ανθρώπους, μερικές

φορές μίλησε εναντίον της δομής της εξουσίας της εποχής του, χρησιμοποιώντας το

δώρο του για σαρκασμό και έξυπνο αποχαιρετισμό για να καταπνίξει τους επικριτές

του. Οι βάτραχοι που ζητούν έναν βασιλιά είναι η προσπάθειά του να αποτρέψει τους

ανθρώπους  από  την  ανατροπή  του  αρχηγού  τους.  Είναι  επικριτικός  σε  μια

αποσταθεροποιητή  και  χρησιμοποιεί  ένα  σκυλί  για  να  απεικονίσει  την  παράλογη

απληστία.  Ως  ελεύθερος  άνθρωπος  μίλησε  με  αριστοκράτες,  φιλόσοφοι  και

βασιλιάδες. Από το αγόρι του ποιμένα και τον λύκο έχουμε σήμερα την παροιμιώδη

φράση «το αγόρι που φώναξε λύκος», το οποίο αποτελεί παράδειγμα για το μάθημα

ζωής που λέει ψέματα, οδηγεί στο να χάσουμε την αξιοπιστία, ότι κάποιος "μαζεύει

αυτό που σπέρνεις". Το Oak Tree και τα Καλάμια χρησιμοποιούν στοιχεία της φύσης

και έτσι έχουμε το ρητό "επιβίωση του πιο δυνατού". Οι ιστορίες παρέχουν πολλές

αλληγορικές  αναφορές  και  πρακτικές  συμβουλές  για  τα  σύγχρονα  ανθρώπινα

ζητήματα όπως η πολιτική και η αυτογνωσία. (C.D. Merriman, 2006)

Παρόλο  που  αμφισβητείται  ευρέως,  ο  θάνατος  του  Αισώπου  αποδίδεται  μερικές

φορές στην κλοπή του χρυσού ή αργύρου κύπελλο, η ποινή του για το έγκλημα να

ρίχνεται από έναν γκρεμό στους Δελφούς. Προφήτευσε: «Μπορεί να με σκοτώσεις,

αλλά  ο  άδικος  θάνατός  μου  θα  σου  φέρει  μεγάλη  ατυχία»  και  ο  Μαντείο  του



Απόλλωνα επιβεβαίωσε στους Δελφούς ότι ο εξευτελισμός που ακολούθησε, ο λιμός

και ο πόλεμος προκλήθηκαν από το θάνατό του. (C.D. Merriman, 2006)

Οι  Μύθοι  του  Αισώπου έχουν  ειπωθεί  και  επαναληφθεί,  στη  συνέχεια  αμέτρητες

φορές ως μορφή ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.  Τα ανεκδοτικά και κωμικά σκίτσα

ήταν  καθημερινές  μορφές  διασκέδασης  στην  αρχαία  Αθήνα  και  τους  Δελφούς.

Σήμερα τα έργα αυτά περιβάλλουν πολλά βασίλεια της ζωής, όπως η ψυχολογία, η

πολιτική, η πνευματικότητα, η εκπαίδευση, η υγεία και η ευημερία. Είτε ο ίδιος ο

άντρας είτε ο Αίσωπος στη σύγχρονη δομή των μελετητών, ενώ η επιρροή και το

σχόλιό του στην ανθρώπινη συμπεριφορά έχουν εδραιωθεί σταθερά. (C.D. Merriman,

2006)

4 Αναφορά, περιεχόμενα, διδάγματα ( στόχοι )

4.1.1 Η χελώνα και ο λαγός

Η ιστορία: Ένας λαγός καυχιέται για την ταχύτητά του μπροστά από τα άλλα ζώα

και  προκαλεί  σε κάποιον  από αυτούς  να τον  αγωνιστεί.  Μια  χελώνα  δέχεται  την

πρόκλησή του. Αρχικά ο λαγός σκέφτεται ότι είναι ένα αστείο, αλλά η χελώνα είναι

σοβαρή.  Έτσι,  σύντομα  μετά  την  έναρξη  του  αγώνα,  ο  λαγός  τρέχει  με  μεγάλη

ταχύτητα και για να κάνει τη διασκέδαση της χελώνας, αποφασίζει να πάρει έναν

υπνάκο. Η χελώνα συνεχίζει αργά να πηγαίνει και να πηγαίνει. Όταν ο λαγός ξυπνάει,

παρατηρεί ότι η χελώνα είναι κοντά στην τελική θέση και δεν κερδίζει τον αγώνα.

Το μάθημα: Αργή και σταθερή κερδίζει τον αγώνα. Μερικές φορές στη ζωή, μπορεί

να φανεί όπως άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται μπροστά σου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι

εμπόδιο θα μπορούσε να τους σταματήσει στις διαδρομές τους. Είναι σημαντικό να

συνεχίζει κάποιος προς τα εμπρός και μια μέρα θα φτάσει στον στόχο του.

4.1.2 Τα μυρμήγκια και ο τζίτζικας

Η ιστορία: Ένας τζίτζικας ξόδεψε το καλοκαίρι τραγουδώντας και χορεύοντας, ενώ

μια ομάδα μυρμηγκιών εργάστηκε σκληρά όλο το καλοκαίρι συλλέγοντας φαγητό για

το χειμώνα.  Δεν καταλαβαίνει  γιατί  τα μυρμήγκια δουλεύουν τόσο σκληρά. Όταν

έρχεται  ο χειμώνας,   πεθαίνει  από την πείνα και  βλέπει  το μυρμήγκι  να σερβίρει



φαγητό για να επιβιώσει. Κατόπιν καταλαβαίνει γιατί τα μυρμήγκια δούλευαν τόσο

σκληρά.

Το  μάθημα:  Υπάρχει  χρόνος  για  δουλειά  και  χρόνος  για  διασκέδαση.  Ακριβώς

επειδή δεν νομίζει κάποιος ότι κάτι είναι σημαντικό τώρα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να

το αγνοήσει .

4.1.3 Το σκυλί και η σκιά

Η ιστορία: Ένα σκυλί περπατάει σπίτι με ένα κομμάτι κρέατος στο στόμα του. Όταν

πηγαίνει  σπίτι,  διασχίζει  ένα  ποτάμι  και  κοιτάζει  μέσα  στο  νερό.  Σφάλλει  τον

προβληματισμό του για ένα άλλο σκυλί και θέλει το κρέας του. Αλλά καθώς ανοίγει

το στόμα του, το κρέας πέφτει στο ποτάμι και δεν το ξαναβλέπει ποτέ.

Το μάθημα: Είναι λάθος να είναι κάποιος άπληστος. Πρέπει πάντα προσπαθούμε να

είμαστε καλύτεροι και να έχουμε μεγαλύτερα πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να

αναλογιστεί κάποιος τα πράγματα που έχει και να μην τα θεωρεί δεδομένά. Επειδή

μια  μέρα μπορεί  να  καταλήξει  με  τίποτα  αλλά να  λυπάται  για  πράγματα που θα

μπορούσε να κάνει.

4.1.4 Το γεράκι και η κανάτα

Η ιστορία: Ένα διψασμένο γεράκι συναντά μια κανάτα γεμάτη με νερό. Αλλά όταν

βάζει το ράμφος στο στόμιο της κανάτας, δεν μπορεί να φτάσει στο νερό. Συνεχίζει

να προσπαθεί  αλλά στη συνέχεια παραιτείται.  Στην συνέχεια  έρχεται  με μια ιδέα,

συνεχίζει  να  ρίχνει  βότσαλα  στην  κανάτα,  σύντομα  το  νερό  ανεβαίνει  μέχρι  την

κορυφή και του είναι σε θέση να σβήσει τη δίψα του.

Το μάθημα: Λίγο προς το τέλος κάνει το τέχνασμα. Η επιμονή είναι το κλειδί για την

επίλυση οποιουδήποτε  προβλήματος.  Εάν η πρώτη λύση δεν  λύσει  το  πρόβλημα,

υπάρχει μια άλλη λύση!

4.1.5 Τα δύο καβούρια

Η ιστορία: Δύο καβούρια, μια μητέρα και ένα παιδί περπατούν στην άμμο. Η μητέρα

καβούρι κατηγόρησε το παιδί της για το λάθος περπάτημα και του λέει να περπατήσει

πιο χαριτωμένα. Ο παιδί καβούρι εξηγεί ότι δεν ξέρει πώς και ζητά από τη μητέρα

του να του δείξει. Ο μητέρα δεν μπορεί να βαδίσει η ίδια.



Το μάθημα:  Το παράδειγμα είναι πιο ισχυρό από την αρχή. Κανείς δεν συμπαθεί

κάποιον  που  του  ζητάει  να  κάνει  κάτι  που  δεν  κάνει  ο  ίδιος.  Πριν  υπάρξουν

αδικαιολόγητες απαιτήσεις, είναι καλή ιδέα να είναι σε θέση ο ίδιος να κάνει αυτό το

πράγμα πρώτα. 

4.1.6 Το κουνούπι και ο ταύρος 

Η ιστορία: Ένα κονούπι εγκαθίσταται στο κέρατο ενός Ταύρου. Μετά από λίγο το

κουνούπι αποφασίζει να πετάξει. Πριν φύγει, ρωτάει τον ταύρο εάν είναι εντάξει για

να φύγει. Ο ταύρος δεν το γνώριζε ακόμη και  έτσι απαντάει: "Δεν ήξερα ότι ήρθες

και δεν θα σε χάσω όταν φύγεις".

Το μάθημα: Μερικοί άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη συνέπεια στα μάτια τους παρά στα

μάτια των γύρων τους. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος ασήμαντος, αλλά

μερικές  φορές  τα  πράγματα  που  μπορεί  κάποιος  να  πεί,  μπορεί  να  μοιάζουν  με

ανοησίες. 

4.1.7 Το ελάφι και ο κυνηγός

Η ιστορία: Ένα ελάφι πίνοντας νερό σε ένα ποτάμι, θαυμάζε τα όμορφα κέρατα του.

Στη συνέχεια, παρατηρεί πόσο μικρά και αδύναμα φαίνονται τα πόδια του. Ακριβώς

τότε από το πουθενά, ένας κυνηγός πλησιάζει και βγαίνει ένα βέλος. Το ελάφι τρέχει

μακριά στο δάσος και συνειδητοποιεί ότι χάρη στα πόδια του επιβίωσε. Ενώ κοιτάζει

τα πόδια του, τα κέρατα του πιάνονται στα δέντρα. Ο κυνηγός τραβάει το ελάφι και

το σκοτώνει.

Το μάθημα:  Συχνά περιφρονούν τι είναι πολύ χρήσιμο για εμάς. Για παράδειγμα,

πάντα μισούσα να είμαι ήσυχος. Δεν μου άρεσε να μιλάω δημόσια ή να κάνω hang

out με φίλους.  Αργότερα, συνειδητοποίησα ότι η ηρεμία σημαίνει  ότι  όταν μιλάς,

περισσότεροι άνθρωποι ακούνε τις ιδέες σου. Και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι

προτιμούν  να  περνούν  έξω με  πιο  αθόρυβους  ανθρώπους,  λόγω  των  στενότερων

σχέσεων που μπορείτε να διαμορφώσετε μαζί τους. Έτσι, βλέπετε,  οι μεγαλύτερες

αδυναμίες  μας  μπορούν  επίσης  να  είναι  οι  δυνάμεις  μας.  Ένας  τρόπος  να

εγκατασταθούμε στον κόσμο.

4.1.8 Το λιοντάρι, ο γάιδαρος και η αλεπού



Η ιστορία: Ένα λιοντάρι, η αλεπού και ένας γάιδαρος πάνε όλοι για κυνήγι. Όλοι

συγκεντρώθηκαν  με  μια  τεράστια  ποσότητα  φαγητού  και  τώρα  έπρεπε  να

αποφασίσουν πώς να το χωρίσουν. Το Λιοντάρι ζήτησε από τον γάιδαρο να διαιρέσει

το φαγητό. Έτσι, ο γάιδαρος αποφάσισε να διαιρέσει το φαγητό εξίσου. Αυτό έκανε

το Λιοντάρι, τον βασιλιά των θηρίων, θυμωμένο και με το πόδι του σκότωσε τον

γάιδαρο. Το Λιοντάρι ζήτησε από την Αλεπού να διαιρέσει το φαγητό. Η αλεπού δεν

έχασε χρόνο. Έδωσε γρήγορα ένα τεράστιο σωρό στο Λιοντάρι και κρατούσε μόνο

ένα μικρό κομμάτι για τον εαυτό της. Το Λιοντάρι ζήτησε από την Αλεπού, ποιος της

δίδαξε  να  χωρίζει  τόσο  δίκαια.  Η  απάντηση  της  αλεπούς  ήταν,  έμαθα  από  τον

γάιδαρο.

Το  μάθημα:  Μάθετε  από  τις  δυστυχίες  των  άλλων.  Η  αποτυχία  στη  ζωή  είναι

εντάξει,  εφ 'όσον μαθαίνετε  από αυτό.  Ρίξτε  μια ματιά  στα  λάθη των άλλων και

σημειώστε.  Είναι  πάντα  σημαντικό  να  σκεφτείτε  τι  θα  μπορούσατε  να  κάνετε

καλύτερα ή ποια βήματα θα μπορούσατε να αποφύγετε στο μέλλον.

4.1.9 Ο βόρειος άνεμος και ο ήλιος

Η ιστορία:  Ο άνεμος  και  ο  ήλιος  υποστηρίζουν ότι  είναι  ισχυρότερηοι.  Ξαφνικά

βλέπουν έναν ταξιδιώτη να κατεβαίνει κάτω από το δρόμο. Αποφασίζουν να λύσουν

το επιχείρημά τους για το ποιος μπορεί να πάρει τον ταξιδιώτη για να πάρει το παλτό

του μακριά. Ο αέρας φυσάει τόσο σκληρά όσο μπορεί, αλλά ο ταξιδιώτης σφίγγει

ακόμη περισσότερο το παλτό του. Τότε ο Ήλιος ακτινοβολεί απαλά τις ακτίνες του. Ο

ταξιδιώτης αισθάνεται ξαφνικά ζεστός και τελικά αφαιρεί το παλτό του. Δηλώνοντας

τον Ήλιο, ως νικητή.

Το μάθημα: Το πείσμα είναι καλύτερο από τη δύναμη. Ένας καλός, ήπιος τρόπος

όπως του  Ήλιου  είναι πάντα καλύτερος από τις κρύες απειλές και τη δύναμη. Έτσι,

εάν  χρειάζεστε  κάτι  από κάποιον,  είναι  καλύτερο να είστε  καλοί  και  ταπεινοί  να

φωνάξετε σε αυτούς. Όπως θα διαπιστώσετε, θα απαντήσουν καλύτερα.

4.1.10 Το λιοντάρι και το ποντίκι

Η  ιστορία: Ένα  λιοντάρι  κοιμάται  γρήγορα  μέχρι  να  τον  ξυπνήσει  ποντίκι.  Το

Λιοντάρι ανοίγει τη μεγάλη του γνάθο για να τον καταπιεί. Αλλά το ποντίκι ικετεύει

το Λιοντάρι να ξανασκεφτεί, καθώς μπορεί να γίνει χρήσιμο στο μέλλον. Το Λιοντάρι



γελά στην ιδέα και τον αφήνει να φύγει. Κάποια στιγμή αργότερα, το Λιοντάρι είναι

παγιδευμένο σε μια παγίδα από κάποιους Κυνηγούς. Εκείνη τη στιγμή το ίδιο ποντίκι

περνάει και παρατηρεί το Λιοντάρι παγιδευμένο. Πηγαίνει και μασάει το σχοινί για

να απελευθερώσει το Λιοντάρι. Το ποντίκι χαμογελάει και λέει, δεν είχα δίκιο;

Το μάθημα:  Οι  απλοί  φίλοι  μπορεί  να  αποδειχθούν  εξαιρετικοί  φίλοι.  Ποτέ  δεν

γνωρίζετε ποιος θα αποδειχθεί χρήσιμος στο μέλλον. Είναι καλύτερο να διατηρείτε

τις καλές σχέσεις με όλους και να είστε ευγενικοί σε όλους. Ποτέ δεν ξέρετε πού θα

μπορούσε να σας οδηγήσει η καλοσύνη σας.

4.1.11 Ο Λύκος και ο Γερανός

Η ιστορία: Ένας λύκος έχει ένα κόκαλο κολλημένο στο λαιμό του. Προσλαμβάνει

γερανό για ένα μεγάλο ποσό χρυσού, για να βάλει το κεφάλι στο λαιμό του και να

αφαιρέσει  το  κόκκαλο.  Όταν  ο  Γερανός  απομακρύνει  το  κόκκαλο,  απαιτεί  την

ανταμοιβή του.  Ο Λύκος  χαμογελάει  και  απαντά,  σίγουρα σας  έχει  δοθεί  αρκετή

ανταμοιβή από μένα να μην σας τρώω.

Το  μάθημα:  Μην  περιμένετε  ανταμοιβή  όταν  υπηρετείτε  τους  πονηρούς.  Εάν

βοηθήσετε κάποιον, είναι έξω από την καλοσύνη της δικής σας καρδιάς. Επομένως,

αν  δεν  ανταμειφθείτε  για  τις  καλές  σας  πράξεις,  να  είστε  ευγνώμονες  ότι  η

κατάστασή σας δεν είναι χειρότερη. Είναι εγωιστικό να νομίζεις ότι θα ανταμειφθείς

σε όλες τις καταστάσεις καλοσύνης. Μερικές φορές πρόκειται για την οικοδόμηση

μιας θετικής σχέσης με αυτό το άτομο και όχι για την ανταμοιβή.

5 Εκπαιδευτικές εφαρμογές των μύθων του Αισώπου

Οι άνθρωποι  μαθαίνουν συνδέοντας νέες  ιδέες  και  πληροφορίες με  τα υπάρχοντα

σχήματα  και  κατανοήσεις  τους.  Έτσι,  η  εκμάθηση  των  μαθητών  σχετικά  με  τις

ομαδικές διαδικασίες διευκολύνεται από το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν

συμμετάσχει σε ομάδες.

Οι  σπουδαστές  θυμούνται  ποιες  ομάδες  ήταν  πιο  επιτυχημένες  από  άλλες  και  η

παρουσίαση εννοιολογικού υλικού τους βοηθά να καταλάβουν γιατί προέκυψαν αυτά



τα αποτελέσματα. Οι καθηγητές στρατηγικής διαχείρισης που επιφορτίζονται με τη

διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών αντιμετωπίζουν μια πρόκληση, επειδή λίγοι

από  αυτούς  τους  φοιτητές  έχουν  εμπειρία  με  οργανωτικές  αποφάσεις  «μεγάλης

εικόνας»  (W.  Weick,  2003).  Οι  καθηγητές  αυτοί  πρέπει  να  βρουν  δημιουργικούς

τρόπους  για  να  ξεπεράσουν  την  έλλειψη  εξοικείωσης  των  σπουδαστών  με  τη

στρατηγική  διαχείριση,  προκειμένου  να  διδάξουν αποτελεσματικά  τις  στρατηγικές

έννοιες.

Η  ιστορία  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  αποτελεσματική  συσκευή  στρατηγικής

διαχείρισης  της  εκπαίδευσης,  διότι  οι  ιστορίες  συμβάλλουν  στην επικοινωνία  των

πολυδιάστατων εννοιών με ένα συνοπτικό τρόπο (Henricks, 2001, Whitney,  2000).

Για  παράδειγμα,  οι  Barnett  και  Hansen  (1996)  χρησιμοποιούν  την  ιδέα  της  Red

Queen από το Lewis Carroll's Through the Glass, για να απεικονίσουν το σημερινό

ανταγωνιστικό τοπίο. Καθώς η νεαρή Αλίκη προχωρά στο ταξίδι της, συναντά ένα

παιχνίδι  σκακιού  σε  μέγεθος  ζωής  στο  οποίο  γίνεται  συμμετέχων.  Με  μεγάλη

απογοήτευση,  καθώς το  τουρνουά εξελίσσεται,  η  Αλίκη αρχίζει  να παρατηρεί  ότι

εκτός από την κίνηση των παικτών, η ίδια η σκακιέρα κινείται  και παρ’ όλο που

τρέχει, φαίνεται στάσιμος. Η Κόκκινη Βασίλισσα αποκρίνεται ότι η Αλίκη πρέπει να

είναι από έναν αργό κόσμο επειδή σε έναν γρήγορο κόσμο κάποιος πρέπει να τρέξει

μόνο για να μείνει ακίνητος. Άλλες εφαρμογές της κλασσικής λογοτεχνίας για την

απεικόνιση  των  εννοιών  της  διαχείρισης  περιλαμβάνουν  τη  χρήση  του  Stevenson

(1996) του Henry V και Richard III του Shakespeare για την αντίθεση διαφορετικών

μορφών ηγεσίας και της χρήσης του Bumpus (2000) των μυθιστοριογράφων και των

αδελφών για τη διδασκαλία της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Για να αξιοποιήσουμε αυτή την ιδέα, τονίζουμε τις παραβολές του Αισώπου. Παρά το

γεγονός  ότι  έχουν  επινοηθεί  πριν  από  χιλιάδες  χρόνια,  αυτές  οι  παραβολές  είναι

γνωστές,  ιδιαίτερα  στις  δυτικές  πολιτιστικές  ομάδες.  Οι  διάσημοι  δάσκαλοι

(συμπεριλαμβανομένου του Αισώπου και του Ιησού) έχουν παραδεχτεί τις παραβολές

ως παιδαγωγικά εργαλεία, επειδή μεταφέρουν πλούσια μαθήματα σε μορφή που είναι

οδυνηρή,  απλή  και  αξέχαστη.  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  υποδεικνύουν  ότι  οι

παραβολές  μπορούν να συμβάλουν στην εισαγωγή βασικών θεμάτων στρατηγικής

διαχείρισης σε μαθητές που δεν διαθέτουν πραγματική σχετική εμπειρία. Παρακάτω,

παρουσιάζονται μια σειρά ιστοριών που αντιστοιχούν στους τέσσερις κύριους τομείς

θεματικής στρατηγικής διαχείρισης που προσδιορίστηκαν από τον Summer και τους



συναδέλφους  του  (1990).  Η  στρατηγική  μιας  επιχείρησης  αντανακλά  επιλογές

σχετικά με το φάσμα των επιχειρήσεων στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση

και την ανταγωνιστική προσέγγιση που χρησιμοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις (Porter,

1980, Summer et al., 1990). Η ηγεσία και η οργάνωση αναφέρονται στον ρόλο των

ανθρώπων, των στόχων, των δομών και άλλων οργανωτικών στοιχείων που μπορούν

να  βοηθήσουν  μια  επιχείρηση  να  ευημερήσει.  Ο  τομέας  στρατηγικής  διαχείρισης

υποθέτει  ότι  το περιβάλλον επηρεάζει  την  επιλογή στρατηγικών μιας  επιχείρησης

(Dess,  Ireland,  & Hitt,  1990).  Και  οι  τρεις  από αυτές  τις  περιοχές  πιστεύεται  ότι

διαμορφώνουν τις οργανωτικές επιδόσεις.

Παρακάτω παρουσιάζεται  πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κλασσικοί ελληνικοί

μύθοι  του Αισώπου για να απεικονίσουν και να διδάξουν διάφορες βασικές αρχές

στρατηγικής διαχείρισης στην ζωή ενός ανθρώπου. 

Ο γάιδαρος και ο τζίτζικας: Το πρόβλημα της ακινησίας των πόρων

Η βασισμένη  στους  πόρους  άποψη της  επιχείρησης  (RBV) είναι  μια  από τις  πιο

σημαντικές προοπτικές στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης. Η ουσία της ιδέας

RBV είναι ότι οι μοναδικές δέσμες πόρων καθορίζουν τις επιχειρήσεις και ότι αυτές

οι  ιδιοσυγκρασιακές  δέσμες  επιτρέπουν  σε  ορισμένες  επιχειρήσεις  να ξεπεράσουν

τους άλλους (Barney, 1991). Μια κεντρική ιδέα RBV μπορεί να παρουσιαστεί με την

ιστορία του Αισώπου για τον γάιδαρο και τα τζιτζίκια.

Στον μύθο αυτό, όπου ένας γάιδαρος μαγεμένος από το τραγούδι κάποιου μελωδικού

τζίτζικα επιθυμούσε να αποκτήσει την ικανότητά τους σε αυτόν τον τομέα. Όταν ο

γάιδαρος ρώτησε τους τζίτζικες που τους επέτρεψαν να τραγουδήσουν τόσο γλυκά,

αποκάλυψαν ότι μόνο στην πρωινή δροσιά έτρωγαν. Σε μια προσπάθεια να μιμηθεί

τους τζίτζικες, ο γάιδαρος άρχισε να ακολουθεί τις προσταγές τους. Στη συνέχεια, ο

γάιδαρος πέθανε σύντομα από την πείνα.

Ο  μύθος  αυτός  απεικονίζει  την  έννοια  της  ακινησίας  των  πόρων.  Η  κλασική

οικονομική  σκέψη  υποδηλώνει  ότι  οποιοσδήποτε  πόρος  που  οδηγεί  σε

βραχυπρόθεσμη ανισορροπία μπορεί  να μιμηθεί  μέσω της απόκτησης πόρων στην

ανοικτή αγορά. Από αυτή την προοπτική, ο γάιδαρος θα πρέπει να είναι σε θέση να

αναπαράγει τα τραγούδια του τζίτζικα. Αντίθετα, η RBV ισχυρίζεται ότι το σύνολο

των πόρων μιας επιχείρησης είναι το κλειδί για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους;

Έτσι,  η  αγορά  οποιουδήποτε  μεμονωμένου  πόρου  μπορεί  να  μην  οδηγήσει



αναγκαστικά σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ανώτερη απόδοση. Όπως και στον

μύθο,  μια  προσπάθεια  αλληλεπικάλυψης  που  σταθεροποιείται  σε  μία  μόνο  πτυχή

μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα.

Το λιοντάρι και το δελφίνι: Μια ιστορία συγχωνεύσεων και συμμαχιών

Μια άλλη ιστορία λέει για μια συμμαχία που χτίστηκε ανάμεσα σε ένα λιοντάρι και

ένα δελφίνι καθώς το λιοντάρι είδε το δελφίνι να πετάει στην επιφάνεια του νερού

μια μέρα. Το λιοντάρι σκέφτηκε ότι επειδή ήταν βασιλιάς των θηρίων και το δελφίνι

βασίλεψε πάνω από το νερό, θα έπρεπε να γίνουν φίλοι και σύμμαχοι. Το δελφίνι

συμφώνησε. Σύντομα το λιοντάρι μπλέχτηκε με έναν άγριο ταύρο και κάλεσε την

υποστήριξη του φίλου του.  Αν και το δελφίνι  ήταν περισσότερο από πρόθυμο να

ακολουθήσει τη συμφωνία τους, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε τρόπος να φύγει από τη

θάλασσα.  Το λιοντάρι  τον  κατηγόρησε σύντομα ότι  ήταν προδότης  και  η  εταιρία

διαλύθηκε.

Αυτή η ιστορία απεικονίζει μερικά από τα προβλήματα που πλήττουν τις σύγχρονες

στρατηγικές συμμαχίες: Ορισμένοι συνδυασμοί είναι απλά ανυπόφοροι, συχνά επειδή

οι εταίροι είναι ασυμβίβαστοι. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συμμαχιών, των

συγχωνεύσεων  και  των  εξαγορών  έχει  αυξηθεί  δραματικά  τα  τελευταία  χρόνια,

πολλές  εταιρείες  έχουν  συνειδητοποιήσει  ότι  τα  αποτελέσματά  τους  ήταν  συχνά

λιγότερο από επιθυμητά. Ένα πρόσφατο άρθρο στην Wall Street Journal σημείωσε

ότι πολλές από τις συγχωνεύσεις στη δεκαετία του 1990 έχουν οδηγήσει σε spin-off

και  λιγότερα  από  το  μισό  δείγμα  700  συγχωνεύσεων  που  μελετήθηκαν  από  την

KPMG μεταξύ 1996 και 1998 αύξησαν την αξία των μετόχων (Frank, 2002).

Το μερίδιο του Λέοντα: Εφαρμογές στην Ποιότητα

Οι  μύθοι  του  Αισώπου παρέχουν  επίσης  ένα  μοναδικό  πλαίσιο  για  τη  συζήτηση

στρατηγικών  θεμάτων,  όπως  η  σημασία  της  ποιότητας  στην  παραγωγή.  Σε  μια

ιστορία, όλα τα ζώα του ζωικού βασιλείου διαμαρτύρονταν για το ποια από τα ζώα θα

μπορούσαν να παράγουν τον μεγαλύτερο αριθμό γόνων κατά τη γέννησή τους και

πήγαν στη λεία για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους.  Αφού ρώτησαν τη λέαινα

πόσα  είχε  γεννήσει,  απάντησε  "ένα,  αλλά  αυτό  είναι  ένα  λιοντάρι."  Μια  τέτοια

ιστορία  καταδεικνύει  ότι  ακόμη  και  σε  τέτοια  ηλικία,  η  ποιότητα  του  Αισώπου

αναγνωρίστηκε ως αρετή. Υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος ο Αίσωπος, ως σκλάβος, είχε

πιθανώς συνειδητοποιήσει ότι η αξία της ανώτερης παραγωγής κατά την εκτέλεση



καθημερινών  καθηκόντων  μπορεί  να  διασαφηνίσει  ακόμη  περισσότερο  αυτό  το

μάθημα. Εκτέλεσε τα καθήκοντά του με τέτοια επιμέλεια και αριστεία που κέρδισε

τελικά  την  ελευθερία  του  (Temple,  1998).  Μαζί,  αυτός  ο  μύθος  και  το  βινιέτα

παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Αίσωπος γνώριζε περισσότερο την έννοια της

ποιότητας και τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ποιότητα. 

Ο Μίλερ, ο γιος του και η γέφυρά του: Μαθήματα στρατηγικής κατεύθυνσης

Μία  από  τις  συμβολές  του  στρατηγικού  τομέα  διαχείρισης  είναι  η  συστηματική

μελέτη των κορυφαίων στελεχών και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της οργάνωσης.

Ένα  διαρκές  μάθημα  είναι  ότι  οι  διαχειριστές  πρέπει  να  καθορίζουν  σαφή

κατεύθυνση. Αυτό το σημείο απεικονίζεται στον μύθο του μυλωνά, του γιου του, και

του  γαϊδάρου.  Σε  αυτή  την  ιστορία,  ένας  μυλωνάς  και  ο  γιος  του  οδήγησαν  τον

γάιδαρό τους στην αγορά για πώληση. Συναντήθηκαν σύντομα μια ομάδα κοριτσιών

που τους κοροϊδεύουν για το περπάτημα, όταν μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν.

Αφού  άκουσε  τα  γέλια  τους,  ο  γέρος  αμέσως  έδωσε  εντολή  στο  γιο  του  να

τοποθετήσει το ζώο. Λίγο αργότερα, μια ομάδα ανδρών είχε ένα σοβαρό επιχείρημα

και ένας από τους άνδρες πρότεινε ότι η σημερινή γενιά δεν είχε κανένα σεβασμό

προς τους ηλικιωμένους. Κατόπιν αυτής της γνώμης, ο πατέρας είπε στο αγόρι να

κατεβάσει  το  ζώο  και  άρχισε  να  οδηγεί.  Προχώρησαν  σε  μικρή  απόσταση  και

συνάντησαν μια ομάδα γυναικών και παιδιών. Πολλές από τις γυναίκες πρότειναν ότι

ήταν  τόσο  γελοίος  και  τεμπέλης  ο  πατέρας  που  οδηγούσε,  ενώ  ο  νεαρός  γιος

αναγκάζεται  να  περπατήσει  μόνος  του.  για  άλλη  μια  φορά.  Ένας  άλλος

παρευρισκόμενος πρότεινε ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος ήταν ο

ιδιοκτήτης του θηρίου, κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ήταν σταθμισμένος. Στην

πραγματικότητα, θα ήταν πιο λογικό για τον άνθρωπο και ο γιος του να φέρει τον

γάιδαρο. Ακούγοντας αυτό, ο πατέρας και ο γιος του έδεσαν τα πόδια του ζώου μαζί

και τον έφεραν σε έναν πόλο. Καθώς περνούσαν μια γέφυρα κοντά στην πόλη, οι

κάτοικοι άρχισαν να μαζεύουν και να γελούν στο ανορθόδοξο θέαμα. Μεταξύ του

θορύβου και  της κατάστασης,  το θηρίο πέταξε και  κλώτσησε μέχρι  να πέσει  στα

σχοινιά μέσα στον ποταμό. Με τη γλώσσα στο μάγουλο, σημειώνουμε ότι η ηθική

της ιστορίας είναι ότι αν επιτρέψετε σε άλλους να υπαγορεύσουν τις ενέργειές σας,

μπορείτε  να  χάσετε  το  σύντροφό  σας.  Με  άλλα  λόγια,  ένας  ηγέτης  πρέπει  να

επικεντρώνεται  στο  πρωταρχικό  καθήκον  και  να  μην  επηρεάζεται  από  επιρροές

τέτοιες που δεν είναι καίριες για τη λειτουργία της οργάνωσης.



Το άλογο και ο γαμπρός: Εφαρμογές στην οργανωτική δομή

Ένα άλλο σημαντικό μάθημα της οργανωτικής  ηγεσίας μπορεί  να βρεθεί  από την

ιστορία  του  Αισώπου  για  το  άλογο  και  τον  γαμπρό.  Σε  αυτή  την  ιστορία,  ένας

ανέντιμος  διευθυντής  ενός  σταθερού  λίκνου  χρησιμοποίησε για  να κλέψει  και  να

πουλήσει  βρώμη συγκεκριμένου  αλόγου για  προσωπικό  κέρδος  σε  τακτική  βάση.

Ενώ ασχολείται με αυτή την ανέντιμη πρακτική, θα συνεχίσει φροντίζει το άλογο για

να τον κάνει να φαίνεται σε καλή κατάσταση.

Μετά από αυτή τη θεραπεία προχώρησε για κάποιο χρονικό διάστημα, το άλογο είπε

στον  γαμπρό  ότι  αν  ήθελε  να  κοιτάξει  καλά,  θα  έπρεπε  να  τον  τροφοδοτήσει

περισσότερο. Δύο μαθήματα μπορούν να συλλεχθούν από αυτή την παραβολή. Το

πρώτο  είναι  ότι  οι  διαχειριστές  πρέπει  να  είναι  προσεκτικοί  για  να  λάβουν  τις

ενέργειες που θα προωθήσουν τα αποτελέσματα που τελικά επιθυμούν να επιτύχουν

μέσα στην οργάνωσή τους. Το κλασικό άρθρο του Steven Kerr (1975), με τίτλο «Για

την απογοήτευση του Α, ενώ η Ελπίδα για το Β υπενθυμίζει στους διαχειριστές ότι,

ιστορικά,  οι  οργανώσεις  συχνά  δημιούργησαν  μια  αποσύνδεση  μεταξύ  των

οργανωτικών στόχων και των ενεργειών ατόμων στην οργάνωση που υποτίθεται ότι

προωθούν  αυτούς  τους  στόχους.  Για  παράδειγμα,  ο  Kerr  σημειώνει  ότι  τα

πανεπιστήμια ελπίζουν ότι οι καθηγητές θα καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για

τα  διδακτικά  τους  καθήκοντα,  αλλά  ανταμείβουν  τους  καθηγητές  σχεδόν  εξ

ολοκλήρου για την  έρευνα και  τις  δημοσιεύσεις.  Ένα δεύτερο μάθημα μπορεί  να

ληφθεί από τα σύγχρονα προβλήματα διακυβέρνησης. Το σκάνδαλο Enron και άλλοι

έχουν  καταδείξει  ότι  το  πρόβλημα  της  εμφάνισης  της  δουλειάς  σας  καλής,  ενώ

κρύβεται η μαζική διαφθορά είναι πραγματικά ένα κλασσικό δίλημμα που δημιουργεί

δηλητηριώδεις συνθήκες για τις οργανώσεις.

Η δέσμη των ραβδιών: Εφαρμογές σε όραμα και αποστολή

Ένα μάθημα στο όραμα και την αποστολή που ισχύει για τις σύγχρονες οργανώσεις

μπορεί να αντληθεί από την ιστορία της δέσμης ραβδιών. Σε αυτή την ιστορία, ένας

αγρότης επεξηγεί τη σημασία της ενότητας στους τρεις γιους του, που αγωνίζονται

συνεχώς. Για να τους διδάξει ένα μάθημα, ο αγρότης κάλεσε τους γιους του μαζί και

τους ζήτησε να τοποθετήσουν μια δέσμη ραβδιών πριν από αυτόν. Μετά τη δέσμευσή

τους,  ζήτησε από καθέναν  από τους  γιους  του να  προσπαθήσουν  να σπάσουν τη

δέσμη,  και  ο  καθένας  προσπάθησε  να  μη  χρησιμοποιήσει.  Τέλος,  ο  πατέρας



αποσυνέδεσε τη δέσμη και έδωσε στους γιους του τα ραβδιά για να σπάσουν ένα

προς ένα, το οποίο έκαναν με μεγάλη ευκολία. Ο πατέρας εξήγησε στους γιους του

ότι εάν παρέμεναν ενωμένοι, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τους εχθρούς τους να

τους νικήσουν.  Ωστόσο, εάν συνέχισαν να χωρίζονται μεταξύ τους,  θα είναι τόσο

εύκολο να σπάσουν όσο τα ραβδιά. Αυτή η ιστορία μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε

μερικές  από  τις  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζει  ο  σύγχρονος  πολυδιάστατος

οργανισμός.  Όταν η ανώτατη διοίκηση θέτει  μια σαφή κατεύθυνση, ο οργανισμός

μπορεί να υπερέχει. από την άλλη πλευρά, όταν η πολιτική και η καταπολέμηση της

μάχης  γίνουν  ο  κανόνας,  ο  οργανισμός  θα  συναντήσει  σημαντικές  δυσκολίες  και

πιθανή πτώση. Για παράδειγμα, η General Motors μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να

επεξηγήσει τα προβλήματα που μπορεί να συνοδεύουν οργανισμούς που στερούνται

σαφή ηγεσία. Η σημερινή κατάσταση κατεύθυνσης της General Motors απέχει πολύ

από  το  ενιαίο  στρατηγικό  σχέδιο  που  ξεκίνησε  για  πρώτη  φορά  ο  Alfred  Sloan

(Bourgeois, Duhaime, & Stimpert, 1999). Η ιδιοφυΐα του αρχικού σχεδίου του Sloan

ήταν ότι δεν υπήρχε σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων GM μοντέλων (Sloan, 1963).

Για  παράδειγμα,  το  1921,  το  χαμηλότερο  αυτοκίνητο  στη  γραμμή  GM (δηλ.  Το

Chevrolet) κοστίζει μεταξύ $ 450 και $ 600. Το πιο ακριβό αυτοκίνητο στη γραμμή

αυτή κοστίζει λιγότερο από το λιγότερο ακριβό Oakland (τώρα Pontiac),  το οποίο

κυμαινόταν  σε  τιμές  από  $  600  έως  $  900.  Σύμφωνα  με  πιο  πρόσφατη  ηγεσία,

ωστόσο, η στρατηγική κατεύθυνση της GM έχει  οδηγήσει σε σημαντική σύγχυση

μεταξύ  των  μαρκών  και  των  μοντέλων  τους  (Stern,  1995).  Στην  ουσία,  η  GM

ανταγωνίζεται τον εαυτό της σε πολλά σημεία τιμών, υποδηλώνοντας ότι η διοίκηση

της GM θα μπορούσε να επωφεληθεί από την απομνημόνευση του μαθήματος της

δέσμης ραβδιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το δρύινο και το καλάμι: Προσαρμογή σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα

Η ιστορία της βελανιδιάς και του καλαμιού βοηθά στην απεικόνιση των κρίσιμων

ζητημάτων  στον  τομέα  του  περιβάλλοντος.  Σε  αυτή  την  ιστορία,  μια  ισχυρή

βελανιδιά  ξεριζώθηκε  σε  μια  σκληρή  καταιγίδα  και  μεταφέρθηκε  εκεί  όπου

μεγάλωναν πολλά καλάμια. Η δρυς ήταν έκπληκτή που τόσα πολλά μικρά και μάλλον

εύθραυστα  καλάμια  είχαν  επιβιώσει  από  την  καταιγίδα,  ενώ  η  δύναμή  του  είχε

αποτύχει στις ίδιες συνθήκες.



Ο κάλαθος πρότεινε ότι αυτά τα γεγονότα δεν ήταν έκπληξη γιατί η καταπολέμηση

της καταιγίδας κατέστρεψε τη δρυ, αλλά τα καλάμια επέζησαν με την απόδοση και

την κάμψη στην παραμικρή αλλαγή στον άνεμο.  Αυτή η ιστορία καταδεικνύει  τη

σημασία της προσαρμογής, αντί να αντισταθεί ή να αγνοήσει, ορισμένες μετατοπίσεις

στο ανταγωνιστικό  περιβάλλον.  Για  παράδειγμα,  αντί  να ανησυχεί  για  το  πώς  το

Διαδίκτυο μείωσε τους φραγμούς εισόδου στον κλάδο των μεσιτών, η Merrill Lynch

αγκάλιασε τη νέα τεχνολογία δημιουργώντας τη δική της επιχείρηση ηλεκτρονικών

συναλλαγών.

Το γεράκι και η κανάτα : Μια ιστορία της καινοτομίας

Η  γνωστή  ιστορία  του  γερακιού  και  της  κανάτας  χρησιμεύει  επίσης  για  να

απεικονίσει  την  ανάγκη  να  αναπτυχθούν  καινοτόμες  προσεγγίσεις  για  να

ανταγωνιστεί σε νέα περιβάλλοντα. Σε αυτή την ιστορία, ένα γεράκι στα πρόθυρα της

αφυδάτωσης  κατασκοπεύει  μια  στάμνα  νερού  από  απόσταση.  Μετά  από

προσεκτικότερη  εξέταση,  το  γεράκι  ανακάλυψε  ότι  υπήρχε  τόσο  μικρό  νερό  στο

στάμνα, που ήταν αδύνατον να πάρει  ένα ποτό. Το γεράκι δοκίμασε κάθε δυνατό

μέσο, και μάλιστα θεώρησε ότι έσπασε το στάμνα. Τέλος, είδε κοντά μερικά μικρά

βότσαλα, τα συνέλεξε και τα έριξε ένα προς ένα στην κανάτα, με αποτέλεσμα το νερό

να ανέλθει σταδιακά στο χείλος. Στο τέλος, ήταν σε θέση να σβήσει τη δίψα του με

ευκολία. Το γεράκι ήταν σε θέση να προσαρμοστεί στο μοναδικό περιβάλλον και να

διατηρήσει  τη  ζωή  του  με  την  εξεύρεση  νέων  μεθόδων  για  την  επίτευξη  νερού.

Ομοίως, οι οργανισμοί πρέπει να μάθουν καινοτόμους τρόπους για να επιβιώσουν

στα  σημερινά  οικονομικά  περιβάλλοντα  που  αλλάζουν.  Για  παράδειγμα,  Η

Rubbermaid έχει σαφή στόχο το 30% των πωλήσεών της να προέλθει από προϊόντα

που δεν υπήρχαν πριν από 5 χρόνια (Bourgeois et al., 1999).

O γάιδαρος και το αλάτι: Ερμηνεία της περιβαλλοντικής αλλαγής

Ένα  άλλο  κλασικό  παραμύθι  του  Αισώπου  βοηθά  στην  απεικόνιση  των  τύπων

προβλημάτων  που  μπορεί  να  προκύψουν  όταν  τα  άτομα  αδυνατούν  να

προσαρμοστούν στο περιβάλλον. Σε αυτή την ιστορία, υπήρχε κάποτε ένας hucksker

που έμαθε ότι υπήρχε κάποιο φτηνό αλάτι που πωλείται στη θάλασσα, και εκείνος

οδήγησε  τον  γάιδαρο  του  εκεί  για  να  αγοράσει  μερικά.  Κατά  την  οδήγηση  του

υπερφορτωμένου  θηρίου,  ο  γάιδαρος  γλίστρησε  τυχαία  και  έπεσε  στον  ποταμό,



διαλύοντας το ωφέλιμο φορτίο του. Ο γάιδαρος ήταν ευτυχισμένος σε αυτή τη σειρά

γεγονότων, καθώς ήταν τότε σε θέση να περπατήσει στο σπίτι με ευκολία. Λίγο καιρό

αργότερα,  ο  huckster  πήγε  πάλι  στη  θάλασσα,  και  στη  συνέχεια  προχώρησε  να

φορτώσει τον γάιδαρο με περισσότερο αλάτι από πριν. Στο δρόμο προς το σπίτι αυτή

τη φορά, ο γάιδαρος έπεσε στο ποτάμι με σκοπό, διαλύοντας και πάλι το φορτίο του.

Διαταραγμένη από την απώλεια, ο huckster προσπάθησε να επινοήσει έναν τρόπο να

θεραπεύσει  τον  γάιδαρο από την  εκτέλεση  αυτού  του  τεχνάσματος.  Στο  επόμενο

ταξίδι  τους,  τοποθέτησε  ένα  φορτίο  σφουγγαριών  στο  θηρίο.  Όταν  ο  γάιδαρος

προσπάθησε το τέχνασμα του, το φορτίο του διπλασιάστηκε αντί να αναβοσβήνει.

Όπως και  ο  γάιδαρος,  οι  διαχειριστές  μπορεί  να αποτύχουν  να προσαρμόσουν τη

σκέψη τους σε αντίθεση με σημαντικές αλλαγές. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη του

τραπεζικού  κλάδου,  οι  Reger  και  Palmer  (1996)  διαπίστωσαν  ότι  οι  διαχειριστές

τείνουν  να  χρησιμοποιούν  ξεπερασμένους  χάρτες  όταν  κατανοούν  την  τρέχουσα

ανταγωνιστική τους κατάσταση.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το σκυλί και η σκιά: Η διαχείριση της οργανωτικής ανάπτυξης

Η τελική ανησυχία της στρατηγικής διαχείρισης είναι τα οργανωτικά αποτελέσματα.

Για να δείξει αυτό τον σημαντικό τομέα, ένας γνωστός μύθος λέει την ιστορία ενός

σκύλου που είχε κλέψει ένα κομμάτι κρέας και διέσχιζε ένα ποτάμι για να φτάσει στο

σπίτι. Όταν ο σκύλος είδε την αντανάκλαση του, κέρδισε την ευκαιρία να διπλασιάσει

τις εκμεταλλεύσεις του και τελικά έχασε ό, τι είχε. Αυτό το λάθος φαίνεται να είναι

συνηθισμένο από πολλά διευθυντικά στελέχη που καθόρισαν τυχαία την ανάπτυξη ως

πρωταρχική απόδοση στόχο και αυτό μπορεί να είναι άσχημο, όπως μια πρόσφατη

μελέτη που διαπίστωσε ότι το 70% του χρόνου, η εταιρεία με το υψηλότερο μερίδιο

αγοράς δεν είχε το υψηλότερο ποσοστό απόδοσης (Miniter, 1998).

Η αλεπού και τα σταφύλια: μια απεικόνιση των παραδόσεων απόδοσης 

Ένα ακόμα κλασικό παραμύθι του Αισώπου μεταφέρει την ιστορία της αλεπούς και

των σταφυλιών. Σε αυτή την ιστορία, μια αλεπού βρέθηκε σε έναν αμπελώνα γεμάτο

δελεαστικά σταφύλια. Δυστυχώς, τα σταφύλια βρίσκονταν πολύ μακριά από το κοινό.

Προσπάθησε  πολλές  φορές  να  φτάσει  στον  καρπό  αλλά  απέτυχε  μετά  από  κάθε

προσπάθεια.  Τέλος,  η  αλεπού  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  τα  σταφύλια  ήταν

πιθανώς ξένα και ανεπιθύμητα και δεν άξιζαν περαιτέρω προσπάθειες. Σε παρόμοια



θέση μπορεί να βρεθούν πολλές εταιρείες οι οποίες δικαιολογούν τις αποτυχίες τους

κατηγορώντας  τις  εξωτερικές  περιστάσεις.  Για  παράδειγμα,  οι  διαχειριστές  σε

διάφορες  βιομηχανίες  κατηγορούν  συχνά  εξωγενείς  παράγοντες  όπως  ο  καιρός,

ακόμη και όταν δεν είναι ιδιαίτερα κακό καιρό (Ansberry, 1996). Οι σπουδαστές θα

πρέπει  να  αναγνωρίζουν  αυτό  το  πιθανό  πρόβλημα,  ώστε  να  μπορούν  να

προφυλαχθούν από αυτό στη δική τους σταδιοδρομία.

Ο λαγός και ο κυνηγός: Αντίσταση και μακροχρόνια επιβίωση

Μια τελευταία ιστορία που μπορεί να συνδεθεί με την οργανωτική απόδοση είναι

αυτή του λαγού και του κυνηγόσκυλου. Σε αυτή την ιστορία, ένας λαγός φοβήθηκε

ένα κυνηγόσκυλο και καθώς συνέχισε να τον κυνηγάει, ο λαγός πήρε μακρύτερα και

μακρύτερα.  Σε  ένα  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  του  κυνηγιού,  ένας  γουρλομάτης

κορόιδεψε  το  κυνηγόσκυλο  που  επέτρεψε  σε  έναν  τόσο  χαλαρό  λαγό  να  τον

ξεπεράσει τόσο εύκολα. Το κυνηγόσκυλο αποκρίθηκε στον αιγοβοσκό εξηγώντας ότι

είναι ένα πράγμα να τρέξει για το δείπνο σας, και άλλο για να τρέξει για τη ζωή σας.

Αυτός ο μύθος καταδεικνύει ότι οι αντιξοότητες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο

καταλύτη

ανώτερη απόδοση. Αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα γιατί συχνά οι οργανώσεις που

μπορούν να επιδείξουν σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ανώτερες επιδόσεις

κέρδισαν πλεονέκτημα, ξεπερνώντας τις μικρότερες απώλειες και αναπτύσσοντας την

ικανότητα να ανταποκρίνονται στις αντιξοότητες (Sitkin, 1992).

ΑΛΛΑ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΑΡΧΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Οι κλασικές ιστορίες του Αισώπου αποδεικνύουν τη δύναμη τέτοιων αφηγήσεων για

την ενίσχυση των στρατηγικών εννοιών. Ωστόσο, οι δυνατότητες για την εφαρμογή

της  βιβλιογραφίας  είναι  εκτεταμένες.  Σε  αυτή  την  ενότητα  παρέχουμε  επιπλέον

παραδείγματα ιστοριών και μύθων που μπορούν να εφαρμοστούν στη στρατηγική

παιδαγωγικής  διαχείρισης.  Για  να  διατηρήσουμε  τη  συνέχεια,  παρέχουμε

παραδείγματα  από  κάθε  τομέα  στρατηγικής  που  συζητήθηκε  προηγουμένως.  Το

Παράρτημα Β παρέχει μια λίστα με κάθε τομέα στρατηγικής και πρόσθετες ιστορίες

που αντιστοιχούν σε κάθε τομέα. Στον τομέα της στρατηγικής, η εκκαθάριση του Red



Army του O. Henry είναι ένα ελκυστικό παραμύθι για την απεικόνιση των κινδύνων

των άκαιρων, αδιόρθωτων και ίσως εχθρικών εξαγορών. Στην ιστορία, δύο σχέδια

scalawags για να συλλάβει τον μοναδικό γιο ενός ευπρόσδεκτου πολίτη σε μια μικρή

πόλη  στην  Αλαμπάμα  και  να  τον  κρατήσει  σε  λύτρα  για  ποσό  2.000  δολαρίων.

Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απογοήτευση των κρατουμένων, μέχρι ο 10χρονος

να αποδεχθεί ότι είναι περισσότερο από μια χούφτα, προκαλώντας τόσο σωματικούς

πόνους και ψυχική αγωνία στους δύο άνδρες. Μετά την πρώτη νύχτα, ένας από τους

άνδρες επικαλείται τον άλλο για να μειώσει το σχεδιαζόμενο ποσό λύτρων. Εν τω

μεταξύ, ο πατέρας του αγοριού συνειδητοποιεί την απελπισμένη θέση και προσφέρει

στους απατεώνες να πάρει το αγόρι από τα χέρια τους για $ 250. Οι εγκληματίες

συμφωνούν ότι στο τέλος η συμφωνία είναι περισσότερο από δίκαιη. Αυτή η σύντομη

ιστορία είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη της ιδέας της κυρίαρχης λογικής (Prahalad &

Bettis, 1986). Τα κορυφαία στελέχη βλέπουν συχνά τις εξαγορές προσφέροντας πολύ

καλύτερες  από  αυτές  που  πραγματικά  κάνουν.  Στον  τομέα  της  ηγεσίας  και  της

οργάνωσης, τα νέα ρούχα του αυτοκράτορα Hans Christian Anderson απεικονίζουν

το κλασικό πρόβλημα της ομαδικής σκέψης.

Συνολικά,  ουσιαστικά  όλα  τα  αντικείμενα  του  αυτοκράτορα  επιβεβαιώνουν  την

πεποίθησή του ότι το νέο του κοστούμι είναι η υπερηφάνεια του βασιλείου, ενώ οι

υποκείμενοι συνειδητοποιούν ξεχωριστά ότι ο αυτοκράτορας δεν φοράει τίποτα παρά

τα εσώρουχά του. Η ψευδαίσθηση φανερώνεται μόνο όταν ένα μικρό παιδί δείχνει το

προφανές.  Τέτοιες  ιστορίες  είναι  σημαντικές,  καθώς  ο  σημερινός  Διευθύνων

Σύμβουλος  συχνά  απεικονίζεται  ως  απομονωμένος  από  την  πραγματικότητα  και

περιβάλλεται  από  "ναι  άνδρες"  (και  γυναίκες).  Σε  σχέση  με  το  περιβάλλον,  το

Machine  Time του Η.  G.  Wells  είναι  χρήσιμο για την απεικόνιση της  ιδέας  ενός

περιβάλλοντος ως κλειστού συστήματος. Ο Wells λέει την ιστορία ενός ταξιδιώτη

που ταξιδεύει στο μακρινό μέλλον. Αντιμετωπίζει το Eloi, μια φυλή ανθρώπων που

είναι  παγιδευμένοι  σε  μια  κουλτούρα  όπου εξαρτώνται  σε  μεγάλο  βαθμό  από τα

Morlocks,  μια  σαρκοφάγο  φυλή  που  προσφέρει  ρούχα  για  την  Eloi,  αλλά  τα

καταβροχθίζει  κατά  βούληση.  Αυτή  η  ιστορία  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να

οδηγήσει  στην  πατρίδα  τις  προκλήσεις  της  προσαρμογής  και  αλλαγής  θεσμικών

περιβαλλόντων  -  συστημάτων  που  φαίνονται  τρελά  στους  ξένους  αλλά απολύτως

αποδεκτά από εκείνους που συνηθίζουν στο σύστημα.



Σε σχέση με την απόδοση, η κλασική ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ καταδεικνύει

τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν η απόφαση ενός ατόμου επηρεάζει τις

κρίσεις κατά την αξιολόγηση της απόδοσης (Palmer & Short, 2001). Το σχήμα του

Γολιάθ  για  έναν  τρομερό  αντίπαλο  ήταν  ένας  ψηλός,  ισχυρός,  πετυχημένος

πολεμιστής του πεδίου όπως ο ίδιος. Βλέποντας ότι ο Ντέιβιντ δεν ταιριάζει με αυτό

το σχήμα, έκρινε ότι το αγόρι δεν έχει  καμία συνέπεια και  πρόκληση. Φυσικά, η

τελική κατάρρευση του Γολιάθ είναι καλά τεκμηριωμένη. Αναδρομικά, αν ο Γολιάθ

έκανε  μια  διεξοδικότερη  έρευνα,  θα  είχε  ανακαλύψει  ότι  ο  Δαβίδ  είχε  δείξει  την

ανδρεία του με μια σφεντόνα, σκοτώνοντας αρκούδες και λιοντάρια, φυλασσόμενοι

στα κοπάδια της οικογένειάς του. Η ιδέα να τυφλώνονται από τους μικρότερους, πιο

αδύνατους  εχθρούς  είναι  σήμερα σύγχρονη απειλή σήμερα,  όπως το δίλημμα που

περιγράφεται από αυτή τη γνωστή ιστορία.

Συνέπειες για χρήση στην τάξη

Οι  μύθοι  συνεχίζουν  να  προσθέτουν  αξία,  επειδή  χρησιμεύουν  ως  εξαιρετικές

ιστορίες. Μια τέτοια αφήγηση έχει πολλά οφέλη, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, η

αύξηση  της  καινοτομίας  και  η  εμφάνιση  συναισθημάτων  και  εικόνων,  ενώ

παράλληλα  διαδίδουν  αιώνιες  αλήθειες  (Morgan  & Dennehy,  1997).  Η  αξία  των

μύθων  του  Αισώπου  και  άλλων  αξέχαστων  παραμυθιών  μεγιστοποιείται  όταν

συνδυάζονται οι κλασικές αλήθειες με τα πιο πρόσφατα και σχετικά επιχειρηματικά

παραδείγματα. Ιστορίες εταιρικού σκανδάλου όπου οι αμφισβητήσιμες συγχωνεύσεις

και η σταθερή μοναδικότητα είναι εύκολο να βρεθούν σε καθημερινή βάση. Έχει την

εμπειρία  μας  ότι  η  εφαρμογή  κλασσικών  αληθειών  στις  επιχειρηματικές  ειδήσεις

"μπροστινής σελίδας" παρέχει το πιο αποτελεσματικό μέσο παράδοσης για τέτοιες

ιστορίες.  Πράγματι,  η  προσφυγή  στη  χρήση  κλασικών  παραμυθιών  είναι  ότι  η

συνάφεια και η ευκολία εφαρμογής τους είναι τόσο φυσικά. Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι

εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  προειδοποιούνται  για  να  θυμούνται  ότι  οι  μύθοι  του

Αισώπου και άλλες ιστορίες είναι ακριβώς αυτές οι ιστορίες που δημιουργούνται για

να  εκφράσουν  μια  απλή  αλήθεια.  Σε  αυτή  την  ενότητα  περιγράφουμε  ορισμένες

δυνατότητες  ενσωμάτωσης μύθων και  ιστοριών στην τάξη.  Επισημαίνουμε επίσης

περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρειαστούν προσοχή κατά την εισαγωγή

τέτοιων ιστοριών.



Η εισαγωγή των αλληγοριών είναι σημαντική επειδή οι ασκήσεις για την ενίσχυση

της δημιουργικότητας των μαθητών είναι συχνά αραιές στα μαθήματα στρατηγικής

διαχείρισης  (W.  W.  Weick,  2003).  Οι  ιστορίες  χρησιμεύουν  ως  συσκευές  που

ενεργοποιούν τη μνήμη και εμπλουτίζουν τις στρατηγικές έννοιες και είναι σημαντικό

να χρησιμοποιηθούν έγκαιρα οι ιστορίες κατά την ενσωμάτωση σε διαλέξεις στην

τάξη.  Για  παράδειγμα,  τέτοιοι  μύθοι  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  μια

πιασάρικη εισαγωγή για να ζωντανέψουν φαινομενικά "ξηρό" εννοιολογικό υλικό. Ως

εκπαιδευτικός, η μέθοδος Socratic (τι μας λέει ο μύθος για τη στρατηγική διαχείριση

σήμερα;) θα μπορούσε επίσης να είναι επωφελής.  Τέτοιες  ιστορίες θα μπορούσαν

επίσης  να  χρησιμοποιηθούν  ως  συμπέρασμα  για  να  δώσουν  στους  φοιτητές  ένα

κομμάτι  της  σοφίας  στο  τέλος  μιας  συγκεκριμένης  διάλεξης,  ειδικά  για  να

απεικονίσουν τη διαχρονικότητα ορισμένων ιδεών και σχέσεων.

Οι  μύθοι  μπορούν  επίσης  να  χρησιμοποιηθούν  ως  ένας  μηχανισμός  για  την

καλλιέργεια πιο κριτικής σκέψης μεταξύ των μαθητών της στρατηγικής διαχείρισης.

Παρόλο  που  το  μήνυμα  ενός  μύθους  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  μια

αξιομνημόνευτη  παροιμία  για  την  ενίσχυση  της  μάθησης  των  μαθητών,  τέτοιες

ιστορίες  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  προσεκτικά  και  υπό  το  πρίσμα  των

περιορισμών τους.  Η αδυναμία  αναγνώρισης των περιορισμών των μύθων μπορεί

στην πραγματικότητα να αποτρέψει τη μάθηση των μαθητών. Σκεφτείτε τη φράση

"βάζοντας όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι" που διαδόθηκε από τον Don Quixote του

Cervantes.  Αυτή η ιδέα θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί  στις  επιχειρηματικές

επενδυτικές  στρατηγικές.  Αν και αυτή η φράση είναι  τόσο γνωστή ώστε να είναι

σχεδόν κλισέ, όταν ο Markowitz (1952) εφάρμοσε αυτή την ιδέα για τη διάδοση της

διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τη δεκαετία του 1950, αυτή η έννοια θεωρήθηκε

επαναστατική.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  έννοια  της  διαφοροποίησης  του

χαρτοφυλακίου δεν ισχύει αναγκαστικά για την διαφοροποίηση σε επίπεδο εταιρειών,

όπου σημαντικό κόστος  συναλλαγών σε εταιρικό  επίπεδο και  έλλειψη συνέργειας

μεταξύ  επιχειρηματικών  μονάδων  μπορεί  να  αποβεί  εις  βάρος  της  απόδοσης  της

επιχείρησης  (Lubatkin  &  Chatterjee,  1994).  Έτσι,  οποιαδήποτε  συμβουλή  για  να

αποφύγετε να "βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι" πρέπει να προλαμβάνεται από

το πλαίσιο μιας τέτοιας συντακτικής σοφίας.

Από την άποψη της παιδαγωγικής, προτείνουμε στους καθηγητές να αξιοποιήσουν τις

ιδέες  της  ιδέας  του  GAS  του  Karl  Weick  (1979).  Ο  Weick  υποστηρίζει  ότι



οποιαδήποτε εννοιολογική εξήγηση μπορεί να επιτύχει μόνο δύο στόχους μεταξύ της

γενικότητας,  της ακρίβειας και της απλότητας. Πιο συγκεκριμένα,  υποστηρίζει ότι

οποιαδήποτε προσπάθεια να στοχεύσει δύο από τους στόχους θυσιάζει αυτόματα το

τρίτο. Έτσι, οι καθηγητές και οι μαθητές πρέπει να θυμούνται ότι οι ιστορίες και οι

παροιμίες  είναι  από  τη  φύση  τους  προκατειλημμένες  προς  το  να  γίνονται

γενικεύσιμες  και  απλές,  αλλά  να  περιορίζουν  την  ακρίβεια.  Λαμβάνοντας  τη

συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, προτείνουμε ότι η μάθηση μεγιστοποιείται όταν οι

σπουδαστές  θεωρούν  εξηγήσεις  ενός  φαινομένου  που  εξυπηρετεί  διαφορετικούς

αντικειμενικούς συνδυασμούς. Οι μελέτες περιπτώσεων παρέχουν συχνά εξηγήσεις

που  είναι  ακριβείς  για  την  εξετασθείσα  επιχείρηση  και  σχετικά  απλές,  αλλά  τα

συμπεράσματα  που  εξάγονται  δεν  μπορούν  να  γενικευθούν  σε  άλλες  ρυθμίσεις.

Πολλά θεωρητικά μοντέλα ισχύουν ευρέως και αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τους

οργανισμούς, αλλά είναι αρκετά περίπλοκα. Δεδομένων αυτών των δυνατοτήτων και

περιορισμών,  προτείνουμε  ότι  η  χρήση  καθενός  από  τα  τρία  εργαλεία  (μύθοι,

περιπτώσεις και θεωρητικά μοντέλα) μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση

των βασικών ζητημάτων στρατηγικής διαχείρισης για τους μαθητές. Οι περισσότεροι

εκπαιδευτές χρησιμοποιούν περιπτώσεις και μοντέλα ήδη. Προσφέρουμε μύθους ως

συμπληρωματικό εργαλείο με μοναδικά πλεονεκτήματα.

Μια  προσέγγιση  για  να  ενσωματώσει  τη  σοφία  των  μύθων,  ενώ  επιδιώκει  την

ενίσχυση της μάθησης των μαθητών και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, θα ήταν να

συζητήσουν  οι  μαθητές  ενεργά  τη  σημασία  ορισμένων  μύθων  όσον  αφορά  την

ικανότητά τους να εξηγούν στρατηγικές έννοιες και αρχές. Για παράδειγμα, η άποψη

που βασίζεται  σε  πόρους  της  επιχείρησης  είναι  μια  βασική  ιδέα  στη  στρατηγική

διαχείριση  που  πολλοί  εκπαιδευτικοί  έχουν  δυσκολευτεί  να  ενσωματώσουν  στο

πρόγραμμα σπουδών στρατηγικής διαχείρισης (Schneider & Lieb, 2004). Μετά από

μια εισαγωγική διάλεξη σχετικά με την άποψη των φυσικών πόρων, οι μαθητές θα

μπορούσαν να παρουσιάσουν μια λίστα από μύθους ή να ζητήσουν με γενικότερο

τρόπο  να  προτείνουν  μύγες  που  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να

απεικονίσουν μερικές από τις βασικές ιδέες που σχετίζονται με την έννοια.

Η ιδέα της διαρκούς δέσμευσης για τους πόρους θα μπορούσε να παρουσιαστεί με

την ιστορία της χελώνας και του λαγού. Παρόλο που ο λαγός φαίνεται να έχει ένα

πλεονέκτημα  λόγω  της  φυσικής  ταχύτητας,  η  αλαζονεία  του  και  η  έλλειψη

αποφασιστικότητας τον οδήγησαν να χάσει τον αγώνα με την πολύ πιο αργή χελώνα



και να μας δώσει τη συμβουλή ότι «αργή και σταθερή κερδίζει τον αγώνα». Ο αθώος

παρέχει επίσης κάποια εικόνα των εννοιολογικών βάσεων της άποψης που βασίζεται

σε πόρους. Σε αυτή την ιστορία,  ένας αδύναμος πωλεί όλη την περιουσία του, τη

μετατρέπει σε ένα ενιαίο κομμάτι χρυσού και τον καταστέλλει στο έδαφος. Ένας από

τους εργάτες του μαστού κλέβει το χρυσό, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για τους

κακούς.  Ο γείτονάς  του,  όμως, υποδηλώνει  ότι  ο  κακοποιός θα έπρεπε απλώς να

τοποθετήσει ένα μεγάλο πέτρωμα στην τρύπα, επειδή ο καμαρωτός δεν είχε καμία

πρόθεση να χρησιμοποιήσει το χρυσό ούτως ή άλλως. Το ηθικό αυτής της ιστορίας

είναι ότι η αξία κάθε πόρου είναι περισσότερο συνάρτηση της χρήσης του και όχι

απλή συσσώρευση.

Οι μαθητές θα μπορούσαν να συζητήσουν ποιος τύπος προσθέτει περισσότερο στο

πνεύμα  της  θεμελιωμένης  θεώρησης.  Ομοίως,  οι  μαθητές  θα  μπορούσαν  να

ενθαρρυνθούν να εξετάσουν περιπτώσεις όπου τα μαθήματα από ένα μύθο μπορεί να

έρχονται  σε  αντίθεση  με  άλλα.  Εφόσον  ο  μύθος  της  χελώνας  και  του  λαγού

υποδηλώνει  ότι  «η  υπομονή  είναι  αρετή»  ενώ  η  παραβολή  του  αθλιότατου

υποδηλώνει ότι «ο χρόνος είναι ουσίας», οι μαθητές θα μπορούσαν να ζητηθούν να

καταλάβουν πού και πότε η σοφία ενός μύθου είναι πιο εφαρμοστέο στην οργανωτική

λήψη αποφάσεων από άλλες ιστορίες.

Η εφαρμογή των μύθων είναι ελκυστική επειδή μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στα

υπάρχοντα  υλικά  μαθημάτων  και  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  ενίσχυση  των

στρατηγικών  εννοιών.  Δεδομένων  των  χρονικών  περιορισμών  και  της  ποσότητας

υλικού που έχει ήδη διατεθεί για το περιεχόμενο της στρατηγικής, είναι απίθανο οι

εκπαιδευτικοί της στρατηγικής διαχείρισης να έχουν την πολυτέλεια να αναθέτουν

μύθους  ή  ιστορίες  σε  ένα  ήδη  μεγάλο  φορτίο  αναγνωστικού  υλικού.  Στην

πραγματικότητα, δεν έχουμε αναθέσει ποτέ σε μαθητές μύθους ή άλλες ιστορίες στις

τάξεις  μας.  Στις  τάξεις  μας,  ωστόσο,  συζητάμε  συχνά  τα  τρέχοντα  άρθρα  στον

επιχειρηματικό  Τύπο  στην  αρχή  κάθε  τάξης.  Οι  μαθητές  ενθαρρύνονται  να

παρουσιάσουν πρόσφατα άρθρα και να διατυπώσουν πώς συνδέουν τα βιβλία ή τα

υλικά  των  διαλέξεων  που  είχαν  ανατεθεί  προηγουμένως.  Οι  σπουδαστές  έχουν

μεγάλη διακριτικότητα όσον αφορά τα σημεία πώλησης και τα μέσα ενημέρωσης από

τα οποία αποκτούν τα νέα, αλλά πρέπει να πλαισιώνουν το άρθρο τους σε σχέση με

τα υλικά που καλύπτονται πρόσφατα και προσφέρουμε ένα ασφάλιστρο σε μοναδικά

άρθρα  και  ιστορίες  που  θα  ξεχωρίζουν  στο  μυαλό  τους  και  τα  μυαλά  των



συμμαθητών τους. Πιστεύουμε ότι η ερώτηση των μαθητών να εφαρμόσουν μύθους ή

ιστορίες στα άρθρα τους θα έφερνε πολύτιμη γνώση στη συζήτηση και θα προσέφερε

έναν επιπλέον μηχανισμό για να βοηθήσει τους μαθητές να θυμηθούν το περιεχόμενο

των μαθημάτων και την εφαρμογή τους.

Οι μύθοι και οι ιστορίες είναι χρήσιμες στην παιδαγωγική στρατηγικής διαχείρισης

λόγω της απλότητας τους. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να είναι εξοικειωμένοι με τον

Αίσωπο για  να εκτιμήσουν  το  μήνυμα  των μύθων.  Βεβαίως,  οι  μαθητές  από μη-

δυτικούς πολιτισμούς μπορεί να μην είναι πάντα εξοικειωμένοι με τους μύθους του

Αισώπου και μπορεί να χρειαστεί να τους δοθεί κάποιο πλαίσιο για τις ιστορίες. Οι

μαθητές  από  άλλα  περιβάλλοντα  μπορούν  να  φέρουν  μια  μοναδική  πολιτισμική

κατανόηση  της  διεθνούς  επιχειρηματικότητας  και  της  λογοτεχνίας,  εισάγοντας

"κλασικά"  από  τον  δικό  τους  πολιτισμό  και  εφαρμόζοντάς  τα  σε  επιχειρηματικά

φαινόμενα. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο μύθος των τυφλών και του ελέφαντα που

αναπτύχθηκε  στην  Ινδία.  Κάθε  ένας  από  τους  έξι  άνδρες  αγγίζει  ένα  μέρος  του

ελέφαντα και καταλήγει σε διαφορετικό συμπέρασμα για το είδος του αντικειμένου

που συναντά.

Ένας άνθρωπος που αγγίζει την πλευρά του ελέφαντα πιστεύει ότι ένας ελέφαντας

είναι σαν ένας τοίχος ενώ ένας άνθρωπος που αγγίζει ένα μπροστινό πιστεύει ότι ο

ελέφαντας  είναι  σαν  ένα  δόρυ.  Οι  έξι  υποστηρίζουν  το  τι  είναι  ακριβώς  ένας

ελέφαντας, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι ο καθένας έχει καταλήξει σε λανθασμένο

συμπέρασμα,  αλλά  ότι  ο  καθένας  στην  πραγματικότητα  έχει  ένα  κομμάτι  της

αλήθειας. Μόνο συνδυάζοντας τις γνώσεις τους μπορούν οι άνδρες να κατανοήσουν

τη φύση των ελεφάντων. Αυτός ο μύθος έχει σημαντικές συνέπειες για τα μέλη της

ομάδας  ανώτατης  διοίκησης  από  διαφορετικά  λειτουργικά  περιβάλλοντα  που

προσπαθούν να πάρουν μια στρατηγική απόφαση.

Πηγαίνοντας  ένα  βήμα  παραπάνω,  το  γεγονός  ότι  ο  μύθος  ήταν η  βάση  για  ένα

ποίημα  από  έναν  Δυτικό  συγγραφέα  του  19ου  αιώνα  (John  Godfrey  Saxe)  θα

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  από εκπαιδευτές  για να ξεκινήσει  μια συζήτηση για

ορισμένες από τις θετικές (π.χ. πολιτιστικές ανταλλαγές) του διεθνούς εμπορίου και

αρνητικές (π.χ. αποικιοκρατία, όπως η Μεγάλη Βρετανία στην Ινδία).

Οι  προαναφερθείσες  εφαρμογές  της  κλασικής  λογοτεχνίας  στην  παιδαγωγική

στρατηγικής  διαχείρισης  έχουν  στοχεύσει  σε  μεγάλο  βαθμό  στο  παραδοσιακό



προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, τέτοιου είδους μύθοι και ιστορίες μπορεί

επίσης  να προσδώσουν αξία σε μια σειρά μεθόδων παράδοσης και  εκπαιδευτικού

επιπέδου.  Για  παράδειγμα,  η  εφαρμογή  μανιών  μπορεί  να  είναι  χρήσιμη  για  τη

διατήρηση  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών  στις  ομάδες  συζήτησης  κατά  τη

διδασκαλία ενός διαδικτυακού τμήματος στρατηγικής διαχείρισης. Οι εκπαιδευτικοί

που χρησιμοποιούν τη μέθοδο περίπτωσης ενδέχεται  να ενθαρρυνθούν να δώσουν

εντολή στους μαθητές να βρουν μια σχετική ιστορία, μύθο ή μύθο που περιγράφει

συνοπτικά τουλάχιστον ένα από τα κύρια διδάγματα από την περίπτωση που ανέλυσε.

Η χρήση των ιστοριών μπορεί να είναι ένας οικοδόμος εμπιστοσύνης για καθηγητές

που δεν είναι  σίγουροι  για  τον εαυτό τους ως συνάρτηση του ότι  ποτέ  δεν είχαν

στελέχη  οι  ίδιοι  και  μπορεί  να  είναι  πιο  ασφαλές  για  την  σχολή  που  στερείται

«πραγματικού  κόσμου»,  την  εμπειρία  από  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων  από  τις

ιστορίες από ό, τι είναι για αυτούς να αντλήσουν συμπεράσματα από τις υποθέσεις.

Η εφαρμογή των μύθων μπορεί επίσης να είναι επωφελής όταν χρησιμοποιείται με

ακροατήρια που έχουν  σημαντική  εμπειρία  λήψης αποφάσεων,  όπως τα  μέλη της

τάξης εκτελεστικής εκπαίδευσης. Οι ομάδες εκτελεστικής εκπαίδευσης διαφέρουν ως

προς την ομαδική τους κουλτούρα και οι καθηγητές πρέπει να λάβουν υπόψη αυτό.

Για  παράδειγμα,  θα  προσέχουμε  να χρησιμοποιήσουμε  τις  ιστορίες  με  μια  γενικά

κυνική  ομάδα.  Εντούτοις,  βλέπουμε  τις  ιστορίες  να  ταιριάζουν  καλά  με  τις

αισιόδοξες, ιδιαίτερα αφοσιωμένες ομάδες. Τουλάχιστον, οι ιστορίες θα μπορούσαν

να  χρησιμοποιηθούν  ως  "παγοθραυστικά"  στην  αρχή  μιας  συνόδου,  ή  να

προσελκύσουν την προσοχή του κοινού όταν η ορμή μιας περιόδου φαίνεται να είναι

πτωτική.

6 Διαθεματικό πλαίσιο-έννοιες

Τα  ισχύοντα  Προγράμματα  Σπουδών  και  αναβαθμίζουν  την  ποιότητα  της

Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

1. Καθιερώνουν τη διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση, επιλογή που

είναι  σύμφωνη  με  τις  σύγχρονες  επιστημολογικές,  ψυχολογικές  και  διδακτικές

θεωρίες.

2. Δεν  αρκούνται  στην  απλή  παράθεση  της  «διδακτέας  ύλης»,  αλλά

αντιστοιχίζουν στόχους – περιεχόμενο – διδακτικές δραστηριότητες στο επίπεδο κάθε



διδακτικής ενότητας. Έτσι, βοηθούν τους συγγραφείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς

της  τάξης  να  εφαρμόσουν  ποικίλες  εναλλακτικές  προσεγγίσεις,  πέραν  του

καθιερωμένου μονόλογου και της ερωταπόκρισης.

3. Καθιερώνουν την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects)  στα πλαίσια όλων

των  μαθημάτων.  Με  τον  τρόπο  αυτό  (α)  διασφαλίζονται  οι  προϋποθέσεις  για

προωθημένες  διαθεματικές  προσεγγίσεις  και  (β)  αναπτύσσονται  στους  μαθητές  οι

γνωστικο-κοινωνικές  δεξιότητες  του επιστημονικού τρόπου σκέψης.  Οι  δεξιότητες

αυτές είναι αναγκαίες για την αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση, που προϋποθέτει η διαβίου

εκπαίδευση.

4. Καθιερώνουν την ευέλικτη ζώνη που συμβάλλει στη σύνδεση της σχολικής

γνώσης με τα βιώματα των μαθητών και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής.

5. Συνδέουν  οργανικά  την  αξιολόγηση  με  τις  υπόλοιπες  διαδικασίες  της

διδασκαλίας, προτείνοντας ποικίλες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης.

6. Παραθέτουν  τις  παραμέτρους  για  τη  συγγραφή  νέων  διδακτικών  βιβλίων,

ώστε να διασφαλιστούν οι προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη βιβλιογραφία.

7. Βελτιώνουν  τον  αναγνωστικό,  μαθηματικό  και  φυσικοεπιστημονικό

αλφαβητισμό (γραμματισμό). 

Η Διαθεματικότητα δεν αλλάζει την αυτοτέλεια των μαθημάτων, ενώ εισάγει αρκετές

καινοτομίες με αποκορύφωμα τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, την εξέταση,

δηλαδή,  του  θέματος  από  πολλές  οπτικές  (επιστημονικές)  γωνίες  και  τη

συνεπακόλουθη καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων,  στάσεων και αξιών μέσα από τη

θεώρηση της μάθησης όχι ως προϊόντος  αλλά και ως διαδικασίας αυτενέργειας και

ανακάλυψης  που  θα  συμβάλει  στηη  διαμόρφωση  του  κοσμοειδώλου  του  κάθε

μαθητή.  Η  διαθεματική  προσέγγιση  βασίστηκε  στην  αναζητηση   εννοιολογικών

διασυνδέσεων μεταξύ των μαθημάτων κάθε τάξης που οδήγησε στη διαμόρφωση των

περιεχομένων και την επινόηση διαθεματικών δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν

στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και στο συσχετισμό των μαθημάτων με την

καθημερινή ζωή. 



Η  διαθεματική  προσέγγιση  ευρύτερα  γίνεται  εμφανής  στα  πλαίσια  του  σχολικού

χώρου μέσα από καθημερινές διαθεματικές δραστηριότητες, ασκήσεις και εργασίες

που επιλέγει ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τη σύσταση της τάξης

του.  Οι  σχολικές  δραστηριότητες  ταξινομούνται  σε  δύο  κατηγορίες:  i)

Δραστηριότητες με χαρακτήρα θεματικό, οι οποίες διευκολύνουν την προώθηση των

στόχων  του  συγκεκριμένου  διδακτικού  αντικειμένου,  με  την  κατανόηση  και

επεξεργασία βασικών εννοιών της αντίστοιχης επιστήμης και την απόκτηση σχετικών

δεξιοτήτων.  ii)  Δραστηριότητες  με  χαρακτήρα  διαθεματικό,  οι  οποίες  βασίζονται

στην επεξεργασία διαθεματικών εννοιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στα αντίστοιχα

Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  οι  οποίες,  επιπλέον,  διευκολύνουν  τη  διαθεματική  προσέγγιση  με  τη

συσχέτιση γνώσεων από διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα αλλά και με εμπειρίες

από  την  καθημερινή  ζωή.  (ΦΕΚ  303Β/13-03-2003)  Μέσα  από  τις  διαθεματικές

δραστηριότητες  η  γνώση  από  δασκαλοκεντρική  γίνεται  μαθητοκεντρική  καθώς  ο

μαθητής δεν αποτελεί έναν παθητικό δέκτη αλλά τον ενεργό λήπτη του μαθησιακού

αγαθού. Η μάθηση βασίζεται στην αυτενέργεια και ο μαθητής είναι  ελεύθερος να

ερευνήσει τις θεματικές στις οποίες τον οδηγούν τα ενδιαφέροντά του. Ο ρόλος του

εκπαιδευτικού  από  την  άλλη  είναι  βοηθητικός  αλλά  συνάμα  καθοριστικός  ενώ

ενισχύεται  η  ομαδοσυνεργατική  μέθοδος  κατά την οποί  για  τη διεκπεραίωση των

δραστηριοτήτων, οι μαθητές δουλεύουν ομαδικά. Η πρόταση του Π Ι, όσον αφορά τη

διαθεματική  προσέγγιση  της  γνώσης,  με  το  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), καθώς και με τα συνακόλουθα Αξιολόγηση

της  εισαγωγής  της  διαθεματικότητας  στη  ΜτΠ  Δ΄Δημοτικού  19  διαθεματικά

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, αποτελεί σοβαρή παρέμβαση στο εκπαιδευτικό

σύστημα  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  της  χώρας  μας  (Παναγάκος,  2002,

Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο).  Ιδιαίτερα  αξιόλογη  και  πρωτοποριακή  για  τον

εκπαιδευτικό  χώρο  προσπάθεια  έγινε  με  την  αλλαγή  των  παλιών  Αναλυτικών

Προγραμμάτων με τα νέα που χαρακτηρίζονται από τη διαθεματικότητα ως κύριο

άξονα,  ως  μια  καινοτομία  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα,  πράγμα  που  έχει  μεγάλη

σημασία στη διαμόρφωση των ρόλων και των διδασκόντων και των διδασκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, δε θεωρείται ικανοποιητική η καθιερωμένη πρακτική απόλυτης

οργάνωσης  σχολικής  γνώσης  σε  ανεξάρτητα  και  άσχετα  μεταξύ  τους  διακριτά

σχολικά  μαθήματα,  τα  οποία  αντιπροσωπεύουν  σε  απλοποιημένη  μορφή  το

περιεχόμενο  και  τον  τρόπο  οργάνωσης  της  επιστημονικής  γνώσης  στον

πανεπιστημιακό χώρο. Και τούτο, γιατί η πρακτική των αυτοτελών και ανεξαρτήτων



μεταξύ τους μαθημάτων καθιστά τη σχολική γνώση αποσπασματική, αφηρημένη, μη

συσχετιζόμενη άμεσα με τα βιώματα, τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των μαθητών, με

αποτέλεσμα να γίνεται εν πολλοίς αδιάφορη και σε τελική ανάλυση να μετατρέπεται

σε απλό άθροισμα πληροφοριών

7 Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας

Όσον αφορά τώρα την επιτυχία μετάδοσης του μύθου, είναι απαραίτητη η αφήγησή

και όχι η ανάγνωσή του. Χρέος του δασκάλου, αλλά και του γονιού είναι να γνωρίζει

καλά το περιεχόμενό του. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να το ξέρει ακριβώς όπως

είναι, απ' έξω, μ' άλλα λόγια να το αποστηθίζει, αλλά επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου

και  μαθητή, ενισχύοντας καλλιτεχνική έκφραση του παιδιού.  Πάνω στο μύθο που

άκουσαν οι σπουδαστές θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις που αφορούν την πλοκή

της ιστορίας. Οι ανερχόμενοι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν σε

θέματα συζήτησης που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των  ηρώων στην ιστορία,

αλλά  και  συνδέοντας  τα  ηθικά  διδάγματα  με  την  καθημερινή  ζωή.  Έτσι,  θα

αναπτυχθεί η σκέψη και η δημιουργικότητά τους. Θα μάθουν για τις ηθικές αξίες με

αλληγορικό και παραστατικό τρόπο. Σημαντική θα ήταν και η αναδιήγηση του μύθου,

μέσα από την οποία θα ανακαλύψουν ότι οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τη γλώσσα,

τα  ήθη  και  τα  έθιμά  τους.  Έτσι,  θα  έχουμε  καλλιέργεια  της  προσοχής  των  και

δυνατότητά τους να δώσουν δικό τους τέλος στην ιστορία, με σκοπό να ενισχύεται η

φαντασία και η αυτοπεποίθησή τους. 

Οι φοιτητές θα μπορούσαν να συζητήσουν ποιος τύπος προσθέτει περισσότερο στο

πνεύμα της θεμελιωμένης θεώρησης. Ομοίως,  θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να

εξετάσουν  περιπτώσεις  όπου  τα  μαθήματα  από  ένα  μύθο  μπορεί  να  έρχονται  σε

αντίθεση με άλλα. Εφόσον ο μύθος της χελώνας και του λαγού υποδηλώνει ότι «η

υπομονή είναι αρετή» ενώ η παραβολή του αθλιότατου υποδηλώνει ότι «ο χρόνος

είναι ουσίας», οι μαθητές θα μπορούσαν να ζητηθούν να καταλάβουν πού και πότε η

σοφία  ενός  μύθου  είναι  πιο  εφαρμοστέο  στην οργανωτική  λήψη αποφάσεων  από

άλλες ιστορίες.

Η εφαρμογή των μύθων είναι ελκυστική επειδή μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στα

υπάρχοντα  υλικά  μαθημάτων  και  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  ενίσχυση  των



στρατηγικών  εννοιών.  Δεδομένων  των  χρονικών  περιορισμών  και  της  ποσότητας

υλικού που έχει ήδη διατεθεί για το περιεχόμενο της στρατηγικής, είναι απίθανο οι

εκπαιδευτικοί της στρατηγικής διαχείρισης να έχουν την πολυτέλεια να αναθέτουν

μύθους  ή  ιστορίες  σε  ένα  ήδη  μεγάλο  φορτίο  αναγνωστικού  υλικού.  Στην

πραγματικότητα, δεν έχουμε αναθέσει ποτέ σε μαθητές μύθους ή άλλες ιστορίες στις

τάξεις  μας.  Στις  τάξεις  μας,  ωστόσο,  συζητάμε  συχνά  τα  τρέχοντα  άρθρα  στον

επιχειρηματικό  Τύπο  στην  αρχή  κάθε  τάξης.  Οι  μαθητές  ενθαρρύνονται  να

παρουσιάσουν πρόσφατα άρθρα και να διατυπώσουν πώς συνδέουν τα βιβλία ή τα

υλικά  των  διαλέξεων  που  είχαν  ανατεθεί  προηγουμένως.  Οι  σπουδαστές  έχουν

μεγάλη διακριτικότητα όσον αφορά τα σημεία πώλησης και τα μέσα ενημέρωσης από

τα οποία αποκτούν τα νέα, αλλά πρέπει να πλαισιώνουν το άρθρο τους σε σχέση με

τα υλικά που καλύπτονται πρόσφατα και προσφέρουμε ένα ασφάλιστρο σε μοναδικά

άρθρα  και  ιστορίες  που  θα  ξεχωρίζουν  στο  μυαλό  τους  και  τα  μυαλά  των

συμμαθητών τους. Πιστεύουμε ότι η ερώτηση των μαθητών να εφαρμόσουν μύθους ή

ιστορίες στα άρθρα τους θα έφερνε πολύτιμη γνώση στη συζήτηση και θα προσέφερε

έναν επιπλέον μηχανισμό για να βοηθήσει τους μαθητές να θυμηθούν το περιεχόμενο

των μαθημάτων και την εφαρμογή τους.

8 Βιβλιογραφία

 Lloyd Daly, Aesop Without Morals. New York: Thomas Yoseloff, 1961.

 George  Fyler  Townsend,  Three  Hundred  Aesop's  Fables.  London:  George

Routledge & Sons, 1867.

 C.D. Merriman, Jalic Inc. Jalic Inc 2006

 Ansberry,  C.  (1996,  April  22).  A  chill  wind  blows  through  the  pages  of

earnings reports. Wall Street Journal, pp. A1, A10.

 Barnett, W., & Hansen, M. (1996). The red queen in organizational evolution.

Strategic Management Journal, 17, 139-157.



 Schneider,  M.,  &  Lieb,  P.  (2004).  The  challenges  of  teaching  strategic

management:  Working  towards  successful  inclusion  of  the  resource-based

view. Journal of Management Education, 28, 170-187.

 Sitkin, S. B. (1992). Learning through failure. The strategy of small losses. In

B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in Organizational Behavior,

14 (pp. 231-266). Greenwich, CT: JAI Press.

 Sloan,  A.  (1963).  My  years  with  General  Motors.  New  York:

Doubleday/Currency.

 Stern, G. (1995, May 1). GM’s new marketing chief seeks clarity amid muddle

of overlapping car lines. The Wall Street Journal, pp. A3, A13.

 Stevenson, W. B. (1996). A muse of fire or a winter of discontent: Teaching

Shakespeare in the leadership course. Journal of Management Education, 20,

39-47.

 Summer, C. E., Bettis, R. A., Duhaime, I. H., Grant, J. H., Hambrick, D. C.,

Snow, C. C., et al. (1990). Doctoral education in the field of business policy

and strategy. Journal of Management, 16, 361-398.

 Temple,  R.  (1998).  Introduction.  Aesop:  The  complete  fables.  New York:

Penguin Classics.

 Weick,  K.  E.  (1979).  The  social  psychology  of  organizing.  New  York:

Random House.

 Weick, W. W. (2003). Out of context: Using metaphor to encourage creative

thinking in strategic management courses. Journal of Management Education,

27 (3), 323-343.

 Whitney, J. (2000, July). The bard in the boardroom.Chief Executive, 157, 38-

42.

 Barney,  J.  B.  (1991).  Firm resources  and sustained competitive  advantage.

Journal of Management, 17, 99-120.

 Benson, G. L. (1992). Teaching entrepreneurship through the classics. Journal

of Applied Business Research, 8, 135-140.



 Bourgeois,  L.  J.,  Duhaime,  I.  M.,  &  Stimpert,  J.  L.  (1999).  Strategic

management: Concepts for managers (2nd ed.). New York: Dryden.

 Bruce, R. (2001). The hare and the tortoise. Accountancy, 128, 41.

 Bumpus,  M.  (2000).  Brothers  and  sisters:  A  novel  way  to  teach  human

resource management Journal of Management Education, 24, 366-377.

 Covey, Stephen. (1998). How are your golden geese? Incentive, 172, 16.

 Dess, G. G., Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (1990). Industry effects and strategic

management research. Journal of Management, 16, 7-27.

 Frank, R. (2002, February 6). Deals & deal makers: More and more, mergers

of ’90s are becoming today’s spinoffs. Wall Street Journal, pp. C.1.

 Henricks, M. (2001, February). Wag your tale. Entrepreneur, p. 78.

 Hogan,  Suzanne.  (1999).  The  world  of  global  management,  according  to

Aesop, is no fable. Nation’s Restaurant News, 33, 78.

 Kerr, S. (1975). On the folly of rewarding A, while hoping for B. Academy of

Management Journal, 18, 769-783.

 Lubatkin, M., & Chatterjee, S. (1994). Extending modern portfolio theory into

the  domain  of  corporate  diversification:  Does  it  apply?  Academy  of

Management Journal, 37, 109-135.

 Markowitz, Harry M. (1952). Portfolio Selection, Journal of Finance, 7 (1),

77-91.

 Miniter,  R.  (1998,  June  15).  The  myth  of  market  share.  The  Wall  Street

Journal, pp. A28.

 Mockler,  R. J.  (2002).  Using the arts  to  acquire  and enhance management

skills. Journal of Management Education, 26, 574-585.

 Morgan,  S.,  &  Dennehy,  R.  F.  (1997).  The  power  of  organizational

storytelling: A management development perspective. Journal of Management

Development, 16, 494-501.



 Palmer,  T.  B.,  & Short,  J.  C.  (2001).  Why do Goliaths  fall?  Performance

referents in successful organizations.  Corporate Reputation Review, 4, 210-

222.

 Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. New York: Free Press.

 Prahalad, C. K., & Bettis, R. A. (1986). The dominant logic: A new linkage

between diversity and performance.  Strategic  Management  Journal,  7,  485-

501.

 Anderson, Albert A. (2004), "Mythos, Logos, and Telos: How to Regain the

Love  of  Wisdom",  in  Anderson,  Albert  A.;  Hicks,  Steven  V.;  Witkowski,

Lech, Mythos and Logos: How to Regain the Love of Wisdom, Rodopi

 Lincoln,  Bruce (1999),  "The Prehistory of Mythos  and Logos",  Theorizing

Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship, University of Chicago Press

 Wiles, David (2000), "Myth", Greek Theatre Performance: An Introduction,

Cambridge University Press

 Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) στην

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 Διαθεματική ευδαιμονία ή σύγχυση και αποπροσανατολισμός της μάθησης;

και Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μέθοδος project: Ένας διάλογος

με τα υπέρ και τα κατά της διαθεματικής προσέγγισης


	1 Εισαγωγή : Αξία παραμυθιών
	2 Παραμύθια και Μύθοι
	2.1 Παραμύθια
	2.1.1 Ορολογία
	2.1.2 Ορισμός
	2.1.3 Ιστορική πορεία
	2.1.4 Λαϊκά και λογοτεχνικά
	2.1.5 Ιστορία προφορικής παράδοσης

	2.2 Μύθοι
	2.2.1 Αρχαία Ελλάδα


	3 Βιογραφία Αισώπου
	4 Αναφορά, περιεχόμενα, διδάγματα ( στόχοι )
	4.1.1 Η χελώνα και ο λαγός
	4.1.2 Τα μυρμήγκια και ο τζίτζικας
	4.1.3 Το σκυλί και η σκιά
	4.1.4 Το γεράκι και η κανάτα
	4.1.5 Τα δύο καβούρια
	4.1.6 Το κουνούπι και ο ταύρος
	4.1.7 Το ελάφι και ο κυνηγός
	4.1.8 Το λιοντάρι, ο γάιδαρος και η αλεπού
	4.1.9 Ο βόρειος άνεμος και ο ήλιος
	4.1.10 Το λιοντάρι και το ποντίκι
	4.1.11 Ο Λύκος και ο Γερανός

	5 Εκπαιδευτικές εφαρμογές των μύθων του Αισώπου
	6 Διαθεματικό πλαίσιο-έννοιες
	7 Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας
	8 Βιβλιογραφία

