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Από την ιστόριΑ τησ ιΑτρικησ

Η καρδία ως έδρα των ςυναίςθΗματων του έλλΗνα καί τΗς έλλΗνίδας 
ςτΗ λαϊκΗ ίατρίκΗ παραδοςΗ

δρ Χρίστος θ. οικονομόπουλος1

Η καρδιά από τα μυθολογικά ακόμα χρόνια θεωρείται για τον Έλληνα ως το κατ’ εξοχήν ζωτικό όργανο που 
επηρεάζεται και κυριαρχείται από τα συναισθήματα, είτε αυτά είναι ενεργητικά ή εφεκτικά. Από την αρχή της Δη-
μιουργίας, όπως αναφέρει ο Ησίοδος στην αρχή της Θεογονίας του, η καρδιά του Έλληνα είναι η ψυχή του κόσμου. 
Ο Όμηρος με τα συναισθήματα, που πλημμύριζαν την καρδιά της Ωραίας Ελένης χάρισε στην ανθρωπότητα και τον 
πολιτισμό δύο αθάνατα δώρα, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.

Ο λαός πιστεύει ότι όλη η ποίηση, όλη η μουσική και όλες οι καλές τέχνες υμνούν την καρδιά του Έλληνα ως τον 
πλέον συναισθηματικού ανθρώπου στον κόσμο.

Στην ανακοίνωση μας αυτή σταχυολογήσαμε από τον πλούτο της Νεοελληνικής γλώσσας φράσεις, γνωμικά, στι-
χάκια και άλλα μνημεία του λόγου για να τονίσουμε την άποψη μας αυτή. Συγκεκριμένα μελετήσαμε 780 δημοτικά 
άσματα αγάπης του παρελθόντος αιώνος και βρήκαμε σε 306 από αυτά να αναφέρεται η λέξη καρδιά με τα σύστοιχα 
συναισθήματα. Επίσης μελετήσαμε 183 νανουρίσματα ταχταρίσματα και μοιρολόγια, τα περισσότερα από την Πελο-
πόννησο (Μάνη) και Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα) και βρήκαμε ότι στα 65 από αυτά γινόταν αναφορά στην καρδιά. 
Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από αυτά.

Λαϊκές φράσεις για την καρδιά
Έδρα της ψυχής του Έλληνα 
«Καρδιά ρε παιδιά» = κουράγιο
«Πέτρα καρδιά» = άπονος
«Τρέμει η καρδιά μου» = φοβάμαι
«Βαλάντωσε η καρδιά» = στενοχωρήθηκα
«Χαρδακίζει η καρδιά» = φτερουγίζει
«Ξεφτερουγίζει η καρδιά» = ταχυπαλμία
«Με δύο καρδιές» = χωρίς όρεξη.
«Είναι ζεστή η καρδιά» = αγαπά
«Τον έχω ψυχή και καρδιά» = τον αγαπώ
«Του μάτωσε την καρδιά» = τον πλήγωσε
«Εγώ έχω από τρεις καρδιές παιδιά» = από τρεις γάμους
«Δεν έχει καρδιά = είναι δειλός
«Τον είδα με κρύα καρδιά» = αδιάφορα
«Μου κάνει καρδιά» = αισθάνομαι ευχαρίστηση
«Βάζω το χέρι στην καρδιά» = ορκίζομαι ευσυνειδήτως
«Δεν μου κάνει καρδιά να φύγω» = αισθάνομαι ωραία
«Το λέω με την καρδιά μου» = ειλικρινώς
«Η καρδιά μου το ξέρει» = για εκείνον που αισθάνεται βαθειά θλίψη, παρά την φαινομενική χαρά
«Με την καρδιά» = πρόθυμα
«Καρδιά μάλαμα» = άνθρωπος αξιαγάπητος
«Κάνω καρδιά» = δε λιποψυχώ
«Δεν έχει καρδιά» = είναι δειλός, άτολμος
«Φεύγει η καρδιά μου από τη θέση της» = φοβάμαι
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«Τον έβαλε στην καρδιά του » = τον αγάπησε 

Ευχές για την καρδιά
«Γεια και καλή καρδιά»
«Γλυκιά καρδιά να έχετε»
«Ότι επιθυμεί η καρδιά σου να το βρει η αγκαλιά σου»
«Αγάπη και καλή καρδιά»

Παροιμίες για την καρδιά
«Δυο μάτια σου έδωσε ο Θεός πολλές καρδιές μαραί-
νεις»
«Η αγάπη θέλει εφτά καρδιές κι’ οι πέντε να βαστά-
ζουν»
«Το πρόσωπο του ανθρώπου καθρέφτης της καρδιάς»
«Άνθρωπο βλέπεις καρδιά δε βλέπεις»
«Κάλλια καρδιά καλή παρά βιο πολύ»
«Όποιος έχει ανοιχτή καρδιά έχει κι ανοιχτό χέρι»
«Στη γλώσσα έχει το μέλι και στην καρδιά το φαρμάκι»
«Στήθος μάρμαρο και καρδιά πατάτα»

«Θεωρία Επισκόπου και καρδιά μυλωνά»
«Η καρδιά του καλού πάντα είναι και καλή»
«Με δεκαεφτά καρδιές» = πρόθυμος

Κατάρες για την καρδιά
«Να σου παγώσει η καρδιά»
«Να σε φάει η καρδιά σου»
«Ως μου έκαψες την καρδιά μου να σου κάψει ο Θεός 

τη δική σου»

Νανούρισμα
«Να σου δώσω ένα ναυτάκι κι ένα νιο παλληκαράκι, πάλε 

μάννα μου το βρήκες και μεσ’ την καρδιά μου μπήκες»

Δημοτικά άσματα για την καρδιά
«Αντίκρυ μου κι αγνάντια μου
στέκεις παρηγοριά μου
να σου μιλήσω δε μπορώ
και καίγεται η καρδιά μου»
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«Άμε να πεις της μάνας σου
να κάμει κι άλλη γέννα
να κάψει κι αλλουνού καρδιά
ως έκαψε κι εμένα»

«Δύσκολα είναι η καρδιά
όταν πονά να γιάνει.
Σαν το γυαλί σαν ραϊστεί
και πια νερό δεν πιάνει»

«Θεέ μεγαλοδύναμε
όπου τον κόσμο ορίζεις
σαν αγαπώνται δυο καρδιές
μη τις εξεχωρίζεις 

σαν αγαπιούνται δυο πουλιά
κάμε τα ένα ζευγάρι»

«Μάτια και φρύδια έβλεπα
κι επίστευα ο καημένος
μα την καρδιά δε γνώριζα
και ήμουν βαλαντωμένος»

«Νύφη στο σπίτι που θα πας
δείξε καλή καρδιά
για να ‘σαι καλοκάγαθη
σαν τα μικρά παιδιά»

«Σαν είναι η αγάπη μπιστική
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παλιώνει μα δε λιώνει
ανθεί και πάλι σαν καρδιά
και ξανακαινουργιώνει»

«Της καρδιάς σου το μαράζι
μένα στην καρδιά με σφάζει»

«Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα
θα τα κάνω φορεσιά
να διαβαίνω από κοντά σου
να σου καίω την καρδιά»

«Ως και το μαντηλάκι μου
το αχ το βαχ το λέει
κι αυτή η μαύρη μου καρδιά
όλο για σένα κλαίει»

«Κανένας δεν ευρέθηκε στον
ψεύτικο τον κόσμο
να έχει της πέρδικας καρδιά
και τ’αηδονιού πλεμόνια»

«Η αγάπη είναι καρφίτσα
κι αγκυλώνει την καρδιά
και μ’αγκύλωσε κι εμένα
και δεν έχω γιατρειά»

«Τι να το κάνω κι αν το λες
πως αγαπάς εμένα
και της καρδιά σου τα κλειδιά
αλλού τα έχεις δοσμένα;»

«Το πολύ φαΐ σπληνιάζει
και το λίγο μαραζιάζει
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και το μέσα και το πέρα
δίνει στην καρδιά αέρα.»

«Ήμουνα κράχτης πετεινός
μα δα στα γηρατειά μου
να με τσιμπούν οι όρνιθες
δεν το βαστάει η καρδιά μου»

«Σύρε καλέ στο δρόμο σου
και σύρε στη δουλειά σου
να μη σου πω τα πάθη μου
και κάψω την καρδιά»

«Όποια δεν έχασε αδερφό 
δεν έχει λάβρα και καημό 
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κι όποια δεν έχασε παιδί
είναι η καρδιά της δροσερή»

«Κακή καρδιά στο ανάθεμα
και στην ανεμοζάλη
η νιότη μου να είναι καλά
αγάπη κάνω κι’ άλλη»

«Αν έχεις μπρούτζινη καρδιά και σιδεραγναντεύει
κλείδωσε την καρδούλα σου
και ξέχασε με μένα»
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«Ποιος είδε νέο σεβδαλή
καρδιά ποιος είδε κλέφτη
για να ξυπνάει με το αχ
και με το βαχ να πέφτει;»

«Μη με ρωτάτε κι αν πονώ
κι αν βαριαναστενάζω
για τη θέλω την καρδιά
με χίλια δεν αλλάζω»

«Όταν σε καλοθυμηθώ
τρέμει η καρδιά μου τρέμει
ωσάν το φιλοκάλαμο
που το φυσάει η ανέμη»

«Εμένα μου τη γέμισε
κάρβουνα την ποδιά μου
και μια φωτιά κακή φωτιά
μου καψε την καρδιά μου»

«Από τα μάτια πιάνεται
στα χείλη κατεβαίνει

κι από τα χείλη χάνεται
και στην καρδιά ριζώνει
και πιάνει ρίζες και κορφές
και πράσινα κλωνάρια»

«Αν μ’ αγαπάς με την καρδιά
στείλε μου δακτυλίδι
μαργαριτάρι και χρυσό
και σχήμα να έχει φίδι»

«Καημό μεγάλο απόκτησα
βαθιά μες στην καρδιά
μου έχασα τη μανούλα μου
που ήταν παρηγοριά μου»

«Μην κλαις μανούλα μου γλυκιά
γρήγορα θα γυρίσω
θα κάνω πέτρα την καρδιά
δε θα σε λησμονήσω»

«Μανούλα μου σ’ αφήνω γεια
πάω αλλού να ζήσω
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γιατί έχω πόνο στην καρδιά
και δε θα νταγιαντίσω»

«Είναι ο πόνος ριζωμένος
μες στη δόλια μου καρδιά
υποφέρω και δε βρίσκω
ούτε πια παρηγοριά»

«Της Ελένης τα ξανθά μαλλιά
και τα γλυκά τα μάτια
που σαϊτεύουν τις καρδιές
και κάμουν τις κομμάτια»

«Τι σου κάνα πουλάκι μου
και με μισάει η καρδιά σου;
Τάχα και δεν εδούλεψα
πιστά τον έρωτά σου;»

«Ως τρέμει του λαγού η καρδιά

όταν τον κυνηγούνε
έτσι τρέμει κι η καρδιά μου
όταν συναντηθούμε»

«Αυτά τα μάτια τα όμορφα
τα σκυφτομυγδαλάτα
μαζί κι η φλογερή καρδιά.
Αυτά σε κάνουν κι αρρωστάς
σε κάνουν και πεθαίνεις»

«Λεονταρίστικη καρδιά
ο άντρας πρέπει νάχει
και σε καλό και σε κακό
και ότι κι αν του λάχει»

«Μέσα σκάζω την καρδιά μου
Κι όξω σκάζω τους εχθρούς μου»

(Παροιμία)

Φράσεις γεμάτες συναίσθημα για την καρδιά
«Έχει καρδιά» = είναι γενναίος
«Μου πλάκωσε την καρδιά» = με στεναχώρησε
«Πετάει η καρδιά του» = έχει θάρρος
«Τα Νικολοβάρβαρα» = είναι η καρδιά του χειμώνα
«Καρδιά» = η ψυχή του Έλληνα
«Τον δέχτηκε με κρύα καρδιά» = αδιαφορία
«Από τα φύλλα της καρδιάς σου είμαι»
Η μάνα είναι πάντα «πλατύκαρδη»
«Έκανε να κλάψουν πολλές καρδιές»
«Έγινε η καρδιά του» = ευχαριστήθηκε
«Η καρδιά του είναι ήλιος» = φιλεύσπλαχνος
«Και αν ίσως της καρδιάς μου τα βάθη εθώρης τότε θα έβλεπες και βέβαια θα ηπόρης»
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«Τι να της κάνω την καρδιά που είναι παραπονιάρα;»
«Ο καλόβολος άνθρωπος έχει χρυσή καρδιά»
«Πάρε μία γυναίκα με χρυσή καρδιά» = πολύ καλή
«Με καθαρή καρδιά και όπου θέλεις πάτα»
«Το καλό βιβλίο φωτίζει το νου και ζεσταίνει την καρδιά»
«Ποτέ του δεν εγέλασε πούχει καρδιά καμμένη»
«Αναστενάζει από καρδιά» = από ψυχικούς λόγους
«’Εβγα πόνε έβγα στρόφο από του παιδιού μου την καρδιά»= επωδή της μάνας σε αρρώστια του παιδιού
«Το κουκκί της καρδιάς» = το κέντρο της καρδιάς, το ενδότερο σημείο της καρδιάς
«Το αίμα της καρδιάς μου» =το παιδί μου
«Αλλέγρα καρδιά» = ανοιχτόκαρδο
«Μέσα η καρδιά μου με πονεί μα δεν ηξεύρω τι έχει, κάνε πουλί τηνε τσιμπά κάνε θεριό τη τρώγει»
«Έβγα ν’ ακούσεις το πουλί σαν κελαϊδά για σένα με ματωμένη την καρδιά και τα φτερά κομμένα»
«Δεν μπορώ τα μάτια μου ψηλά να τα σηκώσω στην πικραμένη της καρδιά παρηγοριά να δώσω»
«Μα πώς να τον απαρνηθώ που χει καρδιά με λαύρα;»
«Με πονούσε η καρδιά μου για όλα μου τα παιδιά, μα πιο πολύ για το διγονίτσι μου» = το υστεροκούνι μου το 

στερνό παιδί μου
«Έχει καρδιές μα έχει και καρδουλάκια» (Παροιμία)
«Η χαμηλοβλεπούσα καίει καρδιές» = προσποιούμενη την αγαθή
«Βάλε το χέρι σου στην καρδιά σου» = για επιείκεια και οίκτο
«Άνοιξε χείλη μου άνοιξε γλυκά να τραγουδήσεις και την καημένη μου καρδιά να την παρηγορήσεις»
«Έχει βαριά καρδιά γιατί τα αδέλφια του τον αδίκησαν στη μοιρασιά» = έχει μεγάλο πόνο
«Η καρδιά του βαρά σαν το σφυρί στ’ αμόνι»
«Έχω μεγάλη πίκρα στην καρδιά»
«Να κουνάει και το παιδί νάχει και κακή (άρρωστη) καρδιά» = μητρική θυσία
«Χάθηκε παράκαιρα και μ’αφησε μαύρο κάρβουνο στην καρδιά»
«Γελάσανε με την καρδιά τους σε καλό να τους βγει»
«Θα μας είναι γραμμένο μέσα στην καρδιά μας»
«Να μην ανοίγεις την καρδιά σου στον κόσμο, γιατί άλλος θα κλάψει και άλλος θα γελάσει»
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«Το μάτι μου λαγεύει» = η καρδιά μου χαίρεται
«Καρδιά μου παρηγορήσου μόνη παρηγοριά σου, πολλές καρδιές το έπαθαν δεν είσαι μοναχή σου»
«Γύρω – γύρω απ΄ του Χριστού» = Η καρδιά του χειμώνα
«Μεσ’ την καρδιά μου με χτυπά ο πόνος»
«Η γυναίκα πρέπει να έχει καθαρή καρδιά και αστραφτερό σπίτι»
«Γάμο θα κάνεις Αργυρώ»
«Καρδιές και με το νου σου»
«Κάλλιο να φας τη γλώσσα σου το αίμα της καρδιά σου, παρά να δεις εμένανε χήρα στην αγκαλιά σου»
«Κι’ αν αγαπήσω άλληνε πες το και στη κυρά μου, μαχαίρι από το στρατό να πέσει τη καρδιά μου»

Μοιρολόγια
«Τι με τηράς φιδάκι μου
τι με τηράς στα μάτια;
Εγώ θα φάω τα νιάτα σου
Θα φάω την καρδιά σου»

«Και θα σε κάνω μάννα μου
Να σκάσει η καρδιά σου
Να σκάσει τ’ αχειλάκι σου
Ρωτώντας τους διαβάτες»

«Δεν ημπορώ τα μάτια μου
ψηλά να τα σηκώσω
στην πικραμένη μου καρδιά
παρηγοριά να δώσω»

«Τι έχεις καρδιά μου που βογκάς και
βαριαναστενάζεις;
Που συ γουμάρι δε βαστάς
σκάλα δεν ανεβάζεις;»

«Μάνα με τους πολλούς τους γιούς
με τους καλούς λεβέντες
Για δε γελά τα’ αχείλι σου
δε χαίρεται η καρδιά σου;»

«Εκεί ναι φίδια πλεχταριές
κι’ οχιές δεμάτια
τα φίδια τρώνε την καρδιά
και οι οχιές τα μάτια»

«Πως τρέμει του λαγού η καρδιά
όταν τον κυνηγούνε
έτσι τρέμει η καρδούλα μου
όταν μοιρολογούνε»

Νανουρίσματα-Ταχταρίσματα
«Νάνι το σπαρτογέννητο
νάνι το καρδιοπλουμιστό
Νάνι του ρήγα το παιδί
του βασιλιά τ’ αγγόνι
που τόχει η βασίλισσα
μεσ’ την καρδιά κι’ ομώνει»

«Καλοσυνάτο μου παιδί
έλα στην αγκαλιά μου
για να σ’ ανταμώσουνε
οι χτύποι της καρδιάς μου»

«Κοιμήσου που να μη σε ιδώ
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Χολιασμένο και κακοκαρδισμένο
κι η Παναγιά κι ο Χριστός
να σ’ έχει ευτυχισμένο»

«Κατέβα Παναγίτσα μου
και μπες μεσ’ την καρδιά του
να κοιμάται να μερώνει
να ξυπνά να μεγαλώνει»

«Θεέ μεγαλοδύναμε μεγάλο σε φωνάζω
Φύλαγε την καρδούλα του
να μην αναστενάζω»

«Χριστέ μεγάλυνέ μου το
και καλοκάρδισέ το
και κάμε το καλύτερο
από το κάθε άλλο»

«’Ελα Παναγιά κοντά του
φύλαγέ του την καρδιά του
να κοιμάται να μερώνει

να ξυπνά να μεγαλώνει»

«Την Παναγιά παρακαλώ
να το καλοκαρδίσει
στο μικροχαϊδεμένο μου
ύπνο πολύ να δώσει »

«Κοιμάται τόνα μου παιδί
τόνα μου κλωναράκι
τόνα μου φύλλο της καρδιάς
το όμορφο τ’ αγοράκι»

«Γιε μου όταν γεννήθηκες
ήταν Λαμπρή και σχόλη
και σού έδωσαν καλή καρδιά
οι Δώδεκα Αποστόλοι»

«Κοιμάται η καρδούλα μου
και πώς να την ξυπνήσω;
που νάβρω διαμαντόπετρες
να την πετροβολήσω;» 

Ο μητρικός θηλασμός
Ο μητρικός θηλασμός είναι το ισχυρότερο συναίσθημα της ελληνίδας μάνας, που διαρκεί ολόκληρη τη ζωή της. Το 

παράδειγμα έδωσε η παναγία μας, που θήλασε το μικρό Χριστό. Για να τονισθεί από τον λαό η ιερότητά του αποτελεί 
το «όγδοο μυστήριο» στην ελληνική λαϊκή ιατρική παράδοση.

Ακόμα και από την αρχαιότητα κατά τη Μυκηναϊκή εποχή οι ελληνίδες ορκίζονταν στη θεά Ήρα, μαία-ιάτραινα 
προστάτιδα του νόμιμου γάμου και της οικογένειας, ότι θα θηλάσουν το βρέφος τους λέγοντας «νη τη Ήρα δίδωσω 
τον τύτθον».

Ο θηλασμός είναι ένα θειο δώρο του δημιουργού για να ζήσει ο νέος άνθρωπος. Είναι ευλογία θεού. Ευτυχισμένες 
όσες μητέρες το κατάλαβαν και όσες θα το καταλάβουν ακόμη Οι ελληνίδες ανέκαθεν γαλουχούσαν τα βρέφη τους 
και σήμερα οι σύγχρονες ελληνίδες μητέρες πρέπει να συνεχίσουν τον «άγιο» μητρικό θηλασμό για να μπορέσουν 
αισθανθούν την ιερότητα της μητρότητας. Γι’ αυτό ο δημιουργός έθεσε τους ζωογόνους μαστούς της μάνας κάτω από 
την καρδιά της.

Ο Δρ. Χρίστος Θ. Οικονομόπουλος «περισοβυζαγμένος» και ο ίδιος από τη μητέρα του Αλεξάνδρα αγωνίζεται 
μαζί με τις μαίες 60 χρόνια τώρα για να γαλουχούν στοργικά οι νέες ελληνίδες μητέρες τα βρέφη τους. Ιερό τους 
καθήκον να προσφέρουν το γλυκό γάλα της καρδίας τους.

Σας ευχαριστώ πολύ και να θυμάστε ότι το χαρά ξανανιώνει την καρδιά και επιμηκύνει τη ζωή, ο δε μητρικός 
θηλασμός είναι συναισθηματικός δεσμός μεταξύ της μάνας και του παιδιού που παραμένει ισχυρός δια βίου.

1Παιδοχειρουργός, δημιουργός του μοναδικού στον κόσμο μουσείου της μητέρας και του μουσείου της ελληνικής λαϊκής 
ιατρικής, Πρόεδρος της ελληνικής ονοματολογικής εταιρείας.




