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Περίληψη: Στο παρόν άρθρο γίνεται 
σύντομη παρουσίαση της σημασίας 
του «Θωπευτικού Περιβάλλοντος» 
στη λαϊκή ιατρική παράδοση για 
την ψυχοκινητική και ψυχοσωματική 
ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων. 
Επισημαίνεται η σημασία του στη 
μείωση της τότε υψηλής βρεφικής 
νοσηρότητας και θνησιμότητας και στην 
καλύτερη μέριμνα και φροντίδα για την 
ψυχική υγεία των βρεφών. Το αξιόλογο 
αυτό ιατρικό επίτευγμα το είχαν 
κατορθώσει εθιμικά οι μικρομάνες στις 
μικρές κοινότητες της υπαίθρου κατά τη 
Μεταβυζαντινή και Νεότερη Ελληνική 
Περίοδο (1453-1953). Το «Θωπευτικό 
Περιβάλλον», ως ιατρικό και 
ανθρωπολογικό επίτευγμα, τα χρόνια 
της δουλείας είχε συντελέσει θετικά 
ώστε να μην υπάρχουν «μαραζωμένα» 
βρέφη και νήπια, αλλά αισιόδοξα 
και χαρούμενα για τη ζωή τους που 
μόλις είχε ανατείλει. Πιστεύουμε 
ότι παρόμοια ιστορικά παραδοσιακά 
επιτεύγματα, που αφορούν την ιατρική 
επιστήμη και ειδικότερα τον τομέα 
της ψυχικής υγιεινής, δεν πρέπει να 
μένουν στην αφάνεια, γιατί, ακόμα και 
σήμερα, μας διδάσκουν με παραστατικό 
τρόπο την αξία της ψυχικής υγιεινής, 
φροντίδας και μέριμνας των βρεφών και 
των νηπίων.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημώδης ψυχική 
υγιεινή, θωπευτικό περιβάλλον, ιστορία 
της ιατρικής, λαϊκή ιατρική, κοινωνική 

παιδιατρική, παιδοψυχιατρική, 
Μεταβυζαντινή περίοδος Νέου 
Ελληνισμού (1453-1953), 
γλωσσοψυχολογία, ιατρική λαογραφία, 
βρέφος, νήπιο, μητέρα, μητρότητα.

Ι. Εισαγωγή
Τα παλιά χρόνια η κάθε Ελληνίδα μητέ-

ρα, ανάλογα με την ηλικία της, τη διανοη-
τική της ανάπτυξη, το συναισθηματικό της 
πλούτο, το κοινωνικό της περιβάλλον και 
τη δομή της οικογένειάς της, διέθετε ένα έμ-
φυτο αίσθημα συναισθηματικής τρυφερότη-
τας, αφοσίωσης και αγάπης για το παιδί της, 
που στην απλότητά του ήταν μεγαλειώδες. 
Γι’ αυτό η κάθε θωπευτική ενέργεια της μη-
τέρας για το βρέφος της αποτελούσε στοι-
χείο της προσωπικότητάς της1.

Η κάθε μητέρα πρόβαλε τα θωπευτικά 
της νοήματα με λέξεις, με φράσεις, με επι-
φωνήματα, με ήχους, με χορούς και με χα-
ϊδευτικές κινήσεις, όπως λ.χ. με την επαφή 
των δακτύλων της και με τη λυγηρόφωνη 
βελούδινη φωνή της, που έδιναν μια ξεχω-
ριστή χάρη στην προσωπικότητά της. Η χάρη 

αυτή πήγαζε από την απαλότητα της φροντί-
δας και το ξεχείλισμα της μητρικής της αγά-
πης. Η ποικιλία των θωπευτικών πράξεων 
και ενεργειών της μητέρας αναμφισβήτητα 
ήταν για το νήπιο μια μυστική πηγή ομορ-
φιάς και χαράς, γιατί υπαγορευόταν από ένα 
ενστικτώδες απλό βιολογικό μέτρο της έμ-
φυτης αγάπης της μητέρας1,2,3,4.

Τότε η μητέρα πίστευε ότι με τις τρυφερές 
περιποιήσεις της απάλλασε το παιδί της από 
το μίσος, την εχθρότητα, τη διχόνοια, την αδι-
αφορία. Με τη φιλοστοργία της δε το βοη-
θούσε να ανατραφεί με πνεύμα αισιοδοξίας 
και χαράς, ώστε να εξελιχθεί σε ένα ευτυχι-
σμένο πλάσμα (εικόνες 1 και 2).

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να προσεγ-
γίσουμε επιστημονικά το όλο θέμα, με βάση 
τις σύγχρονες αντιλήψεις της Ψυχικής Υγιει-
νής, της Εξελικτικής Ψυχολογίας, της Γλωσ-
σοψυχολογίας και της Κοινωνικής Παιδιατρι-
κής5,6,7,8,9,10. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε 
τις προσπάθειες που κατέβαλλε η παραδο-
σιακή μικρομάνα στο σπίτι της, στην αυλή 
της και στη «ρούγα», στις μικρές κοινότητες 
της υπαίθρου, για να αναστήσει και να μεγα-
λώσει σωστά το παιδί της1,11,12,13,14,15.

Η σημασία του «Θωπευτικού Περιβάλλοντος» 
της μητέρας για την ψυχοσωματική υγεία 
του βρέφους στη λαϊκή ιατρική παράδοση

(Επιστημονική προσέγγιση)
n ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ιατρός

Εικόνα 1. Η ευλάβεια της Ελ-
ληνίδας μητέρας προς το ιερό 
πρόσωπο της Παναγίας, της Με-
γάλης Μάνας, ήταν ανέκαθεν 
απεριόριστη, καθότι και Αυτή 
έθρεψε με το Θείο Μητρικό της 
γάλα το μικρό Χριστό και τον 
μεγάλωσε με τρυφερότητα. 
(Παναγία η Γαλακτοτροφούσα, 
Μουσείο Μπενάκη).
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Η μελέτη στηρίζεται στον πλούτο της λαϊ-
κής ιατρικής παράδοσης κατά τη Μεταβυζα-
ντινή Περίοδο του Νέου Ελληνισμού (1453-
1953)16,17 με πρωτογενές υλικό, προερχόμενο 
από τα Αρχεία του Μουσείου της Μητέρας 
και του Μουσείου της Ελληνικής Λαϊκής Ια-
τρικής8. Σκοπός μας είναι να αναδειχθεί ο ρό-
λος του «Θωπευτικού Περιβάλλοντος» ως 
ένα σημαντικό ιατρικό και ανθρωπολογικό 
επίτευγμα τα σκοτεινά εκείνα χρόνια4.

ΙΙ. Η σημασία του «Θωπευτικού 
Περιβάλλοντος» για την Ψυχική 
Υγιεινή και την ψυχοσωματική 
ανάπτυξη του βρέφους

Οι μεγάλοι συμμετέχοντες στη δημιουρ-
γία του «Θωπευτικού Περιβάλλοντος» ήταν 
πρώτα το ίδιο το νήπιο, αμέσως μετά ακο-
λουθούσε η μητέρα του, τα αδέλφια του, 
η γιαγιά του, το λοιπό οικείο περιβάλλον, η 
νονά του, οι θείες του και τέλος το γειτονικό 
περιβάλλον της «ρούγας». Οι παράγοντες 
αυτοί επηρέαζαν από νωρίς θετικά την ανά-
πτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας στο παι-
δί, καθώς και τη μελλοντική συμπεριφορά 
και το ήθος του18,19,20,21,22,23, 24,25,26.

Οι περισσότερες θωπευτικές πράξεις και 
τα χαϊδέματα της μητέρας προς το βρέφος 
της πιθανόν να είναι σήμερα ακατανόη-
τα για μας τους πολλούς. Αν όμως εξετα-
σθούν από απόψεως ψυχοβιολογικής, απο-
τελούν βασικά στοιχεία για την ψυχοκινητική 

και τη σωματική εξέλιξη του βρέφους και 
του νηπίου.

Οι άπειρες θωπευτικές εκφράσεις και 
ενέργειες της παραδοσιακής μικρομάνας, 
που ζούσε κυρίως μέσα στον αισθητό κό-
σμο της υπαίθρου, δηλαδή ζούσε κι αυτή 
μέσα στην αγκαλιά της μεγάλης μας μάνας, 
της Φύσεως, ήταν αυτές που δημιούργησαν 
το «Θωπευτικό Περιβάλλον», το οποίο, λό-
γω της ιατρικής του σημασίας, ενσωματώ-
θηκε από τις μικρές κοινότητες στη λαϊκή 
ιατρική παράδοση. Η λειτουργία του αφο-
ρούσε όλες τις εποχές του έτους, αλλά την 
εποχή της Άνοιξης, οπότε απλόχερα η Φύ-
ση πρόσφερε φως, χρώμα, αρώματα και 
ήχους από τα κελαηδίσματα των πουλιών, 
το «Θωπευτικό Περιβάλλον» βρισκόταν στην 
έξαρσή του. Γιατί το «Θωπευτικό Περιβάλ-
λον» απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα. 
Τα χαϊδέματα και η γλώσσα της μητέρας εί-
χαν μια αισθητική καλλιέπεια, απαραίτητη 
ώστε το νήπιο να αισθανθεί την αγάπη και 
την ουσία της ζωής κοντά στη φύση και στη 
μάνα του (εικόνα 3).

Παρά το γεγονός ότι το «Θωπευτικό Περι-
βάλλον» της μητέρας εκείνη την εποχή φαι-
νόταν να έχει λιγότερη ιατρική λογική και πε-
ρισσότερη μυθοπλαστική φαντασία, όμως, 
αν μελετηθεί με ερευνητικό μάτι, θα διαπι-
στώσει κανείς ότι περιέκλειε πλήθος από 
σύγχρονες ιατρικές αλήθειες, ζωτικές για την 
υγεία του βρέφους. Η ανάλυση όμως αυ-
τή εκφράζει και ποικίλα συναισθήματα, που 
πλουτίζουν τον ψυχικό κόσμο του παιδιού 
και με τα σημερινά δεδομένα αποτελούν 
αξιώματα της Ψυχικής Υγιεινής και γενικά 
συμβάλλουν στην ψυχοσωματική ανάπτυ-
ξη του βρέφους5,27,28,29. Ασφαλώς η σύγχρο-

νη Παιδοψυχιατρική θα τα ενεθάρρυνε. Όλο 
το μεγαλείο του «Θωπευτικού Περιβάλλο-
ντος» φαινόταν κυρίως στην ανατροφή του 
παιδιού. Τα θωπεύματα της μητέρας ήταν 
αληθινά, αφού ανάβλυζαν από την καρ-
διά της με αγάπη. Ως εκ τούτου ήταν ικανά 
να επιδράσουν δημιουργικά στην ομαλή 
ψυχοκινητική και ψυχοσωματική ανάπτυξη 
του βρέφους.

Οι θωπευτικές λέξεις και φράσεις που με 
περίσσια ευτυχία και βελούδινη φωνή η μη-
τέρα απηύθυνε προς το βρέφος της για να 
το χαροποιήσει ήταν γεμάτες τρυφερότη-
τα, φορτισμένες με πηγαία μητρική αγάπη 
και φροντίδα που ανάβλυζαν από το ενδο-
γενές ερέθισμα του ενστίκτου της μητρότη-
τας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανατομική κατα-
σκευή του λάρυγγα του νηπίου είναι 4,5 εκ. 
και της μητέρας 5 εκ., του δε ενηλίκου αν-
δρός είναι 7 εκ. Η πρόνοια αυτή της Φύσε-
ως αποσκοπεί ώστε η χροιά της φωνής της 
μητέρας να πλησιάζει αυτήν του παιδιού. Το 
ίδιο ισχύει για την πολύ ελαστική-τρυφερή 
επιδερμίδα της μάνας, γιατί όχι μόνο η μη-
τέρα χάιδευε το βρέφος της με απαλά χέ-
ρια, αλλά και αυτό το νήπιο ανταπέδιδε με 
ευγνωμοσύνη τις θωπείες, οι οποίες αποτε-
λούσαν τη μεγαλύτερη ηδονή για τη μάνα. 
Γι’ αυτό η λαλιά και τα χάιδα της μητέρας 
είναι γεμάτα ζεστασιά, τρυφερότητα και ευ-
γένεια (εικόνα 4).

Το νήπιο από τη μητέρα του κυρίως δι-
δασκόταν την τέχνη της ζωής, γιατί αυτή το 
κοίμιζε, το ξύπναγε, το τάιζε, το έλουζε, το 
φρόντιζε, το νοιαζόταν, το χόρευε, πλέκο-
ντας, με την παιχνιδιάρικη διάθεσή της, τους 
πόθους και τα όνειρά της γι’ αυτό. Από αυ-
τή έπαιρνε τις ελπίδες για τη νέα του ζωή 

Εικόνα 2. Η Παναγία κρατά 
στην αγκαλιά της το Θείο Βρέ-
φος. Η Θεομήτωρ ήταν πάντα 
το σύμβολο της προστασίας 
του κάθε βρέφους (Αφίσα από 
τον πίνακα του Murillo (1617-
1683). Αρχείο Μουσείου Ελ-
ληνικής Λαϊκής Ιατρικής.

Εικόνα 3. Ο ερχομός του βρέφους, του νέου 
πλάσματος, του καινούριου ανθρώπου, που βγήκε 
από τα σπλάγχνα της μάνας και βλέπει το φως της 
ζωής, ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία γι’ αυτήν.(Αρχείο 
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής).

Εικόνα 4. Οι 
θωπε ί ε ς  τη ς 
στοργικής μητέ-
ρας ήταν γεμάτες 
ζεστασιά, τρυφε-
ρότητα, ευγένεια 
και αφοσίωση. 
(Αρχείο Μου-
σείου Ελληνι-
κής Λαϊκής Ια-
τρικής).
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και από αυτή άκουγε τις πρώτες ωραίες και 
ευγενικές λεξούλες, τις τόσο θωπευτικές. Η 
αγάπη της καλής μητέρας προς το παιδί της 
ήταν πολλές φορές απροσμέτρητη. Η μάνα 
έβλεπε το παιδί της ως αγγελούδι. Το θώ-
πευε στο προσωπάκι και ιδίως στα φρύδια, 
στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα, τα περιέ-
γραφε δε παραστατικά τα τρυφερά και κα-
λαίσθητα αυτά μέρη και τα σύγκρινε με τα 
πολυτιμότερα πράγματα στον κόσμο.

ΙΙΙ. Επιστημονική προσέγγιση 
και ιατροβιολογική ερμηνεία 
της ανάπτυξης του «Θωπευτικού 
Περιβάλλοντος» στη μητέρα, από 
τη σύλληψη, τη γέννηση μέχρι 
και το μεγάλωμα του παιδιού

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μητέρα για 
το βρέφος είναι η πηγή της ζωής, της φρο-
ντίδας, των τρυφερών περιποιήσεων, της χα-
ράς και της ευτυχίας. Το κυρίαρχο και σταθε-
ρό στοιχείο της μητρότητας είναι η θυσία. 
Το κύτταρο πεθαίνει για να γίνει ένα νέο 
κύτταρο, μια νέα ζωή30. Έτσι η έννοια 
της μητέρας παραμένει στην ψυχή κά-
θε συναισθηματικά ώριμου ανθρώπου 
ως το ύψιστο γεγονός της ύπαρξής του 
(alter ego).

Όταν το βρέφος ήταν μια μάζα μικρή 
από αβέβαια κύτταρα, χωρίς καθορι-
σμένη μορφή και σαφές περίγραμμα, 
στα σπλάγχνα της μητέρας του, αυτή 
το έπλασε μέσα της με δέος, κάτω από 

την καρδιά της και πήρε από το αίμα της 
μορφή, σχήμα και ζωντάνια. Αυτή είναι 
η πορεία του κάθε ανθρώπινου εμβρύ-
ου τους πρώτους εννέα μήνες της ζωής 
του, μέσα στα σπλάγχνα της μητέρας 
του. Οι αγώνες και οι αγωνίες της μητέ-
ρας συμπυκνώνονται μέσα στο έμβρυο 
εκείνους τους μήνες για να το φέρουν 
στο Φως του κόσμου.

Στον πρώτο σταθμό της ζωής του βρέ-
φους, τη σύλληψη, η συνείδηση δεν 
υπάρχει για το έμβρυο. Υπάρχει μόνο 
η μητέρα, οι αγωνίες, οι λαχτάρες και οι 
φόβοι της. Το έπος της αγωνίας, του φό-
βου και του πόνου της μητέρας, ανάμι-
κτο με τη χαρά και την ευτυχία, τελειώ-
νει με το συγκλονιστικότερο γεγονός της 
ζωής της, τη γέννηση του γονιμικού καρ-
πού της, του παιδιού της. Μετά τη γέν-
νηση αρχίζει αμυδρά να σχηματίζεται η 
συνείδηση στο βρέφος.

Το θαύμα της μητρότητας είναι η πο-
ρεία της ζωής και της ψυχής του βρέ-
φους από την αφάνεια στο φως. Αν δια-
τηρήθηκε το έμβρυο και γεννήθηκε σαν 
άνθρωπος ήταν γιατί η μητέρα του είχε 
μέσα στην καρδιά της τη θέληση της ζω-
ής. Η καρδιά της άντεξε όλες τις κακου-
χίες και όλους τους κατατρεγμούς, χάρη 
στη θέληση της ψυχής της για δημιουρ-
γία. Κανένα άλλο θαύμα δεν είναι ωρι-
μότερο από το μυστήριο της σύλληψης, 

της δημιουργίας, της γέννησης, του με-
γαλώματος και της ανατροφής του παι-
διού. Είναι αυτή η ανιδιοτέλεια που χα-
ρακτηρίζει την κάθε μάνα και την κάνει 
δυνατή να αντιστέκεται σε όλες τις θύ-
ελλες της ζωής.

Ο πυρήνας του «Θωπευτικού 
Περιβάλλοντος»

Η γέννηση αποτελεί το ορόσημο για 
να αρχίσει το έπος της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας του παιδιού30,14,15. Με το 
μεγάλωμα και τις τρυφερές περιποιήσεις 
της μητέρας αρχίζει να διαμορφώνεται η 
συνείδηση του παιδιού. Ο πυρήνας του 
«Θωπευτικού Περιβάλλοντος» αρχίζει 
να σχηματίζεται με τις πρώτες θωπευτι-
κές λέξεις, τις φράσεις, τα επιφωνήματα 
και τα πρώτα τρυφερά νανουρίσματα, τα 
ταχταρίσματα, τα χορέματα, τις χαϊδευτι-
κές πράξεις και ενέργειες και τα παιχνιδί-
σματά της, που στοχεύουν στο να κάνει 
το βρέφος της να χαρεί, να γελάσει, να 
ευτυχήσει και να επικοινωνήσει.

Με τα τραγουδάκια, τη μητρική γλώσ-
σα και τις τρυφερές περιποιήσεις της, η 
μητέρα φωτίζει την ανατέλλουσα συνεί-
δηση του βρέφους της. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η συνείδηση του νηπίου, του παιδι-
ού, ακόμη και του εφήβου, για να φθά-
σει να γίνει «αυτόφωτη», χρειάζεται όλα 

Εικόνα 5. Τα επιφωνήματα και 
οι θωπευτικές εκφράσεις της μη-
τέρας προς το βρέφος της ήταν 
άπειρα και αποτελούσαν τη 
μεγαλύτερη ηδονή για τη μάνα 
(Αρχείο Μουσείου Ελληνικής 
Λαϊκής Ιατρικής).

Εικόνα 6. Η στοργική μητέρα, για να αποκοιμίσει το μωρό 
της, πρώτα το κουνάει απαλά στη μαγική αγκαλιά της και 
του τραγουδάει με βελούδινη, απαλή φωνή νανουρί-
σματα. Μόλις «γλαρώσουν τα ματάκια του» το τοποθετεί 
τρυφερά στην κούνια του (Αρχείο Μουσείου Ελληνικής 
Λαϊκής Ιατρικής).

Εικόνα 7. Το παιδί που το έχει να-
νουρίσει η μάνα του έχει γλυκό ύπνο 
και βλέπει γλυκά όνειρα και όχι ταραγ-
μένα ή εφιαλτικά. (Αρχείο Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής).
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αυτά τα χρόνια την ψυχική θαλπωρή, την 
αφοσίωση και την αγάπη της μητέρας. 
Χρειάζεται να συντηρείται με το «ψυχι-
κό-θωπευτικό χαϊδευτικό έλαιο του λύ-
χνου της μάνας» για να ενδυναμωθεί. Η 
ακατάβλητη μητρική συνείδηση, που αι-
σθητοποιείται και εξωτερικεύεται κυρίως 
με το «Θωπευτικό Περιβάλλον», αποτε-
λεί τον πλέον αποφασιστικό παράγοντα 
για τη νέα ζωή. Στην ιστορία της Ελληνι-
κής Λαϊκής Ιατρικής Παράδοσης η μητέ-
ρα με το «Θωπευτικό Περιβάλλον» και 
τις προστατευτικές πράξεις και ενέργειές 
της, που αποσκοπούσαν στην υγιεινή, την 
υγεία και στη σωστή ανατροφή του παι-
διού της, ανεδείχθη μια ιερή ηθική δύ-
ναμη που δημιούργησε ένα αξιοζήλευ-
το νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό, ο οποίος 
είναι συνέχεια της αρχαιοελληνικής και βυ-
ζαντινής παράδοσης.

IV. Θέματα υγείας και 
ψυχοσωματικής ανάπτυξης του 
βρέφους που σχετίζονται με το 
«Θωπευτικό Περιβάλλον» της 
μητέρας

1. Επιφωνήματα της μητέρας δηλωτικά 
της υγείας και ευεξίας του βρέφους

Τα επιφωνήματα και οι θωπευτικές εκ-

φράσεις της μάνας προς το νήπιο ήταν άπει-
ρες1,11,13. Παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα: 
«Αγγελούδι μου», «ψυχούλα μου», «καρ-
δούλα μου», «σπλάγχνο μου», «αρνά-
κι μου», «μανάρι μου», «βλαστάρι μου», 
«σγουρέ βασιλικέ μου», «ρόιδο μου», «μά-
τια μου γραμμένα», «καλό μου», «καθα-
ρό μου», «νιάτα μου», «αητέ μου», «πω, 
πω ο ρήγας μου», «ο γιόκας μου», «η Χά-
ιδω μου», «ο κανακάρης μου», «το στερ-
νοβύζι μου», «πω, πω η ρήγισσά μου», 
«η φρεγάδα μου», «η κορούλα μου», «η 
τσουπούλα μου», «βρε, βρε, βρε! ο λεβέ-
ντης μου», «η λεβέντισσά μου», «έλα μα-
νούλα μου να σε ταΐσω», «έλα κοπελού-
δα μου να σε κάνω μπέλι (λούσω)», «έλα 
περδικούλα μ’ στην αγκαλιά της μανούλας 
σου», «παληκάρι μου», «μάτια μου», (παι-
δί μου), «γαμπρέ μου», «χρυσέ μου ήλιε», 
«φεγγάρι μου», «παλάτι μου», «λουλού-
δι μου», «έλα χρυσό μου να σου δώσω τα 
τζάκια σου» (=βυζί=θηλασμός), «έλα αγο-
ράκι μου γλυκό να σε βάλω να κάνεις νά-
νι», «πάμε πασά μου μ’ ντε-ντε (=περίπα-
το)», «κάνε κανάκια λεβέντη μου», «έλα 
φωστήρα μου να σε χορέψω», «πού ’ναι 
αστέρι μου τα χεράκια σου;», «κάμε με μα 
(=φίλησέ με)», «Αυγερινέ μου κάνε μα τη 
μανούλα σου», «όπουτα παλικαράκι μου 
να σε ντύσω», «αγκάλιασε τ’ μανούλα σου 
γαμπρέ μου», «πότε θα σε ιδώ ασίκη μου 
γαμπρούλη;», «έλα καρδούλα μου να σε 

κάμω μα», «πάμε φρεγάδα μου να σε χτε-
νίσω», «έλα νυφούλα μου να σου βάλω το 
καλό σου πιπί (=φόρεμα)» κ.λπ.

2. Ο ύπνος και η αξία του για την υγεία 
του βρέφους, όπως φαίνεται μέσα από 
τα νανουρίσματα της μητέρας

Τα νανουρίσματα ή βαυκαλίσματα ήταν 
τραγούδια αυτοσχέδια, δημιουργήματα της 
μητρικής καρδιάς, γεμάτα όνειρα και ελπί-
δες. Τα απλά αυτά τραγουδάκια άδονταν 
σιγανά, μονότονα, μελωδικά, με ρυθμικές 
κινήσεις και λικνίσματα του βρέφους στην 
αγκαλιά της μητέρας ή στην κούνια του για 
να γλυκοκοιμηθεί. Τα νανουρίσματα προ-
στάτευαν το βρέφος από το «σύνδρομο του 
αιφνίδιου θανάτου της κούνιας» και γι’ αυτό 
πρέπει να ενθαρρύνονται, ως προστατευτικά 
της υγείας των βρεφών7. Παραθέτουμε ολί-
γα από τα άπειρα της λαϊκής μάνας:

«Ο Ύπνος τρέφει το παιδί
κι η γεια το μεγαλώνει
και το καλό του ριζικό
κι αυτό το ξεφαντώνει»

«Ο Ύπνος θρέφει το παιδί 
κι η γεια το μεγαλώνει
η αγρυπνιά μου το χαλά
και μου το μαραζώνει»

«Παναγιά μου φύλαξέ το
και Χριστέ μου σκέπασέ το

Εικόνα 8. Όταν η μητέρα 
κοιμίζει το νήπιο έχει ανά-
μεικτα συναισθήματα φό-
βου και χαράς μήπως δεν 
ξυπνήσει, γι’ αυτό επικαλεί-
ται το Φύλακα Άγγελό του 
(Αρχείο Μουσείου Ελληνι-
κής Λαϊκής Ιατρικής).

Εικόνα 9. Η πίστη ότι ο Φύ-
λακας Άγγελος προστάτευε το 
παιδί και το έσωζε στις δύσκο-
λες στιγμές από αρρώστιες και 
ατυχήματα ήταν βαθιά ριζωμένη 
στη συνείδηση της Ελληνίδας 
μάνας (Αρχείο Μουσείου Ελ-
ληνικής Λαϊκής Ιατρικής).

Εικόνα 10. Φύλακας Άγγελος (Αρ-
χείο Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής 
Ιατρικής).

Εικόνα 11. Όταν το βρέφος 
ξυπνούσε ευδιάθετο, η ευτυ-
χία της μητέρας ήταν μεγάλη, 
γι’ αυτό του μιλούσε τρυφερά, 
όπως: «Ξύπνησες αγγελούδι 
μου; Πώς κοιμήθηκες γλυκό 
μου παιδί; Τι είδες καρδούλα 
μου στον ύπνο σου; Είδες αγ-
γελούδια ψυχή μου; Έλα γλυκό 
μου παιδί να σε φιλήσω. Έλα 
να σου δώσω το τζάκι σου (βυ-
ζάκι σου=μητρικός θηλασμός) 
(Αρχείο Μουσείου Ελληνικής 
Λαϊκής Ιατρικής).
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να κοιμάται να μερώνει
να ξυπνά να μεγαλώνει»

«Ο Ύπνος θρέφει το μωρό
κι ύπνος το μερώνει
κι η μάνα του με το βυζί
το γοργομεγαλώνει»

«Ο Ύπνος τρέφει τα μωρά
κι ο κάμπος τα αρνάκια
κι εμένα το πουλάκι μου
τρέφεται με χαϊδάκια
τρέφεται με της μάνας του
το γκαρδιακό της γάλα
και με τα βαϊλίσματα
και χάδια της μεγάλα»

«Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι
και ποτέ του μη πεθάνει
νάνι το μωρό μου νάνι
ύπνο ελαφρό να κάνει»

«Η Παναγία κι ο Χριστός
παιδί μου κι ο Αη-Γιάννης
να σου τη δίνουν την υγειά

κι όπου πονείς να γειάνεις»

«Κοιμάται το παιδάκι μου
και πώς να το ξυπνήσω;
Να πάρω διαμαντόπετρες
να το πετροβολήσω;»

«Νάνι του και παράγγειλα
στην Πόλη τα προικιά του 
στη Βενετιά τα ρούχα του
και τα χρυσαφικά του»

«Ύπνε που παίρνεις τα μωρά
έλα πάρε και τούτο
μικρό-μικρό σου το’δωσα
μεγάλο φέρε μου το.
Μεγάλο σαν ψηλό βουνό,
ίσιο σαν κυπαρίσσι 
κι οι κλώνοι του ν’ απλώνονται
σ’ Ανατολή και Δύση»

3. Το «Σταύρωμα» ή τα «Σταυρούδια»
Η μητέρα, όταν έβαζε το βρέφος να κοι-

μηθεί, επικαλείτο την προστασία του Χρι-
στού, της Παναγίας και του Φύλακα Αγγέ-

λου, του σταύρωνε δε το κεφαλάκι και το 
μαξιλαράκι του λέγοντας:

«Ο Χριστός στην κεφαλή του
τ’ Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του
Αγγελικοί χοροί τριγύρω του
Κι η Παναγιά βοήθειά του»

«Του Χριστούλη το ραβδάκι
το ’βαλα προσκεφαλάκι
κι όποιος έρθει να μ’ αγγιάξει
ο Χριστούλης θα τον σφάξει»

4. Ο Φύλακας Άγγελος ως προστάτης 
της υγείας του βρέφους και του 
«Θωπευτικού Περιβάλλοντος» της 
μητέρας

Η πίστη ότι ο Φύλακας Άγγελος προστά-
τευε την υγεία του παιδιού και το έσωζε στις 
δύσκολες στιγμές της αρρώστιας του ήταν 
βαθιά ριζωμένη στη λαϊκή ιατρική παρά-
δοση. Επίσης τη λέξη Άγγελος τη χρησιμο-
ποιούσε συχνότατα η μητέρα ως θωπευτική 
έκφραση, αφού ονόμαζε το παιδί της Αγγε-

Εικόνα 12. Το μωρό 
εξύπνησε ευδιάθετο 
(Αρχείο Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής 
Ιατρικής).

Εικόνα 13. Τα ταχταρίσμα-
τα είναι τραγουδάκια απλά, 
σύντομα, ανεπιτήδευτα και 
χαριτωμένα, που τα συνθέτει 
η μάνα εκ του προχείρου και 
άδονται από την ίδια για να 
χαροποιήσουν το βρέφος της. 
Τα ταχταρίσματα εκφράζουν 
την αγάπη, τις ελπίδες, τους 
φόβους, τις προσδοκίες και 
τις ευχές της μάνας (Αρχείο 
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής 
Ιατρικής).

Εικόνα 14. Η μάνα τα-
χταρίζοντας  το παιδί 
της (Αρχείο Μουσεί-
ου Ελληνικής Λαϊκής 
Ιατρικής).

Εικόνα 15. Το ταχτάρισμα 
στα γόνατα της στοργικής 
μητέρας στα ξυπνητούρια 
του μωρού (Αρχείο Μου-
σείου Ελληνικής Λαϊκής 
Ιατρικής).
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λούδι, δηλαδή ωραίο με αγνή ψυχή, όπως 
ήταν των Αγγέλων. Η μικρομάνα, όταν 
έβλεπε το βρέφος και χαμογελούσε στον 
ύπνο του, έλεγε ότι «αγγελιάζεται», δη-
λαδή ότι έβλεπε το Φύλακα Άγγελό του 
(εικόνες 8, 9 και 10).

5. Τα ξυπνητούρια και τα 
ταχταρίσματα (χορέματα) και η 
σημασία τους για την ψυχική ευεξία 
και υγεία του βρέφους

Η μητέρα, όταν ξυπνούσε το βρέφος της, 
που ήταν ακόμα της κούνιας (εικόνες 11 
και 12), για να το χαροποιήσει και να δι-
απιστώσει την κατάσταση της υγείας του, 
το ταχτάριζε, δηλαδή του τραγουδούσε, 
ενώ ταυτόχρονα το χόρευε στα γόνατά της, 
απλά, σύντομα, με χαριτωμένα αυτοσχέδια 
ταχταρίσματα (=από τις επιφωνήσεις τάχτι-
τάχτι)7,13,14,15 (εικόνες 13 και 14). Όπως δε 
τα νανουρίσματα της μητέρας προστάτευαν 
το βρέφος από το «σύνδρομο του αιφνι-
δίου θανάτου του βρέφους της κούνιας», 
έτσι και τα ταχταρίσματα, τα χορέματα, τα 
θωπευτικά παιχνίδια, οι χαϊδευτικές λέξεις 
και τα «αναστατικά» επιφωνήματα το βο-
ηθούσαν να αναστηθεί ψυχικά, να μη μα-
ραζώσει και πεθάνει.

Χαρακτηριστική είναι η παράδοση σε 
όλο τον Ελλαδικό χώρο, ιδιαίτερα όμως 
επιζεί έντονα στην Πελοπόννησο, η οποία 
αναφέρει τα εξής: «Κάποτε ένας άρχοντας 
του Βυζαντίου ήθελε να κάνει τη νέα γενιά 
δυνατή. Κάλεσε λοιπόν ένα πρωί όλες τις 
μητέρες που είχαν βρέφη και τις υποχρέ-
ωσε να αφήσουν τα παιδιά τους στο ηλι-
όλουστο και πεντακάθαρο παλάτι του για 
να μεγαλώσουν με νέους κανόνες υγιεινής, 
δηλαδή αυστηρή καθαριότητα και άφθονη 
τροφή, καθαρό αέρα και άφθονο ήλιο. Ο 
άρχοντας αυτός διέταξε τις μητέρες να πη-
γαίνουν τις κανονικές ώρες στο παλάτι και 
να ταΐζουν τα βρέφη τους. Έπρεπε όμως 
να «αρμέγουν τα βυζιά τους» και το μη-
τρικό γάλα να τους το δίνουν με ρωγοβύ-
ζι (βυζολόγο). Απαγόρευσε δηλαδή στις 
μανάδες να τα θηλάζουν. Επίσης έδωσε 
αυστηρή εντολή οι μανάδες να μην τα χα-
ϊδεύουν, να μην τα χορεύουν, να μην τους 
μιλάνε και γενικά να μην τα παίζουν ού-
τε και με τα «μάτια» (μειδιάματα, μορφα-
σμούς χαράς, «ματάκια» κ.λπ.).

Τα βρέφη αυτά, αν και ζούσαν σε κα-
θαρό και «υγιεινό» περιβάλλον και έτρω-
γαν καθαρή τροφή, σιγά-σιγά μαράζωσαν, 
ζάρωσαν, σούφρωσαν, έχασαν την όρεξή 

τους, αρνιόνταν το γάλα με το βυζολόγο, 
έκαναν εμέτους, είχαν διάρροιες και τέλος 
τα περισσότερα από τα μισά βρέφη πέθα-
ναν από αφυδάτωση και μαρασμό. Ο λα-
ός ξεσηκώθηκε εναντίον του άρχοντα κι 
έστειλε μήνυμα στον Πατριάρχη, ο οποί-
ος θύμωσε και αφόρησε τον τοπικό αυτό 
άρχοντα για να μάθει «ότι ου επ’ άρτω μό-
νο ζήσεται ο άνθρωπος», όπως του’γραφε 
στο «αφορισοχάρτι».

Ο Πατριάρχης παρήγγειλε τότε σε όλες 
τις μητέρες στο εξής να τα βάζουν στο βυ-
ζί τους, να βυζοπιάνουν και να «ανασταί-
νουν» τα βρέφη τους με 40 λογιών χορέ-
ματα, ταχταρίσματα (εικόνα 15), θωπευτικά 
κανακίσματα και να τα χαροποιούν, δηλα-
δή να τα ανασταίνουν με τη μητρική τους 
αγάπη1,12,13,14,15. Για την ιστορία αναφέ-
ρουμε ότι το ίδιο «πείραμα» του Βυζαντι-
νού τοπάρχη το επανέλαβε πολύ αργότε-
ρα και ο Φρειδερίκος ο Μέγας με τα ίδια 
θλιβερά αποτελέσματα. Στη λαϊκή ιατρική 
παράδοση κατά τα Μεταβυζαντινά χρόνια 
στα ξυπνητούρια του βρέφους συνήθως 
προηγείτο ένας εγκάρδιος «αιθέριος διάλο-
γος» με γλυκόλογα της μάνας, όπως λ.χ. 
«Ξύπνησες αγγελούδι μου;», «Πώς μου 
κοιμήθηκες γλυκό μου παιδί;», «Τι είδες 
καρδούλα μου στον ύπνο σου;», «Είδες 
αγγελούδια ψυχή μου;», «Έλα γλυκό μου 
παιδί να σε φιλήσω», «Έλα χρυσό μου να 
σου δώσω το τζάκι σου (βυζί σου = μη-
τρικός θηλασμός)». Παραθέτουμε μερικά 
αυτοσχέδια ταχταρίσματα από τα άπειρα 
που έχει συνθέσει η αγάπη της μητέρας 
(εικόνες 13, 14, 15).

«Όχου το, που να το δω
δικηγόρο και γιατρό
να βαστά και τα βιβλία
να διαβάζει στην κυρία»

«Το παιδάκι μου το ρούσο
με το μόσχο θα το λούσω
θα το στείλω στη δασκάλα
να’ναι πιο όμορφο απ’ τ’άλλα
Παναγίτσες εκατό
μαζευτήκατε όλες εδώ
ταρνα ταρναρίστε το 
σύρτε συργιανίστε το»

«Να το δείρω θέλω’γω
με της μύγας το φτερό
να το δείρω θέλω πάλι
με της μύγας το ποδάρι»

«Έχω γιο κι έχω χαρά 
τι θα γίνω πεθερά
έχω κόρη κι έχω χάρη

θα’χω το γαμπρό καμάρι»

«Να το χορέψω θέλω γω
να το πάω στο σχολειό
να το δω κι εγώ γιατρό
να βαστά θερμόμετρο
να το δω και γιατρουδάκι
να βαστά το μπαστουνάκι
Παναγιά μου το παιδί μου
Παναγιά μου δωσ’ του δωσ’του
ό,τι έχει ο νους κι ο λογισμός του»

«Τα παιδιά τα σερνικά
ρίχτα στα βασιλικά
και τις τσούπες τις φακλάνες
ρίχτες μεσ’τις μαντζουράνες»

«Να χορέψει, να χαρεί 
τώρα που’ν’μικρό παιδί
γιατί ταχιά θα παντρευτεί
και στα βάσανα θα μπει»

«Το παιδί μου το μωρό
έξω δεν το βγάζω εγώ
μου το βλέπει η γειτονιά
και μου στέλνει προξενιά»

6. Η ομιλία του παιδιού και ο ρόλος 
του «Θωπευτικού Περιβάλλοντος» για 
την ανάπτυξή της

Η ομαλή ανάπτυξη της ομιλίας του βρέ-
φους αποτελεί τον καθρέφτη της υγείας 
του. Στην παραδοσιακή κοινωνία δεν αρ-
κούσε να μιλάει κανείς σωστά, αλλά έπρε-
πε να ήταν και καλλίφωνος, για να γίνει 
πρωτοψάλτης ή τραγουδιστής στη ρούγα. 
Γι’ αυτό μέσα στο πλαίσιο του «Θωπευτι-
κού Περιβάλλοντος» η μητέρα προέβαι-
νε σε πράξεις και ενέργειες που αποσκο-
πούσανε στην άρτια ανάπτυξη του λόγου 
και της ομιλίας του παιδιού της.

Έτσι λ.χ. α) το πήγαινε στον Άγιο Αιμι-
λιανό για να γίνει καθαρόγλωσσο, β) στο 
απογαλακτισμό το έβαζε να… θηλάσει 
μία νέα ανύπαντρη «για να γίνει καλλίφω-
νος τραγουδιστής», γ) του έφτιαχνε συχνά 
«λεξόπιτες» (Λέξω=γλώσσα) με 40 λογιών 
μυριστικά χόρτα για να μιλήσει γρήγορα, 
με την ευχή: «Καλομίλητο το μωρό μου 
να’ναι και πρωτοψάλτης στην εκκλησία 
και καλλίφωνος τραγουδιστής στη ρού-
γα», δ) του έβαζε κάθε πρωί στη γλώσσα 
του μέλι και ζάχαρη για να γλυκομιλήσει 
γρήγορα, λέγοντας «Καλά να καθίσει, κα-
λά να περπατήσει, καλά να γρηγορομιλή-
σει και να γλυκομιλήσει, καλά να βγάλει 
τα δοντάκια του»

«Όχου το να το χαρώ
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να μιλήσει να το δω
όπα οπαλάκια του
να βγουν τα δοντάκια του»

«Το παιδί μου θέλει χάιδια 
θέλει και ψωμιά σιτάρια
θέλει σύκα πατητά
να του δώσει η μάνα του
και η μαντζουράνα του
για να κρίνει γρήγορα»

α) Οι πρώτες νηπιακές λέξεις που 
μάθαινε η μάνα στο παιδί

Η μητέρα ζούσε στο πνεύμα του «Θω-
πευτικού Περιβάλλοντος» και προσπα-
θούσε με τρυφερές περιποιήσεις να διευ-
κολύνει το βρέφος της ώστε να αρχίσει να 
ομιλεί13. Προς τούτο μεταχειριζότανε μονο-
σύλλαβες ή δισύλλαβες λέξεις, όπως λ.χ. 
«Το μωρό μου θέλει νιανιά, κάμε χαπ τα 
νιανιά», «Ααα» (=κοιμάμαι), «Κάμε ααα», 
«Απα»(=σηκώνομαι), «Α να κάμει άπα, 
άπα», «Δένδρα» (=στέκομαι όρθιο), «Δέ-
στε το χρυσό μου κάνει δένδρα», «Κακά» 
(=κάθε βδεληρό πράγμα), «Μη! είναι κα-
κά!» «Πιφ! κακά!», «κιάκια» (=τα ζαχα-
ρωτά), «Ο τατας του’φερε κιάκια», «Με-
μέ» (=το βύζαγμα), «Α το δώκω γω μεμέ 
το χρυσό μου», «Κοκό» (=το αυγό), «Α 
το δώκω κι κοκό.  Τι καλό κοκό!», «Μμα» 
(=φίλησε), «Κάμε μα την Παναγίτσα», «Έλα 
να σε κάμω μα να περάσει το βαβά», «Νι-
νί» (=βρέφος), «Να κι άλλο νινί», «Όπα-
λα και οπαλάκια» (=σηκώνομαι), «Κάμε 
οπαλάκια», «Οχ» (=πόνος), «Έχει οχ το 
κοριτσάκι μου. Έλα να το φιλήσω το οχ να 
περάσει», «Παπά» (=το φόρεμα), «Έβα-
νε καλό παπά», «Τζιζ» (=καίω), «Μη! Θα 
το κάνει τζιζ!», «Τπρου-τπρου» (=νερό), 
«Διψοκάηκε το καλό μου και θέλει τπρου-
τπρου», «Τσιτσί» (=κρέας) κ.λπ.

«Το κανακάρικο παιδί
τρεις βάγιες το κουνάνε
και τρεις το κανακίζουνε
και έξι το ξυπνούνε»

«Τα μοσχοκανακάρικα
τρεις βάγιες τα κουνούνε
κι εννιά τα νανουρίζουνε
να καλοκοιμηθούνε»

β) Μιμήσεις φωνών ζώων 
«Πώς κάνει μανούλα μου η κοτούλα 

μας; Κα, κα, κα!», «Κάνε κοτούλα μ’ αυ-
γό να το φάει ο μπέμπης», «Άκου ο κόκ-
κορας κι-κι-ρι-κου», «Η γάτα νιάου-νιά-
ου» (=θέλω να φάω), «Το σκυλάκι γαύ, 

γαύ», «Το αρνάκι άκου πως φωνάζει τη 
μανούλα του: μπε, μπε, μπε», «Άκου το 
γουρούνι γκου, γκου, γκου», «Άκου ο 
γάιδαρος γκάου, ουγκάου», «Έλα γαϊ-
δουράκι μου να σε καβαλήκει το παιδά-
κι μου» κ.λπ.

7. Το βάδισμα (περπάτημα) το 
«στρατσούρισμα», το «στράτισμα», 
η «στράτα-στράτα», στα πλαίσια του 
«Θωπευτικού Περιβάλλοντος»

Όταν το παιδί αργούσε να περπατήσει 
η μητέρα του ανησυχούσε για τη γενική 
κατάσταση της υγείας του και του έφτια-
χνε «στρατουρόπιτες» για να το δυναμώ-
σει. Φοβόταν επίσης μην την κακολογή-
σουν στη γειτονιά ότι δεν ήταν καλή μάνα 
να το φροντίζει. Στη λαϊκή ιατρική παράδο-
ση επικρατούσε η αντίληψη ότι το περπάτη-
μα του βρέφους αποτελούσε τον «καθρέ-
φτη» των φροντίδων της καλής μητέρας, 
όπως το διατύπωναν στο στιχάκι: «Της κα-
λομάνας το παιδί στους πέντε μήνες κάθε-
ται, στους έξι καλοκάθεται και στους εφτά 
και στους οχτώ πάει τον τοίχο, πάει ορθό». 

Το Θωπευτικό κάλεσμα για να 
«στρατουρίσει»

Η κάθε μάνα με θωπευτικές παροτρύν-
σεις και καλέσματα προσπαθούσε με 
ανοιχτά χέρια να ενθαρρύνει το διστακτι-
κό βρέφος της να περπατήσει και να πά-
ρει το σχετικό θάρρος: «Έλα, έλα στράτα, 
έλα άτα άτα!», «Στρατούλα-στρατούλα» 
και το υποβοηθούσε κρατώντας το από 
τις μασχάλες, «Κάνε μωρό μου στράτα», 
«Πάτα-πάτα», «Κάμε δένδρα Τάκη μου», 
«Έλα μπούλη μου να το πάρεις», «Έλα 
στράτα, στράτα».

«Στα-στα-στα μηλιά
και στραβή δαμασκηνιά
στρα-στράτα μπουράντα
πηρ’ ο σκύλος την κομμάτα»

«Στράτες στράτες και στρατούλες
κι γέροντας κι γέροντας!
πάτες πάτες το παιδί
στράτες στράτες το νινί»

8. Η πρώτη οδοντοφυΐα, το πρώτο 
δοντάκι, το «χρυσό δοντάκι», ο 
«γαλαξίας», ο «γαλαθινός», το 
«γαλατόδοντο» και η σχέση του με το 
«Θωπευτικό Περιβάλλον» της μητέρας

Η μητέρα,μόλις φούσκωναν τα ούλα 
του μωρού, τα έτριβε με «μυαλό» από 

αρνί ή λαγό για να αποφευχθεί ο πόνος 
του μωρού. Μόλις έσκαζε το πρώτο δό-
ντι (το «χρυσό»), η μάνα ευχόταν στο βρέ-
φος της1,11,13,14: «Σιδερένια και ατσαλένια 
να ’ναι με την υγεία σου, να τα βγάλεις 
όλα και γέροντας μ’ ένα δόντι!». Επίσης 
του έλεγε για να το κάνει να γελάσει: «Κα-
λορίζικο μωρό μου να δαγκώσεις και τη 
νύφη!!». Τότε η μάνα από τη χαρά της 
έφτιαχνε τη «δοντόπιτα» και τη μοίραζε 
στα παιδιά της γειτονιάς. Οι περιποιήσεις 
της μάνας στην πρώτη οδοντοφυΐα πολ-
λές φορές αποσκοπούσαν στο να το ανα-
κουφίσουν από τον πόνο το βρέφος της, 
ενώ συγχρόνως ταυτιζόταν η ίδια με τον 
πόνο του βρέφους της, που υποτίθεται 
ότι της έλεγε: «Να ήξερες μανούλα μου 
όντας βγάνω τα δοντάκια μου, να δέσεις 
το κεφαλάκι μου με δύο-τρία μαντήλια 
και να μου δώνεις δύο κουταλιές νερό να 
με δροσίζεις».

«Όπα οπαλάκια του
να βγούνε τα δοντάκια του»

«Ντάχτιν του και ντάχτιν του
να βγει το δοντάκι του
το τραπεζιτάκι του»

«Τάχτι, τάχτι, τάχτι του
νάβγει το δοντάκι του»

«Τάρνα-ταρνανάκια του
βγήκαν τα δοντάκια του»

9. Το «φτάρνισμα» και οι θωπευτικές 
αποτροπές

Κατά τη λαϊκή ιατρική παράδοση το φτέρ-
νισμα εθεωρείτο ότι είχε προγνωστική ση-
μασία για την καλή υγεία. Γι’αυτό όταν το 
βρέφος πταρνιζόταν η μάνα χαϊδευτικά του 
έλεγε: «Γείτσα σου και με νύφη σαν αγκα-
λίτσα σου!» ή «Γεια σου και χαρά σου κι η 
Παναγιά κοντά σου» ή «Γεια σου και χαρά 
σου και μια πέρδικα κοντά σου»

«Γείτσα σ’ και χαρίτσα σου
να σκάσ’ η πεθερίτσα σου
μεσ’απ’ τη γωνίτσα σου»

«Γεια σου και χαρά σου
κι ο Χριστός στην αγκαλιά σου
κι ο Αη-Γιάννης στην ποδιά σου
να σου πλένει τα πανιά σου!!!»

10. Το «χασμούρισμα» του βρέφους
Η ίδια τελευτουργία που γινόταν για το 

«φτάρνισμα» ίσχυε και για το χασμούρι-
σμα του μωρού.
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11. Το «αρμόνιασμα» του προσώπου 
μετά το θηλασμό, δηλαδή το 
«σιάξιμο», και η ιατρική σημασία του

Μετά το θηλασμό η μητέρα με απαλές 
κινήσεις πίεζε, από ένστικτο, τα υπερκόγ-
χια νεύρα, λέγοντας «γαϊτανοφρίδικο να 
γίνει». Μετά πίεζε τα υποκόγχια νεύρα λέ-
γοντας «κοντυλένια μύτη και δύο καλά τρυ-
πιά (=μυκτήρες)» 7. Τέλος, πίεζε το κάτω 
γενειακό νεύρο, λέγοντας «ο σαγωνάς, ο 
ψωμοφάς». Από την αρχή πάλι πίεζε θω-
πευτικά τα προαναφερθέντα μέρη του προ-
σώπου και έλεγε: «Εκεί θα κάτσει το πουλί, 
εκεί θα κελαηδήσει, εκεί θα κάνει τη φω-
λιά, εκεί θα κουτσουλίσει». Μετά το έβα-
ζε στην κούνια στο δεξιό πλευρό του Χρι-
στού και ποτέ στο αριστερό του Διαβόλου 
(=ο αεροθάλαμος του στομάχου=φόβος 
για πνιγμό στον ύπνο από αναγωγή ή εισ-
ρόφηση του γάλακτος.

12. Το «ρέψιμο» (ερυγή) και το 
«κοντύλισμα» (ο λόξυγκας) ως 
προγνωστικό της υγείας του βρέφους

Όταν ρευόταν το βρέφος έλεγαν «μόσχος 
και κανέλλα» ή «Χριστός και Παναγιά» και 
το κτυπούσαν μαλακά στην πλάτη του. Το 
ίδιο γινόταν όταν το βρέφος είχε λόξυγκα. 
Του χάιδευαν τότε κυκλικά το στομαχάκι και 
όρθιο το κινούσαν σταυρωτά (σοφή ενστι-
κτώδης κίνηση για να επικεντρωθεί η «φυ-
σαλίδα» του αέρα στον αεροθάλαμο του 
στομάχου και να βγει μέσω του καρδιοοι-
σοφαγικού στομίου).

13. Το «απαλό» (πρόσθια πηγή του 
κρανίου)

Το θώπευμα στο απαλό συχνά γινόταν 
για λόγους υγείας. Έπρεπε το απαλό να εί-
ναι μαλακό (ανοιχτό) μέχρι το παιδί να πει 
τη λέξη «πέτρα», δηλαδή γύρω στο δεύτε-
ρο έτος, για να γνωρίζουν αν θα γίνει έξυ-
πνο ή όχι (ορθή ιατρική διάγνωση της κρα-
νιοσυνοστέωσης).

V. Η «παθολογική» όψη του 
«Θωπευτικού Περιβάλλοντος»
 
α) Η υπερπροστασία της μητέρας για το 
«μοσχοκανακάρη» και το «χαϊδούλη»

Η αδυναμία τήρησης του μέτρου στα κα-
νακέματα και στα χαϊδολογήματα του κανα-
κάρη (μοναχογιού) ή της κακάρας (μοναχο-
θυγατέρας) είχε ολέθρια αποτελέσματα στη 
μελλοντική διαμόρφωση του χαρακτήρα 
των παιδιών αυτών. Κατά τη λαϊκή ιατρική 

παράδοση, τα πολύ κανακεμένα παιδιά θε-
ωρούνταν «μαμόθρεφτα», «βαρυκέφαλα» 
(βλάκες), «οκνηρά», «αρρωστιάρικα», «κα-
κομαθημένα», «νευρασθενικά», δύστρο-
πα», «ζαβολιάρικα», «άτακτα», «εριστικά», 
«κακοί μαθητές», «αγενή», «πεισματάρικα» 
κ.λπ. Βασάνιζαν τους γονείς τους και πολ-
λούς άλλους. Η παροιμία είναι επιγραμμα-
τική: «Όσα χάδια και κανάκια, τόσες πίκρες 
και φαρμάκια». Τα παιδιά αυτά συνήθως 
τα χαρακτήριζαν οι αυπνίες, οι ψυχογενείς 
έμετοι, η εγκόπριση, η ανορεξία, η δυσκοι-
λιότητα και το ξαφνικό πείσμα που γινό-
ταν σπαστικό.

β) Ενδεικτικές φράσεις για τα 
πολυχαϊδεμένα

• «Χαϊδέψαν το λωλό και τον κάναν πα-
λαβό» (Παροιμία για τα παραχαϊδεμένα που 
κάνουν ότι θέλουν).

• «Χαδαναθρεμμένο είναι και τούτο το 
κανακάρικο και γι’ αυτό είναι αρρωστιάρι-
κο και «κατσιασμένο»

• «Όλο αρρωσταίνει το χαϊδαναστημέ-
νο παιδί»

• Όχι Χαδούλι μου, όχι Χαδιάρη μου, όχι 
Μονάκριβό μου και Χαϊδαναστημένο μου, 
μην όλο κλαις και χτυπιέσαι στο πάτωμα»

• «Τα πολλά χάδια το χάλασαν το παι-
δί»

• «Όποια μάνα κάνει στο γιο της βασιλι-
κά κανακέματα, το κάνει παλιόπαιδο, αχά-
ριστο και κακό»

• «Γαμπρέ, τη νύφη ν’αγαπάς να μη στε-
νοχωριέται, γιατί ’τανε κανακάρα και θα πα-
ραπονιέται»

• «Στα δέκα χρόνια χαϊδεμένο και γλυκά 
κανακεμένο».

γ) Θωπευτικές απαγορεύσεις και 
αποτροπές για τις μητέρες των 
μοσχοκανακάρηδων

Η λαϊκή ιατρική παράδοση, προς απο-
φυγή ιατρικών διαστροφών, είχε θεσπίσει 
άγραφους κανόνες για τις μητέρες, ιδίως 
των υπερπροστατευομένων και παραχαϊδε-
μένων μοναχογιών, δηλαδή η μητέρα του 
βρέφους ή νηπίου κανακάρη.

• «Δεν το φιλούσε στον πισινό ή στα αι-
δοία, γιατί όταν θα μεγάλωνε δεν θα τη λο-
γάριαζε καθόλου»

• «Δεν το φίλαγε στο στόμα, γιατί θα αρ-
γούσε να μιλήσει»

• «Δεν το φιλούσε στα πέλματα, γιατί θα 
αργούσε να περπατήσει.  Το «πατοφιλημέ-
νο» παιδί αργεί να περπατήσει».

• «Δεν επιτρεπόταν να φιλήσει το μωρό 
όταν κοιμόταν, γιατί του έπαιρνε τον ύπνο 
και θύμωνε ο Φύλακας Άγγελος»

• «Δεν το φιλούσε στο σβέρκο (αυχένα), 
γιατί θα γινόταν κακό και ζηλιάρικο»

• «Δεν το φιλούσε στο μέτωπο, αλλά 
στην κορυφή της κεφαλής, γιατί στο μέτω-
πο ασπάζονται τους νεκρούς»

• «Δεν έδινε στον «αχρόνιαγο» κανακά-
ρη να κρατάει λουλούδι για να μην πεθά-
νει» κ.ά.

Summary
The value of “Caressing Environment” in 
the Hellenic Traditional Medicine
Alexandra Ch. Oeconomopoulou

The present paper examines the value of 
«Caressing Environment» in the Hellenic 
Traditional Medicine, during the Post-
Byzantine and Modern Greek Period (1453-
1953).

By this term we refer to the caresses, 
love and affection, which have shown the 
young mothers living in small rural commu-
nities towards their babies.

The creation of the“Caressing Environ-
ment” has been considered of great im-
portance for the psycho-motion and psy-
chosomatic development of the infants. Its 
contribution to the fight against decrease 
of birthrate is highly estimated.

Furthermore the disadvantages of ex-
treme caresses are argued.

Today, more and more children are en-
joying the benefits of Caressing Environ-
ment, that is health and welfare.

It is also noteworthy that during the hard 
times of Slavery the Caressing Environment 
has been considered as a medicinal and an-
thropological achievement and it has played 
an important role upon babies, so as no-
body can meet fade infants, but only opti-
mistic and joyful ones for their life, which 
has just dawned.

Key words: Traditional Medicine, History of 
Medicine, Social Paediatric, Paedopsychiatry, 
Folklore Medicine, Glossopsychology, psycho-
motion, psychosomatic development, infant, 
child, mother, motherhood, Post-Byzantine - 
Modern Greek Period (1453-1953).
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