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"Παράξενο ρίγος διέτρεξε το χΰαορυτιδωμένο κορμί του Γκουάρντι 
Γκουέχ. Είχε βυθιστεί στα έγκατα της μνήμης του κι είχε ανασύρει εκείνο 
το νανούρισμα μόνο και μόνο για να το μεταδώσει όσο καλώτερα μπορούσε. 
Όμως τώρα που τ' άκουγε να ξαναγυρΐζει d  αυτόν οίΰσωστο, δροσερό κι 
απίωϊκά χαριτωμένο του φάνηκε σα να 'χε πετάξει τυχαία στον αέρα μια 
φούχτα βότσαλα που αιφνίδια είχαν αρχίσει να κατρακυλούν στο πηγάδι του 
χρόνου ξεσηκώνοντας με την πτώση τους στα μυστηριώδη του βάθη, ήχους 
και ψιθύρους φυλαγμένους εκεί μέσα από πάντα και για πάντα. Έτσι αν 
και τα ακαταμέτρητα χρόνια της ξωής του τον είχαν κάνει να μην έχει πια 
συγκινήσεις και η εκπληκτική του ισχνότητα τον είχε εξαϋλώσει, δεν 
μπόρεσε να μην ανατριχιάσει από πίκρα και τρυφεράδα."

Joseph Kessel*

* Kessel, J. "Les Cavaliers". Εκδόσεις Σ. I. Ζαχαρόπουλος, "Οι καβαλά
ρηδες", Αθήνα, 1995.
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Πρόλογος

Ο χώρος της δημοτικής μας ποίησης, αναμφισβήτητα, 

έχει μελετηθεί σε πλάτος και βάθος από πολλούς Έψηνες και 

ξένους μελετητές (Πολίτης, Πετρόπουλος, Αναγνωστόπουλος,

Fauriel, Passow) και έχει θεωρηθεί “..... η αληθινή εθνική

ιστορία της νεότερης Ελλάδας, και ο πιο πιστός πίνακας των 

εθίμων των κατοίκων της”(Fauriel C.)1.

Τα νανουρίσματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

δημοτικής μας ποίησης. Με αυτά μεγάλωσαν γενιές και γενιές. 

Είναι τραγούδια των μητέρων και έχουν τις ρίζες τους βαθιά 

μέσα στο χρόνο, γνωστά σαν "βαυκαλήματα" ή "καταβαυκαλή- 

σεις" από την αρχαία Ελλάδα ή αργότερα και σαν νανουρίσμα

τα, ή ναναρίσματα (από τη λέξη νάνι). Τα νανουρίσματα είναι 

απαλές και ήρεμες μουσικές συνθέσεις. Διαφέρουν ανάλογα με 

τον τόπο καταγωγής τους και διακρίνονται σε απλά και σ' αυτά 

που έχουν περίτεχνη σύνθεση. Διαθέτουν μελωδία και ρυθμό, 

“...έχουν τη δική τους μουσική, το δικό τους συνδυασμό ήχων, 

που είναι διαφορετικός από τον ήχο των άλλων δημοτικών τρα- 

γουδιών” (Τζούλης, Χ.,2000)2. Λέγονται με σκοπό να ηρεμή-

'.Fauriel, C., Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια. Εκδ. επιμέλεια Πολίτης 
Αλέξης
2.Τζούλ.ιμ, X,, Ρίζες και πορεία του Δημοτικού λόγου. Ιωάννινα 2000. σελ. 
158.
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σουν και να αποκοιμίσουν το παιδί’ συνήθεια που κρατάει και 

αυτή από τα αρχαία χρόνια. Στο περιεχόμενό τους εμπεριέχο

νται πληροφοριακά στοιχεία για τις αγωνίες, τους φόβους, τις 

σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς της μάνας για 

φροντίδα, αγωγή, μόρφωση και μελλσντική αποκατάσταση του 

παιδιού της. Παρό/J] την ευρεία παράδοση τα νανουρίσματα 

είναι το είδος της δημοτικής μας ποίησης που έχει αγνοηθεί από 

μελετητές και ερευνητές της λσγοτεχνίας μας. Ελάχιστες είναι οι 

περιπτώσεις που ασχολήθηκαν ή κάνουν αναφορά στα νανου

ρίσματα

Η Μκάντη Λουίζα στην ερευνητική μελέτη με τίτλο “Τα 

)σΐκά Νανουρίσματα ως ποιητικό είδος ” προσέγγισε τα νανου

ρίσματα ως μαρτυρίες της αυθεντικής λυυρικής ποίησης και ανέ- 

δειξε τη σχέση τους με το δημοτικό τραγούδι και άλλα μνημεία 

του λάγον (Μπάντη, Λ., 1997)1.

Ο Τζούλης Χρήστος, έχει αφιερώσει ένα ολυόκληρο κεφά- 

λαιο στα νανουρίσματα, αναλύει το περιεχόμενο μερικών από 

αυτά και επισημαίνει την επίδρασή τους στο δίδυμο μάνας — 

παιδιού (  Τζούλης, X., 2000f.

1Μκάντη, Λ. (1997). Τα λαϊκά Νανουρίσματα ως ποιητικό είδος..

2. Τζσόλης, X. (2000).Ρίζες και πορεία του Δημοτικού λχηου. Ιωάννινα
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Ο Αυδίκος, Ε. στο βιβλίο του με τίτλο “Το παιδί στην 

παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία ”, θεωρεί τα νανουρί

σματα μέσο έκφρασης των προσδοκιών της οικογένειας και μέ

σο διαπαιδαγώγησης του παιδιού (Αυδίκος, Ε. 1996)1.

Η  εργασία αυτή έχει ως σκοπό να εντοπίσει, να διε- 

ρευνήσει και να μέ/ττήσει όλα εκείνα τα πληροφοριακά 

στοιχεία που εμπεριέχονται και που σναδεικνύουν την 

ψυχο/χρμκη επί-δραση και παιδαγωγική πράξη που συντελείται 

μέσα από την αναπτυσσόμενη δυαδική σχέση μάνας — παιδιού.

Για τη διερεύνηση του θέματος απαιτήθηκε η συγκέντρω

ση νανουρισμάτων από διάφορα διαμερίσματα της E/J-άδας. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της συλ/χητής μας είναι η ομαδοποίη

ση των νανουρισμάτων, σύμφωνα με την ιεραρχική ταξινόμηση 

των αναγκών του ατόμου κατά τον Maslow2, σε μια προσπάθεια 

ψυχολογικής, παιδαγωγικής και κοινωνιολογικής προσέγγισης 

των νανουρισμάτων.

'Α υ δ ίκ ο ς , Ε .( 1996).Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινω

νία Αθήνα. Σελ.258.

2Maslow, A. Η. (1970). Motivation and Personality. N.Y. Harper & Row 

and Coleman J.,I974James C. Coleman. Contemporery Psycology and 

Effective Behavior. Scott, Foresmen and Company, Glenview, Illinois. 
1974. Pp. 100.
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Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση, αλλά και 

την ανάγκη να ευχαριστήσω, όλβους όσους βοήθησαν για να 

ολοκληρωθεί η εργασία αυτή.

Πράσα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δάσκαλο μου, 

Καθηγιμή κ. Χρήστο Τζούλη, για τον πολύτιμο χρόνο που αφι

έρωσε για τις προτάσεις, παρατηρήσεις, υποδείξεις, διορθώσεις 

και την παρακολούθηση της εργασίας σε όλα της τα στάδια

Ευχαριστώ, επίσης, τον Καθηγητή κ  Λάμπρο Σταύρου 

και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ  Α. Παπαϊωάννου, για την 

πρόθυμη συμμετοχή τους στη τριμελή επιτροπή και για το εν

θαρρυντικό ενδιαφέρον, με το οποίο παρακολούθησαν την εξε

λικτική πορεία της εργασίας.
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Εισαγωγή
Ο κύριος χώρος της εργασίας μας είναι η προφορική και 

ζώσα παράδοση και ιδιαίτερα τα παιδικά άσματα, που έχουν 

πάρει κατά την πορεία τους, μέσα στο χρόνο, ποικίλα ονόματα: 

ναναρίσματα ή νανουρίσματα, ταχταρίσματα, λαχνίσματα, 

πρώτο βαδίσματα, κυκ/.ικά παιγνίδια, χελιδονίσματα, κάλαντα.

Με την εργασία μας αυτή θα με?£τήσουμε τα νανουρί

σματα ή ναναρίσματα, τραγούδια που τραγουδούσαν οι μητέρες, 

για να κοιμήσουν τα παιδιά τους. Είναι τραγούδια συνθεμένα με 

μητρική στοργή και τρυφερότητα και στοχεύουν στη δημιουργία 

της ηρεμίας. Ειδικότερα θα εξετάσουμε τη στενή σχέση του 

παιδιού με τη μητέρα που είναι πανταχού παρούσα στα νανου

ρίσματα και αυτή που φέρνει το παιδί σε επαφή με τη μητρική 

γ/Μσσα, το γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας, το ρυθμικό ήχο, 

και το εισάγει στο φυσικό και κοινωνικό περιβόύάον, με την 

τέχνη του λόγου και τους ήχους.

Παρόλλ.ηλα θα διερευνήσουμε και θα με/χτήσουμε όλα 

εκείνα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα ναναρίσματα και που 

αναδεικνύουν την ψυχο)υογική επίδραση και την παιδαγωγική 

πράξη, η οποία συντε/£ίται μέσα από την αναπτυσσόμενη 

δυαδική σχέση Μάνας - παιδιού.

Επύλέξαμε αυτό το θέμα γιατί σχεδόν )χίπουν οι συστημα

τικές εργασίες για τα νανουρίσματα και γιατί στις συ?Λογές και
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εκδόσεις των νανουρισμάτων διαπιστώνουμε είτε ακαταστασία, 

είτε επεμβάσεις στο κείμενο για λόγους παιδαγωγικούς και 

γλωσσικούς.

Η στροφή και επιστροφή στις ρίζες, στις γνήσιες πήγες 

τού λαϊκού προφορικού πολιτισμού αποτελεί αδήριτη εθνική 

ανάγκη και επιταγή, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δια

χρονικά ριζώματα του Ελληνισμού. Στα πλαίσια αυτά, παρό

μοιες εργασίες έχουν (πρέπει να έχουν) ιδιαίτερο ειδικό βάρος, 

όταν μάλιστα αποτελούν πονήματα των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι, όπως είναι φυσικό και προσδωκόμενο, κατανοούν 

περισσότερο την εξαιρετική σημασία που έχει η εφαρμοσμένη 

Λαογραφία και γι' αυτό απόδύονται, σ ' ένα αγώνα βιωματικής 

προσέγγισης της ζώσας προφορικής παράδοσης. Το σχολείο 

άλλωστε ως κιβωτός παιδείας και πολιτισμού λειτουργεί ως 

πρόμαχος της κοινωνίας και πρωτοστατεί σε παρόμοιες 

ανάλογες ενέργειες, αφού εξ ορισμού έχει την ευθύνη και την 

κύρια αποστολή να καλλιεργήσει στις ψυχές των παιδιών την 

αγάπη για την ιστορία, την πατρίδα, τη γλώσσα που είναι η άλλη 

όψη τ?/ς πατρίδας, τον πολιτισμό, καθώς και το σεβασμό προς 

τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ζωής.

Από την άλλη μεριά ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει χρέος 

να εμπλουτίσει τη φαντασία των παιδιών με υλικά από την
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ζείδωρη ελληνική παράδοση. Ο λαϊκός προφορικός πολιτισμός, 

τον οποίο τα τελευταία χρόνια όλε και mo πολύ τον αγνοούμε 

επηρεασμένοι από τις γνώσεις που σήμερα όχι απλώς πολΛα- 

πλασιάζονται αλέά κυριολεκτικά συσσωρεύονται, κρύβει παν- 

άρχαια μυστικά της φυλής, έξοχα γνωρίσματα του Έλληνα, 

όπως η λεβεντιά, η αισιοδοξία, η ελπίδα, η πίστη, η αγωνιστι

κότητα, η χαρά της θυσίας, η ευτυχία του μόχθου, η περιφρό

νηση του βολέματος, η αγάπη προς την πατρίδα και την ελευ

θερία.

Στο τραγούδι, όπως και στο παιγνίδι, ο λ.αός έβαζε τον 

παλ,μό της καρδιάς του και άνοιγε χώρους ομορφιάς στην ψυχή 

του, ενώ παράλέηλεχ αποκτούσε το μέσα πλ-ούτο με τα υλακά της 

ψυχής του (δυναμογόνα κύτταρα) που σαν πολεδύναμα στοιχεία 

του πρόσφεραν αντοχή και διάρκεια σε δύσκολες εποχές. Και 

όπως μας λέει ο Καζαντζάκης1 “όποιος δεν έπιε το νερό του 

τόπου του ή δεν έφαγε το χώμα της πατρίδας του, δεν μπορεί να 

είναι ούτε διεθνιστής, ούτε κοσμοπολάτης”. Ο Έλέηνας αγαπά 

τον τόπο του, τον πολατισμό του, που όπως είπαμε είναι η άλέη 

όψη της πατρίδας και ταυτόχρονα αισθάνεται αγάπη προς τους 

ξένους λαούς. Άλέωστε μόνο στη δική μας γλεοσσα, στην 

ελληνική γλώσσα, η λέξη ξένος σημαίνει φίλος από φιλοξενία.

'Καζαντζάκης, Ν. Αναφορά στο Γκρέκο. Σελ. 17
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Έχουμε, '/χηπόν, σήμερα ανάγκη και υποχρέωση να με?£- 

τουμε τη λΜ,ϊκή μας παράδοση, για να μπορούμε ως εκπαιδευ

τικοί να βοηθήσουμε το παιδί, προσφέροντάς του γνήσια πνευ

ματική τροφή. Ά)λά για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το παιδί 

με την πνευματική μας κ/,ηρονομιά, το λαϊκό προφορικό πο?ατι- 

σμό, πρέπει πρώτα εμείς να τον γνωρίσουμε. Μέσα από τα 

παραδοσιακά παιδικά άσματα, τα παραδοσιακά παιγνίδια θα 

εισαγάγουμε το παιδί στον όμορφο χώρο της )αϊκής μας παρά

δοσης, στο χώρο που τον λαμπρύνουν οι διαιώνιες πολιτισμικές 

αξίες.

Τα μικρά παιδιά από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής 

τους θα έλθουν σε επαφή με τα πολυποίκιλα μορφώματα της 

τέχνης, θ ' ακούσουν τη μουσική του ανώνυμου συνθέτη, θα χα

ρτών 17/ μελαλδία της, θ ' αγαπήσουν την ποίηση, που έχει ρυθμό, 

μέτρο, αρμονία, θα διαμορφώσουν αισθητική αντϋ,ηψη και θα 

δούν με κοίλη και καθαρή ματιά τη φύση και τον κόσμο της, τον 

άνθρωπο και τα έργα του.

Είναι λαιπόν πολώ σημαντικό να ακούν τα παιδιά σ ' αυτή 

την τρυφερή ηλικία παιδικά τραγούδια και ποιήματα, νανουρί

σματα, ταχταρίσματα, να δένουν μ ' αυτά το )χτγο τους, να τρέ

φουν το συναισθηματικό τους κόσμο και να έχουν την πρώτη 

επαφή με την τέχνη. Η  μητέρα αρχικά και η (ο) βρεφονηπι

ϊ
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αγωγός στη συνέχεια είναι αυτοί που θα εισαγάγουν το παιδί 

στο χώρο της τέχνης. Η διαπίστωση αυτή θα έχει αξονική θέση 

στην εργασία μας, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια.

Σ'όλα τα τραγούδια της κούνιας τα πρόσωπα που κυριαρ

χούν είναι η μάνα και το παιδί. Η  μάνα είναι το πρόσωπο που 

κυριαρχεί ως προς τις συναισθηματικές και ηθικές επιπτώσεις 

της ζωής. Είναι το κέρας της Αμαλθείας. Το ίδιο παρατηρούμε 

στην ε)λ*.ηνική ποίηση και στη μυθολογία. Ο Αισχύλος, λόγου 

χάρη τη μητέρα του Ξέρξη θα επιλέξει για να θρηνήσει την 

κατάστροφή του περσικού στόλου στη θάλασσα της Σαλαμίνας. 

Η καταστροφή και ο θάνατος των Περσών πολεμιστών απηχεί 

δραματικότερα στην ψυχή της μάνας του Πέρση βασιλιά. Η  

Άλκηστη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, γίνεται πρόσω

πο τραγικό που μας θυμίζει τις μεγάλες ηθικές μορφές του χρι

στιανικού ολοκαυτώματος, για να θεμελιώσει την οικογενειακή 

αγάπη και συνοχή με τη θυσία της. Στο δράμα "Η Θυσία του 

Αβραάμ" η Σάρρα είναι αδύνατο να εννοήσει τη βουλή του 

Θεού. Προέχει γι' αυτή, η επιβίωση του Ισαάκ. Ακόμη και η 

θεομήτωρ στους ύμνους και τα εγκώμια των παθών του Κυρίου, 

πάσχει, θλίβεται, οδύρεται " βλέπουσα τον Υιόν της ως άρναν 

επί του Σταυρού", όπως λέγει ο ιερός υμνωδός. Απαράλλαχτα 

και στα δημώδη άσματα και ειδικότερα στα νανουρίσματα η
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μάνα είναι η μορφή της Πλατυτέρας που κυριαρχεί στο ναό των 

παθών του παιδιού της.

Αλλά και το παιδί τίποτε δεν επιθυμεί περισσότερο παρά 

να είναι η επιθυμία της επιθυμίας της μάνας που γ ι' αυτό είναι 

το~ αρχιερωρικό αντικείμενο. Προκρίνουμε εδώ την ανάγκη 

προσφυγής στην ψυχολογία και ιδιαίτερα στην ψυχολογία του 

βάθους, για να στηρίξουμε την άποψη ότι η πιο ευτυχισμένη 

στιγμή του παιδιού είναι η δυαδική σχέση, διότι διαρρέεται από 

το γαλαξία της μητρικής παρουσίας. Κρίνουμε απαραίτητο να 

επιχειρήσουμε μια μικρή χαρτογράφηση της ψυχικής ανάπτυξης 

του παιδιού.

Ως γνωστόν, το πρώτο πρόσωπο που αντικρύζει το παιδί 

είναι η μάνα. Η μάνα είναι για το παιδί το αρχιερωτικό αντικεί

μενο. Ονομάζουμε τη μητέρα πρώτο ερωτικό αντικείμενο”, 

γράφει ο Freud1, στο εικοστό κεφάλαιο της “Εισαγωγής στην 

ψυχανάλυση ”. Ο Λακάν, αργότερα θα επιμείνει στην προσκόλ

ληση του παιδιού στη μητέρα. Αυτή όμως η ευδαιμονική δυαδι

κή σχέση (Relation duelle) δεν θα διαρκέσει πολύ. Θα παρέμβει 

ο πατέρας ή το όνομα του πατέρα ή ο νόμος του πατέρα, θα 

απαγορευτεί η αιμομικτική σχέση, που είναι σχέση του φαντα- 

σιακού (imaginaire) και η μητέρα ως πρώτο ερωτικό αντικείμε
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νο για το παιδί θα απωθηθεί στο ασυνείδητό του, δίνοντας τη 

θέση της στο υποκατάστατο της, ή σε μια αλυσίδα υποκαταστά- 

των ή σημαινόντων, συμβόλων δηλαδή που την ανακαλούν ( τα 

σύμβολα παίρνουν τη θέση της απουσίας των πραγμάτων). Η  

πατρική παρέμβαση, παρόλο που είναι στερητική, απαγορευτι

κή, οδυνηρή, είναι ταυτόχρονα και ευεργετική για να μπορέσει 

το παιδί να αποκτήσει ατομικότητα, υποκειμενικότητα, μονα

δικότητα και να ενταχθεί ομαλά στην τάξη των συμβόλων ως 

μέλος του οικογενειακού αστερισμού.

Ο ψυχοκοινωνιολόγος Gerard Mendel2, ανιχνεύει και 

ερμηνεύει τη μετέπειτα συμπεριφορά μας με βάση τις πρώτες 

εσωτερικεύσεις του μητρικού μορφοειδώλου (imago matern- 

elle), που δεχόμαστε κατά την παιδική ηλικία. Η λιβιδινική 

(Libidinale) στροφή προς τη μητέρα, που τη θεωρούμε ως πηγή 

της ζωής, της αγάπης, της θαλπωρής, των διαφόρων αισθητη

ριακών ικανοποιήσεων και η δωρηματική απόκριση της μητέ

ρας σ ' αυτές τις ανάγκες -  επιθυμίες (Bosoine-desir) πρόκειται 

να εσωτερικευτούν, να προσωποποιηθούν και να ενωθούν στο 

ασυνείδητο, σ ' ένα μορφοείδωλο της “καλής” μητέρας (image

Freud, S., A General Introduction to Psychoanalysis. N.Y : Washigton 
Square Press.Pp. 310.
2. Mendel, G.( 1968). La revolte centre le pere. Payot, Paris.. Από το 
βιβλίο του X. Τζού?.η. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας -  από τη θεωρία 
στην πράξη. Γιάννενα. 1997
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de la mere “'Bonne rr). Αν συμβεί το αντίθετο, αν έχουμε μαται

ώσεις και στερήσεις των επιθυμιών και αναγκών στην παιδική 

ηλικία, εσωτερτκεύουμε, προσωποποιούμε και ενώνουμε στο 

ασυνείδητό μας το μορφοείδωλο της “κακής** μητέρας {image 

dela mere “mauvais " (Lematre, A., 1977)l.

Βγαίνει το παιδί από τη δυαδική σχέση (relatkm diseMe) 

και εισάγεται στο οιδιπόδειο, που είναι ο πιο δύσκολος σταθμός 

της παιδικής ανάπτυξης, είναι ο πυρήνας των νευρώσεων' 

IFreud, X. 1920JT. Το παιδί, κατά τη φάση: αυτή βιώνει τους 

γονείς με μια αμφιθυμική συμπεριφορά, με μίσος και αγάπη, 

στρέφεται στο "γονέα του αντίθετου φύλου κυρίως και στη' συνέ

χεια, κατά την έξοδό του> από το οιδιπόδειο, αρχίζει η μακρά 

διαδικασία της ταύτισης με τον ομόφυλα γονέα Όλη η βρεφο

νηπιακή και παιδική ηλικία του> παιδιού> είναι περίοδος 

ενδοφυχικών συγκρούσεων, γιατί το Εκείνο έχει χαρακτήρα ευ

χαριστιακό και συγκρούεται με το Εγώ που υπακούει στην αρχή 

της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον Φρόυντ το παιδί κατά τα πρώτα χρόνια 

της φοχοσεξουαλτκής του ανάπτυξης περνά το στοματικό, το

Κ Lemaini, Α~, (1977>_ Jaques Lacan Rierre M alaga. Bruxelles, . Am» 
to βιβλίο too X- Τζσόλιμ Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας — am» έϊ|  
θ ε β ^ ίπ ^ ιρ ά ς η . Γιάννενα. 1997.Σελ.172
1 F reud. X, Λ General introduction to PsycfatamdysisL ML'Y : Wasfaigto® 
SquaePressi OngEoaDypeiisiied 1920)J*p-511
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πρωκτοσαδιστικό και το φαλλικό στάδιο (Freud, S., 1920) 

Στη συνέχεια, κατά τη σχολική του ηλικία, διανύει το στάδιο της 

λχχνθάνουσας σεξουαλ.ικότητας. Π)τ\μμε)χς ξεπέρασμα ενός από 

τα παραπάνω στάδια επιφέρει καθή/χοση (Fixation), καθώς και 

παλινδρόμηση σ ' ένα από τα προηγούμενα στάδια, τα οποία το 

παιδί αισθάνθηκε περισσότερο ικανοποιημένο. Κατά την εξα

ετία της φοίτησής του στο δημοτικό σχο/χίο το παιδί διανύει την 

περίοδο του /χχνθόνοντος ερωτισμού, κατά την οποία μέρος των 

ορμών του και κυρίως μέρος των ερωτικών ορμών μετουσιώ- 

νεται σε ενδιαφέροντα διανοητικά και καλλιτεχνικά (Freud, S., 

1920)* 2.

Από άποψη γνωστικής ψυχολογίας το παιδί της προσχο- 

λικής ηλικίας βρίσκεται στο προσυ/λχτγιστικό στάδιο. Η  σκέψη 

του είναι ατελ.ής και χρησιμοποιεί προέννοιες, η νόησή του έχει 

χαρακτήρα πραξιακό, και αντιλαμβάνεται τις συγκεκριμένες 

πράξεις από τις οποίες δεν ελχυθερώνεται εύκολχχ. Άλλο η δια

νοητική γνώση, που απαιτεί διαφορετικά λογικά σχήματα, τα 

οποία διευκολύνουν τα παιδιά, κι ajjx> η αισθητική γνώση, η 

οποία ταμιεύεται τουλΛχιστον πρωτογενώς, από τις σωματικές

'.Ο.κ.σελ.311
2.Oji. σελ. 312
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αισθήσεις (Τζούλης, Χ.,1997)1. “Δυστυχώς, έχουμε παγώσει την 

αισθανπκότητα και το ποιητικό αντίκρισμα του κόσμου, που 

φύσει διαθέτει το παιδί, όπως έχουμε αμβλύνει ή και αδρανο- 

ποιήσει τη δημιουργική του σκέψη, δου?*εύοντας στο βωμό της 

νοησιαρχίας και αφήνοντας απέξω άΙΙες ριζικές δημιουργικές 

δυνάμεις του παιδιού όπως είναι η φαντασία, το όνειρο, το 

συναίσθημα και όόόες” (Τζούλης, Θ., 1996) 2.

Το παιδί, καθώς Ιεγει ο Adler3, σχηματίζεται βιο)τη>ικά 

και πνευματικό, στο στήτι. Δέχεται από αυτό τα πρώτα αρχέτυπα 

ζωής και δράσης και μέσα στο χώρο της οικογένειας προσανα

τολίζει, με τρόπο συγκεχυμένο και αφηρημένο βέβαια, τα επαγ- 

γελματικά του σχέδια. Εκεί διαμορφώνεται και η τάση προς 

επικράτηση, από την οποία δεν απαΜΑσσεται σε όλη του τη 

ζωή, εφ ' όσον δεν ισορροπεί ψυχικά, μέσα στο χώρο της οικο

γένειας. Είναι αποδεδειγμένο δε από παιδαγωγούς και ψυχο- 

/Αγους ( Paterson, 1977- Salkind 1985/, ότι η βιοτική στάθμη

\0 .π . σελ. 192
2. Τζούλης, θ . (1996). Ψυχανά/.υση και Λογοτεχνία. Εκδ. Οδυσσέας. Αθή- 
να.Σελ.94
3 Adler, A. The Practice and Theory o f Individual Psychology. N.Y : 
Harcourt, Brace and World. Pp.143

4. Patterson, C Ji. (1977). Foundation fo r a Theory o f Instruction and 
Educational Psychology. N.Y; Harper and Row. Pp. 212 
- Salkind, TV., (1985). Theories o f Human Development. Willey and Sons 
Inc.Pp.17
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της οικογένειας ασκεί τεράστια επίδραση στην αγωγή και τη 

σταδιοδρομία του παιδιού. Από στατιστικές έρευνες σε αναμορ

φωτικά ιδρύματα μεταξύ παιδιών με το στίγμα της αλητείας και 

της διαφθοράς, αποδείχνεται, ότι το σύνολο των παιδιών αυτών 

προέρχεται από οικογένειες με χαμηλότατο εισόδημα και με 

ελλιπή μόρφωση.

Το συναίσθημα του συνσνήκετν γεννιέται και αναπτύσ

σεται μέσα στο σπίτι και παρέχει στο παιδί την ασφάλχια του 

οικογενειακού χώρου που τη στερείται το υιοθετημένο παιδί 

(Debesse Μ.)1. Δεχόμαστε, λοιπόν, ως αυταπόδειχτη την επί

δραση της οικογένειας πάνω στο παιδί και ξεκινώντας από αυτή 

τη “θέση” θα επιχειρήσομε να βρούμε τρόπο και μέθοδο να 

αυξήσομε τον ποιοτικό προσδιορισμό της οικογένειας, βελτιώ

νοντας με τον τρόπο αυτό, την αγωγή του παιδιού.

Η αγάπη της μάνας, η στοργή, η ευγένεια η συνανα

στροφή και η επικοινωνία με το παιδί διαμορφώνουν τον ήπιο 

και ενάρετο χώρο της ανατροφής και της ενη/ακίωσής του. Και 

το παιδί έχει τόση ανάγκη αγάπης, όση έχει και τροφής. Γι ' 

αυτό και, σύμφωνα με την ψυχολογία και ιδιαίτερα την ψυχο

λογία του βάθους, τα παιδικά μας χρόνια ανάλογα με την ποιό

τητα που τα χαρακτηρίζει, αποβαίνουν η μήτρα της μετέπειτα

Debesse, Μ. Οι σταθμοί της αγωγής. Μεταφρ. Λ. Κουλά, σελ. 102
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ψυχικής μας αυτάρκειας και ισορροπίας ή των ταλαιπωριών και 

της δυσπραγίας μας (Spitz, J954)1.

Η παιδική ηλικία είναι η “πραγματική ” χώρα μας ( πραγ

ματική και απωθημένη στο ασυνείδητο παιδιόθεν), η οποία 

περιρρέεται, όπως και παραπάνω τονίσαμε, από την ασίγαστη 

αλλά και ακατάληκτη επιθυμία ένωσής μας με τη μητέρα, με το 

μητρικό προοιδιπόδειο μορφοείδωλο (imago maternelle) καλύ

τερα. Η επιθυμία ένωσης με τη μάνα απωθείται στο ασυνείδητο 

του παιδιού και αντικαθίσταται από υποκατάστατα, δηλαδή από 

την τάξη των συμβόλων. Όμως η πανίσχυρη (φαντασιακά 

πανίσχυρη) δυαδική σχέση, με πόλο έλξης τη μητέρα, αφήνει 

στο ασυνείδητο του παιδιού μνημονικά ίχνη (traces mnessi- 

ques).

Από εδώ και πέρα αρχίζει το αιώνιο κυνηγητό του χαμέ

νου αντικειμένου και ο ανικανοποίητος μύθος του, που εκφέρε- 

ται στο δίχτυ των μεταφορών και των μετωνυμιών. “Το πραγ

ματικό αντικείμενο της έλλειψης (manque), της ανάγκης (beso- 

in) και της ενόρασης (pulsion) έχει χαθεί για πάντα , απωθημέ- 

νο στο ασυνείδητο του παιδιού. Το υποκείμενο είναι διαιρημένο

Spitz R. Λ. (1954), Genese des premieres relations objectales. Revue Franc. De 
Psychanal., XVIII, No 4. (14-16)
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σε δυο μέρη : στην ασυνείδητη ολα]θεια και στη συνειδητή γλαύσ- 

σα που καθρεφτίζει μερικώς αυτή την σλαήθεια. ”1.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι τα να

νουρίσματα δεν είναι μόνο ένας συνδυασμός ήχων για να κοι

μηθεί το παιδί, αλλΛ περικλείουν στο περιεχόμενό τους, τους 

πόθους, τα όνειρα και τις αγωνίες ή τις προσδοκίες της μάνας. 

Τα /χτγια της μάνας αφήνουν στο ασυνείδητο του παιδιού τα 

μνημονικά ίχνη. Θα μπορούσαμε, ίσως, να πούμε, τραβώντας 

προς τα άκρα τη σκέψη μας, ότι ο λαϊκός προφορικός 

πολιτισμός στο σύνολα? του και ιδιαίτερα, τα νανουρίσματα, 

όπως και γενικότερα η τέχνη είναι μετωνυμία αυτής της 

αρχαϊκής έλλειψης, που σημαδεύει τραυματικά εξαρχής το 

άτομο.

Η γνωστή σημειολάγος και ψυχαναλύτρια Julia Kriste- 

vd2, στο βιβλ,ίο της “Η επανάσταση της ποιητικής γλαώσσας 

(1974)" ξεκινώντας από τη διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό 

(Le reel), το φανταστικό (imaqinaire) και το συμβολακό (le 

symbolique) στο ψυχαναλυτικό πεδίο, διατυπώνει μια άλλα} 

άποψη, αυτή του σημειωτικού (semiotique) αντιπαραβόλ- 

λχιντάς το προς το συμβολακό. Η  Kristeva είναι επίσης εττηρε-

Lemaire, A. (1977). Jacques Lacan, (ed) Rierre Mardaga. Bruxelles., 
sel.250.
-Kristeva, (1974). Η επανάσταση της γλώσσας. Σε)L 81
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ασμένη από τον “Τίμαιο” του Πλάτωνα και ιδιαίτερα από τις 

αναφορές που κάνει ο Αθηναίος φιλόσοφος στην έννοια της 

χώρας: “Η χώρα είναι κάτι το μητρικό, είναι ο τόπος της 

γέννησης, της παραγωγής του υποκειμένου και των προγλωσ- 

σικών, προοιδιπόδειων λειτουργιών του. Η χώρα είναι ο τόπος 

και το σώμα που το υποκείμενο θα εγκαταλείψει, για να μπορέ

σει να μιλήσει από τη θέση μιας απουσίας, ενός αποχωρισμού ” 

(Μελόπουλου Έ., 1985)1. Μέσω της γλώσσας το παιδί θ ' ανα

ζητήσει την επανένωσή του με τη μητέρα, την αποκατάσταση της 

πρώτης δυαδικής σχέσης, που είναι για πάντα χαμένη, δηλαδή 

απωθη-μένη στο ασυνείδητο (γι' αυτό μιλούμε για μύθο του 

χαμένου αντικειμένου). Κάτι ανάλογο συμβαίνει στην περίφημη 

ανάλυση του παιγνιδιού με την μπομπίνα, που κάνει ο Freud 

στο έργο του “Πέρα από την αρχή της απόλαυσης”. Το παιδί 

μέσα από την επανάληψη του παιγνιδιού (πετά την μπομπίνα 

δεμένη μ ' ένα σπάγκο, ώστε να μη φαίνεται, και την 

επανεμφανίζει με ήχους χαράς: (Fort-da) προσπαθεί να επανα

φέρει κοντά του (φαντασιακά) την απούσα μητέρα του, όπως 

επαναφέρει το παιγνίδι του (επανάληψη της φαντασίωσης της 

παρουσίας και απουσίας της μητέρας) και συνάμα (που είναι

Μελόπουλου, Έ. Από τη σημειωτική στην ψυχανάλυση. Εισαγωγή στη 
μετάφραση του βιβλίου της Julia Kristeva, “ Στην αρχή ήταν η αγάπη”, 
εκδ. Άγρα, Αθήνα 1985, σελ. 20-21.
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συνέπεια του πρώτου) να ξεπεράσει το άγχος, που του δημι- 

ουργεί αυτός ο χωρισμός (Kofinan, S., 1970)

Η Kristeva2 μΰάει, για το ρεύμα ενορμήσεων, που δια

περνά τη γ/τοσσα κατά την προοιδιπόδεια φάση, τότε που κυρι

αρχούμαστε από την έ).ςη της μητέρας ως πρώτου ερωτικού 

αντικειμένου και μορφωειδώ/xtv. Κατά τη γνώμη μας, υπαινίσ

σεται μια σωματικότητα και θηλυκότητα της γ/χοσσας, που 

απορρέουν από την επαφή του παιδιού με το σώμα της μητέρας. 

Δεν έχει άδικο /χηπόν ο Roland Barthes, όταν ?Μι (σναφερό- 

μενος φυσικά σε μια φανταστική σχέση) ότι “ο συγγραφέας παί

ζει με το κορμί της μητέρας”3.

Ανάλογες είναι και οι απόψεις που διατυπώνει και ο 

Winnicott4, σχετικά με το δυνητικό χώρο (espace potentiel), 

όπου το παιδί παίζει και '/χφαίνει χώρα η πο)ατισμική εμπειρία 

(expetience cultured). Όταν /χει δυνητικό χώρο, εννοεί μια 

Τρίτη περιοχή, ούτε μέσα (dedans), ούτε έξω (dehors), αλλά 

ανάμεσα στο άτομο και στο περιβόλων, που αρχικά, ενώνει και 

χωρίζει το βρέφος από τη μητέρα όταν η αγάπη της μητέρας

Kofinan, S. L ’ enfance de I ’ art, une interpretation, de / ’ esthetique 
fieudien,ed. Petite bibliotheque Payot, Paris 1970, sel.107.
2. Kristeva, J., (1974). Η επανάσταση της γ/χυσσας. Σε?..82
3. Barthes, R. Le Plaisir du texte, ( ed.) Du Seuil, Paris 1973
4. Winnicot, D.W.,(1954). Transitional Objects and Transitional Pheno
mena InL J. Psychoanal. 34,2, 89 -  97.
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παρέχει στο βρέφος την αίσθηση της εμπιστοσύνης. “Η εμπειρία 

μιας ομορφιάς, το είδος της αισθητικής ομορφιάς, η στάση μας 

απέναντι της, ακόμα και οι ιδιαίτερες κατηγορίες του υψηλού, 

του μεγαλειώδους, του απαλού, λείου, μπορούν να σχετίζονται 

με τα συναισθήματα του δυνητικού χώρου ή να απορρέουν από 

τα μνημονικά — σωματικά ίχνη της σχέσης του βρέφους με τη 

μητέρα και ιδίως με το στήθος της. Το έργο τέχνης είναι ένα 

δώρο ευχαριστιακό, ένα φαλλικό υποκατάστατο, που προσφέ- 

ρεται στη μητέρα, όπως λέει η Sarah Kofman, στην προσπά- 

θειά της να παρουσιάσει μια Φροϋδική αισθητική . Ο Winni- 

cot από τη μεριά του αφήνει να εννοηθούν σχέσεις αναλογίας 

ανάμεσα στο μεταβατικό αντικείμενο (Transitional object) και 

στο έργο τέχνης, επηρεασμένος, όπως φαίνεται, από όσα λέει η 

Melanie Klein (1934)2 για το εσωτερικό αντικείμενο. Το μετα

βατικό αντικείμενο (ένα παιγνιδάκι, μια κουβερτούλα, ένα μαξι- 

λαράκι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο παιγνιώδους χρήσεως, 

που δεν το αποχωρίζεται εύκολα το παιδί ακόμα και κατά τη 

διάρκεια του ύττνου του) συμβολίζει το μητρικό στήθος. Με 

άλλα λόγια, η πρώτη σχέση με τη μητέρα (η δυαδική σχέση), που 

έχει απωθηθεί στο ασυνείδητο του νηπίου, παίζει τεράστιο ρόλο

Ο.π. Τρ. 89-97.
.Klein, Μ. Η ψυχανάλυση των παιδιών. Α/ετφ. Μαρίνα Λώμη, Γ'έκδ., 

Αθήνα 1986. Σελ. 65
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στο μετέπειτα δρόμο μας (στην περιπέτεια μας). Κινούμαστε 

ανάμεσα Κορίνθου και Θηβών με την έλξη της Ιοκάστης ασίγα

στη στο ασυνείδητό μας και με την υποτιθεμένη βίαιη συν

άντησή μας με τον άγνωστο Λάιο “εν τριπλαίς αμαξιτοίς” 

(Οιδίπους Τ. ) ι.

Στα νανουρίσματα και γενικότερα στην τέχνη κάθε χώρας 

ο μύθος του χαμένου αντικειμένου είναι ο κυριότερος θεματικός 

καμβάς. Το ίδιο συμβαίνει και στους μύθους, όπως λένε οι 

σημαντικότεροι από τους αναλυτές και ερμηνευτές τους (Propp, 

Levi -  Strauss, Bettelheim, από το χώρο της ψυχανάλυσης). 

Φαίνεται πως η φιγούρα της μητέρας, ή σωστότερα του μητρι

κού μορφοειδώλου (imago maternelle), που κρύβεται πίσω από 

το μύθο του χαμένου αντικειμένου ή υποδηλώνεται με τους 

άπειρους συμβολισμούς του μέσα στο δίχτυ και την τάξη των 

σημαινόντων και των σημαινομένων, είναι αρχετυπική. Αυτό το 

μορφοείδωλο (imago), λέει ο βιοψυχοκοινωνιολόγος Gerard 

Mendel2, “δεν είναι μια εικόνα εν κατόπτρω της πραγματικής 

μητέρας, διότι πριν απ' όλα εκφράζει την ενόρμηση του υποκει

μένου προς το αντικείμενο. Όμως σ ' αυτό το σχήμα, το πραγμα-

'.Οιδίπους Τύραννος, στίχος 716.
2.Mendel, G. (1968) La revolte centre le pere. Payot, Paris. Από το 
βιβλίο του X. Τζούλη. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας -  από τη 
θεωρία στην πράξη. Γιάννενα. 1997.Σελ. 173
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τικό πρόσωπο της μητέρας παίζει έναν ρόλο πού δεν είναι 

καθόλου αμελητέος

Τα νανουρίσματα, λοιπόν, ξεκινούν από τον ευχαριστιακό 

χώρο του ασυνειδήτου - και στο πυρήνα τους παίζεται η σκηνή 

του οιδιποδείου ψυχοσυμπλέγματος. Ο Freud γράφει σχετικά: 

“Ένα σύγχρονο γεγονός σημαντικό αφυπνίζει στον ποιητή την 

ανάμνηση από ένα συμβάν του παρελθόντος, που ανήκει ως επι 

το πλείστον στην παιδική ηλικία, απ' όπου προέρχεται η τωρινή 

επιθυμία που βρίσκει την αποπλήρωσή της στην ποίηση. Η  ίδια 

η ποίηση αφήνει να αναγνωρισθούν τόσο στοιχεία από πρόσφα

τες ευκαιρίες όσο και αναμνήσεις παλαιές” (Freud, S.,1971 / .  

Ο Freud μάλιστα θεωρεί ότι η αισθητική συγκίνηση έχει 

σεξουαλικές ρίζες. Κατά τον Κώστα Αξελό2, ο Freud θεωρεί 

δεδομένο ότι “.. η αισθητική συγκίνηση απορρέει από τη 

σφαίρα των ερωτικών αισθήσεων, αποτελεί ανασταλμένη 

παρόρμηση ως προς το αρχέγονο σκοπό της, τον ερωτικό 

στόχο: μια τάση που εξιδανικεύεται, που αναδημιουργείται και 

αναδημιουργεί. Η μη ικανοποίηση των στοιχειωδών και 

θεμελιακών ορμεμφύτων αποτελεί το αποδιαρθρωμένο θεμέλιο

'.Freud, S., ( 1971). La Creation Litteraire et le reve eveille. Gallimard 
idees, Paris. P. 79.
2Λξελός, K.( 1985). Φρόυντ, αναλυτής του ανθρώπου, στο βιβλίο του: 
προς την πλανητική σκέψη. Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αθήνα, σελ. 328.
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πάνω στο οποίο υψώνεται η ποιητική και καλλιτεχνική υπερ

δομή, που επιτρέπει στον άνθρωπο να ζει, στο βασίλειο της 

φαντασίας, την απρόσιτη μέσα στην καταπιεστική κοινωνία 

πληρότητα”.

Στο ίδιο συμπέρασμα ως προς τη σχέση ερωτικής ενόρ- 

μησης, που κατακλύζει την παιδική ηλικία, και τέχνης καταλή

γει και η φιλόσοφος και αισθητικός Sarah Kofinan : ‘Ή  αγάιτη 

της ομορφιάς είναι μια περίπτωση αναστολής (Inhibition) του 

σκοπού που έχει η ερωτική ενόρμηση. Αυτό που χαρακτηρίζει 

κυρίως τη δομή (La structure) του καλλιτέχνη είναι η ικανότητα 

της μετουσίωσης (Sublimation)”1. Πρόκειται για το γνωστό, 

από πολλά έργα του Φρόυντ, μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο 

ένα μέρος της ερωτικής ενόρμησης, εξ αιτίας των απαγορεύ

σεων που αντιθέτει η αρχή της πραγματικότητας δια μέσου του 

Εγώ, παρεκκλίνει του αρχικού της προσανατολισμού και διοχε

τεύεται σε σκοπούς μη ερωτικούς, και οι οποίοι βρίσκουν ευκο

λότερα αποδοχή στην κοινωνία. Τέτοιοι σκοποί είναι οι 

διάφορες διανοητικές (και μαθησιακές -  γνωστικές) δραστηριό

τητες και κυρίως η πολιτισμική και καλλιτεχνική δημιουργία.

'JCofman, S. (1972) L ’ enfance de Γ art, une interpretation d ’ esthetique 
freudienne,. Petite bibliotheque Payot. Paris.
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Στο κείμενο του Freud! “ενδιαφέρον για τη ψυχανά

λυση ” αναφέρεται με σαφήνεια το ερωτικό ποιόν της τέχνης και 

η απόρροιά της από τα στρώματα της παιδικής ηλικίας, όπως 

συμβαίνει άλλωστε και με το όνειρο και τα άλλ.α συμβολικά 

μορφώματα του ασυνειδήτου: “Οι ορμικές δυνάμεις της τέχνης 

είναι οι ίδιες συγκρούσεις, που ωθούν άλλα άτομα στη 

νεύρωση ή παρακίνησαν την κοινωνία να φτιάξει τους θεσμούς 

της. Πού βρίσκει ο καλλιτέχνης την ικανότητα της δημιουργίας, 

δεν είναι εραπημα που αφορά την ψυχανάλωση. Ο καλλ,ιτέχνης 

αναζητάει καταρχήν τη δική του απελευθέρωση, που τη μετα

δίδει με το έργο του και σε όσους υποφέρουν από τις ίδιες 

εμποδισμένες επιθυμίες. Παρουσιάζει μεν τις φανταστικές του 

επιθυμίες εκπληρωμένες, αυτές όμως γίνονται έργο τέχνης μόνο 

μετά από μια μεταμόρφωση, που απαλύνει τα άπρεπα στοιχεία 

αυτών των επιθυμιών, κρύβει την προσωπική προέλχυσή τους 

και προσφέρει στους άλλους, με την τήρηση καλλιτεχνικών 

κανόνων, ηδονή, εξαγοράζοντας έτσι την εύνοιά τους. Η  

ψυχανάλυση δε δυσκολεύεται να καταδείξει, δίπλα στο έκδηλο 

μέρος της καλλιτεχνικής απόλαυσης, την ύπαρξη μιας λανθά- 

νουσας και πολύ mo δραστικής απόλαυσης, που οι κρυφές ιτηγές

'. Φρουντ, Σ .( 1979). Μελέτες για την ψυχανάλ.υση. Εκδ. Επίκουρος. 

Αθήνα. Σελ. 123
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της βρίσκονται στην απε/υυθέρωση των ορμών. Η  συνάρτηση 

ανάμεσα στις εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας και στην τύχη 

του κα?2ιτέχνη και του έργου του σαν αντιδράσεις σε αυτές τις 

παρακινήσεις αποτελεί ένα από τα mo θελκτικά αντικείμενα της 

αναλυτικής παρατήρησης”.

Ο Freud' αναζητεί το πρόπλασμα της ποιητικής δημι

ουργίας στις ελχύθερες παιδικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα 

στο συμβολικό παιγνίδι, που είναι η πιο έντονη απασχόληση του 

παιδιού. Κάθε παιδί που παίζει συμπεριφέρεται σαν ποιητής, 

καθώς δημιουργεί έναν κόσμο για κείνο ή, καλύτερα, καθώς 

αντικαθιστά τα πράγματα του κόσμου όπου ζει, μ ' έναν νέο 

τρόπο που το ευχαριστεί. Ο ποιητής κάνει ό, τι και το παιδί που 

παίζει, δημιουργεί έναν κόσμο φανταστικό, τον φορτίζει με με- 

γάλυς ποσότητες συναισθήματος, όμως ταυτόχρονα τον ξεχωρί

ζει από την πραγματικότητα. Ποιητής και παιδί ζουν στο χώρο 

του παραμυθιού (Τζούλης, X., 1997)2.

Από το χώρο της ψυχολογίας του παιδιού επισημαίνεται 

ότι τα παιδιά, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, είναι ένα κομμάτι 

της μάνας, προέκταση και συνέχιση του κορμιού της. Ζει το 

παιδί μέσα από τη μάνα, ταυτίζεται μαζί της, συλλειτουργεί και

'. 0 .π . σελ 172
2.Τζούλη, X. Κείμενα Νεοε/ληνικής Λογοτεχνίας -  από τη θεωρία στην 
πράξη. Γιάννενα. 1997. Σελ. 196.
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τρέφεται ψυχοσωματικά από αυτή, που είναι η αέναη και 

ανεξάντλητη δεξαμενή της σιγουριάς και της αυτάρκειας. Τη 

μάνα σαν τροφό και γεννήτρια ψυχοσωματικής σιγουριάς και 

αυτάρκειας την αποδίδει συμβολικά το Αμάλθειο κεράς της μυ

θολογίας.

'Εξοχα η δημοτική ποίηση έχει νιώσει αυτή τη σημαντι- 

κότητα που εκφράζει η μόνα μέσα στην οικογένεια Το νανού

ρισμα από τα μητρικά χεί)η είναι το πιο αποτελεσματικό κλειδί 

που ανοίγει όλες τις πόρτες για την κανονική ψυχοσωματική 

εξέλιξη και απαρτίωση του παιδιού.

Είναι, όπως πολλές φορές θα το πούμε, βασικός στόχος 

της εργασίας μας να διδαχθούμε όλοι από την άγια κληρονομιά 

που μας άφησαν οι πρόγονοί. Εκείνοι, χωρίς να ξέρουν ψυχολο

γία και παιδαγωγική, φρόντιζαν για το χαρούμενο και ήρεμο 

ύπνο των παιδιών τους. Τα κοίμιζαν μέσα στη μυροφόρα αγκα

λιά τους και με τα νανουρίσματα ταξίδευαν τα παιδιά τους σε 

κάμπους και σε πολιτείες ευτυχισμένες.

Μέσα από τις τρυφερές λαϊκές μελτοδίες που προορί

ζονται να αποκοιμίζουν το μωρό, γνωρίζουμε την ψυχολογία 

των μεγάλων, τη γόνιμη ποιητική παρουσία του μητρικού φίλ

τρου, τις έγνοιες και τους καημούς, τα δάκρυα και τα χαμόγελα 

της μάνας, που είναι ό, τι ακριβότερο και τιμιότερο υπάρχει
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στον κόσμο. “Δεν είναι μόνο της σωματικής ζωής η πηγή ”, 

γράφει ο Γιώργος Αβάνας, “ παρά και του ηθικού βίου μας η 

εστία. Δεν μας χαρίζει μόνο το κόκκινο αίμα που κυκλυοφορεί 

στις φ/χβες του σώματος, μας χαρίζει και το άϋλο εκείνο θεϊκό 

ρευστό, που κυκλοφορεί ωσάν ρίγος στην ψυχή μας και την 

παρακινεί στα τίμια, στα υψηλά και στα μεγάλα. Η  Ελ?,.ηνική 

φυλή, με τις αθάνατες παραδόσεις της, έχει ανεβάσει τη μάνα 

στο υψηλότερο ηθικό βάθρο, που μπορεί να στηθεί μέσα στην 

οικογένεια, και στην κοινωνία, κάτω από τον ουρανό της 

πατρίδας και της θρησκείας. Και το εΌ,ηνικό δημοτικό τραγούδι 

β)όπει από παντού ολόγυρά του το ηθικό αυτό βάθρο της και το 

στολίζει όμορφα με τα ' αβίαστα, με τα απέριττα, με τα μοναδικά 

στολίδια του στίχου του ” (Αθάνας Γ., (1952 / .

Η πσλ.ιννόστηση στην “πολιτεία της αθωότητας” στη 

“μητρική χώρα ” του φαντασιακού και του σημειωτικού είναι 

ένας δρόμος να πλησιάσουμε τα ναναρίσματα και να αφεθούμε 

στην απόλαυσή τους, απελευθερώνοντας και τις δικές μας ορμές 

και απωθημένες επιθυμίες.

Ως γνωστόν, τα νανουρίσματα κατέχουν κεντρική θεμε

λιακή θέση μέσα στη νεοε)λ.ηνική Γραμματολογία και

Αβάνα Γ., ( 1952 ). Η  μάνα στο Δημοτικό τραγούδι. Στην Ελληνική 

Δημιουργία. Τεύχος 158, Αθήνα.
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αποτελούν μια σημαντική κατηγορία των δημοτικών τραγου- 

διών. Η  ποικιλία των θεμάτων των νσναρισμάτων είναι γνωστή 

στον Ελλ,αδικό χώρο, στα Επτάνησα (κυρίως Λευκάδα και 

Ιθάκη), στην Κάρπαθο, τον Πόντο, στη Δυτική Κρήτη, στην 

Πελοπόννησο, την Αιτωλοκαρνσνία, την Ήπειρο καθώς και στη 

Θεσσα).ία και τη δυτική Μακεδονία (Επίμετρο I ).

Από το σύνολο των παραλλαγών των νανουρισμάτων που 

έχουν καταγραφεί, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε με την επι

λογή των δειγμάτων, όσο γίνεται πιο πλήρη και ακριβή εικόνα 

του υλικού, δηλαδή των βασικών στοιχείων -  θεμάτων και μοτί- 

βων και των κυριοτέρων συνδυασμών τους, σύμφωνα και με τις 

ανάγκες της εργασίας μας. Τα στοιχεία αυτά δίδονται στο επί

μετρο II.

Αποδελτιώσαμε συστηματικά όλες τις συλλογές ελληνι

κών δημοτικών τραγουδιών και επεκτείναμε την ερευνά μας και 

σε άλλα αρχεία, πανεπιστημιακά ή τοπικά, δημόσια ή ιδιωτικά 

κι αυτό, γιατί παρόλο που δεν είχαμε στόχο να δημοσιεύσουμε 

το σύνολ̂ ο του καταγεγραμμένου υλ.ικού, έπρεπε η έρευνά μας, 

να στηριχτεί πάνω σε σύνολο αρκετά ευρύ και διαφοροποιημένο 

για να μη καταλήξουμε σε συμπεράσματα γενικά ή μερικά από 

περιορισμένα ή ελλιπή στοιχεία Έγινε συστηματική προσπάθεια 

τα επιλεγόμενα κείμενα να καλύψουν το σύνολο των υπαρκτών
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τόπων του κάθε θέματος ή των υπαρκτών συνδυασμών μοτί- 

βων.

Για την καταγραφή των κειμένων, δεδομένου ότι πρόκει

ται για προφορική λσγοτεχνία, υιοθετήθηκε σύγχρονη και ενιαία 

ορθογραφία. Για τα ιδιωματικά και διαλεκτικά κείμενα διατη

ρήθηκε η καταγραφή των ειδικών φθόγγων που παρείχαν οι πη- 

γές.

Σημειώνουμε ότι τα κείμενα δεν μας απασχόλησαν από 

την πλευρά της μορφολογίας τους, με την έννοια που έχει ο όρος 

αυτός, όχι γιατί μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη σημασία που 

έχει η δραστηριότητα αυτή, a)JA γιατί μια τέτοια απασχόληση, 

πέραν του ότι απαιτεί μια ειδική προσέγγιση, την οποία εμείς 

δεν είμαστε αρμόδιοι να κάνουμε, κρίθηκε ότι δεν ήταν και 

αναγκαίος τουλΛχιστον για το είδος της δημοτικής ποίησης που 

με)£τήσαμε ( τα νανουρίσματα).

Στα νανουρίσματα η σκέψη του δημοτικού ποιητή ακο

λουθεί κάποιους άξονες. Ένας πρώτος άξονας μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως κοινωνικός. Ο ποιητής με τη γέννηση του 

παιδιού θεωρεί ότι μπήκε η άνοιξη στο σπίτι. Ταυτόχρονα ο 

ποιητήςμελετά την προσωπική μοίρα του παιδιού και, τώρα απ' 

αυτήν, του ανθρώπινου γένους στο σύνολό του. 'Αλλοι άξονες
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είναι ο ψυχολογικός, ο φιλοσοφικός και κυρίως ο παιδαγωγι

κός, που αποτελούν και τον κύριο κορμό της εργασίας μας.

Η  εργασία είναι διαρθρωμένη σε τέσσερα μέρη :

Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια, στα 

οποία παρουσιάζεται το πρόβλημα.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη μέθοδο της εργασίας.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανά

λυση των ευρημάτων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της 

εργασίας και ακολουθούν δυο επίμετρα : το πρώτο περιλαμ

βάνει αντιπροσωπευτικά νανουρίσματα από όλη την Ελλάδα και 

την Κύπρο και το δεύτερο την ταξινόμησή τους, σύμφωνα με 

την ιεραρχία των αναγκών του ατόμου κατά το Maslow, στο 

περιεχόμενο των οποίων στηρίχτηκε η εργασία μας και κλεί

νομε με την Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.



Μέρος Πρώτο

Παρουσίαση και σημασία του προβ/αίματος



Κεφάλαιο 1ΦΜ αρουσίαση και σημασία του προβλήματος 

Ε ΙΑχνιλοσία του νανουρίσματος

Όπως τονίσαμε εισαγωγικά, τα νανουρίσματα αποτελούν 

ένα μέρος του πλούτου της λιακής μας παράδοσης και δημι

ουργίας Είναι ένα είδος της λιακής ποίησης με βαθιές τις ρίζες 

μέσα στο χρόνο, όπου μαζί με τα ά/Jja είδη αποτελούν ένα “δέν- 

δρσν πολύκλαδον, αειθαλές και ααωνόβισν, του οποίου αι ρίζαι 

ριζούνταα εις το γόνιμον έδαφος της αρχαιότητας ο κορμός γι- 

γαντούταα εις τους ηρωικούς του Βυζαντινούς χρόνους οι δε 

κλάδοι αναθάλλουν εις τους χρόνους της κλεφτοοριάς και των 

επαναστάσεων ” (Κυριααάδης Σ ./, και αποτελούν μαζί με τα 

άλλα είδη το δέντρο της Ελληνικής δημοτικής ποίησης.

Το δημοτικό νανούρισμα συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη

και συνέχεια της Ελληνικής φυλής και “εμπεριέχει τη συσσω- 

ρεομένη εμπειρία μιας αδιάσπαστης πολπτισμικής συνέχειας και 

αποτελεί την πιο αυθεντική έκφραση της ελληνικής λαϊκής κουλ-

ις” (Καψωμένος E f . '“Είναι η συνέχεια άλλων παλιών

τραγουδιών και η επιβίωση πανάρχοαων ηθών και εθίμων που

"ΚοραπάδηΣτ. Το Δημοτικό τραγούδι-Ίλοναγατμ\ΜώειΐΒΝ. Σελ.72.

ΖΜ αφαμέτσο, £  Γ. Δημοτικό Τραγούδι Μια διαφορική τφοσέγραη 

Σελ.18.
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έχουν την αρχή τους σε πολύ παλ.ιά χρόνια, πριν από την εποχή 

του Ομήρου ακόμη”( Πολίτης, Ν.)1.

Τα προσδιοριστικά στοιχεία, η πορεία και η εξέλιξη των 

νανουρισμάτων, ταυτίζονται με τα στοιχεία, την πορεία και την 

εξέλιξη των δημοτικών τραγουδιών και γενικότερα της ?Μ.ϊκής 

μας παράδοσης και δημιουργίας. Γιατί τα εΏιρηκά νανουρί

σματα “δεν είναι μόνον ένας συνδυασμός ήχων για να κοιμηθεί 

το παιδί” (Μιράσγεζη Μ.)2 και «δεν εκφράζεται, μέσα από 

αυτά, μόνον η αγάπη, τα όνειρα, η σκέψη και τα ιδανικά της μά

νας» (Μιράσγεζη Μ.)3, α)Χά «ε/κ)χίουν το σύνο/jo των πόθων, 

των προσδοκιών και των ονείρων της ε/Ληνίδας μάνας και κατ' 

επέκταση του συνό/υου του ε)ληνικού ?τχού» (Τζούλης, Χ.2000)4

Τα πληροφοριακά στοιχεία για τη δημιουργία και την εττι- 

βίωση του δημοτικού νανουρίσματος, είναι ελάχιστα και δια

σκορπισμένα, γεγονός που καταδεικνύει την αρνητική αντιμετώ

πιση και ίσως την περιφρόνηση, a)JA και πο)2χς φορές την πο

λεμική των αττικιζόντων )^ογίων του Βυζαντίου, που όχι μόνο 

δεν προσπάθησαν να καταγράψουν τα νανουρίσματα και όλα

ΊΙοίάτου, Ν.Γ. Η  παραχόφαξις των εθνικών ασμάτων, Λαογραφικά Σύμ
μεικτα.!. Α', σελ. 272 -  274.
2Μ ιράσγεζη, Μ.(1980). Νεοε/Jjjvnaj Λογοτεχνία. Τόμος πρώτος. Σε). 74. 
\οπ., σελ 77.
*.Τζού/^ς, X. (2000). Ρίζες και πορεία του Δημοτικού /όγου. Ιωάννινα. 
Σελ. 158.
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τα άλλα είδη της λαϊκής δημιουργίας, αλλά θεωρούσαν ότι και 

κάθε ενασχόληση μαζί τοας είναι περιττή, χωρίς νόημα καα υπο

τιμητική για το επίπεδό τους. Φανερώνει επίσης την αδυναμία ή 

ακόμη καα την έλλειψη ενδιαφέροντος καταγραφής τους από 

τον απλό άνθρωπο, το δημιουργό τους, woo ενδιαφέρεταα περισ

σότερό να εκφρασει τα 

τα όνειρά του καα να τα ’it*»: / fry*

τις σκεψεις τις αγωνίες, 

προφορικά από γενιά σε γενιά.

παρά να τα καταγράφει.

Για να οριοθετήσουμε το δημοτικό νανούρισμα μέσα στον

εορυτε^ιο χώρο της Ελληνικής Λογοτεχνίας όπως καα όλα τα

άλλα είδη της δη/ιοτικής μας ποίησης παίρνουμε ως βάση τα 

στοιχεία ποο τη διακρίνουν:

a·) σε απρόσωπη καα προσωπική, ποο αναφέρεταα στο 

δημιουργό της και τη σχέση τοο με το λογοτεχνικό έργο,

β) σε προφορική καα γραπτή, ποο έχει σχέση με τον τρόπο 

μετάδοσής της από γενιά σε γενιά καα

γ) σε ποιητική καα πεζογραφία, ποο μας αποκαλύπτει τη 

γλωσσστεχντκή της μορφή.

Από την άποψη αοτή το δημοτικό νανούρισμα ανήκει 

στην απρόσωπη προφορική ποίηση, γιατί είναι δημιούργημα του 

λαού, δημιούργημα της ανώνυμης μάνας της ελληνίδας μάνας 

καα η μετάδοσή ταυ μέσα στο χρόνο έγινε από χείλη, σε χείλη
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και από τη μια γενιά στην άλά.η. Η  γλωσσοτεχνική του μορφή 

είναι απλή, ιδιότυπη, χωρίς κανόνες και περιορισμούς.

Αναφορές στα νανουρίσματα και το σκοπό τους, κάνει ο 

Πλάτωνας1 στους νόμους όπου αναφέρει «ήνίκα γάρ αν που 

βουλ^θώστν κατακοιμίζειν τα δυσυπνοούντα των παιδιών αι 

μητέρες, ουχ ησυχίαν αυτοίς προσφέρουστν a/JA τουναντίον 

κίνηστν, εν ταις αγκάλοις αεί σείουσαι, και ου σιγήν αλλά ττνα 

μελχοδίσν και ατεχνώς οίον καταυ/χώσι των παίδων».

Ο Σέξτος ο Εμπειρικός, λΑγει «Νήπια γουν ευμελώς 

μινυρί-σματος κατσκούοντα κοιμίζεται» (Σπερόντσας, Σ. )2.

Ο Αθήναιος3 στους Δειπνοσοφιστές αναφέρει πως “...αι 

δε των τιτθευουσών ωδαί καταβαυκαλήσεις ονομάζονται ”.

Στο Φιλοκτήτη του ΣοφοκΣή, ο χορός κάνει επίκληση 

στον ύπνο την ώρα που ο Φιλοκτήτης έπεσε να κοιμηθεί και τον 

παρακαλχί να έρθει να τον απαλλάξει από τους πόνους “ Ύπνι 

οδύνας αδαής, Ύπνε δ ' αλγέων ευαής ημίν έλθοις, ευαίων, ευ- 

αίων ώναξ, όμμασι δ ' αντίσχοις τάνδ' αίγλαν, α τέταται τα νυν, 

ίθι ίθι μοι παιών” (Σοφοκλής)4

1 Πλάτων. Νόμοι 4. Βιβλίο Ζ' 790 d.
2Από το Νανούρισμα του Στέλαοο Σπεράντσα. E/Jjpniaj Δημιουργία, το 
Δημοτικό μας τραγούδι. Αθήνα 1994.
2Λθήνσιου. Οι Δειπνοσοφιστές ΙΔ \ Σελ. 618.
4Σοφοκλή -Φιλοκτήτης 834 - 838 τομ. 8°*.
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Η  Ηλέκτρα στον Ορέστη τοό Ευριπίδη, ζητά από το χορό 

να πάψει κάθε ήχο για να ξαπλώσει ήσυχος ο ύπνος στο στρώμα 

του Ορέστη,

“ Ουχί στγα

σιγά φυλασσόμενα στόμαχος 

άνα κέλαδον από λέχεος

ή συχον ύπνου χάριν τταρέξεις, φίλα ” (Ευριπίδης)1.

Η  σημασία του ύπνου για τον άνθρωπο φαίνεται και από 

τα λόγια του Ορέστη που στην ττροσπάθειά του να σηκωθεί, 

όταν αντίκρισε την Ηλέκτρα απευθυνόμενος στον ύπνο λέγει:

“ Ω φί/χ>ν ύπνον θέλγητρον, επίκουρου νόσου, 

ως ηδύ μοι προσήλθες, - εν δέοντί γε ” (Ευριπίδης f .

Ο ύπνος, για το δημοτικό τραγούδι είναι ένα είδος 

σωματοποιημένου θεού, με πολλές ιδιότητες, χωρίς να εξαιρεί

ται και αυτή η ιδιότητα του «μπομπού» που βλέπουμε στον 

όμηρο3. "Ακόμη και στις γενικές γραμμές δεν διαφέρει, από την 

αντίληψη του Ομήρου, που η μάνα παρακαλεί τον ύπνο να της 

κοιμήσει το παιδί και τάζει να του χαρίσει, ως αντάλλαγμα της 

εκδούλευσής του αυτής, τη Βενετιά, τη Χιό και την πόλη, θυμίζει

ι£οραάδη -  Ορέστης. 181 -1 8 4 , τόμ. 40.
\θ .π  210 -211.
3. Κ α κ ρ ίδ ή ς , I. (1954).Ομηρικά έπη. Λ ' τομ. Αθήνα. Σελ. 152

V.ν
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την Ήρα στην Ι).ιάδα που παρακαλχί τον Ύπνο να κοιμήσει το 

Δία και αυτή ως αντάλλαγμα θα του χαρίσει δώρα’’1.

Οι ελάχιστες πληροφορίες, που αφορούν σήμερα τα να

νουρίσματα, προέρχονται κυρίως από ερασιτέχνες λαογράφους 

που “φρόντιζαν να εντάσσουν στις μονογραφίες τους και τα 

νανουρίσματα ’’ (Αυδίκος, Ε., 1996) 2.

Η  λόξη νανούρισμα προέρχεται από το ρήμα νανουρίζω 

(αποκοιμίζω νήιτιο με νανούρισμα, γλυκοκοιμίζω) και δηλώνει 

δίστιχες, κατά, κανόνα, ποιητικές συνθέσεις (Ακριτόπουλος, 

Α.)3, που στηρίζονται στον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και 

διέπονται από αργό ρυθμό (Αυδίκος, Ε,1996)4. Η  δίστιχη μορφή 

του είναι κλασική για τη λαϊκή δημιουργία και στηρίζεται στο 

αρχέτυπο λαϊκό τυπολογικό εκφραστικό μέτρο (Αυδίκος 

Ε., 1996f ,  που η δημιουργία του γίνονταν κάτω από ορισμένες 

συνθήκες και εξυπηρετούσε συγκεκριμένες ανάγκες. Έτσι 

διαρκούσε τόσο, όσο απαιτείτο για να αποκοιμηθεί το παιδί με

'Μ φάσγεζη, Μ .,(1978). Νεοελληνική Λογοτεχνία. Α0ψα.Τομ.Α\σέ>^ 45. 

2. Αοδΐκοο, Ε. Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία. 

Αθήνα 1996. Σελ.258.

■\ Ακριτόποολοο, Α. (1993). Η  ποίηση για παιδιά και νέους, Αθήνα, 
Σε)». 119.
4.0. π. Σελ.260.
5.0, π, σε). 260
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αποτέλεσμα κατά περίπτωση να προστίθενται, από τη μητέρα 

αυτοσχέδιοι στίχοι ή να αφαιρούνται. “Όταν το παιδί καθυστε

ρούσε να κοιμηθεί, η ποιητική σύνθεση μάκραινε” (Κυριακί- 

δης, Σ.,1965)1.

Τα νανουρίσματα είναι τραγούδια απλά, «τραγούδια 

κατεξοχήν των μανάδων για τα μωρά τους, συνθεμένα με μη

τρικό γλυκασμό, στοργή και τρυφερότητα, με δικαιολογημένες 

υπερβολές και ελπίδες» (Μπάντη, Λ., 1997)2.

Ο Στίλπων Κυριακίδης3 τα χαρακτηρίζει «ως χαριέστατα 

και πλήρη τρυφερότητος ασμάτια, δια των οποίων αι μητέρες με 

γλυκείαν και ήρεμον μελωδίαν νανουρίζουν τα νεογνά των, και 

εις τα οποία εμφανίζεται ολόκληρος η τρυφερά στοργή της 

μητρικής καρδίας».

Κατά τον Στέλιο Σπεράντζα4 «το νανούρισμα είναι ένα 

σιγανό, ήρεμο και μονότονο τραγούδι, απλής μορφής και περι

ορισμένων διαστάσεων, που μ ' αυτό οι μητέρες αποκοιμίζουν 

τα μωρά τους. Χαριτωμένο και γεμάτο τρυφερότητα, εκδηλώνει 

ολόκληρη την απαλή στοργή της μητρικής καρδιάς, την τρυφερή 

αγάπη και τα όνειρα, τους πόθους της μάνας για την ευτυχία του

1. Κυριακίδη Σ τ.( 1965). Ελ).ηνική Λαογραφία, Αθήνα. Σελ.280.
2. Μπάντη, Λ. (1997). Τα λαϊκά Νανουρίσματα ως ποιητικό είδος. Σελ 94.
3. Κυριακίδη Στ, Το Δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 1990, σελ. 29.
4Σπεράντζα, Σ. Το νανούρισμα. Τ.48. σ.209.

ί!
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παιδιού της». Τα περισσότερα από αυτά «είναι σύντομα, και 

αποτελούν επίκ).ηση της μάνας στον προσωποποιημένο, όπως 

και στην αρχαιότητα, Ύπνο» (Κακριδής /., 1954)1.

Τα νανουρίσματα εκφράζουν την αγωνία, τον πόνο, τα 

όνειρα, τις ανησυχίες α))Λ και τις προσπάθειες της μάνας για το 

πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά της με τον καλΜτερο τρόπο ή 

καλΜτερα πως θα ήθελε να μεγαλώσει τα παιδιά της. Πέρα από 

όλα τα παραπάνω κρύβουν βαθιά ψυχολογικά και κοινω

νιολογικά στοιχεία και στοιχεία παιδαγωγικής και διδακτικής. 

«Κρύβουν την προσπάθεια της μάνας να δώσει τα πρώτα μαθή

ματα με απλό και κατανοητό τρόπο» (Κυριακίδης, Σ.,1990)2.

ΠοΏχς φορές, ο όρος νανουρίσματα ταυτίζεται με τον 

όρο ταχταρίσματα και αυτό βέβαια, όχι άδικα, διότι «κατά μεν 

το περιεχόμενο ουδόλως διαφέρουν από τα νανουρίσματα, 

έχουν όμως πολύ ζωηρό το ρυθμό και ανάλογο προς τις χορευ

τικές κινήσεις» (Κυριακίδης, Σ.,1990)3, και είναι και αυτά 

«σύντομα μικρά τραγουδάκια γεμάτα από τη μεγάλη χαρά της

'Κακριδής, I. (1954).Ομηρικά Θέματα, Αθήνα Σελ23  

2Κυριακίδης, Σ τ.( 1990). Το Δημοτικό τραγούδι. Αθήνα. Σελ 30 — 31. 

3.0.π. 31.
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μάνας που της δίνει η παρουσία του παιδιού της» (Μιράσγεζη 

Μ.)1.

Αυτό που διαφοροποιεί τα νανουρίσματα από τα ταχταρί

σματα είναι ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος που τραγουδιού

νται. Τα νανουρίσματα τραγουδιούνται αποκλειστικά τη στιγμή 

που η μάνα βάζει για ύπνο το παιδί της στη κούνια ή το κρεβάτι 

του και συνεχίζονται μέχρι που θα αποκοιμηθεί, ενώ τα ταχτα

ρίσματα, που έχουν περισσότερο μορφή διασκέδασης ή παιγνι

διού, τραγουδιούνται σε κάθε επαφή της μάνας με το παιδί. Σε 

πολλές περιπτώσεις, όταν το παιδί είναι ανήσυχο, το νανούρι

σμα της μάνας συνοδεύεται με ταχτάρισμα για να «επιφέρει 

κατάπραϋντικό και υπνοφόρο αποτέλεσμα στο νευρικό σύστημα 

του» (Σπεράτζας, Σ., 1994)2.

Μιράσγεζη, Μ. (1980). Νεοελληνική Λογοτεχνία. Τόμος πρώτος, σελ. 80 

2Σπεράντζα, Σ. Το νανούρισμα. Περ. Το Δημοτικό τραγούδι.Τ.48.σ.209.
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1.2 Είδη του δημοτικού νανουρίσματος

Η  διαίρεση και κατάταξη των δημιουργημάτων της δημο

τικής μας ποίησης, σε είδη και κατηγορίες, «παρουσιάζει αντι

κειμενικές δυσκολίες που συνδέονται με την ποικιλία των 

κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη» (Καψωμένος, Ε.,1996)1. 

«Ο ίδιος ο λαός έχει χρησιμοποιήσει κατά τόπους και κατά 

καιρούς ποικίλες ονομασίες για να δηλώσει είδη και κατηγο

ρίες τραγουδιών»2. Έχει κάνει τη δική του ταξινόμηση των 

δημοτικών τραγουδιών, με βάση τις περιστάσεις που τραγου

διούνται και τα έχει εντάξει σε τρεις κύκλους:

α) τραγούδια της τάβλας ( της ξεφάντωσης, καθιστά), 

β ) τραγούδια της στράτας (του δρόμου) και 

γ )  τραγούδια του χορού ( Τζούλης, Χ.,2000) 3.

Οι μελετητές και εκδότες των δημοτικών τραγουδιών δεν 

χρησιμοποιούν ενιαία κριτήρια στην ταξινόμησή τους. Άλλοτε 

κατατάσσουν τα τραγούδια με βάση την παραπάνω λαϊκή 

διαίρεση, άλλοτε με βάση τις κοινωνικές εκδηλώσεις που

Καψωμένος, Ε.(1996) Δημοτικό τραγούδι. Μια διαφορετική προσέγ

γιση. Αθήνα. Σελ. 21-22.

2.0.π. Σελ. 22

3. Τζούλης, X. (2000). Ρίζες και πορεία του Δημοτικού λόγου. Ιωάννινα. 
Σελ. 22.
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συνοδεύουν και τη λειτουργία τους σ ' αυτές 0~χ του γάμο,

μοιρολόγια, νανουρίσματα κλ,π), άλλχττε με βάση το θέμα τους
ι(λ-χ. ιστορικά, ερωτικά κλέφτικα κλ,π). (  Τζούλης, Χ.,2000) .

Ο Ν. Πολίτης2, ταξινομεί τα δημοτικά τραγούδια σε μια 

θεματική και λειτουργική βάση, όπου τα νανουρίσματα κατέ

χουν τη δική τους θέση, ως αυτοσχέδια τραγούδια με : θωπευ

τικό, επαινετικό και ευχετικό περιεχόμενο.

Ο Δ. Αουκάτος3, τοποθετεί τα νανουρίσματα στα παιδικά 

τραγούδια μαζί με τα ταχταρίσματα, τα πρωτοβαδίσματα, τα κυ

κλικά ή κορεατικά του παιγνιδιού.

Ο Στίλττων Κυριακίδης4 περύαμβάνει τα νανουρίσματα 

στα παιδικά τραγούδια και τα κατατάσσει στα κυρίως άσματα 

μαζί με τα εργατικά, τα συναφή “προς εορτάς ” και έθιμα, της 

αγάπης, του γάμου, της ξενιτιάς, τα μοιρολόγια, τα κλέφτικα, τα 

ιστορικά, τα σατυρικά, τα γνωμικά, τα περιστατικά, και τα θρη

σκευτικά.

'.Ο χ: Σελ. 23.

Ζ. Πολίτης, N.(J914). Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. Συλ

λογή. Αθήνα.

\  Λουκάτος, Α .( 1992). Εισαγωγή στην Ελληνικά Λαογραφία Μορφωτικό 

Ιδρυμα Εθνικής Τρακέζης. Αθήνα, σελ. 94.

*Συριακίδης, Στ. (1990). Το Δημοτικό τραγούδι -  Συναγωγή Μελετών. 
Αθήνα σελ. 9 -  60.
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Με κριτήρια μορφής μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερες 

κατηγορίες:

1. Υπάρχουν πρώτα τα ελεύθερα, δηλαδή κατά κανόνα μη 

έμμετρα νανουρίσματα, που αυτοσχεδιάζονται βάσει παρα

δοσιακών σχημάτων.

2. Τα περιστασιακά νανουρίσματα, κείμενα από ανώνυ

μους ποιητές που ταιριάζουν στα προσωπικά τους βιώματα.

3. Υπάρχουν δίστιχα ομοιοκαταληκτικά νανουρίσματα.

4. Υπάρχουν καθιερωμένα θέματα και μοτίβα, που απα

ντούν, υπό σχετικά σταθερή μορφή, σε εκτεταμένες περιοχές ή 

σε περιορισμένες ή και σ ' όλο το πανελλήνιο.

Ο αυτοσχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στα νανου

ρίσματα, είτε στο ταίριασμα, στην προσαρμογή καθιερωμένων 

θεμάτων στο συγκεκριμένο νεογέννητο που απευθύνεται, είτε 

στη σύνθεση περιστασιακών νανουρισμάτων. Παρ' όλα αυτά θα 

ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι τα νανουρίσματα 

χαρακτηρίζονται καθ' ολοκληρίαν από τον αυτοσχεδιασμό. 

Αντίθετα, υπάρχουν καθιερωμένα θέματα και μοτίβα, που λει

τουργούν ακριβώς όπως λειτουργούν τα καθιερωμένα θέματα 

άλλων κατηγοριών του δημοτικού λόγου και ο λαϊκός ποιητής 

τα επαναλαμβάνει και με δικές του τροποποιήσεις, δημιουργεί
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το δικό του νανούρισμα, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα 

δημοτικά τραγούδια

Ο Ε. Αυδίκος1, ομαδοποιεί τα δημοτικά νανουρίσματα 

σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις προσδοκίες που περιέχουν, 

σε:

1. νανουρίσματα παράκλησης για καλ.ό ύπνο

2. νανουρίσματα δυαδικής συναισθηματικής σχέσης, 

μάνας — παιδιού

3. νανουρίσματα των ονείρων της μάνας

4. νανουρίσματα που εμπεριέχουν έντονο το στοιχείο της 

μετανάστευσης

5. νανουρίσματα προβληματισμού της μάνας για το γάμο 

και το μέλλον του παιδιού της και

6. νανουρίσματα αγωνίας για μόρφωση, επιτυχία και 

αποκατάστασή του

Κατά την εγκυκλοπαίδεια επιστήμη και ζωή2, και με κρι

τήριο το περιεχόμενο του, το δημοτικό νανούρισμα ανήκει, στα 

τραγούδια της ζωής, στα οιωία περιλαμβάνονται και τα

'.Αυδίκος, Ε .( 1996).Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινω

νία. Αθήνα. Σελ.258

1 Επιστήμη και Ζωή. Εγκυκλοπαίδεια. Τόμος 4°* σε).’. 70 πράσινες 

σελλδες.
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τραγούδια της γέννησης, τα γιορταστικά, της αγάπης, του γάμου, 

του θανάτου, της δουλειάς, τα παινέματα, τα πειραχτικά, της 

ξενιτιάς, τα κάλαντα.

Στην παρούσα εργασία, σε μια προσπάθεια ψυχολογικής, 

παιδαγωγικής και κοινωνιολογικής προσέγγισης των νανουρι

σμάτων, η ομαδοποίησή τους (Επίμετρο II) έγινε με βάση τρία 

στοιχεία:

a '. το περιεχόμενό τους

β'. τις ανάγκες του διδύμου μάνας -  παιδιού, κατά την 

ηλικία του νανουρίσματος, σύμφωνα με την ιεραρχική ταξινό

μηση των αναγκών του ατόμου κατά τον Mas low (Mas low, 

A.Η., 1943 y . Σύμφωνα με ευρήματα ερευνών του Maslow 

(1969, 1971b)2 και άλλων ερευνητών, οι καλούμενες “κατω

τέρου” επιπέδου ανάγκες, όπως: βασικές/βιολογικές ανάγκες, 

ασφάλειας και προστασίας, στοργής και αγάπης, τείνουν να 

κατευθύνουν τη συμπεριφορά μας. Όταν οι “κατωτέρου” επι

πέδου ανάγκες ικανοποιηθούν, η συμπεριφορά μας εξαρτάται 

από την ικανοποίηση των “ανωτέρου ” επιπέδου ανάγκες, 

όπως: οι ανάγκες για αναγνώριση, επιδοκιμασία, αυτό-

1 Maslow, Α.Η., A Theory o f Human Motivation. "Psychological review, 
vol 50(1943). Pp. 82-88 

2. Maslow (1969, 1971b)
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εκτίμησης, εκτίμησης άλλων (Coleman, 1974)1. Αν επί 

παραδείγματι το παιδί έχει έντονη την ανάγκη για ύπνο είναι 

δύσκολη ή αδύνατη η ικανο-ποίηση της ανάγκης του παιδιού για 

μάθηση και επικοινωνία με τους άλλους, και

γ τ ι ς  ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού στην πρόσ

ληψη και κατανόηση των ήχων, κατά την ηλικία του νανου

ρίσματος (Wilkin, 1991) 2.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η ομαδοποίηση τους 

έγινε σε νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση :

1. των φυσικών/βιολογικών αναγκών του ατόμου (A. 1. -  

Α.1.30, επίμετρο II)

2. των αναγκών ασφάλειας και προστασίας (Α.2.1 -  

Α.2.13, επίμετρο II)

3. των αναγκών στοργής και αγάπης (Α.3.1-Α.3.6, επί

μετρο II)

4. των αναγκών κοινωνικής αναγνώρισης και επιδοκιμα

σίας (Α.4.1 -Α .4 .14, επίμετρο II).

'.Coleman, J. C. (1974). Contemporery Psycology and Effective Beha

vior. Scott, Foresmen and Company, Glenview, Illinois. Pp. 100.

2. Wilkin, Lecanuet, J.P., Granier -  Deferre, C & Busnel, M. (1988). 
Fetal cardiac and motor responses to ovtane -  band noises as a function 
o f central frequency, intensity and hear rate variability. Early Human 
Development. V. 13
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5. των αναγκών αυτοπραγμάτωσης (αναγκών κατάχτησης 

υψηλότερων στόχων) (Α.5.1 —Α.5.9, επίμετρο Π ).
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1.3 Δομικά στοιχεία των νανουρισμάτων

Τα νανουρίσματα σε αντίθεση με ό/Μ. τα oJJxl είδη της 

/.αϊκής ποίησης αποτε/υούν το μοναδικό είδος που τραγουδιέται 

απόκ/χιστικά από τη μάνα, πάνω ή δίτΐ).α από την κούνια του 

παιδιού, χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή ά)άχυν.

Είναι το είδος που εκφράζει μια τυπική σχέση, δυαδική, 

μάνας - παιδιού και έχει σαν αφορμή την ικανοποίηση μιας βιο- 

/.ιογικής ανάγκης του παιδιού ( ύπνος ) και μεταμορφώνεται σε 

ένα ποιητικό δημιούργημα που μεταφέρει ηρεμία τρυφερότητα, 

και αγάπη με αποδέκτη το παιδί. Εκφράζει μια σχέση που ενδυ

ναμώνεται από διάφορα στοιχεία

Το πρώτο στοιχείο είναι ο χώρος που γεννιέται και ανα

πτύσσεται αυτή η σχέση. Ένα ιδιαίτερο μέρος (δωμάτιο) του 

σττιτιού που ειτικρατεί ησυχία είναι ζεστό και ό?Μ. είναι προσαρ

μοσμένα στις ανάγκες του παιδιού. Είναι χώρος, π)χ>ύσιος σε 

φρντίδα, άνεση και ερεθίσματα «Αν τα ρουχα/Λκια και τα 

σκεπάσματα οφεί/χων να είναι απα/Λ, θυμίζοντας στο βρέφος 

την τρυφερότητα της μητρικής αγκα).ιάς, είναι και τα χρώματα 

είναι και τα σχέδια, είναι και τα στοιχεία της διακόσμησης του 

περιβά/όχιντος χώρου πηγή ερεθισμάτων γ ι' αυτό. Από τη στιγ

μή που το βρέφος θα κοιτάξει με τα έκπληκτα μάτια του το θαύ

μα της ζωής, αρχίζει να απομυζά και να αποθηκεύει στις αισθή-
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σεις του την αισθητική που το περιβόθΣει (..... ). Η  αρμονία

γίνεται και δική του αρμονία (..... ). Η μουσική των χρωμάτων

συνθέτει στο πεντάγραμμο του βρέφους τη δική της υποσυνεί

δητη συμφωνία. Και εξαρτάται από τους γονείς να δώσουν την 

προσωπική τους “νότα ” στην ποιότητα της συμφωνίας αυτής» 

(Ανώνυμος)1. Μια “ νότα” που συνοδεύεται από την παρουσία 

της μάνας και του παιδιού. Εδώ το παιδί διαμορφώνει τις πρώ

τες οπτικές και ακουστικές εικόνες και μπαίνουν τα θεμέλια της 

προσωπικότητας του. Εδω, γίνονται συζητήσεις, διάλογοι, όνει

ρα που είναι κατανοητά μόνο από τη μάνα και το παιδί, που 

έχουν το δικό τους τρόπο να επικοινωνούν και να συνομιλούν. 

«Το παιδί βέβαια δεν αντιλαμβάνεται αρχικά παρά μόνο τη 

μαγική μητρική σηματοδοσία, αλλά αυτή η μυστική τάση της 

μητέρας είναι επενδυμένη με τα χαρακτηριστικά του ανθρώπι

νου είδους: το λόγο, την ανθρώπινη κλίμακα συναισθηματικών 

αντιδράσεων, τους ιδιαίτερους μορφασμούς, τις κινήσεις» 

(Φράγκος, 1983)2. Στοιχεία που «απωθούνται στο ασυνείδητό 

του, που ως γνωστόν διαμορφώνεται στην παιδική ηλικία, και 

αργότερα όλα αυτά τα απωθημένα θα αποτελέσουν μηχανισμούς

'Ανώνυμος (1994). Ελάτε να σας δείξω το δωμάτιό μου. Το Παιδί μου κι 

Εγώ. σελ 4.

2:Φράγκος, X. (1983). Βασικές Παιδαγωγικές θέσεις. Αθήνα. Σελ. 35.
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άμυνας, ηθικά κίνητρα, καθώς το παιδί δεν θα θέλει να διαψεύ- 

σει τα όνειρα και τις προσδοκίες της κολής μάνας» (Τζούλης, 

X , 2000)1. Είναι ο χώρος που μπαίνουν τα πρώτα θεμέλια της 

επικοινωνίας του παιδιού με πρόσωπα και πράγματα. «Η σχέση 

παιδιού — χώρου ενεργοποιεί, στα πλαίσια της καθημερινής 

ζωής, μηχανισμούς επικοινωνίας με το περιβάλλον, που περι

λαμβάνουν στάδια:

- παρατήρησης

- αναγνώρισης

- ερμηνείας και αφομοίωσης του κόσμου και των φαι

νομένων και

- έκφρασης του παιδιού στο περιβάλλον, που συνήθως 

συνεπάγονται παρεμβάσεις στο χώρο.

Οι μηχανισμοί αυτοί, ενεργοποιούμενοι στα πλαίσια μιας 

διαδικασίας αγωγής, μπορούν να ενταχθούν συστηματικά σε μια 

δημιουργική επαφή του παιδιού με το περιβάλλον του και να 

αποτελόσουν μέσο για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθη

σης, όσο και, συνολικότερα, της διαδικασίας ανάπτυξης του 

παιδιού» (Γψμανός, Δ., 1993)2.

'.Τζούλης, X. (2000). Ρίζες και πορεία του Δημοτικού λόγου. Ιωάννινα 
σελ.158.
2Γερμανός, Δ .( 1993). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Η  Παιδαγωγική 
ποιότητα του χώρου. Αθήνα Σελ. 34.
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Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές 

και πολυμελείς οικογένειες, ο χώρος αυτός είναι περιορισμέ

νος, ίσως μια γωνιά του σπιτιού που οριοθετείται από τη κού

νια, αλλά πάντα είναι αρκετός για τη μάνα και το παιδί να έχουν 

τη δική τους επικοινωνία και τη δική τους σχέση.

Το δεύτερο στοιχείο είναι τα ίδια τα νανουρίσματα. Τα 

νανουρίσματα που σε συνδυασμό με το χώρο, τους πρωταγωνι

στές τους μόνα -  παιδί, τη μορφή τους - δίστιχα με «εσωτερική 

και εξωτερική ομοιοκαταληξία» (Κουλεντιανός, Μ.,1994)1, 

'Υπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα και πάρε και τούτο 

μικρό μικρό σου το 'φερα, μεγάλο φέρε μου το,

την παρήχηση 2,

Νάνι νάνι το μωρό μου 

νάνι νάνι το μικρό μου

κυρίως φωνηέντων3

' Κουλεντιανού, Μ. (1994). Νανουρίσματα, ταχταρίσματα. Αθήνα. Σελ. 21.

1 Κανακάρης, Α. Λασγραφικά της Σίφνου: Τραγούδια αγάπης -  Νανου

ρίσματα. Ε.Ε.Κ.Μ( Επιτηρίς κυκλαδικών μελετών), σελ.637.

3.0.π. Σελ. 21.
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Ναν'ω, ω, ω, ω, ω, ω....

Ναν'ω, ω, ω, ω, ω, ω....

«προκαλούν ακουστικές εικόνες και δημιουργούν μελω

δικό πλαίσιο με σταθερή ένταση» (Αυδίκος, Ε.,1996)1 δημιουρ

γώντας έτσι κατάλληλο περιβάλλον και ατμόσφαιρα ηρεμίας και 

σιγουριάς.

Το τρίτο στοιχείο που ενδυναμώνει τη διαπροσωπική 

σχέση, μάνας -  παιδιού, και καταδεικνύει και την αξία των 

νανουρισμάτων, είναι το περιεχόμενο τους. Περιεχόμενο, απλό 

και λιτό, αλλά πλούσιο σε συναισθηματικές εκφράσεις, ονειρο

πολήσεις, αγωνίες και προβληματισμούς. Η μάνα χρησιμοποιεί 

ποικιλία εκφραστικών μέσων για να συνομιλήσει με το παιδί 

της, μια συνομιλία που γίνεται με μονόλογο (νανούρισμα) και 

συνοδεύεται με τη φροντίδα και την ικανοποίηση των πρώτων 

αναγκών του. Γιατί η μάνα γνωρίζει τι θέλει να ακούσει και τι 

έχει ανάγκη το παιδί της. Γνωρίζει κάθε στιγμή τις ανάγκες του, 

αλλά και τρόπο ικανοποίησής των. Έτσι στο Καρπαθιώτικο 

νανούρισμα το νεογέννητο είναι ένα βλαστάρι της Άνοιξης, "το 

κλαδί του Απρίλη". :

Νάνι τα Απρίλη το χλαϊ τ ' Αούστου το σταφύλι,

'.Ο.π. Σελ.261.
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Του Μάη το τριαντάφυλλο, το μοσκομυρισμένο, 

π ' όλους τους μήνες κρούβγεται στης ακαθιάς τη ρίζα 

του Μάη φανερώνεται στου βασιλιά το χέρι.

Η  μάνα κινείται στο φυτικό κόσμο, όπου το νεογέννητο 

μικρό, με τις θαυμάσιες παρομοιώσεις που κάνει ο ποιητής, 

αποτελεί μια νέα νωπή εκβλάστηση. Έτσι, το κλαδί τα'Απρίλη, 

το γεμάτο μπουμπούκι και ελπίδες, τον Αύγουστο παίρνει τη 

μορφή του πιο σπουδαίου και του πιο όμορφου τότε καρπού, 

γίνεται σταφύλι. Το Μάη όμως δεν ούτε κλαδί, ούτε σταφύλι, 

αλλά γίνεται τριαντάφυλλο, κι αυτό είναι που κυριαρχεί σ ' 

ολόκληρη τη συνέχεια του τραγουδιού. Το τριαντάφυλλο με τα 

βελούδινα πέταλα του και το θαυμαστό χρώμα του, είναι ο 

βασιλιάς της ομορφιάς. Σ ' ένα άλλο δημοτικό τραγούδι ο ποιη

τής προσωποιεί το τριαντάφυλλο, που διακηρύσσει παντού τη 

λουλουδένια χάρη του:

....Εγώ'μια το τριαντάφυλλο, της άνοιξης στολίδι, 

που το χειμώνα κρύβομαι στης αγκαθιάς τη ρίζα, 

το Μάη το μήνα φαίνουμαι, τον μάη το μήνα βγαίνω.
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Στο νανούρισμα το νεογέννητο μωρό συμβολίζει ό,τι 

ωραιότερο έχει να μας παρουσιάζει η ευφορία της γης, είναι το 

νέο κλαδί του Απρίλη, το νόστιμο σταφύλι του Αυγούστου και το 

μοσκομυρισμένο τριαντάφυλλο του Μάη. Και το όμορφο αυτό 

λουλούδι του Μάη βρίσκεται έπειτα στολίδι στο χέρι του βα

σιλιά.

Το τριαντάφυλλα) που

ούλους τοις μήνες κρούβγεται στης ακαθιάς τη ρίζα, 

το Μάη φανερώνεται στου βασιλιά το χέρι 

Πόσο όμορφη είναι η ιδέα της πολύμηνης και μετριό- 

φρονης αναμονής ανάμεσα στ' αγκάθια της ρίζας και ξαφνικά 

του φανερώματος στο χέρι του βασιλιά, στο υπέρτατο σημείο 

όπου μπορούσε ποτέ ν ' ατενίσει η οποιαδήποτε γήινη φιλοδο

ξία. Είναι πρόδηλος ο παλαιός σύνδεσμος του μωρού με το 

βασιλικό παλάτι. Η  μόνα που κουνάει το μωρό της και το να

νουρίζει, κοιτάζοντάς το, είναι γεμάτη καμάρι, καθώς οι στίχοι 

που τραγουδά υψώνουν το μωρό της σε σύμβολο μοναδικό. Το 

παιδί της είναι ένα έξοχο μαγιάτικο τριντάφυλλο, που ο ίδιος ο 

βασιλιάς με καμάρι το κρατάει στο χέρι του. (Τζούλης, X., 

2000)’.

Τζούλης, X. (2000). Ρίζες και πορεία του Δημοτικού )τηου. Ιωάννινα. 
Σελ.163.
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Έτσι, το νανούρισμα πετυχαίνει διπλό σκοπό, με τη 

μελωδία του απηρεμεί το μωρό και με το περιεχόμενό του 

σκορπίζει γαλήνη και καμάρι στην ψυχή της μάνας (Ρωμαίος, 

1959)1.

'.Ρωμαίος, Κ.,(1959). Κοντά στις Ρίζες. Εκδ. Κολλάρου. Αθήνα. Σελ.126
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Κεφάλαιο ¥ :  Επιδράσεις των νανουρισμάτων

2.1. Νανουρίσματα και σωματική ανάπτυξη του παι

διού

Το νανούρισμα αποτελεί την πρώτη επαφή του ανθρώπου 

με το λόγο, που αναδύεται από το τραγούδι της μητέρας του. «Η  

μουσική του νανουρίσματος είναι μια δυναμική και πο/Λχεπίπεδη 

μήτρα αδιάκοπα μεταβαλλόμενων τονικών σχέσεων που ξετυλί

γονται μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, η οποία προκαλεί στο 

βρέφος έντονα συναισθήματα και επηρεάζει την κατάσταση της

συνείδησής του, όπως άλλτοστε συμβαίνει με τη μουσική και
*

στους ενήλακες ανθρώπους» (McClellan, 1991) . Εξαιτίας του 

δυναμικού του χαρακτήρα, η πρωταρχική έλξη που ασκεί πάνω 

στο βρέφος είναι σωματική και συναισθηματική μαζί - σωματι

κή γιατί «ταξιδεύει μέσα από τον αέρα με μοριακά ωστικά 

κύματα που γίνονται αισθητά σε σωματικό επίπεδο» (McClel

lan, 1991)2, συναισθηματική, γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον 

που υποβάλλει διαθέσεις στις οποίες το βρέφος αποκρίνεται σε 

υποσυνείδητο, μη λεκτικό επίπεδο.

Όταν η μουσική του νανουρίσματος εισχωρήσει στα αυτιά 

του βρέφους, οι ήχοι του μετατρέπονται σε ερεθίσματα ττου

1McClellan, R., (1991), The Healing Forces o f Music. Element, inc., 
Rockport, M.A.
2. 0.x. 72
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ταξιδεύουν από τα ακουστικά νεύρα στον θάλαμο του εγκε

φάλου, το σταθμό αναμετάδοσης των συναισθημάτων και των 

αισθήσεων. Όταν διεγερθεί ο θάλ&μος, δραστηριοποιεί το φλοιό 

του εγκεφάλου, ο οποίος με τη σειρά του εκπέμπει ερεθίσματα 

στο θάλαμο, οπότε δημιουργείται ένα κύκλωμα δονήσεων που 

ενισχύεται όσο διαρκεί το νανούρισμα. Μέσα στον εγκέφαλο, ο 

θάλαμος, ο υποθάλαμος, η παρεγκεφαλίδα και τα εγκεφαλικά 

ημισφαίρια παίζουν ενεργό ρόλο στην επεξεργασία του νανουρί

σματος, «μετατρέποντάς το σε αναγνωρίσιμες μουσικές δομές 

και προσδίδοντάς τους διανοητικό και συναισθηματικό νόημα » 

(Shuler /., 1948)1. «Ο υποθάλαμος συνδέεται μέσω νευρικών 

οδών με το θάλαμο, τον ύπνο, την αφύπνιση και άλλες σωματι

κές λειτουργίες. Μέσω αυτού, τα ερεθίσματα του νανουρίσματος 

μεταφέρονται στα άλλα εγκεφαλικά κέντρα. Γύρω από το θάλα

μο βρίσκεται το κέντρο των αισθημάτων, που λειτουργεί σε 

αλληλεπίδραση με το ενδοκρινικό σύστημα, το οποίο με τη 

σειρά του επηρεάζει την αναπνοή, τον παλμό, την κυκλοφορία 

του αίματος και τις εκκρίσεις των διαφόρων αδένων» (Nilson, 

L.,1983)2.To γεγονός ότι το νανούρισμα, όπως και οποιαδήποτε

'Shuler /., 1948) (Shuler /., (1948 ). A Psychiatrist’s Experiments with 
Music as a Therapeutic Agent, in Music and Medicine.(Ed P.M. 
Schullian & M. Shoen. N.Y.Schuman.Pp. 111 
2 Nilson, L., (1983). Behold Man. Boston, Little, Brown & Co.Pp. 17
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άλλμ μουσική επηρεάζει τις εσωτερικές Ιχιτουργίες του ανθρώ

που έχει επαληθευτεί από την επιστημονική έρευνα, ωστόσο η 

επίδραση αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο πίστευαν παλαιότερα. 

«Τα πειράματα μέτρησης της επίδρασης της μουσικής στον ανα

πνευστικό και καρδιακό ρυθμό, την πίεση του αίματος, τη 

■γαλβανική αντίδραση του δέρματος και την ηλεκτρική αγωγιμό

τητας του σώματος ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1920 

και συνεχίστηκαν για μια περίοδο 30 ετών» (Hyde,!., 1927)'. 

Μέχρι στιγμής τα αποτεΜσματά τους παρουσιάζουν αρκετή 

ομοιογένεια. Για παράδειγμα, με)χτη που δημοσιεύτηκε το 1938 

(Johnson &Irawick)2 κατέληγε στο συμπέρασμα πως δεν υπήρχε 

τάση συγχρονισμού μεταξύ καρδιακού και μουσικού παλμού. Το 

συμπέρασμα αυτό επαληθεύτηκε από μια άλλη μελέτη που δημο

σιεύτηκε το 1952 από τους (Ellis & Brighouse, 1952)3 και σε 

πληρέστερη με)ΰτη που δημοσιεύτηκε το 1959, οι Ellis & G 

Brighouse κατέληξαν στο συμπέρασμα πως : "η μουσική αυξά-

'Hyde, L, ( 1927). Effects Upon Electro -  cardiograms and Blood 

pressure. In The Effects o f  Music. Ed M. Schoen. Freeport, N.Y., Books 

for Libraries Press. Pp: 184 -  197.

2.Johnson, D.M., & M. Irawick, M., (1938). Influence o f Rhythmic

Sensory Stimuli Upon Heart -  Rate. Journal of psychology, 6.
i.Ellis D.S., & Brighouse, G. (1952 ). Effects o f Music on Respiration 
and Heart -  rate. American journal o Psychology, 65.
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νει τον μεταβολισμό του σώματος(....), αυξάνει ή μειώνει τη 

μυϊκή ενέργεια(....), επιταχύνει την αναττνοή και μειώνει την 

κανονικότητά της(...). Προκαλεί σημαντικές αλλά κυμαινόμενες 

επιδράσεις στον όγκο, τον παλμό και την πίεση του αίματος(...), 

χαμηλώνει το κατώφλι των αισθητηριακών ερεθισμάτων με 

διάφορους τρόπους επηρεάζει τις εσωτερικές εκκρίσεις".

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις διαπιστώσεις από τις έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί, μπορούμε να διατυπώσουμε, πως 

το νανούρισμα:

♦ Δεν προκαλεί σημαντικές αλλαγές του καρδιακού ρυθμού.

♦ Επηρεάζει το ρυθμό της αναπνοής, μειώνοντάς τον.

♦ Το νανούρισμα, ως ηρεμιστική μουσική, είτε προκαλεί αύξη

ση της γαλβανικής αντίδρασης του δέρματος είτε δεν προ

καλεί καμία μεταβολή.

♦ Προκαλεί μείωση της πίεσης του αίματος.

♦ Μειώνει, ως ηρεμιστική μουσική, τον μεταβολισμό του σώ

ματος.

♦ Επηρεάζει τη μυϊκή ενέργεια και μπορεί να μειώσει ή να επι

βραδύνει την εμφάνιση στρες.

♦ Χαμηλώνει το κατώφλι των αισθητηριακών ερεθισμάτων. 

Απομένει να διερευνηθούν σοβαρά δύο ακόμη όψεις της

επίδρασης του νανουρίσματος στις σωματικές λειτουργίες. Είναι



δύο ενδιαφέρουσες θεωρίες, που θα μπορούσαν να προσφέρουν 

νέες οπτικές στην προσπάθεια να κατανοήσουμε πλήρως τη σω

ματική επίδραση του νανουρίσματος.

Πρόκειται για το ακόμα ανεξερεύνητο ζήτημα της επίδρα

σής του στους εντελώς διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας των 

δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου και στην αλληλεπίδρασή τους 

στη διάρκεια της ακρόασης του νανουρίσματος. Σύμφωνα με τη 

σύγχρονη θεωρία, στο αριστερό ημισφαίριο κυριαρχούν οι λε

κτικές και γνωστικές ικανότητες που χρησιμοποιούνται στη 

γραμμική σκέψη. Στο δεξί ημισφαίριο κυριαρχεί η διαισθητική, 

η μη γραμμική οργάνωση, η φαντασία και η υποσυνείδητη επε

ξεργασία των ιδεών. Ενώ το αριστερό ημισφαίριο συγκεντρώνει 

και εκπέμπει τις πληροφορίες του βήμα - βήμα, στο δεξί ημι

σφαίριο οι πληροφορίες "εκτοξεύονται"με τη μορφή ολιστικών 

ενοράσεων (Segalowitz, 1983)1.

Καταληκτικά, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι στο 

νανούρισμα, ως χα)·.αρωτική μουσική που είναι και επειδή 

απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά, κυριαρχεί το δεξί ημισφαίριο 

- πράγμα που διευκολύνει την επιβράδυνση της αναπνευστικής

'Segalowitz, S. (1983). Two sides o f Brain. Englewood Cliffs, n.J., 
Prentice -Hall. Pp. 45 -  60.
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λειτουργίας - και η επίδραση που ασκεί στο σώμα είναι σημαντι

κά μεγάλη.
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2.2. Νανουρίσματα και η συναισθηματική τους επίδραση

Η σχέση του νανουρίσματος με τις διαθέσεις και τα συναι

σθήματα απασχολχί τους ανθρώπους από την αρχαιότητα, ιδιαί

τερα στην Κίνα και στην Ε)3χώα. Παρά το γεγονός πως τα συν

αισθήματα έχουν μελχτηθεί επισταμένα από φυσικούς, ψυχιά

τρους, ψυχολόγους, φιλοσόφους, ανθρωπολόγους, κοινωνιολό

γους, καλλιτέχνες και μουσικούς, στην πραγματικότητα δεν 

έχουμε ακόμη κατανοήσει γιατί υπάρχουν, πώς προκτύούνται ή 

γιατί - όπως φαίνεται - επηρεάζουν την αντιληπτική ικανότητα 

και τις πράξεις μας σε μεγάλο βαθμό (McClellan, 1991)1.

Η  πλχιονότητα των ερευνητών που έχουν αφιερωθεί στη 

μακροχρόνια με/χτη των συναισθημάτων, φαίνεται να συμφω

νεί πως τα συναισθήματα είναι συγκεκριμένα, και στρέφονται 

προς κάποιο αντικείμενο, σε αντίθεση με τις διαθέσεις, οι οποί

ες θεωρείται πως δεν έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (Mc

Clellan, 1991)2. Ο Gerald Jompaulksi (1981)3 ορίζει δύο κύρια 

συναισθήματα, την αγάπη και το φόβο, από τα οποία παρά- 

γονται όλχς οι υπόλχηπες συναισθηματικές αποχρώσεις.

1McClellan, R., 1991), The Healing Forces o f Music. Element, inc., 
Rockport, M.A.Pp. 164 
~. ο.π. Pp.164
3 Jompaulksi, G., (1981 ). Love is Letting Go o f Fear. N.Y., Bantan 
Books.Pp.23
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Αυτό που περιπλέκει την κατανόηση των συναισθημάτων, 

είναι το γεγονός πως η συναισθηματική αντίδραση απέναντι σε 

ένα γεγονός ή σε μια κατάσταση δεν είναι πάντοτε η ίδια. Πράγ

ματι, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να αντιδράσει με διαφορετικούς 

τρόπους στην ίδια κατάσταση, κάτω από διαφορετικές συνθή

κες. Εφ' όσον κάθε συναισθηματική κατάσταση προέρχεται από 

το εσωτερικό του ανθρώπου, η ίδια κατάσταση μπορεί να προ- 

καλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους ανθρώπους, γιατί καθέ

νας προβάλει προς τα έξω την εσωτερική, προσωπική του στά

ση. Η εσωτερική στάση είναι αυτή που προκαλεί την αντίδρασή 

μας. Ενώ τα συναισθήματα είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης 

μας σε σαφώς προσδιορίσιμα αντικείμενα, καταστάσεις ή πρό

σωπα, διαθέσεις ονομάζονται τα "μεταφυσικά, γενικά αισθήμα

τα", τα οποία δημιουργούν συναισθηματικές αντιδράσεις (Mc

Clellan, 1991)'.

Στο πλαίσιο του υπό εξέταση θέματος - νανούρισμα και 

συναίσθημα - η διάκριση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία - αν 

και συχνά αγνοείται -, γιατί ιδιαίτερα στο νανούρισμα και στη 

μουσική, συναισθήματα και διαθέσεις δεν είναι όροι που μπο

ρούν να υποκαταστήσουν ο ένας τον άλλο. Με την ευρέως δια

δεδομένη αντίληψη, η μουσική δεν μπορεί να εκφράσει με

\0.π. 167
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επιτυχία συναισθήματα, αλλά μάλλον να υποβάλλει διαθέσεις 

στις οποίες εμείς αντιδρούμε σε συναισθηματικό επίπεδο (Mc

Clellan, 1991)1. Σε αντίθεση με τη μουσική το νανούρισμα 

μπορεί να εκφράσει με επιτυχία το συναίσθημα της μητέρας 

μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους που χρησιμοποιεί αλλά και 

να υποβάλει και σε διαθέσεις στις οποίες το βρέφος και το παιδί 

αντιδρά σε συναισθηματικό επίπεδο.

Το νανούρισμα, από την ίδια του τη φύση, είναι συγκεκρι

μένο, και εκφράζει γενικές αποχρώσεις διαθέσεων, πάνω στις 

οποίες η μητέρα μπορεί να προβάλλει ένα συγκεκριμένο συναι

σθηματικό νόημα σε αντίθεση με την χαλαρωτική μουσική - που 

πολλές φορές χρησιμοποιείται στα βρέφη για να αντικαταστήσει 

το νανούρισμα - "που από τη φύση της δεν είναι συγκεκριμένη" 

(Farnsworth, 1985)2.

Ο συσχετισμός του νανουρίσματος με κάποια συγκεκριμένη 

διάθεση υπήρξε κατά κύριο λόγο μια υποκειμενική προσπάθεια 

να αντιστοιχιστεί η συναισθηματική αντίδραση που προκσλεί 

ένα συγκεκριμένο νανούρισμα με την ποιότητα της διάθεσης του 

βρέφους. Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών των μουσικών

'. Ο.π. 167
2.Farnsworth, 1985). The Social Psychology o f Music. Ames, Lowa., The 

Iowa State university. Press, pp 213.



παραμέτρων του νανουρίσματος (η μελωδία, η αρμονία, ο χρό

νος και ο ρυθμός, η σύσταση, η δυναμική, το ηχόχρωμα, η έκτα

ση και η θέση των ήχων) και της κινητικότητάς τους διαμορ

φώνει την ποιότητα της διάθεσης που εκφράζει το νανούρισμα, 

το οποίο ευθύνεται για τη συναισθηματική αντίδραση και ηρε

μία του βρέφους.

Ο βαθμός δυναμικής που χρησιμοποιείται στο νανούρισμα 

ποικίλ)χι: σιωπή, πολύ σιγανά (pianissimo), μέτρια σιγανά 

(mezzo piano), μέτρια δυνατά (mezzo forte). Αυτές είναι οι 

σταθερές διαβαθμίσεις των επιπέδων δυναμικής, οι οποίες επι

πλέον εξαρτώνται και από τη στιγμιαία διάθεση της μητέρας. 

Επειδή στο νανούρισμα συνήθως κυριαρχούν βαθμοί έντασης 

από το πολύ σιγανό ως το μέτρια σιγανό, εκμαιεύονται ποικίλες 

συναισθηματικές αντιδράσεις, τόσο στη μητέρα όσο και στο 

παιδί. Η σιγανή μουσική του νανουρίσματος μπορεί να υποβάλει 

την αίσθηση της οικειότητας, της μυστικότητας, του μυστηρίου, 

του δέους, της μελαγχολίας, της αβρότητας ανάλογα με το ευρύ

τερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.

Όσο αφορά δε την παράμετρο της ρυθμικής αγωγής (τέμπο 

- που ορίζεται βάσει του αριθμού χρόνων ανά λεπτό), μπορούμε 

να πούμε ότι το νανούρισμα με τη χαμηλή του ένταση, με αργό 

τέμπο δηλαδή, μπορεί να εκφράσει τρυφερότητα και γαλήνη.

68



69

Τα συναισθήματα είναι ρευστά τόσο της μητέρας όσο και 

του βρέφους και συχνά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Η επίδραση του νανουρίσματος έχει σημαντική δράση στην ανά

κτηση της ισορροπίας και τη συναισθηματική ηρεμία του ζεύ

γους μητέρα - παιδί, γιατί μέσα από αυτό, μπορεί να φτάσουνε 

σε βαθύτερα ειάπεδα γαλήνης και συναισθηματικής ένωσης.
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Κεφάλ.αιο 3 °: Π ροσεγγίσεις των νανουρισμάτων

3.1. Κοινωνιολογική Προσέγγιση

Οι λειτουργίες που η οικογένεια ασκεί - καθώς και ο τρό

πος με τον οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι λειτουργίες - 

εξαρτώνται στενά από τη θέση της οικογένειας στην κοινωνική 

οργάνωση και την οικονομία.

Το νανούρισμα αποτελεί μια λειτουργία της οικογένειας, 

που τελείται από τη μητέρα στο παιδί και εμφανίζεται εκεί όπου 

η κοινωνική οργάνωση και οικονομία "επέτρεπε" ή επέβαλε στη 

μητέρα να σναλΛβει την φροντίδα για την ανάπτυξη του παιδιού. 

Ο τρόπος με τον οποίο διεξαγότσν αυτή η λειτουργία είχε άμε

ση σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογέ

νειας. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στην αγροτική οικογένεια ο 

χώρος όπου η μητέρα νανούριζε το παιδί ήταν μια ήσυχη γωνία 

του σπιτιού σε αντίθεση με τις αστικές οικογένειες που ο χώρος 

αυτός είχε την έκταση ενός ολυόκλ.ηρου δωματίου. Τις τελευταίες 

δεκαετίες η λειτουργία αυτή έχει εκλείψει και στις περισσότερες 

περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί με μουσική που προέρχεται 

από ειδικά ηχοσύνολ.α.

Πολλές συζητήσεις γίνονται για τις λειτουργίες της σύγχρο

νης οικογένειας και αρκετοί είναι οι επιστήμονες (Yarrow, L.-



71

W. Sewell - Urie Bronfenbrermer)1 που ασχολούνται με τις 

θετικές και αρνητικές επιδράσεις που έχει στο παιδί η βιομηχα- 

νιοποιημένη κοινωνία Ο Aries Rhilippe (1960f ,  αναφέρει ότι 

κατά την Φεουδαρχική Μ οναρχία οι γονείς τοποθετούσαν το 

παιδί από πολώ μικρό σε μια οικογένεια που θα του μάθαινε ένα 

επάγγελμα ή τους καλούς τρόπους ενός ιππότη. Έτσι,, η απώλεια 

των παραδοσιακών αυτών λειτουργιών από τη σύγχρονη οικο

γένεια, όπως την περτγράφει ο J. Stoetzel (1954f, θα αποτε

λούσε μια αλλετγή λτγότερο ριζική απ' όσο αρχικά φαίνεται. Οι 

Nimkoff και Ogbnrn (1955), θεωρούν την τεχνολογία ως ιδιαί

τερα σημαντική για τη μεταβολή των λειτουργιών της οικογέ

νειας. Κατά τους συγγραφείς αστούς, η εμφάνιση του ψυγείου, 

του καταψύκτη και της βιομηχανίας κονσερβοποιημένων τροφί-

Yarrow L , (1961). M aternal Deprivation ; toward an em pirical and 

conceptual reevaluation. Psychology bulletin. No 58.

- -Sewell, W., (1953). Infant training and the personality o f the ch ild  

American Jumal o f Sociology. Vol. 58

- Bronfenbrermer, U., (1970). Two worlds o f childhood : U.S and 

USSR. N.Y. Russel Sage Foundation.

A ries Rhilippe (1960). L" enfant el la  vie fam iliare sous 1 ’ ancien 

regime. Paris, PlonP 22

\  Stoetzel, J. (1954). Les changements dans les fonctions fam iltales σε R. 

Prigenl ( Eds). Renouveau des idees sur la fam ille Paris, PUF JP.53
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μων επέτρεψαν τη διάσπαση της κατανσλωΉκής μονάδας στο 

εσωτερικό της οικογένειας. Ο τεχνολογικός όμως παράγοντας 

δεν αποτελεί επαρκή αιτία της αλλαγής στις λειτουργίες της 

οικογένειας. Η κοινωνική αλλαγή, λάγο πολύ συνειδητά επιθυ

μητή, αποτελεί έναν άλλο παράγοντα ο οποίος κατά τους Σοβιε

τικούς κοινωνιολόγους, (Zvorykine, 1964)1, έχει με την τεχνολο

γική πρόοδο μια διαλεκτική σχέση. Οι παραδοσιακές λειτουρ

γίες σύμφωνα με τον Durkheim (1960), αφαιρούνται από την 

οικογένεια κάθε φορά που εντείνεται η οργανική συνοχή με τη 

δημιουργία διαφοροποιημένων οργάνων (εξειδίκευση της εκ

παίδευσης, νοσοκομεία, κοινωνική ασφάλιση κλατ) μέσα στο 

αρχικό μη διαφοροποιημένο κοινωνικό σώμα.

Στο στάδιο ανάπτυξης που βρίσκονται οι βιομηχανικές 

βορειοαμερικανικές και ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι Parsons & 

Bales (1955)2 πιστεύουν πως η οικογένεια δεν ασκεί πια, 

μακροκοινωνιολογικά, παρά μόνο τις λειτουργίες της αναπα

ραγωγής και της κοινωνικής ταυτοποίησης του παιδιού. Η

' Zvorykine Α., (1964). Progres Technique et Societe. Journal of World 

History and Consequences sociales et psychologiques de Γ automation 

en URRSS. Paris, Unesco.

2Parsons T.,& Bales R., (1955 ). Family, Socialization and Interaction 

Process. Glencoe, The free Press.(Pp 72-88)
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σημασία της σύγχρονης συζυγικής οικογένειας είναι, κατά τον 

Parsons, αποτέλεσμα των δύο μικροκοινωνιολογικών Υπουρ

γιών της: της κοινωνικοποίησης του παιδιού και της σταθερο

ποίησης της προσωπικότητας του ενήλικα. Κατά τον Parsons, η 

κοινωνικοποίηση του παιδιού είναι πρώτα από όλα "η εσωτερί- 

κευση της κουλτούρας μέσα στην οποία γεννήθηκε το παιδί". 

Κατά τον Mayer Philip (1970)1, η κοινωνικοποίηση ορίστηκε 

ως "η διαδικασία απόκτησης των στάσεων και της ικανότητας 

που είναι απαραίτητες προκειμένου να διαδραματίσει κανείς 

ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο"- ορισμός ακριβέστερος εκεί

νου του Parsons, γιατί τοποθετείται στο πιο συγκεκριμένο επί

πεδο της εκμάθησης στάσεων και ρόλων. Θα ήταν άλλτοστε αυ

θαίρετο να διαχωρίσει κανείς αυτούς τους δύο τύπους κοινω

νικοποίησης που α)ληλοεπικα)ώπτονται μάλλον παρά αλληλο- 

αναιρούνται - αφού οι στάσεις και οι ρόλοι προσδιορίζονται 

κατ' αρχήν σε σχέση με κανόνες και αξίες και αυτές, με διαλε

κτικό τρόπο, εκφράζονται, μερικά, μέσα από τις στάσεις και 

τους ρόλους. Η  διαδικασία κοινωνικοποίησης σ' αυτούς τους 

κανόνες και σ' αυτές τις αξίες αποτελεί αντικείμενο διαφόρων

1Mayer, Ρ. (1970). Socialization, the Approach from Social Anthro

pology. London,Tavistock.Pp. 212
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ψυχολογικών θεωριών, που σύμφωνα με τον GoslinD., (1969)1 

αποσκοπούν να την εξηγήσουν (θεωρία της μαθήτευσης, της 

ταυτοποίησης, της γνωστικής ανάπτυξης, της ωρίμανσης κ.λ.π). 

Όμως ό)χς αυτές οι θεωρίες δέχονται την επίδραση της οικο

γένειας και, ιδιαίτερα, την εσωτερίκευση από το παιδί και το 

νέο των αξιών, στάσεων και ρόλων που του μαθαίνουν οι γο

νείς.

Κατά πόσο, /υοιπόν, σ' αυτή τη μεταβιομηχανική περίοδο 

της Δυτικής κοινωνίας το νανούρισμα έχει λόγο ύπαρξης και 

κατά πόσο η σύγχρονη οικογένεια στους νέους ρυθμούς ζωής 

της θα μπορούσε να επανεντάξει το νανούρισμα στις λειτουργίες 

της και συγκεκριμένα πώς θα μπορούσε να χωρέσει αυτή η 

διαδικασία στο φορτωμένο πρόγραμμα της σύγχρονης γυναίκας 

- μητέρας; Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο ζητάει την απάντησή 

του είναι γιατί το νανούρισμα έχασε έδαφος τις τε)χυταίες 

δεκαετίες σε αντίθεση με το θηλασμό που ακόμη διατηρείται 

στη συνείδηση της μητέρας και του κόσμου ως αναγκαιότητα 

παρά την κρίση που είχε περάσει κατά τη φεμινιστική περίοδο; 

Το γεγονός ότι το νανούρισμα σήμερα είναι στο περιθώριο της 

σύγχρονης οικογένειας, μήπως δεν επηρεάζει την κοινωνικο-

\Goslin D., (1969). Handbook o f  socialization:Theory and Research. 

Chicago, Rand McNally.
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ποίηση του παιδιού, τις σχέσεις του με την οικογένεια και την 

ευρύτερη κοινότητα και μήπως δεν αποτελεί λειτουργία που κρί- 

νεται απαραίτητη για το παιδί, τη μητέρα, την οικογένεια, την 

κοινότητα;

Για να διερευνήσουμε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, θα 

προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την οπτική των ερευνητικών 

δεδομένων πάνω στις σχέσεις της σύγχρονης οικογένειας, μια 

και αποτελέσματα ερευνών για την κοινωνιολογική εξέλιξη του 

νανουρίσματος δεν υπάρχουν ούτε στην Ελληνική βιβλιογραφία 

αλλά ούτε και στη Διεθνή. Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε με

ρικά αποτελέσματα ερευνών που μελέτησαν την ανάπτυξη του 

παιδιού σε συνάρτηση με δύο μεταβλητές του οικογενειακού 

περιβάλλοντος : την έλλειψη γονέων και τη μέθοδο ανατροφής 

που ακολουθήθηκε κατά την πρώτη παιδική ηλικία.

Την προηγούμενη δεκαετία υποστηρίχθηκε ευρέως πως η 

μητέρα μπορεί μόνη της να ανταποκριθεί στις ανάγκες ανά

πτυξης (πνευματικής, συναισθηματικής, κινητικής, κ.λ.π.) ενός 

παιδιού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ειδικότεροι στα θέματα 

που αφορούν την παιδική ηλικία και συγκεκριμένα ο Yarrow 

L.,(1961)' απάντησε αρνητικά στις θεωρίες αυτές, υπογραμ-

Yarrow L., (1961). Maternal Deprivation : Toward an empirical and 
conceptual reevaluation. Psychology bulletin, No 58.
Βλ. και -Erikson, E. (1968). Identity, Youth and Crisis. N.Y : Norton
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μάζσντας τα σοβαρά μεθοδολογικά σφάλματα mow μελετών για  

τη μητρική αποστέρηση. Το σημαντικστερο πείραμα am  χώρο 

αετό έγινε το 1939, από τον S teels Η., (1966f  και είχε διάρ

κεια τριάντα χρόνων. Ο συγγραφέας αστός και os συνεργάτες 

του, άλλαξε το περιβάλλον του παιδιού. παίρνοντας από το 

ορφανοτροφείο μερικά παιδιά που παρουσίαζαν καθυστέρηση 

και τα τοποθέτησαν σε ένα κέντρο για νεαρά καθυστερημένα 

άτομα Στο καινούργιο αστό περιβάλλον, ποσ δύσκολα Θα μπο

ρούσε να θεωρηθεί από πνευματική άποψη εμπλοσττσακό αλλά 

ποσ αποτελούσε αλλαγή από συναισθηματική άποψη„ τα παιδιά 

παραχαϊδεύτηκαν από τους καθυστερημένους εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες. Παρόλο ποσ οι συνθήκες δεν ήταν ιδεώδεις 

για τα παιδιά, οστά ήταν γρήγορα σε κατάσταση ποσ να επιτρέ

πει την υιοθεσία τους Μια μελέτη ποσ έγινε ύστερα από τριάντα 

χρόνια έδειξε πως τα παιδιά οστά υπήρξαν ικανά να είναι αυτά

ρκη μέσα στην κοινότητα και να αποκτήσουν απόλστα φυσιο

λογικούς απογόνους Αντίθετα τα παιδιά ποσ είχαν απομείνει 

στο ορφανοτροφείο και δεν είχαν μεταφερθεί στο ίδρυμα για 

καθυστερημένους εφήβους και νεαρούς ενήλικες ήταν μετά από

“Skeeb  £ ,  (1966 β. Adult stm m  o f Children with contrasting early life 
experience*·. Monograph: social research on Child developnnieiiiiL 31, (31. 
do 165.
ΆL κι» - SeanJLobert A , L  Rmeu, and fL A lpert, (1965β. Idensificaskm  
and Child rearing: Slaofoet Umvcssity press
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τριάντα, χρόνια ανίκανα να έχουν οικονομική ανεξαρτησία και 

βρισκόντουσαν ακόμα σε κάποιο ίδρυμα Το πείραμα αυτό επέ

τρεψε να επαληθευτεί η σημασία του κλάματος στοργής το οποίο 

έχει ανάγκη το παιδί προκειμένου να αναπτύξει τις ικανότητές 

του και την κοινωνική του προσαρμοστικότητα Δεν επέτρεψε 

να συμπεράνει κανείς πως ο εγκλεισμός σε ίδρυμα είναι κάθε- 

αυτό επιζήμιος για το παιδί αλάΑ, μάλάχ>ν, πως κάθε πλαίσιο 

ζωής (ορφανοτροφείο, νοσοκομείο, οικογένεια) στο οποίο το 

παιδί στερείται στοργής, προκα/εί την καθυστέρηση και την έλ- 

)ειψη κοινωνικής προσαρμογής. Δεν μπορεί, όμως, να συμπε- 

ράνει κανείς και ότι η απαραίτητη στο μικρό παιδί στοργή πρέ

πει να είναι μονοπώλαο της μητέρας: μητρικά υποκατάστατα, 

όπως ο πατέρας, οι παραμάνες μπορούν θαυμάσια να δημιουρ

γήσουν αυτό το κλάμα της στοργής. Παρατηρούμε, )χ>ιπόν, ότι 

κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η λειτουργία της προστασίας 

και της ανατροφής του παιδιού μπορεί να αναληφθεί ακίνδυνα 

από αλάτι άτομα Ο ίδιος μελετητής, επίσης αναφέρει ότι η 

απόρριψη του παιδιού από τους γονείς και η άρνησή τους ν' 

ανταπο-κριθούν στις ανάγκες του για εξάρτηση κατά την πρώτη 

παιδική ηλικία συνδέονται με τη δημιουργία έντονου άγχους ως 

προς την έκφραση της φυσιολογικής στοργής και την αναζήτηση 

βοήθειας από τους συνομήλικους, με μια έντονη επιθετικότητα
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καμιά φορά και με την εγκληματικότητα. Όλα αυτά οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι, μεταξύ των στάσεων των γονέων προς τα παι

διά, η συναισθηματική απόρριψη αποτελεί έναν ουσιαστικό 

παράγοντα κακής προσαρμογής, έντονης εξάρτησης από τους 

ενήλικους και δημιουργίας άγχους ως προς τις διαπροσωπικές 

σχέσεις.

Από τα παραπάνω δεν θάπρεπε κανείς να συμπεράνει πως 

οποιοδήποτε υποκατάστατο μπορεί να αντικαταστήσει το ρόλο 

της οικογένειας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παι

διού. Ιδιαίτερα, δεν φαίνεται πως η ομάδα άλλων ατόμων που 

ασχολούνται με την ανατροφή του παιδιού μπορεί να αντι

καταστήσει ικανοποιητικά τους γονείς στο ρόλο που αυτοί δια

δραματίζουν στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τούτο είναι το 

συμπέρασμα των εργασιών του Urie Bronfenbrenner, ο οποίος 

συνέκρινε τις σχέσεις γονέων - παιδιών στις ΗΠΑ και στη 

Σοβιετική Ένωση. Σημειώνει πως "η μητρική υπερπροστασία, η 

ανοιχτή έκφραση φυσικής στοργής και η απλή συντροφικότητα 

μεταξύ γονέων και παιδιών εμφανίζονται περισσότερο έντονες 

στη Σοβιετική Ένωση από ότι στην Αμερικανική κοινωνία" 

Urie Bron-fenbrenner (1970)1. Επί πλέον σε σύγκριση με τους

'.Bronfenbrenner, U., (1970). Two Worlds o f Childhood : U.S and 

! USSR, N.Y. Russel Sage Foundation .( pp. 98-102)
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Αμερικανούς γονείς, οι Σοβιετικοί γονείς περνούν περισσότερο 

καιρό στο σπίτι συζητώντας με τα παιδιά, παίζοντας μαζί τους 

και κάνοντάς τους παρέα. Αντίθετα στις ΗΠΑ η τη/χόραση, η 

ανάθεση της φροντίδας των παιδιών σε ά/Σους και η εξειδίκευ- 

σή της, ό)χς αυτές οι εκφράσεις κοινωνικής προόδου επέφεραν 

τη μείωση των επαφών μεταξύ νέων και ενηλίκων.

Η με?υέτη των γονεϊκών π)χασίων μέσα στα οποία ανα

πτύσσεται το παιδί δεν περιορίζεται στην επίδραση της γονεϊκής 

παρουσίας πάνω στην προσωπικότητα και την ανάπτυξή του. 

Στις Η.Π.Α. επιδιώχθηκε και ο προσδιορισμός των επιπτώσεων 

των χρησιμοποιημένων μεθόδων ανατροφής πάνω στην κοινω

νικοποίηση των παιδιών μικρής ηλικίας. Διαψεύδοντας τη γενι

κή εντύπωση ο Sewell, (1953)1, βρήκε πως αν συγκρίνει κανείς 

τις απόλυτες και τις ανεκτικές μεθόδους διατροφής, απογαλα

κτισμού, εκμάθησης της καθαριότητας και της πειθαρχίας από 

το παιδί, δεν διαπιστώνει καμιά διαφορά στην προσαρμογή του 

παιδιού στην οικογενειακή ομάδα. Στην έρευνα αυτή ο W. 

Sewell, ρώτησε 162 Αμερικανίδες μητέρες, όλες συζύγους αγρο- 

κτημόνων αμερικανικής καταγωγής, αποβ)χποντας στην εξου- 

δετέρωση όποιας κοινωνικοοικομικής επίδρασης. Έδωσε σε

1Sewell, W., (1953). Infant training and the personality o f  the child. 

American Jumal of Sociology. Vol. 58.



80

162 παιδιά, ηλικίας 5 έως 6 ετών ένα τεστ προσωπικότητας. Οι 

δέκα υπο-υποθέσεις που διατυπώθηκαν για να επιβεβαιώσουν 

την κύρια υπόθεση προέβλεπαν πως δεν θα υπάρχουν διαφορές 

προσωπικότητας μεταξύ των παιδιών που θήλασαν και κείνων 

που τράφηκαν με μπιμπερό. Που απογαλακτίστηκαν σταδιακά ή 

απότομα. Που εκπαιδεύτηκαν στην καθαριότητα νωρίς ή αργά. 

Όλα αυτά, που η ψυχαναλυτική φιλολογία τόσο συχνά αναφέρει, 

δεν φάνηκε να έχουν καμιά πραγματική επίπτωση στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Κατά την συγκε

κριμένη μελέτη της κοινωνικοποίησης του παιδιού από την 

οικογένεια επιτρέπεται από το συγγραφέα η αμφισβήτηση αφε

νός των περισσοτέρων προκαταλήψεων (σύμφωνα με τον ίδιο) 

ως προς τον εκπαιδευτικό ρόλο των γονέων σε σχέση με την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και, αφετέρου, του αναντικατά

στατου του ρόλου αυτού.
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3.2. Ψυχολογική και παιδαγωγική προσέγγιση των Νανουρι

σμάτων

Η δύναμη των μουσικών ερεθισμάτων να διακινούν συναι

σθήματα και να υποβάλλουν διαθέσεις είναι γνωστή από αρχαι

ότατους χρόνους. Η συναισθηματική επίδραση που ασκεί στον 

άνθρωπο είναι εμφανής από την εμβρυακή ήδη περίοδο. Το 

ενδομήτριο περιβάλλον δεν είναι, υπό κανονικές συνθήκες σιω

πηλό (η ακουστική ένταση που προέρχεται από τη μητέρα είναι 

της τάξης των 72 db). Είναι πιθανό ότι το έμβρυο είναι εκτε- 

θημένο στη φωνή της μητέρας του και σ' ένα μικρότερο βαθμό 

στη φωνή του πατέρα του. Αυτός είναι ένας από τους παρά

γοντες που καθορίζουν το σύνολο των νεογνικών αντιδράσεων 

στην ανθρώπινη φωνή και συγκεκριμένα στη φωνή των γονιών 

του.

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών της ενδομήτριας ζω

ής, το έμβρυο απαντά ενεργητικά σε ακουστικά ερεθίσματα και 

μπορεί να διαχωρίσει τη μουσική, τη μελωδική φωνή της μητέ

ρας, το λόγο και άλλους ήχους (Wilkin, 1991)1. Οι ήχοι προκα-

'.Wilkin, Ρ. Ε  (1991). Prenatal and Postnatal responses to music and 

sound stimuli -  clinical report. Canadian Music Educator ( Research 

edition), 33.
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λούν αλλαγές των καρδιακών παλμών και της κινητικότητας του 

εμβρύου (Lecanuet, Granier-Deferre & Busnel, 1988)1 τόσο 

εμφανείς που σήμερα πλέον η συγγενής κωφότητα μπορεί να 

διαγνωστεί κατά την εμβρυακή περίοδο (Shahidullah & Hep- 

per, 1993)2.

Η πρώτη, λοιπόν, αναπτυγμένη αίσθηση του εμβρύου είναι 

η ακοή. Το πρώτο ακουστικό ερέθισμα, στο οποίο εκτίθεται, 

είναι οι παλμοί της καρδιάς της μητέρας, οι οποίοι ανέρχονται 

στους 72 χτύπους το λεπτό ανάλογοι δηλαδή του μουσικού 

ρυθμού 'andante'. Ο συναισθηματικός δεσμός μητέρας - βρέ

φους αναπτύσσεται στη βάση αυτού του ηχητικού βιώματος. 

Συχνά οι νέες μητέρες θεωρούν ότι το μωρό αναγνωρίζει τη 

φωνή τους από τις πρώτες μέρες της ζωής του, καθώς σταματά 

να κλαίει και γυρίζει το κεφάλι προς την κατεύθυνσή τους, όταν 

εκείνες μιλάνε. Αυτή η εντύπωση επιβεβαιώθηκε από την 

επιστημονική παρατήρηση (Weic,1979)3. Επίσης, το βρέφος από

'.Lecanuet, J.P., Granier -  Deferre, C & Busnel, M. (1988). Fetal 
cardiac and motor responses to ovtane -  band noises as a function o f  
central frequency, intensity and hear rate variability. Early Human 
Developments. 13.
2.Shahidullah, S. & Hepper, P.G. (1993). Frequency discrimination by 
the fetus. Early Human Development. V.36.
\  Weic, C. ( 1979). Auditory Frequency Sensitivity o f Human newborns : 

some date with improved acoustic and behavioral controls. Persept. 
Psychophys, 22.
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τις πρώτες μέρες της ζωής του φαίνεται να προσεύχεται από τα 

μελχοδικά χαρακτηριστικά του λυόγου (Morgan, 1994)1. Ο Kuhl 

(1991)2 έδειξε ότι δεν είναι ούτε η σύνταξη, ούτε η σημασία των 

/χτγων της μητέρας που τραβάει την προσοχή του βρέφους. 

Είναι κυρίως τα ρυθμικά χαρακτηριστικά της φωνής της που 

παίζουν το ρό/jo ακουστικού ερεθίσματος.

Η φωνή από τη στιγμή της γέννησης είναι ο mo χαρακτη

ριστικός ήχος που εκπέμπουν τα νεογέννητα. Η  ψυχική ανάλωση 

των ακουστικών παραμέτρων επέτρεψε στον Wolff (1963)3, 

(Wolff, 1966)4, να διακρίνει, στο βρέφος το μικρότερο των τριών 

εβδομάδων, τέσσερις φωνές δομικά και λειτουργικά διαφο

ρετικές: τη φωνή της πείνας, τη φωνή της οργής, τη φωνή της 

οδύνης και τη φωνή σαν απάντηση στη ματαίωση. Επίσης,

1Morgan, J.L. (1994). Converging measures o f  speech segmentation in 

preverbal infants. Infant Behavior and Development, V.17.

'Kuhl, P. K(1991). Percertion, Cognition and the Ontogenetic and 

Phylogenetic Emergence o f Human Speech. In S. Brauth, W. Hall & 

Dooling ( Eds), Plasticity of Development. Cambridge, MA : MIT 

Press/Bradford Books. Pp.17-18

3 Wolff, P.H. (1963 ). Obsernations on the early development o f smiling,. 

In B. M. Foss determinants of infant behavior, II, N.Y., Wiley.

\  Wolff, P.H. (1966 ). The causes, controls and organization o f behavior 

in the neonate. Psychological issues, 5, 7 -11 .
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σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα το νεογέννητο όχι μόνο εκπέ

μπει αυτές τις διαφορετικές φωνές, αλλό. έχει την ικανότητα 

διαχωρισμού των ηχητικών πηγών. Η  ανθρώπινη φωνή προ- 

καλεί ιδιαίτερες αντιδράσεις. Κατά τη δεύτερη εβδομάδα ζωής, 

η μητρική φωνή προκαλχί χαμόγελα συχνότερα από όλο. τα υπό

λοιπα ηχητικά ερεθίσματα.

Ερεθίσματα αυτού του τύπου δημιουργούν ένα συναισθη

ματικό πλαίσιο, που εμπεριέχει τα συναισθήματα της ασφάλχιας 

και της γσλ,ήνης που κυριαρχούν κατά την ενδομήτρια περίοδο. 

Το νανούρισμα, ως έχον κοινά γνωρίσματα με το πρωταρχικό 

ηχητικό βίωμα, συνεισφέρει στην επαναβίωση ανάλογων συναι

σθημάτων. Το βρέφος συνδέεται με τους γονείς του με ένα σύ

στημα επικοινωνίας ακουστικοφωνητικό. Η  στοματοφαρυγγική 

κοιλότητα, ως προς την παραγωγή φωνητικών συχνοτήτων 

ανεξάρτητων από την επικοινωνία, είναι γρήγορα υπό τον έλχγ- 

χο της νοητικής ζωής κατά την εμβρυακή ηλ.ικία, και ταυτόχρο

να παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην έκφραση των συναισθη

μάτων.

Οι πρώτες φωνές του βρέφους προτρέπουν τις μητέρες - 

που προσπαθούν εξάλλου αρκετά νωρίς να τις διακρίνουν - να 

αντιδράσουν με ειδικό τρόπο, και με παραλλογές που οφεί

λονται στην εμπειρία τους και στο χαρακτήρα τους, αποβλέ-
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ποντας στο σταμάτημα της φωνής. Όμως η πιο αποτελεσματική 

κίνηση κατευνασμού είναι η φωνή της μητέρας: από το τέλος 

της δεύτερης εβδομάδας, σταματά τη φωνή του βρέφους αποτε

λεσματικότερα από οποιονδήποτε άλλο ήχο ή την οπτική παρου

σία ενός προσώπου. Από την τρίτη εβδομάδα, τουλάχιστον σ' 

ένα φυσιολογικό περιβάλλον, εμφανίζεται "η ψεύτικη φωνή 

απελαασίας για να τραβήξει την προσοχή" (Wolff, 1963)1, είναι 

στεναγμοί που συμπληρώνονται από φωνές. Είναι η πρώτη
V

έντονη ηχητική εκπομπή, με άλλο λόγια, η πρώτη επικοινωνία. 

Παρόλο που το βρέφος από τις πρώτες της ζωής διακρίνει τη 

μητρική φωνή από άλλες φωνές, δεν ξεχωρίζει ακόμη το πρό

σωπο της μητέρας του, από άλλο πρόσωπα. Ακόμη, πριν από το 

τέλος του πρώτου μήνα, το βρέφος αρχίζει να αποκωδικοποιεί 

την εκφραστική αξία των ακουστικών παρεμβάσεων του ενη- 

λάκου.

Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν πως το πολώ μικρό παιδί 

εκπέμπει αυθόρμητα σχεδόν όλους τους πιθανούς ήχους και 

πως η προσαρμογή στο περιβάλλον καταλήγει στον περιορισμό 

της ποικιλίας του. Το σίγουρο είναι ότι, γύρω στους τρεις μήνες, 

λόγω της ωρίμανσης της ωχρής κηλάδας, εγκαθίσταται η

'.Wolff, Ρ.Η. (1963 ). Obsernations on the early development o f smiling,. 

In B. M. Foss determinants of infant behavior, II, N.Y., Wiley. Pp. 63-67
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κυκλική οπτικοκινητική αντίδραση : το χέρι τεντώνεται προς το 

μπιμπερό. Όμως και προς τη φωνή της μητέρας! Το παιδί δεν 

είναι ικανό σ' αυτό το στάδιο να αναπαραγάγει τις χειρονομίες 

που β)χπει τον εαυτό του να κάνει, υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία 

στις μιμήσεις στο ακουστικο-φωνο?σγικό επίπεδο: μέσα στο 

ψέλλισμά του το βρέφος μιμείται αυτό που ακούει από τον άλ

λον, εφόσον μιμείται τον εαυτό του.

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αυτό που ακούει το βρέφος 

εξαιτίας μιας παρατηρήσιμης αντίδρασης που δείχνει πως έχει 

ακούσει. Αυτό το μεθοδολογικό πρόβλημα έχει λυθεί με κομψό 

τρόπο από τους Caffey (1967) και Moffit (1968)1 οι οποίοι 

κατέ-γραψαν το ηλεκτροκαρδιογράφημα των βρεφών των δέκα 

εβδομάδων, στα οποία, αφού τα είχαν συνηθίσει σε συγκεκρι

μένα φωνητικά σήματα και ήταν ικανά να τα αναπαράγουν, 

παρουσίασαν σήματα είτε συγχωνευμένα είτε καθαρά από το 

φωνητικό ρεπερτόριο του ενηλίκου. Τα αποτελέσματα επιβεβαί

ωσαν ότι το βρέφος κατέχει ένα σημαντικό ακουστικό π)υούτο, 

πολύ ανώτερο από την ικανότητά του για φωνητική εκπομίΐή, 

προλαβαίνοντας εδώ αυτό το προβάδισμα, αρκετά γνωστό και 

επιβεβαιωμένο λίγους μήνες αργότερα, της σημαντικής κατά- 

νόησης σε σχέση με λεκτική έκφραση.

Ο.π. σελ. 87
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O Butterfield (1968)1, αναφέρει ότι, τα βρέφη των ολίγων 

ημερών πίνουν, εκδηλώνοντας μεγαλύτερη δραστηριότητα, από 

ένα μουσικό μπιμπερό, παρά από ένα κοινό μπιμπερό. Μαζί με 

την επιθυμία τους για θηλασμό, μερικά βρέφη εκφράζουν επίσης 

την προτίμηση για ήχους κλασσικής μουσικής ή κάποιας μελω

δίας, όπως αυτής του νανουρίσματος. Οι τελευταίες, ως επί το 

πλχίστον, χαρακτηρίζονται από ρυθμό 'andante', ο οποίος είναι 

ανάλογος του ρυθμού των κτύπων της καρδιάς της μητέρας, 

γεγονός που ερμηνεύει την προτίμηση που τα βρέφη εκδηλώ

νουν ως προς τα συγκεκριμένα μουσικά ερεθίσματα. Επιπλέον, 

έχει βρεθεί, ότι αντιδρούν με ηρεμία και εκδηλώνουν ήπια συμ

περιφορά (π.χ. σταματούν το κλάμα) σε ερεθίσματα αυτού του 

τύπου. Συμβολικά, η έκθεση σε μουσικά ερεθίσματα που δια

θέτουν κοινά γνωρίσματα με τους ήχους που υπάρχουν στο μη

τρικό περιβάλλον κατά την εμβρυακή περίοδο (πχ. καρδιακοί 

παλμοί της μητέρας), διακινούν ανάλογα συναισθήματα με 

εκείνα που βιώνονταν στο ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον εκεί

νης της περιόδου. Μετά από κάποιες ασκήσεις τέτοιου είδους, 

αυτά τα βρέφη γίνονται ικανά, μία ώρα μετά το γεύμα τους, και 

αφού έχουν ξυπνήσει καλά - δηλαδή ανεξάρτητα από την τροφή 

που δέχονται σαν ανταμοιβή - να επισημάνουν την έναρξη ή την

1 .ο.π σελ 13ο
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παύση της μουσικής που έχει εντυπωθεί στη μνήμη τους και έχει 

συνδεθεί με το άδειο μπιμπερό που είναι στη διάθεσή τους. 

Αυτές οι μελχτες επιβεβαιώνουν τον Bowlby (1995)1, σύμφωνα 

με τον οποίο μία πρωταρχική ορμή προσκόλλησης θα λχιτουρ- 

γούσε ταυτόχρονα με τη στοματική σεξουαλακή ορμή και ανε

ξάρτητα από αυτή. Όμως παρέχουν επίσης ένα συμπλήρωμα ή 

μια σημαντική διόρθωση : οι νοητικές ικανότητες ασκούνται 

πρώτα στο ακουστικό υλακό. Εμφανίζονται στο βρέφος αναδρά

σεις ακουστικοφωνο/χτμκής φύσεως με το περιβόλων του πολύ 

πρωιμότερες. Δηλαδή, η απόκτηση της προλχκτικής σημασίας 

προηγείται της μη )χκτικής σημασίας.

Το Εγώ του βρέφους συγκροτείται σαν ένα σχετικά ανε

ξάρτητο δομικό στοιχείο, στηριζόμενο στο δέρμα, με την από

κτηση της δεύτερης διάρθρωσης (παγιοποίηση της αφθονίας 

των λχκτικών εκπομπών σε φωνήματα που ανήκουν στη μητέ

ρα). Ακόμη νωρίτερα το Εκείνο μορφοποιείται σαν ηχητικός 

φάκελος μέσα στην εμπειρία του )υουτρού των ήχων από την 

μητέρα. Συνεπώς, μουσικά ερεθίσματα ανάλχτγα του νανουρί

σματος που εμπεριέχουν γνωρίσματα της μητέρας (π.χ. καρδια

κοί παλμοί, φωνή) συνιστούν πραπαρχικό βίωμα που συμβάλλει

'Bowlby, J. (1995). Δημιουργία και διακοπή των συναισθηματικών 

δεσμών. Μετάφραση, Στρατή Π. Αθήνα, εκδ., Καστανιώτη.
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στην εδραίωση του Εγώ. Αστό το λουτρό των ήχων ττροαπει- 

κονίζει το εγώ-δέρμα και τη διπλή του όψη που είναι στραμμένη 

και προς τα μέσα και προς τα έξω, εφόσον ο ηχητικός ιράκελος 

σννίσταται σε ήχους που εκπέμπουν εναλλακτικά το περιβάλλον 

και το βρέφος.

Οταν η ακρόαση του άλλου, περιβάλλει το Εκείνο μέσα 

στην αρμονία και όταν με τη σειρά του ετοιμάζεται να απαντή

σει σαν ηχώ στην εκπομπή και στο ερέθισμα εισάγει το βρέφος 

στην περιοχή της ψευδαίσθησης. Ο Wirmiccott (1954/, έχει 

κατατάξει σωστά το ψέλλισμα στα μεταβατικά φαινόμενα όμως 

το τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο με άλλες συμπεριφορές αυτού του 

τύπου. Το βρέφος λοιπόν δεν αυτοδιεγείρεται να εκπέμψει ακού- 

γοντας τον εαυτό του παρά εάν το περιβάλλον το έχει ετοιμάσει 

με την ποιότητα την πρωιμότητα και τον όγκο του ηχητικού 

λουτρού, στο οποίο το έχει εμβαπτίσει. Πριν το βλέμμα και το 

χαμόγελο της μητέρας που το ταΐζει και το φροντίζει στείλουν 

στο παιδί μια εικόνα που θα του είναι οπτικά αντιληπτή και 

ενστερνίζεται μα την ενδυνάμωση του Εκείνο και την απαρχή 

του Εγώ, το μελωδικό λουτρό (η φωνή της μητέρας, τα τραγού

δια και το νανούρισμά της) θέτει στη διάθεσή του ένα πρωταρ-

W inniecott, D. ffi, (1954). Transitional O bjects and Transitional 

phenomena. InL J. Psychoanal 34.
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χικό ηχητικό καθρέφτη τον οποίο μεταχειρίζεται αρχικά με τις 

φωνές τον (που η μητρική φωνή καθησυχάζει απαντώντας του).

Η  ελληνική μυθολογία δεν παρέλειψε να σημειώσει την 

πολυπλοκότητα του οπτικού καθρέφτη και του ηχητικού καθρέ

φτη στη σύνθεση του ναρκισσισμού. Ο μύθος της νύμφης Ηχώ 

δεν είναι τυχαία συνδεδεμένος με αυτόν του Νάρκισσου. Νέος 

άνδρας ο Νάρκισσος, προξενεί σε πολλές νύμφες και νέα κορί

τσια πάθη, στα οποία μένει απαθής. Με τη σειρά της, η νύμφη 

Ηχώ τον ερωτεύεται χωρίς να πετύχει ποτέ την ανταπόκρισή 

του. Απογοητευμένη, αποτραβιέται στη μοναξιά, όπου χάνει την 

όρεξή της και αδυνατίζει από την εφήμερη ύπαρξή της, σύντομα 

μένει μια περίλυπη φωνή, που επαναλαμβάνει τις τελευταίες 

λέξεις που της προφέρουν. Μια μέρα ο Νάρκισσος έσκυψε σε 

μια πηγή για να δροσιστεί, είδε την εικόνα του, τόσο όμορφη, 

που την ερωτεύθηκε. Σε συμμετρία με την Ηχώ και την ακου

στική της εικόνα, ο Νάρκισσος αποχωρεί από τον κόσμο, καθώς 

δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να σκύβει πάνω από την οτττική του 

εικόνα και αφήνεται να φθαρεί. Αυτός ο μύθος επισημαίνει την 

πρωτοκαθεδρία του ηχητικού καθρέφτη πάνω στον οπτικό 

καθώς και τον πρωταρχικά γυναικείο χαρακτήρα της φωνής και 

το δεσμό ανάμεσα στην ηχητική εκπομπή και το αίτημα για 

έρωτα. Αυτή την πρωτεραιότητα της γυναικείας φωνής την
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επιβεβαίωσαν και επιστημονικές μελέτες, όπως αυτή του 

Eisenberg (1976)1, ο οποίος αναφέρει, από τα πειράματα του, 

ότι το βρέφος ξυπνά πιο εύκολα και δίνει μεγαλύτερη προσοχή 

σε μια γυναικεία παρά σε μια ανδρική φωνή.

Ο ακουστικός χώρος για το βρέφος είναι ο πρώτος ψυχι

κός χώρος: εξωτερικοί θόρυβοι οδυνηροί, όταν είναι βίαιοι ή 

δυνατοί, βορβορυγμοί ανησυχητικοί του σώματος μη προσδιο- 

ρίσιμοι στο εσωτερικό του, φωνές που βγαίνουν αυτόματα με τη 

γέννηση, αργότερα η πείνα, η οδύνη, η οργή, η αποστέρηση του 

αντικειμένου, που όμως συνοδεύει μια ενεργητική κινητική 

εικόνα. Όλοι αυτοί οι θόρυβοι συνθέτουν κάτι, σαν αυτό που ο 

Ξενάκης θέλησε, χωρίς αμφιβολία, να αποδώσει με τις μουσικές 

ποικιλίες και τα φωτεινά παιχνίδια - μια διασταύρωση ανοργά

νωτη στο χώρο και στο χρόνο, σημάτων πρωτογενών ψυχικών 

ιδιοτήτων. Πραγματικά το μωρό είναι ευαίσθητο σε όλες τις 

συχνότητες του ήχου που καλύπτει η ανθρώπινη φωνή, αλλά 

εκδηλώνει μια προτίμηση για τους οξείς ήχους (Weic, 1979)2. Σ ' 

αυτό το θεμέλιο των θορύβων έρχεται να αναπτυχθεί η μελωδία

'Eisenberg, R. Β. (1976). Auditory competence in early life : The roots

o f communicative behavior. Baltimore, University Park press.

2 .Weic, C. (  1979). Auditory Frequency sensitivity o f human newborns : 
some date with improved acoustic and behavioral controls. Persept. 
Psychophys, 22.
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μιας μουσικής, περισσότερο κλασικής ή λαϊκής, δηλαδή φτιαγ

μένης από ήχους πλούσιους σε αρμονίες, μουσική καθαρή, αν

θρώπινη φωνή που μιλάει ή τραγουδάει, νανουρίζει, με τις δια

κυμάνσεις της και τις ποικιλίες της που πολύ γρήγορα 

σταθεροποιούνται σα χαρακτηριστικά μιας ατομικότητας. 

Στιγμή, κατάσταση, στην οποία το βρέφος δοκιμάζει μια πρώτη 

αρμονία (προμηνύοντας την ενότητα του εαυτού του ως Εκείνο 

μέσω της ποικιλίας των συναισθημάτων του) και μια πρώτη 

γοητεία (ψευδαίσθηση ενός χώρου όπου δεν υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα στο Εκείνο και το περιβάλλον και όπου το Εκείνο 

μπορεί να είναι δυνατό από τον ερεθισμό και την ηρεμία του 

περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει). "Ο ηχητικός χώρος - αν 

πρέπει, προσφεύγοντας στη μεταφορά, να τον προσδιορίσουμε 

σαν ορατή παρουσία - έχει τη μορφή ενός σπηλαίου. Χώρος 

κοίλος όπως ο κόλπος, η στοματο-φαρυγγική κοιλότητα. Χώρος 

προφυλαγμένος, όμως όχι ερμητικά κλειστός. Όγκος στο εσωτε

ρικό του οποίου διαδίδονται οι βόμβοι, η ηχώ, οι αντηχήσεις. 

Δεν είναι τυχαίο, αν τελικά η αντίληψη της ακουστικής αντή- 

χησης έχει προσφέρει στους επιστήμονες, μεταξύ των οποίων 

και τους ψυχολόγους, το μοντέλο κάθε φυσικής αντήχησης, αυτό 

της ασυνείδητης επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα. Οι επόμενοι 

χώροι του παιδιού, ο οπτικός χώρος, αργότερα ο οιττικοαπτι-
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κός, μετά ο κινητοποιός και τέλος ο γραφικός, το εισάγουν στις 

διαφορές ανάμεσα στο δικό του και το μη οικείο, ανάμεσα στο 

Εκείνο και το περιβάλλον, διαφορές στο εσωτερικό του Εκείνο, 

διαφορές μέσα στο περιβάλλον" (Weic, 1979)1.

Η  ακοή, ως πρωταρχικά ανεπτυγμένη αίσθηση, αποτελεί 

σαφώς σημαντική συνιστώσα της συναισθηματικής και όχι μόνο 

ανάπτυξης του εμβρύου. Ηχητικά ερεθίσματα που προέρχονται 

από το σώμα της μητέρας αποτελούν πρωταρχικό βίωμα για το 

έμβρυο και του διακινούν συναισθήματα ασφάλειας και γαλή

νης. Εύλογα, λοιπόν, μουσικά ερεθίσματα, όπως το νανούρισμα, 

που διαθέτουν κοινά γνωρίσματα με εκείνο το πρωταρχικό βιω

ματικό ηχητικό πλαίσιο, διακινούν ανάλογα συναισθήματα στο 

βρέφος από την πρώτη κιόλας ώρα μετά τη γέννηση. Η  σπου- 

δαιότητα " αυτού του ηχητικού πλαισίου στη διαμόρφωση του 

Εγώ και, συνεπώς, τη διαφοροποίηση του έσω και του έξω έγ

κειται ακριβώς στο γεγονός ότι προσφέρει ένα συναισθηματικό 

πλαίσιο μεταβατικού χαρακτήρα, τον πρώτο ψυχικό χώρο" 

(Weic, 1979)1.

Το νανούρισμα αποτελεί σημαντική συνιστώσα της συναι

σθηματικής και γενικότερης ανάπτυξης του βρέφους. Ανήκει σε 

κείνες τις καταστάσεις που τις χαρακτηρίζει η αποκλειστικότητα

Ο.π σελ. 123
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(το νανούρισμα προέρχεται βασικά από ένα πρόσωπο, το μητρι

κό), η πρωιμότητα (υπάρχει από τους πρώτους μήνες ζωής του 

παιδιού), η σταθερότητα (αποτε?£ί καθημερινή μέριμνα για 

αρκετά χρόνια), η τρυφερότητα (εκδήλωση αγάπης και προστα

σίας) και εμπεριέχονται σ ' αυτό που αποκα)£ίται "μητρική φρο

ντίδα" (Nguyen, 1955)2.

Η  μητρική φροντίδα ενδυναμώνει το δεσμό της διαπρο

σωπικής σχέσης με το παιδί καλλιεργώντας του το αίσθημα 

εμττιστοσύνης προς το πρόσωπό της και το περιβάλλον. Η  καλ

λιέργεια" εμπιστοσύνης στην βρεφική ηλικία, κατά τον Erikson 

(1963 )3, διαμορφώνει στάση ζωής ότι ο κόσμος θα είναι ένας 

καλώς και ευχάριστος χώρος ζωής”. "Οι μητέρες δημιουργούν 

μία αίσθηση εμπιστοσύνης στα παιδία τους με έναν ιδιαίτερο 

τρόπο, που συνδυάζει την ευαίσθητη φροντίδα των προσωπικών 

αναγκών των παιδιών τους και μια σταθερή αίσθηση της 

προσωπικής αξιοπιστίας μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης της 

κοινωνικής τους ζωής” ( Santrock, 1999)4.

'.ο.π. σελ. 187
2Nguyen, A . 1955.Les carences effectives precoces. Notions Generales. 
Sauvegarde de l ’ enfance, lOe annee, Nos 5-6, Paris.
5Erikson, E.(1963). Childhood and Society. W.W Norton and combany 
.inc.. Pp.249.
4Santrock, J. W. (1999). Life -  Span Development. Mcgraw -  Hill 
College.Pp. 34.
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Το νανούρισμα δεν γίνεται αυτό καθ' αυτό κατανοητό από 

το παιδί, αλλά επιδρά πάνω του μέσω του τόνου, των διακυ

μάνσεων και των αποχρώσεων της φωνής αλλά και με άλλους 

τρόπους όπως, το λίκνισμα, η στάση του σώματος της μητέρας, 

η δερματική επαφή. Η μητέρα με το νανούρισμα επενεργεί στο 

παιδί, στην επίκτητη νοηματική, σωματική και συναισθηματική 

κληρονομική του προικοδότηση, ασκώντας ωριμοποιό ρόλο. 

"Στους κόλπους της δυάδας μητέρας - παιδιού, αναπτύσσεται 

κατά τρόπο συνεχή μία σειρά από κυκλικές επεξεργασίες, οι 

οποίες εκφράζουν τις δράσεις και τις αντιδράσεις των δύο 

μελών αυτού του ζεύγους" (Lebovici, 1961)1. Με το νανούρισμα 

υπάρχει μία συνεχή αλληλεπίδραση των δύο συντρόφων (μητέρα 

- παιδί), η οποία καταλήγει σε μία σειρά καταστάσεων ισορ

ροπίας που συνεχώς ανανεώνονται. Βοηθάει σε μία σχέση 

αλληλεπίδρασης, ψυχοσυναλλαγής (Benedek, 1959)2. Μέσα από 

το νανούρισμα εμφανίζεται η υγιής και ευλύγιστη ψυχική λειτου

ργία της μητέρας και καθορίζεται κατά πόσο τα φαντασιακά 

μητρικά σενάρια που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυ-

1 Lebovici, S. (1961). La relation objectale chez V enfant. La Psychiatrie 
de 1’ enfant Vol. III.

2.Benedek, T. (1959). Peranthood as a Development Phase. Journal of 

the American Psychoanalytic Association, 7.
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μοσύνης επαναδομούνται κάτω από την επίδραση της ενεργού 

συμμετοχής του μωρού. Το νανούρισμα μας δείχνει τη φύση των 

προβολών των ασυνείδητων επιθυμιών της μητέρας. Στο νανού

ρισμα εκφράζονται οι φαντασιακές ευχές της μητέρας και είναι 

ανάλογο της δομής της προσωπικότητας της μητέρας και της 

ψυχικής της λειτουργίας. “Η μητέρα, νανουρίζοντας το μωρό 

εκφράζει με τρυφερότητα σκέψεις και όνειρα δικά της, υπο

σχέσεις και διαβεβαιώσεις, που αποσκοπούν να δημιουργήσουν 

αισιοδοξία και πίστη στην ίδια τη μητέρα που τις λέει "(Τζούλης, 

X., 2000)1.
Τα νανουρίσματα, πέραν της μελωδίας και του ρυθμού 

που διαθέτουν και επιδρούν στη σωματική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού και συμβάλλουν ενισχυτικά στην ενδυνά

μωση της δυαδικής σχέσης (μάνας -  παιδιού) και που έχουν 

σκοπό να ηρεμήσουν και να αποκοιμίσουν το παιδί, εμπερι

έχουν και άλλα πληροφοριακά στοιχεία που έχουν άμεση σχέση 

με την επιβίωση, αλλά και την μετέπειτα εξέλιξή του. Πληρο

φοριακά στοιχεία που διαφαίνονται μέσα στο περιεχόμενο των 

νανουρισμάτων, όπως η προσπάθεια της μάνας και η αγωνία 

της να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη του παιδιού της.

'.Τζούλης, X. (2000). Ρίζες και πορεία του δημοτικού λόγου. Ιωάννινα 

Σελ. 158.
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Ανάγκη είναι όλα εκείνα τα βιολογικά, περιβαλλοντικά και 

ψυχοκοινωνικά στοιχεία που απαιτεί ο ανθρώπινος οργανισμός 

προκειμένου να διατηρήσει την βιολογική και ψυχοκοινωνική 

του υγεία (Sorensen, Luckmann 1979)1. Η  ανάγκη, αφορά μια 

κατάσταση που προέρχεται από την έλλειψη κάποιου πράγματος 

και αυτή οδηγεί ένα άτομο να προβεί σε ενέργειες που από- 

σκοπούν στην ικανοποίησή του (Παπαδοπούλας, 1994)2. Στην 

περίπτωση του νανουρίσματος, αναφερόμαστε στην ανάγκη δύο 

προσώπων, τόσο στην ανάγκη της μητέρας να ικανοποιήσει το 

βρέφος της για να γίνει αυτό που η ίδια έχει επιθυμήσει, όσο και 

στην ανάγκη του παιδιού να ικανοποιηθεί βιοψυχοκοινωνικά. 

Οι ανάγκες είναι ενεργοποιημένα κίνητρα και μπορεί να σχετί

ζονται με τις φυσιολογικές ή βιογενείς ελλείψεις του οργανισμού 

ή να εξαρτώνται από τις κοινωνικές συνθήκες (Παπαδόπουλος, 

1994)3 Η  ικανοποίηση των πρώτων αναγκών - πείνας, δίψας, 

ύπνου, αποβολής περιττωμάτων - είναι απαραίτητη για τη ζωή, 

γι' αυτό και ονομάζονται πρωταρχικές ή βιογενείς ανάγκες ή 

“κατωτέρου" επιπέδου ανάγκες στην ιεραρχία κατάταξης των 

αναγκών του ατόμου από τον Maslow (Maslow, 1954)4, αποτε-

1 Sorensen Κ., Luckmann J.,(1979).Basic nursing : A Psychophysio- 
logic Approach, Toronto, W.B. Saunders Co.
1 Παπαόόπου/χ», N., (1994). Λεξικό ψυχολογίας. Αθήνα. Σελ 31
3.ο.π. 31
4 Maslow, Α.Η., (1970). Motivation and personality. N.Y: harper & Row
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λούν τη βάση της κλίμακας είναι κοινές για όλους τους ανθρώ

πους. Η επιτυχής ικανοποίηση των “εξασφαλίζει την επιβίωση 

του ατόμου” (Χαραλαμπόπουλος, 1982 ) ' και αποτελεί τη βάση 

της εξελικτικής του πορείας. Σύμφωνα με ευρήματα ερευνών 

του Maslow (1969, 1971b)2 και άλλων ερευνητών, οι καλού

μενες “κατωτέρου ” επιπέδου ανάγκες, τείνουν να κατευθύνουν 

τη συμπεριφορά μας. Οι ανάγκες που δεν αποτελούν όρους για 

την ίδια την ύπαρξη του ατόμου καλούνται δευτερεύουσες ή 

“ανωτέρου” επιπέδου ανάγκες, όπως οι ανάγκες για αναγνώ

ριση και επιδοκιμασία (Coleman 1974)3, αυτές κατέχουν μια 

επίσης σημαντική θέση στη συμπεριφορά του ανθρώπου (Sore

nsen, Luckmann, 1979)4.

Οι ανάγκες του ανθρώπου διαφέρουν σε σπουδαιότητα 

μεταξύ τους, ενώ όταν μια ανάγκη ικανοποιείται, άλλη εμφανί

ζεται και παίρνει θέση προτεραιότητας. Οι ανάγκες διεκδικούν 

πρώτα ικανοποίηση και πρέπει να γίνει αυτό, πριν άλλες

1 Χαρα).αμπόπουλος, Β. (1982 ). Οργάνωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης Γενικά. Αθήνα . σελ.35.

2. Maslow (1969, 1971b)

3. Coleman, J. C.( 1974). Contemporery Psycology and Effective Beha

vior. Scott, Foresmen and Company, Glenview, Illinois.. Pp. 100

4Sorensen K., Luckmann J.,(1979).Basic nursing : A Psychophysio- 
logic Approach. Toronto, W.B. Saunders Co. Pp. 192
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ανάγκες συγκεντρώσουν την προσοχή του ατόμου. Οι φυσικές, 

)χ)ΐπόν, ανάγκες πρέπει να ικανοποιηθούν σε κάποιο βαθμό, 

πριν οι ψυχο/υογικές ανάγκες γίνουν έκδηΐχς στο άτομο. Ακόμη 

και μεταξύ των βασικών ή φυσικών αναγκών, μερικές απαιτούν 

προτεραιότητα ικανοποιήσεως.

Ανάνκη via αυτοποανιιάτωση 

Ανάνκη via αναννώοιση και επιδοκιαασία

._____ Ανάνκη via ανάττη και στορνή............

._____ Ανάνκη via ασφάλχια και προστασία............

____________ Φυσικές /  Βιο?χ>νικές..........................
( Π ίνακας των αναγκών του ανθρώπου σύμφωνα μ ε  την κ ϋμ α κα  M aslow)'

Σύμφωνα, με τον Maslow (197Ο)2, η δυνατότητα του ατό

μου να υποστεί μια στέρηση επηρεάζεται από την όλη του επάρ

κεια (φυσική, συναισθηματική, κ.λ,π.), καθώς και το βαθμό ικα

νότητας να προσαρμοστεί σε τΟΣαγές. Σε περίτντωση κατά την 

οποία η στέρηση έχει ψυχο?χ>γική μορφή, τότε αυτό εξαρτάται 

και από το βαθμό ικανοποιήσεώς της κατά το παρελθόν και ιδι

αίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου.

Maslow, A. Η.. (1943). “A Theory o f Human Motivation”.

Rsychological Review, vol.50 Pp. 370.

2Maslow, A. H..(1970). Motivation and Personality. N.Y. Harper & 
Row.Pp. 87



100

Στον πολώττλυοκο ανθρώπινο οργανισμό για την ικανο

ποίηση των αναγκών παίρνουν μέρος πολλά συστήματα με τις 

λειτουργίες τους π.χ. η ικανοποίηση της ανάγκης του ύπνου 

(φυσική ανάγκη) απαιτεί όχι μόνο την διάθεση για ύπνο, αλλά 

και τις κατάλληλες συνθήκες του περιβάλλοντος, που θα επιτρέ

ψουν να ικανοποιηθεί η ανάγκη αυτή.

Αν σκεφτούμε τις ανάγκες του παιδιού για ύπνο σε σχέση 

με τη μητέρα, είναι φανερό ότι:

1. Το παιδί, ως άνθρωπος, έχει τις ίδιες βασικές, βιο

λογικές ανάγκες με την μητέρα.

2. Το παιδί δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις περισσό

τερες από τις ανάγκες του εξ αιτίας της εξελικτικής ανωριμό

τητας του.

3. Είναι καθήκον της μητέρας να βοηθήσει το παιδί 

στην ικανοποίηση των αναγκών του.

Το νανούρισμα., άμεσα θα μπορούσαμε να πούμε, ότι 

είναι το μέσο που χρησιμοποιεί η μητέρα να διασφαλίσει την 

ικανοποίηση μιας σημαντικής βιολογικής ανάγκης του οργανι

σμού του παιδιού : την ανάγκη του για ύπνο. Έμμεσα όμως, 

μέσα από τα λυόγια του εκφράζονται οι επιθυμίες της μητέρας 

που στο μελλιον σύμφωνα με τον Jacques Lacan (Lemaire A.,
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1977)1 γίνονται επιθυμίες του παιδιού. Επιθυμίες, οι οποίες θα 

καλώψουν στην προοπτική του χρόνου ανάγκες υψηλότερου 

επιπέδου από τις β ιο τ ικ έ ς  και θα καλύψουν όλη την κλάμσκα 

αναγκών σύμφωνα με τη θεωρία του Maslow.

Η  μάνα του δημοτικού νανουρίσματος δεν γνωρίζει τα 

ευρήματα των ερευνών των ειδικών, ούτε τις απόψεις των 

ψυχολόγων και παιδαγωγών σχετικά με την εξέλαξη του ατόμου, 

(OJA, όπως φαίνεται από το περιεχόμενο των νανουρισμάτων οι 

ενέργειες, οι αντιδράσεις και οι συμπεριφορές της οδηγούνται 

από το ένστικτό της και όχι μόνο δεν διαφέρουν από αυτές των 

ειδικών, αλ)Α αποτελούν και τη βάση των ερευνών των επιστη

μόνων.

1Lemaire A ., (1977). Jacques lacan. Pierre Mardaga, Bruxelles.
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3.3. Τα νανουρίσματα ως μέσο επικοινω νίας μητέρας -  παι

διού

Ως επικοινωνία ορίζεται κάθε ενέργεια, με την οποία ένα ή 

περισσότερα άτομα επιτυγχάνουν να επιδρούν, σκόπιμα ή όχι, 

πάνω στην αντίληψη, τα συναισθήματα, τις συγκινήσεις, τις σκέ

ψεις ή τις πράξεις ενός ή περισσοτέρων ατόμων (Σακελλυαρό- 

που?υος, Π., 1998)1.

Κατά το πρώτο έτος της ζωής και ιδίως κατά τους πρώ

τους μήνες, η επικοινωνία βρίσκεται σε ένα αρχαϊκό στάδιο, 

όπου τα χρησιμοποιούμενα μέσα είναι μη λεκτικά. Το παιδί εκ

φράζεται και επικοινωνεί με μέσα τα οποία διαθέτει πριν από 

την εμφάνιση της ομιλίας, δηλαδή η επικοινωνία του με τη μητέ

ρα είναι προ?£κτική. Αντίθετα, η μητέρα διαθέτει μεν την ομι

λία, αλλΛ επικοινωνεί με το παιδί με άλλα μέσα, κυρίως εξω)£- 

κτικά. Η  επικοινωνία της με το παιδί είναι εξωλεκτική.

Αυτά τα μη λεκτικά μέσα επικοινωνίας σχετίζονται με τις 

στάσεις και τις θέσεις του σώματος, με την ισορροπία, τη θερ

μοκρασία, τις δονήσεις, την επαφή, το ρυθμό και τη διάρκεια, 

τις διακυμάνσεις και τις αποχρώσεις των τόνων της φωνής, τις 

οσμές και άλλυα μέσα εγκατάστασης σχέσης, τα οποία δεν γίνον-

' Σακε)1χφόπου/υος, Π. (1998). Σχέσεις μητέρας παιδιού τον πρώτο 

χρόνο της ζωής. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα σελ. 336.
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ται αμέσως αντιληπτά από τον ενήλικα (Σακελλαρόπουλος, 

1998)1. Κατά την βρεφική ηλικία το οπτικό σύστημα διαδρα

ματίζει κυρίαρχο ρόλο. Το οπτικό σύστημα του νεογνού είναι 

ήδη οργανωμένο, ώστε τις πρώτες μέρες της ζωής του, το βρέ

φος να μπορεί να διακρίνει ποικίλα οπτικά ερεθίσματα (Stem, 

1971)2.

Αρχικά, η επικοινωνία στο παιδί γίνεται μέσω των κοι- 

ναισθητικών εισδοχών και αργότερα μέσα από μια στοιχειώδη 

άμεση αντίληψη. Ακόμη με την εξέλιξη των αισθητηριακών λει

τουργιών εμφανίζεται η αντίληψη από απόσταση και έπειτα η 

διακρίνουσα αντίληψη.

Με την ανάπτυξη του λόγου και την εμφάνιση της ομιλίας - 

μέσο επικοινωνίας συνθετότερο και πιο αποτελεσματικό - τα 

παραπάνω μη λεκτικά μέσα επικοινωνίας προοδευτικά μειώ

νονται και χάνουν την αξία τους ως σήματα για το ανθρώπινο 

ον.

Ο Spitz (1954)3, αναφέρει, ότι ο τρόπος μελέτης της μη 

λεκτικής επικοινωνίας πρέπει να στηριχθεί μόνο στη συστημα-

'.ο.π, σελ 341

2. Stern, D.N.A, (1971). Micro -  analysis o f mother- infant interaction.

Journal of the American Academy of child Psychiatry, 10.

3Spitz, R*A. (1954). Genese des premieres relations objctales, Revue 
Franc. De Psychanal., XVIII, No 4
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τική παρατήρηση. Πρέπει να αποκλειστεί η αναζήτηση εξήγησης 

από τηλεπαθητικά φαινόμενα ή εξωαισθητηριακά στοιχεία αντί

ληψης.

Η έρευνα των μέσων επικοινωνίας των ζώων που βρί

σκονται σε κατώτερη βαθμίδα από τον άνθρωπο στην κλίμακα 

της εξέλιξης, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου 

της ανθρώπινης μη λεκτικής επικοινωνίας. Διάφοροι ερευνητές 

της ενστικτώδους συμπεριφοράς και των συνηθειών των ζώων 

(ethologues), όπως οι Lorenz (1963)1 και Timbergen (1950)2, 

παρατήρησαν ότι η επικοινωνία σε διάφορα είδη ζώων, από τα 

έντομα ως τα θηλαστικά, γίνεται διαμέσου ορισμένων ειδικών 

τύπων συμπεριφοράς. Στη συμπεριφορά ενός ζώου, ή απλά στην 

παρουσία του, απαντά το άλλο ζώο επίσης με ορισμένους τύ

πους συμπεριφοράς, οι οποίοι είναι εκφραστικές ενέργειες, που 

εκδηλώνουν χωρίς ειδική πρόθεση τον τρόπο, με τον οποίο έχει 

αυτό επηρεαστεί από την άμεση εμπειρία του, που προέρχεται 

από την παρουσία του πρώτου ζώου.

Στον άνθρωπο, τέτοιου είδους απαντήσεις, των οποίων η 

δυνατότητα υπάρχει φυλογενετικά στο είδος, εξελίσσονται δευ-

Lorenz, Κ. (1963). L ' agression, une histire naturelle du m al. Paris. 
Flammarion.

\  Timbergen, N. (1950). L ’ etude de l ’ instinct. Paris, Ed. Payot. (12-13)
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τερογενώς σε μέσα σκόπιμης επικοινωνίας με ειδική πρόθεση, 

για να καταλήξουν τέλος σε λεκτικά σύμβολα. Κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης και μετά από αυτήν, η μητέρα, εξαιτίας των 

βιολογικών μεταβολών τις οποίες υφίσταται, αποκτά την ικανό

τητα να δέχεται και να εκπέμπει σήματα εξωλεκτικά. Η κοιναι- 

σθητική δεκτικότητά της αυξάνει παράλληλα προς τη γενικότερη 

συναισθηματική αλλαγή, την οποία παρουσιάζει. Η ικανότητα 

αυτή της μητέρας διαρκεί μερικούς μήνες μετά τον τοκετό και 

στη συνέχεια ελαττώνεται προοδευτικά. Το νανούρισμα είναι 

από τις πρώτες συμπεριφορές που η μητέρα μπορεί επίσημα να 

εκδηλώνει στο παιδί της, να του μεταφέρει τις διαθέσεις της γ ι ' 

αυτό, τα συναισθήματά της αλλά και τις επιθυμίες της. Ταυτο- 

χρόνως με το νανούρισμα και το ύφος της φωνής της βοηθούν 

το παιδί να χαλαρώσει για να κοιμηθεί.

Η θεωρία της επικοινωνίας στις βιολογικές της εφαρμογές 

βασίζεται σε μια βέβαιη και θεμελιακή διαπίστωση : τη διάκρι

ση ενός οργανισμού από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Οι αμοι

βαίες συνθήκες διαβίωσης των δύο αυτών παραγόντων είναι 

μεταβλητές. Το περιβάλλον μπορεί να επενεργήσει στον οργα

νισμό, μέσα σε ορισμένα όρια, και να κατευθύνει τη συμπε

ριφορά του. Για να επενεργήσουν, όμως, τα ερεθίσματα είναι 

αναγκαίο να έχουν ορισμένη οργάνωση. Η  αποτελεσματικότατα
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των ερεθισμάτων θα γίνει αντιληπτή από την ύπαρξη της 

απάντησης. Την απάντηση αυτή μπορούμε να παρουσιάσουμε με 

μια "ανταπόδοση" (Lebovici, 1989)1. Η  επικοινωνία χαρακτη

ρίζεται από το γεγονός ότι το μήνυμα έχει μεταδοθεί από ένα 

σημείο σε άλλο. Σε αυτό το σύστημα, στο οποίο το μήνυμα μετα

δίδεται μέσω ενός αγωγού, τα συνθέτοντα στοιχεία - πηγή και 

προορισμός - πρέπει να είναι διαχωρισμένα, ανεξάρτητα στο 

χώρο και στο χρόνο. Ο πομπός και ο δέκτης πραγματοποιούν 

μια συνεχή και σταθερή εργασία κωδικοποίησης και αποκω

δικοποίησης η οποία προϋποθέτει αφενός την ετερογένεια των 

δύο στοιχείων του συστήματος και αφετέρου τη δυνατότητά τους 

να συντονίζονται, να έχουν "συνήχηση" (Lebovici, 1983)2.

Το νανούρισμα δεν γίνεται αυτό καθ' αυτό δκατανοητό από 

το παιδί, αλλά επιδρά πάνω του μέσω του τόνου, των διακυμάν

σεων και των αποχρώσεων της φωνής, καθώς και με άλλους 

τρόπους, όπως το λίκνισμα, τη δερματική επαφή, τη στάση του 

σώματος.

Το παιδί εξάλλου εκπέμπει επίσης προς τη μητέρα του 

σήματα κατά τη διάρκεια του νανουρίσματος. Οι κραυγές και

1Lebovici, S. (1989). La mere. In S. Lebovici, F. Weil -  Halpen : 
Psychopathologie du bebe, Paris, Ed. PUF.
2JLebovici, S  (1983). Le nourrison, la mere et la psychanalyse. Paris, 
Ed. Le Centurion.
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το κλάμα του πριν τον ύπνο, πσρό/jo που δεν απευθύνονται 

άμεσα στη μητέρα, γίνονται δεκτά από αυτή ως επίκληση. Τα 

φωνήματα του παιδιού, αργότερος με τις συναισθηματικές απο

χρώσεις, τις οτωίες εγκλείουν, παίρνουν για τη μητέρα αξία μη

νυμάτων ολχ>ένα και πιο διαφοροποιημένων αλλά με την ίδια 

σημασία Η  σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι είναι η 

κατάλληλη στιγμή για το νανούρισμα και το λίκνισμα

Η μητέρα με το νανούρισμα επενεργεί στο παιδί, στην 

κληρονομική του προικοδότηση, στις ανατομικές και λειτουργι

κές του δυνατότητες, ασκώντας ωριμοποιό ρόλο. Η  σταθερό

τητα του νανουρίσματος και η σαφήνειά, του ως σημάδι επικοι

νωνίας με το οποίο επικοινωνεί εκείνη τη στιγμή η μητέρα με το 

παιδί, θα ασκήσουν θετική επίδραση για τη γένεση των απαντή

σεων από την πλευρά του παιδιού (χαλάρωση και ύπνος), με τη 

μορφή συναρτημένων αντανακ/Μστικών.

Ο Lebovici (1989)1 λεει σχετικά: "στους κόλπους της 

δυάδας μητέρας - παιδιού, αναπτύσσεται κατά τρόπο συνεχή μία 

σειρά από κυκλακές επεξεργασίες, οι οποίες εκφράζουν τις δρά

σεις και τις αντιδράσεις των δύο μελών αστού του ζεύγους". 

Είναι γνωστή η ναρκισσιστική ικανοποίηση της μητέρας που

'.Ο.πσελ 17.
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"προέρχεται από ένα ευτραφές παιδί, το οποίο τρώει με όρεξη" 

(Σακελλαρόπου)χ>ς, 1998)1 και κοιμάται καλά και ήσυχα.

Η επικοινωνία, άρα, εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, όχι μόνο 

από την επίδραση της μητέρας πάνω στο παιδί, αλλά και από 

την επίδραση του παιδιού πάνω στη μητέρα. Η  σχέση χαρακτη

ρίζεται από μία συνεχή αλληλεπίδραση των δύο συντρόφων, η 

οποία καταλήγει σε μια σειρά καταστάσεων ισορροπίας που 

συνεχώς ανανεώνονται. Είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης, 

ψυχοσυναλλαγής (Benedek, 1959)2.

Το νανούρισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη σχέση 

μητέρας και παιδιού πρέπει να θεωρηθεί ως ένα εξελικτικό σύ

στημα που προέρχεται από τη διενέργεια αντικειμένου και 

υποκειμένου. Το νανούρισμα αποτελεί κι αυτό έναν από τους 

παράγοντες που με τη βοήθειά τους η δυαδική σχέση μητέρας - 

παιδιού οργανώνεται, δομείται, με την πάροδο του χρόνου με τη 

μορφή ανέλιξης της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.

Τα τε)ευταία είκοσι χρόνια, οι μελέτες έχουν στραφεί 

περισσότερο σ' αυτές τις ενεργητικές - όπως το νανούρισμα -

' Σακε)1χιρόπου)υς, Π. (1998). Σχέσεις μητέρας παιδιού τον πρώτο 

χρόνο της ζωής. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα σελ. 341.

2.Benedek, Τ. (1959).Parenthood as a Developmental Phase. Journal of 

the American Psychoanalytic Association, V.7.
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αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στο μωρό και τη μητέρα του και 

πολύ λιγότερο στην ξεχωριστή συμπεριφορά του καθένα Η  

μονάδα παρατήρησης είναι η δυαδική αλίτ]λεπίδρσση και η 

ανάλυσή της πρέπει να είναι διπλές κατεύθυνσης.

Η  φράση του Winnicott (1969 ) ι, "ένα μωρό δεν υπάρχει 

μόνο του", εννοώντας ότι δεν μπορούμε να το απομονώσουμε 

από τις μητρικές φροντίδες, συμπληρώνεται από τους Soule & 

Π. Sakellaropoulos (1959)2, "και μια μητέρα δεν υπάρχει μόνη 

της .

Το νανούρισμα αποτελεί έναν από τους τρόπους επι

κοινωνίας της μητέρας σ' αυτή την πρώιμη φάση. Τα συναι

σθήματα οι συγκινήσεις εκφράζονται από τις λέξεις της, που 

σαφώς το παιδί δεν είναι σε θέση να καταλάβει, αλίά οι συν

θήκες διαλόγου που εγκαθιδρύει με το μωρό της περνούν από το 

σώμα της - τη μυϊκή χαλάρωση που το μωρό αντιλαμβάνεται 

όταν είναι στην αγκαλτά της και το νανουρίζει - και από τον 

τόνο της φωνής της. Το μωρό είναι επίσης ευαίσθητο στη 

ζεστασιά που του προσφέρει η εμπειρία του νανουρίσματος.

'.fflnnicott, D. W. (1969 ). La tendance antisociale in de la pediatrie a 1; 
psychanatyse. Pariw, Payot
'Soule J f . ,  & Sakellaropoulos, P. (1959). Etude statistique simple des 
relations affctives de la mere et son enfant asthmatique. Le role 
particulier de la grossesse. Revue Franc. De Psychanal. XXIII, No 6.
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Τα βρέφη εκφράζουν πολύ καθαρά τα συναισθήματά τους: 

φωνάζουν, κλαίνε, χαμογελούν, διεγείρονται, ησυχάζουν, παρα

κολουθούν. Το μωρό προσπαθεί να επικοινωνήσει πολύ νωρίς 

με τη μητέρα του και με εκείνους που ενδιαφέρονται γι' αυτό, 

για τις ανάγκες και τις ικανοποιήσεις του. Η χσλόρωση από το 

νανούρισμα και τελικά ο ερχομός του ύπνου είναι τρόποι δρά

σης και έχουν την αξία γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι το 

περιβάλλον είναι ευαίσθητο στις συναισθηματικές προθέσεις 

που μεταφέρουν.

Από τις πρώτες μέρες της ζωής του μωρού, το βλέμμα απο

τελεί τον κύριο τρόπο αλληλεπίδρασης. Πολύ νωρίς εγκαθί

σταται η επαφή "βλέμμα με βλέμμα". Η  ποιότητα της ανταλ

λαγής βλεμμάτων σ' αυτή την περίοδο είναι τέτοια που μπορού

με να παρατηρήσουμε την απεικόνιση της συμβιωτικής σχέσης ή 

την πλζρη αδιαφορία. "Ορισμένες μητέρες βρίσκουν ευχαρί

στηση και αντλούν ικανοποίηση από αυτή τη βλεμματική επα

φή" (Σακελλαρόπουλος, Π., 1998)1, η οποία κατά τη διάρκεια 

του νανουρίσματος είναι πολώ έντονη στην αρχή και από τους 

δύο, έως το παιδί να αρχίσει να κοιμάται, οπότε απομένει μόνη 

της η μητέρα να κοιτάζει το μωρό της και να κατακλύζεται από

'.Ο .π.Σελ* 3 4 1 .
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σωρό συναισθήματα, τα οποία όλα βγαίνουν στη ζεστασιά της 

φωνής της.

Μια άλλη ένδειξη της σωστής λειτουργίας της αλληλεπι

δραστικής σχέσης είναι το κλάμα και οι κραυγές του μωρού, 

όταν θέλει να κοιμηθεί και οι απαντήσεις που προκαλούν στη 

μητέρα. Με τον τρόπο αυτό, το μωρό δίνει το ίδιο το έναυσμα 

για τη σκηνή της αλληλεπίδρασης που θα ακολουθήσει. Τότε η 

μητέρα θα το πάρει στην αγκαλιά της και θα αρχίσει να το 

χαλαρώνει με το νανούρισμα, έως να έρθει ο ύπνος.

Σύμφωνα με το Σακελλαρόπουλο (1998)1 κάθε μωρό δεν 

παρίσταται απλώς στη σχέση αλληλεπίδρασης, αλλά την 

καθορίζει και τη μεταβάλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της

I προσωπικότητάς του. Οι μελέτες του Brazelton και των συν-

| εργατών (1982)2 έδειξαν την ευρύτητα των ατομικών διαφο-ή
| ρών του κάθε νεογέννητου σε μία σειρά από αντιδράσεις καιί
| συμπεριφορές που συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση μητέρας - 

βρέφους. Μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο το μωρό
I
ί επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα των φροντίδων που 

λαμβάνει.

'. Ο.π. Σελ344..

2.Brazelton, Τ.Β., Cramer, Β., Kreisler, L., Schappi, R., Soule, M.,

(1982). La dynamique du nourrisson. Paris, ESF.
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Το ενδιαφέρον στρέφεται στο να μπορέσουμε να κατα

λάβουμε πώς το νανούρισμα μπορεί να συνδυαστεί και να ενσω

ματωθεί σε κάθε δυάδα μητέρας - παιδιού. "Από τη μια μεριά το 

παιδί με το δικό του χαρακτήρα, τις αντιδράσεις συμπεριφοράς 

του και από την άλλη η μητέρα με τη δική της ψυχική λειτουρ

γία, τις προσμονές της και την ήδη δημιουργημένη σχέση με το 

φαντασιακό και ιδεατό παιδί" (Σακελλαρόπουλο,ς Π., 1998)1.

Ο S. Lebovici (1983)2, μιλώντας για το παιδί που είναι 

έντονα συνδεδεμένο με το ασυνείδητο των δύο γονιών το ονο

μάζει φαντασιακό παιδί. Το διαχωρίζει από το ιδεατό παιδί 

αποτέλεσμα μιας ονειροπόλησης και των συνειδητών ονείρων 

κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, σε προσυνειδητό ή συν

ειδητό επίπεδο. Το πραγματικό παιδί, αυτό που έχει μπροστά 

της η μητέρα προκαλεί ανησυχία αλλά και θαυμασμό. Η  υγιής 

και ευλύγιστη ψυχική λειτουργία της μητέρας καθορίζει κατά 

πόσο τα φαντασιακό μητρικά σενάρια που εκφράστηκαν κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης θα καθορίσουν τη σχέση αλληλεπί

δρασης ή αντίθετα θα επαναδομηθούν κάτω από την επίδραση 

της ενεργού συμμετοχής του μωρού. Ο όρος φαντασιακές αλλη

λεπιδράσεις μπήκε στην ορολογία από τους Kreisler & Cramer

Ο.π Σε).. 352.
2. Ο.π. σε)-45
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(1981)1 "To φαντασιακό παιδί δείχνει τη φύση των προβολών 

των ασυνείδητων επιθυμιών της μητέρας. Με τη συμπεριφορά 

του το παιδί μπορεί να εκπληρώσει τις φαντασιακές ευχές της 

μητέρας ή αντίθετα να προκαλέσει τη βία ή το μίσος. Οι ασυνεί

δητες μητρικές συγκρούσεις κινητοποιούνται ανάλογα με τη δο

μή της προσωπικότητας της μητέρας και της ψυχικής της λει

τουργίας". Το νανούρισμα, λοιπόν, είναι μια συμπεριφορά από 

την πλευρά της μητέρας, η οποία στοχεύει να δώσει τα ερεθί

σματα στο παιδί να αντανακλάσει σ' αυτή τη συμπεριφορά με το 

να κοιμηθεί. Το νανούρισμα ως συμπεριφορά της μητέρας πηγά

ζει από τα φαντασιακά σενάρια της εγκυμοσύνης προς το 

φαντασιακό παιδί αλλά απευθύνεται τόσο στο ιδεατό όσο και 

στο πραγματικό παιδί. Στο ιδεατό παιδί εκπληρώνει μέσα από 

τους στίχους του νανουρίσματος τις ονειροπολήσεις και τα 

συνειδητά όνειρα που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια 

της εγκυμοσύνης, ενώ στο πραγματικό παιδί εκπληρώνει τη διά

θεση της μητέρας προς μια φυσιολογική ανάπτυξη (με την 

ηρεμία και τον ύπνο), καθώς και την απόδειξη της αλληλεπί

δρασης που προκύπτει και παραπέμπει στην εγκαθίδρυση μιας 

σχέσης.

'Kreisler, L. & Cramer, Β. (1981). Sour les bases cliniques de la 

psychiatrie du nourrisson. La psychiatrie de P enfant. 19.
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Κεφά/.αιο 4°. Μέθοδος έρευνας

4.1. Το πρόβλημα και ο στόχος της έρευνας 

Από την παρουσίαση και ανάλωση του προβλήματος στα 

πρώτα κεφάλαια της εργασίας, προκύπτει ό,τι τα νανουρίσματα 

αποτελούν ένα κομμάτι της ε)ληνικής δημοτικής ποίησης και 

δεν είναι μόνο απαλχς και ήρεμες μουσικές συνθέσεις και 

“περιορισμένων διαστάσεων, που μ ' αυτά οι μητέρες αποκοι

μίζουν τα μωρά τους”1, αλλά είναι συνθέσεις που το περι

εχόμενό τους εμπεριέχει σκέψεις, αγωνίες και προβληματισμούς 

της μάνας για φροντίδα, αγωγή, μόρφωση και μελλοντική απο

κατάσταση του παιδιού της. Είναι το είδος της ποίησης, για το 

οποίο όλοι μιλούν με αγάπη και νοσταλ.γία, γιατί αποτελχί το 

πρώτο άκουσμα του ανθρώπου και το πρώτο μέσο επικοινωνίας 

του. Μιας επικοινωνίας που συνδυάζει το λόγο, τη μουσική, το 

αίσθημα την κίνηση. Είναι όμως και το είδος της ποίησης που 

σταδιακά χάνεται και παραμένει αδιερεύνητο από τους 

με)χτητές και ερευνητές της λογοτεχνίας μας. Η εξέλιξη αυτή 

επιβάλλχι τη με)χτη των νανουρισμάτων, πολύ περισσότερο που 

η έρευνα για το είδος αυτό της ποίησης είναι ανύπαρκτη και 

υπάρχει ένα διαπιστωμένο κενό, για να έλθει στην επιφάνεια

'Σπεράντσας, Σ. Το Νανούρισμα (μελέτη). Ελληνική Δημιουργία. Τεύχος 

48
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ένα ξεχασμένο είδος της δημοτικής μας ποίησης woo ίσως 

απστελεσει κυα ένα ερέθισμα για παραπέρα έρευνες και να διε- 

ρευνηθεί η διαδικασία των επιδράσεων των στη δυαδική σχέ-ση 

μάνας—παιδιού.

Στόχος της έρευνας είναι να εντόπισες να μελε

τήσει και να αξιολογήσει, μέσα από την ανάλυση του περιεχο

μένου των νανουρισμάτων, τα στοιχεία εκείνα τα οποία αναδει- 

κνύοσν τις παιδαγωγικές ψυχολογικές και κοινωνιολογικές επι

δράσεις των, στην αναπτυξιακή πορεία τοο παιδιού και στην 

καλλιεργούμενη σχέση μάνας — παιδιού. Ο κύριος στόχος της 

έρευνας μπορεί να επι τευχθεί με τη διερεύνηση των επί. μέρους 

στοιχείων που εμπεριέχονται στα νανουρίσματα:

- ποιες είναι οι σκέψεις οι αγωνίες και οι ψόβοι της 

μάνας για το μεγάλωμα του παιδιού της ;

-  ποιοι είναι οι προβληματισμοί της μάνας κατά την 

αναπτυξιακή πορεία του παιδιού της ;

- γιαπί στα νανουρίσματα πέρα από τη μελωδία καα το 

ρυθμό, η μάνα προσθέτει λέξεις οράσεις και νοήματα 

μη καπανσητά στο παιδί :
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4.2. Το δείγμα της έρευνας

Προϋπόθεση για την εξαγωγή αξιόπιστων και έγκυρων 

αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, είναι 

η ύπαρξη επαρκούς δείγματος (Βάμβουκας,1978)1.

Το δείγμα των νανουρισμάτων που υποβλήθηκε στην 

ανάλυση περιεχομένου αποτελείται από 87 νανουρίσματα, εκ 

των οποίων τα περισσότερα λέγονται σε όλυ. τα μέρη της Ελλά

δος, ενώ ένας μικρός αριθμός αυτών λέγονται στην Κύπρο και 

τη νησιωτική Ελλάδα. Για την καταγραφή των κειμένων υιοθε- 

τήκε η σύχρονη και ενιαία ορθογραφία, ενώ για τα ιδιωματικά 

και διαλεκτικά κείμενα διατηρήθηκε η καταγραφή των ειδικών 

φθόγγων που παρείχαν οι πηγές.

4.3. Η  Μέθοδος της έρευνας

Για την ερευνητική προσέγγιση των νανουρισμάτων χρη

σιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυση περιεχομένου (Content ana

lysis)2. Η ανάλυση περιεχομένου εφαρμόζεται κυρίως στην κοι

νωνιολογική, στη ψυχολογική, στην εθνολυγική, στην ανθρωπι

στική, στη κοινωνιο -  ψυχολυγική έρευνα και αλλού, κυρίως για

Βάμβονκας, Μ., (1978). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και 
μεθοδο/υγία. Αθήνα.Σελ. 137
2. Bereison,B., Content analysis in communication research. Glencoe : 
Free press, Pp. 18.
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να μελετήσει την ψυχολογική κατάσταση ατόμων ή ομάδων ή 

τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις στάσεις διαφόρων κοινωνικών 

ομάδων (Ρήγα )'. Μπορούμε να μελετήσουμε όλα τα στοιχεία 

της επικοινωνίας με την ανάλυση του περιεχομένου, δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά του πομπού και του αποδέκτη, τους σκοπούς 

των μηνυμάτων, τα μέσα διαβίβασης και τα αποτελέσματα των 

μηνυμάτων στον αποδέκτη.

Ειδικότερα η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιείται για: 

τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του περιεχο

μένου. Η  ανάλυση της ροής της επικοινωνίας ταξινο

μείται στο ίδιο σύστημα κατηγοριών και επιτρέπει την 

καταγραφή των χαρακτηριστικών του λόγου και των 

νοημάτων σε διαφορετικές χρονικές περιόδου και σε 

διαφορετικές περιστάσεις.

- Τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του πομπού 

της επικοινωνίας. Ο ερευνητής μελετά τον πομπό έμ

μεσα από τα προϊόντα επικοινωνίας και επιδιώκει να 

προσδιορίσει σκέψεις, στάσεις, αξίες, αγωνίες, ιδέες.

- τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του αποδέκτη 

και των μηνυμάτων της επικοινωνίας. Στην περίπτω-

Ρήγα A- Β., Δ.. Καρκίνος. Σειρά κλινικής κοινωνιο-ψυχολογίας. Τόμος 

Α \ Εκδόσεις Δ. Μαυρομμάτη. Σελ. 23
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ση της έρευνας μας δεν είναι δυνατόν να γίνει ο προσ

διορισμός των χαρακτηριστικών του αποδέκτη γιατί 

πρόκειται για το παιδί και δεν υπάρχει άμμεση σχέση, 

αλλά όμως μπορεί να γίνει προσδιορισμός των μηνυ

μάτων επικοινωνίας.

Η  ανάλυση περιεχομένου είναι ένα εργαλείο ή καλύτερα 

μια σειρά ενεργειών για την κατασκευή μιας κλείδας ανάλυσης 

η οποία βοηθά στη λεπτομερή παρατήρηση και καταγραφή του 

περιεχομένουί Βάμβουκας, 1978)1

Κατά τον Berelson 'ή  ανάλυση περιεχομένου είναι μια 

τεχνική της έρευνας που χρησιμοποιείται για την αντικειμενική, 

συστηματική, και ποσοτική περιγραφή του περιεχομένου στη 

γραπτή ή προφορική επικοινωνία ” (Berelson,Β .,)2 και χρησιμο

ποιείται περισσότερο για διερεύνηση και εμβάθυνση στα νοή

ματα κειμένων και για το λάγο αυτό “χρησιμοποιεί λιγότερο τυ

ποποιημένες κατηγορίες ανάλυσης" (Berelson ,Β .,)3. Οι κατη

γορίες κατά τον M ucchielli (Ρήγα, Α .)4, μπορεί να οριστούν με

1 .Βάμβουκας, Μ., (1978). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και 
μεθοόο/xrria. Αθήνα. Σελ. 269
1 Berelson JL, Content analysis in communication research. Glencoe : 
Free press, Pp. 18.
3. ο.π Σελ 125.
*. ο.π .Σ ιλ 26.
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βάση τις υποθέσεις της έρευνας, τους αντικειμενικούς σκοπούς 

ή τη δομή του περιεχομένου των στοιχείων της. Κατηγορία είναι 

μια ομάδα πραγμάτων, αντικειμένων, καταστάσεων που έχουν 

ένα ορισμένο αριθμό κοινών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων και 

διφέρουν από τις άλλες ομάδες και συγκροτείται με κριτήρια 

ποιοτικά. Ενώ σαν μονάδα ανάλωσης ή καταγραφής του υλικού 

μπορεί να είναι μια λέξη ή πρόταση ή παράγραφος, ένα θέμα 

(Κασσωτάκης, Μ., 1978 & Αθανασίου, Λ., 2000)] ή ακόμη ένα 

τμήμα του περιεχομένου, το οποίο περιέχει ένα αυτοτελές νόημα 

και αφορά τον τρόπο μέτρησης των σημασιολογικών στοιχείων. 

Όταν το νόημα αναφέρεται στις πληροφορίες που αναζητούμε 

καταγράφεται και ταξινομείται σε μια ορισμένη κατηγορία.

4.3.1. Επιλ.ογή κατηγοριών ανάλωσης

Οι κατηγορίες πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκρι

μένα χαρακτηριστικά του προς μελέτη θέματος, πρέπει να είναι 

ομοιογενείς, αποκλειστικές, αντικειμενικές και συγκεκριμένες

Κασσωτάκης, Μ .( 1978). Η εμπειρική έρευνα στις επιστήμες της 

αγωγής. Αθήνα. Σε?.. 262-280 και -Σακαλάκη, Μ. (1984). Κοινωνικές 

ιεραρχίες και συστήματα αξιών, ιδεο?.ογικές δομές στο νεοελληνικό 

μυθιστόρημα 1900 -  1980. Αθήνα, σελ 68.

-Αθανασίου, Λ., (2000). Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της 

αγωγής. Ιωάννινα. Σελ. 244-250
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(Ρήγα Α.)1. Δηλαδή κάθε νοηματικό σύνολο, φράση ή λέξη να 

αποτελεί αποκλειστικό υλικό μιας και μόνο κατηγορίας Για τη 

καλλίτερη κατανόηση του νοήματος και τη διευκόλυνση της 

κατάταξης του θέματος στην ανάλογη κατηγορία χρησιμοποι

ούμε τι] “μονάδα συμφραζομένων ” (ΣακαλΛκη, Μ., 1984)2, που 

μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, μέρος του κειμένου μεγαλύτε

ρο από εκείνο της μονάδας καταγραφής ή ανάλυσης, μια νοημα

τική ενότητα ή και ολ.όκλ,ηρο το προς ανάλωση κείμενο.

Παρ' ότι ανάλωγες έρευνες χρησιμοποιούν λαγότερο τυπο

ποιημένες και σταθερές κατηγορίες ανάλυσης (Berelson Β.)3 ο 

σκοπός και το αναλυόμενο υλικό της παρούσας έρευνας μας 

οδήγησαν στον προσδιορισμό και επλογή συγκεκριμένων κατη

γοριών ανάλωσης.

Από την επιλυογή των κατηγοριών ανάλωσης και την προσ

αρμογή των κατηγοριών αυτών στο πρόβλημα και το περιεχό

μενο των κειμένων εξαρτάται και η επιτυχία της ανάλυσης περι

εχομένου (Berelson, Β.)4. Για το λυόγο αυτό τα νανουρίσματα

' Ρήγα, A - Β. Δ.. Καρκίνος. Σειρά κλανικής κοινωνιο-ψυχολωγίας. Τόμος 

Α'. Εκδόσεις Δ. Μαυρομμάτη σελ. 26.

2.0. π. σελ. 72 και 262-280

3.0. π. Ρρ. 18.

4.0 . π . Ρρ. 147.
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χεία του προς ανάλυση υλικού, ο στόχος και οι υποθέσεις της 

έρευνας καθορίζουν το σύστημα κατηγοριών ανάλυσης. Κάθε 

κατηγορία περιλαμβάνει θεματικούς τομείς με κοινό σημασιο- 

λογικό περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορεί να καταταχθεί και σε 

άλλη κατηγορία. Από το αποδελτιωμένο υλικό με το κατηγο

ριοποιημένο περιεχόμενο των νανουρισμάτων προέκυψαν οι 

παρακάτω κατηγορίες νανουρισμάτων:

1. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των 

φυσικών / βιολογικών ανάγκών του παιδιού

2. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για ασφάλεια και προστασία

3. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αγάπη και στοργή

4. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αναγνώριση και επιδοκιμασία

5. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αυτοπραγμάτωση (επίτευξη ανώτερων στό

χων).
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4.3.3. Εφαρμογές της έρευνας 

Κατά τον Berelson1, η μέθοδος εξυπηρετεί τρεις βασικούς 

στόχους

1. Τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών αυτού καθεαυτού 

του περιεχομένου επικοινωνίας.

2. Τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των δημιουργών 

του περιεχομένου ή των αιτιών δημιουργίας του.

3. Τη διερεύνηση των επιπτώσεων ή επιδράσεων του 

περιεχομένου επικοινωνίας στο ακροατήριο ή τον αποδέκτη 

του.

Η  επίτευξη των παραπάνω στόχων επιτυγχάνεται με την 

επιστημονική επεξεργασία του “ακατέργαστου ” συμβολικού υλι

κού και μετατροπή του σε δεδομένα τα οποία να είνα ι:

1. αντικειμενικά ή να μπορούν να αναπαραχθούν

2. να μπορούν να αναλωθούν και να μετρηθούν

3. να είναι σημαντικά για μια συστηματική θεωρία

4. να μπορούν να οδηγούν σε γενικεύσεις πέρα από τα 

συγκεκριμένα αναλυόμενα δεδομένα (Φιλίας Β., 1993)2.

Berelson,Β., Content analysis in communication research, Glencoe: 

Free Press, pp. 176

2.ΦΟαας, Β. και συνεργάτες(1993). Εισαγωγή στη Μεθοδο/ωγία και τις 

τεχνικές των Κοινωνικών ερευνών. Gutenberg. Αθήνα, σελ. 205.
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Η  μέθοδος χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως εργαλείο έρευ 

νας (Φίλιας, Β., 1993)1, γ ια :

- την περιγραφή των τάσεων της επικοινωνίας του περιε

χομένου

- την ανίχνευση της εξέλιξης της διανόησης

- τον καθορισμό διαφορών σε διεθνή κλίμακα στο περιεχό

μενο επικοινωνίας

- τη σύγκριση μέσων ή επιπέδων επικοινωνίας

- τη δημιουργία και εφαρμογή κριτηρίων επικοινωνίας

- τη βοήθεια των τεχνικών διαδικασιών της επιστημονικής 

έρευνας

- την αποκάλυψη των τεχνικών της προπαγάνδας

- την αναγνώριση των προθέσεων και άλλων χαρακτηρι

στικών των παραγωγών του περιεχομένου της επικοι

νωνίας

- τον καθορισμό της ψυχολογικής κατάστασης ατόμων ή 

ομάδων

- τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του ακροατηρίου ή 

του αποδέκτη του περιεχομένου επικοινωνίας ή για τις 

επιπτώσεις του στο ακροατήριο ή τον αποδέκτη του.

ο.π.σε).Ί94-212
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- Τη διερεύνηση των στάσεων, ενδιαφερόντων και αξιών 

ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού

- Την περιγραφή αντιδράσεων στο περιεχόμενο μιας επι

κοινωνίας που εμφανίζονται στις στάσεις ή συμπεριφο

ρές.

Ο Ojeman1, ανέλυσε το περιεχόμενο άρθρων, που δημο- 

σιεύθηκαν σε δύο μεγάλης κυκλοφορίας περιοδικά της Αμερι

κής, σχετικά με τη ψυχολογία του παιδιού και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι άρθρα αυτού του είδους αναφέρονταν σε 

γενικότερες απόψεις και όχι σε επιστημονικές αυθεντίες σε 

σύγκριση με άρθρα του 1940.

Ο Millspaugh2, ανέλυσε το περιεχόμενο εφημερίδων στη 

Βαλτιμόρη του Οχάϊο ( πολιτεία των ΗΠΑ), σχετικά με τη στάση 

τους στη κατηγορία για φόνο ενός μαύρου και βρήκε ότι το 

περιεχόμενό τους είχε κατηγοριοποιηθεί σε καταδικαστικό, υπο

στηρικτικό ή ουδέτερο, σχετικά με την κατηγορία, ανάλογα με 

την εφημερίδα, αν ήταν των Λευκών ή των μαύρων.

1 .Ojeman,R.H. (1948). A Fuctional Analysis o f Child Development Mate

rial in current Newspapers and magazines. Child Development. Pp. 75- 
92.

2. Millspaugh, M. Trial by Mass Media? 13:2:328-9. 1949.
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Κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τη διερεύνηση 

και ανάλωση προπαγανδιστικών κειμένων και εξαγωγή συμπε

ρασμάτων για τις ενέργειες και το ηθικό των αντιπάλων στρατο

πέδων, οι συμμαχικές δυνάμεις σνολώοντας τους λωγους του 

Γκέμπελς, απεκόμισαν την έμμεση πληροφορία ότι τα Γερμα

νικά στρατεύματα που βρίσκονταν στη Ρωσία αντιμετώπιζαν 

σοβαρά προβλήματα (Φραγκουδάκη, Μ., 1979)1.

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε την ποιοτική μορφή 

της μεθόδου ανάλυση περιεχομένου, διότι δεν προσβλέπαμε στη 

συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων, αλλά στον εντοιασμό άμε

σων ή έμμεσων στοιχείων, πληροφοριών, και νοημάτων που 

εμπεριέχονται στους στίχους των νανουρισμάτων.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποια 

από τα νανουρίσματα της Ελλάδας με βάση την ιεραρχική κλί

μακα αναγκών του Maslow, για να δούμε κατά πόσο οι παρα

κάτω υποθέσεις μας επαληθεύονται.

Φραγκουδάκη, Μ.(1979) Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχο
λίου. Ιδεο '/υογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική β ία  Αθήνα, σελ.196.



1 2 8

4.3. Υποθέσεις της έρευνας

Οι κατηγορίες ανάλυσης των νανουρισμάτων διαμορ

φώθηκαν μετά τη μελέτη, αποδελτίωση και ταξινόμηση του 

περιεχομένου των. Αντίθετα οι υποθέσεις της έρευνας προσδι

ορίστηκαν εκ των προτέρων και προέκυψαν από την προβλη

ματική που έχουμε ήδη αναλύσει.

1. η μελέτη του περιεχομένου των νανουρισμάτων, 

πιθανόν, θα αναδείξει ο,τι τα νανουρίσματα πέρα 

από το ρυθμό και τη μελωδία εμπεριέχουν και 

προσδιοριστικά στοιχεία των φόβων, των αγωνι

ών, των επιθυμιών και των προβληματισμών της 

μάνας για αγωγή, εκπαίδευση και αποκατάσταση 

του παιδιού της.

2. η μελέτη του περιεχομένου των νανουρισμάτων, 

πιθανόν, θα αναδείξει ο,τι τα νανουρίσματα πέρα 

από το ρυθμό και τη μελωδία εμπεριέχουν και 

προσδιοριστικά στοιχεία των ανεκπλήρωτων επι

θυμιών και ονείρων της μάνας.

3. η μελέτη του περιεχομένου των νανουρισμάτων, 

πιθανόν, θα αναδείξει ο,τι τα νανουρίσματα είναι 

δημιουργήματα που εκφράζουν το κοινωνικοοικο
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νομικό πλαίσιο και τις ανάγκες μιας συγκεκρι

μένης εποχής.

4. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο περιεχόμενο των 

νανουρισμάτων και των ενεργειών και προσπαθει

ών της μάνας για μια διαπαιδαγώγηση του παιδιού 

της βασισμένη στο τρίπτυχο: θρησκεία, πατρίδα, 

οικογένεια.

5. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες επιβί

ωσης (φροντίδα, αγάπη, στοργή ασφάλεια) του 

παιδιού και των ενεργειών και προσπαθειών της 

μάνας για την ικανοποίησή των.

6. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες ανα

γνώρισης και επιδοκιμασίας του παιδιού και των 

ενεργειών και προσπαθειών της μάνας για την 

ικανοποίησή των.
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I. Ανάλωση νανουρισμάτων που αποβλέπουν στην ικανοποί

ηση των φυσικών / βιολογικώ ν ανάγκών του παιδιού

Οι φυσικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Maslow1, επηρε

άζουν τη συμπεριφορά ενός οργανισμού και κατευθύνουν τους 

μηχανισμούς, οι οποίοι διατηρούν σταθερό το εσωτερικό περι

βάλλον του. Η  δύναμη των αναγκών αυτών είναι μεγάλη και, 

εάν δεν ικανοποιηθούν, υπερισχύουν όλων των άλλων ανα

γκών. Κατά τη στιγμή που ένα βρέφος θέλει να κοιμηθεί και 

χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον και την παρουσία της μη

τέρας του για να ικανοποιήσει την ανάγκη του αυτή, δεν μπορεί 

να επιθυμεί τίποτε άθλο. Γ ι ' αυτό και πρώτο μέλημα της μάνας, 

όπως φαίνεται από το περιεχόμενο των νανουρισμάτων, είναι η 

ικανοποίηση των πρώτων αναγκών του παιδιού της, να φροντί

σει για τον ύπνο του και γ ι' αυτό καλεί τον ύπνο να έρθει, να 

πάρει το παιδί της και να το αποκοιμίσει. Παρακαλεί τον ύπνο 

να της το κοιμίσει και τάζει να του χαρίσει, σαν αντάλλαγμα, 

ό,τι έχει και δεν έχει.

“Τάζει η μάνα του ελληνικού λαού υπαρκτά και ανύ

παρκτα, δυνατά και αδύνατα. Έχει και πόλεις και χώρες στη

1 .Maslow, A. (1943). A Theory o f Human Motivation”. Rsychological 

Review, vol.50 σελ. 370.

- Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. N.Y. Harper & Row.
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διάθεσή της, η φτωχή μάνα του ελληνικού λαού και τις χαρίζει 

ταπεινά και απλά” (Μιράσγεζη Μ.)1.

Η  Καρπαθιώτισα μόνα τάζει: 

τη βενετιά, τη Χίο, τη Κωνσταντινούπολη .

Ύπνε μου, πάρε το παιδί και πάλι φέρε μού το .

Σαν μου το φέρεις, ύπνε μου, τρεις χώρες σου χαρίζω 

τη Βενετιά με τα φλουριά, τη Χίο με το λοάρι 

και την Κωνσταντινούπολη με το μαργαριτάρι.

Η  Ροδίτισα:

την Πόλη με το Γαλατά, τη Χίο και τη 

Κωνσταντινούπολη3:

Κι αμ μου το φέρεις, ύπνε μου τρεις χώρες σου χαρίζω, 

τημ Π όλη μ με το Γαλατάν, τηχΧιομ με τα γαλούνια 

και τηγ Κωνσταντινούπολημ με τα καλά τής ούλα .

τάζει,

μάλαμα, ασήμι και λοάρι

και την Κωνσταντινούπολη με το μαργαριτάρι4:

1Μ ιράσγεζη, Μ., (1980). Νεοελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα. Τόμος πρώ
τος . σελ 74.

Επίμετρο II -Α .1.1  
*.Επίμετρο II -Α . 1.2.
*.Ειτίμετρο I I -Α . 1.3
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Έπαρ ’ το, ύπνε, έπαρ ’ το και πόλο φέρε με το, 

μημ με το φέρεις μοναχό, μόνο με τον υγιό σου.

Κι αν δε θέλχι ο γιούκας σου, στείλε το μαθητή σου, 

κι αν δε θέλχι ο μαθητής, φέρ ’ το ο απατός σου, 

να σε χαρίσω μόλυσμα, ασήμι και λοάρι 

και την Κωνσταντινούπολη με το μαργαριτάρι.

αλλά δεν διστάζει να τάξει χώρες, χωριά και μοναστήρια:

“Τρεις χώρες με τε τρία χωριά και τρία μοναστηράκια ”1.

Πλουσιοπάροχα είναι και τα δώρα που τάζει και στο παι

δί της. Η  Πελοποννήσια μάνα δίνει στο παιδί της χρυσαφικά, 

ρούχα, διαμάντια, αρκεί να κοιμηθεί.

“ ...Κοιμήσου, που παράγγειλα στην Πόλη τα χρυσά σου, 

στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου ”2.

Του Παγγαίου δίνει τα κάστρα μαζί με τις πόλεις
it

τρία κάστρα το χαρίζω, 

το Μεσίρι και την Πόλη 

και τη Σαλονίκη όλη ” 3.

1Επίμετρο 1Ι—Α.1.4
Επίμετρο 1Ι-Α .1 .5

i Επίμετρο II -Α . 1.6
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Η  Αργήτισσα χαρίζει εμπορικές πόλεις με καράβια και 

παλικάρια:

“'Κοιμήσου και σαν σηκωθείς κάτι θα σου χαρίσω, 

τη Σμύρνη και τη Βενετιά, τη Χ ίο μετά καράβια, 

και την Κωνσταντινούπολη μ  ’ όλα τα παλτκάρια ” Ι.

Το ίδιο και η Παργινή μάνα :

να σου χαρίσω χάρισμά 

την Άρτα με τα Γιάννενα, 

τη Χ ίο με τα καράβια, 

και την Κωνσταντινούπολη 

με τα μαργαριτάρια” 2.

Η  Σμορνιώτισσα μάνα χαρίζει χωριά και μοναστήρια: 

“ Αν κοιμηθείς, πουλάκι μου, τρεις χώρες σου χαρίζω, 

τρεις χώρες και τρία χωριά, τρία μοναστηράκια” 3.

Σ ε ένα νανούρισμα της Κύπρου, η μάνα χαρίζει,

\  Επίμετρο Π -Α . 1.7
2. Επίμετρο Π -Α .1.8
I  Επίμετρο Π—Α.1.9
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την Αλεξάνδρεια ζάχαρι 

και το Μισίρι ρύζι 

και την Κωνσταντινούπολιν 

τρεις χρόνους να ορίζεις 

κι ακόμη άλλα τρία χωριά, 

τρία μοναστηράκια, 

στες χώρες σου κ ’ εις τα χωριά 

να πας να σεργιανίσεις, 

στα τρία μοναστήρια σου 

να πας να προσκυνήσεις ”

Η μάνα, στην Ηλεία αρκείται στα λουκούμια και τα ζαχα

ρωτά :

Να του φέρει κάτι τι, 

λουκουμάκια στο χαρτί.

Να του φέρει κάτι κάτι, 

ζαχαράτα στο κουτάκι ” 2.

Όταν η μάνα έλειπε, την αντικαθιστούσε η γιαγιά ή άλλο 

μέλος της οικογένειας (συνήθως η μεγαλύτερη κόρη ή η ανύ

Ε πίμετρο I I - Α Λ Λ Ο

1.Ε πίμετρο I I - Α Λ .11
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παντρη αδελφή ή κουνιάδα), οπότε και το νανούρισμα προσαρ

μοζόταν ανάλογα, χωρίς να λείπουν τα ταξίματα και η δικαι

ολογία για την απουσία της μάνας.

Η Σαμιώτισσα γιαγιά υποσχόταν λουλούδια, τριαντά

φυλλα και “μοσκογαρίφαλα” που θα φέρει η μάνα του, όταν 

επιστρέψει από τις δουλιές της:

ωσπου νάρτ’ η μάνα του 

απ ’ το Δαφνοπόταμο 

κι ‘πού το γλυκό νερό 

να του φέρει λούλουδα, 

λούλουδα, τριαντάφυλλα 

κι μοσκογαρίφαλα1.

Η γιαγιά της Κέρκυρας υποσχόταν την επιστροφή της 

μάνας που θα έφερνε αβγά, πουλιά, κότα και αρνί, εξασφαλί

ζοντας ένα καλό φαγητό:

όσο να ‘ρθει η μάνα, 

να σου φέρει πέντε αβγά, 

πέντε αβγά, πέντε πουλιά,

1 .Επίμετρο I I -Α .  1.12
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και την κότα την παλιά, 

να τη φάς τ ’αποταχιά 

και τ ’ αρνί το κατσαρό, 

να το τρώς το δειλινό 1.

Η  μάνα του δημοτικού νανουρίσματος δεν αρκείται στο 

να έρθει ο ύπνος να πάρει το παιδί της, αλλά φροντίζει να δη

μιουργήσει τις κατάλληλες περιβαλλοντικές και ψυχικές συν

θήκες, ώστε ο ύττνος να είναι ευχάριστος, ήρεμος και ξεκού- 

ραστος. Μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου ο πλούτος και η ομορ

φιά της φύσης θα είναι στη διάθεσή του. “Ονειρεύεται ένα περι

βάλλον ιδανικό για γαλήνιο ύττνο. Δέντρα, φυτά, θάμνοι θα δη

μιουργούν μια ονειρεμένη ατμόσφαιρα με όλα τα χρώματα και
r r 2τις οσμές να διευκολύνουν τον ύπνο ”( Αυδίκος, Ε., 1996) .

Έτσι η μάνα από την Αγόριανη καλεί τον ύπνο να έρθει 

από τα βουνά, από τα κλαριά και τα κρύα τα νερά του Παρνασ

σού και να φέρει μαζί του τη δροσιά των χόρτων

“ ............ απ' τα κλαράκια

και δροσιά απ'τα χορταράκια ” 3

1. Επίμετρο II -Α . 1.13

2Αυδίκος, Ε. (1996). Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη 

κοινωνία. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα, σελ.266.
3.Επίμετρο I I - A. 1.14
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απ ' τα βουνά κι απ ' τα κρύα τα νερά ” 1.

Η  μόνα από τη Θράκη ζητά από τον ύπνο να κοιμίσει 

γλυκά το παιδί της και να το “συργιανίσει ” μέσα σε περιβόλια:

“ .........γλυκά να το κοιμίσεις

και μεσ' τον ύπνο του να με το συργιανίσεις. 

Να μου το πας εδώ, να μου το πας εκεί, 

μέσα σε περιβόλι ”2.

Η  μάνα από την Κέρκυρα και τα Γιάννενα προτιμά το 

“συργιάνίσμα ” να γίνει στα αμπέλια και τα περιβόλια,

“ ..... πάρε το στου Μάη τ ’ αμπέλι

και στου Μάη το περιβόλι,

να του δώσει ο Μάης μήλα

κι ο περιβολάρης κίτρα ” 3 κα ι4.
Α

Ενώ η μάνα της Θράκης ζητά από τον ύπνο να πάρει το 

παιδί της και να το “συργιανίσει ” στα αμπέλια και τα περιβό

λια,

Επίμετρο II -  A. 1.14 
2.Επίμετρο II -Α . 1.15 

Επίμετρο I I -Α .  1.16
4.Επίμετρο I I -Α .  1.17
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“...πάνε το στη Μάη τ ’ αμπέλια 

και στη Μάη τα τσαγφέλλια ” 1,

πάν ’ το μες στον Μάη τ ’ αμπέλι 

και στον Γιάνν ’ το περιβόλι ” 2, 

αλλά για να αισθάνεται ότι το “συργιάνισμα ” θα γίνει με 

ασφάλεια και σιγουριά επικαλείτε την παρουσία της Παναγίας:

“ Έλα, γ-ύπνε μ ’, πάρε το,

Πανεγιά μου, κοίμισέ το, 

πάνε το στη Μάη τ ’ αμπέλια 

και στη Μάη τα τσαγφέλλια, 

να το δώκ ’ ο Μάης τριφύλλι 

και η Πανεγιά κουλίκι 

κι ο Χριστός το δεκανίκι ” 3,

και του Χριστού:

“ Έλα, ύπνε, και πάρε το, Χριστέ, ‘ποκοίμισέ το ” 4.

Ετάμετρο II -  A. 1.18

2. Ειάμετρο II -Α . 1.19

3. Επίμετρο I I -Α .  1.18 

*. Επίμετρο I I -Α .  1.19
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Σε κάθε νανούρισμα, η μάνα ετπκα/χίται τη βοήθεια και 

την προστασία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Και 

αυτό, γιατί πιστεύει στο Θεό και ζητάει την προστασία του. «Αν 

πρέπει, νομίζω, να κρίνουμε την ύπαρξη χριστιανικής πίστης 

στο δημοτικό τραγούδι, θα πρέπει να τη ζητήσουμε στη γυναίκα 

και περισσότερο στη μάνα, προπάντων μάλιστα, τη στιγμή, που 

βρίσκεται στην κούνια το παιδί της, αδύναμο και ανυπερά

σπιστο. Άν δεν πίστευε, δεν θα ζητούσε προστασία απ' το Θεό, 

θα ήταν σαν να ειρωνευόταν τον εαυτόν της, σαν να πρόδιδε το 

ίδιο το παιδί της. Είναι αλήθεια βέβαια πως η Παναγία, ο 

Χριστός, και οι Άγιοι, έχουν στο νανούρισμα, μια μορφή ανθρώ

πινη, δείγμα της απλότητας της μάνας του ελληνικού >Μθύ» 

(Μιράσγεζη Μ)1.

Η μάνα στη Ρόδο για να είναι σίγουρη ότι το παιδί της 

θα κοιμηθεί μέσα σ ' ένα ευχάριστο περιβάλλον υπόσχεται πως 

θα φυτέψει, η ίδια, δίπλχχ από την κούνια του δένδρα, - δάφνη, 

φοινικιά και τριανταφυλλιά 2.

Σε άλλο νανούρισμα υπόσχεται πως θα φυτέψει μυρσινιά, 

δάφνη και τριανταφυλλιά 3 και αυτό για:

'.Ο.π.Σε>.75.

2. Επίμετρο I I -  Α. 1.20

3. Επίμετρο II -  Α. 1.21
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“Να σείει άνεμος τη μυρσινιά κι η μυρσινιά τη δάφνη, 

κι η δάφνη την τριανταφυλλιά, να σε ραντίζουν τ ’ άνθη 

Και στη Κρήτη τα δένδρα είναι τρία, είναι η λεμονιά, το 

κυπαρίσσι και η δροσομηλιά με άνθη , που η μάνα τα προστάζει 

να είναι στην υπηρεσία του γιου της:

“ Ε λεμονιά, μη μαραθείς και, κυπαρίσσι, στέκε, 

κι εσύ μηλιά, δροσομηλιά, κράτησε τον αθό σου, 

ν ' ανατραφεί ο γιούκας μου να φάει τον καρπό σου ” 3.

Το άνετο και ευχάριστο, για το παιδί, περιβάλλον δεν θα 

μπορούσε να υπάρξει χωρίς την παρουσία του ζωικού βάσι

μ ο υ . Γ ι' αυτό και η μάνα επιστρατεύει τα ζώα και τα πτηνά, 

εκείνα, που διακρίνονται για την αθωότητα, την αγνότητα, τη 

γρηγοράδα, την εξυπνάδα και την ευχάριστη παρουσία τους.

Η Ηπειρώτισσα μάνα, παρακαλεί τον ύπνο να αποκοι

μίσει το παιδί της μέσα στη φύση με τα ελάφια, τα αρνάκια και 

τα πουλιά:

Σύρ ’ το πέρα, στα χωράφια, 

να ξυπνάει με τ ’ αλάφια.

Επίμετρο II -  Α. 1.21

2. Ειτίμετρο II -  Α. 1.22

3. Ειτίμετρο I I -Α .  1.22
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Σύρ ’ το πέρα, στα μαντράκια, 

να κοιμάται με τ ’ αρνάκια, 

να κοιμάται με τ ' αρνάκια, 

να ξυπνάει με τα πουλάκια ”Ι

κα ι:

“ Κοιμάται το παιδάκι μου, 

κοιμάται σαν τ ' αρνάκι ” 2 .

Η  Κύπρια μόνα θέλει το γιό της:
a

να δει τα δένδρη πώς ανθούν, 

και τα πουλιά πώς κιλαδούν ” 3.

Η  Σαμιώτισσα δεν διστάζει να κινητοποιήσει τη Χήνα, τον 

αϊτό και το αηδόνι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες στο παιδί 

της, “ηχήνα θ ' απλώσει τα φτερά της για να πλύνει του παιδιού 

της, ο αετός θα ανοίξει τις φτερούγες”:

“ Χήνα μου, άπλωσ' τα φτερά να πλύνω του παιδιού μου, 

αϊτέ μου, τα φτερούγια σου ν ' απλώσω τ ' αγοριού μου, 

και συ, αηδόνι μου χρυσό, στην κούνια να καθήσεις,

Επίμετρο II -Α . 1.21

2. Επίμετρο 11 -  Α. 1.24

3. Επίμετρο II -  Α. 1.25
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με τη γλ.υκιά σου τη φωνή να μου το νανουρίσεις, 

και σαν το ιδείς να κοιμηθεί, τα μάτια του να κλχίσει, 

τρέξε τον ύπνο φώναξε να μου το σεργιανίσει.

Έ/χς ύπνε, και πάρε το, πάν' το στα περιβόλαα 

και γέμισε τους κόρφους του τριαντάφυλλα και ρόδα, 

τα ρόδα θα είν' της μάνας του και τ ' άνθη του κυρού του 

και τα χρυσά τριαντάφυλλά θα είναι του νονού του. ”1.

Μπορεί ακόμη η μητέρα με το νανούρισμά της να προ

τρέπει τον ύπνο να καλώψει μια άλλη βασική ανάγκη του παι

διού της, την έλλχιψη του πόνου - όλχ>ι γνωρίζουμε άτι σ' αυτές 

τις ηλακίες μπορεί να είναι αρκετοί οι πόνοι των παιδιών (από 

τα δόντια, τα αυτιά τους κ.λπ.). Έτσι, η Σαμιώτισσα μάνα 

καλεί τον γέρο, Αϊ-Λια και την Παναγία να κοιμίσει το παιδί της 

και να του περάσουν οι πόνοι:

“Έλαχ, γέρο, Αϊ-Λια, 

να κοιμίσεις τα παιδιά.

Είμαι γέρος, δεν μπορώ 

να κατέβω το βουνό.

Φώναξε την Παναγιά 

που γνωρίζει 'που παιδιά

Επίμετρο II -Α . 1.26
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Νάνι, νάνι, νάνι,

κι όπου το πονεί να γιάνει.

Έλα, ύπνε, ‘που τα δάση, 

φέρ ’ του ύπνο να χορτάσει ” 1.

Τις περισσότερες φορές η ικανοποίηση των βασικών 

αναγκών του παιδιού (διατροφή, ύπνος κ.λ.π.) εξαρτάται άμεσα 

από τη μητέρα και αυτό στηρίζεται στην αλληλεπίδραση που 

υπάρχει σ' αυτό το δίδυμο μητέρας - παιδιού. Στο νανούρισμα 

που ακολουθεί έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε την 

αλληλεπίδραση αυτή:

Αγια-Μαρίνα, κοίμισ' το 

κι Αγια-Σοφιά, νανούρισ το, 

έπαρ' το, πέρα γύρισ' το, 

να δει τα δένδρη πώς ανθούν, 

και τα πουλιά πώς κιλαδούν 

και πάλε σράφου, φέρε το, 

μην το γυρέψ' ο κύρης του 

και δείρει τους βαϊλους του, 

μην το γυρέψ' η μάνα του, 

και κλάψει και χολικιασθεί 

και πικραθεί το γάλα της1.

Ε πίμετρο I I - Α . 1 .26
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Η μητέρα μέσα από το νανούρισμα αυτό προτρέπει και 

προσεύχεται στην Αγία Μαρίνα και στην Αγία Σοφία, αφού κοι

μίσουν το παιδί της να το φέρουν πίσω, να ξυπνήσει δηλαδή - 

παλαιότερα δεν ήταν λίγα τα μωρά που πέθαιναν από αιφνίδιο 

θάνατο ή άλλα αίτια κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν δεν 

ξυπνήσει καλά το παιδί, τότε η μάνα θα :

"κλάψει και χολικιαστεί”

και αν συμβεί αυτό θα :

"πικραθεί το γάλα της"

και δεν θα μπορεί να το ταϊσει και να καλύψει τις βασικές 

του ανάγκες, που σ' αυτή την ηλικία καλύπτονται όλες από τη 

μητέρα.

Ε πίμετρο I I - Α .  1 .2 5
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II. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για ασφάλεια και προστασία

Η μάνα του δημοτικού νανουρίσματος δεν αρκείται στην 

ικανοποίηση των πρώτων βιολογικών αναγκών του παιδιού της 

(τροφή, ύπνος και πλούσιο σε παραστάσεις και ερεθίσματα περι

βάλλον), που η ικανοποίησή τους αποτελχί ουσιώδη προϋπό

θεση “για την ομαλά] λειτουργία και επιβίωση κάθε ζώντος 

οργανισμού και την ομαλά] ανάπτυξη και εξέλιξή του κατά τη 

διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής” (Coleman, 1979)1, 

αλλό φροντίζει να του καλλιεργήσει αισθήματα σιγουριάς και 

ασφάλειας. Η ασφάλχια του παιδιού έχει δύο απόψεις. Η μία 

άποψη είναι ο πραγματικός κίνδυνος ή η απειλή της υγείας και 

της ζωής του μια και για το πρώτο εξάμηνο της ζωής του δεν 

έχει δικό του ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύεται από 

κείνο της μητέρας του. Η άλλη είναι τα υποκειμενικά συναισθή

ματα. του ότι βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ασφαλείας ή σε 

κατάσταση κινδύνου.

Η μητέρα πρώτα από όλα επιδιώκει την ασφάλεια του 

παιδιού της. Η ανάγκη αυτή δεν θα μπορούσε παρά να μεταφέ- 

ρεται και μέσα από τα νανουρίσματά της με διάφορους τρόπους.

'.Coleman, J.C.,(1979) Contemporary Rsychology and Effective Beha

vior. Scott, Foresman and Company, Glenview -  Illinois. Pp. 182
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Άγρυπνοι φρουροί για την ασφάλειά του, ο ήλιος, ο 

αετός, ο βοριάς :

“ Να μου το πάρεις, ύπνε μου, τρεις βίγλες θα του βάλω, 

τρεις βίγ)^ες, τρεις βιγλάτορες, κι οι τρεις αντρειωμένοι. 

Βάλω τον Ήλιο στα βουνά, τον αετό στους κάμπους, 

τον κυρ Βοριά το δροσερό ανάμεσα πελάγου.

Ο Ήλιος εβασί?£ψεν, ο αϊτός αποκοιμήθη

κι ο κυρ Βοριάς ο δροσερός στης μάνας του πηγαίνει.

Γιέ μ ’, που σουν χτες, που σουν προχτές, που ‘σουν 

την άλλη νύχτα;

Μήνα με τ ’ άστρι μάλωνες, μήνα με το φεγγάρι, 

μήνα με τον αυγερινό, που ‘μεστ’ αγαπημένοι.

Μήτε με τ ’ άστρι μόλ^ωνα, μήτε με το φεγγάρι, 

μήτε με τον αυγερινό, οπού ‘σ τ’ αγαπημένοι, 

χρυσόν υγιόν εβίγλιζα στην αργυρή του κούνια ”1.

Οι παραπάνω στίχοι κλείνουν μέσα τους αληθινή ποίη

ση. “Ημητρική καρδιά ξεδιπλώνεται για ν ' αποκαλώψει το ιερό

τερο συναίσθημά της, το μητρικό φίλτρο. Η μάνα εκφράζει το 

δυνατό μητρικό συναίσθημα με το δικό της μητρικό, ποιητικό, 

προσωπικό τρόπο. Κάμποι, βουνά, και πέλαγα, όλα ανήσυ-χα 

και τρεις δυναμικοί \βιγλάτορες' ‘βιγλίζουν ’ το παιδί της. Ενώ

1 .Επίμετρο I I -  Α. 2.1
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τα άσκοπα ερωτήματα, μοτίβο γνωστό από τα ομηρικά χρόνια, 

καθώς και ο διάλογος του βοριά με τη μάνα, δίνουν έμφαση, 

παραστατικότητα και μας οδηγούν σε μια ατμόσφαιρα στοργής
r t i lκαι αγαπης .

Η ποίηση -  από την ομηρική ως τις μέρες μας -  έφτασε 

σε μερικές ύπατες στιγμές της, που συνέβαλαν αποφασιστικά 

στην ανάταση του ανθρώπου. Ανάμεσα σ ' αυτές πρέπει να είναι 

και μερικοί στίχοι του δημοτικού τραγουδιού, όπως οι πιο πά- 

νω, που την ποιητική τους ουσία δίκαια επισημαίνει ο Σεφέρης , 

λέγοντας ότι “η ποίηση είναι μια γλώσσα της συγκίνησης. Τη 

γλώσσα τη χρησιμοποιούμε με δυο τρόπους: με τον έναν για να 

μεταδίδουμε σκέψεις και λογικά νοήματα και με τον άλλο για να 

εκφράζουμε συγκινήσεις. Η ποίηση είναι ‘η υπέρτατη μορφή 

της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας ’ ” και ότι “όσο περισ

σότερο βυθισμένες στο συλλογικό ασυνείδητο είναι οι ρίζες ενός 

ποιήματος, τόσο καθολικότερο γίνεται το νόημά του ”

Η μάνα, επικαλείται για μεγαλύτερη ασφάλεια και την 

παρουσία της Παναγίας, του Χριστού και του φύλακα άγγελου,

“ Σα σε κοιμήσω ύστερα στην Παναγιά σ ’ αφήνω,

Τζούλης, Χ,(2000). Ρίζες και πορεία του δημοτικού λόγου. Ιωάννινα, 

Σελ. 162

2.Σεφέρης, Γ. Δοκιμές. 1ος τόμος. Ίκαρος, Αθήνα σελ.36
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στην Παναγιά και το Χριστό και στο φύ)Μκ' άγγελό σου, 

για να σε προφυ)Αγουνε παν' στο προσκέφαλό σου ”1.

Οι επτκλ,ήσεις στην Παναγία, το Χριστό και τους Αγίους, 

δείγμα της μεγάλης πίστης της ε?2ηνίδας μάνας στο θεό, κατά- 

λαμβάνουν ένα μετγά)χ> μέρος στα δημοτικά νανουρίσματα, και 

δεν αποβλέπουν οι επικ?.ήσεις αυτές τόσο στη βοήθεια για να 

αποκοιμηθεί το παιδί, αλλΑ στην ασφάλεια και την προστασία 

του “ από τις νεράιδες, που απεύχτυν να το πνίξουν στον ύπνο, 

ή από άλλες δεισιδαιμονικές δυνάμεις ” (Αυδίκος, Ε., 1996) 2.
it

Κοιμήσου μες στην κούνια σου και στα παχιά πανιά σου, 

η Παναγιά η Δέσποινα να είναι συντροφιά σου ” 3

Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γειά τα μεγα)Α>νει 

και η κυρά η Παναγιά τα καλοξημερώνει ” 4.

'Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .2

1 Αυδίκος, Ε.,(1996). Το παιδί στην ιτσραδοσιακή και τη σύγχρονη 

κοινωνία. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα, σελ.26.

3Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .3  

*.Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .4
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Τσοιμήσον, παλικάρι μου, τσοιμήσου, κάμε νάνι, 

με τον αφέντη το Χριστό τσάι με τον Αϊ-Γιάννη ”1

Σα σε κοιμήσω ύστερα στην Παναγιά σ ' αφήνω, 

στην Παναγιά και το Χριστό και στο φύλακ' άγγελό σου, 

για να σε προφυλάγουνε παν' στο προσκέφαλό σου ” .

((Η  Παναγία και ο Χριστός 

κ ι' οι δώδεκα ‘Ποστόλοι 

να σου τη δίδουν την ευκή 

καματερή και σχόλη ” 3.

Στη Κρήτη η μάνα επικαλείται την Παναγιά τη Καλυβια- 

νή και την Παναγιά την Κερασπηλιώτισσα,

“Ω Παναγία Δέσποινα 

και Συ Καλυβιανή μου 

και Συ Κερασπηλιώτισσα

Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .5

2. Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .2

3. Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .6
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βλέπετε το παιδί μου ”1. 

Στη Σίφνο την Παναγιά τη Χρυσοπηγή 2

ία ' η Παναγιά η Χρυσοττηγη 

να 'ναι πάντα μαζί σου ”

Στη Σύμη την Παναγιά τη Βαγγελίστρα και Χαρτωμένη 3 

“Παναγιά μου Βαγγελίστρα, 

γλέπε μου το μέραν νύχτα 

Έλα, Παναγιά Μεάλη, 

του παιδιού μου το κεφάλι 

Παναγιά μου Χαρτωμένη 

μια 'σαι μέσ' στην Οικουμένη ”

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ιδιαίτερο θεό για την προστα

σία της οικογένειας. Στους χριστιανικούς χρόνους, η Παναγία 

λατρεύτηκε ως θεά από τις οικεγένειες. Ίσως γιατί το άλγος της, 

τα δάκρυα της κατά το μαρτύριο, του Ιησού, να ηχούσαν στην 

ψυχή όλων των Ελλήνων ως δικού τους πόνου απαύγασμα.

Ειτίμετρο II-Α .2 .7

2. Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .8

3. Επίμετρο ΙΙ-Α .2 .9
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Την ασφάλεια και την προστασία δεν εξασφαλίζει, η 

μάνα του δημοτικού νανουρίσματος, μόνο με την παρουσία του 

ήλιου, του αετού, του βοριά, της Παναγίας, του Χριστού, των 

Αγγέλων, των Αποστόλων και των Αγίων, αλλά θέλει να μετα

βιβάζει το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς και στο παιδί της, 

γι' αυτό υπόσχεται ότι και η ίδια θα είναι κοντά του δημι

ουργώντας μια ατμόσφαιρα αγάπης και στοργής με τα νανου- 

ρίσματά της:

“ Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου, κι εγώ σε νανουρίζω, 

κι εγώ την κούνια σου κουνώ και σε αποκοιμίζω ”1.

“ Κοιμήσου συ μικράκι μου και γω σε νανουρίζω, 

και την κουνίτσα σου κουνώ, γλυκά και σε κοιμίζω ” ,

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου

να μην το δείρ' η μάνα του, 

να μην το δείρ’ η μάνα του

Επίμετρο Ι1-Α .2.10  

2. Ειήμετρο I I -Α .  2.2
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και το μαλώσει ο τάτας του1.

Οι λέξεις "χαϊδεμένο" και "μοσχαναθρεμμένο" δεν μπο

ρούν παρά να παραπέμπουν σε ασφάλεια ψυχική και βιολογική 

αντίστοιχα. Στο συγκεκριμένο νανούρισμα ακόμη παρατηρούμε 

ότι χρησιμοποιείται το νανούρισμα για να φέρει τον ύπνο στο 

παιδί και κατ' αυτό τον τρόπο να διαφυλαχτεί η ασφάλειά του 

(να μην το δείρ' η μάνα του....και το μαλώσει ο τάτας του).

Σε κάποια άλλα νανουρίσματα μπορούμε να παρατηρή

σουμε την επιθυμία για την ικανοποίηση της ανάγκης της ασφά

λειας του παιδιού, να το εύχονται και άλλα άτομα από το περι

βάλλον του παιδιού και να επιδιώκουν τη βιολογική του ασφά

λεια, που δεν είναι άλλη από την υγεία του.

ωσπου νάρτ' η μάνα του 

απ' το Δαφνοπόταμο 

κι 'πού το γλυκό νερό 

να του φέρει λούλουδα, 

λούλουδα, τριαντάφυλλα 

κι μοσκογαρίφαλα ”2.

1. Επίμετρο I I -  Α.2.11

2. Επίμετρο I I -  Α.2.13
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Σε μια άλλη κατηγορία νανουρισμάτων, τις κατάρες, η 

μητέρα φτάνει σε ακραία λεκτική συμπεριφορά στην προοπτική 

που κάποιος αναφέρεται με αρνητικά σχόλια για το παιδί της 

και να επιθυμεί την τιμωρία του για να διασφαλίσει την ψυχική 

και σωματική ασφάλεια του παιδιού της. Στα παρακάτω δύο 

νανουρίσματα που επιλέξαμε από την κατηγορία αυτή μπορούμε 

να παρατηρήσουμε την αρνητική διάθεση της μητέρας απέναντι 

σε όποιον δεν συμπαθεί και δεν αγαπά το παιδί της:

“Όπου μου το 'πεν άσχημο 

τ ’ άγουρο δαμάσκηνο, 

τσ' όγοιος δε μου τ ’ αγαπά 

πέντε μέρες να 'ν' κακά, 

τσ' έξι να ψυχομαχεί, 

στους εφτά να σηκωθεί 

να φάγ' αχλάδα να πνιγεί

“Όποιος μου το 'πεν άσχημο, άσχημα ρούχα ας βάλει, 

μην κατελύσει τα φορεί, μη δει όσα λιμένει,
ft



155

III. Νανουρίσματα που αποβ/όπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αγάπη και στοργή

Όταν οι φυσικές ανάγκες και οι ανάγκες ασφάλειας του 

παιδιού ικανοποιηθούν, γίνεται έκδηλη η ανάγκη της αγάπης 

και στοργής.

“Η αγάπη της μάνας, η στοργή, η ευγένεια, η συνανα

στροφή και η επικοινωνία με το παιδί διαμορφώνουν τον ήπιο 

και ενάρετο χώρο της ανατροφής και της ενηλικίωσής του. Και 

το παιδί έχει τόση ανάγκη αγάπης, όση έχει και τροφής” 

(Τζούλης, Χ.,2000)1. Την ανάγκη του παιδιού για αγάπη και 

στοργή η μάνα ικανοποιεί με απλοχεριά, με την κίνησή της, τα 

λόγια της, τα συναισθήματά της,

Κοιμάτ’ ο ύπνος στα βουνά κι οι πέρδικες στα πλάγια, 

Κοιμάται το παιδάκι μου στης μάνας του τα χάδια 2.

Υιέ μου, καμαρώνω σε σαν η ελιά το φύλλο,

σαν η πλουμίστρα το πλουμί, σαν ο παπάς το γράμμα,

σαν η πρωτομαστόρισσα την πρώτη της μαθήτρα 3.

'.Τζούλης, Χ .,( 2000). Ρίζες και πορεία του δημοτικού λόγου. Ιωάννινα, 
σελ. 162.
2. Em μέτρο I I -Α .  3.1 

Επίμετρο ΙΙ-Α.3.2
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Γιόκα μ όταν σ ’ έκανα, 

πώς δεν εξαπέτησα,
„ ι

Η  Θρακιώτισσα μάνα δεν βρίσκει άλλο τρόπο να ξυπνή

σει το παιδί της παρά με το φιλί της,
tt

' ft 2θα το ξυπνήσω με φιλί, για να γλυκοξυπνήσει ” .

Είναι ένα φιλί αγάπης και στοργής που μέσα από την επα

φή καλλιεργεί και ενδυναμώνει τη σχέση του διδύμου μάνας— 

παιδιού.

Η πελοποννήσια μάνα δίνει τον ύπνο και τη “γειά της” 

και κρατάει για τον εαυτόν της την “αγρυπνία του ”, αρκεί να 

δεί το παιδί της να καλοξημερώνει.
it

Ο ύπνος μου στα μάτια σου και η γεια μου στη χαρά σου

και η αγρυπνιά σου μετ’ αμέ να κάνουν τα προικιά σου ” 3.

Η  ανάγκη για στοργή και αγάπη όμως πρέπει να 

αφορά και τη στοργή και αγάπη που έρχεται μέσα από τη σχέση

Επίμετρο ΙΙ-Α .3 .3

2. Επίμετρο 11 -Α .3 .4

3. Επίμετρο II -Α . 3.5
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με τον πατέρα ή το ευρύτερο περιβάλλον. Κατάσταση, που κάθε 

μητέρα ξέρει και γνωρίζει τη σημαντικότητά της. Η  αγάπη του 

πατέρα είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια του παιδιού και 

προϋπόθεση για την καλλιέργεια αισθήματος σιγουριάς και 

προστασίας,

“Έλα, ύπνε, ύπνωσέ το 

και γλυκά αποκοίμισέ το, 

ώσπου να 'ρθει ο τάτας του 

κι ο καλός ο μπάρμπας του.
, , ι

· · ·  · · ·  · · ·  · · ·  · · · · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  · · ·  ·

Η στοργή και η αγάπη στο παραπάνω νανούρισμα φαί

νονται έκδηλα από τον τρόπο που η μητέρα μας μεταφέρει αυτή 

τη σχέση, τη σχέση του πατέρα και των συγγενών, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για το παιδί και θα του φέρουν δώρα από το 

ταξίδι τους. Ο πατέρας αλλά και ο θείος του παιδιού έρχονται 

και μπορεί να τους περιμένει ήσυχο και ασφαλές στην αγκαλιά 

του ύπνου και της μητέρας.

Ειάμετρο ΙΙ-Α .3 .6
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IV. Νανουρίσματα που αποβ/Γπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αναγνώριση και επιδοκιμασία

Σύμφωνα με το Maslow1, όταν οι “κατωτέρου ” επιπέδου 

ανάγκες ικανοποιηθούν, η συμπεριφορά μας κατευθύνεται από 

το βαθμό ικανοποίησης των “ανώτερου ” επιπέδου αναγκών.

Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ατόμου, των 

αναγκών ασφάόχιας και προστασίας, στοργής και αγάπης δημι

ουργούν τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για νέες συμπεριφορές 

και αναζητήσεις -  για ικανοποίηση “ανωτέρου ” επιπέδου ανα

γκών. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ον κοινωνικό. Για 

την ένταξη και προσαρμογή του στην κοινωνία πρέπει να βρεθεί 

ο δρόμος “που δεν θα έχει παραμορφωτικές διαστρεβλώσεις 

στην ανάπτυξη και /λειτουργία της προσωπικότητάς του ” 

(Φίλιας, Β., 1986)2. Μια ολοκληρωμένη ένταξη και προσ

αρμογή του στην κοινωνία, περνά μέσα από την αναγνώριση και 

επιδοκιμασία του από τους ά)Μ>υς και το ίδιο το άτομο. Η  

ανάγκη αναγνώρισης και επιδοκιμασίας, κατά το Maslow3,

'.Coleman, J. C.,( 1974). Contemporery Psycology and Effective Beha

vior. Foresmen and Company, Glenview, Illinois. Pp. 100.

24>ihas, Β.,(1986)Κοινωνιο/χ>γικές προσεγγίσεις. Σύγχρονη εποχή. Αθή
να Σελ. 76.

3 Maslow, A., (1943). "A Theory o f human motivation’’. Psychological 
Review 50.. pp 370 -  396.
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παρουσιάζει δυο όψεις: η πρώτη είναι άυτή που περιλαμβάνει 

την επιθυμία για δύναμη, επιτυχία, επάρκεια και εμπιστοσύνη 

προς την κοινωνία, συνοδευόμενη με ανεξαρτησία και ελευθε

ρία και η δεύτερη, είναι αυτή που μπορούμε να αποκαλούμε 

επιθυμία για φήμη ή κύρος, αναγνώριση, προσοχή και αποδοχή 

από τους άλλους.

Το αναπτυσσόμενο άτομο, το παιδί, στα πρώτα χρόνια  

της ζωής του, τα χρόνια του νανουρίσματος, δεν ενδιαφέρεται 

και δεν μπορεί, αλίπαστε δεν είναι ανάγκη της ηλικίας του, να 

ικανοποιήσει την ανάγκη για αναγνώριση και επιδοκιμασία Η  

ελληνίδα μάνα που έζησε φτώχεια, κακουχίες, πολέμους αγω

νία για το μέλλον του παιδιού της, για τη μόρφωσή του, την 

ελευθερία του, την αναγνώριση και την επηυχία του. Δεν θ ' 

ήθελε να ζήσει το παιδί της καταστάσεις και γεγονότα που αυτή 

έζησε Γ ι' αυτό με τα νανουρίσματα της εκφράζει τις επιθυμίες 

της, τους πόθους, τα όνειρά της, χω ρίς χρονικούς περιορισμούς 

και δυσκολίες. Εκφράζει αυτό που ήθελε αυτή να ζήσει και δεν 

έζισε και θέλει να το ζήσει το παιδί της Εκφράζει τις ανικα

νοποίητες ανάγκες της και δημιουργεί έμμεσα τις κατάλληλες 

συνθήκες για ένα καλλίτερο μέλλον του παιδιού της. Η  αναγνώ

ριση και επιδοκιμασία γίνεται από την ίδια τη μάνα Καμα

ρώνει και υπερηφανεύεται για το παιδί της η Ροδήισσα μάνα:
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Υιέ μου, καμαρώνω σε σαν η ελιά το φύλλο,

σαν η πλουμίστρα το πλουμί, σαν ο παπάς το γράμμα,

σαν η πρωτομαστόρισσα την πρώτη της μαθήτρα .

Για τη μάνα από τη Σμύρνη, το παιδί της είναι μάλαμα, 

μέλι και κρύο νερό,

“Τ’ αγόρι μου είναι μάλαμα και το παιδί μου μέλι, 

το σπλάχνο μου κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι2.

Η μάνα του ελληνικού νανουρίσματος γνωρίζει ότι η 

αναγνώριση και η επιδοκιμασία του παιδιού της μόνο από αυτή 

την ίδια δεν είναι αρκετό για την επιτυχία του και την πραγμα

τοποίηση των δικών της επιθυμιών και ότι απαιτείται η ανα- 

ι γνώριση, η αποδοχή και η επιδοκιμασία της κοινωνίας, που 

\ προέρχονται μέσα από το χαρακτήρα, την προσφορά, τη μό

ρφωση, τα πλούτη, την οικογένεια. Αισθάνεται αδύναμη για να 

του προσφέρει αυτά που σκέπτεται, γι' αυτό η μάνα από το 

Άργος εμπιστεύεται τη Μοίρα του, ότι θα του δώσει πλούτη, 

δόξα και παλάτια:

Κοιμήσου συ μικρούλη μου κι η Μοίρα σου δουλεύει,

Επίμετρο II - Α .4.1 

2. Επίμετρο I I -  Α.4.2
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παλάτια φτιάνει ν ’ ανεβείς, χώρα να κατοικήσεις, 

κι όλα του κόσμου τα καλά να τα κληρονομήσεις1. 

Η μόνα της Νισύρου εμπιστεύεται τον ύπνο,

τον ύπνον της σναθροφής και της μεγαλοσύνης,

να κοιμηθεί, ν ’ ανεθραφεί, να καλομεγαλώσει,

να το παντρέψει η μάνα του στης Παναγιάς την τάβλα 2.

Ενώ, η παργιανή μάνα ξεπερνά το χρόνο, εμπιστεύεται 

το παιδί της στον ύπνο και τον παρακαλεί να της το φέρει τάσω 

μεγαλωμένο και πετυχημένο με φήμη και δόξα, σ ' Ανατολή και 

Δύση:
((

· · ·  .................................... * ........................................................................................................................................................................................................ )

μικρό μικρό σου το ‘δωκα, μεγάλο φέρε μου το,

μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι,

και οι κλώνοι του ν'απλώνονται σ ' Ανατολή και Δύση ”3.

Η  Χιώτισσα μάνα παρακαλεί το θεό για τύχη και γνώση,

Επίμετρο ΙΙ-Α .4 .3

2. Επίμετρο II - Α .4.4

3. Επίμετρο I I -  Α. 4.4β
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τσάι μου ‘παν πως ό τ’ ο Θεός το βλόγησ’ απατός το, 

για να 'χει πήχυν το φτερό, καντάρι να ‘χει γνώση ” 1,

και τον Χριστό και την Παναγιά να το θρέψουν, να μεγαλώσει, 

να γίνει καλό παιδί, αλλά και να του δώσουν τύχη και φώτιση 

να μάθει γράμματα,

Κάμε, Χριστέ τσάι Παναγιά, τσάι θρέψε το παιδί μου, 

να μεγαλώσει, να θραφεί, καλό παιδί να γίνει.

Τύχη χρυσή ας του δίγετε τσάι φώτιση μεγάλη, 

να μάθει γράμματα πολλά τσάι φρόνιμο να γίνει ”2.

Η ικανοποίηση της ανάγκης για αναγνώριση, αποδοχή 

και επιδοκιμασία στηρίζεται για την ελληνίδα μάνα στο τρίπτυχο 

θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Και δεν χρειάζονται οι έννοιες 

αυτές ρητορείες και στόμφο, για να αφομοιωθούν από το λαό, 

αλλά πράξεις γεμάτες συνέπεια και ήθος. Ο απλός άνθρωπος 

φτάνει ευκολότερα στις πρωτογενείς αυτές για τη ζωή έννοιες. 

Και από την ώρα που θα τις αφομοιώσει, παλεύει και ξεπερνά

1. Επίμετρο I I -Α . 4.6

2. Επίμετρο I I -Α . 4.5
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κάθε βία και ταυτίζεται, με την πράξη του και βίε το θάνατό του, 

με τις ίδιες αυτές έννοιες.

Όλα σχεδόν τα νανουρίσματα κάνουν αναφορά στο Θεό, 

στην Παναγία, στο Χριστό, στους Αποστόλους, στους τοπικούς 

προστάτες Αγίους και ζητάει η μάνα να προστατέψουν, να βοη

θήσουν, να φωτίσουν και να δώσουν γνώση στο παιδί της:

“Νάνι το κανακάρι μου, το καλογεννημένο, 

που το ‘ττιασαν οι άντζελοι, στα χέρια μου το δώσον 

τσάι μου ‘παν πως ότ’ ο Θεός το βλσγησ’ απατός του, 

για να 'χει πήχυν το φτερό, καντάρι να ‘χει γνώση ”ί.

it

να σ ’ ερωτούν οι άρχοντες « Τι έχεις τσάι μουρίτζεις ». 

Έχω τηνχάριν αφ ’ τον Θιόν τσ’ από την Π αναγίαν, 

τσ’ αφ ’ το Μεγα/χ>δόναμο την έχω την αξίαν” 2.

Για τη μάνα ο γάμος του παιδιού της είναι σταθμός για τη 

ζωή του, είναι η συνέχεια της οικογένειας, είναι η αναγνώριση 

από την κοινω νία:

Επίμετρο Π —Α.4.6 

2. Επίμετρο Π -Α .4 .7
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“ ...... ία ο κόρης οπού σ ' έσπερνε

να ιδεί παιδιά 'κο σένα " 1 ,

αλλά και το στήριγμά της οικογένειας:

κι ο αφέντης οτιου σ εκανε 

να ιδεί καλά ‘πο σένα,α.

Ο γάμος είναι στοιχείο αναγνώρισης, επιτυχίας, προόδου 

και επιδοκιμασίας για το παιδί της, γιατί η νύφη θα έρθει από 

την πόλη,

“Κοιμήσου, γιε μου πρωτσγιέ, και γιε μου κανακάρη, 

ια από την Πόλη κοπελιά θε να ‘ρτει να σε πάρει.
» 3

ενώ και άλλες “ κόρες ” με πλούτη θα ήθελαν να το 

παντρευτούν:
Μ

Κοιμήσου, γιε μου, να τραφείς, γιε μου, να μεγαλώσεις

Επίμετρο Π —Α.4.8 

2. Επίμετρο Π —Α.4.9 

Επίμετρο Π —Α 4.Ι0
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και τα προικιά λιμένου σε, κι οι κόρες κοφτερού σε”1 .

Το γάμο του παιδιού της η Παργιανή μάνα, τον κάνει 

Μάη και Απρίλη, μήνες της άνοιξης, εποχή της χαράς και της

αναγέννησης της φύσης, με καλεσμένους “ .................. τς

αρχοντιάς τους καλύτερους” και νονούς τους άρχοντες της 

περιοχής, τον Σπάνια και την Ρήγαινα,

Θα καλέσω και το Σπάνια 

να τ ’ αλλάξει τα στεφάνια, 

και τη Ρήγαινα την ίδια, 

να τ ’ αλλάξ’ τα δαχτυλίδια ”2.

Η  μάνα από την Κέρκυρα, κάνει το γάμο το Πάσχα, ημέ

ρα χαράς και ελπίδας για μια καινούργια αρχή,

“ Του λεβέντη μου το γάμο 

Λαμπριά θα τόνε κάμω,
,β

Επίμετρο ΙΙ-Α .4 .10

2. Επίμετρο I I -  Α.4.1Ι

3. Επίμετρο II -  Α.4.12
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και με καλεσμένους τους προεστούς και τους άρχοντες της 

περιοχής και νονό τον “άρχοντα ” Σπάνια,

θα καλέσω και το Ράλλη, 

τον υγιό του Γκενεράλλη, 

θα καλέσω και το Σπάνια 

να τ ’ αλλάξει τα στεφάνια ’’1.

Και στην Αίγινα και την Καλαμάτα η μάνα, Λαμπρή, 

κάνει το γάμο του παιδιού της:

που ν ’ κουλούρια, που ν ’ αβγ, 

που ‘ναι και παχιά τ ’ αρνιά... ” 2.

ί(

που ‘ναι αβγά, που ‘ναι τυριά, 

που ‘ναι καθαρά ψωμιά,
„3

Επίμετρο ΙΙ-Α .4 .12

2. Επίμετρο II -  Α.4.13

3. Επίμετρο ΙΙ-Α .4 .14
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με κα/.εσμένους:

όλο μητροπολιτάδες”1,

παλικάρια και κοπέλες στολισμένες και “ το βασιλιά κου

μπάρο”. Θα είναι καλεσμένοι ο κατής, ο βεζίρης και τα 

τουρκοκόπελλα ”, για τις αγγαρίες και προετοιμασίες του γάμου. 

Ενώ βρίσκει και τον τρόπο η ελληνίδα μάνα να τιμωρήσει τον 

καταχτητή,

θα καλέσω τον κατή, 

να σαρώνει την αυλή, 

θα καλέσω το βεζίρ, 

να σηκώνει το πισκίρι, 

και τα τουρκοκόπελλα, 

να πετάν τα κόκαλα ”.

θα καλέσω το βεζίρη, 

για να κουβαλεί το ρύζι 

και τα τουρκοκόπελα, 

να πετάν τα κόκαλα ”.

Επίμετρο ΙΙ-Α .4 .13
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V. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αυτοπραγμάτωση (επίτευξη ανώτερων στό

χων).

“Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow φαίνεται να 

ακολουθεί τον κύκλο της ζωής. Οι ανάγκες του νηπίου είναι εξ 

ολοκλήρου φυσιολογικές. Καθώς το νήπιο αναπτύσσεται, χρειά

ζεται ασφάλεια και αγάπη. Στην παιδική ηλικία έχει την ανάγκη

| των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Ως προέφηβος ανησυχεί για

ζ  τις κοινωνικές ανάγκες και ως έφηβος ενδιαφέρεται για ανα-
\ί '  r r r3 γνώριση και αποδοχή και μόνο στην ώριμη ηλικία και αφούI

I έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες των τεσσάρων πρώτων σταδίων 

της ιεραρχίας, ασχολείται με την πραγμάτωση ανώτερων 

στόχων” (Briner Martin, 1999)1, και “κάνει αυτό το οποίο 

μπορεί να κάνει το άτομο” (Maslow, A., 1970)2. Γιατί η ανάγκη 

της αυτοπραγμάτωσης δεν είναι παρά ‘‘η επιθυμία του ατόμου 

να γίνει αυτό που αισθάνεται ότι μπορεί να γίνει ” (Gwynne, R., 

J997)3.

Η μάνα του ελληνικού νανουρίσματος που στερήθηκε τη 

I μόρφωση, τα πλούτη, την ελευθερία, το δικαίωμα να έχει όνειρα

I '.Martin, Β., (1999). Site: curriculum.calstatela.edu/Theorists.
|! 2
si .Maslow, Α .( 1970). Motivation and Personality. Harper & Row..

|  ' Gwynne, R . , (  1997). Site. Web. utk.edu/gwynne/Maslow.HTM..

f
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και επιθυμίες για τον εαυτόν της, διαμορφώνει το πλαίσιο ζωής 

για το παιδί της. Ένα πλαίσιο ζωής που περιέχει ό,τι αυτή στε

ρήθηκε. Ικανοποιεί άμεσα τις πρώτες ανάγκες του παιδιού 

της. Του προσφέρει φροντίδα, αγάπη, ασφάλεια, αγωγή. Ξεπερνά 

το χρόνο και ρυθμίζει τα του γάμου, ορίζει τα φαγητά και τους 

\ καλεσμένους. Μια μάνα λέει πως θα καλέσει όλο τον κόσμο. 

Άλλη πως δεν θα κολλσει φτωχούς παρά μόνο πλούσιους, 

“πραματευτάδες” που θα χαρίσουν στο ζευγάρι γρόσια με το 

“φόρτωμα ”. Επίσης το γάμο δεν θα τον ευλογήσουν οι παπάδες 

) αλλά ο ίδιος ο επίσκοπος. Εξάλλου το παιδί της το ονομάζει,

“ του Ρήγα το παιδί, του βασιλιά τα ' αγγόνι
„ ι

Βάζει τα κριτήρια επιλογής της νύφης ή του γαμπρού. “ Ο 

γαμπρός της κόρης θέλει να ' ναι γιος άρχοντα ή η νύφη του γιου 

κόρη του Ρήγα από μεγάλο τζάκι, και το σπουδαιότερο, να ' χει 

I πο)λά χρήματα (Τζούλης, X., 2000)2, γιατί η φτώχεια ερειπώνει 

και αποσυνθέτει την ψυχή του παιδιού, που τσακίζεται την ώρα 

που ψάχνει ένα καλό όνειρο για τη θέση του μέσα στον κόσμο:
n

να βρεις και κόρην όμορφη, του ρήγα θυγατέρα,

1. Επίμετρο I I -  Α. 5.1

2. ο.π., σελ!64.
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να ‘ν ’ από ακριβή γενιά κι από μεγάλο σπίτι, 

να ‘χει τώργους με μ 'λαμα και τώργους με λογάρι 

και βάγες με τα ρεπαντιά να σε παρακρατούσι, 

να φτεροριπιδίζουσι τη ν 'χτα σαν κοιμάσαι ” 1.

Το όνειρό της είναι η επιτυχία του γιου της. Η επίτευξη 

ανώτερων στόχων. Γ ι ' αυτό παρακαλεί το Χριστό και την Πα

ναγία να του δώσουν τύχη και φώτιση για να μάθει γράμματα,
%ί

Τύχη χρυσή ας του δίγετε τσάι φώτιση μεγάλη,

Να μάθει γράμματα πολλά τσάι φρόνιμο να γίνει ”2,

Γιατί θέλει να δει το γιο της “μεγάλο ”, να τον δει να γί

νεται δάσκαλος,

“ Κοιμήσου που να σεχαρώ, που να σε δω μεγάλο, 

που να σε ιδώ στα γράμματα και δάσκαλο μεγάλο.
„ 3

για να κερδίζει χρήματα και να προσφέρει στο κοινωνικό 

σύνολο. “Η μάνα παρακαλεί το Χριστό και την Παναγία να

Επίμετρο ΙΙ-Α .5 .2

2. Επίμετρο II -Α . 5.3

3. Επίμετρο I I - Α .5.4



1 7 1

γίνει το παιδί της “καλό παιδί”, με μεγάλη φώτιση και φρονι

μάδα, να χτίσει σχολεία, για να μάθουν οι φτωχοί γράμματα, 

μια και οι άρχοντες του τόπου έχουν ξεχάσει την Ελληνική 

ύπαιθρο. Έτσι η μάνα χαίρεται ότι μπορεί να σταθεί το παιδί της 

άξιο να καλυτερέψει τις συνθήκες ζωής των παιδιών της 

ξεχασμένης περιφέρειας”1, να μπορεί να βοηθήσει τους αδυνά

τους, τα ορφανά, να κτίσει εκκλησιές:

Κάμε, Χριστέ τσάι Παναγιά, τσάι θρέψε το παιδί μου, 

να μεγαλώσει, να θραφεί, καλό παιδί να γίνει.

Τύχη χρυσή ας του δίγετε τσάι φώτιση μεγάλη, 

να μάθει γράμματα πολλά τσάι φρόνιμο να γίνει, 

για να τσερδίτζει χρήματα, παντού καλά να κάμνει, 

ένα τσάι είκοσι σχολειά μ ’ αληθινούς δασκάλους, 

να μάθουν γράμματα οι πτωχοί, ανθρώποι να γενούνε, 

να μάθουν πως ‘ρφανέψαμεν από τους άρχοντάς μας, 

να μάθουν πως ξεχάσαμεν του γένους μας τα φρένα, 

πως ο καθείς μας χρεώστεί βοήθειαν να δίνει 

εις τα σχολειά, στις εκκλησίες τσάι στα ορφανεμένα ” 2.

'.Ο.π. Σελ 160 

2.Επίμετρο II -Α . 5.3
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να “κάμει ” πολλά σχολεία για να μορφωθούν οι νέοι, για 

να γίνουν καλχ>ί άνθρωποι, καλχ>ί γονείς, με αγάπη και πίστη 

στο θεό, την οικογένεια, την πατρίδα,
is

χίλια καλά στο γένος μας να κάμε, να τα δώσει 

ν ’ αρχίσει από τα γράμματα, να κάμ ’ όλα σχολεία, 

να γένουν μάνες Χριστιανές καθώς ο Θιός το θέλει, 

να γένουν τσάι πατέρηδες καθώς μας παραντζέλλει, 

να κάμουνε καλά παιδιά μ ’ αισθήματα, με φρένα, 

που σαν πηγαίνουνε αλλού να είναι παινεμένα 

να ξέρουνε τα χρέη των, τα χρέη στους γονιούς των, 

τα χρέη εις το γένος μας τσάι σ ’ όλους τους ανθρώπους, 

να κάμνουν δυο, να κάμνουν τρία, να κάμνουνε χιλιάδες, 

χιλιάδες βεργετήματα λογιών τσ ’ ανελογάδι, 

που να τ ’ αρέσει ο Θεός, να τα πατνά ο κόσμος”1.

Το όνειρο και η επιθυμία της μάνας ήταν η απελευθέρω

ση της σκλαβωμένης Ελλάδας. Ένα όνειρο και μια επιθυμία 

που δεν θα μπορούσουν να μείνουν έξω από τα νανουρίσματα 

Ανικανοποίητες ανάγκες της μάνας, που γίνονται στόχοι διαπαι

δαγώγησης για το παιδί της και σκοπός της ζωής του. Γ ι' αυτό

\  Επίμετρο 1Ι—Α.5.5



173

θέλει ο γιος της να μεγαλώσει, να γίνει παλικάρι, να πάρει το 

σπαθί του και το άλογό του και να πάει στον πόλεμο και να 

νικήσει τον κατακτητή,

να μεγαλώσεις, να γενείς μεγάλο παλικάρι, 

να κτενιστείς, να διαρμιστείς, να στολιστείς, ν ’ αλλάξεις, 

ν ’ αρματωθείς με το σπαθί, με τ ’ αργυρό κοντάρι, 

να καλλικέψεις τ ’ άλογο που περπατείκαι δρέμει, 

με τα σελλοχαλίναρα τα χρυσοκεντημένα, 

με τ ’ ασημένια πέταλα και με τα φταρμιστηρια, 

που στέκει και χιλιμιντρά στο πέργερο δεμένο.

Να πάγεις εις τον πόλεμο, να λιοντοπολεμήσεις, 

μ ‘ούλους σου τους ακράνηδες, μ ’ ούλους τους 

στρατολάτες

κι εις όποιο πόλεμο βρεθείς, να βγεις κεφαλιωμένος, 

να πάρεις χάρες και χαρές, χώρες, χωριά και κάστρα,
rt

Η μάνα από την ακριτική Καρπάθο θλίβεται να βλέπει 

την Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων, γ ι ' αυτό θέλει 

ο γιος της να φθάσει στο ανώτατο αξίωμα, να γίνει πρωθυ-

II ι . Επίμετρο ΙΙ-Α .5 .2
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Μ έρος Τέταρτο

1. Συμπεράσματα

Η σκέψη του δημοτικού τιοιητή, ειδικά εκεί τιου το μυθικό 

στοιχείο παίζει μεγαλύτερο ρό)χ>, είναι πάντοτε υπερπροσδιο- 

ρισμένη, έχει δηλαδή πολλαπλές πηγές και πολλαπλά, ποικίλου 

είδους νοήματα. Παρ' όλα. αυτά παρουσιάζει εξαιρετική συνοχή 

και ενότητα. Διακρίνεται από τον πλούτο και την επιβλαμικό- 

τητα των παραστάσεων.

Στο πρακτικό επίπεδο τα νανουρίσματα επιτρέπουν και 

διευκο/όνουν τη μετέπειτα χαρά; αλλά και την αγωνία, τη 

λαχτάρα της μάνας για. την τύχη του παιδιού της. Η  μόνο, του 

δημοτικού νανουρίσματος δεν γνωρίζει ψυχολογία. και παιδα

γωγική, γνωρίζει όμως τι χρειάζεται το παιδί της για να μεγα- 

λοισει. Του προσφέρει απλόχερα την αγάπη, τη στοργή, την φρο

ντίδα Φροντίζει για τον ύπνο, το φαγητό, την υγεία του (βασι

κές ανάγκες του παιδιού). Σχεδιάζει το μέλλον του και τις 

επιτυχίες. Προγραμματίζει τους στόχους και τη θέση του στην 

κοινωνία.·.

Στο επίπεδο των ιδεών η σκέψη του δημοτικού ποιητή 

είναι η μοίρα του ανθρώπου. Ο ανίσχυρος άνθρωπος, αυτό το 

“τρυφερό και ντελικάτο καλάμι", όπως τον προσονομάζει κά

που ο ΠασκάλΗ παίγνιο των θεών και της ειμαρμένης, όπως τον
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έβλεπαν οι αρχαίοι τραγικοί, υψώνει εικονίσματα εξορκισμού 

και εξιλέωσης, για να στεγάσει την πολύπλαγκτη, κατά το Σοφο

κλή, ελπίδα.

Ίσως η ίδια η δύναμη της σκέψης και της συγκίνησης του 

δημοτικού ποιητή εξηγεί και την εξαιρετική ποιότητα της ποιη

τικής έμπνευσης του. Η ομορφιά και η τελειότητα των νανου

ρισμάτων φθάνουν σε μοναδικά ύψη. Πολλά νανουρίσματα, 

φωτεινά και εξαίσια, αποτελούν αριστουργήματα της νεοελλην

ικής ποίησης.

Στο κοινωνικό επίπεδο η ελληνική παραδοσιακή οικογέ

νεια είναι κλειστό κύτταρο, που τα μέλη του συνδέονται οργα

νικά μεταξύ τους από αδιάλυτο δεσμό, και που απαιτεί να παρα- 

μείνει άθικτο. Στη δημοτική ποίηση των νανουρισμάτων, όπως 

και στη μυθολογία, η μάνα είναι το πρόσωπο που κυριαρχεί στις 

συναισθηματικές και τις ηθικές επιπτώσεις της ζωής. Η μάνα 

είναι η ενσάρκωση του καυμού και της στοργής. Είναι η 

“χρυσομάνα”, η “χρυσοχέρα” που “τιμονεύει του σπιτιού το 

καράβι”, αυτή που συμπορεύεται σ ' όλες τις εκδηλώσεις της 

ζωής του παιδιού της.

Η μάνα είναι περισσότερο ακουμπισμένη στη ζωή, πι

στεύει περισσότερο στη ζωή σαν αυτοαγαθό, γιατί μεγάλο μέρος 

της ζωής της το περνά τρέφοντας και μεγαλώνοντας στα
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σπλάχνα της το έμβρυο και ενυφαίνοντας όνειρα για την προκο

πή του παιδιού της.

Αλλά και η οικογένεια χρωματίζεται από το συναίσθημα 

της αλληλεγγύης, της αγάπης και του ολοκαυτώματος. Η  

οικογενειακή αγάπη είναι η καλύτερη τροφή, στερεώνει τον 

άνθρωπο στη μικρή ηλικία για να αισθανθεί ότι περιβάλλεται 

από προστασία, την ώρα που προσπαθεί να τοποθετήσει τον 

εαυτόν του στο περιβάλλον και να καταλάβει ένα δικό του χώρο 

ζωής, σκέψης και δημιουργίας. Η οικογενειακή αγάπη ανοίγει 

όλους τους δρόμους προβληματισμού, σκέψης και ενέργειας. 

Κυρίως ανοίγει στο μικρό παιδί τον καθαρό ουρανό των 

ονείρων και τον ήπιο προγραμματισμό της ζωής του.

Μέσα στο κλίμα της οικογενειακής αγάπης σκαριάζεται η 

“Αργώ ”, για να πάνε τα παιδιά προς την Κολχίδα. Σ ' αυτή τη 

δύσκολη πορεία τα συντροφεύει, τα ενθαρρύνει, τα εμπνέει, τα 

καθοδηγεί η μάνα.

Αν η αγάπη μένει μέσα στο σπίτι, η ψυχή των παιδιών θα 

είναι βρύση χαράς και ευτυχίας. Το σπίτι με τη μάνα και τον 

πατέρα είναι το καλό χωράφι και ο ήπιος χώρος της χαράς και 

της ευλογίας, που κάθε παιδί τον θεωρεί δικό του. Εκεί, το 

αγγίζει η αγάπη της μάνας και του πατέρα και του δίνουν
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δυνάμεις αθάνατες σαν αυτές που έδωσε η Θέτιδα στο παλη- 

κάρι της τον Αχιλλέα.

Έξοχα η δημοτική ποίηση έχει νιώσει αυτή τη σημαντικό- 

τητα που εκφράζει η μάνα μέσα στην οικογένεια. Το νανούρισμα 

από τα μητρικά χείλη είναι το πιο αποτελεσματικό κλειδί που 

ανοίγει όλες τις πόρτες για την κανονική ψυχοσωματική, συν

αισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

Τα τυπικά νανουρίσματα, που αποσκοπούν προπαντός 

στο να κοιμήσουν το παιδί, είναι σύντομα και γεμάτα τρυφερούς 

ήχους και λέξεις. Έτσι, επενεργούν με πλήρη γλώσσα ανάμεσα 

στη μάνα και το παιδί, μέσα στον αληθινό χώρο της γλώσσας, 

και οι τρεις αυτοί παράγοντες ενοποιούνται.

Τα νανουρίσματα είναι λειτουργικά τραγούδια, που 

λέγονται από τη μάνα στο παιδί της, καθώς προσπαθεί να το 

κοιμήσει. Συγκεντρώνουν, λοιπόν πολύ σπουδαία στοιχεία: 

μάνα, παιδί, ύπνο, στοιχειακή γλώσσα, ηρεμία και ονειροπό

ληση, φυγή από την τυπική πραγματικότητα, με λίγα λόγια, τα 

νανουρίσματα είναι αφορμή για μια ιδιαίτερη μορφή ζωής 

μάνας -  παιδιού, που οργανώνει αρχέγονα και πάντα 

λειτουργικά στοιχεία. Έτσι, η γλώσσα τους είναι απλή και 

δυναμική προς κάθε σπουδαία γλωσσική μορφή.
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Τα νανουρίσματα κρατούν am  ρυθμό τους t 

στοιχειακή ίεττουργία της γλώσσας. Ό»ττ /a s .  υπάρχει σαν 

ανάπιιγμα mm βασικού τους νοήματος που ehm  πάντα

ρυθμικό. To νόημά m ac shm  ο ίδιος ο  ρυθμός στον οποίο m  

ρτθμικές θέσεις  if θέσεις am- λέξεων am  στίχο}. ο ι τόνοι, ο ι 

ήχοι. τα δομικά οχήματα, κ ά . είναι νοήματα. AT αυτά η διάθε

ση της μάνας κερνάει am  παιδί m αυτό κοιμάται. Μ ίνα και 

παιδί βρίσκονται. στην κυριο/εςια. μέσα στον κόσμο» και η 

γλώσσα ενοποιεί τα πάντα κτ έτσι φτάνει ανάμεσα τους σαν um  

εκδη/ωση ταιιης ενοποίησης

Μποροέμε να στηρίξουμε με βεβαιότητα ότι με την 

εργασία μας αυτή γνωρίσαμε τα κυρωτερα χαρακτηριστικά των 

ελληνικών νανουρισμάτων και χαρακτηριστικά σημεία από το 

πλαίσια ποιητικό στοτχ&ο που γεμίζει τους στίχους τους Αλλά 

το σημαντικότερο κέρδος που αποκομίσαμε είναι am μέσα από 

τις τρυφερές λαϊκές μελωδίες προορισμένες να αποκοιμίζουν το

>!U t. T/J‘ γνωρίσαμε ενα τομέα γεμάτο απο την ψαχαιογια των 

μεγάλων. Ένα τομέα γεμάτο από τη γόνιμη ποιητική παρουσία 

του μητρικού φίλτρουι από τις έγνοιες και τους καημούς του 

ιερού εκείνου προσώπου που βρίσκεται σκυμμένο πάνω στην 

κούνια, που σμίγει τα δάκρυα του και τα χαμόγελά του με τα
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δάκρυα και τα χαμόγελα του παιδιού, και που έχι το ζηλευτό 

προνόμιο ν ' ανκούει στο μαγικό όνομα Μ ά ν α .

Κλείνοντας την έρευνα γύρω από τα ελληνικά Νανουρί

σματα, αυτό που θέλουμε ιδιαίτερα να τονίσουμε είναι η έξοχη 

αρμονία, η αντιστοιχία και ομολογία που υπάρχει ανάμεσα στο 

λόγο και στο μέλος, στοιχεία που ενισχύουν το αισθητικό και το 

κοινωνικό συναίσθημα. Και όπως θα' λεγε ο Σεφέρης, “τα

δημοτικά κείμενα (...........) που μλονότι φαίνονται στοιχειώδη,

θα χρειάζεται, όσο περνά ο καιρός ολοένα και περισσότερη 

καλλιέργεια για να δεχτούμε τη διδαχή τους”1.

Τα χρειαζόμαστε περισσότερο σήμερα, γιατί ο θεσμός της 

οικογένειας έχει χάσει την παλιότερη συνεκτική και ενοποιό 

δύναμη. Έρευνες που έχουν γίνει σε παγκόσμια κλίμακα και 

διάσταση, καταγράφουν ένα γενικό κλυδωνισμό που απειλεί την

I οικογένεια με αποσύνθεση και κατακερματισμό.

Οι αντιψυχίατροι επίσης, κυρίως ο R. Laiang, ο D. 

Cooper και ο A. Esterson μιλούν για την καταπίεση που ασκεί η

I ίδια η οικογένεια στα μέλη της. Ο Cooper2 μάλιστα με ένα

I αναλυτικό και απαισιόδοξο τρόπο βλέπει πως ο θεσμός της
\ι
Iί ----------------------------------

'.Σεφέρης, Γ.,( 1984). Δοκιμές, A Ίκαρος. Αθήνα. Σελ. 70.
2. Cooper, D., Ψυχιατρική και Αντιψυχιατρική. Μεταφρ., κ. Χατζηδήμου -

I I. Ράλλη, εκδ., Ράππα. Αθήνα ,1974
j

!
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οικογένειας έρπει σ ’ ένα τούνελ αυτοκαταστροφής και αυτό- 

αναίρεσης. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος ενός από τα σημα

ντικά του βιβλία “Ο θάνατος της οικογένειας”.

Ο Ronald Laiang 1 θεωρεί το άτομο μέσα στην οικογε- 

| νειακή σύνταξη να αισθάνεται αγωνία και ανασφάλεια. Ταυτό- 

j σημες είναι οι απόψεις του Kierkegaard, του Heidegger και του 

ϊ Jean Paul Sartre, που υποστηρίζουν πως άτομα μέσα στη 

jj μικροκοινωνία της οικογένειας δεν έχουν λειτουργική συμφυϊα 

ij μεταξύ τους, αλλά συναντιούνται και συσχετίζονται εξαιτίας του 

 ̂ αμφίδρομου φόβου, της αγωνίας και της ενοχής.

Ι Σαν καταστάλαγμα των συμπερασματικών επισημάνσεων 

\ μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι μέσα από την ανάλυση και με-

Ιλέτη του περιεχομένου των νανουρισμάτων ανεδείχθηκε οτι:

1. τα νανουρίσματα πέρα από το ρυθμό και τη μελωδία
4I
I εμπερι-έχουν στοιχεία που φανερώνουν τους φόβους, τις
1

> αγωνίες, τις επιθυμίες και τους προβληματισμούς της μάνας για
ι-
ί αγωγή, μόρφωση και οικονομική αποκατάσταση του παιδιούί
·, της (επα-λήθευση της υπόθεσης ).

2. τα νανουρίσματα πέρα από το ρυθμό και τη μελωδία 

■ έχουν στοιχεία που φανερώνουν τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες και 

j ονεί-ρα της μάνας, αλλά και την προσπάθειά της να διαμορ-
ί· ----------------------------------------------
ί' Laiang R., Διχασμένος εαυτός. Εκδ., Καστανιώτη. Αθήνα 1977
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φώσει καταστάσεις και προϋποθέσεις, ώστε να γίνουν πραγμα

τικότητα από το παιδί της ( επαλήθευση της 2ης υπόθεσης)

3. το περιεχόμενο νανουρισμάτων εκφράζει τις κοινωνι

κές και οικονομικές καταστάσεις και τις ανάγκες μιάς συγκε

κριμένης εποχής, της εποχής που τργουδήθηκαν (επαλήθευση 

της 3ης υπόθεσης).

4. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο περιεχόμενο των να

νουρισμάτων και των ενεργειών και προσπαθειών της μάνας 

για μια διαπαιδαγώγηση του παιδιού της βασισμένη στο 

τρίπτυχο: θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Το όνειρο κάθε μάνας 

είναι να μεγαλώσει το παιδί της, να γίνει καλός άνθρωπος με 

πίστη στο θεό, με αγάπη για την πατρίδα του, να πολεμά γι' 

αυτή και να γίνει καλός οικογενειάρχης. Στοιχεία που περι- 

έχονται στα περισσότερα νανουρίσματα και στο επίκεντρο των 

σκέψεων της μάνας (επαλήθευση της 4ης υπόθεσης).

5. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες επιβίωσης 

του παιδιού και των ενεργειών και προσπαθειών της μάνας για 

την ικανοποίησή των. Θέλει η μάνα να εξασφαλίσει στο παιδί 

της ένα ευχάριστο περιβάλλον και όλες τις απαραίτητες 

συνθήκες, φροντίδα, αγάπη, στοργή, ασφάλεια, ώστε να γίνει 

γερό, δυνατό, ψηλό σαν κυπαρίσι, έξυπνο, με σιγουριά για τον

I
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εαυτόν του και αγάπη και ενδιαφέρον για τους άλλους (επα

λήθευση της 5ης υπόθεσης).

6. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες αναγνώ

ρισης και επιδοκιμασίας του παιδιού και των ενεργειών και 

προσπαθειών της μάνας για την ικανοποίησή των. Η  μάνα αφού 

με απλοχεριά δώσει αγάπη, στοργή, φροντίδα και ασφάλεια στο 

παιδί της και το μεγαλώσει, θέλει να το δεί δάσκαλο, δεσπότη, 

πρωθυπουργό, να μάθει γράμματα, να κτίσει σχολεία και εκ- 

κλησιές, να αποκτήσει πλούτη και να βοηθήσει τους φτωχούς, 

στοιχεία επιτυχίας, προόδου, αναγνώρισης και επιδοκιμασίας 

(επαλήθευση της (Ρς υπόθεσης)..
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Επίμετρο I

1 .
Νάνι, νάνι, το παιδί,

όσο ν ’ αποκοιμηθεί,
Έλα, ύπνε, ϋπνωσέτο 
και γλυκά ‘ποκοίμισέ τ .
Σύρ ’ το πέρα, στα χωράφια, 
να ξυπνάει με τ ’ αλΛφια 
Σύρ ’το πέρα, στα μαντράκια, 
να κοιμάται με τ ’ αρνάκια, 
να κοιμάται με τ'αρνάκια, 
να ξυπνάει με τα πουλάκια

Ήπειρος. ΓιόγκαςΑθ. X ., 671

2.

Κοιμήσου, σαββατόλουστο, την Κυριακή αλλασμένο, 

και τη Δευτέρα στο σκολειό σα μήλο μυρισμένο.

Νάνι, το πουλί, τ ’ αηδόν, 

τ ’ αλεξανδρινό παγώνι, 

νάνι, νάνι, το κανάρι, 

που το νου μου θα μου πάρει.

Πάργα. Αραβαντινός Π. σ. 131, Β 164 
Γιόγκας Αθ. X  , αρ. 677
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3.

Του παιδιού μ ’ εγώ το γάμο

Μάη κι Απρίλη θα τον κάμω,

Θα καλέσω νιούς και γέρους

τς αρχοντιάς τους καλυτέρους.

Θα καλέσω και το Σπάνια

να τ ’ αλλάξει τα στεφάνια,

και τη Ρήγαινα την ίδια,

να τ ’ αλλάξ’ τα δαχτυλίδια.

Π άργα. Αραβαντινός Π . ,  σ. 133 αρ.
172.1
4.

Κοιμήσου, που να σεχαρεί η μάνα που σ ’ εγέννα, 

κι ο κύρης οπού σ ’ έσπειρε να ιδεί παιδιά ‘πό σένα.

Έλ, ύπν ’, αγάλ ’ αγάλι 

στου μικρού μου το κεφάλι, 

έλα, ύπν ’, αγκάλιασέ το 

και γλυκ’ αποκοίμισέ το.

Π άργα. Αραβαντινός Π ., σ. 132, Δ 166 
Γιόγκας Αθ. X. αρ. 675

5.

Έλα, ύπνε, κι έπαρέ το, 

και γλυκαποκοίμισέ το .

Σύρ ’ το μες στον Μάη τ ’ αμπέλι 

και στου Μάη το περιβόλι,
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να του δώσ ’ ο Μάης λουλούδια 

κι ο περιβολάρης μήλχχ.

Νάνι, νάνι, το παιδάκι, 

που κοιμάται σαν τ ’ αρνάκι, 

νάνι, το γλυκό τ ’ αηδόνι, 

τ ’ αλχξανδρινό παγώνι.

Ιωάννινα. Αραβαντινός Π ., σ. 133, 175 
Γιόγκας Αθ. X . ,  681 (στ. 10 αίχξαντρινό)

6.

Ύπνε, που παίρνεις τα μικρά, έλα, πάρε και τούτο, 

μικρό μικρό σου το ‘δωκα, και μετγόλχ) φέρε μου το, 

μεγάλυο σαν ψη?Α βουνό, ίσιο σαν κυπαρρίσσ, 

κι οι k jm vo i του ν ’ απλώνονται σ ’ Ανατο)η και Δύση.

Π άργα. Πολίτης Ν.Γ. 148

7.

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου, 

κάτι να σου χαρίσω, 

να σου χαρίσω χάρισμα 

την Άρτα με τα Γιάννενα, 

την Άρτα με τα Γιάννενα, 

τη Χίο με τα καράβια, 

και την Κωνσταντινούπολη 

με τα μαργαριτάρια.
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Νάνι, νάνι, να μου κάνει 

και μ ’ αγγόνια να πεθάνει, 

νάνι, νάνι, ο γιός του Ρόύλη 

κι ο γαμπρός του Γκενεράλη.

Π άργα. Αραβαντινός Π ., σ .1 3 1 ,165 Γ.

8.
Κοιμάται το παιδάκι μο, 

κοιμάται σαν τ ’ αρνάκι, 

κοιμάται και ψιλό πανί 

γ-υφαίνεται στην Πόλ, 

κόφτουν του Ρήγα δουλαμά, 

του Πίσκοπου φελόνι, 

κόφτουν για τα Ρηγόπουλα 

ψιλά ποκαμισόπουλα, 

κόφτουν για το παιδάκι μου 

ποκάμισα ν ’ αλλάξει.

Ιωάννινα. Αραβαντινός Π., σ.132, ΣΤ. 168
ΓιάγκαςΑΘ. X ., 682

9.

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου 

και μοσκαναθρεμμένο μου, 

νόνα του, νανάκια του, 

ύπνος στα ματάκια του 

νάνα του και νάνα του,
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να μην το δείρ ’ η μάνα του,

να μην το δείρ ’ η μάνα του

και το μαλώσει ο τάτας του.

Πάργα. Αραβσνηνός Π ., σ. 131 ,Α .163  
ΓιάγκαςΑΘ. X ,  αρ. 674

10.
Κοιμάται τ ’ όμορφο παιδί και πώς να το ξυπνήσω,

δεν έχω μοσχοκάρυδα να το πετροβολήσω.

Κούνια, κούνα τον αθέρα,

την κα).ή μου θυγατέρα

κούνια, κούνα το αρνάκι,

το γλυκό μου το παιδάκι.

Ιωάννινα. ΑραβαντινόςΠ , σ. 132, Ε. 167 
ΓιάγκαςΑΘ. X  , αρ. 683

11.
Κουνιέται το γαρίφα)χ>, κουνιέται και τ ’ ασήμι, 

κουνιέται το παιδάκι μου με μια κλωνιά μπρεσίμι, 

έλα, ύπν ’, από τη Χίο, 

κοίμισέ μου το μικρό, 

νάνι, νάνι, το παιδάκι, 

το γλυκό μου τ ’ αηδονάκι 

άσπρο σαν τυρί χλωρό 

και σα ρόδο τρυφερό.

Πάργα. Αραβαντινός Π ., σ. 132 ,Η . 170 
ΓιάγκαςΑΘ. X  , αρ. 680
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Έλα Νύπνε μ ' και πάρε, γλυκύ, να το κοιμίσεις

και μέσ 'τον ύπνο του να με το συργιανίσεις.

Να μου το πας εδώ, να μου το πας εκεί, μέσα σε περιβόλια

να το γεμίσεις και τις τσέπαις του τρισντάφυ/ΐα και ρόδα.

Τα ρόδα νάν' της μάνας του, τα κρίνα της νονός του

και τ ’ άσπρα τριαντόψυ/jja νάναι της αφεντιάς του.

Ε. Σαραντή —Σταμούλη. “Από τα Θραχικά έθιμα”. 
Θ ρακικάΑ'.1928. σελ257

12.

13.

Κοιμήσου συ μικράκι μου και γω σε νανουρίζω,

και την κουνίτσα σου κουνώ, γλυκά και σε κοιμίζω

Σα σε κοιμήσω ύστερα στην Παναγιά σ ’ αφήνω,

στην Παναγιά και το Χριστό και στο φύλακ' αγγελύ σου,

για να σε προφυ/Λγουνε πάν' στο προσκέφαλό σου

Ε. Σαραντή -  Σταμούλη. “ Δημοτικά τραγούδια 
τη; Θράκης. Θραχικά. 1939 σελ.38

14.

Έλ, γ-ύπνε μ ’, πάρε το, 

Πανεγιά μου, κοίμισέ το, 

πόνε το στη Μάη τ ’ αμπέ).ια 

και στη Μάη τα τσαγιρέλλια, 

να το δώκ ’ ο Μάης τριφύλλι 

και η Πανεγιά κουλίκι 

κι ο Χριστός το δεκανίκι.
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Ανατολ Θράκη. Πετρόπουλος Δ., σ. 143, 
ΙΒΑρχείον Θρακικού Θησαυρού 7 , 193.

15.

Έλ, ύττνε, και πάρε το, Χριστέ, ‘ποκοίμισέ το,

πάν ’ το μες στον Μάη τ ’αμπέλι και στον Γιάνν ’ το περιβόλι

κόψε το ένα σταφύλι, δώσε το κι ένα καρπούζι.

Το σταφύλι να το φάει, το καρπούζι να το παίζει,

να κοιμάται σαν τ ’ αρνέλ ’, να ξυπνά σαμοσχαρέλ’.

Ανατολική Θράκη. Ιωάννου Γ. ,170  A 
ΘρακικάΑ, Σταμούλη Ελπ., σ. 138

16.

Κοιμάται το πουλάκι μου και πώς να το ξυπνήσω,

να πάρω διαμαντόπετρες να το πετροβολήσω.

Αν το ξυπνήσω με νερό, φοβούμαι μην ξυπνήσει,

να το ξυπνήσω με κρασί, φοβούμαι μη μεθύσει.

Θα το ξυπνήσω με φιλί, για να γλυκοξυπνήσει.

Καστανιές (Θράκης). Πρακτικά Β . Συμποσίου 
Λαογραφίας (συλ Μαμέλη Γ.)

17.

Κοιμήσου, που να σεχαρώ, που να σε δω μεγάλο, 

που να σε ιδώ στα γράμματα και δάσκαλο μεγάλο. 

Νάνι, νάνι, το μωρό μου, 

να ξυπνά το μοναχό μ ο υ .

Μάδυτος (Ανατ. Θράκης).
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18.

Η  Παναγία και ο Χριστός 

κ ι ' οι δώδεκα Ήοστόλοι 

να σου τη δίδουν την ευκή 

καματερή και σχόλη

Ε. Φραγκάκι, Συμβολή σταΛαογραφικά 
της Κρήτης. Αθήνα 1949. σελ 175

19.

Ω Παναγία Δέσποινα 

και Συ Κά/.υβιανή μου 

και Συ Κερασπηλιώτισσα 

βλέπετε το παιδί μου

Ε. Φραγκάκι, Συμβολή στα Λαογραφικά 
της Κρήτης. Αθήνα 1949. σελ 175

20.

Κοιμήσου, αγγελούδι μου κι ομορφοκαμωμένο,

κι όποια σε είπεν άσκημο, άσκημα ρούχα ας βάλχι,

ασκημονιό να παντρευτεί κι ασκημονιό να πάρει

κι ασκημονιοός κι ασκημονιές η άσκημη να κάμει.

Κρήτη.Κρητική Εστία 23-27, τεύχος 211, 
σ. 454, (Κριάρη αρ. 1)

21.

77ο πάνω από την κΜνη σου τρία δέντρα θα βάλω . 

Το ‘να να είναι ?£μονιά και τ ’ άλλο κυπαρίσσι 

και στο προσκεφσλ.άδι σου δροσομηλιάμε τ ’ άνθη.
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Ε λεμονιά, μη μαραθείς και, κυπαρίσσι, στέκε,

κι εσύ μηλιά, δροσομηλιά, κράτησε τον αθό σου,

ν ’ ανατραφεί ο γιούκας μου να φάει τον καρπό σου.

Κρήτη. Κρητική Εστία, τευχ. 211, σελ 
455,2

22.

Του παιδιού μου εγώ το γάμο 

μια Λαμπρή θα τόνε κάμω, 

που ‘ναι αβγά, που ‘ναι τυριά, 

που ‘ναι καθαρά ψωμιά, 

που ’ν ’τα παλικάρια αλέστα, 

για να ρίχνουν τα ντουφέκια, 

οι κοπέλες στολισμένες 

με τις κόκκινες κορδέλες 

θα καλέσω και θα πάρω 

και το βασιλιά κουμπάρο, 

θα κα)εσω το βεζίρη, 

για να κουβαλεί το ρύζι 

και τα τουρκοκόπελα, 

να πετάν τα κόκαλα.

Α ίγινα. Λαογραφία Γ ., σ. 491 , αρ. 1
(συλ Σεφερλή Π.Λ.)

23.

Νάνι, νάνι, στο γάμο του φτωχούς να μην καλέσει, 

μόνον παπάδες τσ ’ άρχοντες τσ ’όλο πραματευτάδες,
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να too ‘φχονται, να κοοβαλοόν τσάι όλοι να too φέρνουν 

τα γράσα με το φόρτωμα, τ ’ άλλα με τα καράβια,

\α  χτίζει σπίτια οψηλά με τα μαργαριτάρια.

Χίος .Κσννελόκης Κ ., σ, 212, αρ. 9

24.

Νάνι, ποο να σε δω παπά, ποο να σε δω δεσπότη, 

να μπαίνεις τσάι να λειτουργάς, να βγαίνεις να θυμιατίζεις 

να σ ’ ερωτοάν οι άρχοντες « Τι έχεις τσάι μοορίτζεις ».

Έχω τηνχάρτν αφ ’ τον θιόν τσ’ από την Παναγίαν, 

τσ’ αφ ’ το Αίεγαλοδόναμο την έχω την αξίαν

Χ ίος. ΚανείλάκηςΚ., σ. 212, αρΙΟ

25.

Κάμε, Χριστέ τσάι Παναγιά τσάι θρέψε το παιδί μοο, 

να /ιεγαλώαει, να θραφεί, καλά παιδί να γίνει.

Τύχη χρυσή ας %οο δίγετε τσάι φώτιση μεγάλη, 

να μάθει γράμματα πολ/ά τσάι φρόνιμο να γίνει, 

για να τσερδπζει χρήματα, παντού καλά να κάμνει.

ένα τσάι είκοσι σχολειά μ ’ αληθινούς δασκάλους, 

να μάθουν γράμματα οι πτωχοί, άνθρωποι να γενουνε, 

να μάθουν πως ‘ρφανέψαμεν από τους άρχοντάς μας, 

να μάθουν πως ξεχάσαμεν του γένους μας τα φρένα, 

πως ο καθείς μας χρεωστεί βοήθειαν να δίνει 

ειςτα σχολειά στις εκκλησίες τσάι στα ορφανεμένα.
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Χ ίος. Πολίτης Ν.Γ. 
Κσννελάκης Κ ., σ.211, αρ. 5

26.

Νάνι το κανακάρι μου, το καλυογεννημένο, 

που το ‘πιασαν οι άντζε)χ>ι, στα χέρια μου το δώσαν 

τσάι μου ‘παν πως ό τ’ ο Θεός το β)χ>γησ ’ απατός του, 

για να 'χει πήχυν το φτερό, καντάρι να ‘χει γνώση, 

χίλια κα).ά στο γένος μας να κάμει, να τα δώσει 

ν ’ αρχίσει από τα γράμματα, να κάμ ’ όλο σχολχία, 

να γένουν μάνες Χριστιανές καθώς ο Θιός το θέλει, 

να γένουν τσάι πατέρηδες καθώς μας παραντζέλλχι, 

να κάμουνε κα)Α παιδιά μ ’ αισθήματα, με φρένα, 

που σαν ιτηγαίνουνε a)Jjoh να είναι παινεμένα 

να ξέρουνε τα χρέη των, τα χρέη στους γονιούς των, 

τα χρέη εις το γένος μας τσάι σ ’ όλους τους ανθρώπους, 

να κάμνουν δυο, να κάμνουν τρία, να κάμνουνε χιλιάδες, 

χιλιάδες βεργετήματα )υογιών τσ ’ ανελογάδι, 

που να τ ’ αρέσει ο Θεός, να τα παινά ο κόσμος.

Χ ίο ς . Καννελάκης Κ ., σ. 212, αρ.9

27.

Κοιμήσου, γιέ μου, καλογιέ, όμορφε διωματάρη, 

για να γληγοροκοιμηθείς και για ν ’ αργοξυιτνήσεις, 

να μεγαλώσεις, να γενείς μεγόλυΟ παλικάρι, 

να κτενιστείς, να διαρμιστείς, να στολιστείς, ν ' αλλάξεις, 

ν ’ αρματωθείς με το σπαθί, με τ ’ αργυρό κοντάρι,
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να κσλλικέψεις τ ’ άλογο που περπατεί και δρέμει,

με τα σελλοχαλίναρα τα χρυσοκεντημένα,

με τ ’ ασημένια πέταλα και με τα φταρμιστήρια,

που στέκει και χιλιμιντρά στο πέργερο δεμένο.

Να πάγεις εις τον πόλεμο, να λιοντοπολεμήσεις,

μ ‘ούλους σου τους ακράνηδες, μ ’ ούλους τους στρατολάτες

κι εις όποιο πόλεμο βρεθείς, να βγεις κεφαλιωμένος,

να πάρεις χάρες και χαρές, χώρες, χωριά και κάστρα,

να βρεις και κόρην όμορφη, του ρήγα θυγατέρα,

να V ’ από ακριβή γενιά κι από μεγάλο σπίτι,

να ‘χει πύργους με μ 'λαμα και πύργους με λογάρι

και βάγες με τα ρεπαντιά να σε παρακρατούσι,

να φτεροριπιδίζουσι τη ν 'χτα σαν κοιμάσαι.

Κάρπαθος. Πετρόπουλος Δ., σ. 147, αρ. 8 
ΘέροςΆγις, σ. 134, αρ. 58 (στα ακριτικά

28.

Τσοιμήσου, παλικάρι μου, τσοιμήσου, κάμε νάνι,, 

με τον αφέντη το Χριστό τσάι με τον Αϊ-Γιάννη.

Ως σ ’ αγαπώ να σεχαρώ τσ ’ ως θέλω να μου ζήσεις 

τσ ’ ως σ ’ έχω μέσα στην καρδιά να μου πολυχρονίσεις.

Αντρέα, πλούσιο να σε ‘ω, ως πεθυμώ τσάι θέλω, 

τσάι να σε ‘ώ πρωθυπουργό ωτσά το Βενιζέλο.

Τσάι την Κωνσταντινούπολη, γιέ μου, να κατορτώσεις, 

οπού τα χέρια των Τουρκώ να την ελευτερώσεις.

Να πας με το Ελλενικό, με το σπαθί στο χέρι
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τσάι να περάσεις τα Στενά μέρα το μεσημέρι.

Να τα περάσεις τα Στενά, να μπεις μέσα στη Μπόλη,

τσάι θα φανείς, Αντρέα μου, να σε θαμάζουν ό?χ>ι.

Να πάρεις το φουσάτο σου μες στην Αγια-Σοφία,

να πάρεις ψάλ,τη τσάι παπά, να κάμεις λειτουργία.

Κάρπαθος. Μιχαηλίδης-Νουάρος Μ.Γ. 
Λαογρ,Συμμ. Καρπάθου, τομ. Α σ.106

29.

Όπου μου το ‘πεν άσχημο 

τ ’ άγουρο δαμάσκηνο, 

τσ ’ όγοιος δε μου τ ’ αγαπά 

πέντε μέρες να ‘ν ’ κακά, 

τσ’ έξι να ψυχομαχεί, 

στους εφτά να σηκωθεί 

να φάγ ’ αχλάδα να πνιγεί.

Χ ίος. Κανελλάκης Κ ,  σ. 210, αρ. 3

30.

Όποιος μου το ‘πεν άσκημο να σπείρει μη γιωργίσει, 

ξυλοκαρπιά στ’ αλώνι του και μόδι να γιψργίσει 

κι από το μόδι ναχρουστά τα τέσσαρα καφίζια 

και του γειτόνου του ψωμί και του δασκάλου πίτα.

Νίσυρος. Σακελλαρίδης Κ Ο .,σ . 117 αρ. 91

31.

Κόρη που σ ’είπεν άσκημη, ρούχ’ άσκημα να βάλει,
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μην κατελύσει τα φορεί, μη δει τους αλιμένει, 

πολυδοντιά στο σπίτι της και μόδιν ο σωρός της, 

κι από το μόδι να χρωστά ανάμισι πινάκι, 

και τον παπά μια λειτουριά και το βοσκό μια ιτίτα.

Ρόδος. Γνεντός Π ., 7

32.

Κόρη που σ ’ είπεν άσκημο, άσκημα ρούχ ’ ας βάλει,

μην κατελύσει τα φορεί, μη βάλει τα λιμένει.

Πολυδοντιά στο σπίτι της και μό(δ)ιν ο σωρός της.

Κι απού το μό(δ)ι να χρωστεί τ ’ ανάμισι πινάκι,

και του μπαμπά μια λειτριγιά και του βοσκού μια ιτίτα.

Κάρπαθος. Baud-Bovy S. τόμ. Β , 
αρ. 10

33.

Όποιος μου το ‘πεν άσχημο, άσχημα ρούχα ας βάλει,

μην κατελύσει τα φορεί, μη δει όσα λιμένει,

μη φά ’ του Μά ’ κιτριάγγουρο, τον Αύγουστο σταφύλι

κι απ ’ Αύγουστο ως Αύγουστο κακούς Αυγούστους να ‘χει

πολυδοντιά στο σπίτι του και μόδι ο σωρός του

κι από το μόδι να χρουστά τα τέσσερα καφίζια

και του Χριστού μια λουτρουγιά και του βοσκού μια ιτίτα.

Νίσυρος. Σακελλαρίδης Κ .Ο ., σ. 118, 
αρ. 92

34.

Έλα, γέρο, Α ϊ-Αια, 

να κοιμίσεις τα παιδιά.
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Είμαι γέρος, δεν μπορώ .

να κατέβω το βουνό.

Φώναξε την Παναγιάς

που γνωρίζει ‘που παιδιά.

Νάνι, νάνι, νάνι,

κι όπου το πονεί να γιάνει.

Έλα, ύπνε, ‘που τα δάση,

φέρ ’ του ύπνο να χορτάσει.

Σάμος. Λαογραφία IS, σ.228,10 
(Βρόντη Αν.)

35.

'Ύπνε μου στα ματάκια σου

η γεια μου στο κορμί σου

κ ι' η Παναγιά η Χρυσοίτηγή

να 'ναι πάντα μαζί σου

Λ. Κανακάρης, “ Λαογραφικά της 
Σίφνου: Τραγούδια αγάπης -  
Νανουρίσματα ” (1968), σελ. 63 7

36.

Παναγιά μου Βαγγελίστρα, 

γλέπε μού το μέραν νύχτα 

Έ)μ, Παναγιά Μεάλη, 

του παιδιού μου το κεφάλι 

Παναγιά μου Χαρτωμένη 

μια 'σαι μέσ’ στην Οικουμένη
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Σ. Καρανικόλας, “ Συμαϊκά )Μογρο
φήματα”, Λαογραφία, ΙΖ ’: Β ' (1958). 
Σελ.428.

37.

Χήνα μου, άπλωσ' τα φτερά να πλύνω του παιδιού μου, 

αϊτέ μου, τα φτερούγια σου ν ' απλόισω τ ' αγοριού μου, 

και συ, αηδόνι μου χρυσό, στην κούνια να καθήσεις, 

με τη γλοκιά σου τη φωνή να μου το νανουρίσεις, 

και σαν το ιδείς να κοιμηθεί, τα μάτια του να κλείσει, 

τρέξε τον ύπνο φώναξε να μου το σεργιανίσει.

Έλα, ύπνε, και πόρε το, πάν ' το στα περιβόλια 

και γέμισε τους κόρφους του τριαντάφυλλα και ρόδα, 

τα ρόδα θα είν ' της μάνας του και τ ' άνθη του κορού του 

και τα χρυσά τριαντάφυλλα θα είναι του νονού του.

Σάμος. Ν. Πολίτης

38.

Έλα, ύπνε, έπαρέ το 

και γλυκά αποκοίμισέ το, 

πόρε το στου Μάη τ ’ αμπέλι 

και στου Μάη το περιβόλι, 

να του δώσει ο Μάης μήλα 

κι ο περιβολόρης κίτρα.

Κέρκυρα. Μαρτζούκος Γ.Κ. 1
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39.

Έλα, ύπνε, κοίμισε το

κι όπου θέλεις πήγαινε το,

πάν ’ το εδώ, πάν ’ το εκε,

πάν’ το σ τ’ αγά την αυλή.

Να του δώσ ’ αγάς λεμόνι

κι η αγάδαινα κυδώνι,

κι η μικρή αγαδοπούλα

τα φλουριά με τη σακούλα.

Σάμος. Λαογραφία Κ Η , σ. 372,2 
(συλ Αγγελινάρα Γ.Κ.)

40.

Λουλούδια, λουλουδάκια, έπαρτέ με εκεί πέρα, 

να ιδώ τη θεία Ροδινή, τη μάνα μου φεγγάρι, 

να ιδώ και τον αφέντη μου στους κάμπους καβαλάρη, 

που λουλουδίζει η σκούφια του και λάμπουν τ ’ άρματά του 

κι ένα μικρό γαρούφαλο τριγύρω στα μαλλιά το υ .

Κέρκυρα. Μαρτζούκος Γ .Κ ., 2

41.

Έλα, ύπνε, έλα γεια, 

ελα, Χριστέ και Παναγιά. 

Νάνι, νάνι, νάνι του, 

ωσπου νάρτ’ η μάνα του 

απ’το Λαφνοπόταμο 

κι ‘πού το γλυκό νερό
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να του φέρει )χ>ύ)χ>υδα,

λυούλυουδα, τριαντάφυλλα

κι μοσκογαρίφαλα.

Σάμος. Λαογραφία IS, σ.228,11(συλ 
Βροντή Αν.)

42.

Κι αμ μου το φέρεις, ύπνε μου τρεις χώρες σου χαρίζω,

τημ Πόλαημ με το Γαλαχτάν, τηχ Χιομ με τα γαλυούνια

και τηγ Κωνσταντινούπολημ με τα κα)Λ της ούλα.

Ρόδος Λαογραφία Β ., σ. 455,4 (συλ 
Παπαϊωάννου Γ .)

43.

Ύπνε μου, πάρε το παιδί και πάλα φέρε μού το .

Σαν μου το φέρεις, ύπνε μου, τρεις χώρες σου χαρίζω

τη Βενετιά με τα φλουριά, τη Χίο με το λουάρι

και την Κωνσταντινούπολα] με το μαργαριτάρι.

Όλυμπος (Καρπάθου). Λαογραφία Κ Α , σ. 
238,1

44.

Νάνα, νάνο, νάνο, 

οσο να ‘ρθει η μάνα, 

να σου φέρει πέντε αβγά 

πέντε αβγά πέντε πουλιά 

και την κότα την παλιά 

να τη φάς τ'αποταχιά
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και τ ’ αρνί το κατσαρό, 

να το τρώς το δειλινό.

Αργυράδες (Κέρκυρας) , Λαογραφία I ,  σ. 
34,109 (συλ Μ.Ι.)

45.

Έπαρ ’ το, ύπνε, heap' το και πάλε φέρε με το,

μημ με το φέρεις μοναχό, μόνο με τον υγιό σου.

Κι αν δε θέλει ο γιούκας σου, στείλε το μαθητή σο,

κι αν δε θέλει ο μαθητή, φέρ ’ το ο απατός σου,

να σε χαρίσω μάλαμα, ασήμι και λοάρι

και την Κωνσταντινούπολη με το μαργαριτάρι.

Ρόδος. Λαογραφία ΙΑ , σ. 577 (συλ 
Βρόντη Λ.)

46.

Κι αν με το πάρεις, ύπνε μου, τρεις χώρες σε χαρίζω. 

Τρεις χώρες με τε τρία χωριά και τρία μοναστηράκια. 

Μες στα χωριά να κάθεσαι, στις χώρες να κοιμάσαι, 

και στα μοναστηράκια σου να ψαλλολειτουργάσαι.

Ρόδος. Γνευτός Δ ., 6

47.

Να μου το πάρεις, ύπνε μου, τρεις βίγλες θα του βάλω, 

τρεις βίγλες, τρεις βιγλάτορες, κι οι τρεις αντρειωμένοι. 

Βάλω τον Ήλιο στα βουνά, τον αετό στους κάμπους, 

τον κυρ Βοριά το δροσερό ανάμεσα πελάγου.

Ο Ήλιος εβασίλεψεν, ο αϊτός αποκοιμήθη
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κι ο κυρ Βοριάς ο δροσερός στης μάνας τοο πηγαίνει.

Γιε μ ’, ποο σουν χτες, που σουν προχτές, ποο ‘σοον 

την ά/Jj] νύχτα;

Μήνα με τ ’ άστρι μάλωνες, μήνα με το φεγγάρι, 

μήνα με τον αυγερινό, ποο ‘μεστ’ αγαπημένοι.

Μήτε γιε τ ’ άστρι μάλχανα, μήτε με το φεγγάρι, 

μήτε με τον αχτγερτνό, οπού ‘στ’ αγαπημένοι, 

χρυσόν άγιόν εβίγλαζα στην αργορή τοο κούνια.

Χ ίος. Πολίτης NJT. ,149

48.

Μωρό μου, στο βαβάλας σου τρία δέντρα θα φυτέψω,

εις την ζερβής σου φοινικιάν, εις τηδ δεξιά σου δάφνη

κι απάνω στο κεφάλις σοο τριανταφο/Μάμ με τ ’ άνθη.

Ρόδος. Λαογραφία Β, σ. 455J  
(σολ. Παπαϊωάννοο Γ.)

49.

Παιδάκι μου, στην κούνια σοο τρία δέντρα θα φυτέψω.

Το ‘να να λέσι μορσινιά τ ’ άλόα να λΛσι δάφνη, 

το τρίτο το καλύτερο τριανταφυλλιάμετ’ άνθη.

Να σείει άνεμος τη μορσινιά κι η μορσινιά τη δάφνη.

Κι η δάφνη την τριανταφυλλιά να σε ραντίζουν τ ’ άνθη.

Ρόδος. ΓνεοτόςΠ.

50.

Νάνι, τοο ρήγα το παιδί, τοο βασιλιά τ ’ σγγόνι, 

ποο ‘ρτε ‘ποο την Ανατολή το πετροχελιδόνι, 

ποο ' κάτσε κι εκελάδησε στης κόρης μας τη ζώνη.
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Ρόδος. Λαογραφία ΙΑ , σ.578 (σολ 
Βροντή Α .)

51.

Νάνι, νάνι θέλ. ’ να κάνει.

Νάνι, τοο ρήα το παιδί,

too βασιλαά τ ’ αγγόνι,

τζ’ άλλη μάνα το γέννησε

τζ’ άλλη το νανουρίζει.

Νάνι, νάνι θέλ’ να κάνει

τζ’ ότιΟΌ το πονεί να γιόνει.

Δωδεκάνησα. Λαογραφία ΙΖ , σ. 
28 2.α (σολ Νοτοπούλοο Δ.)

52.

Υιέ μου, καμαρώνω σε σαν η ελαά το φύλλο,

σαν η πλοομίστρα το πλουμί, σαν ο παπάς το γράμμα,

σαν η πρωτομαστόρισσα την πρώτη της μαθήτρα.

Ρόδος. Γνεοτός Π .

53.

Too λεβέντη μου το γάμο 

Λαμπριά θα τόνε κάμω, 

θα καλεσω νιοός και γέρους 

και παπαδοκαλογέρους, 

θα καλεσω και το Ράλλη, 

τον άγιό τοο Γκενεράλλι\, 

θα καλεσω και το Σπάνια 

να τ ’αλλάξει τα στεφάνια.
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Αργοράδες (Κερκύρας ). 
Λαογραφία I ,  σ. 3 4 , αρ. 112

54.

Κοιμήσου, γιε μου πρωτογιέ, και γιέ μου κανακάρη,

κι από την Πόλη κοπελιά θε να ‘ρτει να σε πάρει.

Κοιμήσου, γιέ μου, να τραφείς, γιέ μου, να μεγαλώσεις

και τα προικιά λιμένου σε, κι οι κόρες καρτερού σ ε .

Κως. Σπυριδάκης Γ.Κ. 
Περιστέρης Σ .Α ., σ.383

55.

Κι α δε φάουν κι αν δεν ιρθούν κι α δε κάμουν χαδάκια

κι α δε μα).αματώσουνι τ ’ Αι-Γιώργη τα σουκάκια,

τη κόρη μου δε παίρνουνι πόχει γλυκά ματάκια.

Σάμος. Αημητρίου Ν , σ.259, αρ. 
28

56.

Εγώ την πρωτοκόρη μου, αν έρτου, δεν τη δίνω, 

κι αν έρτου, δεν την ευλογώ και δεν την επαντρεύγω, 

κι αν δεν υπάν κι αν δεν έρπουν κι α δε διπλοσκοντάψουν 

κι α δε μου φέρουν άλογο να μου την καλλικέψου(ν), 

να βάλυουν και το σιζατέ να μου τη σεριανίσου, 

να φέρουν και της της φλουριά με το πανιέρι, 

να φέρουν και τ ’ αφέντη της τρικούβερτο καράβι, 

να ‘ναι ν-η πλώρη μάλ,αμα κι η πρύμη όλ ’ ασήμι, 

να ‘χει πανιά μεταξωτά κι αντένες ασημένιες, 

να ‘χει και ναύτες διαλεχτούς, Κασιώτες και ν-Υδραίους, 

και πάλι ναι και πάλ ’ οχί και πάλι δεν τη δίνω.
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Δωδεκάνησα. Λαογραφία Κ Η , 
σ.172 (Μ. Μιχαηλίδη (κληρονο
μικόν έθιμσν των κανακάρηδων)

57.

Νάνι τοο, m o να μου θραφεί, to μοο γενεί μεγάλο,

Να μοο γενεί τσάι της παντρειάς τσάι τ ’ αρραβωνιασμάτοΌ, 

να το βλχτγήσ ’ επίσκοπος, να του ’φχηθοόν χαχάδες 

να χιάσουν τσάι τα στέφανα οι χρώτοι βασύιάδες.

Χ ίος. Κανελλάκης Κ ., σ. 211 αρ. 6

58.

Νάνι, νάνι, στο γάμο τοο να βρέχει, να χιονίζει, 

τα χιόνι ‘ αλοόρια να γενοον τσ ’ οι χύτρες παξιμάδια, 

τσάι όλα τα χώματα της γης ατίμητα πετράδια

Χίος.Κσνελλάκης Κ ., σ. 211, αρ. 7

59.

Νάνι τοο, ια στοο γάμοο τοο θα βρέχει, θα χιονίζει.

Να *νι τα χιόνια αλεόρια κι τα χουτάμια λάδια 

κι τοο νιρό γλοκό κρασί να moov τα παλικάρια

Σάμος. Δημητρίοο Ν., σ.259, αρ.24

60.

Νάνε το, χοο να κοιμηθεί τον όχνον της υγειάς τοο, 

τον όχνον της αναθροφής και της μεγαλοσύνης, 

να κοιμηθεί, ν ’ ανεθραφεί, να καλομεγαλιόαει, 

να το παντρέψει η μάνα τοο στης Παναγιάς την τάβλα, 

τα γίδια μόρια να γενοόν κι οι πάχνες χχταρίδια 

και τοο κάτεργου τα κουκιά να γίνοοσι κουτάλια 

ια η θάλασσα γλοκό κρασί να πιουν τα παλικάρια.
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Νίσορος. Σακελλαρίδης Κ .Ο ., σ. 
117, αρ. 90

Νάνι, νάνι, στο γάμο του να σφάξουν τρία βουδάτσια,

Το ‘να να τρών ’ οι άρχοντες τσάι τ ’ άλλο οι παπάδες,

_ Το τρ 'το το καλύτερο οι μητροπολατάδες.

Χίος .ΚανελλΑκης Κ ., σ. 211 αρ. 8

62.

Κοιμήσου, γιε μου, καλογιέ, όμορφε, διωματάρι, 

για να γληγοροκοιμηθείς και για ν ’ αργοξυττνήσεεις, 

να μεγαλώσεις, να γενείς μεγάλο παλικάρι, 

να κτενιστείς, να διαρμιστείς, να στολ.ιστείς, ν ’ αλλάξεις, 

ν ’ αρματωθείς, με το σπαθί, με τ ’ αργυρό κοντάρι, 

να κολακέψεις τ ’άλογο, που περπατείκαι δρέμει, 

με τα σελοχαλάναρα τα χρυσοκεντημένα, 

με τ'ασημένια πέταλο και με τα φταρνιστήρια, 

που στέκει και χιλιμιντρά, στο πέργερο δεμένο.

Να πάγεις εις τον πόλεμο, να λιοντοπολεμήσεις,

Μ ’ ούλους σου τους ακράνηδες, μ ’ όλους τους στρατη-λάτες 

κι εις όποιον πόλεμο βρεθείς, να βγεις κεφαλιωμένος, 

να πάρεις χάρες και χαρές, χώρες, χωριά και κάστρα, 

να βρεις και κόρην όμορφη, του ρήγα θυγατέρα, 

να’ ν ’ από ακριβή γενιά κι από μεγάλο σπίτι, 

να’ χει πύργους με μάλαμα και πύργους με λονάρι 

και βάγιες με τα ρεπαντιά να σε παρακρατούσι, 

να φτεροριπιδίζουσι τη νύχτα σαν κοιμάσαι.

6 1 .
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Βασική βιβλιοθήκη, τόμος 47. 
Κάρπαθος

63.

Κοιμήσου φώς μου, κι ο Χριστός σου παραστέκει πλάι,

κοιμήσου κι η μανούλα σου την κούνια σου κουνάει.

Την κούνια σου την έστρωσα με μαλακό σεντόνι,

που το ‘πλυναν και το ‘καναν νεράιδες σαν το χιόνι,

στο πάπλωμά σου κέντησα αϊτούς να σε στολίζουν,

σου κέντησα μια Παναγιά σ τ’ αχνό προσκέφαλό σου

κι ακόμα την Αγιά Σόφιά να ‘ χεις στο μάγουλό σου.

Β.Δ Α ναγνωστόπουλος. Ανθολογία. 
Καρδίτσα

64.

Έχω κόρη έχω πίκρα 

γιατί μου ζητάνε προίκα.

Θα της δώσω για σεντούκι 

της χελώνας το καβούκι.

Θα της δώσω για λεφτά 

ένα κόσκινο κουκιά.

Μ. Μ ιχαήλ-Δέδε. Δημοτικά 
τραγούδια. Αθηναϊκά

65.

Φύσα αεράκι δροσερό μες στων δεντρών τα φύλλα, 

Πάρε τα ρόδα των ανθών κι απ' τη μηλιά τα μήλα, 

Και φέρ ’ τα στο παιδάκι μου, ιδέστε και πως κάνει, 

Ήσυχο νάνι -  νάνι.
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Άνοιξε νυχτολούλουδο, άνοιξε και μην κλείσεις,

Την όμορφη σου μυρωδιά, ώσπου να την ( ε )  χύσεις,

Για ιδέστε πώς κάνει, ήσυχο νάνι — νάνι.

Νάνι -  νάνι -  νάνι του ώσπου να ‘ρθει η μάνα του, 

απ'το δαφνοπόταμο κι από την κρυοβρύση, 

θα μας φέρει λούλουδια, λούλουδα τριαντάφυλλα 

και μοσχογαρύφαλλα.

Από το βιβλίο του Δ. Ράπτη. 
Δημοτικά τραγούδια Πρέβεζας

66.

Έα, ύπρε του γιαού

τσάι δροσιά του Μαλεβι,

τσάι γλυκά απομπακτσέ-νι,

ταν ημέραν ξύπνητσέ -  νι,

ως να μόλλη ο άφεγγη σοι,

να νι φέρει τα καούδια,

τα νυρίζοντα λαλούδια.

Κυνουρία. Λαογραφία Γ. ,σ. 494,1 
(συλ Σεφερλή Π.Δ )

67.
Έλα, ύπνε, ύπνωσέ το 

και γλυκά αποκοίμισέ το, 

ώσπου να ‘ρθει ο τάτας του 

κι ο καλός ο μπάρμπας του.

Να του φέρει κάτι τι,
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?χ>υκουμάκια στο χαρτί.

Να του φέρει κάτι κάτι,

ζαχαράτα στο κουτάκι.

Έ)μ , ύπνε, από την Πάτρα

κι αποκοίμα μου την πάπια.

Έ?μ , ύπνε, απ ’ την Αθήνα

κι αποκοίμα μου την χήνα .

Έ/μ, ύπνε, από την Πόλη

κι αποκοίμα μου την κόρη.

Έλα, ύπνε, από την Χίο

κι αποκοίμα μου το γιο.

Ηλεία. Λαογραφία ΙΕ , σ. 265,2 
(συλ Ψυχογιού Ντ. Δ.)

68.

Κοιμήσου και σαν σηκωθείς κάτι θα σου χαρίσω,

τη Σμύρνη και τη Βενετιά, τη Χίο με τα καράβια,

και την Κωνσταντινούπο?.η μ ’ ό2α τα παλακάρια.

Άργος. Λαογραφία Γ ., σ. 493 
(συλ. Σεφερλή Π.)

69.

Κοιμήσου ampi, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι, 

κοιμήσου, που να σεχαρεί ο νιός που θα σε πάρει.

Κοιμήσου, που παράγγει?Μ στην Πό)α\ τα χρυσά σου, 

στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου.

Κοιμήσου, που σου ράβουνε το πάπλωμα στην Πόλη, 

και σου το τε?χιώνουνε σαρανταδυό μαστόροι 

στη μέση βάνουν τον αετό, στην άκρη το παγώνι.
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Νόν, του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τ ’ αγγόν.

Κοιμήσου και παράγγειλα παπούτσια στον τσαγκάρη, 

να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι.

Κοιμήσου μες στην κούνια σου και στα παχιά πανιά σου, 

η Παναγιά η Δέσποινα να είναι συντροφιά σου.

Πελοπόννησος. ΠολίτηςΝ.Γ. ,153

70.

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου, κι εγώ σε νανουρίζω, 

κι εγώ την κούνια σου κουνώ και σε αποκοιμίζω.

Έλυα, ύττνε, από την Πόλη 

κι αποκοίμισε τ ’ αγόρι, 

έλυα, ύπνε, από τη Χίο 

κι αποκοίμισε το γιο.

Άργος. Λαογραφία Γ ., σ. 493,5 
(σολ. Σεφερλή Π.Δ.)

71.

Κοιμάτ’ ο ύπνος στα βουνά κι οι πέρδικες στα πλάγια,

Κοιμάται το παιδάκι μου στης μάνας του τα χάδια.

Έλυα, ύπνε, ύπνωσέ το

κι ελαφρά ‘ποκοίμισέ το .

Άργος. Λαογραφία Γ ., σ. 493, αρ. 
6 (σολ Σεφερλή Π.Δ.)

72.

Κοιμάται ο ήλιος στα βουνά κι η πέρδικα στα κλώνια, 

κοιμάται και ο Δράκος μου σε φουρφουρί σεντόνια.

Κοιμάται ο ήλιος στα βουνά κι η πέρδικα στα πλάγια, 

κοιμάται κι η Δρακούλα μου στ ’ αφράτα μαξιλάρια.
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Η λεία. Λαογραφία ΙΕ ., σ. 265 , 
αρ. 4 (σολ. Ψυχογιού Ντ.)

73.

Του παιδιού μου εγώ το γάμο 

μια Λαμπρή θελά τον κάμω, 

μια Λαμπρή, μια Κυριακή, 

μια χαρούμενη γιορτή, 

που ν ’ κουλούρια, που ν ’ αβγά, 

που ‘ναι και παχιά τ ’ αρνιά.

Θα καλέσω καλεστάδες 

ολο μητροπολιτάδες, 

θα καλέσω τον κατή, 

να σαρώνει την αυλή, 

θα καλέσω το βεζίρη, 

να σηκώνει το ττισκίρι, 

και τα τουρκοκόπελλα, 

να πετάν τα κόκαλα.

Καλαμάτα. Λαογραφία A , σ.414 
(σολ Φοίφα Ν.Λ.)

74.

Κοιμήσου συ μικρούλη μου κι η Μοίρα σου δουλεύει,

παλάτια φτιάνει ν ’ ανεβείς, χώρα να κατοικήσεις,

κι όλα του κόσμου τα καλά να τα κληρονομήσεις.

Άργος. Λαογραφία Γ., σ. 493, αρ. 7 
(συλ Σεφερλή Π.Δ.)

75.

Κοιμήσου, καλορίζικο και καλοτελειωμένο, 

που σ ’ έχ'αφέντης ο Χριστός καλά μελετημένο.
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Κοιμήσου, που να σεχαρεί η μάνα που σε γέννα

κι ο αφέντης οπού σ ’ έκανε να ιδεί καλό ‘πό σένα.

Ο ύπνος μου στα μάτια σου και η γεια μου στη χαρά σου

και η σγρυπνιά σου μετ’ αμέ να κάνουν τα προικιά σου.

Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γειά τα μεγαλτόνει

και η κυρά η Παναγιά τα καλοξημερώνει.

Πελοπόννησος. Ιωάννου Γ., σ. 
265,169*Λελέκος Μ. ,Επιόόρταον 
Λ , σ. 122

76.

Το παιδί μου πάει στην Αίνο 

Λεμονάκια φορτομένο, το παιδί μου 

Το παιδί μου πάει στην Πόρο 

Ποιόν Θα στείλχο να το πάρω;

Στέλνω τα χελιδονάκι, 

που ’ είναι γρ'ηγορο πουλΑκι 

στέλνω βάρκα με κουπιά 

παλακάρια διαλ£χτά 

να τραβάνε τα κουπιά 

να το πάνε στα νησιά 

που’ είναι τα γλυκά κρασιά

Πελοπόννησος, Β.Δ.
Αναγνωστόπουλος. Ανθολογία

77.

Αν κοιμηθείς, πουλόκι μου, τρεις χώρες σου χαρίζω, 

τρεις χώρες και τρία χωριά, τρία μοναστηράκια.
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Μες στα χωριά να κάθεσαι, στσι χώρες -να κοιμάσαι

και στα μοναστηράκια σου πα να ξεμολογάσαι.

Σμύρνη. Μικρασιατικά Χρονικά 2, 
σ. 371 , 10.

78.

Μην κ)αζις, πουλί, μην κ)Μίς, αρνί μ ’, κι εφτάς κι εμέν κ

σαν κλαις εσύ, κ).αίγω κι εγώ, κ).αϊει κι ο κόσμος όλον.

Κοτύωρα (Πόντου). Θέρος Ά γις, 
Β, σ. 129 , αρ. 617

79.

Έ)μ. ύπνε μου, πάρε το και φέρ ’ το με τη γεια του

και φέρ ’ το με τα κάΜ.η του και με την ομορφιά του .

Νάνι, που το ‘σττερνε αϊτός και που το εγέννα χήνα

και που το κοιλοπόναε μια χρυσοκαρδερίνα.

Τ ’ αγόρι μου είναι μά).αμα και το παιδί μου μέλι,

το σπλάχνο μου κρύο νερό που ιτίνουν οι αγγέλοι.

Σμύρνη. Μικρασιατικά Χρονικά 2, 
σ.371, αρ. 12

80.

Κάτω στο βαθύ τον κάμπο 

Κάνουν τα καβούρια γάμο 

Κ ι’ οι χελώνες πανηγύρι 

Κι ο σκαντζόχοιρος ο ρήγας 

Κάθεται στο κρεββατάκι,

Κάνει της αχιλώνας μ ά τι:

-Βρε σκαντζόχοιρε, βρε ρήγα 

Τι με ζήλεψες εμένα, 

τα ποδάρια τα σκασμένα
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το λαιμό το σκουριασμένο

Τρίκαλα. Β.Δ. Λναγνωστόπουλος.
Ανθολογία

81.

Αγια-Μαρίνα, κοίμισ’το 

κι Αγια-Σοφιά, νανούρισ’ το, 

έπαρ ’ το, πέρα γύρισ ’ το, 

να δει τα δένδρη πώς ανθούν, 

και τα πουλιά πώς κιλαδουν 

και πάλε σράφου, φέρε το, 

μην το γυρέψ ’ ο κύρης του 

και δείρει τους βαϊλους του, 

μην το γυρέψ ’ η μάνα του, 

και κλάψει και χολικιασθεί 

και πικραθεί το γάλα της.

Κύπρος .Fauriel CI. ,σ. 338,3

82.

Νανά, νανά το γιούδι μου 

και το παλικαρούδι μου.

Κοιμήσου, γιούδι μ ’ ακριβό, 

κι έχω να σου χαρίσω 

την Αλεξάνδρεια ζάχαρι 

και το Μισίρι ρύζι 

και την Κωνσταντινούπολή 

τρεις χρόνους να ορίζεις 

κι ακόμη άλλα τρία χωριά, 

τρία μοναστηράκια,
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στες χώρες σου κ ’ εις τα χωριά ,  

να πας να σεργιανίσεις, 

στα τρία μοναστήρια σου 

να πας να προσκυνήσεις.

Κύπρος. FaurielC .I., σ. 3 3 7 ,2

83.

Έλα, ύπνο, απ’τα κλαράκια

και δροσιά απ’ τα χορταράκια,

να υπνώσεις τα παιδάκια.

Έλα, ύπνο, ύττνωσέ το

και γλυκαποκοίμισέ το.

Έλα, ύπνο, απ’ τα βουνά

κι απ’ τα κρύα τα νερά.

Αγόριαννη (Παρνασσού). Σπανδω 
νίδη Ειρ. σ. 99, Ιωάννου Γ. 170 Β

84.

Το παιδί μου νανουρίζω, 

τρία κάστρα το χαρίζω, 

το Μεσίρι και την Πόλη 

και τη Σαλονίκη όλη.

Παγγαίο. ΓούσιοςΑστ. Δ ., σ. 84

85.

Γιόκα μ ’, όταν σ ’ έκανα, 

πώς δεν εξαπέτησα, 

πώς δεν έκανα φτερά, 

σαν του παγωνιού χρυσός 

να πετάξω στα βουνά;
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Επίμετρο II

( Κατάταξη των νανουρισμάτων κατά κατηγορία ανάλυσης)

Α '

Λ \1. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των φυσικώ ν/ 
βιολογικών ανάγκών του παιδιού

Α.1.1

Ύπνε μου, πάρε το παιδί και πάλι φέρε μου το .

Σαν μου το φέρεις, ύπνε μου, τρεις χώρες σου χαρίζω

τη Βενετιά με τα φλουριά, τη Χίο με το λουάρι

και την Κωνσταντινούπολη με το μαργαριτάρι.

Όλυμπος (Καρπάθου ). Λαογραφία 
ΚΔ , σ. 238,1

Α.1.2

Κι αμ μου το φέρεις, ύπνε μου τρεις χώρες σου χαρίζω,

τημ Πόλημ με το Γαλατάν, τηχΧιομ με τα γαλούνια

και τηγ Κωνσταντινούπολημ με τα καλά της ούλα.

Ρόδος.Λ αογραφία Β., σ. 455,4 
(σολ. Παπαϊωάννου Γ.)

Α.1.3

Έπαρ ’ το, ύπνε, έπαρ ’ το και πάλε φέρε με το, 

μημ με το φέρεις μοναχό, μόνο με τον υγιό σου.

Κι αν δε θέλει ο γιούκας σου, στείλε το μαθητή σου, 

κι αν δε θέλει ο μαθητής, φέρ ’ το ο απατός σου, 

να σε χαρίσω μάλαμα, ασήμι και λοάρι
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και την Κωνσταντινούπολη με το μαργαριτάρι.

Ρόδος. Λαογραφία Ι Α , σ. 577 
(σνλ Βρόντη Α.)

Λ. 1.4

Κι αν με το πάρεις, ύπνε μου, τρεις χώρες σε χαρίζω.

Τρεις χώρες με τε τρία χωριά και τρία μοναστηράκια.

Μες στα χωριά να κάθεσαι, στις χώρες να κοιμάσαι, 

και στα μοναστηράκια σου να ψαλλολειτουργάσαι.

Ρόδος. Γνευτός Δ . ,  6

A.1.S

Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι,

κοιμήσου, που να σεχαρεί ο νιός που θα σε πάρει.

Κοιμήσου, που παράγγειλα στην Πόλη τα χρυσά σου,

στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου.

Κοιμήσου, που σου ράβουνε το πάπλωμα στην Πόλη,

και σου το τελειώνουνε σαρανταδυό μαστόροι

στη μέση βάνουν τον αετό, στην άκρη το παγώνι.

Νάνι, του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τ ’ αγγόνι.

Κοιμήσου και παράγγειλα παπούτσια στον τσαγκάρη,

να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι.

Κοιμήσου μες στην κούνια σου και στα παχιά πανιά σου,

η Παναγιά η Δέσποινα να είναι συντροφιά σου.

Πελοπόννησος. Πολίτης 
Ν .Γ .,153

Α.1.6

Το παιδί μου νανουρίζω,
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τρία κάστρα το χαρίζω, 

το Μεσίρι και την Πόλη 

και τη Σαλονίκη όλη.

Παγγαίο. Γούσιος Αστ. Δ .,
σ. 84

Α.1.7

Κοιμήσου και σαν σηκωθείς κάτι θα σου χαρίσω, 

τη Σμύρνη και τη Βενετία, τη Χίο με τα καράβια, 

και την Κωνσταντινούπολη μ ’ όλα τα παλικάρια.

Άργος. Λαογραφία Γ ., σ.
493 (συλ Σεφερλή Π.)

Α.1.8

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου,

κάτι να σου χαρίσω,

να σου χαρίσω χάρισμα

την Άρτα με τα Γιάννενα,

την Άρτα με τα Γιάννενα,

τη Χίο με τα καράβια,

και την Κωνσταντινούπολη

με τα μαργαριτάρια.

Νάνι, νάνι, να μου κάνει

και μ ’ αγγόνια να πεθάνει,

νάνι, νάνι, ο γιός του Ράλλη

κι ο γαμπρός του Γκενεράλη.

Πάργα. Αραβαντινός Π ., σ.131, 
165 Γ.

Α.1.9

Αν κοιμηθείς, πουλάκι μου, τρεις χώρες σου χαρίζω.
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τρεις χώρες και τρία χωριά, τρία μοναστηράκια.

Μες στα χωριά να κάθεσαι, στσι χώρες να κοιμάσαι

και στα μοναστηράκια σου πα να ξεμολογάσαι.

Σμύρνη. Μικρασιατικά Χρονικά 2, 
σ. 371 , 10.

Α.1.10

Νανά νανά το γιοόδι μου 

και το πα/ακαρουδι μου.

Κοιμήσου, γιοόδι μ ’ ακριβό, 

κι έχω να σου χαρίσω 

την Αλεξάνδρεια ζάχαρι 

και το Μισίρι ρύζι 

και την Κωνστανπνοόπολιν 

τρεις χρόνους να ορίζεις 

κι ακόμη ά/Jja τρία χωριά, 

τρία μοναστηράκια, 

στες χώρες σου κ ’ εις τα χωριά 

να πας να σεργιανίσεις, 

στα τρία μοναστήρια σου 

να πας να προσκυνήσεις.

Κύπρος. FaurielCJ. , σ. 337,2

Α.1.11

Έλα, ύπνε υπνωσέ το 

m i γΐυκά αποκοίμισε το, 

ώσπου να ‘ρθειοτάταςτου
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κι ο καλός ο μπάρμπας του. 

Να του φέρει κάτι τι, 

λουκουμάκια στο χαρτί.

Να του φέρει κάτι κάτι, 

ζαχαράτα στο κουτάκι.

Έλα, ύπνε, από την Πάτρα 

κι αποκοίμα μου την πάπια. 

Έλα, ύπνε, απ’ την Αθήνα 

κι αποκοίμα μου την χήνα  

Έλα ύττνε, από την Πόλη 

κι αποκοίμα μου την κόρη. 

Έλα ύπνε, από την Χίο 

κι αποκοίμα μου το γιο.

Ηλεία. Λαογραφία ΙΕ , σ. 265,2 
(συλ Ψυχογιού Ντ. Δ.)

Α.1.12
Έλα ύπνε, έλα γεια 

ελα Χριστέ και Παναγιά. 

Νάνι, νάνι, νάνι του, 

ωσπου νάρτ ’ η μάνα του 

απ’ το Δαφνοπόταμο 

κι 'πού το γλυκό νερό 

να του φέρει λούλουδα 

λούλουδα τριαντάφυλλα 

κι μοσκογαρίφαλα
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Σ άμος. Λαογραφία I S , σ. 228,11 
(συλ Βρόντη Αν.)

Α.1.13

Νάνα, νάνα, νάνο, 

οσο να ‘ρθει η μάνα, 

να σου φέρει πέντε αβγά, 

πέντε αβγά, πέντε πουλιά, 

και την κότα την παλιά, 

να τη φάς τ'αποταχιά 

και τ ’ αρνί το κατσαρό, 

να το τρώς το δειλιν.

Αργυράδες (Κερκύρας),
Λαογραφία , σ. 34,109 (συλ. Μ.Ι.)

Α.1.14
Έλα, ύπνο, απ’ τα κλαράκια

και δροσιά απ’ τα χορταράκια,

να υπνώσεις τα παιδάκια.

Έλα, ύπνο, ύπνωσε το

και γλυκαποκοίμισέ το.

Έλα, ύπνο, απ’τα βουνά

κι απ’ τα κρύα τα νερά

Αγόριαννη (Παρνασσού). Σπανδω- 
νίδη Ειρ. σ. 99, Ιωάννου Γ. 170 Β

Α.1.15

Έλα Νύπνε μ ' και πάρε, γλυκά να το κοιμίσεις 

και μέσ' τον ύπνο του να με το σεργιανίσεις.
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Να μου το πας εδώ, να μου το πας εκεί, μέσα σε περιβόλια

να το γεμίσεις και τις τσέπαις του τριαντάφυλλα και ρόδα.

Τα ρόδα νάν ' της μάνας του, τα κρίνα της νονάς του

και τ ’ άσπρα τριαντάφυλλα νάναι της αφεντιάς του.

Ε. Σαραντή -  Σταμούλη. “Από τα 
θρακικάέθιμα ΘρακικάΑ' 
1928. σελ 257

Α.1.16

Έλα, ύπνε, έπαρέ το 

και γλυκά αποκοίμισε το, 

πάρε το στου Μάη τ ’ αμπέλι 

και στου Μάη το περιβόλι, 

να του δώσει ο Μάης μήλα 

κι ο περιβολάρης κίτρα.

Κέρκυρα. Μαρτζούκος Γ.Κ. 1

Α.1.17

Έλα, ύπνε, κι έπαρέ το, 

και γλυκαποκοίμισέ το.

Σύρ ’ το μες στου Μάη τ ’ αμπέλι 

και στου Μάη το περιβόλι, 

να του δώσ’ ο Μάης λουλούδια 

κι ο περιβολάρης μήλα.

Νάνι, νάνι, το παιδάκι, 

που κοιμάται σαν τ ’ αρνάκι, 

νάνι, το γλυκό τ ’ αηδόνι,
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τ ’ αλεξανδρινό Τΐαγώνι.

Ιωάννινα. Αραβαντινός Π., σ. 133, 
175.ΓιάγκαςΑΘ. X ., 681 (στ. 10 
αλεξαντρινό)

Α.1.18

Έλα , γ-ύπνε μ ’, πάρε το,

Πανεγιά μου, κοίμισε το,

πάνε το στη Μάη τ ’ αμπέ/Μχ

και στη Μάη τα τσαγιρέ/J ja ,

να το δώκ ’ ο Μάης τριφύ/Μ

και η Πανεγιά κου/ακι

κι ο Χριστός το δεκανίκι.

Ανατο/χκη Θράκη. Πετρόπου/ας 
Δ ., σ. 143, ΙΒΑρχείον Θρακικού 
θησαυρού 7 , 193.

Α.1.19

Έ/μ , ύπνε, και πάρε το, Χριστέ, ‘ποκοίμισέ το .

πάν ’ το μες στου Μάη τ ’ αμπέ/Λ και στου Γιάνν ’ το περιβόλι

κόψε το ένα σταφύ/j, δώσε το κι ένα καρπούζι.

Το σταφύλα να το φάει, το καρπούζι να το παίζει,

να κοιμάσαι σαν τ ’ αρνέλ ’, να ξυπνά σα μοσχαρέλ

Ανατολική Θράκη. Ιωάννου Γ ., 
170 Α θρακικάΑ , Σταμοόλη 
Ελπ., σ. 138
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Α.1.20

Μωρό μου, στο βαβάλας σου τρία δέντρα θα φυτέψω,

εις την ζερβής σου φοινικιάν, εις τηδ δεξιά σου δάφνη

κι απάνω στο κεφάλας σου τρισνταφυ)λιάμ με τ ’ άνθη.

Ρόδος. Λαογραφία Β. σ. 455,2 
(συλ Παπαϊωάννου Γ.)

Α.1.21
Παιδάκι μου, στην κούνια σου τρία δέντρα θα φυτέψω. 

Το ‘να να )χσι μυρσινιά, τ ’ ά)3χ> να )χσι δάφνη, 

το τρίτο το καλώτερο τριανταφυ/λιά μ ε τ ’ άνθη.

Να σείει άνεμος τη μυρσινιά κι η μυρσινιά τη δάφνη,

Κι η δάφνη την τριανταφυ)λιά, να σε ραντίζουν τ ’ άνθη.

Ρόδος. Γνευτός Π.

Α.1.22

‘Πο πάνω από την κ).ίνη σου τρία δέντρα θα βάλω.

Το ‘να να είναι )χμονιά και τ ’ ά)3χ> κυπαρίσσι 

και στο προσκεφα)Αδι σου δροσομηλιά με τ ’ άνθη.

Ε ϊχμονιά μη μαραθείς και, κυπαρίσσι, στέκε, 

κι εσύ μηλιά δροσομηλιά κράτησε τον αθό σου, 

ν ’ ανατραφεί ο γιούκας μου να φάει τον καρπό σου.

Κρήτη. Κρητική Εστία, τεοχ. 211, 

σελ. 455,2
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Α.1.23

Νάνι, νάνι, το παιδί, 

όσο ν ’ αποκοιμηθεί,

Έλα, ύπνε, ύπνωσέ το 

και γλυκά ‘ποκοίμισέ το.

Σύρ ’ το πέρα, στα χωράφια, 

να ξυπνάει με τ ’ αλάφια.

Σύρ ’το πέρα, στα μαντράκια, 

να κοιμάται με τ ’ αρνάκια, 

να κοιμάται με τ'αρνάκια, 

να ξυπνάει με τα πουλάκια.

Ήπειρος. ΓιόγκαςΑθ. X ., 
671

Α.1.24

Κοιμάται το παιδάκι μου, 

κοιμάται σαν τ ’ αρνάκι, 

κοιμάται και ψιλό πανί 

γ-υφαίνεται στην Πόλη, 

κόφτουν του Ρήγα δουλαμά, 

του Πίσκοπου φελόνι, 

κόφτουν για τα Ρηγόπουλα 

ψιλά ποκαμισόπουλα, 

κόφτουν για το παιδάκι μου 

ποκάμισα ν ’ αλλάξει.

Ιωάννινα. Αραβαντινός Π., σ .Ι32 , 
ΣΤ. 168
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Α.1.25

Αγια-Μαρίνα, κοίμισ ’ το 

κι Αγια-Σοφιά, νανοόρισ’ το, 

έπαρ ’ το, πέρα γύρισ ’ το, 

να δει τα δένδρη πώς ανθούν, 

και τα πουλιά πώς κι)χώούν 

και πάλε σράφου, φέρε το, 

μην το γυρέψ ’ ο κύρης του 

και δείρει τους βαϊλους του, 

μην το γυρέψ ’ η μάνα του, 

και κλάψει και χολικιασθεί 

και πικραθεί το γάλα της.

Κύπρος .Fauriel CI. ,σ. 338,3

Α.1.26

Έλα, γέρο, Αϊ-Αια,

να κοιμίσεις τα παιδιά.

Είμαι γέρος, δεν μπορώ

να κατέβω το βουνό.

Φώναξε την Παναγιά,

που γνωρίζει ‘που παιδιά.

Νάνι, νάνι, νάνι,

κι όπου το πονεί να γιάνει.

Έλα, ύπνε, ‘που τα δάση,

φέρ ' του ύπνο να χορτάσει..

Σάμος. Λαογραφία IS , σ .2 2 8 ,10 
(Βρόντη Αν.)
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Α.1.27

Χήνα μου, άπλωσ' τα φτερά να πλύνω του παιδιού μου, 

αϊτέ μου, τα φτερούγια σου ν ' απλώσω τ ' αγοριού μου, 

και συ, αηδόνι μου χρυσό, στην κούνια να καθήσεις, 

με τη γλυκιά σου τη φωνή να μου το νανουρίσεις, 

και σαν το ιδείς να κοιμηθεί, τα μάτια του να κλείσει,

. τρέξε τον ύπνο φώναξε να μου το σεργιανίσει.

Έλα, ύπνε, και πάρε το, πάν' το στα περιβόλια 

και γέμισε τους κόρφους του τριαντάφυλλα και ρόδα, 

τα ρόδα θα είν ' της μάνας του και τ ' άνθη του κυρού του 

και τα χρυσά τριαντάφυλλα θα είναι του νονού του.

Σάμος. Ν. Πολίτης

Α.1.28

Έα, ύπρε του γιαού

τσάι δροσιά του Μαλεβιού,

τσάι γλυκά απομπακτσέ-νι,

ταν ημέραν ξύπνητσέ -  νι,

ως να μόλλη ο αφέγγη σοι,

να νι φέρει τα καούδια,

τα νυρίζοντα λαλούδια.

Κυνουρία. Λαογραφία Γ. ,σ. 494,1 
(συλ Σεφερλή Π.Α.)

Α.1.29

Λουλούδια, λουλουδάκια, έπαρτέ με εκεί τώρα, 

να ιδώ τη θεία Ροδινή, τη μάνα μου φεγγάρι, 

να ιδώ και τον αφέντη μου στους κάμπους καβαλάρη, 

που λουλουδίζει η σκούφια του και λάμπουν τ ’ άρματά του
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κι ένα μικρό γαρούφαλο τριγύρω στα μαλλιάσου.

Κέρκυρα. Μαρτζούκος Γ .Κ , 2

Α.1.30

Έλα, ύπνε, κοίμισε το

κι όπου θέλεις πήγαινε το,

πάν ’ το εδώ, πάν ’ το εκεί,

πάν ’το σ τ’ αγά την αυλή.

Να τον δώσ ’ αγάς λεμόνι

κι η αγάδαινα κυδώνι,

κι η μικρή αγαδοπούλα

τα φλουριά με τη σακούλα.

Σάμος. Λαογραφία Κ Η , σ. 372,2 
(σνλ Αγγελινάρα Γ.Κ.)
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A. 2. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για ασφά/χια και προστασία

Α.2.1

Να μου το πάρεις, ύπνε μου, τρεις βίγ/χς θα του βόλχο, 

τρεις βίγλχς, τρεις βιγ/Ατορες, κι οι τρεις αντρειωμένοι.

Βά/χο τον Ήλιο στα βουνά, τον αετό στους κάμπους, 

τον κυρ Βοριά το δροσερό ανάμεσα πελάγου.

| Ο Ήλιος εβασί/εψεν, ο αϊτός αποκοιμήθη
ί
I κι ο κυρ Βοριάς ο δροσερός στης μάνας του πηγαίνει.
V

Γιε μ ’, που σουν χτες, που σουν προχτές, 

που ‘σουν την ά ϊΐη  νύχτα ;

Μήνα με τ ’ άστρι μάλχονες, μήνα με το φεγγάρι, 

μήνα με τον αυγερινό, που ‘μεστ’ αγαπημένοι.

Μήτε με τ ’ άστρι μά/.ωνα, μήτε με το φεγγάρι, 

μήτε με τον αυγερινό, οπού ‘σ τ’ αγαπημένοι, 

χρυσόν υγιόν εβίγλιζα στην αργυρή του κούνια.

Χίος. ΠολίτηςΝ.Γ. ,149

Α.2.2

Κοιμήσου συ μικράκι μου και γω σε νανουρίζω,

και την κουνίτσα σου κουνώ, γλυκά και σε κοιμίζω

Σα σε κοιμήσω ύστερα στην Παναγιά σ ' αφήνω,

στην Παναγιά και το Χριστό και στο φύ?.ακ' αγγε)Α σου,

για να σε προφυλΑγουνε πάν' στο προσκέφα/Α σου

Ε. Σαραντή -  Σταμούλη. “ Δημο
τικά τραγούδια της Θράκης. 
Θρακικά. 1939 σελ-38
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Α.2.3

Κοιμήσου αστρί κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι, 

κοιμήσου, που να σεχαρεί ο νιός που θα σε πάρει.

Κοιμήσου, που παράτγγεύο στην Πόλη τα χρυσά σου, 

στη Βενετία τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου.

Κοιμήσου, που σου ράβουνε το πάπλχομα στην Πόλη,

. και σου το τελειώνουνε σαρανταδυό μαστόροι 

στη μέση βάνουν τον αετό, στην άκρη το παγώνι.

Νάνι, του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τ’ αγγόντ 

Κοιμήσου και παράτ/γενα παπούτσια στον τσαγκάρη, 

να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι 

Κοιμήσου μες στην κούνια σου και στα παχιά πανιά σου, 

η Παναγιά η Δέσποινα να είναι συντροφιά σου.

Πελοπόννησος. Π ολίτηςΝ .Γ.,153

Α.2.4

Κοιμήσου, καλορίζικο και καλοτελειωμένο,

που σ ’ έχ 'αφέντης ο Χριστός καλό μελετημένο.

Κοιμήσο, που να σεχαρεί η μάνα που σε γέννα

κι ο αφέντης οπού σ ’έκανε να ιδείκαλά ‘πό σένα

Ο ύπνος μου στα μάτια σου και η γεια μου στη χαρά σου

και η αγρυπνιά σου μετ’ αμέ να κάνουν τα προικιά σου.

Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γειά τα μεγαλώνει

και η κόρά η Παναγιά τα καλοξημερώνει.

Πελοπόννησος. Ιωάννου Γ., σ. 265 
169Λ ΛελέκοςΜ. ,Επιδόρπιον A , 
σ. 122
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Α.2.5

Τσοιμήσου, πα/ακάρι μου, τσοψήσοο, κάμε νάνι,

με τον αφέντη το Χριστό τσάι με τον Αϊ-Γιάννη.

Ως σ ’ αγαπώ να σεχαρώ τσ ’ ως θέ/τυ να μου ζήσεις

τσ ’ ως σ ’ έχω μέσα στην καρδιά να μου πολυχρονίσεις.

Αντρέα π?χ>ύσιο να σε ‘ω, ως πεθυμώ τσάι θέλχο,

τσάι να σε ‘ώ πρωθυπουργό ωτσά το Βενιζέλ,ο.

Τσάι την Κωνσταντινούπο/Jj, γιέ μου, να κατορθώσεις,

οπού τα χέρια των Τουρκώ να την ελευτερώσεις.

Να πας με το Ejjxviko, με το σπαθί στο χέρι

τσάι να περάσεις τα Στενά μέρα το μεσημέρι.

Να τα ττεράσεις τα Στενά, να μπεις μέσα στη Μπόλη,

τσάι θα φανείς, Αντρέα μου, να σε θαμάζουν όλοι.

Να πάρεις το φουσάτο σου μες στην Αγια-Σοφία,

να πάρεις ψόύ.τη τσάι παπά, να κάμεις Υπουργία

Κάρπαθος. Μιχαηλίδης-Νουάρος 
Μ.Γ., Λαογρ.Συμμ. Καρπάθο, τομ. 
σ.106, ά

Α.2.6

Η  Παναγία και ο Χριστός 

κ ι ' οι δώδεκα Ήοστόλοι 

να σου τη δίδουν την ευκή 

καματερή και σχόλη.

Ε. Φραγκάκι, Συμβολή στα Λαο- 
γραφικά της Κρήτης. Αθήνα 1949. 
σελ 175
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Α.2.7

Ω Παναγία Δέσποινα 

και Συ Καλυβιανή μου 

και Σο Κερασπη/αώτισσα 

βλέπετε το παιδί μου.

Ε. Φραγκάοα, Συμβολή σταΛαο- 
γραφικά της Κρήτης. Αθήνα 1949. 
σ ε).175.

Α.2.8

Ύπνε μου στα ματάκια σου

η γεια μου στο κορμί σου

ια' η Παναγιά η Χρυσοπηγή

να 'ναι πάντα μαζί σου

Α, Κανακάρης, “ Ααογραφικά της 
Σίφνου: Τραγούδια αγάπης—Να
νουρίσματα” (1968), σελ~637.

Α.2.9

Παναμά μου Βαγγελίστρα,

γ/έπε μου το μέραν νύχτα

Έλα, Παναγιά Μεάλη,

του παιδιού μου το κεφάλα

Παναγιά μου Χαρτωμένη

μια σαι μέσ' στην Οικουμένη

Σ. Καρσνικόλας, “ Σνμαΐκά λαο
γραφήματα”, Λαογραφία, ΙΖ Ί Β ' 
(1958). Σελ.428.



235

Α.2.10

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου, κι εγώ σε νανουρίζω, 

κι εγώ την κούνια σου κουνώ και σε αποκοιμίζω.

Έ?χς ύπνε, από την Πόλη 

κι αποκοίμισε τ ’ αγόρι, 

έλα, ύπνε, από τη Χίο 

κι αποκοίμισε το γιο.

Ά ργος. Λαογραφία Γ ., σ. 493,5 
(συλ Σεφερλή Π.Α.)

Λ.2.11

Κοιμήσου, χαϊδεμένο μου

και μοσκαναθρεμμένο μου,

νάνα του, νανάκια του,

ύπνος στα ματάκια του

νάνα του και νάνα του,

να μην το δείρ ’ η μάνα του,

να μην το δείρ ’ η μάνα του

και το μαΐλόσει ο τάτας του.

Πάργα. Λραβαντινός Π., σ. 131, A  
163 Γιόγκας Αθ. X ., αρ. 674

Α.2.12

'Οπου μου το 'πεν άσχημο 

τ ’ άγουρο δαμάσκηνο, 

τσ ’ όγοιος δε μου τ ’ αγαπά 

πέντε μέρες να ‘ν ’κακά,
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τσ ’ έξι να ψυχομαχεί, 

στους εφτά να σηκωθεί 

να φάγ ’ αχλάδα να πνιγεί.

Χίος. Κανελλάκης Κ., σ. 210, αρ. 3

Α.2.13

Έλα, ύπνε, έλα γεια, 

ελα, Χριστέ και Παναγιά.

Νάνι, νάνι, νάνι του, 

ωσπου νάρτ ’ η μάνα του 

απ’ το Δαφνοπόταμο 

κι ‘πού το γλυκό νερό 

να του φέρει λούλουδα, 

λούλουδα, τριαντάφυλλα 

κι μοσκογαρίφαλα.

Σάμος. Λαογραφία IS , σ. 228,11 
(σολ Βρόντη Αν.)

\
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Α.3. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αγάπη και στοργή

Α.3.1

Κοιμάτ’ ο ύπνος στα βουνά κι οι πέρδικες στα πλάγια,

Κοιμάται το παιδάκι μου στης μάνας του τα χάδια.

Έλα, ύπνε, ύπνωσέ το

κι ελαφρά ‘ποκοίμισέ το.

Άργος. Λαογραφία Γ , σ. 493, αρ. 6 
(συλ Σεφερλή Π.Λ.)

Α.3.2
j

Υιέ μου, καμαρώνω σε σαν η ελιά το φύλλο,

σαν η πλουμίστρα το πλουμί, σαν ο παπάς το γράμμα,

σαν η πρωτομαστόρισσα την πρώτη της μαθήτρα.

Ρόδος. Γνευτός Π .

Α.3.3

Γιόκα μ ’, όταν σ ’ έκανα, 

πώς δεν εξαπέτησα, 

πώς δεν έκανα φτερά, 

σαν του παγωνιού χρυσά, 

να πετάξω στα βουνά ;

Αθήνα. Πολίτης Ν.Γ. 151

Α.3.4

Κοιμάται το πουλάκι μου και πώς να το ξυπνήσω, 

να πάρω διαμαντόπετρες να το πετροβολήσω.

Αν το ξυπνήσω με νερό, φοβούμαι μην ξυπνήσει, 

να το ξυπνήσω με κρασί, φοβούμαι μη μεθύσει.
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Θα το ςυτενήσω με φιλί, για να γ/Μκοςοπνήσει.

Καστανιές (Θράκης). Πρακτικά Β  
. Συμποσίου Λαογραφίας (σολ- 
Μαμέλ.η Γ.)

Α.3.5

Κοιμήσου, καλορίζικο και καλχπελοιωμένο,

που σ ’ έχ ’αφέντης ο Χριστός καλό μελοτημένο.

Κοιμήσου, που να σεχαρεί η μάνα που σε γέννα

κι ο αφέντης οπού σ ’ έκανε να ιδεί καλό ‘πό σένα

Ο ύπνος μου στα μάτια σου και η γεια μου στη χαρά σου

και η αγρυπνιά σου μ ετ’ αμέ να κάνουν τα προικιά σου.

Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γειά τα μεγαλώνει

και η κόρά η Παναγιά τα καλοξημερώνει.

Πελοπόννησος. Ιωάννου Γ., σ. 265 
1691 Αελεκος Μ. ,Επιδόρπιον A , 
σ. 122

Α.3.6

Έλχς ύπνε, ύπνωσε το 

και γ/οκά αποκοίμισέ το, 

ώσπου να ‘ρθει ο τάτας του 

κι ο καλός ο μπάρμπας του.

Να του φέρει κάτι τι, 

λουκουμάκια στο χαρτί.

Να του φέρει κάτι κάτι, 

ζαχαράτα στο κουτάκι.

Έλα, ύπνε, από την Πάτρα. 

κι αποκοίμα μου την πάπια 

Έλα ύπνε, απ’την Αθήνα
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κι αποκοίμα μου την χήνα. '  /α.*.<ζ··>.··λ ···,«
Έλα, ύπνε, από την Πόλη

κι αποκοίμα μου την κόρη.

Έλα, ύπνε, από την Χίο

κι αποκοίμα μου το γιο.

Ηλεία. Λαογραφία ΙΕ, σ.265,2 
(σολ Ψυχογιού Ντ. Δ.)
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A. 4. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αναγνώριση και επιδοκιμασία
Α.4.1

Υιέ μου, καμαρώνω σε σαν η ελιά το φύλλο,

σαν η πλουμίστρα το π)χ>υμί, σαν ο παπάς το γράμμα,

σαν η πρωτομαστόρισσα την πρώτη της μαθήτρα.

Ρόδος. Γνευτός Π .

Α.4.2

Έλο. ύπνε μου, πάρε το και φέρ ’ το με τη γεια του
| ν

και φέρ ’ το με τα κάλλ,η του και με την ομορφιά του.

Νάνι, που το ‘σπερνε αϊτός και που το εγένναχήνα

\ και που το κοιλοπόναε μια χρυσοκαρδερίνα.

Τ ’ αγόρι μου είναι μά).αμα και το παιδί μου μέλι,

το σπλάχνο μου κρύο νερό που ττίνουν οι αγγέ)χ>ι.

Σμύρνη. Μικρασιατικά Χρονικά 2, 
σ.371, αρ. 12

Α.4.3

Κοιμήσου συ μικρούλη μου κι η Μοίρα σου δουλχύει,

παλάτια φτιάνει ν ’ ανεβείς, χώρα να κατοικήσεις,

κι όλο. του κόσμου τα καλά να τα κληρονομήσεις.

Άργος. Λαογραφία Γ., σ. 493, αρ. 7 
(συλ Σεφερλή Π.Α.)

Α.4.4

Νάνε το, που να κοιμηθεί τον ύπνον της υγειάς του, 

τον ύπνον της αναθροφής και της μεγαλοσύνης, 

να κοιμηθεί, ν ’ ανεθραφεί, να καλομεγαλ,ώσει, 

να το παντρέψει η μάνα του στης Παναγιάς την τάβλο,
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τα γίδια μύρια να γενούν κι οι πάχνες πιταρίδια 

και του κάτεργου τα κουπιά να γίνουσι κουτάλαα 

κι η θάλασσα γλυκό κρασί να πιουν τα παλ.ικάρια.

Νίσυρος. Σακελλχψίδης Κ .Ο ., σ.
117, αρ. 90

Α.4.5

Ύπνε, που παίρνεις τα μικρά, έλχς πάρε και τούτο, 

μικρό μικρό σου το ‘δωκα, και μεγάλοι φέρε μου το, 

μεγάλω σαν ψηλή βουνό, ίσιο σαν κυπαρρίσσ, 

κι οι κλώνοι του ν ’ απλώνονται σ ’ Ανατολή και Δύση.

Πάργα. Πολίτης Ν.Γ. 148

Α.4.6

Κάμε, Χριστέ τσάι Παναγιά, τσάι θρέψε το παιδί μου,

να μεγαλώσει, να θραφεί, καλή παιδί να γίνει.

Τύχη χρυσή ας του δίγετε τσάι φώτιση μεγάλοι,

να μάθει γράμματα πολλή τσάι φρόνιμο να γίνει,

για να τσερδίτζει χρήματα, παντού καλή να κάμνει,

ένα τσάι είκοσι σχολειά μ ’ αλμθινούς δασκάλους,

να μάθουν γράμματα οι πτωχοί, ανθρώποι να γενούνε,

να μάθουν πως ‘ρφανέψαμεν από τους άρχοντάς μας,

να μάθουν πως ξεχάσαμεν του γένους μας τα φρένα

πως ο καθείς μαςχρεωστεί βοήθειαν να δίνει

εις τα σχολειό, στις εκκλμσιες τσάι στα ορφανεμένα

Χ ίος. ΠοΗτης Ν.Γ. Καννελήκης 
Κ ., σ.211, αρ. 5
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Λ.4.7

Νάνι το κανακάρι μου, το καλογεννημένο,

που το ‘πιασαν οι άντζελοι, στα χέρια μου το δώσαν

τσάι μου ‘παν πως ότ’ ο Θεός το βλόγησ ’ απατός του,

για να 'χει πήχυν το φτερό, καντάρι να ‘χει γνώση,

χίλια καλά στο γένος μας να κάμει, να τα δώσει

.ν ’ αρχίσει από τα γράμματα, να κάμ ’ όλο σχολεία,

να γένουν μάνες Χριστιανές καθώς ο Θιός το θέλει,

να γένουν τσάι πατέρηδες καθώς μας παραντζέλλει,

να κάμουνε καλά παιδιά μ ’ αισθήματα, με φρένα,

που σαν πηγαίνουνε αλλού να είναι παινεμένα

να ξέρουνε τα χρέη των, τα χρέη στους γονιούς των,

τα χρέη εις το γένος μας τσάι σ ’ όλους τους ανθρώπους,

να κάμνουν δυο, να κάμνουν τρία, να κάμνουνε χιλιάδες,

χιλιάδες βεργετήματα λογιών τσ ’ ανελογάδι, 
που να τ ’ αρέσει ο Θεός, να τα παινά ο κόσμος.

Χίος. ΚαννελάκηςΚ, σ. 212 , αρ.

Λ.4.8

Νάνι, που να σε δω παπά, που να σε δω δεσπότη, 

να μπαίνεις τσάι να λειτουργάς, να βγαίνεις να θυμιάτζεις 

να σ ’ ερωτούν οι άρχοντες « Τι έχεις τσάι μουρίτζεις ».

Έχω τηνχάριν αφ ’ τον Θιόν τσ ’ από την Παναγίαν, 

τσ ’ αφ’ το Μεγαλοδύναμο την έχω την αξίαν.

Χίος. Κανελλάκης Κ., σ. 212, 

αρ.10
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Α.4.9

Κοιμήσου, που να σεχαρεί η μάνα που σ ’ εγέννα,

κι ο κύρης οπού σ ’ έσπειρε να ιδεί παιδιά ‘πό σένα.

Έ/jo, ύπν’, αγά/.’αγ0)λ

στου μικρού μου το κεφάΐα,

έ)υα, ύπν ’, αγκά).ιασέ το

και γλυκ ’ αποκοίμισε το.

Πάργα. Αραβσντινός Π ., σ. 132, 
Δ 166. Γιόγκας Αθ. X. αρ. 675

Α.4.10

Κοιμήσου, κα)υορίζικο και κα)χαε)£ΐωμένο,

που σ ’ έγ ’αφέντης ο Χριστός κα/Α με)χτημένο.

Κοιμήσου, που να σε χαρεί η μάνα που σε γέννα

κι ο αφέντης οπού σ ’ έκανε να ιδεί κσ)Α 'πό σένα

Ο ύπνος μου στα μάτια σου και η γεια μου στη χαρά σου

και η αγρυττνιά σου μ ετ’ αμέ να κάνουν τα προικιά σου.

Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γειά τα μεγα?Α>νει

και η κόρά η Παναγιά τα κα)χ>ξημερώνει.

Πελοπόννησος. Ιωάννου Γ., σ.265, 
169*. Αελεκος Μ. ,Επιδόρπιον A , 
σ. 122

Α.4.11

Κοιμήσου, γιέ μου πρωτογιέ, και γιέ μου κανακάρη, 

κι από την Πό)τ\ κοπε).ιά Θε να ‘ρτει να σε πάρει. 

Κοιμήσου, γιέ μου, να τραφείς, γιέ μου, να μεγαΐχόσεις 

και τα προικιά λιμένου σε, κι οι κόρες καρτερού σε.
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Κως. Σποριδάκης Γ.Κ. Περίπτε
ρης Σ.Α. , σ.383

Α.4.12

Too παιδιού μ ’ εγώ το γάμο

Μάη κι Απρί/η Θα τον κάμω,

θα  καλζσω νιοός και γέρους

τς αρχοντιάς τους κα/ππεροος

θα  κα/Ισω και το Σπάνια

να τ ’ α/λΑςει τα στεφάνια,

και τη Ρήγαινα την ίδια, 
να τ ’ αλλΑξ’ τα δαχτο/άδια.

Π άργα. Αραβανττνός Π ., σ. 133 
αρ. 172.1. ΓιάγκαςΑΘ ., αρ. 678

Α.4.13

Too Ιεβέντη μου το γάμο 

Λαμπριά θα τόνε κάμω, 

θα καλχσω νιοός και γέρους 

και παπαόοκα/ΛΤ/έρους, 

θα κα/χσω και το Ράλλη, 

τον υγιό του Γκενεράλλιη, 

θα καλέσω και το Σπάνια 

να τ ’αλλάξει τα στεφάνια.

Αργοράδες (Κέρκυρας ).
Λαογραφία I ,  σ. 3 4 , αρ. 112
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Α.4.14

Του παιδιού μου εγώ το γάμο 

μια Λαμπρή θεΜ τον κάμω, 

μια Λαμπρή, μια Κυριακή, 

μια χαρούμενη γιορτή, 

που ν ’ κουλούρια, που ν ’ αβγά, 

που ‘ναι και παχιά τ ’ αρνιά.

Θα καλυέσω κσλεστάδες 

ολο μητροπολιτάδες, 

θα καλνέσω τον κατή, 

να σαρώνει την αυλή, 

θα καλέσω το βεζίρη, 

να σηκώνει το ττισκίρι, 

και τα τουρκοκόπελλα, 

να πετάν τα κόκαλα.

Καλαμάτα. Λαογραφία Λ , σ.414 
(συλ. ΦοίφαΝ,Α.)

Α.4.15

Του παιδιού μου εγώ το γάμο 

μια Λαμπρή θα τόνε κάμω, 

που ‘ναι αβγά που ‘ναι τυριά 

που ‘ναι καθαρά ψωμιά 

που ’ν ’ τα παλακάρια αλέστα, 

για να ρίχνουν τα ντουφέκια 

οι κοπέλες στολισμένες 

με τις κόκκινες κορδέλες
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θα καλέσω και θα πάρω 

και το βασιλιά κουμπάρο, 

θα καλέσω το βεζίρη, 

για να κουβαλεί το ρύζι 

και τα τοορκοκόιτελα, 

να πετάν τα κόκαλα.

Αίγινα. Λαογραφία Γ., σ. 491, αρ.1. 
(σολ Σεφερλή Π.Λ.)

» ’ν ' s .
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Hi. 5. Νανουρίσματα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση της 

ανάγκης για αυτοπραγμάτωση (επίτευξη ανώτερων στό

χων).
Α.5.1

Νάνι, του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τ ’ αγγόνι,

\ που ‘ρτε ‘που την Ανατολή το πετροχελιδόνι,

που ‘ κάτσε κι εκελάδησε στης κόρης μας τη ζώνη.

Ρόδος. Λαογραφία ΙΑ, σ. 578 
(συλ Βρόντη Α .)

- Α.5.2

Κοιμήσου, γιε μου, καλωγιέ, όμορφε διωματάρη, 

για να γληγοροκοιμηθείς και για ν ’ αργοξυπνήσεις, 

να μεγα).ώσεις, να γενείς μεγά).ο παλακάρι, 

να κτενιστείς, να διαρμιστείς, να στολιστείς, ν ’ αλλάξεις, 

ν ’ αρματωθείς με το σπαθί, με τ ’ αργυρό κοντάρι, 

να καλέικέψεις τ ’ ά/.ογο που περπατεί και δρέμει, 

με τα σε)έοχο)Αναρα τα χρυσοκεντημένα, 

μ ε τ ’ ασημένια πέταλα και με τα φταρμιστήρια, 

που στέκει και χιλιμιντρά στο πέργερο δεμένο.

Να πάγεις εις τον πόλχμο, να λιοντοπολεμήσεις, 

μ ‘ούλους σου τους ακράνηδες, μ ’ ούλους τους στρατολάτες 

κι εις όποιο πόλεμο βρεθείς, να βγεις κεφαλιωμένος, 

να πάρεις χάρες και χαρές, χώρες, χωριά και κάστρα, 

να βρεις και κόρην όμορφη, του ρήγα θυγατέρα, 

να 'ν ’ από ακριβή γενιά κι από μεγάλο σπίτι, 

να ‘χει πυργους με μ 'λαμα και πύργους με λογάρι
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και βάγες με τα ρεπαντιά να σε παρακρατοόσι,

να φτεροριπιδίζουσι τη ν'χτα σαν κοιμάσαι.

Κάρπαθος. Πετρόπουλος Α., σ.147 
αρ. 8 . Θέρος Άγις, σ.134, αρ. 58 
(στα ακριτικά )

Α.5.3

■Κάμε, Χριστέ τσάι Παναγιά, τσάι θρέψε το παιδί μου,

να μεγαλώσει, να θραφεί, καλώ παιδί να γίνει.

Τύχη χρυσή ας του δίγετε τσάι φώτιση μετγά).η,

να μάθει γράμματα ποΏΑ τσάι φρόνιμο να γίνει,

για να τσερδίτζει χρήματα παντού κα)Α να κάμνει,

ένα τσάι είκοσι σχο/£ΐά μ ’ α).ηθινούς δασκάλους,

να μάθουν γράμματα οι πτωχοί, ανθρώποι να γενούνε,

να μάθουν πως ‘ρφανέψαμεν από τους άρχοντάς μας,

να μάθουν πως ξεχάσαμεν του γένους μας τα φρένα

πως ο καθείς μας χρεωστεί βοήθειαν να δίνει

εις τα σχο)£ΐά στις εκκλησίες τσάι στα ορφανεμένα

Χ ίος. Πολίτης Ν.Γ. ΚαννελΑκης 
Κ. ,  σ.211, αρ. 5

A.S.4

Κοιμήσου, που να σεχαρώ, που να σε δω μετγό)χ>, 

που να σε ιδώ στα γράμματα και δάσκολω μεγάλο.

Νάνι, νάνι, το μωρό μου, 

να ξυπνά το μοναχό μου.

Μάδοτος (Ανατ. Θράκης).
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A.5.S

Νάνι το κανακάρι μου, το καλογεννημένο, 

που το ‘πιασαν οι άντζελοι, στα χέρια μου το δώσαν 

τσάι μου ‘παν πως ό τ’ ο Θεός το βλόγησ ’ απατός του, 

για να 'χει πήχυν το φτερό, καντάρι να ‘χει γνώση, 

χίλια καλά στο γένος μας να κάμει, να τα δώσει 

.ν ’ αρχίσει από τα γράμματα, να κάμ ’ όλο σχολεία, 

να γένουν μάνες Χριστιανές καθώς ο Θιός το θέλει, 

να γένουν τσάι πατέρηδες καθώς μας παραντζέλλει, 

να κάμουνε καλά παιδιά μ ’ αισθήματα, με φρένα, 

που σαν πηγαίνουνε αλλού να είναι παινεμένα 

να ξέρουνε τα χρέη των, τα χρέη στους γονιούς των, 

τα χρέη εις το γένος μας τσάι σ ’ όλους τους ανθρώπους, 

να κάμνουν δυο, να κάμνουν τρία, να κάμνουνε χιλιάδες, 

χιλιάδες βεργετήματα λογιών τσ ’ ανελογάδι, 

που να τ ’ αρέσει ο Θεός, να τα παινά ο κόσμος.

Χίος. Καννελάκης Κ., σ. 212, αρ.9 

Α.5.6

Τσοιμήσου, παλικάρι μου, τσοιμήσου, κάμε νάνι, 

με τον αφέντη το Χριστό τσάι με τον Αϊ-Γιάννη.

Ως σ ’ αγαπώ να σεχαρώ τσ ’ ως θέλω να μου ζήσεις 

τσ ’ ως σ ’ έχω μέσα στην καρδιά να μου πολυχρονίσεις.

Αντρέ, πλούσιο να σε ‘ω, ως πεθυμώ τσάι θέλω, 

τσάι να σε ‘ώ πρωθυπουργό ωτσά το Βενιζέλο.

Τσάι την Κωνσταντινούπολη, γιέ μου, να κατορτώσεις, 

απού τα χέρια των Τουρκώ να την ελευτερώσεις.
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Να πας με το Ελλενικό, με το σπαθί στο χέρι

τσάι να περάσεις τα Στενά μέρα το μεσημέρι.

Να τα περάσεις τα Στενά, να μπεις μέσα στη Μπόλη,

τσάι Θα φανείς, Αντρέα μου, να σε θαμάζουν όλοι.

Να πάρεις το φουσάτο σου μες στην Αγια-Σοφία,

να πάρεις ψάλτη τσάι παπά, να κάμεις λειτουργία.

Κάρπαθος. Μιχαηλίδης-Νουάρος 
Μ .Γ., Λαογρ.Συμμ. Καρπάθου, 
τομ. A , σ.106
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