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Πξνγελλεηηθή αγσγή
Απφ ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα
Πήδεζε ζηελ πινήγεζε Πήδεζε ζηελ αλαδήηεζε
Απηφ ην ιήκκα ρξεηάδεηαη επηκέιεηα ψζηε λα
αληαπνθξίλεηαη ζε πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο
νξζνγξαθηθήο θαη ζπληαθηηθήο πνηφηεηαο ή
κνξθνπνίεζεο.
Γίλεηε πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνη σο πξνο ην ηη
ρξεηάδεηαη ην ιήκκα κε {{επηκέιεηα|αίηην}} ή
ρξεζηκνπνηήζηε έλα πξφηππν φπσο ην
{{κνξθνπνίεζε}}.
Γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα, δείηε ηα ιήκκαηα πψο λα
επεμεξγαζηείηε κηα ζειίδα θαη ηνλ νδεγφ κνξθνπνίεζεο
ιεκκάησλ.
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
1 Πξνγελλεηηθή Αγσγή- Έλλνηα- Πεξηερόκελα
2 Αξρή ηεο Παηδαγσγηθήο ζηηο ξίδεο ηεο δσήο
o 2.1 Πξνγελλεηηθή Αγσγή είλαη ε αγσγή πνπ νη
γνλείο (από ηελ ζύιιεςε ηνπ παηδηνύ ηνπο είλαη
ήδε γνλείο) πξνζθέξνπλ ζην παηδί ηνπο πξηλ από
ηελ γέλλεζή ηνπ, από ηελ ζύιιεςε έσο ηελ
γέλλεζε, ζηηο ξίδεο ηεο δσήο ηνπ, κέζα από ηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
o 2.2 ’ απηή ηελ πξώηε, πξνγελλεηηθή θάζε ηεο
δσήο ηνπ παηδηνύ δνκείηαη όινο ν νξγαληζκόο ηνπ:
κπτθό, θπθινθνξηαθό, πεπηηθό, λεπξηθό ζύζηεκα παξαζπκπαζεηηθό θαη ζπκπαζεηηθό - εγθέθαινο,
θαξδηά, πάγθξεαο, ζπθώηη, όια, όξγαλα θαη
ιεηηνπξγίεο νξγαλώλνληαη θαη ηίζεληαη ζε θίλεζε.
Γηα ηελ νξζή δηάπιαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο είλαη
αλαγθαίν κεηέξα θαη παηέξαο, ε κεηέξα
πξνπαληόο, λα πξνζθέξνπλ ζηελ κειινγέλλεηε
ύπαξμε ηα πην αγλά πιηθά: εμίζνπ θπζηθά θαη
ςπρνπλεπκαηηθά (εηθόλεο, αθνύζκαηα, ζθέςεηο,
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ζπλαηζζήκαηα), ώζηε λα ηνπ επλνήζνπλ ηελ
θαιύηεξε επηινγή ηνπ πξώηνπ DNA (ζηελ
ζύιιεςε) θαη ηελ πιεξέζηεξε πγηή δηάπιαζε θαη
ιεηηνπξγία θαηά ηελ εγθπκνζύλε.
2.3 πλεηδεηνπνηώληαο ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ
γνλετθνύ ηνπο έξγνπ ζ’ απηή ηελ πξνγελλεηηθή
θάζε, ζα ξπζκίζνπλ έλαλ αξκνληθό ηξόπν δσήο,
από ηελ ζύιιεςε σο ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνύ
ηνπο, πξνζθέξνληαο ζ’ απηό κηα Πξνγελλεηηθή
Αγσγή: ζηέξεα ζεκέιηα γηα όιε ηνπ ηε δσή. Κη
εθείλνη ζα είλαη ππεξήθαλνη θαη επηπρηζκέλνη.
2.4 Ζ ζεκειηψδεο ζεκαζία ηεο Πξνγελλεηηθήο
Αγσγήο ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζην φηη παξεκβαίλεη
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο δφκεζεο ζψκαηνο θαη
ςπρηζκνχ, ζηα ζεκέιηα, ζηηο ξίδεο ηεο λέαο χπαξμεο.
Έηζη νηηδήπνηε πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηέξα, ηνλ
παηέξα ζ‟ απηή ηελ θάζε ηελ θάζε ηεο δσήο ηνπ
παηδηνχ (δηαηξνθή, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα,
αηζζεηήξηεο εληππψζεηο: αθνχζκαηα, επσδηέο….)
ζπκκεηέρεη θαη επεξεάδεη ηελ δηάπιαζε ηνπ ζψκαηνο
θαη ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ. ια απνηεινχλ εληππψκαηα
πνπ εγγξάθνληαη ζηελ θπηηαξηθή ηνπ κλήκε θαη
δεκηνπξγνχλ ηνλ απξηαλφ ραξαθηήξα ηνπ
(ραξάγκαηα).
2.5 Ζ Πξνγελλεηηθή Αγσγή βαζίδεηαη ζηηο
ελδειερείο έξεπλεο επηζηεκφλσλ ζπγρξφλσλ
ζπνπδαίσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, Ηαηξηθήο,
Βηνινγίαο, Γελεηηθήο, Φπρνινγίαο, απ‟ φιν ηνλ
θφζκν, νη νπνίεο έθεξαλ έλα λέν θσο ζηελ
πξνγελλεηηθή δσή θαη ηφληζαλ ηελ χςηζηε ζεκαζία
ηεο γηα ηελ Τγεία, ηελ Φπρηθή ηζνξξνπία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ πνπ ζα γελλεζεί αιιά
θαη ηνπ ελειίθνπ αλζξψπνπ πνπ απηφ ζα γίλεη.
2.6 Έθξεμε εξεπλψλ, βηβιίσλ, άξζξσλ, ζπλεδξίσλ,
εληζρχνπλ ζπλερψο απηά ηα ζπκπεξάζκαηα.
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2.7 Ζ ζχγρξνλε Γελεηηθή επηζηήκε (Δπηγελεηηθή)
εμεγεί φηη ην πεξηβάιινλ ηεο κήηξαο κεηέρεη ζηελ
δηακφξθσζε ηνπ γελεηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ παηδηνχ.
2.8 "Οι μέλλονηερ γονείρ είναι οι αληθινοί γενεηικοί
απσιηέκηονερ ηυν παιδιών ηοςρ... Αςηό ππέπει να ηο
μάθοςν", ηνλίδεη ν ακεξηθαλφο γελεηηζηήο Dr. Bruce
Lipton.
2.9 Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνγελλεηηθήο Αγσγήο
ηδξχζεθε γηα λα ρξεζηκεχζεη σο γέθπξα κεηαμχ ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ
κειιφλησλ γνλέσλ.
2.10 Απηέο νη γλψζεηο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, νη
νπνίεο ζπκπιένπλ κε ηελ παλάξραηα Διιεληθή
θηινζνθία, ηελ λενειιεληθή παξάδνζε θαη ηελ
παηεξηθή δηδαζθαιία, ζα δψζνπλ ζηνπο λένπο,
κέιινληεο γνλείο, ηα αλαγθαία εθφδηα, ψζηε λα
πξνρσξήζνπλ ζσζηά ζην πην ζπνπδαίν αλζξψπηλν
έξγν ηνπο, ηελ δεκηνπξγία ηεο Νέαο Εσήο.
2.11 Έηζη ην έξγν ηνπ γνληνύ δελ ζα είλαη πηα κηα
αλα-παξαγσγή: (επαλάιεςε ηπρόλ γελεηηθώλ θαη
γνληθώλ αηειεηώλ θαη αδπλακηώλ) αιιά αιεζηλή
δεκηνπξγία.
2.12 Πξνεηνηκαζία ηνπ δεπγαξηνύ, κειιόλησλ
γνλέσλ γηα ηελ ύιιεςε. Οη γνλείο
δηακνξθώλνπλ ζηνπο ελλέα κήλεο ηεο θύεζεο
πγεία, ραξαθηήξα θαη ραξίζκαηα ηνπ παηδηνύ,
απξηαλνύ ελειίθνπ
2.13 σθξάηεο: «Μεηά ηελ γέλλεζε είλαη αξγά!»
2.14 Δγθπκνζύλε - Επγσηό - Έκβξπν - Εεπγάξη,
Έγθπνο, Μέιισλ παηέξαο - Τγεία - Πξόιεςε ηνπ
εκβξύνπ
2.15 Ζ Αγσγή ηνπ Παηδηνύ μεθηλά από ηελ
ζύιιεςε
2.16 Θέκαηα
2.17 Πξνγελλεηηθή Αγσγή: Πεξηερφκελα
2.18 Έλλνηα- Μέιινληεο γνλείο, νη πξψηνη
παηδαγσγνί ηνπ παηδηνχ-εκβξχνπ.
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2.19 Γη απηφ θαη πξέπεη απηνί λα εθπαηδεπζνχλ
2.20 Ζ αγσγή ηνπ αλζξψπνπ μεθηλά απφ ηελ
ζχιιεςε
2.21 Δλλέα κήλεο γηα πγηή θαη ραξηζκαηηθή λέα
γεληά!
2.22 Αηζζήζεηο θαη αηζζεηήξηα βηψκαηα ηνπ
εκβξχνπ
2.23 πλαηζζήκαηα θαη Φπρηθά Βηψκαηα ηνπ
εκβξχνπ
2.24 Με πνην ηξφπν άξαγε ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο
εγθχνπ πεξλάεη ζην έκβξπν;
2.25 Κπηηαξηθή κλήκε – Δπηγελεηηθή - Νεπξψλεο
Καζξέπηεο- Μέζσ ηνπ λεξνχ -Οη λεπξψλεο
θαζξέπηεο, λέα αλαθάιπςε ηεο λεπξνεπηζηήκεο
2.26 Ζ κνξθνπνηεηηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ζην πγξφ ζηνηρείν… θαη ζην έκβξπν
2.27 Πξνγελλεηηθή Αγσγή θαη Αξραία Διιάδα:
Καιιηγέλεηα, Δπγνλία, Καιιηηερλία, Δπηεθλία ζηνλ
Αξραηνειιεληθφ Κφζκν
2.28 χιιεςε, εγθπκνζχλε, ζειαζκφο, ζχκθσλα κε
ηελ νξζφδνμε παξάδνζε θαη ηηο δηδαρέο ησλ Αγίσλ
Πνξθπξίνπ θαη Παΐζίνπ,
2.29 Ζ αιήζεηα ηεο Πξνγελλεηηθήο παηδαγσγίαο ζηα
ηεξά θείκελα
2.30 Γέθα ρξπζνί θαλφλεο γηα ην δεπγάξη, κέιινληεο
γνλείο γηα κηα σξαία νηθνγέλεηα θαη κηα επηπρέζηεξε
θνηλσλία
2.31 Γέθα ρξπζνί θαλφλεο γηα ην δεπγάξη, θαη ηελ
έγθπν… ζε κηα θαη κηζή ζειίδα! Δίζαη ππεξήθαλε
πνπ γίλεζαη κεηέξα;
2.32 Ο ξφινο ηνπ παηέξα ζην πξψην – πξνγελλεηηθφ
ζηάδην ηεο δσήο -Τγηεηλή δηαηξνθή ηνπ δεπγαξηνχ
θαη ηεο εγθχνπ
2.33 Ζ ζπνπδαία παηδαγσγία ηεο κνπζηθήο
2.34 Ζ κνπζηθή αγσγή αξρίδεη πξηλ απφ ηε γέλλεζε
2.35 Ήιηνο, θσο, ρξψκαηα ζηα ζεκέιηα ηεο δσήο
ρηίδνπλ πγηή θαη θσηεηλφ άλζξσπν
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2.36 Ζ εγθπκνζχλε θαη ηα επηά ρξψκαηα ηνπ
νπξαλίνπ ηφμνπ
o 2.37 ηαλ ε Πξνγελλεηηθή Αγσγή γίλεηαη πξάμε
3 Μέιινληεο γνλείο, νη πξώηνη παηδαγσγνί
4 ύιιεςε, εγθπκνζύλε, έκβξπν, εκβξπηθή δσή
Πξνγελλεηηθή Αγσγή: Πξόιεςε, Αγσγή Τγείαο
o 4.1 Πνηνο όκσο ζα πιεξνθνξήζεη ηελ έγθπν, ην
δεπγάξη γηα ηνλ ηδηαίηεξν απηόλ ζεκειηώδε ξόιν
ηνπο; Πνηνο ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηελ
Γνλετθόηεηα, δειαδή γηα ην πώο ζα
πξνεηνηκαζζνύλ γηα λα δήζνπλ ηελ ζύιιεςε θαη
ηελ εγθπκνζύλε; ε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο,
Καλαδά, Αθξηθήο ελεξγνπνηνύληαη ζσκαηεία
πξνγελλεηηθήο αγσγήο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε
παγθόζκην νξγαληζκό, θαη έρνπλ ηάμεη σο ζθνπό
ηνπο λα πξνζθέξνπλ απηήλ ηελ ελεκέξσζε ζην
δεπγάξη, ζηελ έγθπν, ζηνπο λένπο, ζηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο
θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, ζην επξύ θνηλό. Θα
ήηαλ βέβαηα επθηαίν απηή ε πξώηε αγσγή ηνπ
αλζξώπνπ λα απνηειέζεη κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο
γηα ηελ γνλετθόηεηα, θαη λα εληαρζεί ζηνπο
ζεζκνύο θάζε ρώξαο θαη πξνπαληόο ζηα ζρνιηθά
πξνγξάκκαηα. Έλα-δύν καζήκαηα,
ππνζηεξηδόκελα από κεξηθέο ζειίδεο ζα ήηαλ
αξθεηέο. Θα ήηαλ επίζεο επθηαίν ε ελεκέξσζε
απηή λα εληαρζεί ζηα Λεμηαξρεία, ζηηο θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, ζηα Μαηεπηήξηα, ζ’όινπο
ηνπο Οξγαληζκνύο γηα λένπο, ζηνπο θξαηηθνύο θαη
δεκνηηθνύο ζεζκνύο.
5 Ζ αγσγή ηνπ αλζξώπνπ μεθηλά από ηελ ζύιιεςε!
6 Δλλέα κήλεο γηα πγηή θαη ραξηζκαηηθή λέα γεληά! ΤγείαΠξφιεςε, Αγσγή Τγείαο, Καιιηγέλεηα,
7 Αηζζήζεηο θαη αηζζεηήξηα βηώκαηα ηνπ εκβξύνπ
o 7.1 Οη αηζζήζεηο ηνπ εκβξύνπ
8 πλαηζζήκαηα θαη Φπρηθά Βηώκαηα ηνπ εκβξύνπ
o 8.1 Οη ςπρηθέο εκπεηξίεο ηνπ εκβξύνπ
o
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8.2 – Νεπξώλεο – θαζξέπηεο
o 8.3 Οη λεπξώλεο θαζξέπηεο, λέα αλαθάιπςε ηεο
λεπξνεπηζηήκεο
o 8.4 Ζ κνξθνπνηεηηθή επίδξαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην πγξφ ζηνηρείν… θαη ζην έκβξπν
9 Πξνγελλεηηθή Αγσγή θαη Αξραία Διιάδα
10 Καιιηγέλεηα, Δπγνλία, Καιιηηεθλία, Δπηεθλία ζηνλ
Αξραηνειιεληθφ Κφζκν
11 Πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ δεκηνπξγία σξαίσλ
απνγφλσλ
12 ύιιεςε, εγθπκνζύλε, ζειαζκόο ζηηο Γηδαρέο ησλ
Αγίσλ Πνξθπξίνπ θαη Παΐζίνπ,
13 π. σθξνλίνπ ηνπ Έζζεμ θαη ηνπ Μεηξνπνιίηνπ
Κύκεο θαη Υίνπ Παληειεήκνλνο Φσζηίλε
14 Ζ αιήζεηα ηεο Πξνγελλεηηθήο παηδαγσγίαο κέζα
από ηα ηεξά θείκελα
o

Πξνγελλεηηθή Αγσγή- Έλλνηα- Πεξηερόκελα
Αξρή ηεο Παηδαγσγηθήο ζηηο ξίδεο ηεο δσήο
Πξνγελλεηηθή Αγσγή είλαη ε αγσγή πνπ νη γνλείο (από ηελ
ζύιιεςε ηνπ παηδηνύ ηνπο είλαη ήδε γνλείο) πξνζθέξνπλ ζην
παηδί ηνπο πξηλ από ηελ γέλλεζή ηνπ, από ηελ ζύιιεςε έσο
ηελ γέλλεζε, ζηηο ξίδεο ηεο δσήο ηνπ, κέζα από ηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
’ απηή ηελ πξώηε, πξνγελλεηηθή θάζε ηεο δσήο ηνπ
παηδηνύ δνκείηαη όινο ν νξγαληζκόο ηνπ: κπτθό,
θπθινθνξηαθό, πεπηηθό, λεπξηθό ζύζηεκα παξαζπκπαζεηηθό θαη ζπκπαζεηηθό - εγθέθαινο, θαξδηά,
πάγθξεαο, ζπθώηη, όια, όξγαλα θαη ιεηηνπξγίεο
νξγαλώλνληαη θαη ηίζεληαη ζε θίλεζε. Γηα ηελ νξζή
δηάπιαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αλαγθαίν κεηέξα θαη
παηέξαο, ε κεηέξα πξνπαληόο, λα πξνζθέξνπλ ζηελ
κειινγέλλεηε ύπαξμε ηα πην αγλά πιηθά: εμίζνπ θπζηθά θαη
ςπρνπλεπκαηηθά (εηθόλεο, αθνύζκαηα, ζθέςεηο,
ζπλαηζζήκαηα), ώζηε λα ηνπ επλνήζνπλ ηελ θαιύηεξε
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επηινγή ηνπ πξώηνπ DNA (ζηελ ζύιιεςε) θαη ηελ
πιεξέζηεξε πγηή δηάπιαζε θαη ιεηηνπξγία θαηά ηελ
εγθπκνζύλε.
πλεηδεηνπνηώληαο ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ γνλετθνύ ηνπο
έξγνπ ζ’ απηή ηελ πξνγελλεηηθή θάζε, ζα ξπζκίζνπλ έλαλ
αξκνληθό ηξόπν δσήο, από ηελ ζύιιεςε σο ηελ γέλλεζε ηνπ
παηδηνύ ηνπο, πξνζθέξνληαο ζ’ απηό κηα Πξνγελλεηηθή
Αγσγή: ζηέξεα ζεκέιηα γηα όιε ηνπ ηε δσή. Κη εθείλνη ζα
είλαη ππεξήθαλνη θαη επηπρηζκέλνη.
Ζ ζεκειηώδεο ζεκαζία ηεο Πξνγελλεηηθήο Αγσγήο
ζπλίζηαηαη αθξηβώο ζην όηη παξεκβαίλεη θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο πξώηεο δόκεζεο ζώκαηνο θαη ςπρηζκνύ, ζηα ζεκέιηα,
ζηηο ξίδεο ηεο λέαο ύπαξμεο. Έηζη νηηδήπνηε πξνέξρεηαη από
ηελ κεηέξα, ηνλ παηέξα ζ’ απηή ηελ θάζε ηελ θάζε ηεο
δσήο ηνπ παηδηνύ (δηαηξνθή, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα,
αηζζεηήξηεο εληππώζεηο: αθνύζκαηα, επσδηέο….)
ζπκκεηέρεη θαη επεξεάδεη ηελ δηάπιαζε ηνπ ζώκαηνο θαη
ηνπ ςπρηζκνύ ηνπ. Όια απνηεινύλ εληππώκαηα πνπ
εγγξάθνληαη ζηελ θπηηαξηθή ηνπ κλήκε θαη δεκηνπξγνύλ
ηνλ απξηαλό ραξαθηήξα ηνπ (ραξάγκαηα).
Ζ Πξνγελλεηηθή Αγσγή βαζίδεηαη ζηηο ελδειερείο έξεπλεο
επηζηεκόλσλ ζπγρξόλσλ ζπνπδαίσλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ,
Ηαηξηθήο, Βηνινγίαο, Γελεηηθήο, Φπρνινγίαο, απ’ όιν ηνλ
θόζκν, νη νπνίεο έθεξαλ έλα λέν θσο ζηελ πξνγελλεηηθή δσή
θαη ηόληζαλ ηελ ύςηζηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ Τγεία, ηελ
Φπρηθή ηζνξξνπία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ πνπ ζα
γελλεζεί αιιά θαη ηνπ ελειίθνπ αλζξώπνπ πνπ απηό ζα γίλεη.
Έθξεμε εξεπλώλ, βηβιίσλ, άξζξσλ, ζπλεδξίσλ, εληζρύνπλ
ζπλερώο απηά ηα ζπκπεξάζκαηα.
Ζ ζύγρξνλε Γελεηηθή επηζηήκε (Δπηγελεηηθή) εμεγεί όηη ην
πεξηβάιινλ ηεο κήηξαο κεηέρεη ζηελ δηακόξθσζε ηνπ
γελεηηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ παηδηνύ.
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"Οη κέιινληεο γνλείο είλαη νη αιεζηλνί γελεηηθνί αξρηηέθηνλεο
ησλ παηδηώλ ηνπο... Απηό πξέπεη λα ην κάζνπλ", ηνλίδεη ν
ακεξηθαλόο γελεηηζηήο Dr. Bruce Lipton.
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνγελλεηηθήο Αγσγήο ηδξύζεθε γηα
λα ρξεζηκεύζεη σο γέθπξα κεηαμύ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ κειιόλησλ γνλέσλ.
Απηέο νη γλώζεηο ηεο ζύγρξνλεο επηζηήκεο, νη νπνίεο
ζπκπιένπλ κε ηελ παλάξραηα Διιεληθή θηινζνθία, ηελ
λενειιεληθή παξάδνζε θαη ηελ παηεξηθή δηδαζθαιία, ζα
δώζνπλ ζηνπο λένπο, κέιινληεο γνλείο, ηα αλαγθαία εθόδηα,
ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζσζηά ζην πην ζπνπδαίν αλζξώπηλν
έξγν ηνπο, ηελ δεκηνπξγία ηεο Νέαο Εσήο.
Έηζη ην έξγν ηνπ γνληνύ δελ ζα είλαη πηα κηα αλα-παξαγσγή:
(επαλάιεςε ηπρόλ γελεηηθώλ θαη γνληθώλ αηειεηώλ θαη
αδπλακηώλ) αιιά αιεζηλή δεκηνπξγία.
Πξνεηνηκαζία ηνπ δεπγαξηνύ, κειιόλησλ γνλέσλ γηα ηελ
ύιιεςε. Οη γνλείο δηακνξθώλνπλ ζηνπο ελλέα κήλεο ηεο
θύεζεο πγεία, ραξαθηήξα θαη ραξίζκαηα ηνπ παηδηνύ,
απξηαλνύ ελειίθνπ
σθξάηεο: «Μεηά ηελ γέλλεζε είλαη αξγά!»
Δγθπκνζύλε - Επγσηό - Έκβξπν - Εεπγάξη, Έγθπνο, Μέιισλ
παηέξαο - Τγεία - Πξόιεςε ηνπ εκβξύνπ
Ζ Αγσγή ηνπ Παηδηνύ μεθηλά από ηελ ζύιιεςε
Θέκαηα
Πξνγελλεηηθή Αγσγή: Πεξηερόκελα
Έλλνηα- Μέιινληεο γνλείο, νη πξώηνη παηδαγσγνί ηνπ
παηδηνύ-εκβξύνπ.
Γη απηό θαη πξέπεη απηνί λα εθπαηδεπζνύλ
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Ζ αγσγή ηνπ αλζξώπνπ μεθηλά από ηελ ζύιιεςε
Δλλέα κήλεο γηα πγηή θαη ραξηζκαηηθή λέα γεληά!
Αηζζήζεηο θαη αηζζεηήξηα βηώκαηα ηνπ εκβξύνπ
πλαηζζήκαηα θαη Φπρηθά Βηώκαηα ηνπ εκβξύνπ
Με πνην ηξόπν άξαγε ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο εγθύνπ
πεξλάεη ζην έκβξπν;
Κπηηαξηθή κλήκε – Δπηγελεηηθή - Νεπξώλεο ΚαζξέπηεοΜέζσ ηνπ λεξνύ -Οη λεπξώλεο θαζξέπηεο, λέα αλαθάιπςε
ηεο λεπξνεπηζηήκεο
Ζ κνξθνπνηεηηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πγξό
ζηνηρείν… θαη ζην έκβξπν
Πξνγελλεηηθή Αγσγή θαη Αξραία Διιάδα: Καιιηγέλεηα,
Δπγνλία, Καιιηηερλία, Δπηεθλία ζηνλ Αξραηνειιεληθό
Κόζκν
ύιιεςε, εγθπκνζύλε, ζειαζκόο, ζύκθσλα κε ηελ
νξζόδνμε παξάδνζε θαη ηηο δηδαρέο ησλ Αγίσλ Πνξθπξίνπ
θαη Παΐζίνπ,
Ζ αιήζεηα ηεο Πξνγελλεηηθήο παηδαγσγίαο ζηα ηεξά
θείκελα
Γέθα ρξπζνί θαλόλεο γηα ην δεπγάξη, κέιινληεο γνλείο γηα
κηα σξαία νηθνγέλεηα θαη κηα επηπρέζηεξε θνηλσλία
Γέθα ρξπζνί θαλόλεο γηα ην δεπγάξη, θαη ηελ έγθπν… ζε κηα
θαη κηζή ζειίδα! Δίζαη ππεξήθαλε πνπ γίλεζαη κεηέξα;
Ο ξόινο ηνπ παηέξα ζην πξώην – πξνγελλεηηθό ζηάδην ηεο
δσήο -Τγηεηλή δηαηξνθή ηνπ δεπγαξηνύ θαη ηεο εγθύνπ
Ζ ζπνπδαία παηδαγσγία ηεο κνπζηθήο
Ζ κνπζηθή αγσγή αξρίδεη πξηλ από ηε γέλλεζε
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Ήιηνο, θσο, ρξώκαηα ζηα ζεκέιηα ηεο δσήο ρηίδνπλ πγηή θαη
θσηεηλό άλζξσπν
Ζ εγθπκνζύλε θαη ηα επηά ρξώκαηα ηνπ νπξαλίνπ ηόμνπ
Όηαλ ε Πξνγελλεηηθή Αγσγή γίλεηαη πξάμε

Μέιινληεο γνλείο, νη πξώηνη παηδαγσγνί
ύιιεςε, εγθπκνζύλε, έκβξπν, εκβξπηθή δσή Πξνγελλεηηθή
Αγσγή: Πξόιεςε, Αγσγή Τγείαο
Γηαηί ε Πξνγελλεηηθή Αγσγή είλαη ηόζν ζεκαληηθή; Γηα
πνιιά ρξφληα ε εγθπκνζχλε θαη πνιιψ κάιινλ ε ζχιιεςε ηνπ
παηδηνχ δελ απαζρνινχζε ηδηαίηεξα ηνλ ηαηξηθφ νχηε ηνλ
παηδαγσγηθφ θφζκν. Παξαδνζηαθά νη γπλαηθνιφγνη θαη νη καίεο
είραλ σο θχξην ζηφρν λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ έγθπν γηα έλαλ
εχθνιν θαη επηπρή ηνθεηφ. Αιιά νη ζχγρξνλεο έξεπλεο πάλσ
ζηελ εκβξπηθή δσή απφ πξσηνπφξνπο εξεπλεηέο απφ φινλ ηνλ
θφζκν πνιιψλ θιάδσλ: ηεο Ηαηξηθήο, Βηνινγίαο, Γελεηηθήο,
Δπηγελεηηθήο, Νεπξνεπηζηήκεο, Φπρνινγίαο έθεξαλ έλα λέν
θσο ζ‟απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο χπαξμεο, θαη θαηέιεμαλ φηη απηή
ε πξνγελλεηηθή πεξίνδνο ηεο δσήο, ζηελ δηάξθεηα ηεο
νπνίαο ρηίδεηαη όινο ν νξγαληζκόο ηνπ παηδηνύ, απνηειεί
ζεκέιην θπζηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, -ε δπζηπρώο θαη ην
αληίζεην- όρη κόλν ηνπ παηδηνύ πνπ ζα γελλεζεί αιιά θαη ηνπ
εθήβνπ θαη ελειίθνπ, ζηνλ νπνίν ην παηδί απηό ζα εμειηρζεί.
Καη κάιηζηα, ε επίδξαζε απηήο ηεο πεξηφδνπ θζάλεη θαη ζηνλ
ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηα ηαιέληα θαη ηηο ηδηνθπΐεο ηνπ,
ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπ
ηδηνζπζηαζίαο. Δίλαη ινηπφλ πξψηηζηεο ζεκαζίαο ε εγθπκνζχλε
λα βησζεί απφ ηελ κεηέξα- έγθπν θαη ηνλ παηέξα κε ηνλ πην
πγηεηλφ, ζεηηθφ, αηζηφδνμν ηξφπν , ψζηε ηηο θαιχηεξεο
πξνυπνζέζεηο λα πξνζθέξνπλ ζην δηαπιαζζφκελν παηδί ηνπο,
πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ζ‟φιεο ηηο ειηθίεο πγεία, εμππλάδα,
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θαινζχλε, δεκηνπξγηθφηεηα, θαιφ ραξαθηήξα.
Πξνγελλεηηθή Αγσγή είλαη απηή ε πξώηε αγσγή πνπ νη
γνλείο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζην παηδί ηνπο ζηα ζεκέιηα
ηεο δσήο ηνπ, από ηελ ζύιιεςε σο ηελ γέλλεζή ηνπ.
Ωο πξώηε, έρεη κεγάιε δύλακε πνπ εθηείλεηαη
ζε όιεο ηηο ειηθίεο. Σπλίζηαηαη απιά ζε έλα
ζεηηθό, πγηή ηξόπν δσήο ηνπ δεπγαξηνύ,
απηόο ν ηξόπνο δσήο δηακνξθώλεη ην έκβξπν.
Δίλαη ε πην δπλακηθή πξόιεςε! Απηό ην
ζπνπδαίν ζπκπέξαζκα, ήηαλ ην απνηέιεζκα
πνιιώλ εξεπλώλ ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηώλ, όπνπ
ζα αλαηξέμνπκε, θαη πξνπαληόο ηεο
αλαθάιπςεο ηεο κλήκεο ηνπ θπηηάξνπ, θαζώο
θαη ηεο αλαθάιπςεο ηεο Επηγελεηηθήο, ε
νπνία έδσζε έκθαζε, όρη πηα κόλνλ ζηηο
ηδηόηεηεο ησλ γνληδίσλ, αιιά πξνπαληόο ζηελ
πνηόηεηα ηνπ κεηξηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ
δίλεη δπλαηόηεηα έθθξαζεο ζε νξηζκέλα
γνλίδηα (ηα αλάινγεο πνηόηεηαο) θαη αθήλεη
ζησπεξά άιια, ηα δηαθνξεηηθά από ηελ
πνηόηεηα δσήο ηνπ δεπγαξηνύ θαη πξνπαληόο
ηεο κεηέξαο.
Αο δηεπθξηλίζνπκε ινηπόλ όηη όηαλ κηιάκε
γηα πξνγελλεηηθή δσή θαη γηα πξνγελλεηηθό
πεξηβάιινλ, ελλννύκε ην εκβξπηθό
πεξηβάιινλ, από ηελ ζύιιεςε έσο ηελ
γέλλεζε, ην νπνίν δηακνξθώλνπλ κε ηνλ ηξόπν
ηεο δσήο ηνπο ε έγθπνο θαη ν παηέξαο. Τν
έκβξπν δεη κέζα ζηνλ ακληαθό ζάθν,
εκπνηίδεηαη ζην ακληαθό πγξό, ζρεκαηίδεη ην
ζώκα ηνπ από ην αίκα ηεο κεηέξαο, κέζα από
ηελ πιαθνύληηα θπθινθνξία, ελώ ζπγρξόλσο ε
δηαηξνθή ηεο, ε αλαπλνή ηεο, ν ηξόπνο ηεο
δσήο ηεο, νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα
αθνύζκαηα, νξάκαηα, αηζζεηήξηεο εληππώζεηο
ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα θαη ηνπ
πεξίγπξνύ ηνπο, επεξεάδνπλ ην αίκα ηεο
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κεηέξαο, θαη πξνπαληόο όια εληππώλνληαη,
δεκηνπξγνύλ εγγξαθέο ζηελ θπηηαξηθή κλήκε
ηνπ εκβξύνπ θαη δηακνξθώλνπλ ηελ ύπαξμε
ηνπ. Έλαο ζπνπδαίνο θαλόλαο δηέπεη ηελ
ελδνκήηξηα δσή: Ό,ηη ε κεηέξα ζθέπηεηαη,
αηζζάλεηαη θαη δεη ην έκβξπν ην δεη καδί
ηεο.
Αθνύ απηό ην πξνγελλεηηθό πεξηβάιινλ ην
δηακνξθώλεη ε έγθπνο, κε ηνλ παηέξα δίπια
ηεο, εθείλνη ινηπόλ, έρνπλ λα παίμνπλ έλαλ
παηδαγσγηθό ξόιν πξνο ην παηδί ηνπο,
ζ’απηήλ ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο πξηλ από
ηελ γέλλεζή ηνπ δσήο θαη αλάπηπμήο ηνπ.
Απηήλ ηελ αγσγή πνπ νη γνλείο έρνπλ λα ηνπ
πξνζθέξνπλ νλνκάδνπκε: «Πξνγελλεηηθή
Αγσγή», γηα λα ηελ δηαθξίλνπκε από ηελ
ππόινηπε αγσγή ηνπ παηδηνύ, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηελ κεηά ηελ γέλλεζε δσή ηνπ.
Είλαη πνιύ ζεκαληηθή επεηδή ζ’απηήλ ηελ
πεξίνδν δνκνύληαη από ηελ αξρή ζώκα θαη
ςπρηζκόο ηνπ παηδηνύ. Έηζη ε Πξνγελλεηηθή
Αγσγή κεηέρεη ζηελ δόκεζή ηνπ. Αλ είλαη
ζεηηθή θαη πινύζηα, ην ρηίζηκν, ε πξώηε
δειαδή δηακόξθσζε ηνπ εκβξύνπ, απξηαλνύ
παηδηνύ θαη ελειίθνπ, γίλνληαη ζσζηά,
αξκνληθά, δελ ρξεηάδνληαη δηόξζσζε.
Μεηά ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνύ, παηδαγσγνί
ηνπ είλαη βέβαηα νη γνλείο πξώηνη, αιιά
κπνξεί λα είλαη επίζεο πνιιά άιια άηνκα:
γηαγηάδεο, παππνύδεο, άιινη ζπγγελείο,
δάζθαινη, θαζεγεηέο, ζπνπδαίνη άλζξσπνη…
Πξηλ από ηελ γέλλεζε όκσο, κόλνλ νη γνλείο
παηδαγσγνύλ ην παηδί. Βέβαηα ην πνιηηηζηηθό
πεξηβάιινλ πνπ πεξηβάιιεη ηελ κεηέξα παίδεη
επίζεο έλα ξόιν, κόλνλ όκσο αλ νη γνλείο, ε
κεηέξα επηηξέςνπλ, αλ ην ελζαξξύλνπλ, αλ ην
θέξνπλ θνληά ηνπο ( ηελ κνπζηθή γηα
παξάδεηγκα). Είλαη ινηπόλ ύςηζηεο ζεκαζίαο
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νη γνλείο λα κάζνπλ ην ζπνπδαίν παηδαγσγηθό
ηνπο έξγν, ώζηε λα κελ ακειήζνπλ απηήλ ηελ
πξώηε, ζηα ζεκέιηα ηεο ύπαξμεο αγσγή ηνπ
παηδηνύ ηνπο. Μηα αγσγή πνπ κόλνλ εθείλνη
κπνξνύλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ θαη ε νπνία
απνηειεί ζεκέιην όισλ ησλ κεηαγελεζηέξσλ
ζηαδίσλ δσήο.
Πνηνο όκσο ζα πιεξνθνξήζεη ηελ έγθπν, ην δεπγάξη γηα ηνλ
ηδηαίηεξν απηόλ ζεκειηώδε ξόιν ηνπο; Πνηνο ζα ηνπο
πξνεηνηκάζεη γηα ηελ Γνλετθόηεηα, δειαδή γηα ην πώο ζα
πξνεηνηκαζζνύλ γηα λα δήζνπλ ηελ ζύιιεςε θαη ηελ
εγθπκνζύλε; ε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, Καλαδά,
Αθξηθήο ελεξγνπνηνύληαη ζσκαηεία πξνγελλεηηθήο αγσγήο,
ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε παγθόζκην νξγαληζκό, θαη έρνπλ
ηάμεη σο ζθνπό ηνπο λα πξνζθέξνπλ απηήλ ηελ ελεκέξσζε
ζην δεπγάξη, ζηελ έγθπν, ζηνπο λένπο, ζηνπο επαγγεικαηίεο
ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, ζην
επξύ θνηλό. Θα ήηαλ βέβαηα επθηαίν απηή ε πξώηε αγσγή
ηνπ αλζξώπνπ λα απνηειέζεη κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα
ηελ γνλετθόηεηα, θαη λα εληαρζεί ζηνπο ζεζκνύο θάζε ρώξαο
θαη πξνπαληόο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Έλα-δύν
καζήκαηα, ππνζηεξηδόκελα από κεξηθέο ζειίδεο ζα ήηαλ
αξθεηέο. Θα ήηαλ επίζεο επθηαίν ε ελεκέξσζε απηή λα
εληαρζεί ζηα Λεμηαξρεία, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ
Γήκσλ, ζηα Μαηεπηήξηα, ζ’όινπο ηνπο Οξγαληζκνύο γηα
λένπο, ζηνπο θξαηηθνύο θαη δεκνηηθνύο ζεζκνύο.
Ζ αγσγή ηνπ αλζξώπνπ μεθηλά από ηελ ζύιιεςε!
Δλλέα κήλεο γηα πγηή θαη ραξηζκαηηθή λέα γεληά! ΤγείαΠξόιεςε, Αγσγή Τγείαο, Καιιηγέλεηα,
χιιεςε, εγθπκνζχλε, γέλλεζε, έκβξπν, γνλείο, κέιινληεο
γνλείο, παηδαγσγηθή. Γηα λα αιιάμνπκε ηνλ άλζξσπν πξέπεη
ζσζηά λα ηνλ αλαζξέςνπκε εμ απαιψλ νλχρσλ, ψζηε
πξσηίζησο λα είλαη πγηήο θαη εχξσζηνο θη έπεηηα λα ζηξαθεί
πξνο ηηο αμίεο, ηα ηδαληθά θαη ηνλ πλεπκαηηθφ ηξφπν δσήο. Πψο
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φκσο νη γνλείο λα αλαζηήζνπλ ηέηνηα πγηή, ραξνχκελα θαη
σξαία παηδηά; ζην ζψκα θαη ζην πλεχκα πνπ ζα γίλνπλ
κεγαιψλνληαο άμηνη άλζξσπνη; Απφ πφηε λα αξρίζνπλ ηελ
αλαηξνθή ηνπο; - 9 κήλεο πξηλ απφ ηε γέλλεζε… απαληάεη ν
σθξάηεο.. Καη έηζη πηζηεχεη θαη ε ζχγρξνλε επηζηήκε, ε νπνία
έρεη επαιεζεχζεη κε ηα ζχγρξνλα κέζα ηεο ηελ παλάξραηα
γλψζε. Μεηά ηελ γέλλεζε είλαη αξγά! Σν παηδί πνπ γελληέηαη
είλαη ήδε 9 κελψλ! Αιήζεηα, θάζε λένο θαη λέα επηζπκνχλ λα
αλαζηήζνπλ παηδηά πγηή, έμππλα θαη κε ραξίζκαηα. Καη θάζε
Πνιηηεία επηζπκεί, γη‟ απηά ηα παηδηά πνπ ζα απνηεινχλ ηνπο
πνιίηεο ηεο,
ην δσληαλό ηεο δπλακηθό, λα έρνπλ ηα
ραξίζκαηα εθείλα πνπ ζα νδεγήζνπλ
ην έζλνο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή
πξόνδν, ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο,
βάζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αξκνλίαο ηεο δσήο, ηεο επεκεξίαο ηεο
απηάξθεηαο, βάζε επίζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηέρλεο. Ζ χγρξνλε Δπηζηήκε, ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ
Αξραηνειιεληθή θηινζνθία αιιά θαη ηελ Παηεξηθή δηδαζθαιία
δίλνπλ ζηνπο λένπο θαη ζηνπο πνιηηηθνχο απαληήζεηο :
Θεκέιηα Υγείαο θαη Φαξηζκάησλ ζέηνπλ ζηνλ
άλζξσπν νη ελλέα κήλεο ηεο ελδνκήηξηαο
δσήο.
ηνπο 9 κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο, απφ ηελ ζχιιεςε έσο ηελ
γέλλεζε, δνκείηαη ζηα ζεκέιηά ηνπ ν άλζξσπνο, ζην ζψκα,
(εγθέθαινο, θαξδηά, ζπιήλα, ζπθψηη, λεθξά)
ηνλ ραξαθηήξα θαη ηνλ ςπρηζκό ηνπ
(λνεκνζύλε, αγάπε, δπλακηζκόο).
Σφηε κάλα θαη παηέξαο αιεζηλά αλαζηαίλνπλ ην παηδί ηνπο,
δηφηη ηφηε φινο ν νξγαληζκφο ηεο λέαο χπαξμεο δνκείηαη θη
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα - ε θχζε ηνπο δίλεη απηέο ηηο δπλάκεηο, κε
ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζην λέν πιάζκα
ζπλζήθεο πγηνχο θαη αξκνληθήο δηάπιαζεο θαη λα εγγξάςνπλ
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ζηελ θπηηαξηθή ηνπ κλήκε, πάληα κέζα απφ ηνλ ηξφπν ηεο
ζπλεηήο, ήξεκεο θαη ραξνχκελεο δσήο ηνπο, ηα πλεπκαηηθά
αλψηεξα ραξίζκαηα, αιεζηλέο αμίεο ηνπ αλψηεξνπ αλζξψπνπ:
απηνπεπνίζεζε, ζνθία, θαινζχλε, αγάπε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ
άιινπ, αληδηνηέιεηα, αιήζεηα, δεκηνπξγηθή δξάζε. Σφηε
κπνξνχλ λα ηνπ δψζνπλ επίζεο ραξίζκαηα πνπ ζα ηνπ
επηηξέςνπλ λα ζπλερίζεη κεηά ηελ γέλλεζή ηνπ, σο παηδί θαη σο
ελήιηθνο, ηελ εμέιημή ηνπ απξφζθνπηα, εχθνια: θη απηά είλαη ηα
ραξίζκαηα ηεο απηνθπξηαξρίαο, ηεο εξγαηηθφηεηαο, ηεο
απνπζίαο εμαξηήζεσλ (απφ ηζηγάξν, αθαηάιιειν ή ππεξβνιηθφ
θαγεηφ, απφ ηελ αλάγθε θνπηζνκπνιηνχ, γθξίληαο ή
θαθνινγίαο…) Σν θχηηαξα έρνπλ κλήκε. Αλ ην παηδί είλαη
ειεχζεξν απφ εγγξαθέο κέζα ηνπ άγρνπο θαη αγσλίαο, ιχπεο,
κίζνπο, θαθίαο θιπ ειαηηψκαηα πνπ καπξίδνπλ ηελ δσή καο θαη
έρνπλ φια ηελ πξψηε αξρή ηνπο ζε εγγξαθέο ζηελ θπηηαξηθή
κλήκε ηνπ εκβξχνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε ηεο κεηέξαο ηνπ, ζα
είλαη αλνηθηφο κέζα ηνπ ν δξφκνο ηεο ζπκπάζεηαο, ηεο
θαινζχλεο, ηεο αγάπεο θαη ηεο ραξάο, ηνπ εηξεληθνχ θαη
ζπκβηβαζηηθνχ ηξφπνπ δσήο, αθφκε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο
άζθεζεο ηαιέλησλ θαη ηδηνθπΐαο. Κη αλ ξσηήζεηε ηνπο
εηδήκνλεο πψο θαη γηαηί φια απηά δίλνληαη ζην παηδί πξηλ απφ
ηελ γέλλεζή ηνπ, ζα ζαο απαληήζνπλ φηη: ζ‟απηήλ ηελ πεξίνδν
ηεο αξρήο ηεο δσήο, ηα βηψκαηα, νη ζθέςεηο θαη νη ςπρηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηέξαο εγθχνπ, πνπ έρνπλ κηα δηάξθεηα,
απνηεινχλ ραξάγκαηα (=εληππψκαηα) ζηελ λεπξηθή θπηηαξηθή
κλήκε ηνπ εκβξχνπ,
θη απηά είλαη βαζηά, ηζρπξά, σο πξώηα θαη
δηακνξθώλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ σο παηδηνύ
θαη σο ελειίθνπ.
Αλ ε κεηέξα ηξέθεηαη αθαηάιιεια ή ππεξβνιηθά, ην παηδί, πνπ
θαηαπίλεη γνπιηέο απφ ην ακληαθφ πγξφ, εκπνηηζκέλν κε ηηο
γεχζεηο ηεο δηαηξνθήο ηεο, ζα ζπλεζίζεη θαη ζα πξνηηκάεη
αξγφηεξα ηηο ίδηεο ηξνθέο… Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε
ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη λνεηηθέο ηξνθέο πνπ ε κεηέξα κέζα
απφ ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηεο εγγξάθεη κέζα ηνπ, σο ζπλήζεηεο
δσήο… Κη αο κε κηιήζνπκε γηα ην θάπληζκα, θαθεΐλε,
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νηλφπλεπκα θιπ, γηα ην γεγνλφο φηη ηφζν ζπρλά ην παηδί είλαη
αλεπηζχκεην, ή είλαη αλεπηζχκεην ην θχιν ηνπ… Πψο λα
ειεπζεξσζεί έλαο άλζξσπνο, πψο λα επηηξέςεη ζηελ ςπρή ηνπ
λα αλζίζεη, λα αλαζηεζεί, αλ ηξέθεη κέζα ηνπ ηέηνηεο πιεγέο;
Μηα δσή αγσλίδεηαη κε ςπρνιφγνπο θαη ζεξαπεπηέο γηα λα
απαιιαγεί απφ ηελ βαζεηά κέζα ηνπ αίζζεζε φηη δελ ηνλ
ζέινπλ, δελ ηνλ αγαπνχλ, ή δελ ηνλ αγάπεζαλ… Πψο λα
αγαπήζεη ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη ηνλ ζπλάλζξσπν κε ηέηνηεο θξπθέο
πιεγέο; -Ο θαζεγεηήο παηδίαηξνο A.Fedor-Freybergh ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο ηνθρφικεο αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ηεο
κηθξήο Υξηζηίλαο, ε νπνία απφ ηελ γέλλεζή ηεο αξλήζεθε κε
επηκνλή ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο ηεο, ελψ ξίρζεθε κε νξκή ζην
κπηκπεξφ πνπ ηεο παξνπζίαζαλ θαη γαληδψζεθε ζην ζηήζνο
κηαο άιιεο γπλαίθαο θη άξρηζε λα ζειάδεη νξκεηηθά.
Μηα δηαίζζεζε ηνπ θαζεγεηνύ ηνλ ώζεζε λα
ξσηήζεη ηε κεηέξα: «Κπξία, ην ζέιαηε
πξαγκαηηθά απηό ην παηδί;»
«Όρη παξαδέρζεθε εθείλε. Ήζεια λα ην ξίμσ,
αιιά ν άλδξαο κνπ ήζειε απηό ην παηδί θαη
γη απηό ην θξάηεζα».
Ο Έιιελ ςπρίαηξνο Αζαλάζηνο Καπθαιίδεο ζην βηβιίν ηνπ «Ζ
γλψζε ηεο κήηξαο» αλαθέξεη ζνβαξφηαηεο ζσκαηηθέο θαη
ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ πνπ ήηαλ
αλεπηζχκεηνη σο έκβξπα θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο, ή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο.
Ο David Chamberlain, δηδάθησξ ςπρνινγίαο
ζην San Diego αλαθέξεη πεξίπησζε
ηεζζάξσλ εθήβσλ πνπ έθαλαλ απφπεηξα απηνθηνλίαο, θάζε
ρξφλν ηελ ίδηα επνρή: επνρή πνπ θαηά ηηο δηεγήζεηο ησλ
κεηέξσλ ηνπο εθείλεο έθαλαλ απφπεηξα απνβνιήο ηνπο,
ηηο νπνίεο σζηόζν νη έθεβνη αγλννύζαλ Ζ
ζύγρξνλε βηνινγία επαιεζεύεη ηηο έξεπλεο
ςπρηάηξσλ θαη ςπρνιόγσλ κε ηνλ λέν θιάδν
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ηεο Δπηγελεηηθήο. Ζ Δπηγελεηηθή έξρεηαη λα
ζαξώζεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο επηθπιάμεηο.
Μέρξη ην 1990 πεξίπνπ ε βηνινγία ππνζηήξηδε ην δφγκα ηεο
απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ DNA ή ηεο γελεηηθήο λνκνηέιεηαο. Με
βάζε ηελ ινγηθή απηή, ην DΝΑ απνηειεί ηελ «θχξηα αξρή» ή
ηνλ θχξην πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο νξγαληζκνχ Κη φηη επνκέλσο νη
θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο κεηαβηβάδνληαη απφ γεληά ζε γεληά,
ειέγρνληαο απνιχησο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνγφλνπ. Οη
απφςεηο απηέο ειαρηζηνπνηνχζαλ ηνλ ξφιν ησλ γνλέα θαη
κάιηζηα ηεο εγθχνπ, θαηά ηελ θπνθνξία ηνπ παηδηνχ ηνπο.
Οη ηδέεο όκσο απηέο παξακεξίζηεθαλ απνιύησο
κε ηελ αλαθάιπςε ηεο Δπηγελεηηθήο. Ζ
Δπηγελεηηθή: ε κειέηε ησλ κνξηαθώλ
κεραληζκώλ κε ηνπο νπνίνπο ην πεξηβάιινλ
ειέγρεη ηελ θπηηαξηθή δξαζηεξηόηεηα, είλαη
ζήκεξα έλαο από ηνπο πην δξαζηήξηνπο ηνκείο
ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αλαθέξεη όηη :
Σν πεξηβάιινλ θαζνξίδεη ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνπλεπκαηηθή
πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, φρη ηα γνλίδηα. Καηά ηνπο ελλέα κήλεο
ηεο θπήζεσο, ην πξψην πεξηβάιινλ θάζε αλζξψπνπ, ιακβάλεη
ρψξαλ έλαο ζπλερήο παλίζρπξνο εκπνηηζκφο ηνπ εκβξχνπ ζην
θπζηθνςπρηθφ πεξηβάιινλ ηεο κήηξαο: απηφ απνηειείηαη απφ
ηνλ ιφγν ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα, ηελ κνπζηθή πνπ
ηξαγνπδνχλ, παίδνπλ ή αθνχλ,
από ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηελ αγάπε ηνπο, ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο εηθόλεο πνπ βιέπνπλ,
ηα νξάκαηα πνπ εύρνληαη θιπ.
Αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα, ηα κελχκαηα απηνχ ηνπ πξψηνπ
πεξηβάιινληνο ηα φκνηα γνλίδηα ζα ελεξγνπνηεζνχλ. Αλ ε
κεηέξα δεη ζεηηθά θαη αξκνληθά, νη ζεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ
γνληδίσλ ζα εθθξαζζνχλ,
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δει. ζα ελεξγνπνηεζνύλ θαη νη αξλεηηθέο ζα
κείλνπλ ζησπεξέο.
Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ζεηηθά έσο ραξηζκαηηθά ζρέδηα ησλ
γνληδίσλ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξαζζνχλ, ιφγσ ηεο
αξλεηηθφηεηαο ησλ βησκάησλ ηνπ κεηξηθνχ πεξηβάιινληνο,
αιιά εθθξάδνληαη νη αξλεηηθέο ηδηφηεηεο. Ζ αγσγή ηνπ
αλζξψπνπ ινηπφλ μεθηλά απφ ηελ ζχιιεςε! Οη ελλέα κήλεο ηεο
ελδνκήηξηαο δσήο απνηεινχλ ζεκέιηα θπζηθήο θαη ςπρηθήο
πγείαο
«Οη κέιινληεο γνλείο είλαη νη γελεηηθνί
αξρηηέθηνλεο ησλ παηδηώλ ηνπο.
Δπείγεη απηφ λα ην κάζνπλ» dr Bruce Lipton «Ζ κεηέξα
παηδαγσγεί ηα παηδηά ηεο κέζα ζηελ κήηξα ηεο κε ηα ςπρηθά ηεο
βηψκαηα» Άγηνο Πνξθχξηνο Βέβαηα ζ‟απηά ηα ζεκέιηα νη γνλείο
ζα ζπλερίζνπλ λα ρηίδνπλ θαη κεηά ηελ γέλλεζε, ζπλερίδνληαο
ηελ φιε θαηαζθεπή…
Καλείο δελ ιέεη όηη ζα αθήζνπκε ην όιν
νηθνδόκεκα ηνπ λένπ αλζξώπνπ αηέιεησην κε
κόλα ηα ζεκέιηα… Οη γνλείο πάληα ζα
απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο παξάγνληεο ηεο
αλαηξνθήο.
Αιιά αλ έρνπλ παξαιεηθζεί ηα ζεκέιηα, ε θαηαζθεπή ζα είλαη
ζαζξή, ηίπνηε δελ ζα κπνξέζεη λα ηελ ζψζεη!
Αηζζήζεηο θαη αηζζεηήξηα βηώκαηα ηνπ εκβξύνπ
Οη αηζζήζεηο ηνπ εκβξύνπ
Σα αλζξψπηλα αηζζεηήξηα φξγαλα δελ κνηάδνπλ κε έλα
κεράλεκα, πνπ πξέπεη πξψηα λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ
θη έπεηηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. ηνλ αλαπηπζζφκελν
αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ζρεκαηηζκφο ησλ νξγάλσλ θαη
ιεηηνπξγία ηνπο πξνρσξνχλ ζπγρξφλσο (δξ. Gerald Hȕther). Σα
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αηζζεηήξηα φξγαλα ηνπ εκβξχνπ, ελψ ζρεκαηίδνληαη,αξρίδνπλ
βαζκηαία ζπγρξφλσο θαη λα ιεηηνπξγνχλ.
Σν έκβξπν έρεη αθή
Ζ αίζζεζε ηεο αθήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ παηδηνχ. Σν δέξκα είλαη έλα πνιχ εθηελέο αηζζεηήξην
φξγαλν πνπ παξέρεη ζπλερψο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ. ηνλ ππέξερν θαίλεηαη φηη ηα έκβξπα ληψζνπλ ηελ
επαθή φηαλ ε κεηέξα ή ν παηέξαο αγγίδνπλ ηξπθεξά ηελ θνηιηά.
Πνιινί γνλείο δηαβεβαηψλνπλ φηη ην παηδί αληηιακβάλεηαη απηή
ηελ επαθή θαη ηελ αλαδεηά ελεξγά. Αηζζάλεηαη ην ράδη ηεο
κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα πάλσ απφ ηελ θνηιηά θαη θηλείηαη
νιφθιεξν γηα λα θζάζεη ζην ρέξη ηνπο. Απηφ ην ράδη ην γεκίδεη
αζθάιεηα θαη αγαιιίαζε. Ο Οιιαλδόο επηζηήκσλ
FransVeldman αλέπηπμε ηνλ θιάδν ηεο «απηνλνκίαο» (λόκνη
ηεο αθήο), πνπ δηδάζθεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηαηξηθήο
επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ.
Ζ επαηζζεζία ζηνλ πόλν έρεη απνδεηρζεί όηη ππάξρεη ζηελ
εκβξπτθή δσή. Έρεη επξεζεί ζηνλ εγθέθαιν θαη ζηνλ λσηηαίν
κπειφ κία λεπξνρεκηθή νπζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ πφλν,
απφ ηνλ 3ν ήδε κήλα. ηηο ζεξαπεπηηθέο ακβιψζεηο έρνπλ
αθνχζεη θιάκαηα ηνπ εκβξχνπ: - Αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ
ξπζκνχ - Αθηλεζία κεηά ηελ ακληνπαξαθέληεζε επί δχν ιεπηά.
Αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο εμαηξεηηθά αξγέο επί 2 εκέξεο κεηά ηελ
επέκβαζε - Αδπλακία ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ
ξπζκνχ επί 4 εκέξεο (dr Chamberlain)
Έρεη γεύζε θαη αξρή όζθξεζεο
Οη γιπθηέο γεχζεηο ηεο ηξνθήο ηεο κεηέξαο θαη ε γιπθεηά
ςπρηθή ηεο δηάζεζε, πνπ ...γιπθαίλνπλ ηα πγξά ηεο κήηξαο, ηνπ
αξέζνπλ! Δλψ ε πίθξα ηεο κεηέξαο θαη νη πηθξέο νπζίεο ηεο
ηξνθήο ηεο ...ην δπζαξεζηνχλ! (θάλεη κνξθαζκνχο
δπζαξέζθεηαο) Μάιηζηα, νη ηξνθέο ηεο κεηέξαο θαζνξίδνπλ θαη
ηηο απξηαλέο πξνηηκήζεηο ηνπ. Παξαηεξήζεηο έγηλαλ ζε
ακεξηθαλίδεο ζεηέο κεηέξεο πνπ πηνζέηεζαλ παηδηά απφ ηελ
Αζία θαη θπνθνξήζεθαλ απφ κεηέξεο άιιεο δηαηξνθήο. Σα
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παηδηά απηά δελ αγαπνχζαλ π.ρ. ην… ξχδη παξά κφλνλ κε θάξπ!
Ζ φζθξεζε είλαη απφιπηα αλεπηπγκέλε θαηά ηελ γέλλεζε. Σα
λενγλά αλαγλσξίδνπλ ακέζσο ηε κπξσδηά ηεο κεηέξαο ηνπο.
Έρεη αθνή Πξνπαληφο ην έκβξπν αθνχεη: ηνλ θαξδηαθφ παικφ,
ηνλ ξπζκφ ηνπ βαδίζκαηνο. Έηζη εγγξάθεηαη κέζα ηνπ ν ξπζκφο,
πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχκπαλ. Σν πεξηβάιινλ ηεο κήηξαο είλαη
ηδηαίηεξα ερεηηθφ. Σν έκβξπν αθνχεη ηελ αλαπλνή, ηελ
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ηελ πέςε, φια ζπκίδνπλ θπζηθνχο
ήρνπο: ην θχκα πνπ ζπάεη ζηελ αθηή, ην ζξφτζκα ησλ θχιισλ,
ην θειάξπζκα ηνπ λεξνχ. Πξνπαληφο αθνχεη ηνλ ξπζκηθφ παικφ
ηεο θαξδηάο ηεο κεηέξαο, ηνλ ιφγν ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα,
ηνπο ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ κνπζηθή! Ζ θσλή ηεο
κεηέξαο απνηειεί ηελ πξψηε ηνπ δηδαρή ηεο κεηξηθήο ηνπ
γιψζζαο (γιψζζαο ηεο κήηξαο).
Ζ εκβξπτθή αθνή εξεπλήζεθε πξψηε, απφ ηνλ Γάιιν ηαηξό A.
A. Tomatis, ηνλ νπεδφ παηδίαηξν J. Lind θαη ηελ Γαιιίδα
κνπζηθφ M. L. Aucher θαη από πνιιά εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ
θόζκνπ.Σν απηί είλαη ην όξγαλν πνπ ηειεηνπνηείηαη πξώην.
Ήδε ζηνπο 4,5 κήλεο ηεο θύεζεο είλαη ηειείσο έηνηκν. Δλώ
ηνλ 6ν κήλα έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε κπέισζε ηνπ αθνπζηηθνχ
λεχξνπ.Δπνκέλσο, ήδε απφ ηνλ 4ν κήλα ηεο θχεζεο ην απηί ηνπ
εκβξχνπ ζπιιακβάλεη ηέιεηα φιεο ηηο ερεηηθέο πιεξνθνξίεο. Σν
ππεξερνγξάθεκα δείρλεη, φηη ην έκβξπν, φρη κφλνλ αληηδξά
έληνλα ζηνπο ήρνπο, αιιάδνληαο ζχκθσλα κε ην ξπζκφ ηεο
κνπζηθήο πνπ αθνχεη θαη ηνλ θαξδηαθφ ηνπ παικφ, αιιά θηλεί ην
ζηφκα ηνπ, κε ηξφπν πνπ καο θάλεη λα θαληαδφκαζηε φηη κηιάεη,
αθφκα θη αλ νη ήρνη δελ θζάλνπλ σο ηνλ έμσ θφζκν!
'Ο δόκηυπ Tomatis εξηγεί όηι ηο έμβπςο ακούει, ήδη από ηην
ζύλλητή ηος και επικοινυνεί, με όλα ηος ηα κύηηαπα: «ην θάζε
θχηηαξν ηνλ εκβξχνπ είλαη θαη έλα απηί»!' Ο θαξδηαθφο παικφο,
θαη ε θσλή ηεο κεηέξαο, ηα πην ζπνπδαία αθνχζκαηα ηνπ
εκβξχνπ, (ε πξψηε ηνπ κνπζηθή) έρνπλ κηα κεγάιε επίδξαζε
ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Άγγινο ηαηξφο (ν Salk 1981) ζε κειέηε
ππνζηήξημε φηη νη ξπζκηθνί, ήξεκνη θαλνληθνί ρηχπνη ηεο
θαξδηάο ηεο κεηέξαο, ελίζρπαλ, εξεκνχζαλ θαη ραιάξσλαλ ην
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έκβξπν. ηαλ ν γηαηξφο απηφο έβαιε ζε ζεξκνθνηηίδεο, ζηα
πξφσξα βξέθε λα αθνχλ ζε θαζέηεο ην ξπζκφ ηεο θαξδηάο ηεο
κεηέξαο, παξαηήξεζε γξήγνξε αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπο... ε
7000 ακεξηθαληθά λνζνθνκεία θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο
κε εληαηηθέο ζεξαπείεο λενγλψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαζέηεο κε
λαλνπξίζκαηα θαη ήρνπο πνπ κηκνχληαη ηνπο ζθπγκνχο ηεο
θαξδηάο (Don Campbell, Ζ επίδξαζε ηνπ Μόηζαξη,
Φηινκάζεηα 2007).
Πξνπαληόο όκσο ην έκβξπν αθνύεη ηελ θσλή ηεο κεηέξαο. Ζ
θσλή ηεο κεηέξαο κεηαδίδεηαη ζην έκβξπν, κέζα απφ ηελ
νζηέηλε νδφ, θαζψο πεξλά κέζα απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο
θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ην ακληαθφ πγξφ. Ζ θσλή ηεο
κεηέξαο, ρατδεχεη θαη δηαπιάζεη θπξηνιεθηηθά ην έκβξπν. Γηα
κηα αξκνληθή δηάπιαζε πξέπεη ε θσλή κεηέξαο θαη παηέξα λα
εθθξάδνπλ γαιήλε θαη αγάπε. Ζ πάιινπζα αξκνληθή θσλή ηεο
κεηέξαο, δνκεί αιεζηλά φια ηα φξγαλα ηνπ. Δμ ίζνπ θαη ε θσλή
ηνπ παηέξα. Ηδηαίηεξα νηθνδνκεί αξκνληθά ηνλ εγθέθαιφ ηνπ θαη
ην λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα θαη ην θπξηφηεξν, κέζα απφ απηή ηελ
επηπρή αθνή, ηελ επηπρή επηθνηλσλία ηνπ εκβξχνπ κε ηε κεηέξα
ηνπ, ην παηδί αληιεί έλα βαζχ ζπλαίζζεκα αζθαιείαο, κηα
επηζπκία επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν, φπνπ ζα δήζεη κεηά ηελ
γέλλεζή ηνπ!
Ζ θνηλσληθόηεηά ηνπ ρηίδεηαη πξνγελλεηηθά κέζα από ηνλ
ραξνύκελν, εύζπκν ιόγν ηεο κεηέξαο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη
εάλ ε θσλή ηεο κεηέξαο ήηαλ αξλεηηθή, πνιχ αγρσκέλε,
απνξξηπηηθή. Σν απηί θαη ν εγθέθαινο γηα ηελ ζσζηή ηνπο
δηάπιαζε έρνπλ αλάγθε απφ ηελ πξψηκε εκβξπηθή πεξίνδν
αξκνληθψλήρσλ θαη κνπζηθήο, εμ ίζνπ επίζεο θαη ζεηηθψλ
αξκνληθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κεηέξαο θαη παηέξα
θαη ηνπ πεξηγχξνπ ηνπο (Α.Σνκαηίο). Καηά ηνλ εξεπλεηή απηφλ
θαη άιινπο, πνιιέο δηαηαξαρέο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ
νθείινληαη ζε δηαθνπή ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ
εκβξχνπ κε ηελ κεηέξα, θαζψο θαη ζε δπλαηνχο ήρνπο,
δπζαξκνληθέο ζθέςεηο, βίαηε θαη αιινπξφζαιιε ζπκπεξηθνξά ή
ηξφπν δσήο, ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο κέζα ζηελ κήηξα. ηελ
Ηαπσλία, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ίζρπε ην “ Σai-Κyo”
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δειαδή ε εκβξπηθή εθπαίδεπζε, κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ
δεπγαξηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Θεσξνχζαλ φηη νη
θσλέο, ζθέςεηο, αηζζήκαηα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα, ησλ
παππνχδσλ – γηαγηάδσλ θιπεπεξεάδνπλ ην έκβξπν θαη
απέθεπγαλ ηηο δπζαξκνληθέο δνλήζεηο θάζε είδνπο. (Don
Campbell, Ζ επίδξαζε ηνπ Μφηζαξη, Φηινκάζεηα 2007).
Σν έκβξπν έρεη απνδεηρζεί φηη απνκλεκνλεχεη ηνπο ήρνπο πνπ
αθνχεη.«Η κνπζηθή αγσγή ηνπ παηδηνύ πξέπεη λα αξρίζεη πξηλ
από ηε γέλλεζε» δειψλνπλ ν Οχγγξνο ζπλζέηεο παηδαγσγφο
Zoltan Kodaly... θαη νYehudi Menuhin. Μεηέξεο εθπαηδεπηηθνί,
πνπ κηινχζαλ θαζαξά, επθξηλψο, δπλαηά θαη ζσζηά,
δηεγνχληαη, φηη ην παηδί ηνπο κίιεζε γξήγνξα θαη κε πινχζην
ιεμηιφγην θαη δηέπξεςε ζηελ ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. Ο ιόγνο θαη
ε αξκνληθή κνπζηθή πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο ζπλάςεηο ηνπ
εγθεθάινπ θαη ελδπλακψλνπλ ην λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα,
δεκηνπξγνχλ ηηο βάζεηο κηαο επγισηηίαο, θνηλσληθφηεηαο θαη
θαιήο λνεκνζχλεο (dr Tomatis).
Ζ όξαζε, πνπ έρεη αλάγθε από θσο, αλαπηύζζεηαη επίζεο
πξηλ από ηελ γέλλεζε, παξά ην γεγνλφο φηη νη βιεθαξίδεο
κέλνπλ θιεηζηέο. Απφ ηνλ 2ν έσο ηνλ 6ν κήλα ην έκβξπν
δέρεηαη ην θσο θαη αληηδξά ζε έλα δπλαηφ θψο πνπ πέθηεη πάλσ
ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο. Καηά ηελ γέλλεζε ε φξαζε είλαη ήδε
πνιχ πξνρσξεκέλε. Σα αηζζεηήξηα φξγαλα ηνπ εκβξχνπ
αλαπηχζζνληαη ζε πιεξφηεηα θαη εθιεπηχλνληαη κε ηελ
πινχζηα παξνρή ζεηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ. Δμ
άιινπ νη πινχζηεο θαη ζεηηθέο αηζζεηήξηεο εληππψζεηο κεηέξαο
(θαη επνκέλσο θαη εκβξχνπ) απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα
γηα ηελ δηάπιαζε ηνπ εγθεθάινπ θη επνκέλσο γηα ηελ αξκνληθή
ςπρηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ.
πλαηζζήκαηα θαη Φπρηθά Βηώκαηα ηνπ εκβξύνπ
Οη ςπρηθέο εκπεηξίεο ηνπ εκβξύνπ
Σν έκβξπν αηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο Οη δχν:
κεηέξα θαη έκβξπν είλαη εηο ζάξθα κία, ζε ζπκβίσζε, θη φ,ηη
εθείλε αηζζάλεηαη, ην έκβξπν ηελ ίδηα ζηηγκή ην αηζζάλεηαη θαη
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ην δεη καδί ηεο Παγθνζκίσο έρνπλ δηαπηζησζεί νη ςπρηθέο
εκπεηξίεο ηνπ εκβξχνπ θαη ε αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο ςπρηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ. Σν έκβξπν αηζζάλεηαη ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηελ αγάπε πξνο απηφ κεηέξαο θαη
παηέξα θαη αγαιιηά... Δλψ ε αδηαθνξία ηνπο, ε έιιεηςε απφ
ηνπο γνλείο επηζπκίαο γέλλεζεο ηνπ ή ε απφξξηςε ηνπ θχινπ
ηνπ, ην γεγνλφο δειαδή φηη ζα ήζειαλ έλα άιιν θχιν θη φρη ην
ππάξρνλ, είλαη ε πην ηξαγηθή ηνπ εκπεηξία, πνπ ζα ηνπ
δπζθνιέςεη φιε ηελ δσή... (Αζαλάζηνο Καπθαιίδεο, «Ζ γλψζε
ηεο κήηξαο», «Ζ κήηξα, σο ππνθεηκεληθή αιήζεηα»).
Ο Αζαλάζηνο Καπθαιίδεο επί 25 θαη πιένλ έηε ζε πνιιέο
ζπλεδξίεο «απηνςπρνγλσζίαο» θαηέγξαςε ηηο εκπεηξίεο 126
ελειίθσλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαηφπηλ αλαδξνκήο ζηελ εκβξπτθή
πεξίνδν ηεο δσήο. Καηέιεμε ζην φηη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίνδν
αλάγνληαη ζνβαξέο ςπρνζσκαηηθέο δπζθνιίεο, φηαλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο ήηαλ αγρσηηθά, αξλεηηθά ή
απνξξηπηηθά ηνπ εκβξχνπ. Αληίζεηα ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο
κεηέξαο θαη παηέξα θαη ε γαιήληα θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο
εγθχνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
εκβξχνπ θαη ζηελ κειινληηθή ραξνχκελε ςπρηθή θαηάζηαζε
ηνπ ελειίθνπ αλζξψπνπ («Ζ δχλακε ηεο κήηξαο θαη ε
ππνθεηκεληθή αιήζεηα» ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ). Χο πξνο ηνπο
ζπλερψο εππξφζδεθηνπο απφ ηελ εγθπκνλνχζα κεηέξα.:
αλαθέξεη ηελ κνλαδηθή εκπεηξία ηνπο : «Έλησζαλ βαζκηαία ην
ζψκα ηνπο λα κηθξαίλεη θαη λα παίξλεη ηειηθά ηηο δηαζηάζεηο θαη
ηελ ζηάζε εκβξχνπ κέζα ζηελ κήηξα. πλαίζζεκα σθεάληαο
γαιήλεο γέκηδε νιφθιεξε ηελ χπαξμή ηνπο…» κνλαδηθήο
επηπρίαο…
Ζ πξνγελλεηηθή δσή εγθιεκαηηώλ-εθήβσλ ζχκθσλα κε
αλαθνηλψζεηο ηεο ςπρνιφγνπ Laura Uplinger, απνδεηθλχεη ηελ
άκεζε ζρέζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηεο κεηέξαο εγθχνπ κε
ηελ ςπρηθήπνξεία παηδηνχ θαη ελειίθνπ:
“Σηιρ ΗΠΑ πολςάπιθμερ μελέηερ αναθέπονηαι ζηην ππογεννηηική
δσή. Μεξηθέο ζρεηίδνληαη κε λένπο 15–18 εηψλ θπιαθηζκέλνπο
γηα εγθιήκαηα βίαο. Αλαθέξνπλ φηη φηαλ κηα έγθπνο είλαη πάξα
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πνιχ αγρσκέλε θαη λεπξηθή, ην παηδί ηεο δηαηξέρεη κεγάιν
θίλδπλν λα γίλεη σο παηδί θαη ελήιηθνο λεπξηθφ θαη βίαην. Οη
νξκφλεο ηνπ άγρνπο πνπ εθθξίλνληαη ζηελ αγρσκέλε έγθπν
πξνζβάιινπλ, κέζα απφ ηελ πιαθνχληηα θπθινθνξία, ηνλ
παιαηνεγθέθαιν ηνπ εκβξχνπ (δειαδή ηνλ θαηψηεξν εγθέθαιφ
ηνπ), θαη εκπνδίδνπλ λα γίλνπλ ζπλάςεηο απηνχ ηνπ
παιαηνεγθεθάινπ (=ηνπ ππνζαιάκνπ) κε ηνλ αλψηεξν
εγθέθαιν θαη επνκέλσο παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε απηνχ
ηνπ αλσηέξνπ εγθεθάινπ, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε αλψηεξε
αλζξψπηλε λνεκνζχλε, ν απηνέιεγρνο θαη ε ινγηθή.
Έηζη ζ‟έλαλ ελήιηθν, αγρσκέλν ή ζπκσκέλν, νη νξκφλεο θηλνχλ
κέζα ηνπ, ζηνλ ππνζάιακν (ηνλ θαηψηεξν εγθέθαιν),
αληηδξάζεηο θπγήο ή επηζεηηθφηεηαο. Αιιά παξεκβαίλεη ε
ζπλείδεζε θαη κέζσ ηνπ λενεγθεθάινπ (αλσηέξνπ εγθεθάινπ)
ειέγρεη θαη θαηαξγεί απηέο ηηο βίαηεο παξνξκήζεηο. Ο έθεβνο
φκσο πνπ ήδε σο έκβξπν θαηαθιχζζεθε απφ ην άγρνο ηεο
κεηέξαο ηνπ, φηαλ αγρψλεηαη θαη ζπκψλεη δελ έρεη ηνλ
βηνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνπ επέηξεπε ηνλ εγθεθαιηθφ
έιεγρν, ψζηε λα εθδειψζεη απηνζπγθξάηεζε κέζσ ηεο ινγηθήο
θαη έηζη ηίπνηε δελ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο παξφξκεζεο θαη
ηεο πξάμεο”. Δμ άιινπ έρεη απνδεηρζεί φηη ην ςπρνινγηθφ
ρξφλην άγρνο ηεο κεηέξαο, πνπ πξνθαιεί απμεκέλε έθθξηζε
θαηερνιακηλψλ, νδεγεί ζπρλά ζε αληίμνε έθβαζε ηεο
εγθπκνζχλεο, πξνθαιεί απμεκέλε πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα,
αξγνπνξία ζηελ εκβξπτθή αλάπηπμε θαη αιινίσζε ζηελ
κνξθνινγία ηνπ πιαθνχληα (ζχκθσλα κε πιήζνο λεσηέξσλ
ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ). Οη παξαπάλσ έξεπλεο ζηνπο βίαηνπο θαη
παξαβαηηθνχο λένπο αλαθέξνληαη ζε ζπρλέο θαη έληνλεο
αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βίσζε ε κέιινπζα κεηέξα … Απηέο
έρνπλ ην ηφζν βιαβεξφ απνηέιεζκα γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ
ηνπ εκβξχνπ – κειινληηθνχ ελειίθνπ.
Δπηπρψο ε έγθπνο έρεη ηελ αζπίδα ηεο αγάπεο ηεο πξνο ην παηδί
ηεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε πέλζνπο ή πξνβιήκαηνο. Καη ν
δξ. Thomas Verny, ςπρίαηξνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Σνξφλην, αζξνίδνληαο ηηο κειέηεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ κε
ηηο δηθέο ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα
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αηζζαλζεί θαη λα εθδειψζεη ηελ αγάπε θαη ηελ ζπκπάζεηα πξνο
ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ζε πιεξφηεηα ηελ ςπρηθή πγεία, πξέπεη λα
έρεη δερζεί ηελ ζθέςε θαη ηελ αγάπε ηεο κεηέξαο θαη ηνπ
παηέξα απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ, ήδε απφ ηελ ζχιιεςή ηνπ.
(“The secret life of the unborn child”).
«Ζ αγάπε πνπ κηα κεηέξα ηξέθεη γηα ην παηδί ηεο, νη ηδέεο πνπ
θαιιηεξγεί γηα απηφ, ν πινχηνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ δηαηεξεί
καδί ηνπ, αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ θπζηθή ηνπ
δηάπιαζε, ζηηο βαζηθέο γξακκέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζηηο
πξνδηαζέζεηο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ». «Ζ αγάπε πξνο ην παηδί
πνπ πεξηκέλνπλ απνηειεί ηνλ πην επλντθό παξάγνληα γηα ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζπλάςεσλ ηνπ εγθεθάινπ ηνπ θη
επνκέλσο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πιάζκαηνο επθπνχο θαη
αηζζαληηθνχ» (θαζεγεηήο J. P. Relier, λενγλνιφγνο).
Δπηζηήκνλεο, ςπρνιφγνη θαη ςπρίαηξνη έρνπλ θαηαδείμεη ηελ
πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ην παηδί θαη ην κέιινλ ηνπ ηνχ
ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ, πνπ ε κεηέξα ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη
θαη δηαηεξεί καδί ηνπ.
-Ο θαζεγεηήο Α. A. Fedor-Freybergh ηνλ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
ηνθρφικεο αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ηεο κηθξήο Υξηζηίλαο., ε
νπνία απφ ηε γέλλεζή ηεο αξλήζεθε κε επηκνλή ην ζηήζνο ηεο
κεηέξαο ηεο, ελψ ξίρζεθε κε νξκή ζην κπηκπεξφ πνπ ηεο
παξνπζίαζαλ θαη γαληδψζεθε ζην ζηήζνο κηαο άιιεο γπλαίθαο
θη άξρηζε λα ζειάδεη νξκεηηθά. Μηα δηαίζζεζε ηνπ θαζεγεηνχ
ηνλ ψζεζε λα ξσηήζεη ηε κεηέξα: « Κπξία, ην ζέιαηε
πξαγκαηηθά απηφ ην παηδί;» «ρη παξαδέρζεθε εθείλε. Ήζεια
λα ην ξίμσ, αιιά ν άλδξαο κνπ ήζειε απηφ ην παηδί θαη γη ‟απηφ
ην θξάηεζα». Υσξίο ακθηβνιία ε κηθξή Υξηζηίλα είρε ζπιιάβεη
ηελ απφξξηςε ηεο κεηέξαο ηεο θαη ηεο ηελ αληαπέδηδε,.
(M.A.Bertin “Ζ θπζηθή πξνγελλεηηθή αγσγή, κηα ειπίδα γηα ην
παηδί, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία”.) Οξίζηε παξαδείγκαηα
απφ επηζηεκνληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά:
-ε έξεπλα επί 88.000 αηφκσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ
Ηεξνπζαιήκ κεηαμχ ηνπ 1964 θαη 1976 δηαπίζησζαλ φηη ηα
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ηέθλα ησλ γπλαηθψλ πνπ δηήλπζαλ ηνλ 2ν κήλα ηεο
εγθπκνζχλεο ηνπο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1967, ρξφλν ηνπ ΑξαβνΗζξαειηλνχ πνιέκνπ ησλ έμη εκεξψλ, είραλ ζεκαληηθά
πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα ζρηδνθξέλεηαο, σο λεαξνί ελήιηθεο,
ιφγσ ηνπ έληνλνπ ζηξεο ηεο εγθχνπ («Origins» ηεο Annie
Murphy Paul).
-Ζ θαζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο ζην Παλεπηζηήκην Κνινχκπηα
Catherine Monk απφ ηηο κειέηεο ηεο επηζεκαίλεη φηη, ηα λενγλά
ησλ θαηαζιηπηηθψλ εγθχσλ κεηέξσλ είλαη πην επεξέζηζηα θαη
πην δχζθνια λα εξεκήζνπλ, έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα
χπλνπ θαη έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα θνξηηδφιεο ζην αίκα ηνπο
(ηεο ζηξεζνγφλνπ νξκφλεο) αξγφηεξα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα
πνζνζηά παξνξκεηηθφηεηαο, ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη
ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. Απηή ε έξεπλα εμεγεί ε
θαζεγήηξηα Monk καο ζηέιλεη πην πίζσ, ζηελ ελδνκήηξηα δσή
σο πξνο ην πφηε γηλφκαζηε απηφ πνπ είκαζηε ((«Origins» ηεο
Annie Murphy Paul)
-Ζ δξ. Sylvie Richard, παηδίαηξνο ζηελ Tours ηεο Γαιιίαο, ζηελ
δηαηξηβή ηεο: «Ζ επίδξαζε ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ βηψκαηνο ηεο
εγθχνπ ζηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ πγεία ηνπ λενγλνχ»
παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηνπο
νθηψ επφκελνπο κήλεο 100 κεηέξεο θαη ηα παηδηά ηνπο, ηηο
νπνίεο δηαρψξηζε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ
άγρνπο, θαλνληθνχ, ηζρπξνχ ή πνιχ ηζρπξνχ, πνπ βίσλαλ ζε
κφληκε ζρεηηθψο θαηάζηαζε νη κέιινπζεο κεηέξεο. Οη
ζηαηηζηηθέο απνθάιπςαλ πξνθαλή αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ
ζπγθηλεζηαθψλ δηαηαξαρψλ ηεο εγθχνπ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηψλ
πνπ παξνπζίαζε ην παηδί: πξνβιήκαηα πγείαο θαη ςπρνινγηθέο
δηαηαξαρέο («Ζ θπζηθή πξνγελλεηηθή αγσγή» Marie-Andrée
Bertin).
- ηε Φηιαλδία, δχν νκάδεο, 167 αηφκσλ ε θάζε κηα,
παξαθνινπζήζεθαλ επί 35 έηε. Σα άηνκα ηεο πξψηεο νκάδαο
είραλ ράζεη ηνλ παηέξα ηνπο πξηλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο, ηα
άηνκα ηεο δεχηεξεο νκάδαο, κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο, θαηά ηνλ
πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπο. Ζ ζχγθξηζε θαηέδεημε ζαθή
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δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. ζνη δειαδή αηζζάλζεθαλ,
θαηά ηελ ελδνκήηξηα δσή ηνπο, ην ζηξεο θαη ηελ ζιίςε ηεο
κεηέξαο ηνπο, παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο δηαηαξαρέο απφ
εθείλνπο, νη νπνίνη αηζζάλζεθαλ ην πέλζνο, ελψ ήηαλ ήδε
«αλεμάξηεηνη», κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο. ηελ πξψηε νκάδα ήηαλ
πνιχ πεξηζζφηεξα ηα θξνχζκαηα αιθννιηζκνχ θαη
εγθιεκαηηθφηεηαο. Πνιχ πςειφηεξν ήηαλ επίζεο ην πνζνζηφ
ςπρψζεσλ θαη ζρηδνθξέλεηαο (16% έλαληη 6%). Καη ζηελ
πεξίπησζε απηή, νη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηελ δηαθνξά, ζε
αλαηνκηθή βιάβε ηνπ ππνζαιάκνπ.
- Δξσηήζεηο ζε πεληαθφζηεο γπλαίθεο, έδεημε φηη πεξίπνπ ην έλα
ηξίην απφ απηέο δελ ζθέπηνληαλ θαζφινπ ην παηδί πνπ έθεξαλ
κέζα ηνπο, είηε γηαηί ε εγθπκνζχλε ήηαλ αλεπηζχκεηε, είηε γηαηί
πίζηεπαλ φηη ε θχζε εξγάδεηαη, κέζα απφ απηέο, θαη νη ίδηεο δελ
ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζζνχλ. Σα παηδηά πνπ έθεξαλ ζηνλ θφζκν
είραλ θαηά γεληθφ θαλφλα, βάξνο θαηψηεξν ηνπ θαλνληθνχ,
παξνπζίαδαλ λεπξηθέο θαη πεπηηθέο δηαηαξαρέο ζπρλφηεξεο θαη
ζνβαξφηεξεο απφ φ,ηη ηα άιια παηδηά. Έθιαηγαλ πνιχ, ζηα
πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, (δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηα
κεηέπεηηα ζηάδηα), παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο πξνο
ηνπο άιινπο θαη πξνο ηελ δσή γεληθφηεξα.
-Έλα παξάδεηγκα καθξνπξόζεζκεο βιάβεο ζηελ ελήιηθε
δσή, αλαθέξεη ν γεξκαλφο, Paul Bick, πξσηνπόξνο ηεο
ππλνζεξαπείαο. Ο αζζελήο ηνπ παξαπνληόηαλ γηα ζνβαξέο
θξίζεηο αγσλίαο, ζπλνδεπόκελεο απφ εμάςεηο. Γηα λα
αλαθαιχςεη ην αίηηα, ν δξ. Bick ηνλ ππέβαιε ζε χπλσζε. Ο
αζζελήο άξρηζε λα εμεξεπλά ηνπο κήλεο πξηλ απφ ηε γέλλεζή
ηνπ, ελζπκνχκελνο θαη δηεγνχκελνο ήξεκα ζπγθεθξηκέλα
πεξηζηαηηθά, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έθζαζε ζηνλ 7ν κήλα. Σφηε
μαθληθά ε θσλή ηνπ πλίγεθε θαη θπξηεχζεθε απφ παληθφ.
Πξνθαλψο είρε θζάζεη ζην γελεζηνπξγφ αίηην ηνπ πξνβιήκαηνο
ηνπ. Έιεγε φηη δεζηαίλεηαη θαη θνβάηαη ηξνκεξά. Γηαηί; Σελ
απάληεζε έδσζε ε κεηέξα ηνπ, φηαλ νκνιφγεζε φηη, θαηά ηνλ
έβδνκν κήλα ηεο εγθπκνζχλεο, είρε πξνζπαζήζεη λα απνβάιεη,
θάλνληαο πνιχ δεζηά κπάληα». (M.A. Bertin “Ζ θπζηθή
πξνγελλεηηθή αγσγή”.)
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-Ο David Chamberlain, δηδάθησξ ςπρνινγίαο ζην San Diego
αλαθέξεη πεξίπησζε ηεζζάξσλ εθήβσλ πνπ έθαλαλ απφπεηξα
απηνθηνλίαο, θάζε ρξφλν ηελ ίδηα επνρή: επνρή πνπ θαηά ηηο
δηεγήζεηο ησλ κεηέξσλ ηνπο εθείλεο έθαλαλ απφπεηξα απνβνιήο
ηνπο, ηηο νπνίεο σζηφζν νη έθεβνη αγλννχζαλ.
-Σν πην ζπνπδαίν επηρείξεκα πνπ απνδεηθλύεη πώο ε
ςπρνινγία ηεο εγθχνπ κεηαηξέπεηαη ζε βηνινγηθή θαηάζηαζε
ζην έκβξπν παξέρεη ν δφθησξ Levine, ρεηξνύξγνο νδνληίαηξνο
από ην Μάληζεζηεξ. Απηόο ό νδνληίαηξνο επί ζεηξά εηψλ
ζπλέιεγε δφληηα λενγηιήο νδνληνθπΐαο θαη παξαηεξνχζε ηηο
ηνκέο ηνπο, ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην. Παξαηήξεζε πξψηα
κηα γθξηδσπή γξακκή, ηελ νπνία νλφκαζε «λενγληθή γξακκή»,
γηαηί αληηζηνηρεί ζηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηεο γέλλεζεο. Ζ
γξακκή απηή δελ ππήξρε, φηαλ ε γέλλεζε είρε εμειηρζεί κε ηηο
θαιχηεξεο ζπλζήθεο.
Σα ζηξψκαηα αδακαληίλεο πνπ βξίζθνληαη θάησ απ‟ απηήλ ηελ
γξακκή έρνπλ ελαπνηεζεί ζηηο θαηαβνιέο (θχηξεο) ησλ δνληηψλ,
θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηηο ζηαγφλεο ηνπ εκβξχνπ. ηα
ζηξψκαηα απηά παξαηήξεζε ζπρλέο αλσκαιίεο, κέρξη θαη
αλεπαίζζεηα θελά. Ση ήηαλ άξαγε απηφ πνπ είρε αλαζηείιεη γηα
έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αξθεηά κεγάιν ηελ δηαδηθαζία δφκεζεο
ηεο λενγηιήο νδνληνθπΐαο; Καη ίζσο θαη άιισλ καιαθψλ θαη
επγελψλ νξγάλσλ φπσο ε θαξδηά, ην ζπθψηη, ν εγθέθαινο, ηα
νπνία δελ έρνπλ δηαηεξήζεη αληρλεχζηκα αλαηνκηθά
απνηππψκαηα; Ο δξ. Levine ζπλεξγάζζεθε κ‟ έλαλ ςπρνιφγν, ν
νπνίνο ζπδήηεζε κε ηηο κεηέξεο. Έξρνληαη ζην θσο ινηπφλ
αθξηβείο αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηηο αλσκαιίεο απηέο θαη ηα
ηζρπξά πνιχ επηζεηηθά ζνθ πνπ απηέο νη κεηέξεο είραλ ππνζηεί
θαηά ηελ εγθπκνζχλε ηνπο.
ιεο απηέο νη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ
πνξίζκαηνο ηνπ δφθηνξνο Michel Odent, ν νπνίνο απνθαίλεηαη
φηη ε πξσηαξρηθή πγεία, δειαδή ε βαζηθή θπζηθή θαη ςπρηθή
πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ζεκειηψλεηαη θαηά ηελ επνρή ηεο ζηελήο
ζρέζεο κε ηελ κεηέξα,δειαδή θαηά ηνπο ελλέα κήλεο ηεο
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εγθπκνζχλεο, ηηο θξίζηκεο ψξεο ηεο γέλλεζεο θαη ηελ πεξίνδν
ηνπ ζειαζκνχ.
Έξεπλεο ηνπ πξσηνπόξνπ Καλαδνύ Φπρηάηξνπ Καζεγεηνύ
Thomas Verny ύκθσλα κε ηνλ δξα Thomas Verny ε
ελδνκήηξηα δσή θαζνξίδεη ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ
εαπηφ ηνπ, ηνλ ζπλάλζξσπν, ηνλ πιαλήηε γε.
Δελ είλαη δπλαηή ε ύπαξμε Οηθνινγίαο, ζηνλ Κόζκν, ρσξίο λα
έρεη πξνϋπάξμεη Οηθνινγία ζηε Μήηξα. Οη έξεπλεο θαη ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπ, δίλνπλ έκθαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ
παηδηνχ-εκβξχνπ. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη δηαηππψζεθαλ πνιχ
πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο Νέαο Δπηζηήκεο ηεο Δπηγελεηηθήο,
πνπ επίζεο έζεζε ην πεξηβάιινλ θαη φρη ηα γνλίδηα ζηελ πξψηε
ζέζε. Ο ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο αξρίδεη απφ ηελ
ελδνκήηξηα δσή! Σν έκβξπν αηζζάλεηαη ηηο ζθέςεηο ηεο κεηέξαο
Οη εηθφλεο, νη ζθέςεηο, νη ηδέεο πνπ ε κεηέξα ηξέθεη κέζα ηεο,
εκπνηηζκέλεο απφ ηε ζπγθίλεζή ηεο θαη κάιηζηα ζε ζρέζε κε ην
παηδί ηεο, ην επεξεάδνπλ, ην κνξθνπνηνχλ...
Ζ επίδξαζε ησλ ζθέςεσλ ηεο κεηέξαο ζην έκβξπν
εξεπλήζεθε θαη απφ ηελ γαιιίδα παλεπηζηεκηαθή εξεπλήηξηα
Marie-Claire Busnel, ενπνία είπε: «εμίζνπ ην έκβξπν αληηδξά
ζηνλ ιόγν όπσο θαη ζηε ζθέςε ηεο κεηέξαο, φηαλ απηή ε
ζθέςε έρεη κηα ζαθήλεηα θαη έληαζε». Ζ έγθπνο γπλαίθα είλαη
κνξθνπνηφο! Οη εηθφλεο θαη νη ζθέςεηο γηα ην παηδί εγγξάθνπλ
ζ‟απηφ εληππψκαηα, κνξθνπνηνχλ =δηακνξθψλνπλ ηελ χπαξμή
ηνπ. Πνιιά είλαη ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα. Σν έκβξπν είλαη
ηθαλφ κάζεζεο Πξέπεη επίζεο λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο
γνλείο φζνλ αθνξά ηα αλππνςίαζηα λνεηηθά ηαιέληα ησλ
κσξψλ, ήδε απφ ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπο αθφκε θαη ησλ
πξνψξσλ. Απηά ηα κσξά είλαη ηθαλά ιεπηήο θαηαλφεζεο,
κλήκεο θαη κάζεζεο. Δλσκέλα κε ηελ κεηέξα αηζζάλνληαη
γεγνλφηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο κεηέξαο.
Πνιιά πεξηζηαηηθά δείρλνπλ φηη ην έκβξπν γλσξίδεη -δελ
μέξνπκε πψο- ην εμσκήηξην πεξηβάιινλ. Οξίζηε κεξηθέο
εκπεηξίεο κεηέξσλ: Μεηέξα αθεγήζεθε φηη, σο έγθπνο,
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γιίζηξεζε θη έπεζε απφ ηελ εζσηεξηθή ζθάια ηνπ ζπηηηνχ ηεο,
επηπρψο ρσξίο ζπλέπεηεο γηα ην παηδί. Σν κσξφ ηεο φκσο, κεηά
ηε γέλλεζή ηνπ, έθιαηγε γνεξά ζην πέξαζκα απφ ην κέξνο
απηφ... Νεαξή θνπέια πνπ άθνπγε εθπνκπή γηα ηελ
πξνγελλεηηθή αγσγή ζηελ ηειεφξαζε, ηειεθψλεζε θαη
αθεγήζεθε: είρε πάληα έλα θφβν γηα ηνλ άλδξα θαη ζπγρξφλσο
θνβφηαλ φηη ν παηέξαο ηεο ζα ηελ θηππήζεη, ελψ δελ ηελ είρε
πνηέ, νχηε θαλ καιψζεη. Ζ κεηέξα ηεο έιπζε ηελ απνξία γηα ηελ
αηηία ηνπ θφβνπ ηεο, φηαλ ηεο εμήγεζε φηη ν άλδξαο ηεο, φζν
ήηαλ έγθπνο ζ‟ απηήλ, ηελ είρε θηππήζεη... Σν θνξίηζη έθηνηε
«γλψξηδε»... Ζ δσή θξαηάεη αθφκε ηα κπζηηθά ηεο...
ήκεξα νη γελεηηζηέο αλαθάιπςαλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ
πεξηβάιινληνο, κε πξσηαξρηθφ ην πξψην πξνγελλεηηθφ
πεξηβάιινλ, πνπ παξακέξηζε ηνλ παιαηφ θαλφλα ηεο θπξηαξρίαο
ησλ γνληδίσλ, θαη νδήγεζε ζην λέν απφθζεγκα, φηη «ην
πεξηβάιινλ ειέγρεη ηελ δσή». Καη επνκέλσο νη ζθέςεηο,
ζπλαηζζήκαηα ηεο εγθχνπ θαη ηνπ παηέξα πνπ απνηεινχλ ην
πξψην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ, απηέο θαζνξίδνπλ πνηεο
ηδηφηεηεο ησλ γνληδίσλ ζα εθθξαζζνχλ θαη πνηεο ζα κείλνπλ
ζησπεξέο.
Παξάιιεια νη επηζηήκνλεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ
κηινχλ γηα ηνπο «λεπξψλεο - θαζξέπηεο», πνπ ππάξρνπλ ζηνλ
αλζξψπηλν εγθέθαιν, (Giakomo Rizzolati, 1992) νη νπνίνη
αληαλαθινχλ (θαζξεθηίδνπλ: κηκνχληαη) ζθέςεηο, λννηξνπίεο,
ζπγθηλήζεηο ηνπ πιεζίνλ, (θαη πνηφο είλαη πην πιεζίνλ απφ ηελ
κεηέξα γηα ην παηδί ζηελ κήηξα;) (Daniel Goleman “Κνηλσληθή
Ννεκνζχλε”). Απηέο νη πξφζθαηεο ζρεηηθά, πνιχ ζεκαληηθέο
γλψζεηο ζα αλαπηπρζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. Οη ζπνπδαίεο
αλσηέξσ αλαθαιχςεηο έθεξαλ κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ πξψηηζην
παηδαγσγηθφ ξφιν ησλ κειιφλησλ γνληψλ, κεηέξαο θαη παηέξα,
θαη ζηελ κεγάιε ηνπο δπλαηφηεηα λα νηθνδνκήζνπλ ζσζηά ην
κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζεκειηψλνληαο ήδε απφ ηελ Αξρή ηεο
Εσήο ηνπ, απφ ηηο ξίδεο ηνπ, ηελ Τγεία ηνπ θαη δνκψληαο ζεηηθά
ηηο δπλάκεηο ηεο Φπρήο ηνπ! Έθεξαλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ
Πξφιεςε, θαη αθξίβεηα ζηελ αξρή ηεο πξφιεςεο. Ο αιεζηλόο
παηδαγσγόο, ν ηαηξόο θξνληίδνπλ από ηελ αξρή λα γίλεη ίζην
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ην δελδξάθη. Απηό είλαη πνιύ πην εύθνιν θαη απνηειεζκαηηθό
απφ ην λα πξνζπαζνχλ λα ην ηζηψζνπλ, αθνχ ζηξαβψζεη.
Με πνην ηξόπν άξαγε ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο εγθχνπ
πεξλάεη ζην έκβξπν;
Πώο ε ςπρηθή δσή ηεο εγθύνπ επεξεάδεη ηε θπζηθή θαη
ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ εκβξύνπ, δηακνξθώλνληαο ην ζώκα,
ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ ςπρηζκό ηνπ
.-Μέζσ ησλ νξκνλώλ ε επηζηήκε απαληάεη: Ζ αδξελαιίλε, νη
θαηερνιακίλεο, νξκφλεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο αγσλίαο πνπ
θαηαθιχδνπλ ην αίκα ηεο κεηέξαο φηαλ είλαη αγρσκέλε, φηαλ
είλαη δπζηπρηζκέλε, θαη πξέπεη λα δξάζεη, θαηαθιχδνπλ επίζεο
θαη ην αίκα ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο πιαθνχληηαο θπθινθνξίαο.
Απηέο νη νξκφλεο γελλνχλ ίδηεο θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη
δπζηπρίαο θαη ζην έκβξπν θαη εκπνδίδνπλ έσο ζηακαηνχλ
εληειψο ηελ αλάπηπμή ησλ νξγάλσλ, ππφ ζρεκαηηζκφ ηελ επνρή
εθείλε. Οη ελδνξθίλεο, νξκφλεο ηεο ραξάο θαη ηεο επραξίζηεζεο
πνπ βξίζθνληαη ζην αίκα ηεο κεηέξαο, φηαλ είλαη επηπρηζκέλε,
πεξλνχλ επίζεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ εκβξχνπ, δεκηνπξγνχλ ζ‟
απηφ ηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο ραξάο θαη επηπρίαο θαη επηηξέπνπλ
ηελ ζπλέρηζε ηνπ θπζηθνχ έξγνπ δφκεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ
θαζψο δε εγγξάθνληαη ζηελ θπηηαξηθή ηνπ κλήκε, ηνπ
εγραξάζζνπλ ραξαθηήξα ραξνχκελν, επηπρηζκέλν θαη
αηζηφδνμν.
-Μέζσ ηεο κλήκεο ησλ θπηηάξσλ Σα θχηηαξα έρνπλ κλήκε.
Ο ςπρηζκφο ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ε θπζηθή ηνπ χιε, δειαδή
φινο ν νξγαληζκφο ηνπ, δνκείηαη κε ηηο ςπρηθέο ελέξγεηεο ηεο
κεηέξαο θαη κέζσ απηήο ηνπ παηέξα θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ήδε απφ ηελ ζχιιεςε ην θάζε ηη απφ ηελ κεηέξα θαη ην
πεξηβάιινλ ηεο εγγξάθεηαη ζηελ θπηηαξηθή ηνπ κλήκε.
θέςεηο, ηδέεο, ζπγθηλήζεηο, βηψκαηα ηεο εγθχνπ δεκηνπξγνχλ
δνλήζεηο θαη απνηεινχλ «πιεξνθνξίεο», εγγξαθφκελεο, σο
εληππψκαηα, ζηελ λεπξηθή θπηηαξηθή κλήκε ηνπ εκβξχνπ,
πξψηα δπλακηθά ραξάγκαηα, απαξρέο ηνπ απξηαλνχ ηνπ
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ραξαθηήξα θαη ησλ θιίζεσλ θαη ραξηζκάησλ ηνπ, ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο δσήο ηνπ. ηνπο ελλέα
κήλεο ηίζεληαη εμ ίζνπ ηα ζεκέιηα ησλ ςπρηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ, ησλ θιίζεσλ θαη ηεο ηδηνθπίαο ηνπ,
κέζα απφ ηα παλίζρπξα, σο πξψηα, εληππψκαηα ζηελ θπηηαξηθή
ηνπ κλήκε ησλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, αηζζεηεξηαθψλ
εκπεηξηψλ, βησκάησλ κεηέξαο, θαη κέζα απφ απηήλ, ηνπ παηέξα
θαη ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο. Ζ βηαηφηεηα ή ε εηξεληθή
δηάζεζε πξηλ εθδεισζνχλ ζηελ ελήιηθε δσή έρνπλ πξψηα
εληππσζεί ζηελ λεπξηθή θπηηαξηθή κλήκε ησλ εκβξχσλ – θη
απηά ηα πξφηππα επαλαιακβάλνληαη αξγφηεξα. χιιεςε, κηα
ζηηγκή-θιεηδί Ζ επηζηήκε επίζεο εξεχλεζε ην ζέκα ηεο
ζχιιεςεο, θαη απνθαίλεηαη αλελδνίαζηα φηη «ε ςπρηθή
θαηάζηαζε ηνπ δεχγνπο θαηά ηελ επνρή ηεο ζχιιεςεο, αλ είλαη
θαθή, δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ πεδίν αλάπηπμεο ηνπ
εκβξχνπ, πνπ κπνξεί λα εκθαληζζεί κε ζπγγελή αλσκαιία».
Πξνηξέπεη ηελ απνθπγή ζχιιεςεο ζε πεξηφδνπο θαθήο θπζηθήο
θαη ςπρηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ,
(αλαθνίλσζε νκάδαο ηαηξψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
ζην 16ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο Παίδσλ).
(Δθεκεξίδα ηα Νέα). Καηά ηελ ζχιιεςε δεκηνπξγείηαη ην
γελεηηθφ ζρέδην ηεο λέαο δσήο. Σν ζρέδην απηφ, δει. ην DΝΑ
ηνπ παηδηνχ, έρεη απφιπηε ζρέζε κε ηηο ζθέςεηο, ηα
ζπλαηζζήκαηα, ηελ εζσηεξηθή ζηάζε ηνπ δεχγνπο, θαηά ηελ
έλσζή ηνπ, ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπ πξνεγνπκέλσο αθφκε. Μηα
ζηάζε ζαπκαζκνχ, εθηίκεζεο θαη αγάπεο ηνπ δεχγνπο
δεκηνπξγεί έλαλ «ηζκφ» (θίιηξν), κέζα απφ ηνλ νπνίν νη
θαιχηεξεο ηδηφηεηεο ησλ πξνγφλσλ επλννχληαη λα εθδεισζνχλ
ζην πξψην DNA ηεο Νέαο Όπαξμεο, απφ ηηο άπεηξεο: θαιέο θαη
θαθέο, πνπ αζθαιψο ππάξρνπλ ζε 7 γελεέο πξνγφλσλ απφ ηελ
παηξηθή θαη 7 γελεέο απφ ηε κεηξηθή γξακκή!
-Μέζσ ηεο γελεηηθήο επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην
έκβξπν θαη ζην δπγσηό (δειαδή ηεο δσήο, ζθέςεσλ,
ζπλαηζζεκάησλ, αηζζεηεξίσλ εληππψζεσλ, βησκάησλ ηνπ
δεπγαξηνχ θαη ηεο εγθχνπ). Απηή ε βαζηθή εμήγεζε, σο πξνο
ηελ επίδξαζε ζηελ θπζηθή θαη ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ
ησλ ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηέξαο, καο
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παξέρεηαη απφ ηηο λέεο έξεπλεο θαη αλαθαιχςεηο ηεο Βηνινγίαο
θαη ηεο Νεπξνεπηζηήκεο, απφ ηα έηε 1990 θαη εθεμήο, κε
πξσηνπφξν ηνλ εξεπλεηή, βηνιφγν-θπηηαξνιφγν θαζεγεηή
Bruce Lipton.
Δπηγελεηηθή Γηα λα αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο ηεο επαλάζηαζεο
ησλ αληηιήςεσλ ηεο επνρήο πνπ δνχκε, αο παξαθνινπζήζνπκε
πνιχ ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξία ησλ λέσλ αλαθαιχςεσλ πνπ
άιιαμαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο θαη ηελ φιε επηζηεκνληθή
ζεψξεζε ηεο ίδηαο καο ηεο δσήο. Ζ Δπηγελεηηθή, πνπ καο έρεη
θαη πάιη απαζρνιήζεη, έξρεηαη λα ζαξψζεη φιεο ηηο
πξνεγνχκελεο επηθπιάμεηο. Μέρξη ην 1990 πεξίπνπ ε βηνινγία
ππνζηήξηδε ην δφγκα ηεο απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ DNA ή ηεο
γελεηηθήο λνκνηέιεηαο. Με βάζε ηελ ινγηθή απηή, ην DΝΑ
απνηειεί ηελ «θχξηα αξρή» ή ηνλ θχξην πξνζδηνξηζηηθφ
παξάγνληα ησλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο
νξγαληζκνχ Κη φηη επνκέλσο νη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο
κεηαβηβάδνληαη απφ γεληά ζε γεληά, ειέγρνληαο απνιχησο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνγφλνπ. Οη ηδέεο απηέο παξακεξίζηεθαλ
απνιχησο κε ηελ αλαθάιπςε ηεο Δπηγελεηηθήο. Ζ Δπηγελεηηθή:
ε κειέηε ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ην
πεξηβάιινλ ειέγρεη ηελ θπηηαξηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ζήκεξα
έλαο απφ ηνπο πην δξαζηήξηνπο ηνκείο ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο. Οη επηζηήκνλεο έθζαζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ
είκαζηε ζχκαηα ησλ γνληδίσλ καο αιιά αθέληεο ηεο κνίξαο καο,
ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπκε δσέο γεκάηεο εηξήλε, επηπρία θαη
αγάπε. Γελ είλαη νη θαζνδεγνχκελεο απφ ηα γνλίδηα νξκφλεο
πνπ ειέγρνπλ ην ζψκα θαη ην πλεχκα καο. Οη πεπνηζήζεηο καο, ν
ςπρηθφο βίνο καο, ν ηξφπνο ηεο δσήο καο, απηά ειέγρνπλ ην
ζψκα, ηνλ λνπ θαη ζπλεπψο θαη ηελ δσή καο. Οη εθπιεθηηθέο
αλαθαιχςεηο ηεο Δπηγελεηηθήο, απηνχ ηνπ λένπ ηνκέα ηεο
βηνινγίαο, ιχλεη ηα κπζηήξηα ζρεηηθά κε ην πψο ην πεξηβάιινλ
επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θπηηάξσλ, ρσξίο λα αιιάμεη
ηνλ γελεηηθφ θψδηθα. Οη ζεηηθέο ζθέςεηο έρνπλ ζεκαληηθέο
επηδξάζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηα γνλίδηα, πξνπαληφο φηαλ
βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηνλ ππνζπλείδεην πξνγξακκαηηζκφ.
Καη νη αξλεηηθέο ζθέςεηο έρνπλ εμίζνπ ηζρπξφ αληίθηππν. «Σν
πεξηβάιινλ επζχλεηαη γηα ηελ δσή.» Ση ελεξγνπνηεί ινηπφλ ηα
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γνλίδηα; Απηφ πνπ ελεξγνπνηεί ηελ έθθξαζε ελφο γνληδίνπ είλαη
έλα ζήκα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φρη κηα πξνθχπηνπζα
ηδηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ γνληδίνπ. Αθνχ ην πξψην πεξηβάιινλ ηνπ
αλζξψπνπ είλαη ην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ, ν λένο ηνκέαο ηεο
επηγελεηηθήο επηζηήκεο ζεκαίλεη φηη ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα,
βηψκαηα ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ θαη πξνπαληφο ηεο κεηέξαο,
εγθχνπ, δηακνξθψλνπλ, θαζνξίδνπλ ηειηθά ηα γελεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ πνπ ζα γελλεζεί, θαη ηνχην ρσξίο
λα αιιάδνπλ ηνλ γελεηηθφ ηνπ θψδηθα, ην DNA ( ην πξνζρέδην).
Γειαδή: ηα γνλίδηα πξννξίδνπλ, ην πεξηβάιινλ θαζνξίδεη. Με
ηνλ λέν θιάδν ηεο επηγελεηηθήο δελ κηιάκε πιένλ γηα θπξηαξρία
ησλ γνληδίσλ αιιά γηα θπξηαξρία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλάινγα
κε ηα κελχκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ( ε δσή ζηελ κήηξα είλαη ην
πξψην πεξηβάιινλ) άιια γνλίδηα κπνξνχλ λα εθθξαζζνχλ θη
άιια κέλνπλ ζησπεξά. Θεηηθφ ελδνκήηξην πεξηβάιινλ, ιφγσ
ησλ ζεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηεο κεηέξαο δίλεη
δπλαηφηεηα έθθξαζεο ζηηο ζεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ γνληδίσλ θαη
αθήλεη ζησπεξέο ηηο αξλεηηθέο. (Γει. ν επηγελεηηθφο
κεραληζκφο κπνξεί λα κεηαβάιιεη έλα γνλίδην, ψζηε λα
παξαγάγεη πγηείο πξσηεΐλεο θαη ιεηηνπξγίεο, παξά ηα
θιεξνλνκεκέλα ειαηησκαηηθά γνλίδηα). Σν αληίζεην ζπκβαίλεη
επίζεο, φηαλ ζεηηθά έσο ραξηζκαηηθά ζρέδηα ησλ γνληδίσλ δελ
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξαζζνχλ, ιφγσ ηεο αξλεηηθφηεηαο
ησλ βησκάησλ κεηέξαο θαη παηέξα, ήηνη ηνπ πξψηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ εκβξχνπ. «Σα γνλίδηα αληηπξνζσπεχνπλ
πξνγξάκκαηα πνπ φρη κφλνλ αλαγηγλψζθνληαη αιιά πνπ
επαλαγξάθνληαη επίζεο». Απηφ ζεκαίλεη φηη ην δεπγάξη έρεη
εθείλν επζχλε γηα ην παηδί πνπ ζα θέξνπλ ζηνλ θφζκν (αξθεί
βέβαηα λα ην πιεξνθνξήζνπκε, δηφηη δελ είλαη θαλείο έλνρνο γηα
παξαβηάζεηο θαλφλσλ πνπ δελ γλσξίδεη!) Ζ λέα βηνινγία ηεο
Δπηγελεηηθήο δίλεη έκθαζε ζηνλ ζπλεηδεηφ ξφιν ηνπ γνλέα Με
ηελ λέα βηνινγία αληηιακβαλφκαζηε φηη γηα ηελ ζχιιεςε θαη
ηελ εγθπκνζχλε, «νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο έρνπλ θνηλφ
κεξίδην επζχλεο, παξφηη ε κεηέξα θέξεη ην κσξφ κέζα ζηελ
κήηξα ηεο. ,ηη θάλεη ν παηέξαο επεξεάδεη βαζχηαηα ηελ
κεηέξα, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο επεξεάδεη ην αλαπηπζζφκελν
παηδί.» «Ζ επηινγή ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ
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ηξφπν δσήο ηνπ δεχγνπο, πξηλ θαη θαηά ηε ζχιιεςε, απφ ηελ
πνηφηεηα ηεο αγάπεο ηνπ», (γελεηηζηήο δξ. Bruce Lipton).
Υαξά, αλάηαζε, ζαπκαζκφο, βαζεηά αγάπε θαη ηξπθεξφηεηα
ζηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ, δειαδή κηα επγελήο θπζηθή, ςπρηθή
θαη πλεπκαηηθή εμ ίζνπ, εξσηηθή επηθνηλσλία ηνπ δεχγνπο θαη
ζχγρξνλε επηζπκία θαη ησλ δχν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα παηδί
ζηνλ κεηαμχ ηνπο δεζκφ απνηεινχλ ην αλαγθαίν πιαίζηνζεκέιην γηα ηελ εθδήισζε ζπνπδαίσλ ραξηζκάησλ ζηελ λέα
χπαξμε πνπ έξρεηαη λα ελζαξθσζεί καδί ηνπο. Οη κέιινληεο
γνλείο κπνξνχλ λα δψζνπλ ζην παηδί απφ ηε κήηξα ηα ζηνηρεία
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα εγγξάςεη ζηα
ζεκέιηα ηεο δνκήο ηνπ ηελ ραξά ηεο δσήο, ηελ ηθαλφηεηα γηα
αγάπε, γηα δηάινγν, γηα ζπλεξγαζία, γηα εμεχξεζε δηθαίσλ
ιχζεσλ ζε φιεο ηηο ζπγθξνχζεηο Οη γνλείο, ζ‟ απηά ηα ζηάδηα,
κε ηνλ απιά ζεηηθφ, ραξνχκελν, αηζζεηηθφ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε, φρη κφλνλ ελφο ζεηηθνχ
αξκνληθνχ ςπρηζκνχ ηνπ παηδηνχ - πξάγκα πνιχ θαηαλνεηφγηαηί ην παηδί αληηγξάθεη, κηκείηαη ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα,
θηλήζεηο, ζπκπεξηθνξέο κεηέξαο θαη παηέξα, κε ηνπο λεπξψλεοθαζξέπηεο ηνπ, αιιά απνηεινχλ νη θχξηνη ζεκειησηέο ηεο πγείαο
ηνπ, ηεο αξκνληθήο δηάπιαζεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηφο ηνπ.
Καη ηνχην δηφηη ηα δνκηθά πιηθά ζψκαηνο θαη ςπρηζκνχ ηνπ
παηδηνχ είλαη φ,ηη ε έγθπνο, , ζθέπηεηαη, αηζζάλεηαη θαη δεη, φ,ηη
παίξλεη σο ηξνθή , φ,ηη αλαπλέεη, φ,ηη αθνχεη, βιέπεη, ζαπκάδεη,
εχρεηαη, νξακαηίδεηαη, κε ηνλ παηέξα δίπια ηεο . Με ηηο λέεο
ζεσξήζεηο νη νπνίεο απνκάθξπλαλ ην ηειεπηαίν επηζηεκνληθφ
εκπφδην, θαη πξνζέζεζαλ λέεο γλψζεηο απεδείρζε ε πξσηεχνπζα
ζεκαζία ελφο επλντθνχ αξρηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ
αξκνληθή εκβξπτθή αλάπηπμε. Ζ λέα εζηίαζε πάλσ ζηηο
επηδξάζεηο ηνπ πξνγελλεηηθνχ πεξηβάιινληνο εθηείλεηαη θαη
ζηε κειέηε ηνπ IQ. Έθζαζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα γνλίδηα
αλαινγνχζαλ ζην 34% ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην IQ.
Ο δξ Devlin αλαθάιπςε φηη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά
ηελ πξνγελλεηηθή αλάπηπμε έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην IQ.
ηη ε δπλεηηθή λνεκνζχλε ελφο παηδηνχ ειέγρεηαη απφ ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 51%. Καη
φηη ε ηθαλφηεηα κάζεζεο ζεκειηψλεηαη θαηά ηελ ελδνκήηξηα
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δσή. (Gerald Huther) πλεηδεηή κεηέξα θαη ζπλεηδεηφο παηέξαο
Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη είλαη κηα
αλαηξνθή γεκάηε αγάπε «Σν αγέλλεην παηδί είλαη κηα δσληαλή
χπαξμε θαη ε αλάπηπμή ηνπ γίλεηαη δπλαηή κφλν κε ηελ ζπλερή
επηθνηλσλία ηνπ κε ην κεηξηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ αξρή
δηαδξακαηίδεηαη κία πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε. Απφ ηελ αξρή
ν άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ηελ ζρέζε.» (Gerald Hüther - Inge
Weser «Σν κπζηηθφ ησλ ελλέα πξψησλ κελψλ»). ια ηα παηδηά
θαη πξηλ απφ ηε γέλλεζε, γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ
θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν έρνπλ ηελ αλάγθε λα βηψλνπλ
φηη είλαη εππξφζδεθηα θαη αζθαιή. Οη λεπξψλεο θαζξέπηεο, λέα
αλαθάιπςε ηεο λεπξνεπηζηήκεο Σν 1992 ν θαζεγεηήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάξκα Ηηαιίαο Giacomo Rizzolati
αλαθάιπςε ηνπο λεπξψλεο-θαζξέπηεο, ηνπο θνηλσληθνχο
λεπξψλεο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ,
«θαζξεθηίδνπλ» ζθέςεηο, ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, βηψκαηα ηνπ
πιεζίνλ, ρσξίο άιιε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Κνηλσληθφο
εγθέθαινο
– Νεπξώλεο – θαζξέπηεο
Οη ζύγρξνλεο έξεπλεο ησλ λεπξνεπηζηεκψλ έρνπλ θαηαδείμεη
κηα πνιύ ζπνπδαία ηδηφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ (αιιά
επίζεο θαη ηνπ εγθεθάινπ ησλ ζειαζηηθψλ δψσλ, ζε πνιχ
κηθξφηεξν βαζκφ): ηελ θνηλσληθή ηνπ ηθαλφηεηα. Γειαδή ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπιιακβάλεη ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα,
ηηο πξνζέζεηο, ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ θαη λα ηνπο θνηλσλεί ηα
δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θιπ. Ο άλζξσπνο έρεη έλαλ
εγθέθαιν θνηλσληθφ θαη επηθνηλσληαθφ Απηφο ν θνηλσληθφο
εγθέθαινο εθδειψλεηαη κέζσ ελφο ζπλφινπ λεπξσληθψλ
κεραληζκψλ, νη νπνίνη δηέπνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά
καο ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο, πιεζίνλ καο. Υάξηο
ζ‟απηνχο ηνπ θνηλσληθνχο λεπξψλεο δερφκαζηε ηελ επίδξαζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ πξνζέζεσλ ησλ
πιεζίνλ καο θαη ακνηβαία ηνπο επεξεάδνπκε κε ηα δηθά καο
ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θιπ. Γηαθξίλνπκε δχν είδε θνηλσληθψλ
λεπξψλσλ: Απηνχο κε ηνπο νπνίνπο αληηιακβαλφκαζηε ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηνπο κεηαδίδνπκε ηα δηθά καο
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ζπλαηζζήκαηα – είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηε κέζε ηνπ εγθεθάινπ –
ζε ζρήκα ακπγδάινπ θαη ηνπο νλνκάδνπκε: “ακπγδαιή”. Κη
απηνχο νη νπνίνη επελεξγνχλ πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ θαη νη
νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην επίπεδν ησλ νθζαικψλ. Οη
θνηλσληθνί καο λεπξώλεο, ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εμειηγκέλνπ
αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, ζρεκαηίδνληαη κέζσ ησλ εκπεηξηψλ καο
ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο απφ ηελ εκβξπτθή πεξίνδν ηεο
δσήο καο. Ζ ηξπθεξφηεηα, ε αγάπε, ε πίζηε, νη θξνληίδεο
πξνεηνηκάδνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ
ηνπο. Δλψ ν θφβνο, ην άγρνο, ην πέλζνο, ε νξγή εκπνδίδνπλ ηελ
αλάπηπμή ηνπο. Απηνί νη θνηλσληθνί λεπξψλεο παίδνπλ έλα
πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο γηα επηπρία,
ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αγαπάεη θαη ζηελ πγεία ηνπ. Ζ
θνηλσληθφηεηα, κνξθνπνηφο ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ,
κεηαδίδεηαη ζηηο επφκελεο γελεέο θαη καθξνρξνλίσο εκπινπηίδεη
ην γελεηηθφ θεθάιαην ησλ ζειαζηηθψλ. Δμ απηνχ ζπλάγεηαη φηη
ε πξνδηάζεζε πξνο ηελ θαινζχλε, ηνλ αιηξνπηζκφ, ηελ
ζπκπάζεηα είλαη έκθπηε ηδηφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Υάξηο
ζηνπο λεπξψλεο – θαζξέπηεο, ν εμσηεξηθφο θφζκνο
αληαλαθιάηαη (“θαζξεθηίδεηαη”) ζε καο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε
ηνλ άιινλ, γηλφκαζηε, ελ κέξεη, φπσο απηφο. Με ηα
ζπλαηζζήκαηά καο, ηηο πξνζέζεηο καο πνπ αληαλαθιψληαη ζηνλ
εγθέθαιν ησλ άιισλ, πξνθαινχκε ηελ ίδηα θαηάζηαζε, ηα ίδηα
ζπλαηζζήκαηα, πξνζέζεηο, ηδέεο. Σνπο επεξεάδνπκε άκεζα,
απ‟επζείαο. Δίκαζηε αζπλείδεηα ή ζπλεηδεηά παηδαγσγνί σο
πξνο ηνπο άιινπο. Δίλαη εχθνιν λα θαληαζζνχκε ηνπο ηζρπξνχο
ςπρηθνχο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο εγθχνπ κεηέξαο
θαη ηνπ παηδηνχ ηεο. Πνηνο είλαη πην πιεζίνλ γηα ην έκβξπν απφ
ηελ κεηέξα ηνπ, κε ηελ νπνία είλαη εηο ζάξθα κία; Οη δχν
εγθέθαινη ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ επηθνηλσλνχλ ζπλερψο
κε ηνπο λεπξψλεο – θαζξέπηεο ηνπο. Οη λεπξψλεο – θαζξέπηεο
ηεο κεηέξαο ζηέιλνπλ θάζε ζηηγκή κελχκαηα, ζπλαηζζήκαηα,
εηθφλεο ηα νπνία ην παηδί δέρεηαη κέζσ ησλ ππφ αλάπηπμε
λεπξψλσλ – θαζξεπηψλ ηνπ. Απηά ηα κελχκαηα αληαλαθιψληαη
θαη γελλνχλ ζ‟απηφ ηελ ίδηα επηζπκία, ηηο ίδηεο εηθφλεο, ηηο ίδηεο
ηδέεο, φπσο απηέο ηεο κεηέξαο ηνπ. Μηα επηθνηλσλία ζπκβαίλεη
ζην επίπεδν ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δχν ππάξμεσλ. Καη
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νη επρέο θαη επηζπκίεο ηεο κεηέξαο αληαλαθιψληαη ζην λεπξηθφ
ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ, δεκηνπξγνχλ κέζα ηνπ κηα απήρεζε, ηελ
επηζπκία λα πξαγκαηνπνηήζεη ην κήλπκα πνπ δέρζεθε θαη λα
γίλεη φπσο ε κεηέξα ην εχρεηαη.
θέςεηο, ηδαληθά, ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο κεηαδίδνληαη ζην
έκβξπν, κέζσ ησλ λεπξψλσλ-θαζξεπηψλ
Οη λεπξώλεο θαζξέπηεο, λέα αλαθάιπςε ηεο λεπξνεπηζηήκεο
Σν 1992 ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάξκα Ηηαιίαο
Giakomo Rizzolati αλαθάιπςε ηνπο λεπξψλεο-θαζξέπηεο, ηνπο
θνηλσληθνχο λεπξψλεο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ,
«θαζξεθηίδνπλ» ζθέςεηο, ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, βηψκαηα ηνπ
πιεζίνλ, θαη ρσξίο αθφκε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Κνηλσληθφο
εγθέθαινο – Νεπξψλεο – θαζξέπηεο Οη ζχγρξνλεο έξεπλεο ησλ
λεπξνεπηζηεκψλ έρνπλ θαηαδείμεη κηα πνιχ ζπνπδαία ηδηφηεηα
ηνπ αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ (αιιά επίζεο θαη ηνπ εγθεθάινπ
ησλ ζειαζηηθψλ δψσλ, ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ): ηελ
θνηλσληθή ηνπ ηθαλφηεηα. Γειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
ζπιιακβάλεη ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζέζεηο, ηηο
πξάμεηο ησλ άιισλ θαη λα ηνπο θνηλσλεί ηα δηθά ηνπ
ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θιπ. Ο άλζξσπνο έρεη έλαλ εγθέθαιν
θνηλσληθφ θαη επηθνηλσληαθφ Απηφο ν θνηλσληθφο εγθέθαινο
εθδειψλεηαη κέζσ ελφο ζπλφινπ λεπξσληθψλ κεραληζκψλ, νη
νπνίνη δηέπνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο ζηηο
ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο, πιεζίνλ καο. Υάξηο ζ‟απηνχο ηνπ
θνηλσληθνχο λεπξψλεο δερφκαζηε ηελ επίδξαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ πξνζέζεσλ ησλ πιεζίνλ
καο θαη ακνηβαία ηνπο επεξεάδνπκε κε ηα δηθά καο
ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θιπ. Γηαθξίλνπκε δχν είδε θνηλσληθψλ
λεπξψλσλ: Απηνχο κε ηνπο νπνίνπο αληηιακβαλφκαζηε ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηνπο κεηαδίδνπκε ηα δηθά καο
ζπλαηζζήκαηα – είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηε κέζε ηνπ εγθεθάινπ –
ζε ζρήκα ακπγδάινπ θαη ηνπο νλνκάδνπκε: “ακπγδαιή”. Κη
απηνχο νη νπνίνη επελεξγνχλ πάλσ ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ θαη νη
νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην επίπεδν ησλ νθζαικψλ. Οη
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θνηλσληθνί καο λεπξψλεο, ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εμειηγκέλνπ
αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, ζρεκαηίδνληαη κέζσ ησλ εκπεηξηψλ καο
ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο απφ ηελ εκβξπτθή πεξίνδν ηεο
δσήο καο. Ζ ηξπθεξφηεηα, ε αγάπε, ε πίζηε, νη θξνληίδεο
πξνεηνηκάδνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ
ηνπο. Δλψ ν θφβνο, ην άγρνο, ην πέλζνο, ε νξγή εκπνδίδνπλ ηελ
αλάπηπμή ηνπο. Απηνί νη θνηλσληθνί λεπξψλεο παίδνπλ έλα
πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο γηα επηπρία,
ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αγαπάεη θαη ζηελ πγεία ηνπ. Ζ
θνηλσληθφηεηα, κνξθνπνηφο ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ,
κεηαδίδεηαη ζηηο επφκελεο γελεέο θαη καθξνρξνλίσο εκπινπηίδεη
ην γελεηηθφ θεθάιαην ησλ ζειαζηηθψλ. Δμ απηνχ ζπλάγεηαη φηη
ε πξνδηάζεζε πξνο ηελ θαινζχλε, ηνλ αιηξνπηζκφ, ηελ
ζπκπάζεηα είλαη έκθπηε ηδηφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Υάξηο
ζηνπο λεπξψλεο – θαζξέπηεο, ν εμσηεξηθφο θφζκνο
αληαλαθιάηαη (“θαζξεθηίδεηαη”) ζε καο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε
ηνλ άιινλ, γηλφκαζηε, ελ κέξεη, φπσο απηφο. Με ηα
ζπλαηζζήκαηά καο, ηηο πξνζέζεηο καο πνπ αληαλαθιψληαη ζηνλ
εγθέθαιν ησλ άιισλ, πξνθαινχκε ηελ ίδηα θαηάζηαζε, ηα ίδηα
ζπλαηζζήκαηα, πξνζέζεηο, ηδέεο. Σνπο επεξεάδνπκε άκεζα,
απ‟επζείαο. Δίκαζηε αζπλείδεηα ή ζπλεηδεηά παηδαγσγνί σο
πξνο ηνπο άιινπο. Οη ζπλαλαζηξνθέο καο έρνπλ πνιχ κεγάιε
ζεκαζία! σζηά ζθέπηνληαλ νη πξφγνλνί καο! Δίλαη εχθνιν λα
θαληαζζνχκε ηνπο ηζρπξνχο ςπρηθνχο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ
κεηαμχ ηεο εγθχνπ κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ ηεο. Πνηνο είλαη πην
πιεζίνλ γηα ην έκβξπν απφ ηελ κεηέξα ηνπ, κε ηελ νπνία είλαη
εηο ζάξθα κία; Οη δχν εγθέθαινη ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ
επηθνηλσλνχλ ζπλερψο κε ηνπο λεπξψλεο – θαζξέπηεο ηνπο. Οη
λεπξψλεο – θαζξέπηεο ηεο κεηέξαο ζηέιλνπλ θάζε ζηηγκή
κελχκαηα, ζπλαηζζήκαηα, εηθφλεο ηα νπνία ην παηδί δέρεηαη
κέζσ ησλ ππφ αλάπηπμε λεπξψλσλ – θαζξεπηψλ ηνπ. Απηά ηα
κελχκαηα αληαλαθιψληαη θαη γελλνχλ ζ‟απηφ ηελ ίδηα επηζπκία,
ηηο ίδηεο εηθφλεο, ηηο ίδηεο ηδέεο, φπσο απηέο ηεο κεηέξαο ηνπ.
Μηα επηθνηλσλία ζπκβαίλεη ζην επίπεδν ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο ησλ δχν ππάξμεσλ. Καη νη επρέο θαη επηζπκίεο ηεο
κεηέξαο αληαλαθιψληαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ,
δεκηνπξγνχλ κέζα ηνπ κηα απήρεζε, ηελ επηζπκία λα
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πξαγκαηνπνηήζεη ην κήλπκα πνπ δέρζεθε θαη λα γίλεη φπσο ε
κεηέξα ην εχρεηαη!
Ζ κνξθνπνηεηηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πγξό
ζηνηρείν… θαη ζην έκβξπν
Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ κνξθνπνίεζε ηνπ λεξνχ:
κηα λέα γλψζε. Οη επηπηψζεηο ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε
ηνπ εκβξχνπ … θαη ηνπ αλζξψπνπ Έξεπλεο γίλνληαη ζήκεξα
ζρεηηθά κε ηελ καγλεηηθή ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη γεληθά ηνπ
πγξνχ ζηνηρείνπ. Απνδεηθλχνπλ φηη ε κνξηαθή δνκή ηνπ λεξνχ
δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην πεξηβάιινλ, θπζηθφ, εηθνληθφ,
ερεηηθφ, ςπρηθφ, λνεηηθφ. Νέα επξήκαηα θέξλεη πξψηνο ν
Ηάπσλαο επηζηήκσλ Masaru Emoto («To κπζηηθφ κήλπκα ηνπ
λεξνχ») θαη άιινη. Οη αλαθαιχςεηο ηνπο είλαη ζπγθινληζηηθέο
θαη δηαθσηηζηηθέο γηα ηελ δσή θαη ηελ αλάπηπμή καο, ζ‟φιεο ηηο
ειηθίεο. Ζ επίδξαζε πνπ ην λεξφ δέρεηαη απφ ηνλ ζεηηθφ ιφγν ην
μέξακε απφ ηνλ ζξεζθεπηηθφ ρψξν: θαηά ηνλ αγηαζκφ ησλ
λεξψλ ζηα Θενθάλεηα, πίλνπκε ην αγηαζκέλν λεξφ θαη
δερφκαζηε ηηο επεξγεζίεο ηνπ, γλσξίδνληαο φηη ν ηεξφο ιφγνο
ηνπ ηεξέα ηνπ έδσζε κηα ηδηαίηεξε δχλακε. Ο πιαλήηεο καο
είλαη έλαο πιαλήηεο πδάηηλνο: πεξηζηνηρίδεηαη απφ λεξφ, ηηο
ζάιαζζεο, ηα λέθε θαη ηε βξνρή, έρεη πνηακνχο, πεγέο, ιίκλεο.
Καη ην ζψκα φινπ ηνπ θπηηθνχ, δσηθνχ θαη αλζξψπηλνπ
βαζηιείνπ είλαη γεκάην λεξφ (ην αίκα καο, κε άιια ζηνηρεία
καδί βέβαηα). ια ηα λεξά είλαη ζπληεζεηκέλα απφ 2 άηνκα
πδξνγφλνπ θαη 1 νμπγφλνπ, δει. ηα ρεκηθά ζηνηρεία ηνπο είλαη
ίδηα. Δίλαη φκσο φια ηα λεξά ίδηα; ρη, καο εμεγεί ν δξ Masaru
Emoto. Σν λεξφ δέρεηαη θαη εγγξάθεη κέζα ηνπ πιεξνθνξίεο
απφ ην πεξηβάιινλ. Αλάινγα κε ην θάζε πεξηβάιινλ θαη
επνκέλσο κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη,
ην θάζε “λεξφ” είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ, σο πξνο ηελ κνξηαθή
ηνπ δνκή, ηελ “πνηφηεηά” ηνπ απφ θάπνην άιιν. Απφ ηηο έξεπλεο
πξνθχπηεη, φηη φρη κφλνλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ην
λνεηηθφ θαη ςπρηθφ πεξηβάιινλ, αθφκε θαη ην κνπζηθφ,
ρξσκαηηθφ, αιιά θαη ην λνεκαηηθφ πεξηβάιινλ (ζθέςεηο,
ζπλαηζζήκαηα) πνπ καο πεξηζηνηρίδνπλ, πνπ εμειίζζνληαη δίπια
καο φια κεηαβάιινπλ ηελ πγξή καο χπαξμε. Σν λεξφ είλαη
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ζηνηρείν δσληαλφ θαη ζε ζπλερή κεηαβνιή. Ο ζχγρξνλνο απηφο
επηζηήκσλ δξ. Masaru Emoto πάγσζε ζε ζπγθεθξηκέλε
ζεξκνθξαζία δείγκαηα λεξνχ, ηα νπνία εμέζεζε πξνεγνπκέλσο
ζε νξηζκέλε κνπζηθή, πνπ έβαιε λα ερεί, ψζηε ην λεξφ λα
«αθνχεη» – άιινηε δηαζήκσλ θιαζηθψλ ζπλζεηψλ, ή κνπζηθή
παξαδνζηαθή ή ηξαγνχδηα πνπ άθεζαλ επνρή ή αληίζεηα
θνκκάηηα “heavy metal” “ζθιεξνχ ξνθ” θ.α. Απηά ηα δείγκαηα
λεξνχ ηα εμέζεζε επίζεο ζε δηάθνξεο ιέμεηο -θνιιψληαο
γξακκέλεο εηηθέηεο- φπσο “αγάπε”, “επγλσκνζχλε”,
“ζ‟επραξηζηψ”, “ζε παξαθαιψ”, “είζαη ζαπκάζηνο” ή αληίζεηα:
“ζε κηζψ”, “είζαη ειίζηνο” θιπ. Σα εμέζεζε έπεηηα ζε εηθφλεο θνιιψληαο ηεο έμσ απφ ην κπνπθάιη κε ην λεξφ), πνξηξέηα ηνπ
Υίηιεξ ή ηεο Μεηέξαο Σεξέδαο! θιπ. Φσηνγξάθηζε ζηε
ζπλέρεηα απηά ηα δείγκαηα παγσκέλνπ λεξνχ θαη κε έθπιεμε
είδε φηη ην θάζε δείγκα λεξνχ παξνπζίαδε θξπζηάιινπο
δηαθνξεηηθψλ εηθφλσλ: ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ. Σα ζεηηθά
κελχκαηα, ε αξκνληθή κνπζηθή, νη ζεηηθέο ιέμεηο, νη εηθφλεο
θαιψλ αλζξψπσλ έδσζαλ ζην λεξφ σξαία ζρήκαηα –
πεληαγσληθά κε σξαία ρξψκαηα πνπ ραίξεζαη λα ηα βιέπεηο.
Αζρεκάηηζηα, άζρεκα, άρξσκα, ζε ρξψκαηα βξψκηθα θαη
ζρήκαηα αθαλφληζηα θαη δπζάξεζηα έδσζαλ ηα δείγκαηα λεξνχ
πνπ είραλ εθηεζεί ζε αξλεηηθέο ιέμεηο, ζθιεξή κνπζηθή θαη
θαηαζηξνθηθνχο αλζξψπνπο! Ο δξ Masaru Emoto θσηνγξάθηζε
(κεηά απφ ην πάγσκα ζε εηδηθή ζεξκνθξαζία) άπεηξν αξηζκφ
δεηγκάησλ λεξνχ θαη έβιεπε ζηε ζπλέρεηα κε έθπιεμε ηελ
αληηζηνηρία πνπ ππήξρε αλάκεζα ζην λφεκα ησλ ιέμεσλ, ησλ
εηθφλσλ, ηεο κνπζηθήο θιπ. θαη ζηηο εηθφλεο πνπ ζρεκαηίδνληαλ
ζην λεξφ. Σν ίδην έθαλε παίξλνληαο δείγκαηα λεξνχ απφ
ππέξνρα θπζηθά ηνπία, ηα νπνία έδεημαλ ππέξνρεο εηθφλεο ζε
ζρήκαηα θαη ρξψκαηα θαη άιια δείγκαηα απφ λεξά ξππαζκέλσλ
αζηηθψλ πεξηνρψλ – πνπ έδεημαλ εηθφλεο άζρεκεο, ιεηςέο.
Απ‟φιε ηελ έξεπλα θαη πνιιέο αθφκε έξεπλεο άιισλ
εξεπλεηψλ πνπ αθνινχζεζαλ, πξνθχπηεη φηη ην λεξφ είλαη έλα
ζηνηρείν δσληαλφ, καγλεηηθφ – δέθηεο ησλ γχξσ επηδξάζεσλ.
ινη μέξνπκε απφ εκπεηξίεο καο φηη νη αξλεηηθέο καο ζθέςεηο,
καο αξξσζηαίλνπλ… Δίλαη θπζηθφ, αθνχ αξξσζηαίλνπλ ην αίκα
καο αιιάδνληαο ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη κέζσ ηνπ αίκαηνο ην
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ςπρηθφ κεηαηξέπεηαη ζε βηνρεκηθφ …Αιιά επηπρψο θαη ην
αληίζεην ζπκβαίλεη, νη ζεηηθέο καο ζθέςεηο, ε ραξά, ε
αηζηνδνμία καο κάο δπλακψλνπλ! Απηή ε λέα γλψζε καο εμεγεί
νξηζκέλεο απφςεηο ησλ αξραίσλ καο πξνγφλσλ: Έιεγαλ πφζε
ζεκαζία έρεη ε ζσθξνζχλε ησλ λέσλ πξηλ αθφκε ζπιιάβνπλ
παηδί, Καη φηη απφ κηα άηαθηε δσή «ηα ζπέξκαηα γίλνληαη
κνρζεξά»! (Ππζαγφξαο). Μα θπζηθά, ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ
άλδξα, αιιά θαη ηεο γπλαίθαο, είλαη πγξφ, επνκέλσο αιιάδεη
πνηφηεηα, αλάινγα κε ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα
βηψκαηά ηνπο. Κάζε πγξφ, ηψξα μέξνπκε, δελ είλαη ίδην… παξά
κφλνλ σο πξνο ηελ ρεκηθή ζχζηαζε. ησπειά δηαπαηδαγσγνχκε
ηνπο πιεζίνλ καο αλζξψπνπο θαη δερφκαζηε δηαπαηδαγψγεζε!
Κη απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηνπο λεπξψλεο-θαζξέπηεο καο, πνπ
επίζεο δέρνληαη ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα ηνπ πιεζίνλ, ζαλ λα ηα
θαζξεθηίδνπλ, ζπκβαίλεη κε φιν καο ην πδάηηλν ζψκα, πνπ
πθίζηαηαη ζπλερψο αιινηψζεηο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ην
πξψην πεξηβάιινλ ηνπ είλαη νη δηθέο καο ζθέςεηο,
ζπλαηζζήκαηα, βηψκαηα! Να γηαηί νη αξραίνη θαη νη λεψηεξνη
Έιιελεο έδηλαλ ηφζε ζεκαζία ζηηο δηθέο καο θαιέο ζθέςεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ζηηο θαιέο ζπλαλαζηξνθέο! Σν λεξφ
δέρεηαη ηελ λνεκαηηθή πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε ηελ
ζεηξά ηνπ δίλεη ζ‟απηφλ πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη Τγεία θαη
Οκνξθηά ή Αζζέλεηα. Απηφο ν θαλφλαο ηζρχεη εμ ίζνπ θαη ζηα
δψα. Οη αγειάδεο πνπ άθνπαλ κνπζηθή αχμαλαλ ην γάια ηνπο!
Οη ληνκάηεο γίλνληαη λνζηηκφηεξεο... Οη κνπζηθέο δνλήζεηο
πξνθαινχλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο. Σν λεξφ δέρεηαη ηηο δηθέο καο
αξλεηηθφηεηεο, φηαλ ινπδφκαζηε. Απιή εκβάπηηζή καο ζην
λεξφ θαη ζπλεξρφκαζηε, ηα αθήζακε κέζα ηνπ. (Δλλνείηαη φηη
δέρεηαη επίζεο ηελ αξκνλία ηεο ςπρήο καο). Πξηλ λα ηειέζνπλ
ηνλ γάκν ζηελ Αξραία Διιάδα έπξεπε ε λχθε θαη ν γακπξφο λα
θαζαξζνχλ ινπφκελνη ζηελ πεγή Καιιηξφε θαη αιινχ… Σν
κήλπκα ηνπ λεξνχ θαη ε εκβξπηθή χπαξμε Ο ελήιηθνο
άλζξσπνο, θαηά 75% απφ λεξφ, θαη ην παηδί θαη ην έκβξπν,
θαηά 90%-95%, δέρνληαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο
κέζσ ηνπ αίκαηφο ηνπο. Οη επηδξάζεηο απηέο αιιάδνπλ ηελ
πνηνηηθή δνκή ηνπ αίκαηνο, θη απηφ ην αίκα πνπ θπθινθνξεί θαη
αξδεχεη εγθέθαιν θη φια ηα φξγαλα, ζπζηήκαηα, ηζηνχο,
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αιιάδεη εμ ίζνπ ηελ δηθή ηνπο δνκή (πξνο ην θαιχηεξν ή ην
ρεηξφηεξν ) κε άιιεο ιέμεηο επεξεάδεη ηελ πγεία ηνπο θαη ηνλ
ςπρηζκφ ηνπο πξνο ην θαιχηεξν ή ην ρεηξφηεξν. (Να ινηπφλ πψο
ε λέα γλψζε δίλεη λέα εθφδηα ζηελ εξκελεία ηεο επίδξαζεο ηεο
εγθχνπ πξνο ην έκβξπν θαη ηεο αμίαο ηεο Πξνγελλεηηθήο
Αγσγήο πνπ εθείλε θαη ν παηέξαο δίλνπλ ζην παηδί. Μέζσ ηνπ
πιαθνχληα θαη ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο, πνπ άκεζα έρεη δερζεί
ηελ επηξξνή ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηεο, ησλ
βησκάησλ ηεο θαη ησλ αηζζεηεξίσλ εληππψζεψλ ηεο, αιιά θαη
απ‟επζείαο, ην έκβξπν, πνπ θνιπκπάεη ζην ακληαθφ πγξφ,
δέρεηαη ηελ πνηφηεηά ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ πνπ εθείλε,
κε ηελ δηθή ηεο πνηφηεηα, δεκηνπξγεί ζην αίκα ηεο, ην νπνίν
ζρεκαηίδεη επίζεο ην παηδί ηεο αιιά θαη απ‟επζείαο ζην έκβξπν,
χπαξμε πδάηηλε θαηά 90%-95%.) Σν έκβξπν, είπακε, θνιπκπάεη
ζην ακληαθφ πγξφ θαη δνκείηαη – κέζσ ηεο πιαθνχληηαο
θπθινθνξίαο απφ ην αίκα, πνπ έρεη ήδε δερζεί ηελ θπζηθή θαη
ηελ ςπρνπλεπκαηηθή πνηφηεηα ηεο κεηέξαο αιιά θαη ηνπ παηέξα
δίπια ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε
Μεηέξα θαη ν Παηέξαο δίπια ηεο απηφ λα ην γλσξίδνπλ θαη λα
ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ γαιήλε θαη ραξά ηεο χπαξμήο ηνπο, ηελ
νκνξθηά ηεο θχζεο, ηελ ιάκςε ηνπ ήιηνπ θαη ησλ αζηεξηψλ, ηα
ρξψκαηα ηνπ νπξαλνχ θαη ησλ ινπινπδηψλ, ηελ άπεηξε αξκνλία
ησλ ειιεληθψλ κλεκείσλ θαη ηελ άπεηξε αξκνλία ηεο θαιήο
κνπζηθήο, ησλ ειιεληθψλ ιέμεσλ… εμ ίζνπ ηελ ακέξηζηε αγάπε
ηνπο, θαη ηηο επρέο ηνπο, ηηο εηθφλεο ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηνλ
ζεηηθφ ηνπο ιφγν, φηη απηφο ν άλζξσπνο ζα έρεη νθία,
Καινζχλε, Υαξά, Δληηκφηεηα, Γηθαηνζχλε, θη φηη ζα
επεξγεηήζεη αξγφηεξα, κε ηελ ζεηηθή ηνπ χπαξμε ην πεξηβάιινλ
ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο, ηνλ θφζκν. Ζ γλψζε γηα ηελ καγλεηηθή,
δεθηηθή θχζε ηνπ λεξνχ δίλεη ζηελ κεηέξα έγθπν θαη ζηελ
κηθξνκεηέξα έλα αθφκε απιφ εξγαιείν γηα ην πψο κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ηελ ζσζηή δηάπιαζε θαη ζσζηή αλαηξνθή ηνπ
παηδηνχ ηνπο. Αξθεί λα πξνζέμνπλ ην πεξηβάιινλ πνπ νη δχν
γνλείο δηακνξθψλνπλ γηα ην παηδί ηνπο φζν είλαη ζηελ θνηιηά
θαη θαηφπηλ. Σα πεηξάκαηα ηνπ δξνο Masaru Emoto κε ηα
δείγκαηα κνπζηθήο εμαίξνπλ ηελ απέξαληε αξκνλία ηεο
κνπζηθήο ηνπ Mozart, ηνπ Chopin αιιά επίζεο θαη ησλ
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δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ (πνπ ε παηξίδα καο κπνξεί γη‟απηά λα
ζεκλχλεηαη). Σα δεκνθηιή ηξαγνχδηα ησλ κεγάισλ ζπλζεηψλ
καο Υαηδεδάθε, Θενδσξάθε θαη άιισλ, πνπ ίδηα δελ ζα βξνχκε
πνπζελά, θαη κάιηζηα εθείλα πνπ έρνπλ αηζηφδνμα ιφγηα (είδακε
πφζν θαη νη ιέμεηο επεξεάδνπλ ην λεξφ) είλαη θαηαιιειφηαηα.
Έξεπλεο έγηλαλ ζε δχν νκάδεο εγθχσλ. Ζ κηα νκάδα δελ
ζθεπηφηαλ θαζφινπ ην παηδί ηνπο, ε άιιε ην ζθεπηφηαλ θαη ην
αγαπνχζε, πξνζεπρφηαλ γη‟απηφ. ηελ πξψηε νκάδα ηα παηδηά
πνπ γελλήζεθαλ εκθάληζαλ πνιιαπιά πξνβιήκαηα πγείαο, πνιχ
πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά ηεο άιιεο νκάδαο. Σν ράδη κεηέξαο
θαη παηέξα πάλσ απφ ηελ θνηιηά κεηαθέξεη ηελ αγάπε ηνπο θαη
ηελ ραξά ηνπο γηα ηε λέα χπαξμε. Κη εθείλν δέρεηαη απζφξκεηα
απηήλ ηελ ραξά ηεο δσήο, ηελ αηζηνδνμία, πνπ ζα γίλεη αξγφηεξα
αγάπε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηε δσή θαη δχλακε
αληηκεηψπηζεο ζπλζεθψλ δχζθνισλ ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ.
Dr. Masaru Emoto, «Σν κπζηηθφ κήλπκα ηνπ λεξνχ» Σν λεξφ
έρεη έλα ζπνπδαίν κήλπκα γηα καο: ηνξγή θη Δπγλσκνζχλε γηα
αξκνληθή θαη πγηή δσή… ήδε απφ ηελ ζχιιεςε ηνπ παηδηνχ,
Νεξφ πεγήο κέζα ζηελ αξκνλία ηεο θχζεο! ηαλ παγσκέλν
θσηνγξαθήζεθε έδσζε ην ππέξνρν απηφ ζρήκα! Αο δνχκε ζηηο
παξαθάησ εηθφλεο, ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ λεξνχ ζε δηάθνξα
θπζηθά, ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά πεξηβάιινληα: Νεξφ πνηακνχ
κέζα ζηελ βξψκηθε πφιε Νεξφ ζηε ζπκθσλία 40 ηνπ Μφηζαξη
Νεξφ ζην ηξαγνχδη απνραηξεηηζκνχ ηνπ νπέλ Νεξφ ζην
παξαδνζηαθφ απιφ ηξαγνχδη Νεξφ ζηε Μνπζηθή Heavy metal
Νεξφ ζηηο ιέμεηο: «ζα ζε ζθνηψζσ» Νεξφ ζηηο ιέμεηο
«ζ‟αγαπψ» Μφλν κε ηηο ιέμεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά καο «ζθνηψλνπκε» ή αλαζηαίλνπκε ηνπο
πιεζίνλ ζπλαλζξψπνπο καο! Αο ην μέξνπλ ε έγθπνο θαη ν
παηέξαο! πψο νη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηά ηνπο δηακνξθψλνπλ
ην παηδί ηνπο! Νεξφ ζηηο ιέμεηο άγγεινο (αξηζηεξά) δηάβνινο
(δεμηά) Νεξφ ζηηο ιέμεηο Αδφιθνο Υίηιεξ Νεξφ κεηά απφ
πξνζεπρή! πκπέξαζκα: ε ζεηηθφηεηα θαη πλεπκαηηθφηεηα ηεο
δσήο καο, ε αγάπε καο, ε επγλσκνζχλε καο θαη ε αηζηνδνμία
δηακνξθψλνπλ πγηή θη φκνξθα ην ζψκα θαη ηελ ςπρή καο!
Βέβαηα θαη ηνπ εκβξχνπ! (Σν ίδην δηδάζθεη θαη ε Δπηγελεηηθή).
Πξνγελλεηηθή Αγσγή θαη Αξραία Διιάδα
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Καιιηγέλεηα, Δπγνλία, Καιιηηεθλία, Δπηεθλία ζηνλ
Αξραηνειιεληθό Κόζκν
Πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ δεκηνπξγία σξαίσλ
απνγόλσλ
Καηά ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ε Τγεία, ε ηζνξξνπία, ν
ραξαθηήξαο ησλ πνιηηψλ ρηίδνληαη πξηλ απφ ηε γέλλεζε
Δγθπκνζχλε, Έκβξπν, Μέιινληεο γνλείο, Ππζαγφξαο,
Δκπεδνθιήο, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, Πξνεηνηκαζία γηα ηελ
κειινληηθή γνλετθφηεηα, Μπεηηθέο ηειεηέο: Αξθηεία,
Θεζκνθφξηα. Αο γλσξίδνπλ πξψηα-πξψηα νη αλαγλψζηεο θαη
αλαγλψζηξηέο καο φηη απηφ πνπ ε ζχγρξνλε επηζηήκε κφιηο
πξνζθάησο, ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, έρεη αλαθαιχςεη, ηελ
ζεκαζία ηεο πξνγελλεηηθήο πεξηφδνπ ηεο δσήο, δει. απφ ηε
ζχιιεςε έσο ηε γέλλεζε, ζεκειηψδνπο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ
πγεία, ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπνπ, νη Αξραίνη Έιιελεο γλψξηδαλ εδψ θαη αηψλεο.
Γλψξηδαλ δειαδή φηη ην πψο ζα βησζεί απηή ε πξηλ απφ ηε
γέλλεζε πεξίνδνο, νη ξίδεο ηεο δσήο – αλ ζα βησζεί απφ ηε
κεηέξα θαη ηνλ παηέξα (ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ νπνίνπ πεξλνχλ
ζηε κεηέξα) κε ραξά, κε ππεξεθάλεηα, κε αγάπε, αξκνληθά ή ην
αληίζεην ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη αξκνλία
ζψκαηνο θαη ςπρήο ηνπ παηδηνχ πνπ ζα γελλεζεί, αιιά θαη ηνπ
ελειίθνπ αλζξψπνπ, ζηνλ νπνίν απηφ ην παηδί ζα εμειηρζεί.
Γλψξηδαλ πξνπαληφο φηη ελεκεξψλνληαο θαη εκπλένληαο ηνπο
λένπο γηα ηνλ γνλετθφ ηνπο ξφιν, θαη επνκέλσο
πξνεηνηκάδνληαο ηελ ζχιιεςε θαη ηελ θπνθνξία ησλ
ειιελνπαίδσλ ζα πξνεηνίκαδαλ κηα άμηα θνηλσλία ηνπ
κέιινληνο, άμηνπο απξηαλνχο πνιίηεο. Γη‟απηφ αθξηβψο νη
αξραίνη Έιιελεο, θηιφζνθνη θαη λνκνζέηεο θαη αλακνξθσηέο
ηεο θνηλσληθήο δσήο νη νπνίν είραλ σο ηδαληθφ ηνπ αλζξψπνππνιίηε ηελ πγεία ζην ζψκα θαη ζην πλεχκα (λνπο πγηήο ελ
ζψκαηη πγηεί) θαη ην θάιινο (σξαίνο ζαλ Έιιελαο) θαη ηελ
αξεηή, ζηα πνιηηεηαθά θαη λνκνζεηηθά ηνπο ζπγγξάκκαηα
πεξηέιαβαλ ζεηξά θαλφλσλ νπζηαζηηθψλ πνπ αλαθέξνληαλ
ζηνπο γάκνπο θαη ηελ ηεθλνγνλία: κηα ηεθλνγνλία πνπ ηελ
ελλννχζαλ σο επ-γνλία, θαιιη-γέλεηα: γέλλεζε σξαίσλ
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απνγφλσλ. εκαζία ηεο ζχιιεςεο θαη εγθπκνζχλεο ζηελ
αξραηνειιεληθή θηινζνθία Δγλψξηδαλ νη Έιιελεο απφ ηα πην
αξραία ρξφληα φηη θαηά ηνπο ελλέα κήλεο ηεο θπήζεσο ιακβάλεη
ρψξαλ έλαο ζπλερήο παλίζρπξνο εκπνηηζκφο ηνπ εκβξχνπ ζην
θπζηθνςπρηθφ πεξηβάιινλ ηεο κήηξαο …. Έρεη ινηπφλ κεγάιε
ζεκαζία ε θχζε, ε πνηφηεηα απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο … γηα
ηελ πξψηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ θπνθνξνπκέλνπ αλζξψπνπ,
θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. Έθηνηε κηινχζαλ γηα
εληππψκαηα θαη γηα ραξαθηήξα (απηφ πνπ ραξάζζεηαη ζηνλ
άλζξσπν). Δλδηαθέξνλ είλ αη φηη απφ παλάξρ αηεο επνρέο παξφ
κνηεο νξζ έο γλψζεηο δηδάζθνλ ηαη απφ ηνλ Ππζαγφξα,
Πιάησλα, Δκπεδνθιή, Πινχηαξρν, Ζζίν δν. ηελ Ππζαγφξεηα
ζθέςε βιέπνπκε ηνλ γάκν θαη ηελ ηεθλνγνλία άκεζα
ζπλδεφκελνπο κε ηελ αξκνλία, επλνκία θαη εηξεληθή δηαβίσζε,
ε νπνία επλνεί ηελ πφιε θαη ε νπνία πξέπεη λ α επαλαιακβάλεη
ηελ αξκνλία ηνπ χκπαλ ηνο Κφζκνπ. Ο Ππζαγφξεηνο θ ειιν
ο ν Λεπθαλφο («Πεξί ηεο ηνπ παληφο θχζεσο»), πεξηγ ξάθνληαο
πξψηα ηελ γέλ εζε θ αη αξκνληθ ή δηάηαμε ηνπ θφζκνπ, ζπλερ
ίδεη πεξί ηεο γελέζεσο ησλ αλζξψπσλ, κε ζπκβνπιέο «πγείαο»
θαη «ζσθξν ζχλεο» γηα ηνλ γάκν θαη ηελ ηεθλνπνηία, νξίδνλ ηαο
φηη: «πξέπεη λα γίλεηαη κε ζεβαζκφ ησλ νξζψλ λφκσλ», δει. κε
«ζχκπξαμε η εο ζσθξνζχλ εο θαη η εο νζη φηεηαο» θα η φηη
«απηή είλαη ε αηηία ηεο βηαηφηεηαο πνιιψλ αλζξψπσλ, φηη απφ
ηνπο πνιινχο επηρεηξε ίηαη ηεθλνπνηία κε θηελψδε θαη αιφγηζην
ηξφπν» (επίζεο θ αη Ηακβιίρνπ, Ππζ αγνξηθφο βίν ο , 208 επ.) .
«Γελ αξθεί λα πιεζαίλνπλ νη απφγνλνη ζηηο νηθνγέλεηεο θαη λα
θαηαθπξηε χνπλ η ε γε, αιιά ην ζπνπδαηφηεξν, πξέπεη λα
γελληψληαη σξαίνη άλζξσπνη (φρη κφλνλ πνιιά αιιά θαη σξαία
παηδηά πξέπεη λα απνθηά θάζε νίθνο). Υά ξηο ζ‟α πηφ θαη νη
πφιεηο ζα είλαη επλνκνχκελε ο θαη ηνπο νίθνπο ηνπο ζα
δηνηθήζνπλ κε ζχλεζε θαη ηνπο ζενχο ζα θάλνπλ θίινπο ηνπο
…». ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηεο
αξκνληθ ήο ηαηξ ηαζηήο ζρέζεσο ηνπ δεπγαξηνχ θαη ηεο
αξκνλίαο ζψκαηνο θαη π λεχκαηνο, θ αηά η ε ζχιιεςε, αλαγθ
αίαο γηα κηα σξ αία γε ληά, ηελ Καιιηγέ λε ηα, φπσο έι εγαλ . Ο
Ζζίνδνο, ζηα "Έξγα θαη Ζκέξ αη" , επηηάζζεη: ε ζχιιεςε λ α
γίλεη αη ζε πεξίνδν αλάη αζεο θαη ρ αξάο: "Να ζπέξλ εηο παηδηά,
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φρη φηαλ επηζηξέθεηο απφ δπζνίσλε ηαθή, αιιά κεηά απφ
ζπκπφζην ησλ αζαλάησλ" (ζηίρν ο 735) . (Ζ ζχιι εςε λ α κε
γίλεη αη κεη ά απφ θ εδεία αιιά απφ ζπ κπφζ ην ησλ ζεψλ). Ο
Πιάησλ, ζηνπο Νφκνπο (η‟ βηβιίν), αθνχ αζρνιείηαη κε ηελ
επηινγή ησλ αξρφλησλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επλνκία θαη
επδαηκνλία ηεο ηδαληθήο Πνιηηείαο ηνπ, αλαθέξεηαη, ζηε
ζπλέρεηα, ζηνπο γάκνπο θαη ηελ ηεθλνγνλία. ( Οη λνκηθνί
γλσξίδνπλ φηη παξφκνηεο νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο, ζαλ ηηο
πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Πιάησλα ζηελ «Πνιηηεία» θαη ηνπο
«Νφκνπο» γηα ηνπο αξκνληθνχο γάκνπο θαη ηελ πγηή ηεθλνπνηία
δελ αλεπξίζθνληαη ζε θαλέλα ζχγρξνλν Γίθαην). Μεγάιε
ζεκαζία έπξεπε λα έρεη γηα ην δεχγνο λα απνθηήζεη ζσζηά
παηδηά: «ηελ ησλ παίδσλ νκαιφηεηα» (η‟ 773). Έπξεπε λα είλαη
απνθαζηζκέλνη λα πξνζθέξνπλ ζηελ πφιε ηα νκνξθφηεξα θαη
πην εχξσζηα θαη δπλακηθά παηδηά: «σο θαιιίζηνπο θαη αξίζηνπο
εηο δχλακηλ απνδεημνκέλνπο παίδαο ηε πφιεη» (η‟ 783). «ην
δηάζηεκα ηεο ηεθλνπνηίαο πξέπεη ηα δεχγε λα πξνζέρνπλ λα κελ
πξάηηνπλ νχηε λνζεξά πξάγκαηα, νχηε βηαηφηεηεο θαη αδηθίεο,
δηφηη απηά εληππψλνληαη ζηα ζψκαηα θαη ηηο ςπρέο ησλ παηδηψλ
… ». «Αλ ε αξρή γίλεη ζσζηά, ππάξρεη ε εγγχεζε ησλ ζεψλ φηη
φια ζα είλαη ζσζηά» (Νφκνη η‟ 775 επ.). Γη‟απηφλ ηνλ ζθνπφ
άξρνληεο-γπλαίθεο, νη «επίζθνπνη επί ησλ γάκσλ», ζα είραλ ην
δεχγνο ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζή ηνπο. ην Ε‟ βηβιίν
ησλ Νφκσλ, αλαθεξφκελν ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, πνπ
έπξεπε λα κελ έρνπλ θφβνπο θαη δεηιία, αιιά αλδξεία,
θαισζχλε θαη αξεηή, ξεηή γίλεηαη αλαθνξά ζην φηη απφ πνιχ
ελσξίο ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ην κειινληηθφ ραξαθηήξα θαη φηη
πξνπαληφο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, «νη γπλαίθεο, ζηελ δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο ηνπο, έπξεπε ηδηαίηεξα λα πξνζέρνπλ, ψζηε λα κελ
δνθηκάδνπλ νχηε πνιιέο εδνλέο νχηε ιχπεο, αιιά λα δνπλ ζηελ
πεξίνδν απηή ηηκψληαο ηελ, θξνληίδνληαο λα είλαη ήξεκεο,
ραξνχκελεο, κε θαιή δηάζεζε» (Ε‟ 792). «Ζ δηάλνηα ηεο εγθχνπ
πξέπεη λα είλαη ήξεκε, γηαηί, θαηά ηελ θχεζε, ηα παηδηά
απνξξνθνχλ ηελ δσή απφ ηε κεηέξα, φπσο ηα θπηά απφ ηε γε»,
καο αλαθέξεη ν Αξηζηνηέιεο (Πνιηηηθά 1335a-1335b). ηελ
Μήδεηα ηνπ Δπξηπίδε (γεξκαληθή έθδνζε) ε εγθιεκαηηθφηεηα
ηεο ηξαγηθήο κάλαο απνδίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηε Μήδεηα ζηηο
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θαθέο ζθέςεηο ηεο κεηέξαο ηεο θαη ζηελ έιιεηςε αγάπεο πξνο
απηήλ, φζν ηελ έθεξε ζηε κήηξα ηεο: Έηζη ε Μήδεηα, κεηά ηνλ
θφλν ησλ παηδηψλ ηεο, αλαθσλεί: “Αρ! Κφζκε! Μαθάξη εζέλα
ππαίηην λα ζεσξνχζα γηα φ,ηη ζε κέλα έθαλα θαθφ, πνπ ίδην δελ
εζηάζεθε σο ηψξα, φκσο, ηελ κάλα κνπ θηαίρηξα ζα πσ θαη
ππαίηηα, γηαηί ζαλ ζηα θαηάςπρξά ηεο ζπιάρλα κε θπνθνξνχζε,
κνλάρα ηνπ θαθνχ ηελ ζθέςε άθελε λα κε θζάλεη, θαη
ζπκθνξέο λα γίλσ εγψ αηηία λάξζνπλ, θαη άμηα γηα ηνχηεο λα
ζξελήζσ, λα κελ είκαη”. Καη ζ‟έλα φζηξαθν ηνπ Σίκσλνο ηνπ
Φιηαζίνπ δηαβάδνπκε: «…πεπαηδεπκέλνο ελ ησ πλεχκαηη, ησ
θφζκσ ειήιπζαο θαη ηα ηεο θχζεσο ηθαλψο γηγλψζθεηο, κήηξα ή
εμέζξεςέ ζε θνηλσλφλ ησλ πάλησλ ελ ζθέςεη θαηέζηεζελ» (Χο
πξνο ην πλεχκα ζνπ έρεηο παηδεία θαη γλσξίδεηο ηα ζρεηηθά κε
ηελ θχζε, δηφηη ε κήηξα πνπ ζε έζξεςε ζνπ επηθνηλψλεζε ην
θάζε ηη κε ηελ ζθέςε) Πξνεηνηκαζία-κχεζε ησλ λέσλ γηα ηνλ
γνλετθφ ξφιν. Ζ θαζεκεξηλή δσή ηεο αξραίαο ειιελίδαο Απφ ηα
βάζε ηεο πξντζηνξίαο νη Διιελίδεο ιάηξεςαλ πξψηα ηελ «ζεά
κεηέξα», φπσο εθθξαδφηαλ ζηηο «Αθξνδίηεο» θαη ηα λενιηζηθά
εηδψιηα ηεο βαζηάο πξντζηνξίαο, κε εκθαλή ζηηο ιαγφλεο ηνπο
ηα ζεκεία ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο εγθπκνζχλεο. ηε ζπλέρεηα
ιάηξεςαλ ηελ Αξηέκηδα ζεά ηεο αγλφηεηαο, ηεο γνληκφηεηαο θαη
επηεθλίαο, ηεο εγθπκνζχλεο ηνπ ηνθεηνχ θαη ηνπ ζειαζκνχ, ηελ
Δηιεηζπία, ζεά πξνζηάηηδα ηνπ ηνθεηνχ ( ζηα αλάγιπθα
γέλλεζεο ε Δηιεηζπία βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ επίηνθε), θαη ηελ
ζεά Γήκεηξα, ζχκβνιν ηεο επθαξπίαο ηεο γεο θαη ηεο
γνληκφηεηαο ησλ γπλαηθψλ. ηα ηεξά ηεο Γήκεηξαο επί πνιινχο
αηψλεο ε Διιελίδα χπαλδξε γπλαίθα δηδαζθφηαλ, ζηελ κεγάιε
θαη πάλδεκε ενξηή ησλ ζεζκνθνξίσλ, απφ ηηο ηέξεηέο ηεο, ηελ
θαιιηγέλεηα: πψο λα θέξεη ζηνλ θφζκν πγηή θαη σξαία παηδηά.
Καη ηνπο δξφκνπο θαη ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ζηφιηδαλ κε
σξαία αγάικαηα εξψσλ θαη ζεψλ, ψζηε ζαπκάδνληάο ηα νη
Διιελίδεο λα θέξνπλ ζηνλ θφζκν παηδηά πνπ λα ηνπο κνηάδνπλ.
Δγλψξηδαλ ηελ ηδηαίηεξε Μνξθνπνηφ ηδηφηεηα ηεο Γπλαίθαο, θαη
κάιηζηα ηεο γπλαίθαο-εγθχνπ. Ζ κνξθνπνηφο δχλακε ηεο
εγθχνπ Οη θηιφζνθνη ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ζχγρξνλνη
εξεπλεηέο χκλεζαλ κία ηδηαίηεξε ηδηφηεηα ηεο γπλαίθαο θαη
εηδηθφηεξα ηεο εγθχνπ. Καη‟ απηνχο, ζηνπο ελλέα κήλεο ηεο
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εγθπκνζχλεο, ε θχζε ηελ πξνίθηζε κε ηελ δπλαηφηεηα λα
ζρεκαηίζεη ην παηδί ηεο φκνην κε ηηο εηθφλεο πνπ ζαπκάδεη
αθφκε θαη κε ηα ςπρηθά θαη εζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζαπκάδεη θαη θαληάδεηαη. Ήδε ν Δκπεδνθιήο έιεγε «Καηά ηελ
θαληαζίαλ ηεο γπλαηθφο, θαηά ηελ ζχιιεςηλ κνξθνχληαη ηα
βξέθε. Πνιιάθηο γπλαίθεο εξψσλ θαη ζεψλ εξάζζεζαλ θαη
φκνηα ηνχηνηο απέηεθνλ.» Δξκελεία: Σα βξέθε νκνηάδνπλ κε ηηο
εηθφλεο πνπ ε γπλαίθα θαληάδεηαη θαηά ηελ ζχιιεςε ηνπ
παηδηνχ ηεο. Πνιιέο θνξέο νη γπλαίθεο αγαπνχζαλ ήξσεο θαη
ζενχο θαη ην παηδί πνπ γελλήζεθε έκνηαδε ζ‟απηνχο. Καηά ηνπο
ησηθνχο, ηα βξέθε νκνηάδνπλ ζε εθείλνλ πνπ ζπκπαζεί ε
έγθπνο γπλαίθα. Κχπξηνο βαζηιεχο, θαθφκνξθνο αλάγθαδε ηελ
γπλαίθα ηνπ, θαηά ηελ εξσηηθή ζπλάληεζε λα βιέπεη θαη λα
ζαπκάδεη σξαία αγάικαηα. Καη έθεξαλ ζηνλ θφζκν φκνξθα
παηδηά. Πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα θαιιηγέλεηα Ζ αξραία
Διιελίδα, ζ‟φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δελ αζθνχζε κελ ηα
πξνο ηα έμσ έξγα, ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ
θαη ζηελ πνιηηεία είρε αλαιάβεη φκσο ην έξγν ηεο νηθνλφκνπ
ζηελ νηθία, ηεο ηέξεηαο, ηεο ρνξεχηξηαο ζηα Ηεξά ησλ Ναψλ θαη
θαηά ηηο κπεηηθέο ηειεηέο. Παξάιιεια είρε πάληνηε σο
δεζπφδνλ θχξην έξγν ηεο ηνλ γάκν θαη ηελ ηεθλνγνλία. Μηα
ηεθλνγνλία πνπ έβιεπαλ πάληα σο θαιιηγέλεηα. Σν έξγν ηνπ
γάκνπ θαη ηεο ηεθλνγνλίαο θαζφινπ δελ αθελφηαλ ζηελ ηχρε: Ζ
κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο ήηαλ κεγάιε θαη ε δηδαρή πξνο αγφξηα
θαη θνξίηζηα- πξνπαληφο πξνο ηα θνξίηζηα- ήηαλ ζπλερήο θαη
ελδειερήο. Αξθηεία Απφ ηηο πην κηθξέο ειηθίεο, ζηνπο ηεξνχο
λανχο ηα θνξίηζηα φηαλ έθζαλαλ ηα 9-12 ρξφληα ηνπο κεηείραλ
ζηηο κπεηηθέο ενξηέο ππέξ ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο, φπνπ
ππεξεηνχζαλ επί έλα έηνο κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα
ηελ κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ειηθία ηεο
γπλαίθαο, αξγφηεξα ζπδχγνπ θαη κεηέξαο (Μνπζείν
Βξαπξψλαο). Θεζκνθφξηα Κη ακέζσο κεηά ην γάκν ηνπο
κεηείραλ ζηα ζεζκνθφξηα, κπεηηθέο ηειεηέο πξνο ηηκήλ ηεο
Γήκεηξαο, ζεάο ηεο γνληκφηεηαο ηεο γεο θαη ησλ γπλαηθψλ.
ηελ ενξηή απηή κεηείραλ χπαλδξεο γπλαίθεο φιεο ηεο Διιάδαο,
φπνπ νη γπλαίθεο δήισλαλ θαη ηνλ γάκν ηνπο. Απζηεξά
απαγνξεπφηαλ ε ζπκκεηνρή αλδξψλ, δηφηη ε ενξηή είρε
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ραξαθηήξα ηεξφ, κπεηηθφ ηεο ηδηαίηεξεο γπλαηθείαο θχζεο θαη
ηνπ γπλαηθείνπ ξφινπ. Ζ ενξηή δηαξθνχζε 3 ή 4 εκέξεο. Πξψηα
νη γπλαίθεο κεηείραλ ζε δηαδηθαζία ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο
θάζαξζεο, ηελ 1ε θαη 2ε εκέξα, κε ηελ λεζηεία 1ε εκέξα θαη
ηελ ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζε, κε ηελ ζπκπαξάζηαζε πξνο
ηελ Γήκεηξα γηα ηνλ ρακφ ηεο θφξεο ηεο Πεξζεθφλεο, 2ε
εκέξα, φπνπ νη γπλαίθεο έθιαηγαλ γηα λα ζπκπαξαζηαζνχλ πξνο
ηελ Γήκεηξα γηα ηνλ ρακφ ηεο θφξεο ηεο Πεξζεθφλεο. Καη ηελ
3ε θαη 4ε εκέξα εκπνχλην απφ ηηο ηέξεηεο ηεο Γήκεηξαο ζηελ
Καιιηγέλεηα: Πψο δειαδή λα θέξνπλ ζηνλ θφζκν ηελ σξαία
γελεά ησλ Διιήλσλ («Χξαίνο σο Έιιελαο, ήηαλ γλσζηφ ζε
φινπο»). Χο επηβξάβεπζε, ζηεθάλσλαλ ηελ κεηέξα πνπ απφ ηελ
πεξπζηλή ενξηή ησλ Θεζκνθνξίσλ έσο ηελ παξνχζα είρε
γελλήζεη ην πην φκνξθν θαη εχξσζην κσξφ! Μεηά ην πέξαο ηεο
ηειεηήο νη γπλαίθεο είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ ζπνπδαίν ξφιν
ηνπο ζην πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο ηνπο,
δηφηη εθείλεο θαη κφλνλ εθείλεο είραλ ηελ απνζηνιή λα θέξνπλ
ζηνλ θφζκν ζσζηνχο θπβεξλήηεο, άξρνληεο, ζηξαηεγνχο,
έληηκνπο θαη γελλαίνπο, πνπ ζα εξγάδνληαλ γηα ην θαιφ ηνπ
ιανχ. Δθείλεο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζεζκψλ,
ήηαλ ζεζκνθφξεο. Απηφο ν γπλαηθείνο ξφινο καο είλαη γλσζηφο
απφ ηηο Θεζκνθνξηάδνπζεο ηνπ Αξηζηνθάλνπο. Απηή ε πάλδεκε
ενξηή είρε εζληθή ζεκαζία. Καηά ηελ δηάξθεηά ηεο (3-4 εκέξεο),
ε εθθιεζία ηνπ Γήκνπ αξγνχζε, νη άλδξεο ήηαλ απαζρνιεκέλνη
ζηελ δηαηήξεζε ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο, ζην ζπίηη, θαη θάζε
πνιίηεο φθεηιε λα δψζεη ην αλαγθαίν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ηνπο ζηελ ενξηή ησλ ζεζκνθνξίσλ.
ην ηέινο ηεο ενξηήο είπακε, βξάβεπαλ ηελ γπλαίθα πνπ θαηά
ην πξνεγνχκελν έηνο είρε γελλήζεη ην πγηέζηεξν θαη σξαηφηεξν
κσξφ.
Οη ίδηεο νη γπλαίθεο ηνπ ρνξνχ: «Θεζκνθνξηάδνπζεο»,
δηαθεξχζζνπλ ηελ επζχλε ησλ κεηέξσλ γηα ηηο αξεηέο ή ηα
ειαηηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο ζ‟φιεο ηηο ειηθίεο: «Έπξεπε
φπνηα γπλαίθα έρεη γελλήζεη άλδξα ρξήζηκν γηα ηελ πφιε,
ζηξαηεγφ ή ηαμίαξρν, λα ηεο δίλνπλ ηηκεηηθή ζέζε ζηηο γηνξηέο
θη αλ έρεη θάλεη δεηιφ, ηξηήξαξρν πνλεξφ ή θπβεξλήηε αλίθαλν,
λα θάζεηαη πίζσ απφ ηελ πξψηε θνπξεκέλε θαη ηα ιεθηά ηεο δελ
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ζάπξεπε λα δίλνπλ ηφθν. Γελ αμίδεη λα γελλνχλ ηφθν ηα ιεθηά
ζνπ αθνχ έρεηο γελλήζεη ηέηνην γην»! Ήηαλ γλσζηή θαη
αλαγλσξηζκέλε ζηνλ αξραίν πνιηηηζκφ ε πξσηεχνπζα ζέζε ησλ
γπλαηθψλ, γηαηί φινη εγλψξηδαλ ηνλ ξφιν ηεο. Δθείλεο, αιήζεηα,
ήηαλ ζεζκνθφξεο, είραλ ηελ επζχλε ηεο δηαηήξεζεο ησλ
«ζεζκψλ»: ηεο δηαηήξεζεο δει. ηνπ θάιινπο θαη ηεο αξεηήο ηεο
ειιεληθήο γεληάο. θαη ε ίδηα ε πνιηηεία ηηο ηηκνχζε εμαηξεηηθά.
Χζηφζν νξηζκέλνη ζχγρξνλνη αξραηνιφγνη, θαζψο ιφγσ ηεο
ειιηπνχο ηνπο θαηαλφεζεο θαηέιεμαλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο
ηεθλνπνίεζεο ηελ νπνία ζεσξνχζαλ σο έξγν ππνδεέζηεξν θαη
αζήκαλην, επί πνιιά ρξφληα παξνπζίαδαλ ζηηο αλαπηχμεηο ηνπο
σο ρακειή θαη ππνηηκεκέλε ηελ ζέζε ηεο αξραίαο ειιελίδαο. Οη
αξρέο ηεο Αξραίαο Διιάδαο πνπ βαζίδνληαλ ζηε κέξηκλα απηή
ήηαλ δηαπνηηζκέλεο απφ ηηο αμίεο ηνπ σξαίνπ, ηνπ αγλνχ, ηνπ
κέηξνπ θαη ηεο αξκνλίαο. Καη θπζηθά ην απνηέιεζκα ησλ
πξνζπαζεηψλ ηνπο είλαη ζε φινπο γλσζηφ. ιαφο αθκαίνο,
πνιηηηζκφο αλψηεξνο, έζλνο κηθξφ αιιά ζαπκαζηφ.
ύιιεςε, εγθπκνζύλε, ζειαζκόο ζηηο Γηδαρέο ησλ Αγίσλ
Πνξθπξίνπ θαη Παΐζίνπ,
π. σθξνλίνπ ηνπ Έζζεμ θαη ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Κύκεο θαη
Υίνπ Παληειεήκνλνο Φσζηίλε
«Η αγσγή ηνπ παηδηνύ αξρίδεη εθ θνηιίαο κεηξόο θαη κάιηζηα
εμ άθξαο ζπιιήςεσο»
«Η κεηέξα παηδαγσγεί ηα παηδηά ηεο κέζα ζηελ κήηξα ηεο, κε
ηα ςπρηθά ηεο βηώκαηα (Άγηνο Πνξθύξηνο)
Πξηλ ε Δπηζηήκε λα αλαθαιχςεη ηελ κεγάιε ζεκαζία ηεο αξρήο
ηεο δσήο: ζχιιεςεο, εγθπκνζχλεο, γηα ηελ πγεία, ηζνξξνπία θαη
ραξίζκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ ελειίθνπ ζηνλ νπνίν ην παηδί
απηφ ζα εμειηρζεί, νη άγηνη γέξνληεο είραλ εθθξάζεη κηα ζνθή
δηδαζθαιία, ηφζν ρξήζηκε γηα ηνπο λένπο θαη λέεο πνπ
εηνηκάδνληαη λα ζηήζνπλ νηθνγέλεηα. Ο παηήξ Πνξθχξηνο
ζπλήζηδε λα ιέεη φηη ε αγσγή ηνπ παηδηνχ αξρίδεη «εθ θνηιίαο
κεηξφο» θαη ζεσξνχζε θξίζηκε ηελ πεξίνδν ηεο θηινμελίαο ηνπ
παηδηνχ ζηελ κεηξηθή θνηιία. Οξίζηε πεξηζηαηηθά πνπ αθεγείηαη
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ν ίδηνο: «Πξν εκεξψλ ήιζε έλαο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ θαη
παξαπνληφηαλ γηα θάπνηα πξνβιήκαηα, πνπ είρε. Σνπ είπα:
“θχξηε Καζεγεηά, απηά ηα πξνβιήκαηα ηα έρεηο απφ ηελ θνηιηά
ηεο κεηέξαο ζνπ”. Σφηε ν θαζεγεηήο δάθξπζε θη άξρηζε λα
θιαίεη. Καη ηνπ ιέσ: “Δζχ, έλαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ, λα
θιαίο;” Καη κνπ απάληεζε: “Έρεηε δίθην Γέξνληα, αιιά ηα
ιφγηα ζαο απηά έρνπλ βαζηά ζεκαζία γηα εκέλα. Μνπ έιεγε ε
κεηέξα κνπ φηη, φηαλ ήκνπλ ζηελ θνηιηά ηεο, ν παηέξαο κνπ ηελ
θισηζνχζε ζηελ θνηιηά, ψζηε λα κε απνβάιεη”.» «Ση λα
θάλνπκε κε ην παηδί καο Γέξνληα, πνπ είλαη γεκάην αλαζθάιεηα
θαη θνβίεο;», έλα δεπγάξη ηνλ ξψηεζε. Κη εθείλνο απήληεζε: «Δζείο θέξεηε εμ νινθιήξνπ ηελ επζχλε γη‟ απηφ. Δθ θνηιίαο
κεηξφο ηνπ δεκηνπξγήζαηε, κε ηηο θαθέο κεηαμχ ζαο ζρέζεηο,
φια απηά ηα ςπρηθά ηξαχκαηα , πνπ ζα θνπβαιά ζε φιε ηνπ ηε
δσή». Ο γέξνληαο κηινχζε ζπρλά γηα “κπεξδεκέλα παηδηά”
“κπεξδεκέλσλ γνλέσλ”. «Μάιηζηα, γηα δηάθνξα παηδηά, πνπ
είραλ πξνβιήκαηα, έιεγε φηη ήδε απφ ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο
ηνπο είραλ απηφ ην πξφβιεκα, απηφ ην κπέξδεκα, δηφηη, φηαλ ε
κεηέξα ήηαλ έγθπνο δελ θξφληηδε λα είλαη ηαθηνπνηεκέλε ε δσή
ηεο, λα έρεη εξεκία, γαιήλε, λα πξνζεχρεηαη, λα ζπκκεηέρεη ζηα
κπζηήξηα ηεο εθθιεζίαο». ( Κιείηνπ Ησαλλίδε, Ο γέξσλ
Πνξθχξηνο) «Μηα θνπέια γέλλεζε ζηελ Πνιπθιηληθή Αζελψλ
(Οκφλνηα) έλα παηδί ηέξαο, ην νπνίν είρε κηα κειαλνεηδή
επηκήθπλζε ηεο παξεηάο, πνπ ήηαλ φπσο ε κειηηδάλα. Ήζειαλ
λα αθνχζνπλ ηελ εξκελεία ηνπ γέξνληνο γηα ηελ γέλλεζε ελφο
ηέηνηνπ παηδηνχ.
Ο Γέξσλ Πνξθύξηνο εδήηεζε λα δεη ηελ θνπέια
θαη ζπδεηώληαο καδί ηεο, έκαζε όηη εθεί
ζηελ γεηηνληά ηεο, ζηελ Οκόλνηα δειαδή,
θπθινθνξνύζε έλαο λεαξόο, ν νπνίνο είρε
αθξηβώο ην ίδην ηεξαηώδεο πξόζσπν,
φπσο ην κσξφ, πνπ είρε γελλεζεί ζηελ Πνιπθιηληθή. Ζ θνπέια
ζπλαληνχζε ζπρλά εθείλνλ ηνλ λέν, κηα θαη ήηαλ γείηνλάο ηεο
θαη, θπζηθά ηνλ ιππφηαλ. ηαλ φκσο παληξεχηεθε θη έκεηλε
έγθπνο,
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ε ζέα εθείλνπ ηνπ λένπ άξρηζε λα ηεο
γίλεηαη εθηάιηεο. Καζώο ηνλ έβιεπε,
ζθεπηόηαλ:
“ Τη ηξνκεξό πνπ είλαη γηα ηελ κεηέξα ηνπ,
λα έρεη έλα ηέηνην παηδί!
Αλ ήκνπλ εγψ ζηε ζέζε ηεο πψο ζα ην ππέθεξα, πψο ζα ην
άληερα;”» «Καη αθξηβψο, ε εθηαιηηθή απηή ζθέςε επέδξαζε,
ζηελ πεξίνδν απηή ηεο εγθπκνζχλεο ηεο θνπέιαο, ψζηε λα
δηακνξθσζεί ην έκβξπν αλάινγα θαη ηειηθά λα γελλεζεί απηφ ην
παηδάθη κε ηεξαηψδεο πξφζσπν,
παξόκνην κε ηνπ λεαξνύ γείηνλα ηεο κεηέξαο.
Απηήλ ηελ εξκελεία έδσζε ν Γέξσλ Πνξθύξηνο,
κε ηελ νπνία ζπκθώλεζαλ νη ηαηξνί ηεο
Πνιπθιηληθήο, αιιά θαη ε ίδηα κεηέξα ηνπ
κσξνύ.» ( Κιείηνπ Ησαλλίδε, Ο γέξσλ
Πνξθύξηνο).
ήκεξα ε επηζηήκε δέρεηαη ηελ κνξθνπνηεηηθή επίδξαζε ζην
έκβξπν ησλ εηθφλσλ πνπ ε έγθπνο βιέπεη ή θαληάδεηαη. «Ζ πην
ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ε ζηηγκή ηεο
κεηάβαζήο ηνπ απφ ηελ αλππαξμία ζηελ χπαξμε», έιεγε. Καη
ηφληδε φηη «ε αγσγή ηνπ παηδηνχ αξρίδεη εμ άθξαο ζπιιήςεσο».
ε δεπγάξη πνπ ηνλ επηζθέθηεθε, ν γέξνληαο είπε:
«Δπεηδή εζείο νη δύν δελ αγαπηέζηε, ην
παηδί ζαο, πνπ ζα γελλεζεί, ζα έρεη
πξνβιήκαηα».
Ζ πξνθεηεία ηνπ Γέξνληα επαιεζεχηεθε απφ ηα πξάγκαηα. Ο
Γέξνληαο δελ ηελ ζεψξεζε πξνθεηεία, αιιά λνκνηειεηαθή
ζπζρέηηζε δχν παξαγφλησλ (ειιείςεσο αγάπεο κεηαμχ ησλ
ζπδχγσλ – πξνβιεκαηηθνχ ραξαθηήξνο ηνπ παηδηνχ).
Απιή απόδεημε ζηελ πξάμε ηεο ηζρύνο ηεο
παηδαγσγηθήο ζεσξίαο, όηη ε αγσγή ηνπ
παηδηνύ αξρίδεη “εμ άθξαο ζπιιήςεσο”».
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(Κσλζηαληίλνπ Γηαλληηζηώηε, Κνληά ζηνλ
Γέξνληα Πνξθύξην)
«Ζ αγσγή ηνπ παηδηνχ αξρίδεη απφ ηελ ψξα ηεο ζπιιήςεψο ηνπ.
Τν έκβξπν αθνύεη θαη αηζζάλεηαη κέζα ζηελ
θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Ναη, αθνύεη θαη
βιέπεη κε
ηα κάηηα ηεο κεηέξαο. Αληηιακβάλεηαη ηηο θηλήζεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηεο, παξφιν πνπ ν λνπο ηνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί.
θνηεηληάδεη ην πξφζσπν ηεο κάλαο, ζθνηεηληάδεη θαη απηφ.
Νεπξηάδεη ε κάλα, λεπξηάδεη θαη απηφ. ,ηη αηζζάλεηαη ε
κεηέξα, ιχπε, πφλν, θφβν, άγρνο θ.ιπ., ηα δεη θη απηφ. Αλ ε
κάλα δελ ην ζέιεη ην έκβξπν, αλ δελ ην αγαπάεη, απηφ ην
αηζζάλεηαη θαη
δεκηνπξγνύληαη ηξαύκαηα ζηελ ςπρνύια ηνπ,
πνπ ην ζπλνδεύνπλ ζε όιε ηνπ ηε δσή.
Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηα άγηα ζπλαηζζήκαηα ηεο κάλαο.
φηαλ έρεη ραξά, εηξήλε, αγάπε ζην έκβξπν, ηα κεηαδίδεη ζ‟απηφ
κπζηηθά, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα γελλεκέλα παηδηά. Γη‟απηφ
πξέπεη ε κεηέξα λα πξνζεχρεηαη πνιχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
θπήζεσο θαη λα αγαπάεη ην έκβξπν, λα ρατδεχεη ηελ θνηιηά ηεο,
λα δηαβάδεη ςαικνχο, λα ςάιιεη ηξνπάξηα, λα δεη δσή αγία.
Απηφ είλαη θαη δηθή ηεο σθέιεηα, αιιά θάλεη ζπζίεο θαη γηα
ράξε ηνπ εκβξχνπ, γηα λα γίλεη θαη ην παηδί πην άγην, λα
απνθηήζεη απφ ηελ αξρή άγηεο θαηαβνιέο. Δίδαηε πφζν ιεπηφ
πξάγκα είλαη γηα ηελ γπλαίθα λα θπνθνξεί παηδί; Πφζε επζχλε
θαη πφζε ηηκή! Θα ζαο πσ θάηη ζρεηηθφ θαη γηα άιια έκςπρα
θαη κε ινγηθά φληα θαη ζα ην θαηαιάβεηε ιίγν. ηελ Ακεξηθή
εθαξκφδνπλ πεηξακαηηθά ην εμήο: ε δχν ίδηεο αίζνπζεο, κε
ίδηεο ζεξκνθξαζίεο, ίδην πφηηζκα θαη ίδην ρψκα, θπηεχνπλ
ινπινχδηα. Τπάξρεη, φκσο, κία δηαθνξά. ηελ κία αίζνπζα,
βάδνπλ απαιή θη επράξηζηε κνπζηθή. Σν απνηέιεζκα; Ση λα ζαο
πσ! Σα ινπινχδηα απηήο ηεο αίζνπζαο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηα
δηαθνξά ζε ζρέζε κε η‟άιια. Έρνπλ άιιε δσεξάδα, ην ρξψκα
ηνπο είλαη πην σξαίν θη ε αλάπηπμή ηνπο είλαη αζχγθξηηα
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κεγαιχηεξε.» ( Βίνο θαη Λφγνη Γέξνληνο Πνξθχξηνπ
Καπζνθαιπβίηνπ, Ηεξά Μνλή Υξπζνπεγήο, Υαληά 2004) Δζχ
θηαηο γηα ηνλ λεπξηθφ θινληζκφ ηνπ παηδηνχ ζνπ Μηα κεηέξα
δηεγείην ζηνλ Γέξνληα ην δξάκα ηνπ γηνχ ηεο, πνπ είρε λεπξηθφ
θινληζκφ θαη γεληθά δελ ήηαλ θαιά ζηελ πγεία ηνπ, ν Γέξνληαο
ηεο απήληεζε: «δελ θηαίεη ην παηδί, εζχ θηαηο, πνπ φηαλ ήζνπλ
έγθπνο, ηζαθσλφζνπλ κε ηελ πεζεξά ζνπ θαη κε ηνλ άληξα ζνπ
θαη βξίδαηε ν έλαο ηνλ άιινλ». Απηφο ν ζπλαηζζεκαηηθφο
θνξηηζκφο έβιαςε ην παηδί, φηαλ απηφ ήηαλ αθφκε κέζα ζηελ
θνηιηά ζνπ.. «Πξέπεη απφ ηελ ζχιιεςε θηφιαο λα αξρίζεη ε
θξνληίδα ησλ γνλέσλ γηα ην παηδί. Οη γνλείο πξέπεη λα
πξνζεχρνληαη ζηνλ Θεφ λα κεξηκλήζεη γηα ην παηδί ηνπο θαη
φηαλ απηφ είλαη ζην ζηάδην ηεο θπήζεσο. Αξκφδνπζα πξέπεη λα
είλαη θαη ε δσή ησλ γνλέσλ. ρη ηζαθσκνί θαη εληάζεηο, φηαλ ε
ζχδπγνο είλαη έγθπνο. Δθθιεζηαζκφο, αλαγλψζεηο παηεξηθψλ
θεηκέλσλ θ.ν.θ.. ια απηά επηδξνχλ κε έλα ζαπκαζηφ ηξφπν ζην
έκβξπν, θαη αο είλαη αθφκε ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ».
(Αγίνπ Πνξθπξίνπ, “Αλζνιφγηνλ Θαπκάησλ” ,
εθδόζεηο Ζ Μεηακόξθσζε ηνπ Σσηήξνο, Μήιεζη
2017)
Σα θάξκαθα βιάπηνπλ ην έκβξπν Να πξνζέμεη ν γηαηξφο ηη
θάξκαθν ζα ζνπ δψζεη, γηα λα κελ πεηξαρηεί ην έκβξπν. Σν
πξφβιεκα κε ηηο απνβνιέο ήηαλ ςπρνινγηθφ Άηεθλε θπξία, πνπ
είρε θάλεη πνιιέο απνβνιέο θαη ήηαλ πάιη έγθπνο, πξνζέθπγε
ζηνλ Γέξνληα. Δθείλνο «είδε», φηη ην πξφβιεκά ηεο ήηαλ
ςπρνινγηθφ. Σελ ζπκβνχιεπζε λα λνηθηάζεη δσκάηην ζε
γεηηνληθφ ρσξηφ, λα εξεκήζεη θαη λα κελ επηθνηλσλεί κε ην
ζπγγεληθφ ηεο πεξηβάιινλ, πνπ ηεο κεηέδηδε άγρνο, νχηε κε ην
ηειέθσλν. Ζ θπξία αθνινχζεζε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, κάιηζηα
ηνλ επηζθεπηφηαλ θαηά δηαζηήκαηα θαη εξεκνχζε πεξηζζφηεξν.
Σειηθά γέλλεζε έλα πγηέο αγνξάθη. (Αγίνπ Πνξθπξίνπ,
“Αλζνιφγηνλ Θαπκάησλ” , εθδφζεηο Ζ Μεηακφξθσζε ηνπ
σηήξνο, Μήιεζη 2017) πκβνπιέο πξνο ηηο θπνθνξνχζεο
κεηέξεο «Έιεγε ζ‟έλαλ παηδίαηξν: - Να ιεο ζηηο κεηέξεο λα ην
ληψζνπλ πφζν πνιχ ηηο εηίκεζε ν Θεφο, πνπ ηηο αμίσζε λα
γίλνπλ κεηέξεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θέξνπλ κέζα ηνπο ην

56

ζπιιεθζέλ έκβξπνλ, έρνπλ κηα δεχηεξε δσή. Να κηινχλ ζην
παηδί ηνπο, λα ην ρατδεχνπλ επάλσ απφ ηελ θνηιηά ηνπο. Σν
έκβξπν ηα αηζζάλεηαη κπζηηθά απηά.
Να πξνζεύρνληαη κε πνιιή αγάπε γη’απηό.
Όπσο αληίζεηα αηζζάλεηαη, όρη κόλν ην
γελλεκέλν παηδί ηνπο, αιιά θαη ην έκβξπν
ηελ έιιεηςε αγάπεο ηεο κάλαο ηνπ, ηα λεύξα
ηεο, ηνλ ζπκό ηεο, ηελ απέρζεηά ηεο
θαη δεκηνπξγνύληαη ηξαύκαηα ζηελ ςπρνύια
ηνπ πνπ ην ζπλνδεύνπλ ζ’όιε ηνπ ηε δσή.
Σα άγηα ζπλαηζζήκαηα ηεο κάλαο θαη ε αγία δσή ηεο, αγηάδνπλ
ην παηδί ηεο απφ ηελ ψξα ηεο ζπιιήςεψο ηνπ αθφκε. Σα ίδηα
ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ παηέξα.» ( Ζ ζετθή θιφγα πνπ άλαςε ηελ
θαξδηά κνπ – ν Γέξσλ Πνξθχξηνο, Αγαπίνπ Μνλαρνχ, Δθδφζεηο
Ηεξνχ Γπλαηθείνπ Ζζπραζηεξίνπ ε Μεηακφξθσζηο ηνπ
σηήξνο, Αζήλαη 1999) Απνιχησο φκνηεο είλαη θαη νη δηδαρέο
ηνπ Αγίνπ Πατζίνπ. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην πξψην ζρνιείν
ηνπ παηδηνχ, ε αγσγή ηνπ νπνίνπ μεθηλά ήδε απφ ηελ εκβξπαθή
ηνπ ειηθία θαη ζπλερίδεη κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Ζ αγσγή
κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαιχπηεη έλα επξχ πεδίν,
πνπ μεθηλά από ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθώλ
ζπλαηζζεκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπ παηδηνύ γηα λα
θαηαιήμεη ζηε δηακόξθσζε
ηεο εζηθήο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη
θπξίσο κέζσ ηεο αληηγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελειίθσλ,
κέζσ κηαο ζπλεηδεηήο απφ ηνπο γνλείο δηαδηθαζίαο, ε νπνία
κεηαθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξφζεζε ησλ γνληψλ λα
δηαπαηδαγσγήζνπλ παξά ζε κία ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία,
βαζηζκέλε ζε ινγηθά ζρήκαηα θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο.
(Απφ ην βηβιίν (Βίνο Γέξνληνο Πατζίνπ ηνπ Αγηνξείηνπ,
Ηεξνκφλαρνπ Ηζαάθ, Άγηνλ ξνο,2004). Ο Γέξνληαο ζεσξνχζε
θαηαζηξεπηηθή ηελ επίδξαζε ηεο ηειενξάζεσο γηα φινπο θαη
ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο. Αλέθεξε κε πφλν
πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο, γηα λα έρνπλ ηελ
εζπρία ηνπο, ηα άθελαλ ψξεο λα βιέπνπλ ηειεφξαζε, κε
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απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθνληαη δηαλνεηηθά, ςπρηθά θαη
ζσκαηηθά. Σφληδε επί πιένλ ηελ βιάβε πνπ θέξλεη ζην ζψκα κε
ηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεη ζηα θπνθνξνχκελα βξέθε θαη
ζηα κηθξά παηδηά. Μηινχζε αθφκα θαη γηα δαηκνληθέο
επηδξάζεηο. Κάπνηνο πξφζθαηα λπκθεπκέλνο ζπδεηψληαο κε ηνλ
Γέξνληα, ηνλ παξαθάιεζε λα ηνπ δψζεη θαη κηα ηειεπηαία
ζπκβνπιή. Σνπ είπε: «Να πεηο ζηελ γπλαίθα ζνπ λα κελ βιέπεη
ηειεφξαζε. (Απφ ην βηβιίν (Βίνο Γέξνληνο Πατζίνπ ηνπ
Αγηνξείηνπ, Ηεξνκφλαρνπ Ηζαάθ, Άγηνλ ξνο,2004). «Σα παηδηά
δελ ζειάδνπλ κφλνλ γάια, αιιά ζειάδνπλ ηελ αγάπε θαη
ζηνξγή θαη ηξπθεξφηεηα θαη αζθάιεηα, έηζη γίλνληαη θαη ςπρηθά
δπλαηά. Ο ζειαζκφο είλαη πνιιά πξάγκαηα δελ είλαη κφλν
γάια.» Άγηνο Πατζηνο. Δίλαη γλσζηή ε θσηεηλή πξνζσπηθφηεηα
ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Κχκεο θαη Υίνπ Παληειεήκνλνο Φσζηίλε.
(Ο γέξσλ Πνξθύξηνο ηνλ ζεσξνύζε Άγην). Οη
ζθέςεηο ηνπ γηα ηελ αγσγή ηνπ παηδηνύ
ζπλαληνύλ ηηο παξαηεζείζεο δηδαρέο ησλ
Αγίσλ.
Έλα δεπγάξη ηνπ εθκπζηεξεχζεθε: « Δηο ηελ Νέα Τφξθε, φπνπ
είκεζα εγθαηεζηεκέλνη, απεηάζεκελ εηο έλα δηάζεκνλ
παηδαγσγφλ, δηα λα αλαιάβεη απηφο ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ 6
ρξνλνπ πηνχ καο…. καο εδήισζε φηη «δελ κπνξεί λα αλαιάβεη
ηελ δηαπαηδαγψγεζή ηνπ δηφηη είλαη… αξγά!» Απφ πφηε αξρίδεη
ε αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ; «Σν δήηεκα ηεο αλαηξνθήο ησλ
παηδηψλ είλαη ην ζνβαξφηεξν θνηλσληθφ δήηεκα. Γηφηη απφ απηφ
εμαξηάηαη ε επηπρία κηαο Κνηλσλίαο.
Καη ε αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ είλαη ζηα ρέξηα
ησλ γνλέσλ θαη πξν παληόο ηεο κεηέξαο.
Αθξηβώο γη’απηό ην ιόγν, όπσο είπακε, ν
Μέγαο Γεκηνπξγόο έβαιε κέζα ζηηο θαξδηέο
ησλ γνλέσλ θαη κάιηζηα ηεο κεηέξαο ηελ πην
κεγάιε αγάπε από όζεο ππάξρνπλ εηο απηόλ
ηνλ θόζκν.
ηα ρέξηα ηνπο έρνπλ ην ζνβαξφηαην απηφ θαζήθνλ. Απφ πφηε
φκσο αξρίδεη
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ε εθηέιεζηο απηνύ ηνπ κεγάινπ έξγνπ; Τν
ζεκέιην κπαίλεη ηελ ζηηγκήλ ηεο ζπιιήςεσο.
Απηήλ ηελ ζηηγκήλ, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ζηηγκή ηαπεηλήο
απνιαχζεσο, αιιά ππεξεζίαο ππεξηάηεο έξγνλ, φζα
ζπλαηζζήκαηα έρνπλ νη ζχδπγνη απνηεινχλ ηελ βάζε ησλ
θιίζεσλ ηεο ςπρήο ηνπ ζπιιακβαλνκέλνπ παηδηνχ θαη
απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ησλ ςπρηθψλ δηαζέζεψλ ηνπ. Σν πξψην
ζηάδηνλ ηεο δηαπαηδαγσγήζεσο ηνπ παηδηνχ είλαη ην
δηάζηεκα ησλ ελλέα κελώλ, πνπ ην έκβξπνλ
θπνθνξείηαη εηο ηα ζπιάρλα ηεο κεηέξαο.
Καηά ην δηάζηεκα απηφ φ,ηη είδνπο ζπλαηζζήκαηα γελλψληαη
ζηελ θαξδηά ηεο κεηέξαο,
απνηεινύλ θαη ηελ ύιε, κε ηελ νπνία
ζρεκαηίδνληαη νη θιίζεηο ηεο ςπρήο ηνπ
παηδηνύ.
Απηή ηελ αιήζεηα ε ιατθή θηινζνθία ηελ έρεη δηαγλψζεη,
γη‟απηφ ιέγνπλ: «Με ζηελαρσξείηε ηελ έγθπν γπλαίθα. ηη θαη
αλ επηζπκήζεη δψζαηέ ην. Γηαηί ζ‟απνξξίμεη!» «Καη δελ είλαη
αιήζεηα φηη ζα απνξξίμεη, αιιά φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη χιε φρη
θαιή θαη ε ςπρή ηνπ παηδηνχ ζα ζρεκαηηζζεί κε θιίζεηο φρη
αγαζέο. Απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα ην γλσξίδνπλ θαιά φιεο νη
γπλαίθεο, πνπ εγθπκνλνχλ.
Να θξνληίδνπλ ινηπόλ λα έρνπλ πάληνηε εηο
ην λνπλ ηνπο αλώηεξεο ζθέςεηο θαη πόζνπο
σξαίνπο θαη ηδαληθά ηεξά,
δηαξθή ραξά θαη επραξίζηεζε, ώζηε κε ηέηνηα
ζπλαηζζήκαηα λα ζρεκαηηζζεί ε ςπρή ηνπ
παηδηνύ.
Απηφ είλαη ην πξψην ζηάδηνλ ηεο δηαπαηδαγσγήζεσο ηνπ
παηδηνχ. Απηφ πξέπεη πνιχ ζνβαξά λα πξνζέμνπλ νη γνλείο θαη
πξν παληφο ε κεηέξα. Γηφηη απφ απηφ ζα αξρίζνπλ ηελ εθηέιεζε
ηνπ κεγάινπ θαζήθνληφο ησλ, ηνπ ηεξνχ θαζήθνληφο ησλ.»
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«Θειαζκφο. ηαλ ην παηδί γελλεζεί θαη αξρίδεη λα ηξέθεηαη κε
ην γάια ηεο κεηέξαο, αξρίδεη ην δεχηεξνλ ζηάδηνλ ηεο
δηαπαηδαγσγήζεσο. Σφηε νη νξακαηηζκνί, νη πφζνη θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο δηνρεηεχνληαη πιένλ εηο ηελ ςπρή
ηνπ παηδηνχ κε ην κεηξηθφ γάια. Πξέπεη ινηπφλ θαη θαηά ην
δηάζηεκα ηεο γαιαθηνθνξίαο ε κεηέξα λα εμαθνινπζεί λα έρεη
σξαίνπο πφζνπο θαη νξακαηηζκνχο θαη ζπλαηζζήκαηα ζηελ
θαξδηά ηεο.
Δίδαηε δε όηη ν Θεόο ηελ πεγή απηήο ηεο
ηξνθήο ηελ εηνπνζέηεζε έμσ από ηελ θαξδηά
ηεο λα πεγάδεη θαη ε εζηθή ηξνθή ηνπ
παηδηνύ. Καη εηο απηήλ ηελ πεξίπησζηλ ε
ιατθή ζνθία αθηηλνβνιεί κε ην απόθζεγκά
ηεο: «Με ζηελαρσξείηε ηε κεηέξα, πνπ ηξέθεη
κε ην γάια ηεο ην παηδί ηεο, γηαηί
πηθξαίλεη ην γάια!» Γελ πηθξαίλεη βέβαηα ην
γάια εηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εηο ηελ χιε ηνπ. Μεηαδίδεη φκσο
εηο ηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ εζηθή πηθξία θαη ηελ αζρεκίδεη..» Χο
επίινγν παξαζέηνπκε έλα αθφκα ιφγν ηνπ Παληειεήκνλνο
Φσζηίλε: «Σηο κεγάιεο απηέο αιήζεηεο αηζζαλζείηε ηηο βαζεηά,
Υξηζηηαλνί γνλείο, θαη πξνπαληφο νη κεηέξεο. Πξνζέμαηε ηνπο
ελλέα κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπο κήλεο ηεο
γαιαθηνηξνθίαο. Απηά ηα δχν ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη ηα
ζνβαξφηεξα ζηάδηα ηεο δηαπαηδαγσγήζεσο ησλ παηδηψλ ζαο.
Απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο επηπρίαο ησλ θαη ηεο ηδηθήο ζαο
επηπρίαο, θαη ηεο επηπρίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ έζλνπο, αιιά
θαη νινθιήξνπ ηεο αλζξσπφηεηνο, δηφηη ηα παηδηά ζαο δελ
αλήθνπλ κφλνλ ζε ζαο, νχηε ζηελ κηθξή θνηλσλίαλ ηνπ ρσξηνχ
ή ηεο πφιεσο, ζαο, νπδέ θαλ κφλνλ εηο ην έζλνο, αιιά αλήθνπλ
εηο νιφθιεξνλ ηελ αλζξσπφηεηα.» Με απιφηεηα θαη ζαθήλεηα
έλαο κεγάινο γέξνληαο ηεο επνρήο καο, ζνθφο ζενιφγνο, ν
γέξσλ σθξφληνο, ηεο Ηεξάο Μνλήο ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ,
απφ ην Έζζεμ ηεο Αγγιίαο, έιεγε πάληα φηη «…ην
νπζησδέζηεξν γηα ηηο γπλαίθεο έξγν, ην ζπνπδαηφηεξν
ιεηηνχξγεκά ηνπο, είλαη ε κεηξφηεηα». Γη απηφ θαη ζηελ Γέλεζε
(Γελ. 3,20) αλαθέξεηαη:

60

«Καη εθάιεζε Αδάκ ην όλνκα ηεο γπλαηθόο
απηνύ Εσή, όηη αύηε κήηεξ πάλησλ ησλ
δώλησλ».
«ζν νη άλζξσπνη» ζπλερίδεη ν π. σθξφληνο, «παξακέλνπλ
φκνηνη κε άγξηα ζεξία δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε εηξήλε πάλσ
ζηε γε». «Γηα λα αλπςψζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα νη γπλαίθεο,
πξέπεη λα θέξνπλ ζηνλ θφζκν παηδηά πλεπκαηηθά. Τπάξρνπλ
δχν είδε γελλήζεσο, ην έλα θαηά ζάξθα, ην άιιν θαηά πλεχκα.
Δπεηδή νη γπλαίθεο ηεο επνρήο καο έραζαλ ηελ πςειή απηή
ζπλείδεζε, άξρηζαλ λα γελλνχλ πξνπαληφο θαηά ζάξθα».
Τα παηδηά καο έγηλαλ αλίθαλα λα πηζηέςνπλ
θαη λα αηζζαλζνύλ όηη απνηεινύλ κέξνο ηεο
ζνθίαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ… Κη έηζη
ζηηο εκέξεο καο νη άλζξσπνη βπζίζζεθαλ ζηελ
απόγλσζε …»
Γηαηί φκσο νη άλζξσπνη έραζαλ απηή ηελ ηθαλφηεηα; Γηαηί λα
δνπλ κέζα ζηελ ιχπε, ηελ παξαθκή, ηελ αξλεηηθφηεηα παξά ην
φηη ζηελ επνρή καο ε κφξθσζε, νη γλψζεηο, ε παηδεία
δηαδίδνληαη ηφζν πνιχ; Πνηα είλαη ε αηηία απηήο ηεο δνθεξήο
θαηάζηαζεο; Ο γέξσλ σθξφληνο δίλεη απάληεζε: «Οθείινπκε
λα πνχκε φηη απηφ είλαη πξσηίζησο έξγν ησλ γνλέσλ, ησλ
παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ… «Αλ νη παηέξεο θαη νη κεηέξεο
γελλνχλ παηδηά ζπλαηζζαλφκελνη ηελ άθξα ζπνπδαηφηεηα ηνπ
έξγνπ απηνχ, ηφηε ηα παηδηά ηνπο ζα γεκίδνπλ απφ Πλεχκα Άγην,
ήδε απφ ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο. Καη ηφηε ε αίζζεζε, ε πίζηε
ησλ παηδηψλ απηψλ φηη δνπλ ζ‟ έλα θφζκν ζνθίαο πνπ ηνπο
ππεξβαίλεη ζα είλαη έλα βίσκα. Γη‟ απηά ηα παηδηά ε
πλεπκαηηθφηεηα ηνπ γχξσ θφζκνπ ζα απνηειεί έλα
αλακθηζβήηεην γεγνλφο»
Ζ αιήζεηα ηεο Πξνγελλεηηθήο παηδαγσγίαο κέζα από ηα
ηεξά θείκελα
Μέζα ζηελ θνηιηά ηεο κάλαο, ην κσξφ αηζζάλεηαη θαη
παηδαγσγείηαη, πξεζβεχεη ε επηζηήκε, κηιψληαο γηα ηελ κλήκε
ηνπ θπηηάξνπ. ια φζα ζθέπηεηαη, αηζζάλεηαη θαη δεη ε κεηέξα
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εγγξάθνληαη ζηελ θπηηαξηθή εκβξπηθή ηνπ κλήκε θαη
ραξάζζνπλ ηνλ απξηαλφ ηνπ ραξαθηήξα! Σα ηεξά θείκελα
γλψξηδαλ ηελ αιήζεηα απηή, αηψλεο πξηλ! «Καη εγέλεην, σο
ήθνπζελ ε Διηζζάβεη ηνλ αζπαζκφλ ηεο Μαξίαο, εζθίξηεζε ην
βξέθνο ελ ηε θνηιία απηήο θαη επιήζζε πλεχκαηνο αγίνπ ε
Διηζζάβεη θαη αλεθψλεζε θσλή κεγάιε θαη είπελ… ηδνχ γαξ,
σο εγέλεην ε θσλή ηνπ αζπαζκνχ ζνπ εηο ηα ψηα κνπ,
εζθίξηεζε ην βξέθνο ελ αγαιηάζεη ελ ηε θνηιία κνπ» (Σν
έκβξπν ζηελ θνηιηά ηεο Διηζζάβεη αηζζάλζεθε ην θίιεκα ηεο
Παλαγίαο εγθχνπ θαη αγαιιίαζε). Καηά Λνπθάλ, θεθ.α‟ 39-56
«Υαίξε! ζπ γαξ αλεγέλλεζαο ηνπο ζπιιεθζέληαο αηζρξψο» (ε
Παλαγία ζεσξείηαη φηη αθήξεζε απηή ηελ ακαξηία γνλέσλ απφ
απηνχο πνπ κε αηζρξφ ηξφπν ζπιιήθζεθαλ, έηζη ψζηε
αλαγελλήζεθαλ). Αθάζηζηνο Όκλνο «Ηδνχ ελ ακαξηίαηο
ζπλειήθζελ θαη ελ αλνκίαηο εθίζζεζέ κε ε κήηεξ κνπ»
(νκνινγεί ν Γαπίδ φηη ε ακαξησιή ζχιιεςή ηνπ θαη
εγθπκνζχλε ηεο κεηέξαο ηνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο ακαξηίεο
ηνπ.) Φαικφο 50 «απειινηξηψζεζαλ νη ακαξησινί απφ κήηξαο,
επιαλήζεζαλ απφ γαζηξφο…» (νη ακαξησινί κεηαβιήζεθαλ
πξνο ην θαθφ θαη επιαλήζεθαλ ήδε απφ ηελ θνηιηά ηεο κάλαο ).
Φαικφο ΝΕ 57 «Ζ κεηέξα παηδαγσγεί ην παηδί κέζα ζηελ
κήηξα ηεο, κε ηα ςπρηθά ηεο βηψκαηα» Άγηνο Πνξθχξηνο.
Γέθα ρξπζνί θαλόλεο γηα ην δεπγάξη, κέιινληεο γνλείο γηα κηα
σξαία νηθνγέλεηα θαη κηα επηπρέζηεξε θνηλσλία Πεξηερφκελα:
έγθπνο, παηέξαο, κέιινληεο γνλείο, ζχιιεςε, εγθπκνζχλε,
γέλλεζε. Οη απιέο ζπκβνπιέο ζεηηθφηεηαο θαη πνιηηηζκνχΓέθα ρξπζνί Καλφλεο γηα κηα δσή γαιήλεο θαη πνιηηηζκνχ- πνπ
αθνινπζνχλ, πξνζθέξνληαη απφ γνλείο πνπ έδεζαλ ηελ αλακνλή
ηεο γέλλεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζπλεηδεηά,… θαη είδαλ
απνηειέζκαηα. « Δίλαη θαηξφο ηψξα πνπ ε δσή κνπ έγηλε ηέρλε
θαη ε ηέρλε κνπ έγηλε Εσή» Άγγεινο ηθειηαλφο 1.Ζ χιιεςε
είλαη ε Αξρή ηεο Εσήο! Απνθαζίζηε λα θέξεηε ζηνλ θφζκν ην
παηδί ζαο, επηζπκψληαο ην κ‟ φιε ζαο ηελ χπαξμε, έρνληαο ήδε
γίλεη παηέξαο θαη κεηέξα ζηνλ λνπ θαη ζηελ θαξδηά! Εήζηε ηελ
έλσζή ζαο, ζαπκάδνληαο ν θαζέλαο ζηνλ άιινλ ηελ πην φκνξθε
πιεπξά ηνπ, ηα πξνηεξήκαηα, ηηο ράξεο ηνπ, ην κεγαιείν ηεο
ςπρήο ηνπ, μερλψληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ. Αγαπήζηε ζηνλ/ζηελ
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αγαπεκέλν/ε ζαο ην ζψκα θαη ηελ ςπρή ηνπ θαη εθθξάζηε
ηνπ/ηεο ηελ αγάπε ζαο θαη ηελ ηξπθεξφηεηά ζαο. θεθζείηε
πφζν ζα επηζπκνχζαηε λα έρεηε καδί ηνπ, καδί ηεο, έλα παηδί (θη
απηφ φρη κε αγσλία, κε πίεζε αιιά κε απφιπηε γαιήλε θαη
ραξά). ηαλ είζζε ζε ηέηνηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε, ήιζε ε ψξα
ηεο έλσζήο ζαο, γηα λα δεκηνπξγήζεηε νηθνγέλεηα. Δπρεζείηε
καδί, εθείλε ηελ ψξα ηεο έλσζήο ζαο, έλα παηδί ηεο εηξήλεο θαη
ηεο αγάπεο, γεκάην πγεία θαη ραξίζκαηα, έλαο άμηνο άλζξσπνο,
λα πινπηίζεη ηνλ δεζκφ ζαο... Ζ ζθέςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ δεχγνπο ηελ ψξα ηεο έλσζήο ηνπ εγγξάθνληαη ζην DNA ηνπ
θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην ζεκέιην ιίζν ηνπ παηδηνχ πνπ ζα
δεκηνπξγήζνπλ... Ζ ζχιιεςε είλαη ε αξρή ηεο δσήο! Ο έξσηαο
είλαη δεκηνπξγφο! Έρεη απνδεηρζεί: ηαλ είλαη θησρή ε
πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ δεπγαξηνχ πξνβιήκαηα πγείαο
δεκηνπξγνχληαη ζηα έκβξπα. «Σα παηδηά ησλ εξσηεπκέλσλ είλαη
φκνξθα θαη έμππλα», δηδάζθεη ε παξάδνζή καο. 2. Εήζηε ηελ
εγθπκνζύλε κε ελζνπζηαζκό θαη αγάπε Δίζζε πλδεκηνπξγνί
ηεο Νέαο Εσήο! Mφιηο έκαζεο φηη πεξηκέλεηο παηδί; Δθθξάζηε
ηελ ραξά ζαο, ηνλ ελζνπζηαζκφ, επγλσκνζχλε, ππεξεθάλεηα!
Δίλαη κεγάιε ε ηηκή πνπ ζαο γίλεηαη, λα θέξεηε ζηνλ θφζκν κηα
λέα δσή! Δίζζε ήδε Γνλείο! Εήζηε ηελ αλακνλή ηεο γέλλεζεο
ηνπ παηδηνχ ζαο, κε ραξά θαη γαιήλε, αγαιιίαζε, επγλσκνζχλε,
ζαπκαζκφ, πξνζεπρή, ζε επαθή κε ηελ Σέρλε, ζα κηα γηνξηή, κε
εθείλν, θχξην θαιεζκέλν ζαο! ιεο νη αζρνιίεο ζαο... ηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο είλαη δεπηεξεχνληα κπξνζηά ζην
κεγάιν δεκηνπξγηθφ παηδαγσγηθφ έξγν πνπ ε θχζε ζαο έρεη
ηψξα εκπηζηεπζεί. Απνθάζηζε λα δσγξαθίζεηο, λα
ηξαγνπδήζεηο, λα κηιήζεηο ζην παηδί, λα δηαβάζεηο, λα
πεξπαηήζεηο, λα ρνξέςεηο ήπηα, λα αζρνιεζείο κε φ,ηη ζε
εκπλέεη θαη ζε επραξηζηεί. Οη νξκφλεο ηεο ραξάο: ελδνξθίλεο,
σθπηνθίλε, πνπ ζα θαηαθιχζνπλ ην αίκα ζνπ, ζα επηηξέςνπλ λα
ζρεκαηηζζνχλ Αξκνληθά φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ηνπ
παηδηνχ ζνπ! Ο εγθέθαιφο ηνπ ζα δνκεζεί ζσζηά θαη ζα είλαη
έμππλν! Σν παξαζπκπαζεηηθφ θαη ζπκπαζεηηθφ ηνπ ζχζηεκα,
ην λεπξηθφ, ελδνθξηληθφ θαη αλνζνπνηεηηθφ ηνπ ζχζηεκα ζα
δηαπιαζζνχλ αξκνληθά θαη ζηελ κλήκε ησλ θπηηάξσλ ηνπ ζα
εγγξαθνχλ Αγάπε, Οκνξθηά, Υαξά, Γπλακηζκφο,
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Κνηλσληθφηεηα, Δπγέλεηα … Απηέο νη αλψηεξεο θαηαζηάζεηο
ηεο ςπρήο κεηέξαο θαη παηέξα απνηεινχλ αλψηεξεο πνηφηεηαο
δνκηθά πιηθά πνπ ζα ζεκειηψζνπλ ηελ πγεία, ηελ
πλεπκαηηθφηεηα, αηζζεηηθή παηδεία, θαη ηα ςπρηθά ραξίζκαηα
ηνπ κειινληηθνχ αλζξψπνπ. ηηο δπζθνιίεο... ηπρφλ πέλζε,
πξνβιήκαηα δηάθνξα, κηιήζηε ζην κσξφ ζαο... πείηε ηνπ φηη ε
δσή έρεη θαη δπζθνιίεο... αιιά ε αγάπε ζαο γη‟απηφ είλαη
ζηαζεξή θαη ε δσή είλαη πάλησο κεγάιν δψξν, έρεη πνιιέο
ραξέο... «Ζ αγάπε ζαο είλαη ε αζπίδα ηνπ... ζα ην πξνζηαηέςεη
φ,ηη θη αλ ζπκβαίλεη» (δξ. Thomas Verny). Έηζη ηνπ καζαίλεηε
λα αληηκεησπίδεη θη εθείλν αξγφηεξα δπλακηθά θαη κε
αηζηνδνμία θη ειπίδα ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη λα βγαίλεη
πάληα ληθεηήο! Δίζαη ε Μεηέξα, είζαη ν Παηέξαο ηεο Απξηαλήο
Αλζξσπφηεηαο! 3. Ρύζκηζε Αλάπαπζε θαη Τγηεηλή Εσή θαη
Γηαηξνθή Aο αλαπαχεζαη. Ο νξγαληζκφο ζνπ ην ρξεηάδεηαη. Να
πξνηηκήζεηο λα θνηκάζαη λσξίο θαη λα μππλάο λσξίο: Ο πξψηνο
βξαδηλφο χπλνο είλαη ν πην δσνγφλνο. Καζφινπ νηλφπλεπκα,
ηζηγάξν θαη ρεκηθά πνηά, φια δεκηνπξγνχλ αλσκαιίεο ζηα
δηαπιαζζφκελα φξγαλα... θαη αο κε θαίλεηαη απηφ ακέζσο
(θάξκαθα κφλνλ κε ηελ νδεγία ηνπ ηαηξνχ). Μαθξηά απφ
ππνινγηζηέο, απφ ηειεφξαζε, απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο…
Βιέπε ειάρηζηα, ζαπκάζηα κφλνλ έξγα! Μάζε λα ραιαξψλεηο ην
ζψκα ζνπ θάζε κέξα, αλ ζέιεηο αθνχγνληαο κνπζηθή. Σν κσξφ
ζνπ έρεη γεχζε! Αξγφηεξα ζα αγαπάεη ηηο ηξνθέο πνπ σο έγθπνο
ζπλήζηδεο! Αο ηξέθεζαη κε ηηο δσληαλέο ειηφινπζηεο λσπέο
ηξνθέο, άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά, (ςσκί δέαο, ξχδη
αλεπεμέξγαζην, θηλφα, θαγφππξν), φια κε σκφ ειαηφιαδν,
σκνχο μεξνχο θαξπνχο, (ακχγδαια γηα αζβέζηην, θαξχδηα γηα
σ3 ιηπαξά), φζπξηα, ηαρίλη, κέιη αληί γηα δάραξε. Πξνηίκεζε ην
ςάξη απφ ην θξέαο (2–3 θνξέο ηελ εβδνκάδα). Δίλαη αλαγθαίν
γηα ηελ δηάπιαζε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ παηδηνχ ζνπ (κε ηα Χ3
ιηπαξά νμέα πνπ πεξηέρεη, Μ.Οdent). Απφθπγε καξγαξίλεο,
κπηζθνηάθηα, γιπθά, δάραξε θαη άζπξν αιεχξη (Παγθφζκηα
Οξγάλσζε Τγείαο). Κνιπκπψληαο ζηε ζάιαζζα ην θαινθαίξη,
πξσηλέο ψξεο θαη πεξπαηψληαο ζηνλ πνιχ πξσηλφ ήιην, αληιείο
πνιχηηκα ζηνηρεία απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο
ζάιαζζαο, ζηελ πεγή ηνπο, κέζα απφ ηα κάηηα ζνπ, ηελ
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αλαπλνή ζνπ θαη ηνπο πφξνπο ηνπ δέξκαηνο. Αο θάζεζαη ζην
ηξαπέδη ήξεκε, ραξνχκελε, κε επγλσκνζχλε, αλ ζέιεηο, κε
απαιή κνπζηθή. Δπρήζνπ, ελφζσ ηξσο, Τγεία θαη γηα ην παηδί
ζνπ θαη γηα ζέλα. Σξψγνληαο πγηεηλά, πιάζεηο κε Τγεία ην
ψκα ηνπ θαη ηνπ εγραξάζζεηο γηα πάληα πγηεηλέο ζπλήζεηεο
δηαηξνθήο! 4. Αλαπλνή βαζηά Aο αλαπλέεηο βαζεηά, ζην πάξθν,
ζην δάζνο, ζηελ αθξνγηαιηά, ζηε ιηαθάδα ην πξσί, αλάκεζα
απφ ην γεχκα ζνπ! Βαζεηέο εηζπλνέο νμπγνλψλνπλ ην αίκα ζνπ,
ηνλ εγθέθαιφ ζνπ θαη επλννχλ ηελ αξκνληθή δηάπιαζε ησλ
νξγάλσλ ηνπ παηδηνχ ζνπ. Μχξηδε ηα ινπινχδηα πνπ αγαπάο, ην
κσξφ ζνπ επίζεο ηα κπξίδεη! 5. Θαύκαζε ην Χξαίν,
απνκαθξύλνληαο ηελ αζρήκηα Κάζε κέξα αο απνκαθξχλεηο
απφ κέζα ζνπ θάζε αξλεηηθή ζθέςε, θάζε αξλεηηθφ
ζπλαίζζεκα, πνπ, φπσο είλαη θπζηθφ, κπνξεί λα ζνπ δεκηνπξγεί
ε θαζεκεξηλφηεηα, ιέγνληαο κε ππνκνλή: απηφ είλαη
πξνζσξηλφ, απηφ ζα πεξάζεη, φπσο ηα ζχλλεθα δηαιχνληαη απφ
ην θσο ηνπ ήιηνπ. Καη απνκαθξχλνληαο απφ ηε ζπλείδεζή ζνπ,
φια ηα αξλεηηθά θαη ηα άζρεκα γχξσ ζνπ, αο εληζρχεηο κέζα
ζνπ ηελ ραξά, ζαπκάδνληαο θαζεκεξηλά ηελ αξκνλία ζηε θχζε,
κε ηα ζχκβνια γχξσ ζνπ ηεο δσήο, ηνπ ζθξίγνπο, ηεο ιάκςεο,
ηνπ θσηφο, ηεο δσηηθφηεηαο, ηεο δχλακεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο,
ηεο νθίαο, ηεο Αγάπεο: φπσο ν αλαηέιισλ ήιηνο, ν έλαζηξνο
νπξαλφο, ε άλζηζε ηεο άλνημεο, ηα φκνξθα ινπινχδηα, ηα
πξάζηλα δέλδξα, νη γξαληηέληνη βξάρνη θαη ηα βνπλά, νη
πάλζνθνη θαη δεκηνπξγηθνί θαξπνί θαη ζπφξνη, ε ζάιαζζα θαη
ηα πνηάκηα... ην πην ηαπεηλφ θαη παλέκνξθν ινπινπδάθη.
Θαχκαζε επίζεο ηελ Σέρλε, ηνπο θαινχο θαη ζνθνχο
Αλζξψπνπο, ηηο αξεηέο ηνπο, ηα ηδαληθά. Θαχκαζε ζηε Εσή ην
θάζε ηη! Μφλν ην Μεγάιν, ην Χξαίν θαη ην Αιεζηλφ, αο
απαζρνινχλ ηα κάηηα ζνπ, ηελ θαληαζία ζνπ, ηνλ λνπ θαη ηελ
ςπρή ζνπ! Απαγγειία πνηεκάησλ, ρνξφο (ήπηα), ζεηηθή
αλάγλσζε κεγαιφθσλε σξαίσλ θεηκέλσλ... (κεηέξα θαη
παηέξαο), ζθέςεσλ πνπ κηινχλ γηα ηελ ΥΑΡΑ, ηελ ΟΜΟΡΦΗΑ,
ηηο ΑΡΔΣΔ, θαη ηελ ΑΞΗΑ ηεο ΕΧΖ! Ζ νκνξθηά, νη αμίεο πνπ
ζα ζαπκάζεηο ζα εγγξάςνπλ ζην παηδί ζνπ ραξίζκαηα... Κη
εζέλα ζα ζε γαιελέςνπλ ... 6. Θαύκαζε ην Φσο θαη ηα
Υξώκαηα! Δίλαη ζεκαληηθή ε επίδξαζή ηνπο ζην παηδί ζνπ
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(επηζηήκε ηεο θσηνζεξαπείαο θαη ρξσκαηνζεξαπείαο) Σν
θφθθηλν ζα θέξεη ζην παηδί πγεία, δσηηθφηεηα, δπλακηζκφ,
ελεξγεηηθφηεηα: θαη γεξφ κπτθφ ζχζηεκα. Σν πνξηνθαιί:
θαζαξφηεηα ηνπ αίκαηνο, αγλφηεηα ηεο ςπρήο θαη γεξφ
θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. Σν θίηξηλν: εμππλάδα, θαη ην ρξπζαθί
ηνπ ήιηνπ, ζνθία, είλαη γηα ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Σν πξάζηλν:
ειπίδα, αηζηνδνμία θαη γεξφ πεπηηθφ ζχζηεκα. Σν γαιάδην:
κνπζηθφηεηα, αξκνλία, γαιήλε, βνεζάεη ην αλαπλεπζηηθφ
ζχζηεκα. To γαιάδην: κνπζηθφηεηα, αξκνλία, γαιήλε, βνεζάεη
ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Σν βαζχ θπαλφ: δηθαηνζχλε,
ηηκηφηεηα, ζηαζεξφηεηα, είλαη γηα ην νζηετθφ ζχζηεκα. Σν
ηψδεο: ην κσβ, πςειή πλεπκαηηθφηεηα, ζξεζθεπηηθφηεηα, ην
πλεχκα ηεο ζπζίαο θαη ηεο αληδηνηεινχο αγάπεο, είλαη γηα ην
νξκνληθφ ζχζηεκα, ηνπο αδέλεο! Θαχκαδε παληνχ ηα φκνξθα
θσηεηλά ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο, ζηα ινπινχδηα, ζηα θξνχηα
θαη ζαιάηεο, ζην ηξαπέδη ζνπ, ζηνλ νπξαλφ, ζηνπο θάκπνπο,
ζηε ζάιαζζα, ζην βνπλφ, ζηνλ ήιην θαη ζηε γε... εκπφηηζε κ‟
απηά ην παηδί ζνπ θαη ζα ηνπ θέξεηο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Γεο ηα
ρξψκαηα κεζ‟ απφ έλα θξχζηαιιν ζηνλ ήιην θαη κε ηελ
θαληαζία ζνπ ην παηδί ζνπ ινπζκέλν ζην θσο ηνπ ήιηνπ θαη
ζηα ρξψκαηα. θέςνπ φηη έρεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, ψζηε νη ράξεο
ηνπο λα εθδεισζνχλ ζαλ αξεηέο ζην παηδί ζνπ! Σν θσο πιάζεη
ην παηδί ζνπ θσηεηλφ θαη πγηέο. Ο ππξήλαο ηνπ θπηηάξνπ,
απνξξνθάεη ην θσο θαη ην δηαλέκεη ζε φιν ην θχηηαξν… Σα
ρξσκνζψκαηα ησλ θπηηάξσλ ηνπ απνξξνθνχλ φια ηα ρξψκαηα
θαη ηα δηαλέκνπλ ζηα φξγαλα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ. Μεηέξεο πνπ
σο έγθπνη εθηέζεθαλ ζηε ιηαθάδα, είδαλ φηη ηα κσξά ηνπο δελ
έπαζαλ ίθηεξν. Φφξεζε ιακπξά θσηεηλά ρξψκαηα, θάζε κέξα θη
έλα άιιν! Σν κσξφ είλαη αλήζπρν φηαλ ε κεηέξα θνξάεη καχξα.
Νηχζε ην ζπίηη ζνπ κ‟ απηά, βάδνληαο έλα ηξαπεδνκάληειν,
ληηβαλνθάιπκκα, καμηιαξάθηα... Φέξε ζην ζπίηη ζνπ ην θσο ηνπ
ήιηνπ. Αέξηζε... Πεξπάηεζε ζηελ πξσηλή ιηαθάδα... ηάζνπ θαη
ζαχκαζε πνιιή ψξα ηελ έθξεμε ηνπ θσηφο ηεο απγήο θαη ην
βξάδπ ηνλ έλαζηξν νπξαλφ. Θαπκάδνληαο ην θσο ηνπ ήιηνπ
επρήζνπ γηα ην παηδί ζνπ, λάρεη ν λνπο ηνπ θσο θαη ζνθία, λάρεη
ε θαξδηά ηνπ θαινζχλε θαη αγάπε, λάρεη ε ζέιεζή ηνπ δχλακε,
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ζάξξνο θαη δεκηνπξγηθφηεηα, λάρεη ην ζψκα ηνπ πγεία θαη
επξσζηία! Δίζαη Μνξθνπνηόο λα ην ζπκάζαη!
7. Άθνπ, ηξαγνύδεζε, παίμε Μνπζηθή! Μφηζαξη, Βηβάιληη
(ιέλε φηη πξνηηκάεη ηε κνπζηθή ηνπο ην έκβξπν) ή ηελ
ραξνχκελε, αηζηφδνμε θαη ιεβέληηθε δεκνηηθή καο κνπζηθή, ηελ
βπδαληηλή, θαιή έληερλε. Κη εζχ ζα εξεκήζεηο καδί ηνπ... Απηή
ηελ κνπζηθή, αγαπάεη ην κσξφ ζνπ θη έρεη επαιεζεπζεί, φηη
απηή ελεξγνπνηεί ηνλ εγθέθαιφ ηνπ, βνεζάεη ηελ αξκνληθή
δηάπιαζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηηο αξεηέο ηεο ςπρήο ηνπ!
Καζφινπ δελ αλέρεηαη ηε κνληέξλα ζθιεξή κνπζηθή, νχηε ηα
δπλακηθά ηνπ Μπεηφβελ! Δγθπκνλνχζεο πνπ άθνπγαλ ηέηνηα
κνπζηθή αλαγθάζζεθαλ λα θχγνπλ απφ ηελ αίζνπζα!...
Γέρνληαλ θισηζηέο απφ ην κσξφ ηνπο! Αθξναζζείηε καδί ηνπο
ήρνπο ηεο θχζεο! Σξαγνπδήζηε ηνπ, κηιήζηε ηνπ, κεηέξα θαη
παηέξαο. Θα ζπκεζεί ηε θσλή ζαο κεηά ηελ γέλλεζή ηνπ!
Απαγγείιεηέ ηνπ δσεξά σξαία θείκελα. Ζ θσλή είλαη επίζεο
κνπζηθή. Μηιψληαο, ηνπ πξνεηνηκάδεηε αγάπε γηα ηε κνπζηθή,
κνπζηθή επαηζζεζία, ηθαλφηεηα ιφγνπ θαη ινγηθήο ζθέςεο, ηελ
απξηαλή επγισηηία ηνπ, ηελ ηέιεηα αλάπηπμε κνπζηθνχ απηηνχ.
8. Οξακαηίζνπ ην παηδί ζνπ, εηξεληθό θαη δεκηνπξγηθό
άλζξσπν θαη επρήζνπ ην βαζεηά! θέςνπ, θαληάζνπ ην παηδί
ζνπ, σο ελήιηθν, ζ‟ φιεο ηηο ειηθίεο, πγηή, φκνξθν, επηπρηζκέλν,
εηξεληθφ, δεκηνπξγηθφ, επγελή, δίθαην, ηίκην, ζνθφ, θνηλσληθφ,
κε αγάπε πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ... Μηα κεηέξα επρφηαλ
ζηελ εγθπκνζχλε ηεο λα έρεη ην παηδί ηεο ηελ επζηξνθία ηνπ
παηέξα ηεο, ηελ θαινζχλε ηνπ άληξα ηεο, ηελ ηάμε ηεο πεζεξάο
ηεο θαη ηε.... δηθή ηεο νκνξθηά!… θαη έγηλε έηζη! Βιέπνληαο ηνλ
πξσηλφ ήιην θαη κάιηζηα ζηελ απγή κπνξείο λα εχρεζαη γηα ην
παηδί ζνπ ζνθία, λνεκνζχλε, θαινζχλε, δχλακε θαη πγεία.
Βιέπνληαο ηα ςειά βνπλά, κπνξείο λα εχρεζαη ην χςνο ησλ
αξεηψλ θαη ησλ ηδαληθψλ δσήο γηα ην παηδί ζνπ. Βιέπνληαο ηε
γαιήληα ζάιαζζα, κπνξείο λα εχρεζαη λα έρεη ην παηδί ζνπ ηελ
απέξαληε γαιήλε ηεο... θαη ζε ηξηθπκία, ηνλ δπλακηζκφ ηεο!
Βιέπνληαο ηελ νκνξθηά ησλ ινπινπδηψλ θαη κπξίδνληαο ηελ
επσδηά ηνπο, αο εχρεζαη γηα ην παηδί ζνπ νκνξθηά, καγλεηηζκφ
θαη άξσκα ςπρήο... Σξηαληάθπιια, γηαζεκηά, βαζηιηάδεο ησλ
ινπινπδηψλ, ζα ζε εκπλεχζνπλ λα δεηήζεηο γηα ην παηδί ζνπ ηηο
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βαζηιηθέο ηνπο αξεηέο! Βιέπνληαο ηνλ έλαζηξν νπξαλφ,
επρήζνπ λα έρεη ην παηδί ζνπ ιίγν απφ ην κεγαιείν ηνπ θαη ηελ
άπεηξε ζνθία ηνπ. πλδένληαο ηε ζθέςε κε ηελ αγάπε ζνπ
πνιιαπιαζηάδεηο ηελ δχλακε ηεο θαληαζίαο ζνπ! Δμίζνπ
δπλακηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο είλαη θαη ν νξακαηηζκφο θαη νη
επρέο ηνπ παηέξα. Απηή ε εηθφλα πνπ νξακαηίδεζαη γη‟ απηφ
εγγξάθεηαη ζηνπο λεπξψλεο-θαζξέθηεο ηνπ, ζηε κλήκε ησλ
θπηηάξσλ ηνπ θαη ζα ην θαζνδεγεί αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ! Ζ
ζθέςε, ε θαληαζία ζνπ είλαη κνξθνπνηφο! Έρεη ηελ δχλακε λα
δεκηνπξγήζεη λέεο εγγξαθέο ζην DNA ηνπ παηδηνχ. 9. Αγάπεζε
ην! .... θαη ζα αγαπήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο, ηελ
δσή! Σν κσξφ ζνπ ηξέθεηαη κε ηελ ηξνθή πνπ εζχ παίξλεηο, ηνλ
αέξα πνπ αλαπλέεηο, ηηο εηθφλεο, ην θσο θαη ηα ρξψκα ηα πνπ
ζαπκάδεηο, ηε κνπζηθή πνπ αθνχο, ηηο επσδηέο πνπ κπξίδεηο, ηα
ιφγηα πνπ ηνπ ιεο, ην ράδη πνπ ηνπ ζηέιλεηο, θαη πξνπαληφο κε
ηελ απαξάκηιιε ηξνθή ηεο αγάπεο ζνπ, κε ηηο εηθφλεο, ηα
νξάκαηα πνπ πιάζεηο γη‟απηφ, κε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο επρέο ζνπ,
ηα ηδαληθά πνπ ηξέθεηο γηα ηε δσή! Καη εζχ θαη ν παηέξαο!
Γέμνπ ην, αγάπεζέ ην, είηε είλαη αγνξάθη ή θνξηηζάθη. Τπνθέξεη
αλ δελ δέρεζαη ηελ χπαξμή ηνπ δει. ηελ εγθπκνζχλε ζνπ ή ην
θχιν ηνπ. Αλ είλαη αγφξη, θαη εζχ ζέιεηο θνξίηζη, ην
θαηαιαβαίλεη... θαη νη νξκφλεο ηνπ δηαηαξάζζνληαη ... Αλ είλαη
θνξίηζη, θαη εζχ ζέιεηο αγφξη, ην ίδην... Με πξνζδνθάο έλα
ζπγθεθξηκέλν θχιν αιιά έλαλ άλζξσπν γεξφ θαη σξαίν!
Φαληάζνπ ην απιά σο Α λ ζ ξ σ π ν κ‟ φια ηα ραξίζκαηα! Έηζη
ζα εθιείςνπλ ππνγνληκφηεηεο, νξκνληθέο δηαηαξαρέο θαη ηάζε
γηα δηαηάξαμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ ηνπ απξηαλνχ
αλζξψπνπ. Δίλαη έλα πιάζκα κνλαδηθφ, ηίκεζέ ην!
Δπηθνηλψλεζε καδί ηνπ, κίιεζέ ηνπ, ζε αθνχεη ... ζε
θαηαιαβαίλεη ... Θα ην ληψζεηο! Αλ ην αγαπάο,, ζα επηζπκήζεη
λα γελλεζεί, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θφζκν, λα ραξεί ηελ δσή.
Υατδέςηε ην κεηέξα θαη παηέξαο, πάλσ απφ ηελ θνηιηά.
Αηζζάλεηαη αζθάιεηα, εξεκεί θαη ζθηξηάεη απφ ραξά! «Ζ αγάπε
ζαο είλαη ε αζπίδα ηνπ ζηηο αληημνφηεηεο ηεο δσήο!» (δξ Th.
Verny). Ζ άλεπ φξσλ αγάπε ζαο γηα ην κειινγέλλεην ζα ζέζεη
ηα ζεκέιηα ελφο αλζξψπνπ βαζεηά εηξεληθνχ, ηθαλνχ λα
δεκηνπξγήζεη γχξσ ηνπ ζπλζήθεο εηξήλεο θαη ζπκθηιίσζεο,
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εμεχξεζεο ιχζεσλ, επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζπλάλζξσπν, έιιεηςεο
θάζε βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο θαη επνκέλσο κεγάιεο
δεκηνπξγηθφηεηαο. Κη εζχ, παηέξα απξηαλέ, πξέπεη λα
ζπκπαξαζηαζείο, λα κηιήζεηο θαη εζχ ζην κσξφ, λα ην ρατδέςεηο
πάλσ απφ ηελ θνηιηά, λα πξνζθέξεηο ζε θείλν θαη ζηε γπλαίθα
ζνπ ηελ άπεηξε αγάπε θαη πξνζηαζία ζνπ ... Να εμπςψζεηο ηελ
αγάπε ζνπ ... Να ζηεξεζείο ...κεξηθέο ηεο εθδειψζεηο, λα
εθιεπηχλεηο ηελ ζρέζε ζνπ: Δίζαη ν ζηχινο ηεο επηπρίαο ζαο,
ηεο απξηαλήο ζαο νηθνγέλεηαο! ινη ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ
εξγαζία, ζηε γεηηνληά, πξνπαληφο ην Κξάηνο πξέπεη λα
ζπκπαξαζηαζνχλ ζηελ έγθπν, ζην δεπγάξη πνπ εηνηκάδεη ηνπο
απξηαλνχο πνιίηεο. Να ην ζπκάζηε: εξγάδεζζε γηα ην κέιινλ
ηνπ παηδηνχ ζαο, ζπγρξφλσο φκσο πξνεηνηκάδεηε ηνπο
απξηαλνχο πνιίηεο! Δξγάδεζζε γηα κηα θνηλσλία πγείαο, εηξήλεο
θαη αμηψλ... Δίλαη κεγάιν ην έξγν ζαο... Θα ην ηδείηε γξήγνξα...
10. Γέλλεζε: ζπλάληεζε ςπρώλ- Θειαζκόο: ην 8ν κπζηήξην
ηαλ έιζεη ε θαιή ψξα πνπ ην παηδί ζαο ζα γελλεζεί, βάιε ηνλ,
βάιε ηελ πάλσ ζην ζψκα ζνπ, ζηε δεζηαζηά ζνπ, ζηελ αγάπε
ζνπ ... κφιηο γελλεζεί... Γψζηνπ ην ζηήζνο ζνπ ακέζσο... Σν
κσξφ πξέπεη λα αξρίζεη λα ζειάδεη, κέζα ζε κηζή ψξα απφ ηελ
γέλλεζε. Σφηε μέξεη, κε ην έλζηηθηφ ηνπ, κεηά πξέπεη λα κάζεη
(δξ. Μ. Οdent). Σν πξσηφγαια θαη ε δεζηαζηά ζνπ είλαη ην πην
ζεξκφ θαισζφξηζκα, ην πην ζηαζεξφ ζεκέιην αλνζίαο – πγείαο,
αζθάιεηαο θαη θνηλσληθφηεηαο, αιεζηλή πεγή δσήο! Πνιιά
καηεπηήξηα δίλνπλ ζηνλ παηέξα λα θφςεη ηνλ νκθάιην ιψξν θαη
φρη ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε, αιιά ιίγα ιεπηά αξγφηεξα, γηα λα
πξνζαξκνζζεί ην παηδί ζην αέξηλν πεξηβάιινλ. Έηζη ν παηέξαο,
ζπκβνιηθά, ηνπ δίλεη αλεμαξηεζία γηα ηελ δσή. Θήιαζε ην
κσξφ ζνπ, κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζηάζε, φπσο θαη ζηελ
εγθπκνζχλε... To γάια ζνπ, φπσο θαη ην αίκα ζηελ
εγθπκνζχλε, είλαη εκπνηηζκέλν κε ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ, ηελ
αγάπε ζνπ, ηελ ζθέςε ζνπ. Άξξεθηνο ζα είλαη ν δεζκφο κεηαμχ
ζαο, αλ ζπλεηδεηά ην έρεηο ζειάζεη. Καη ιίγεο απφ φιεο ηηο
παξαπάλσ ζπκβνπιέο αλ ηεξήζνπλ νη γνλείο, κεγάια ζα έρνπλ
απνηειέζκαηα! Με ηα ζηεξεά ζεκέιηα πνπ ζα έρνπλ ζέζεη, ε
αλαηξνθή ζα είλαη έπεηηα πην εχθνιε! Καη πάληα ζα είλαη
ππεξήθαλνη θαζψο ζα βιέπνπλ ην παηδί ηνπο λα αλζίδεη θαη λα
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πξννδεχεη! Καη αλ θάηη δελ πήγε θαιά ζηελ εγθπκνζχλε ή ζηνλ
ζειαζκφ, κπνξνχλ ηψξα, κηιψληαο ζην κσξφ ηνπο - αλ είλαη
αθφκε κέζα ζηελ θνηιηά - ή πάλσ απφ ηελ θνχληα ηνπ ην βξάδπ,
ζηέιλνληάο ηνπ ηελ αγάπε ηνπο, λα ηνπ κηιήζνπλ: ηη κπνξεί νη
ζπλζήθεο λα ήηαλ δχζθνιεο θαη λα έθαλαλ ιάζε … αλζξψπηλα
… αιιά φηη ην αγαπνχλ, ην ζέβνληαη ζαλ έλα κνλαδηθφ
αλζξψπηλν πιάζκα θαη πεξηκέλνπλ λα γίλεη έλαο ζαπκάζηνο
άλζξσπνο.
Γέθα ρξπζνί θαλόλεο γηα ην δεπγάξη θαη ηελ έγθπν..ζε κία θαη
κηζή ζειίδα! Δίζαη πεξήθαλε πνπ γίλεζαη κεηέξα; Δίζαη
ππεξήθαλε πνπ γίλεζαη κεηέξα; Ζ εγθπκνζχλε θαη ην παηδί ζνπ
είλαη ηψξα πξνηεξαηφηεηα; 1. χιιεςε κε αγάπε: Δλψζνπ κε
ηνλ, ηελ ζχληξνθφ ζνπ κε ηξπθεξφηεηα θη αγάπε, θη επρήζνπ λα
ζνπ ραξίζεη έλα ππέξνρν παηδάθη, κε πγεία, ζνθία θαη αγάπε! 2.
λα Σξέθεζαη πγηεηλά: κε άθζνλα θξνχηα, ιαραληθά, σκνχο
μεξνχο θαξπνχο, φζπξηα, σκφ ειαηφιαδν, καχξν ςσκί, ςάξηα
(Χ3), απνθεχγνληαο δάραξε, γιπθά, νηλφπλεπκα, ηζηγάξν θαη
ηνμηθά πνηά, 3. λα Αλαπλέεηο βαζηά: ζην πάξθν, ζάιαζζα,
βνπλφ, ζην κπαιθφλη ζνπ, γηα λα νμπγνλψζεηο ην αίκα ζνπ,
πξψηε χιε γηα ην ζψκα ηνπ παηδηνχ ζνπ, 4. λα Γαιελεχεηο ηελ
ςπρή ζνπ κε πεξίπαην ζηε θχζε: ζαπκάδνληαο ηνπία, εηθφλεο,
ρξψκαηα, επσδηέο, θη επρφκελε γηα ην παηδί ζνπ πγεία, νκνξθηά
θαη ραξίζκαηα, 5. λα Υατδεχεηο κε αγάπε ην παηδί ζνπ εζχ θαη ν
παηέξαο θαζεκεξηλά, λα ηνπ κηιάο, λα ηνπ ιεο: αγνξάθη ή
θνξηηζάθη ζ‟αγαπψ! 6. λα Δχρεζαη λάρεη αξεηέο θαη ραξίζκαηα:
Τγεία, Γπλακηζκφ, Οκνξθηά, Καινζχλε θη Αγάπε, Δμππλάδα
θαη νθία, λα γίλεη Καιφο θαη Άμηνο άλζξσπνο, 7. λα
Σξαγνπδάο, λα παίδεηο, αθνχο κεισδηθή κνπζηθή, γηα λάρεη ην
παηδί ζνπ αξκνλία ζψκαηνο θαη ςπρήο, Να δηαβάδεηο
κεγαιφθσλα ζεηηθά αλαγλψζκαηα, βηνγξαθίεο ζπνπδαίσλ
αλζξψπσλ πνπ πξφζθεξαλ ζηνλ θφζκν γλψζε θαη αξεηή,
πνίεζε, απνθζέγκαηα, 8. λα Βιέπεηο ην παηδί ζνπ ήιην ιακπξφ,
κε ην θσο ηεο ζνθίαο, ηελ δεζηαζηά ηεο αγάπεο, ηελ δχλακε ηεο
πγείαο θαη δπλακηζκνχ. Να θνξάο εζχ θσηεηλά ρξψκαηα,
απνθεχγνληαο καχξα θαη γθξίδα (φπσο ε παξάδνζε
ζπκβνπιεχεη), 9. λα Πξνζέρεηο ηηο ζπλαλαζηξνθέο ζνπ: λάλαη
άλζξσπνη θαινί, εζηθνί, ζεηηθνί, θη αο απνκαθξχλεηο
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αξλεηηθνχο, εξηζηηθνχο… 10. Να θαισζνξίζεηο ηελ γέλλεζε
ηνπ παηδηνχ πνπ ήξζε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, λα ην ζειάζεηο κε
αγάπε. Κη αο αθνινπζήζεηο ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο νδεγίεο θαη
ζην επφκελν παηδί ζνπ!
Ο ξόινο ηνπ παηέξα ζην πξώην - πξνγελλεηηθό ζηάδην ηεο
δσήο. ηαλ αθνχγεηαη ην ζέκα ηεο πξψηηζηεο ζεκαζίαο ηεο
εγθπκνζχλεο –θαη‟ αθξίβεηα φιεο ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ
ζχιιεςε σο ηελ γέλλεζε- αθνχ θαη‟ απηήλ ζεκειηψλεηαη ε
πγεία, ε ηζνξξνπία, αιιά θαη ηα ραξίζκαηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ
κπνξεί λα ηνλ ζπλνδέςνπλ ζ‟ φιε ηνπ ηε δσή, πνιιέο γπλαίθεο
αληηηείλνπλ: -Απηά νη άλδξεο πξέπεη λα η‟ αθνχζνπλ!
Παξάιιεια νη άλδξεο ζπρλά δηακαξηχξνληαη: -Καη ν ξφινο ηνπ
παηέξα πνηνο είλαη; Γελ ηνλ αθνξά εθείλνλ απηφ ην ζέκα ησλ
ζεκειίσλ ηεο δσήο; Κη απφ ηηο δχν πιεπξέο ινηπφλ έρσ ηελ
ππνθίλεζε γηα λα κηιήζσ πην δηεμνδηθά γηα ην ξφιν ηνπ παηέξα,
αιεζηλά ζαπκαζηφ, θαηά ην πξνγελλεηηθφ ζηάδην ηεο δσήο.
Δίπακε ήδε πφζν ζπνπδαίν είλαη γηα ηνλ κειινληηθφ άλζξσπν, ε
κεηέξα λα βηψζεη ηελ εγθπκνζχλε ηεο κε ραξά, αγάπε,
έκπλεπζε, πλεπκαηηθφηεηα, ζαπκάδνληαο, βιέπνληαο,
αθνχγνληαο ηα θαιχηεξα, ψζηε φια λα ηα κεηαδψζεη, ζαλ
πξψηεο εγγξαθέο αλψηεξεο ζηνλ λέν άλζξσπν, γηα λα γίλεη
θαιχηεξνο, αλψηεξνο άλζξσπνο. Ζ εγθπκνζχλε είλαη αιήζεηα
κηα Σέρλε Εσήο! Ήδε μεθηλψληαο απ‟ απηή ηε βαζηθή γλψζε,
αο εμεηάζνπκε πξψηα ηνλ ξφιν ηνπ παηέξα θαηά ηελ
εγθπκνζχλε ηεο γπλαίθαο ηνπ. Κη έπεηηα ηνλ ξφιν ηνπ άλδξα
θαη κειινληηθνχ παηέξα θαηά ηελ ζχιιεςε ηνπ λένπ αλζξψπνπ
θαη θαηά ηε γέλλεζή ηνπ. Α. Καηά ηελ εγθπκνζχλε, ν παηέξαο
έρεη έλαλ χςηζην επίζεο ξφιν: α) Έρεη θη απηφο λα δεκηνπξγήζεη
ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζρέζε κε ην κσξφ, ρατδεχνληάο ην πάλσ
απφ ηελ θνηιηά, κηιψληαο ηνπ, ηξαγνπδψληαο ηνπ. Έρεη
απνδεηρζεί φηη ην παηδί αηζζάλεηαη δηαθνξεηηθά ην ράδη ηνπ
παηέξα, πνπ ηνπ δίλεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξήο
αγάπεο, φπνπ κπνξεί λα βαζίδεη ηε δσή ηνπ, ελψ ην ράδη ηεο
κεηέξαο ηνπ πξνζθέξεη ην αίζζεκα ηεο ηξπθεξφηεηαο, ηεο
αληδηνηεινχο πλεπκαηηθήο αγάπεο («απηνλνκία», Frans
Veldmann). Καη ηα δχν απηά ζηνηρεία έρεη αλάγθε ν
δηαπιαζζφκελνο άλζξσπνο. ηαλ ν παηέξαο έρεη κηιήζεη ζην
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παηδί, εθείλν γλσξίδεη ηε θσλή ηνπ θαη ηνλ αλαδεηεί κεηά ηε
γέλλεζή ηνπ. Δμίζνπ ην ράδη, φζν θαη ε θσλή δεκηνπξγνχλ ηνλ
πξψην δεζκφ ηνπ παηδηνχ κε ηνλ παηέξα ηνπ. Πφζν ζεκαληηθή
γηα ηελ θπζηθή δηάπιαζε ηνπ παηδηνχ είλαη ε θσλή ηνπ παηέξα,
καο ην εμεγεί ε εξεπλήηξηα, δαζθάια ηνπ ηξαγνπδηνχ MarieLouise Aucher. Ζ θσλή ηεο κεηέξαο δηακνξθψλεη κε ηελ
δφλεζή ηεο πνπ θηλείηαη ζηα prima, δειαδή ζηνπο νμείο ήρνπο
ηεο πςηθψλνπ ή κεζνθψλνπ, είλαη ζε ζρέζε θαη δηακνξθψλεη ηα
άλσ ηνπ δηαθξάγκαηνο φξγαλα ηνπ παηδηνχ, ηδηαίηεξα ηνλ
ζψξαθα θαη ηνλ εγθέθαιν. Ζ θσλή ηνπ παηέξα, πνπ θηλείηαη
ζηνπο ρακεινχο ήρνπο ηνπ ηελφξνπ θαη ηνπ βαξχηνλνπ κπάζνπ, δηακνξθψλεη ηα θάησ ηνπ δηαθξάγκαηνο φξγαλα ηνπ
ζψκαηνο θαη ηα άθξα. Έηζη ην παηδί γηα λα δηαπιαζζεί ζσζηά
έρεη αλάγθε απφ αθνπζηηθέο εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ
ηελ κεηέξα θαη απφ ηνλ παηέξα. Γη απηφ θαη ζε αγγιηθά θαη
γαιιηθά Μαηεπηήξηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ρνξσδίεο, φπνπ
κεηέρνπλ κεηέξεο-έγθπνη θαη παηέξεο ψζηε λα εκπνηίδνπλ ην
παηδί κ‟ φινπο ηνπο ήρνπο ησλ δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ ηεο
γπλαηθείαο θαη αληξηθήο θσλήο, πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λ‟
αλαπηχμεη ζσζηά φινλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ, αιιά θαη φιεο 2 ηηο
ηδηφηεηεο ηεο ςπρήο ηνπ, κε ηηο νπνίεο ν θάζε ήρνο – φπσο θαη
ην θάζε ρξψκα -ζπλδέεηαη. Απηέο νη αιήζεηεο, πνπ αθνχγνληαη
παξακπζέληεο, έρνπλ ήδε επαιεζεπζεί απφ ηηο ζχγρξνλεο
επηζηεκνληθέο έξεπλεο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε Εσή είλαη αθφκε
έλα κπζηήξην, αιιά είλαη ζπγρξφλσο κνλαδηθή γηα ηνλ θαζέλα
εκπεηξία… Καη είλαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο νη γνλείο, ζην πξψην
ζηάδην, λα πξνζθέξνπλ ζην κειινγέλλεην ηα πην πινχζηα θαη
επράξηζηα βηψκαηα. β) Γηα λα γίλεη απηφ, ν Παηέξαο έρεη επίζεο
έλα δεχηεξν ζπνπδαίν ξφιν λα επηηειέζεη. Σν πην ζεκαληηθφ
εχξεκα ηεο ζεκεξηλήο επηζηήκεο, γλσξίδνπκε φηη είλαη ε
επλντθή επίδξαζε πνπ έρεη ζην δηαπιαζζφκελν παηδί ε
εζσηεξηθή γαιήλε θαη ε ραξνχκελε δηάζεζε ηεο κεηέξαο, ζην
πεξηβάιινλ ηεο νπνίαο θαη ζηηο νξκφλεο ηεο ην παηδί θνιπκπάεη.
Γη απηή ηελ ραξνχκελε ςπρηθή ζηάζε ηεο κεηέξαο, ν παηέξαο
έρεη λα ζπληειέζεη θάζε ζηηγκή: δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν
ηνπ κηα θαζεκεξηλφηεηα αηζηνδνμίαο θαη ραξάο, αθήλνληαο ζηελ
άθξε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο θαη εζηηαδφκελνο ζην
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κεγάιν έξγν ηεο δεκηνπξγίαο πνπ ζπληειείηαη ζηα ζπιάρλα ηεο
κεηέξαο. γ) Μπνξεί λα θξνληίδεη ηα αββαηνθχξηαθα, ή άιιεο
εκέξεο, λα νδεγεί ηε γπλαίθα ηνπ ζε φκνξθα κέξε κηαο σξαίαο
θχζεο γηα πεξίπαην ή γηα κηθξή δηακνλή. δ) Μπνξεί λα
θξνληίδεη λα ειαθξαίλεη ηε γπλαίθα ηνπ απφ ηηο θαζεκεξηλέο
εξγαζίεο, λα θξνληίδεη ην πξψην παηδάθη, ζπκκεηέρνληαο θαηά
ην δπλαηφλ ή πξνζθέξνληαο άιιε βνήζεηα. ε) Καζψο γλσξίδεη
ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ηεο κνπζηθήο, κπνξεί λα αζρνιείηαη
ζπζηεκαηηθά λα βάδεη ζηε κεηέξα θαη ην κσξφ κνπζηθή, θαη
κάιηζηα ηελ θαιχηεξε γηα ην έκβξπν, φπσο είλαη –ιέλε νη
εηδηθνί- ηα παηδηθά κνπζηθά έξγα ηνπ Mozart, ηα έξγα ηνπ
Vivaldi, αιιά θαη θαιή ειιεληθή κνπζηθή. η) Μπνξεί επίζεο
λα πξνζθέξεη ζηε γπλαίθα ηνπ ινπινχδηα, ηα ηξηαληάθπιια
είλαη ν βαζηιηάο ησλ ινπινπδηψλ, γηα λα ζαπκάδεη εθείλε ηελ
νκνξθηά ηνπο, θαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ πνίεζε θαη ην άξσκά
ηνπο. δ) Ζ αγάπε ηνπ παηέξα θαη ε γλψζε φηη εθείλνο θαη ε
κεηέξα δηαλχνπλ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ελφο κνλαδηθνχ
δεκηνπξγήκαηνο ζα ηνλ εκπλεχζνπλ θαη ζα ηνλ θαζνδεγήζνπλ
ψζηε ηα θαιχηεξα λα ζθεθζεί γηα λα νκνξθήλεη ζηελ γπλαίθα
ηνπ θαη ην παηδί ην πεξηβάιινλ ηνπο, ην νπνίν θαη ζπληειεί ζηελ
ζέζε αξκνληθψλ ζεκειίσλ. Τπάξρνπλ φκσο αθφκε δχν
πεξίνδνη-θιεηδηά, φπνπ ν παηέξαο παίδεη ξφιν θχξην: Ζ
ζχιιεςε ηνπ παηδηνχ θαη ε γέλλεζή ηνπ. Β. Ζ ζχιιεςε: Δίλαη ε
αιεζηλή αξρή ηεο δσήο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ DNA ηεο λέαο
χπαξμεο. Ο άλδξαο δίλεη ζην παηδί εμ ίζνπ φπσο θαη ε γπλαίθα
γελεηηθφ πιηθφ. Κη απηφ ζα είλαη ηφζν ζεηηθφηεξν θαη
επλντθφηεξν φζν ε δσή πνπ έρεη δήζεη είλαη πγηέζηεξε θαη
αξκνληθφηεξε θαη ν έξσηαο πνπ βηψλεη κε ηε γπλαίθα ηνπ είλαη
ηξπθεξφηεξνο θαη πλεπκαηηθφηεξνο. ‟ απηφ ην ζηάδην είλαη
χςηζηεο ζεκαζίαο ην δεπγάξη λ‟ αγαπηέηαη βαζηά θαη λα
ζαπκάδνπλ φ έλαο ηνλ άιινλ, εζηηαδφκελνη ζηηο θαιέο ηνπο
ηδηφηεηεο θαη μερλψληαο ηπρφλ αδπλακίεο θαη ειαηηψκαηα. ‟
απηφ ην ζηάδην είλαη επίζεο απαξαίηεην άλδξαο θαη γπλαίθα λα
είλαη πγηείο, εχξσζηνη, μεθνχξαζηνη. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ γηα
ηελ δχλακε ηνπ αλδξηθνχ ζπέξκαηνο λα πξνεγεζεί ηεο
ζχιιεςεο –ιέλε νη 3 εηδηθνί- πεξίνδνο εγθξάηεηαο. Κη απηφ γηαηί
ε ελέξγεηα πνπ ην παηδί δέρεηαη θαηά ηε ζχιιεςε είλαη
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πεξηζζφηεξν ε ελέξγεηα ηνπ παηέξα. α) Πφζν ρξήζηκν είλαη
ινηπφλ άλδξαο θαη γπλαίθα λα πξνεηνηκαζζνχλ γηα ηελ
ζχιιεςε ηνπ παηδηνχ ηνπο κε κηα ζχληνκε απνηνμηλσηηθή
δηαηξνθή (κε θξνχηα θαη ιαραληθά) θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πηνζεηήζνπλ κηα δηαηξνθή πινχζηα ζε βηηακίλεο θαη κεηαιιηθά
ζηνηρεία, επίζεο βαζηζκέλε ζε άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά, ζε
αλαπνθινίσηα δεκεηξηαθά, ζε φζπξηα, μεξνχο θαξπνχο,
γηανχξηη θαη ςάξηα. β) Πφζν ζεκαληηθφ είλαη επίζεο ην δεπγάξη
λα δήζεη κηα πεξίνδν απφιπηεο αγάπεο, αθνζίσζεο,
πξνζαξκνγήο ν έλαο ζηνλ άιινλ, αθνχ απηή ηελ αγάπε ζα
δψζνπλ ζηε λέα χπαξμε, ζην πξψην δπγσηφ θχηηαξν, θαηά ηελ
έλσζή ηνπο. Γη απηήλ ηελ απφιπηε πξνζαξκνγή, ηελ δεκηνπξγία
λέσλ ζπλεζεηψλ θαη ηελ εκβάζπλζε ηεο αγάπεο ηνπο κηα θάπνηα
ρξνληθή πεξίνδνο είλαη αλαγθαία. πρλά αθνχκε φηη
δεκηνπξγνχληαη απνβνιέο, δηφηη ην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην
σάξην δελ είλαη κεηαμχ ηνπο ζπκβαηά. πρλά απηή ε αζπκθσλία
νθείιεηαη ζην φηη ην δεπγάξη δελ έρεη αθφκε πξνζαξκνζζεί ν
έλαο ζηνλ άιινλ, έηζη ψζηε νη δχν ππάξμεηο λα είλαη πξψηαπξψηα ζην ςπρηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν ζπκβαηέο κεηαμχ
ηνπο. Γηαηί ηειηθά ην αζχκβαην ησλ δχν γελεηηθψλ θπηηάξσλ
απιά αθνινπζεί ηελ αζχκβαηε αθφκε ςπρνπλεπκαηηθή
νληφηεηα ησλ δχν ζπδχγσλ. Γ. Ζ πεξίνδνο ηνπ ηνθεηνχ, κηα
άιιε ζεκαληηθή πφξηα φπνπ ην παηδί ζα πεξάζεη, απφ ηελ
εμάξηεζε, ζηελ νπνία δνχζε ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ κέζα ζηελ
θνηιηά ηεο κεηέξαο, ζηελ απηνδχλακε δσή κε ηα δηθά ηνπ
φξγαλα, ζην αέξηλν πεξηβάιινλ ηεο γεο, απαηηεί επίζεο ηελ
ακέξηζηε ζπκβνιή ηνπ παηέξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη πνιπζρηδήο.
Έρεη λα γαιελέςεη ηε κεηέξα πνπ κπνξεί λα ηξέθεη κέζα ηεο
θφβνπο… Έρεη ζπγρξφλσο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ γηαηξφ θαη
λα ηνπ θνηλσλήζεη ηελ επηζπκία ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη ηνπ ηδίνπ
λα ζεβαζζεί ηελ θπζηθή δηαδηθαζία γέλλεζεο θαη λα κελ
πξνρσξήζεη (εθηφο βέβαηα αλάγθεο) ζηηο ζχγρξνλεο δπζηπρψο
εθηεηακέλεο κεζφδνπο ηεο γέλλεζεο «κε ξαληεβνχ» (ήηνη
ππνθίλεζεο ηεο γέλλαο κε ρνξήγεζε σθπηνθίλεο) ή κε
θαηζαξηθή ηνκή. Έρεη επίζεο ν παηέξαο λα ζπκπαξαζηαζεί ζηε
γπλαίθα ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Δθεί ε βνήζεηά ηνπ
είλαη αλεθηίκεηε, δεδνκέλνπ φηη ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν
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γίλεηαη δεθηή ε παξνπζία ηνπ παηέξα θαηά ηε γέλλεζε. Ζ
γπλαίθα πνπ έρεη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαηά ηελ
επψδπλε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ βηψλεη ηνπο πφλνπο
ειαθξχηεξνπο θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ε δχλακε ηνπ παηέξα
παξέρεη γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηεο. Καηά ηε γέλλεζε είλαη
θαιφ ην παηδί λα ην ππνδερζνχλ εμ ίζνπ ε κεηέξα θαη ν
παηέξαο, πξσηεξγάηεο θαη νη δχν ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ
δηάπιαζε απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ δεκηνπξγήκαηνο.
Τγηεηλή δηαηξνθή ηνπ δεπγαξηνύ θαη ηεο εγθύνπ Ζ ιηηφηεηα
είλαη ε αξεηή ησλ ζνθψλ θαη γελλά ηηο πην σξαίεο ζθέςεηο»
νθνθιήο Μελ ακειείο ηελ πγεία ηνπ ζψκαηνο: πνηφ, ηξνθή,
άζθεζε, φια κε κέηξν. Μέηξν είλαη απηφ πνπ δελ ζα ζε
ζηελνρσξήζεη» Ππζαγφξαο Ζ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ε
ζεκαζία ηεο Υνξηνθαγία, ε δηαηξνθή ησλ Ππζαγνξείσλ
πλδπαζκφο ησλ ηξνθψλ Φπρνινγία θαηά ηελ ιήςε ησλ
γεπκάησλ Γηαηξνθή γηα ηελ γνληκφηεηα θαη ηελ εγθπκνζχλε
Πφηε θαη πψο λα ηξψκε: εμ ίζνπ ζεκαληηθφ κε ην ηη λα ηξψκε
Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή θαη ε ζεκαζία ηεο Σελ 10εηία ηνπ ‟60 ε
Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο μεθίλεζε κία έξεπλα ζε επηά
ρψξεο (Φηλιαλδία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Οιιαλδία, Ηηαιία,
Γηνπγθνζιαβία, Ηαπσλία θαη Διιάδα) γηα λα εξεπλήζεη ζε πνηεο
απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο εκθαλίδνληαη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά
ζαλάησλ απφ θαξθίλν θαη ζηεθαληαία λφζν θαη πνηνη είλαη νη
ιφγνη πνπ βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα κελ πξνζβάιινληαη απφ
απηά ηα λνζήκαηα. Έπεηηα απφ κειέηε 10 εηψλ ζπγθέληξσζαλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη θαηέιεμαλ ζ‟ έλα απίζηεπην
ζπκπέξαζκα (Δπάγγεινο Ενπκπαλέαο, Μαλψιεο
Μαλσιαξάθεο, Γηαηηνιφγνη-Γηαηξνθνιφγνη «Ση θαιφ ζα
καγεηξέςεηο ζήκεξα, κακά;», Μεηαίρκην 2015). Οη άλζξσπνη
πνπ δνχζαλ ζηελ Κξήηε, φρη απιψο εκθάληδαλ ηα κηθξφηεξα
πνζνζηά αζζελεηψλ απφ θαξθίλν θαη ζηεθαληαία λφζν, αιιά
παξαηεξήζεθαλ θαη πςειά πνζνζηά καθξνβηφηεηαο ζην
ζχλνινλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σα πνζνζηά ζνβαξψλ αζζελεηψλ ήηαλ
ηφζν κηθξά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο πνπ ε έξεπλα
εζηηάζζεθε λα αλαθαιχςεη πνην ήηαλ ην κπζηηθφ ησλ Κξεηηθψλ
πνπ ηνπο επέηξεπε λα δνπλ πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξα απφ ηνπο
άιινπο ιανχο. Όζηεξα απφ πνιπεηείο κειέηεο δηαπίζησζαλ φηη
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νη Κξεηηθνί εδψ θαη 35 αηψλεο, απφ ηελ επνρή ηνπ Μηλσηθνχ
πνιηηηζκνχ, ηξέθνληαη ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γειαδή ε
θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή πεξηιακβάλεη: άθζνλα αθαηέξγαζηα
δεκεηξηαθά, φπσο ην ζηηάξη θαη ην θξηζάξη, πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςσκηνχ θαη
ησλ παμηκαδηψλ. Έηξσγαλ επίζεο πνιχ ηαθηηθά φζπξηα, φπσο
ξεβίζηα, θνπθηά, αξαθά θαη θαθέο. Μάδεπαλ απφ ηελ εμνρή
πνιιά άγξηα ρφξηα θαη θαιιηεξγνχζαλ ιάραλα, θνινθπζάθηα,
αγγνχξηα, ξαπαλάθηα θαη άιια ιαραληθά. Υξεζηκνπνηνχζαλ
άθζνλν ζνπζάκη ζην ςσκί θαη ζηα θαγεηά. ηα θαγεηά ηνπο
έβαδαλ κφλν ειαηφιαδν θαη έηξσγαλ πνιιέο ειηέο. Έηξσγαλ
άθζνλα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά. Έηξσγαλ ζηελ θπζηθή ηνπο
κνξθή μεξνχο θαξπνχο, φπσο ακχγδαια, θαξχδηα, θηζηίθηα,
θάζηαλα θαη θξνχηα φπσο ζχθα, ζηαθχιηα, αριάδηα, κήια,
ξφδηα θαη άιια. Απφ ηα πξφβαηα θαη ηα θαηζίθηα έθηηαρλαλ
γηανχξηη θαη ηπξί θαη πνιχ ζπάληα έηξσγαλ ην θξέαο ηνπο. Δίραλ
κειίζζηα πνπ ηνπο πξνκήζεπαλ αγλφ θαη θαιφ κέιη. Έθηηαρλαλ
ην δηθφ ηνπο θξαζί πνπ ην έπηλαλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο ρσξίο
πνηέ λα κεζχζνπλ. Αλ θάλνπκε κηα δηαηξνθηθή αλάιπζε απηψλ
ησλ ζπλεζεηψλ, εχθνια ζα δηαπηζηψζνπκε φηη απηφ ην πξφηππν
δηαηξνθήο, απνιχησο φκνην κε ηηο αξραηνειιεληθέο ζπλήζεηεο,
εμαζθαιίδεη ζε επάξθεηα φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά. Σα αθαηέξγαζηα δεκεηξηαθά θαη ηα φζπξηα
παξείραλ άθζνλνπο πδαηάλζξαθεο γηα ελέξγεηα θαη ζρεδφλ φιν
ην ζχκπιεγκα ησλ βηηακηλψλ Β γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά
πξφζθεξαλ ηηο αλαγθαίεο βηηακίλεο Α θαη C γηα ηελ θαιή άκπλα
ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ην ειαηφιαδν, πνπ απφ ηελ θχζε ηνπ δελ
έρεη ρνιεζηεξίλε, βνεζνχζε ηελ θαιή ξνή ηνπ αίκαηνο ζηα
αγγεία θαη παξείρε άθζνλε βηηακίλε Δ γηα ηελ λεαληθφηεηα ησλ
θπηηάξσλ. Σν γάια, ην γηανχξηη θαη ην ηπξί, πάληα απφ
γηδνπξφβεην γάια, παξείραλ ην απαξαίηεην αζβέζηην γηα γεξά
θφθθαια θαη δφληηα, ηα θξέζθα ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά
παξείραλ ηηο πξσηεΐλεο γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ηα Χ3 ιηπαξά νμέα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
εγθεθάινπ, ησλ αγγείσλ θαη ηεο θαξδηάο. Οη μεξνί θαξπνί, ηα
άγξηα ρφξηα, ηα φζπξηα θαη ην κέιη ζπκπιεξψλνπλ κε φια ηα
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απαξαίηεηα ακηλνμέα, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία ηελ δηαηξνθή
ηνπ θξεηηθνχ ιανχ. Οη αξραίνη Έιιελεο δελ είραλ ζηελ
δηαηξνθή ηνπο ληνκάηεο, παηάηεο, πνξηνθάιηα, ιεκφληα,
καληαξίληα, ξχδη, θαιακπφθη, νχηε δάραξε θαη θαθέ. Φσκί είραλ
πξνπαληφο ην θξίζηλν θαη ην ιεγφκελν δεηά, θηηαγκέλν απφ ην
ζπλψλπκν δεκεηξηαθφ. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ζήκεξα πνιιέο
δηαηξνθηθέο θηλήζεηο ηνλίδνπλ ηελ κεγάιε αμία απηνχ ηνπ
ςσκηνχ, ην νπνίν δελ έρεη γινπηέλε, έλα ζπζηαηηθφ πνπ έρεη
απνδεηρζεί ηδηαίηεξα βιαβεξφ, ιφγσ ηεο ζπγθνιιεηηθήο
ηδηφηεηάο ηνπ, πνπ θαηαζηξέθεη ηα θχηηαξα. Δλδηαθέξνλ είλαη
επίζεο φηη ηα παξαπάλσ πνιχ λεψηεξα εηζαρζέληα ζηελ
ειιεληθή δηαηξνθή ηξφθηκα, ζε πνιχ θφζκν πξνθαινχλ
δπζαλεμία, δπζθνιία ηνπ νξγαληζκνχ λα ηα αθνκνηψζεη.
εκαληηθφ κέξνο ζηνλ θξεηηθφ ηξφπν δσήο ήηαλ ε άζθεζε. Ο
κέζνο θξεηηθφο πεξπαηνχζε ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηφκεηξα ηελ
εκέξα, εξγαδφηαλ ζην ρσξάθη θαη ζηα δψα θνληά ζηε θχζε,
ελψ βξηζθφηαλ ζε ζπλερή θίλεζε. Απηφ ζπληεινχζε ζηελ θαιή
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία θαη ζηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ
αγγείσλ ηνπ θαη ηνπ κπνζθειεηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Άιιε
ηδηφηεηα πξνπαληφο ηεο αξραηνειιεληθήο δηαηξνθήο ήηαλ ε
θαηάζηαζε ραξάο, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην ηξαπέδη
πνιιψλ θίισλ. Σν λα είλαη θαλείο «κνλνθάγνο», δειαδή λα
ηξψεη κφλνο ηνπ εζεσξείην απφ ηελ αξραηφηεηα ε κεγαιχηεξε
χβξηο. Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη φηη ηξψγνληαο θάπνηνο κφλνο
ηνπ απιά γεκίδεη ην ζηνκάρη ηνπ κε ηξνθέο, ελψ ην αιεζηλφ
γεχκα γίλεηαη κε ηελ επηθνηλσλία πνιιψλ ζπλδαηηπκφλσλ, κεο
ζηελ ραξά θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ηνπο, γχξσ απφ
έλα ζέκα, ζηελ δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο. Καη ηνχην δηφηη ην
θαγεηφ απνηεινχζε αιεζηλή πλεπκαηηθή ηειεηνπξγία, κέξνο
ηνπ πνιηηηζκνχ, επίζεο φκσο ηεο ζξεζθείαο, ηεο πγείαο, ηεο
ζεξαπείαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο θνηλσληθήο δσήο θαη
επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ κεο ζηελ ραξά θαη ηνλ
αιιεινζεβαζκφ. ‟ απηήλ ηελ λννηξνπία βαζηδφηαλ ε επξεία
ζπλήζεηα ησλ ζπκπνζίσλ πνπ απνηεινχζε έλα θαλφλα γηα ην
βξαδηλφ γεχκα. Απηέο νη ίδηεο ζπλήζεηεο δηαηεξήζεθαλ κέρξη
ζρεδφλ ηηο εκέξεο καο (πάληα ζπλεζίδακε λα ηξψκε κε
ζπγγελείο θαη θίινπο θη αθφκε ηζρχνπλ ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο,
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ηνπιάρηζηνλ γηα ην γεχκα ηεο Κπξηαθήο! Απφ ηελ αξραία επνρή
ζπλεζίδνληαλ δχν γεχκαηα εκεξεζίσο, ν Ηππνθξάηεο δε
κηινχζε γηα έλα έσο δχν. Σν πξσηλφ θαη ην βξαδηλφ φπνπ
ζπλήζσο ην κνηξάδνληαλ πεξηζζφηεξνη. Απνηεινχζε έθηνηε
θαλφλα γηα κηα ζσζηή δηαηξνθή ε αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ
θαγεηνχ θαη ε θαιή ηνπ γεχζε, ψζηε ην θαγεηφ λα ζπλδέεηαη κε
ηελ απφιαπζε. Απνηειεί εμάιινπ θαλφλα ηεο ζσζηήο
δηαηξνθήο ην θαιφ κάζεκα ηεο ηξνθήο. Ο πξψηνο θαλφλαο ήηαλ
πάληα ε έλαξμε ηνπ θαγεηνχ κε κηα κηθξή επίθιεζε ηεο
ζεφηεηαο, πξνζεπρή ή έλαλ χκλν θαη ζηε ζπλέρεηα εζηηαζκφο
φισλ ζην θαγεηφ. ηαλ ππήξρε ζπκπφζην ε αληαιιαγή θαη ε
ζπδήηεζε ζηα ζέκαηα ηνπ ζπκπνζίνπ γηλφηαλ κεηά ην πέξαο ηεο
ηξνθήο. (Βηβιηνγξαθία: «Διιεληθή γαζηξνλνκία» Διιεληθφο
Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, «Ζ δηαηξνθή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζε
ζχγθξηζε κε απηήλ ησλ λεσηέξσλ» Αιθίλννο Πνιπρξνλφπνπινο
θιπ) Ζ αμία ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζήκεξα, πνπ έρεη γίλεη
δεθηή απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, βαζηζκέλεο ζηελ
θξεηηθή ζχγρξνλε δηαηξνθή, ζπλέρεηα ηεο αξραηνειιεληθήο
θιαζζηθήο δηαηξνθήο είλαη γλσζηή δηεζλψο. Βαζίδεηαη πξψηαπξψηα ζην ειιεληθφ ειαηφιαδν: ην ιάδη ηεο ειηάο, ζε κεγάιε
πνζφηεηα σκψλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ: „ηξψσ ρφξηα γηα λα
ρνξηάζσ‟ έιεγαλ νη έιιελεο. Βαζίδεηαη επίζεο ζε θαηαλάισζε
δεκεηξηαθψλ, κε ηελ παξαζθεπή δηαθφξσλ ηχπσλ ςσκηνχ, απφ
θξηζάξη, απφ ζίην (δεηα), θερξί, έλα είδνο θξηζήο (νιχξα).
Βαζίδεηαη επίζεο ζηελ επξεία θαηαλάισζε νζπξίσλ, φπσο
θνπθηά, κπηδέιηα, ξεβίζηα, θαθέο, θαζφιηα, θάβα. Καηά ηελ
παξάδνζε νη έιιελεο αλέθαζελ έηξσγαλ πνιχ πεξηζζφηεξα
ςάξηα, απφ θξέαο, κηα ηξνθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπάληα.
πάληα ζπληζηνχλ θαη ζήκεξα ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο,
ηξνθήο ηδηαίηεξα ηνμηλσκέλεο, ιφγσ ησλ πνιχ αλζπγηεηλψλ
ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο δηαηηψληαη ηα δψα. Σα ιαραληθά ηεο
αξραηφηεηαο ήηαλ ην αγγνχξη, αγθηλάξα, αξαθάο, βιίηα,
θνινθχζηα, θξάκβε (θνπλνππίδηα) θξεκκχδηα, ιάραλν,
καληηάξηα, καξνχιη, κνιφρα, παληδάξηα, πξάζα, ξεπάληα,
ζπαξάγγηα, ηζνπθλίδεο, ζέιηλν, θαξφηα. Σα ςάξηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ θπξίσο παρηά ςάξηα φπσο ν θνιηφο, ην
ζθνπκπξί, ζαξδέια, γφπα, καξίδα, ρέιη, ηφλνη, δειαδή ηα ςάξηα
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πνπ ήηαλ πινχζηα ζε Χ3 ιηπαξά νμέα. Υνξηνθαγία, ε δηαηξνθή
ησλ Ππζαγνξείσλ Δίδακε φηη ε δηαηξνθή ησλ Κξεηψλ, ησλ
λενειιήλσλ κέρξη πξνζθάησο θαη ησλ αξραηνειιήλσλ
βαζηδφηαλ πξνπαληφο ζηελ θαηαλάισζε ςαξηνχ θαη ζπαληφηαηα
θξέαηνο. Ο Ππζαγφξαο θαη νη Ππζαγφξεηνη σζηφζν, νη πξψηνη
ρνξηνθάγνη ηεο αλζξσπφηεηαο, απαγφξεπαλ απνιχησο ζηελ
ζρνιή ηνπο ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο αιιά θαη θνπθηψλ.
«Κπάκσλ απέρεζζαη» δίδαζθαλ. Ζ απαγφξεπζε απηή ηνπ
θξέαηνο, ε νπνία ζήκεξα επίζεο εκπλέεη πνιιέο ρνξηνθαγηθέο
θηλήζεηο, απνδίδεηαη εθηφο απφ επηρεηξήκαηα πγείαο, ζηελ
πλεπκαηηθή αξρή, ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαηαζηξνθήο θάζε
δψληνο πιάζκαηνο, βαζίδεηαη δειαδή ζε ιφγνπο εζηθνχο θαη
πλεπκαηηθνχο. (κνηα είλαη ε αηηία ηεο αθξενθαγίαο, ε νπνία
δηδάζθεηαη απφ Οξγαληζκνχο Τγείαο θαη Πλεπκαηηθήο Εσήο,
θαη απφ ηα ειιεληθά Μνλαζηήξηα καο.) ζν γηα ηνπο θπάκνπο,
δειαδή ηα θνπθηά, νη αζρνιεζέληεο κε ηελ ππζαγφξεηα
θηινζνθία δίλνπλ ηελ ζπκβνιηθή εξκελεία ηεο απαγφξεπζεο
ηεο θαηαζηξνθήο ηεο αξρήο ηεο δσήο, ηελ νπνία ζπκίδεη ην
θνπθί, πνπ κνηάδεη κε έκβξπν. Οη ζχγρξνλεο ζνβαξέο
δηδαζθαιίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζήκεξα ηελ αθξενθαγία
πξνζζέηνπλ ζηνπο πλεπκαηηθνχο ιφγνπο, φηη ν άλζξσπνο πνπ
θαηαλαιψλεη ην θξέαο ηνπ δψνπ δέρεηαη, θαη‟αλάγθελ ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ δψνπ: επηζεηηθφηεηα, αηζζεζηαζκφ, θιπ, πξάγκα
πνπ εκπνδίδεη ηελ εμέιημή ηνπ. Σνλίδνπλ επίζεο θαη ην γεγνλφο
φηη ηα δψα, πνπ αηζζάλνληαη φηη ηα νδεγνχλ ζηελ ζθαγή,
ηξνκνθξαηεκέλα, εθθξίλνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο νξκνλψλ ηνπ
παληθνχ, νη νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα εηζέξρνληαη θαη βιάπηνπλ ηελ
πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Δμεγνχλ επίζεο φηη ν
αλζξψπηλνο νξγαληζκφο έρεη πνηθηιία ηξνθψλ γηα λα δήζεη
θαιχπηνληαο φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ, θη φηη επηιέγνληαο ην θξέαο
επηβαξχλεη κφλνλ ηελ πγεία ηνπ. Αληίζεηα απφ ην θξέαο, ζηα
κνλαζηήξηα θαη πνιιέο θηλήζεηο ε δηαηξνθή πεξηιακβάλεη ην
ςάξη, αλαγθαίν, ιφγσ ησλ Χ3 ιηπαξψλ νμέσλ. Θεσξείηαη δε φηη
ην ςάξη, ην νπνίν κεηέρεη πεξηζζφηεξν ηνπ θπηηθνχ βαζηιείνπ
θαη δελ έρεη ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ, δελ βιάπηεηαη αιιά κάιινλ
σθειείηαη ε απνξξφθεζή ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν θαη ε
κεηαηξνπή ηνπ ζε αλζξψπηλα θχηηαξα. ( Ο.Μ. Αivanhov, «H
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καγηθή θαη αιρεκηθή έλλνηα ηεο δηαηξνθήο»). Γηαηηεηηθή Αγσγή
γηα Γνληκφηεηα ηνπ δεχγνπο θαη Τγεία ηνπ αλαπηπζζνκέλνπ
παηδηνχ πνπδαίνο παξάγσλ πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ γηα λα
έρνπλ έλα πγηή νξγαληζκφ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα
πξνρσξήζνπλ, ελ θαηξψ, ζηελ δεκηνπξγία απνγφλσλ είλαη κηα
ζσζηή δηαηξνθή, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο
αλάγθεο. Ζ θαζηέξσζε κηαο πγηνχο θαη πιήξνπο δηαηξνθήο είλαη
αλαγθαίν λα απνηειέζεη πξψηηζηε κέξηκλα ησλ λέσλ θαη ησλ
δεπγαξηψλ, πνιχ πξηλ απφ ηελ ζχιιεςε ηνπ παηδηνχ. Έρεη
απνδεηρζεί φηη ε ειιηπήο δηαηξνθή ηνπ δεπγαξηνχ γεληθά αιιά
θαη θαηά ηελ εγθπκνζχλε, αλαιφγσο ζε πνην ηξίκελν ηεο
εγθπκνζχλεο εθηίζεηαη ζ‟ απηήλ ην παηδί, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη
κε ρξφληεο παζήζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζε ελήιηθε πεξίνδν,
φπσο είλαη ηα λνζήκαηα ηεο θαξδηάο θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ, ε
πςειή πίεζε, ν δηαβήηεο θαη ην απμεκέλν βάξνο. Πεηξάκαηα ζε
δψα δείρλνπλ φηη ην θχεκα πξνζαξκφδεηαη ζε αληίμνεο
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο δηνρεηεχνληαο ηελ ελέξγεηά ηνπ
πξνπαληφο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ (απηφ ην ζπνπδαίν
γηα ηνλ άλζξσπν φξγαλν, ε ζνθία ηεο θχζεο ζέιεη λα
δηαθπιάμεη!) θαη ιηγφηεξν ζε εθείλε άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
ζψκαηνο. Ίζσο εδψ λα βξίζθεηαη ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε
ησλ λνζεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη πνιχ αξγφηεξα. Ζ ίδηα ζσζηή
δηαηξνθή αλαγθαία γηα ηελ πγεία ηνπ πξψηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ
πνπ ην δεπγάξη ζα δψζεη θαηά ηελ ζχιιεςε, ζα θαιχςεη ζηελ
ζπλέρεηα ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ εκβξχνπ θαη ζα
εμαζθαιίζεη ηελ πγηή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ ζέζε γεξψλ
ζεκειίσλ γηα ηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Απηή ε πγηεηλή δηαηξνθή,
φπσο ζε πνιιά βηβιία ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο
βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη, είλαη ε απνθαινχκελε «κεζνγεηαθή
δηαηξνθή», φπσο έρεη πην πάλσ πεξηγξαθεί, ε νπνία, φπσο
επηζεκαίλεη ε θπξία Αλησλία Σξηρνπνχινπ, θαζεγήηξηα
Γηαηξνθήο θαη Βηνρεκείαο ηεο Τγεηνλνκηθήο ρνιήο Αζελψλ,
ζηεξίδεηαη ζε: α) θαηαλάισζε πνιιψλ θξνχησλ, ιαραληθψλ,
νζπξίσλ θαη δεκεηξηαθψλ, β) κε ρακειή έσο κέηξηα
θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ (ηπξηνχ θαη γηανπξηηνχ απφ
θαηζηθίζην ή πξφβεην γάια) θαη απγψλ, γ) κε ςάξηα , ζπρλά, θαη
κε, πνιχ ιηγφηεξν, άπαρν θφθθηλν θξέαο (κφλν κεξηθέο θνξέο ην
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κήλα ζε κηθξέο πνζφηεηεο), ή θαζφινπ δ) κε σκφ ειαηφιαδν, ε)
κηθξή θαηαλάισζε θξαζηνχ θαη κφλνλ θαηά ηα γεχκαηα. Σν
ιάδη ηεο ειηάο, πινχζην ζε κνλν-αθφξεζηα ιηπαξά νμέα,
ειαηηψλεη ηηο ιηπνπξσηεΐλεο ρακειήο ππθλφηεηαο (LDL) ή
«θαθή ρνιεζηεξφιε»), ζε αληίζεζε κε ην βνχηπξν, ηα
καγεηξεκέλα ιίπε θαη ηα κεξηθψο πδξνγνλσκέλα ιίπε
(καξγαξίλεο), πνπ έρνπλ απνδεηρζεί πνιχ βιαβεξά. Απηή ε
κεζνγεηαθή απνθαινχκελε δηεζλψο δίαηηα, είλαη ε ίδηα
δηαηξνθή ησλ αξραίσλ ειιήλσλ. Βαζηθνί θαλφλεο δηαηξνθήο Τγηεηλή Γηαηξνθή Ζ ζσζηή δηαηξνθή έρεη πξσηαξρηθή αμία
ηφζν γηα ηελ πξφιεςε ηεο αξξψζηηαο φζν θαη γηα ηελ αλάθηεζε
ηεο πγείαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζσζηή ςπρνινγία - ςπρηθή
εξεκία, κε ηελ επαξθή θίλεζε θαη άζθεζε, κε ηελ επαξθή
αλάπαπζε θαη χπλν, κε ηελ κέηξηα έθζεζε ζηνλ πξσηλφ ήιην, κε
ηνλ θαιφ εμαεξηζκφ ηνπ ζπηηηνχ καο θαη ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη
γεληθά κε ηελ πγηεηλή δσή θαη ηελ νκαιή έθθξαζε ησλ
ζπγθηλήζεσλ θαη θάιπςε ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ
αηφκνπ. (βιέπνπκε ηελ απφιπηε ζπκθσλία ηνπ
αξραηνειιεληθνχ ηξφπνπ δηαηξνθήο κε ηνλ πξνηεηλφκελν απφ
ηελ ζχγρξνλε επηζηήκε). χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο εηδηθψλ
θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ
ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, έρνπλ κεγαιχηεξν ηνπ δένληνο βάξνο,
ην 20-30% έρνπλ θπζηνινγηθφ βάξνο θαη πεξίπνπ ην 30% ηνπ
πιεζπζκνχ ζεσξνχληαη παρχζαξθνη. Γηαηί φκσο ρξεηάδεηαη λα
ηξεθφκαζηε; Απηφ είλαη ην βαζηθφ εξψηεκα. Σξψκε, φρη κφλν
γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ην αίζζεκα ηεο πείλαο ή φξεμεο γηα
θαγεηφ, αιιά γηα λα πξνζθέξνπκε ζηνλ νξγαληζκφ πεξίπνπ 40
αλαγθαίεο νπζίεο, ζξεπηηθά ζηνηρεία. Γηα λα αλαπηπρζνχκε, λα
αλαπαξαρζνχκε θαη λα δήζνπκε ζε θαιή πγεία, πξέπεη λα
πξνζιάβνπκε ηα ζξεπηηθά απηά ζηνηρεία ζε επαξθείο
πνζφηεηεο. Σν λεξφ θαη ν αέξαο (ην νμπγφλν) κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ ζξεπηηθά επίζεο ζηνηρεία. Σφζν ην λεξφ φζν θαη ην
νμπγφλν είλαη απνιχησο νπζηψδε ζηηο δηαηξνθηθέο δηαδηθαζίεο.
Ξεθηλψληαο απφ ηα ζαξάληα απηά ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ
ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίζνπκε απφ ηελ ηξνθή καο, ην ζψκα είλαη
ηφηε ηθαλφ λα θηηάμεη, θπξηνιεθηηθά, ρηιηάδεο νπζίεο, νη νπνίεο
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δσήο

81

θαη ηελ δηαηήξεζε ή ηελ αλάθηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο
πγείαο. ρεδφλ φιεο απηέο νη νπζίεο πνπ θηηάρλεη ην ζψκα είλαη
πνιχ πην πνιχπινθεο ζηελ ρεκηθή ηνπο δνκή απφ ηα βαζηθά
ζξεπηηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία μεθηλήζακε. Δάλ ήηαλ δπλαηφλ
γηα ηνλ νξγαληζκφ λα ζπλζέζεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηα 40 πεξίπνπ
ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πξνκεζεπφκαζηε απφ ηελ ηξνθή καο, δελ
ζα ήηαλ απαξαίηεην λα ηξψκε, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη.
Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα ηξψκε. Ση φκσο πξέπεη λα ηξψκε γηα θαιή
πγεία; Καη ζε ηί πνζφηεηα; ηελ Διιάδα ζήκεξα, έρνπκε
δηαζέζηκε αθζνλία ηξνθήο θαη κηα πιαηηά πνηθηιία ηξνθψλ,
αιιά απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη έρνπκε έλα πςειφ επίπεδν
γεληθήο πγείαο, πξάγκα πνπ αιήζεπε ζην παξειζφλ. Σα παηδηά
ζηηο εκέξεο καο κεγαιψλνπλ γξεγνξφηεξα θαη γίλνληαη
ςειφηεξα, έρνπλ έλα κεγαιχηεξν κέζν φξν βάξνπο, απφ εθείλα
κηαο αλάινγεο ειηθίαο πξνεγνπκέλσλ γελεψλ. Αιιά ε πγεία
ηνπο είλαη εχζξαπζηε, ππνθέξνπλ απφ έλα πιήζνο ελνριήζεηο,
αθφκα θαη απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. σζηή δηαηηεηηθή
Αγσγή γηα θαιή πγεία θαη πξφιεςε θάζε αζζέλεηαο Πιήζνο
έξεπλεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κειέηεο θαη εκπεηξίεο ησλ
γηαηξψλ, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ηνπ Γηεζλνχο
πιιφγνπ Τγηεηληζηψλ Γηαηξψλ ΖΠΑ, θαη πνιιψλ εξεπλεηηθψλ
θέληξσλ έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζσζηφ
δηαηηνιφγην γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ
δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο, ζηελ πξφιεςε ηεο αξξψζηηαο
αιιά θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο πγείαο είλαη έλα δηαηηνιφγην
πιεξψλ, θπζηθψλ ηξνθψλ, βαζηζκέλν ζε θπηηθέο ηξνθέο
(βηνινγηθά παξαγφκελεο εάλ είλαη δπλαηφλ), πνπ ζπλίζηαηαη
πξσηαξρηθά απφ θξέζθα, σκά θξνχηα θαη ιαραληθά, απφ
αηκνβξαζκέλα ιαραληθά, αηκφβξαζηεο ή ςεηέο παηάηεο,
γιπθνπαηάηεο θαη ζθιεξέο θνινθχζεο θαη ηελ πξνζζήθε σκψλ
θαη αλάιαησλ μεξψλ θαξπψλ, πιήξσλ δεκεηξηαθψλ, ζηηαξηνχ,
ξπδηνχ, βξψκεο, ζίθαιεο, θηλφα, θαγφππξνπ, θαη νζπξίσλ.
πληζηάηαη, επίζεο, κηα κηθξή ρξήζε δσηθψλ ηξνθψλ,
πξνπαληφο ςαξηψλ (2-3 εβδνκαδηαίσο). Σν θξέαο, φπσο έρεη
ιερζεί, είλαη ηδηαίηεξα ηνμηλσκέλν θαη είλαη θαιχηεξα λα
κεησζεί πνιχ ε θαηαλάισζή ηνπ ή θαη λα απνθεχγεηαη ηειείσο.
πληζηάηαη, επίζεο, ε απνθπγή ζπνξέιαησλ, καξγαξηλψλ,
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αιαηηνχ, ( ιίγν αιάηη Μεζνινγγίνπ), δάραξεο θαη φισλ ζρεδφλ
ησλ έληνλα επεμεξγαζκέλσλ ηξνθψλ. ήκεξα έρεη γίλεη γλσζηή
ε θαηά πξνηίκεζε αλαδήηεζε ςσκηνχ δέαο (ήδε
παξαζθεπάδεηαη ζε πνιιά αξηνπνηεία). Δπίζεο ε απνθπγή
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ αγειαδηλφ γάια, αιιά κφλνλ
απφ θαηζηθίζην ή πξφβεην, θαη ε κηθξή θαηαλάισζή ηνπο. Σν
πγηεηλφ απηφ δηαηηνιφγην, κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ, ζπλεγνξεί
ζην φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηξνθψλ ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη
λα είλαη θξέζθα, σκά θξνχηα θαη ιαραληθά. Ζ θχξηα ηξνθηθή
έιιεηςε απφ ηελ νπνία πάζρνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ησλ
δπηηθψλ θνηλσληψλ, είλαη έιιεηςε ηλψλ ζηα δηαηηνιφγηά ηνπο,
επεηδή δελ θαηαλαιψλνπλ αξθεηά θξνχηα, ιαραληθά, πιήξε
δεκεηξηαθά θαη φζπξηα. ρεδηαζκφο γεπκάησλ, Πφηε λα ηξψκε
Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, θαηά ην 24σξν, ιεηηνπξγεί ζε 3
ξπζκνχο: Α. Σνλ ξπζκφ ηεο απέθθξηζεο, ηεο εθθέλσζεο ησλ
ππνιεηκκάησλ ησλ ηξνθψλ: απφ ηηο 4 ην πξσί, κέρξη ηηο 12 ην
κεζεκέξη. Β. Σνλ ξπζκφ ηεο αθνκνίσζεο ηεο ηξνθήο, δειαδή
ηεο πέςεο: απφ ηηο 12 κεζεκέξη, κέρξη ηηο 8 βξάδπ, θαη Γ. Σνλ
ξπζκφ ηεο αλάπιαζεο θζαξκέλσλ θπηηάξσλ, δειαδή ηεο
επηδηφξζσζεο ησλ θζνξψλ, ηεο ζεξαπείαο, δηφηη ν αλζξψπηλνο
νξγαληζκφο έρεη ηελ εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα ηεο απηνζεξαπείαο:
απφ ηηο 8 ην βξάδπ κέρξη ηηο 4 ην πξσί. Οη ξπζκνί απηνί πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππ‟φςηλ θαηά ηελ ξχζκηζε ησλ γεπκάησλ θαη
γεληθά ηνπ ηξφπνπ ηεο δσήο καο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: ηαλ ν
νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί ζηελ ιεηηνπξγία ηεο απέθθξηζεο, ηα
φξγαλα ηεο απέθθξηζεο, δειαδή ην εληεξηθφ ζχζηεκα, είλαη
ελεξγά, θη απηά απνξξνθνχλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζψκαηνο. Απηφ
ζεκαίλεη, φηη ζηελ δηάξθεηα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, νη άιιεο δχν
ιεηηνπξγίεο ππνιεηηνπξγνχλ. Καη είλαη θαιφ ζ‟απηέο ηηο ψξεο,
πνπ ζπκπίπηνπλ κε ην πξσηλφ καο γεχκα, λα κελ εκπνδίδνπκε
ην έξγν ηεο απέθθξηζεο, λα κελ θνπξάδνπκε ηνλ νξγαληζκφ
καο, βάδνληαο λα ιεηηνπξγήζεη έληνλα π.ρ. ην πεπηηθφ ζχζηεκα,
ην ζηνκάρη. Καηά ζπλέπεηα, ην πξσηλφ καο είλαη θαιφ λα είλαη
ιηηφ θαη εχπεπην, φπσο ηα θξνχηα. Δίλαη θαιφ επίζεο λα
αξρίδνπκε ην πξσηλφ καο, ηελ εκέξα καο πίλνληαο έλα θιπηδάλη
δεζηφ λεξφ, ζθέην. Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο
εζσηεξηθήο θάζαξζεο, θαη βνεζάεη ηδηαίηεξα ηνλ νξγαληζκφ
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καο. Αλ δελ καο ηαηξηάδεη κπνξνχκε αληί απηνχ λα πηνχκε έλα
δεζηφ ειιεληθφ ξφθεκα: ηζάη ηνπ βνπλνχ, θαζθφκειν,
δελδξνιίβαλν (δπλακσηηθφ, φπσο ν θαθέο) θιπ Σα δχν θχξηα
γεχκαηα ηεο εκέξαο είλαη θαιφ λα ηα εληάμνπκε, φηαλ ν
νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί ζηνλ ξπζκφ ηεο πέςεο, δειαδή θαηά ηηο
ψξεο απφ ηηο 12 ην κεζεκέξη κέρξη ηηο 8 ην βξάδπ. Καη πξέπεη
λα πνχκε φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο κέζα ζ‟απηέο ηηο ψξεο έρνπλ
ξπζκίζεη ηα θχξηα γεχκαηά ηνπο. Δκείο βέβαηα απνηεινχκε
εμαίξεζε κε ηα πέξαλ θάζε θαλφλα αξγνπνξεκέλα πξνπαληφο
λπθηεξηλά γεχκαηά καο. Ζ ειιεληθή νηθνγέλεηα αο ζθεθζεί λα
ξπζκίζεη πην λσξίο ην δείπλν. Καη ην δείπλν λα είλαη πάλησο
ειαθξχηεξν. Αλ βέβαηα ην δεπγάξη επηζηξέθεη αξγά, θη έρεη
ειαθξά γεπκαηίζεη, ζηηο ψξεο ηεο εξγαζίαο, ηφηε ην θχξην γεχκα
ζα είλαη ην βξαδηλφ, κέζα ζηηο ψξεο φκσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αθνκνίσζεο. Σν ηξίην νθηάσξν, απφ ηηο 8 ην βξάδπ, κέρξη ηηο 4
ην πξσί, είλαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία λα δνζεί κε
ηνλ χπλν ε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα αλαλεψζεη ηηο
δπλάκεηο ηνπ. Αλ δελ δίλνπκε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
νξγαληζκφ καο κε ηα αξγνπνξεκέλα γεχκαηα θαη ηηο
αξγνπνξεκέλεο ψξεο θαηάθιηζεο, ηνπ ζηεξνχκε ηελ δπλαηφηεηα
λα καο ζεξαπεχζεη, αλαλεψλνληαο ηα θχηηαξα καο, κηα
ηθαλφηεηα πνπ ηελ έρεη απφ ηελ θχζε ηνπ. Δίλαη ινηπφλ θαιφ
γηα ηελ επεμία καο, λα θαηαθιηλφκαζηε, ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ
ηα κεζάλπρηα θαη λα νξίζνπκε ην δείπλν καο ελσξίηεξα. Απηνί
νη θαλφλεο, ηζρχνπλ γηα φινπο θαη πξνπαληφο γηα ηελ έγθπν, γηα
ηελ δηθή ηεο πγεία θαη επεμία θαη ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ πνπ πεξηκέλεη. Ση λα ηξψκε, πψο λα ζπλδπάδνπκε ηηο
ηξνθέο 1. Έλα γεχκα πξέπεη λα ζρεδηαζζεί γχξσ απφ κηα
ζπκππθλσκέλε ηξνθή, είηε κηα ακπινχρν, είηε κηα
ιεπθσκαηνχρν. Δάλ είζζε άξξσζηνο, απνθχγεηε γεληθά λα
ηξψηε πεξηζζφηεξεο ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο καδί. Γειαδή, είλαη
πξνηηκφηεξν λα ιακβάλεηε ζε άιια γεχκαηα ηα άκπια θαη ζε
άιια γεχκαηα ηα ιεπθψκαηα. Ακπιψδεηο ηξνθέο είλαη: νη
παηάηεο, ην ζθνχξν ξχδη, ην μεξφ θαιακπφθη, ην ζηηάξη, ην
πιηγνχξη, ν ηξαραλάο. Λεπθσκαηνχρεο δσηθέο ηξνθέο είλαη ην
ςάξη, ην θξέαο, ην ηπξί θαη ηα απγά. Φπζηθέο ιεπθσκαηνχρεο
ηξνθέο είλαη νη μεξνί θαξπνί θαη ηα φζπξηα. Σα δεκεηξηαθά θαη
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νη θπζηθέο ιεπθσκαηνχρεο ηξνθέο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ
ζην ίδην γεχκα. ρη φκσο θαη νη δσηθέο ιεπθσκαηνχρεο ηξνθέο.
Οη ηξνθέο απηέο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ καδί κε ιαραληθά θαη κε
ζαιάηεο. 1. Να πίλνπκε λεξφ, φρη ζηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ,
αιιά πξηλ (15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ) ή δχν ψξεο κεηά ην γεχκα,
γηα λα κελ αξαηψλνπκε ηα πεπηηθά πγξά. Δίλαη κάιηζηα
θαιχηεξα ην λεξφ λα είλαη ζε θπζηθή ζεξκνθξαζία θη φρη πνιχ
παγσκέλν. 2. Να ηξψκε απιά γεχκαηα. Να εμαζθαιίδνπκε κηα
επαξθή θαη κεγάιε πνηθηιία ηξνθψλ, αιιά φρη ζην ίδην γεχκα.
Σν θχξην γεχκα καο: ην κεζεκεξηαλφ, λα ην νξίζνπκε θαηά ηηο
ψξεο 12 κ έσο 2 κκ, θαηά ην δπλαηφλ. Καη ην βξαδηλφ καο
γεχκα, αο είλαη ειαθξχηεξν θαη φρη πέξαλ ησλ 8 κκ έσο 9 κκ.,
ψζηε λα κεζνιαβνχλ δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ θαηάθιηζε, γηα λα
έρεη γίλεη ε πέςε. Απφ ηηο 8 βξάδπ, κέρξη ηηο 4 πξσί, πξέπεη λα
αλαπαπφκαζηε ψζηε ν νξγαληζκφο καο λα κπνξέζεη λα
αλαλεψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ. 3. Οη ζνχπεο κε δηάθνξα ιαραληθά
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ζπκπιήξσκα. 4. Οη ζαιάηεο
σκέο θαη βξαζηέο, κε άθζνλν ειαηφιαδν, πεγαίλνπλ κε φιεο ηηο
ηξνθέο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελ αθζνλία. 5. Δάλ
δελ έρνπκε αξθεηφ ρξφλν ζηελ δηάζεζή καο ην κεζεκέξη ή ζηελ
εξγαζία καο, κπνξνχκε λα θάκε θάηη εχθνιν, φπσο είλαη ηα
θξνχηα κε κηα ρνχθηα μεξνχο θαξπνχο ή θξέζθα θξνχηα κε
ηπξί ή γηανχξηη ή ιαραληθά σκά κε καχξν ςσκί θαη κηα ρνχθηα
μεξνχο θαξπνχο άςεηνπο (θξεζθνζπαζκέλνπο, εάλ είλαη
δπλαηφλ) θαη ζηαθίδεο. 6. Να απνθεχγνληαη ηξνθέο
καγεηξεκέλεο απφ πξνεγνχκελε εκέξα, αθφκε θαη αλ
δηαηεξνχληαη ζην ςπγείν, γηαηί ζπλερίδεηαη ε απνζχλζεζε θαη
κπνξνχλ εχθνια λα πξνμελήζνπλ πεπηηθέο ελνριήζεηο. 7. Να
απνθχγνπκε φιεο ηηο επεμεξγαζκέλεο ή ξαθηλαξηζκέλεο ηξνθέο,
επίζεο ηειείσο ηελ δάραξε, ην πνιχ αιάηη ( λα πξνηηκάηαη ην
αιάηη Μεζνινγγίνπ ή Ηκαιάτσλ). Να απνθχγνπκε ηειείσο: ην
κπέηθνλ, ην δακπφλ, ηα ινπθάληθα, ηα ζαιάκηα, κνξηαδέια, θιπ.
Δπίζεο ηα πδξνγνλσκέλα θαη κεξηθψο πδξνγνλσκέλα θπηηθά
ιάδηα -καξγαξίλε, θπηηθφ ιίπνο, θιπ. Σα θπηηθά απηά ιάδηα
(ζπνξέιαηα) βξίζθνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηππνπνηεκέλεο θαη
παθεηαξηζκέλεο ηξνθέο, απφ ηα θέηθ σο ηα κπηζθφηα. Δπίζεο
ηξνθέο ζε θνπηηά, κπνπθάιηα θαη παθέηα, πνπ έρνπλ ηερλεηά
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ρεκηθά πξφζζεηα, ρεκηθνχο ρξσκαηηζκνχο θαη ζπληεξεηηθά. 8.
Να ρξεζηκνπνηνχκε σκφ ειαηφιαδν ζην θαγεηφ καο (κεηά ην
βξάζηκν) θαη ζηε ζαιάηα καο. Διαηφιαδν, θαηά πξνηίκεζε
άζεξκν, ςπρξήο έθζιηςεο. 9. Να πξνηηκήζνπκε ξχδη
αλαπνθινίσην: «θάξγθν», (ην νπνίν είλαη λνζηηκφηεξν, κε
πνιιά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ρξεηάδεηαη φκσο βξάζηκν κηαο ψξαο
πεξίπνπ). 10. Οη αθφινπζεο ηξνθέο πξέπεη λα απνηεινχλ ην
80% ηνπιάρηζηνλ ησλ ζεξκίδσλ καο, αλ ζέινπκε λα είκαζηε
πγηείο: α) Λαραληθά θάζε ινγήο, παηάηεο, γιπθνπαηάηεο,
θνινθχζηα, κπξφθνια, παληδάξηα, θαξφηα, θνινθχζεο,
αγθηλάξεο, ζπαξάγγηα, θξέζθα θαζνιάθηα, ιαραλάθηα
Βξπμειιψλ, ιάραλν, θνπλνππίδη, ζέιηλν, αγγνχξηα, πηπεξηά
(γιπθηά, θφθθηλε θαη θίηξηλε), γιπθά ξαδίθηα, αληίδηα,
καξνχιηα, αξαθά, γιπθά ξαπαλάθηα, θάξδακν, βιίηα, ζέζθνπια,
θιπ. β) Φξέζθα ψξηκα θξνχηα επνρήο, πνξηνθάιηα, κήια,
ξνδάθηλα, βεξίθνθα, θαξπνχδη, ζηαθχιηα, ζχθα, θεξάζηα,
πεπφληα, θιπ. θαη σκνί μεξνί θαξπνί, γ) Ξεξά θαζφιηα,
κπηδέιηα, θαθέο, ξεβίζηα, καπξνκάηηθα, γίγαληεο θαη γεληθά
φισλ ησλ εηδψλ ηα φζπξηα, δ) Πιήξε δεκεηξηαθά, φπσο είλαη ην
ζηηάξη, ην ξχδη, ην θξηζάξη, ε βξψκε, ζίθαιε, θερξί, θιπ.
Δπίζεο, ην πιήξεο αιεχξη, νιηθήο άιεζεο, πξνεξρφκελν απφ ηα
δεκεηξηαθά απηά. 11. Να θαηαλαιψλνπκε σκνχο,
θξεζθνζπαζκέλνπο μεξνχο θαξπνχο θαη ζπφξνπο έσο 60 γξακ.
πεξίπνπ ηελ εκέξα. Οη σκνί μεξνί θαξπνί (φρη ςεκέλνη, φρη
αιαηηζκέλνη), ακχγδαια πνπ πεξηέρνπλ άθζνλν αζβέζηην θαη
πςειήο αμίαο πξσηεΐλεο θαη θαξχδηα πνπ πεξηέρνπλ ζε αθζνλία
Χ3 ιηπαξά νμέα θαη νη σκνί ζπφξνη είλαη πγηεηλέο ηξνθέο,
ζπνπδαίεο γηα ηελ γνληκφηεηα ησλ λέσλ, έρνπλ αληηθαξθηληθέο
ηδηφηεηεο θαη δελ αλεβάδνπλ ηελ ρνιεζηεξίλε. Οη μεξνί θαξπνί
πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ζαιάηεο θαη αηκφβξαζηα ιαραληθά ή
κε θξνχηα (ζηαθίδεο, ζχθα), ζαλ γεχκα ή ζαλ πξφγεπκα θαη φρη
ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ. Δίλαη ηδεψδεηο ηξνθέο γηα παηδηά,
λένπο, αζιεηέο θαη εγθχνπο γπλαίθεο θαη ζειάδνπζεο, αιιά θαη
γηα εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα θεξδίζνπλ δσηηθφηεηα θαη
γνληκφηεηα, ρσξίο λα πάξνπλ ππεξβνιηθφ βάξνο. 12. Σα θξνχηα
είλαη πξνηηκφηεξν λα ηα πξνζιακβάλνπκε ην πξσί ή θαη λσξίο
ην απφγεπκα θη φρη ην βξάδπ. Δπίζεο είλαη πξνηηκφηεξν λ‟
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αξρίδνπκε ηα γεχκαηά καο κε ηελ ζαιάηα θαη λα ζπλερίδνπκε κε
ην καγεηξεκέλν θαγεηφ, ψζηε λα κελ αλακηγλχνληαη ηα δχν θαη
δεκηνπξγνχληαη δπκψζεηο ζην ζηνκάρη. Σέινο, λα κελ
ππεξβαίλνπκε ην κέηξν ζηελ πνζφηεηα ηεο ηξνθήο καο.
Πλεπκαηηθή ζηάζε θαηά ην γεχκα -Πψο λα ηξψκε, πψο λα
πξνζεγγίδνπκε ην γεχκα καο Αο ζηνιίζνπκε ην ηξαπέδη θη αο
θαζηεξψζνπκε ιίγν ρξφλν ραιάξσζεο θαη απφιαπζεο θαηά ηα
γεχκαηά καο. Μηα κνπζηθή επράξηζηε, γαιήληα ζα επραξηζηήζεη
θαη βειηηψζεη ηελ δηάζεζε φισλ. Δίλαη θαιφ λα είκαζηε
ζηνηρεησδψο ήξεκνη, μεθνχξαζηνη, πεηλαζκέλνη θαη ζε θαιή
δηάζεζε. Δίλαη φκσο εμ ίζνπ αλαγθαίν γηα λα αλπςψζνπκε ηνλ
λνπ καο, λα αξρίζνπκε ην γεχκα καο δίλνληαο κηα επρή, ή
απαγγέιινληαο κηα κηθξή πξνζεπρή. Να έρνπκε κηα ζεηηθή
πξνζέγγηζε ζηελ δσή, εηδηθά κάιηζηα θαηά ηελ πξφζιεςε ησλ
γεπκάησλ, λα αληηκεησπίδνπκε κε αηζηνδνμία ηηο δπζθνιίεο καο
θαη λα απνθεχγνπκε ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη πξάμεηο, αθφκε
θαη ηηο ζπδεηήζεηο θάζε είδνπο. «ηαλ ηξψκε δελ κηιάκε»
έιεγαλ νη παιηνί, ήμεξαλ πφζν αλαγθαία είλαη ε εζσηεξηθή
γαιήλε θαη ε ζπγθέληξσζε ζην θαγεηφ γηα ηελ θαιή ρψλεπζε
θαη αθνκνίσζε ηεο ηξνθήο. Αο ζθεθζνχκε, κε κηα ζηάζε
επγλσκνζχλεο, πφζν ε θχζε θαη πφζνη άλζξσπνη εξγάζζεθαλ
γηα λα έρνπκε ζην ηξαπέδη καο απηέο ηηο λφζηηκεο ηξνθέο πνπ
καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε δσή θαη πγεία! Αο επρεζνχκε ζε
φινπο Τγεία θαη Γχλακε θαη αο απνθαζίζνπκε λα ιάβνπκε ην
γεχκα καο κε ραξά, αγάπε θαη επγλσκνζχλε γηα φια απηά ηα
δψξα… πάληα πξνζέρνληαο γχξσ καο λα εμππεξεηήζνπκε ηνλ
δηπιαλφ καο, πεξλψληαο ηνπ πρ ην ςσκί, ηελ πηαηέια θιπ. Ζ
έγθπνο θαη ν παηέξαο ζα απεπζχλνπλ βέβαηα θαη ζην κσξφ ηνπο
επρέο πγείαο θαη ραξηζκάησλ… Σειεηψλνληαο ην γεχκα, αο
απεπζχλνπκε ζεξκέο επραξηζηίεο ζε φζνπο εξγάζζεθαλ γηα λα
έρνπκε απηήλ ηελ αθζνλία ζην ηξαπέδη καο… Κη απηνί πνπ
εξγάζζεθαλ είλαη πνιινί άλζξσπνη, απφ ηνπο αγξφηεο, κέρξη
ηελ νηθνδέζπνηλά καο, επίζεο φκσο θαη ε κεγάιε Μάλα φισλ
καο, ε Γε, ε Φχζε, ν Ήιηνο, ε βξνρή, ηφζνη θαη ηφζνη! ‟φινπο
νθείινπκε έλα απιφ επραξηζηψ… κηθξφ δείγκα επγλσκνζχλεο
γηα ηα ζπλερή ηνπο δψξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη
επεμία καο.
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Ζ ζπνπδαία παηδαγσγία ηεο κνπζηθήο Ζ κνπζηθή αγσγή
αξρίδεη πξηλ απφ ηελ γέλλεζε Γηψξγνο Παππάο, κνπζηθφο,
παηδαγσγφο «Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, αξρίδεη 9
κήλεο πξηλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Θεσξείηαη απνδεδεηγκέλε ε
επαηζζεζία ηνπ εκβξχνπ ζε κνπζηθά αθνχζκαηα, φπσο θαη ε
ηθαλφηεηα ηεο κεηέξαο λα κεηαδίδεη ζην παηδί ηεο, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θχεζεο, κελχκαηα ζπλαηζζεκάησλ θαη
αηζζεκάησλ» αλαθέξνπλ ν ζπλζέηεο Zoltan Kodaly, θαη ν
Yehudi Menuhin, Γηάζεκνη κνπζηθνί φπσο νη Yehudi Menuhin,
Olivier Messian, Arthuro Rubinstein, φηαλ ξσηήζεθαλ απφ πφηε
αηζζάλζεθαλ ηελ αγάπε γηα ηε κνπζηθή, δήισζαλ δεκφζηα φηη
απηήλ ηελ αγάπε ηελ είραλ ήδε θαηά ηελ γέλλεζή ηνπο θαη φηη
ηελ φθεηιαλ ζηελ κεηέξα ηνπο, πνπ έπαηδε ή άθνπγε κνπζηθή
ζηελ εγθπκνζχλε ηεο. ιεο νη κεηέξεο καο βεβαηψλνπλ φηη ην
παηδί θαη κεηά ηελ γέλλεζή ηνπ ζπκάηαη ηε κνπζηθή πνπ άθνπζε
ζηελ θπνθνξία ηνπ θαη ραίξεηαη θαη εξεκεί κ‟απηήλ. Διιελίδα
πηαλίζηα, καο είπε φηη έλα κφλν θνλζέξην έκαζε λα παίδεη
εχθνια απ‟έμσ. Ήηαλ ην πξψην θνλζέξην γηα πηάλν ηνπ Chopin,
πνπ ε κεηέξα ηεο κειεηνχζε ζηελ εγθπκνζχλε ηεο ζ‟απηήλ! Ο
Boris Brott, Ακεξηθαλφο καέζηξνο, δηεγείηαη φηη γλψξηδε
απ‟έμσ, πξηλ λα ην θνηηάμεη, ην κέξνο ηνπ βηνινληζέινπ ζην
έξγν πνπ ε κεηέξα ηνπ βηνινληζειίζηξηα, κειεηνχζε ζηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο! Ζ θσλή ηεο κεηέξαο, ιφγνο θαη
ηξαγνχδη, είλαη ην πην ζεκαληηθφ άθνπζκα ηνπ εκβξχνπ. Σν
έκβξπν ζπλδέεηαη ςπρηθά κε ηε κεηέξα αιιά θαη ηνλ παηέξα
ηνπ πξνπαληφο κέζα απφ ηε θσλή ηνπο. Αλ απηή ε θσλή
εθθξάδεη ηελ αγάπε ηνπο πξνο ην παηδί απνηειεί γη‟απηφ ηελ πην
ζπγθινληζηηθή ζεηηθή εκπεηξία. Ο ηαηξφο A. Tomatis, ν νπνίνο
έρεη ηδηαίηεξα αζρνιεζεί κε ηελ πξνγελλεηηθή αθνή, ζεξαπεχεη
παηδηά θαη ελειίθνπο απφ ηηο ηξαπκαηηθέο πξνγελλεηηθέο
εκπεηξίεο βάδνληαο ηνπο λα αθνχζνπλ ηε θσλή ηεο κεηέξαο
ηνπο, φπσο ηελ άθνπγαλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο κήηξαο. Σν
θχηηαξν έρεη κλήκε, εμεγεί ν βηνιφγνο Robert Debré. Σν
έκβξπν απνκλεκνλεχεη ηνπο ήρνπο, ηηο εληππψζεηο, ηα ιφγηα θαη
ηηο ζθέςεηο ηεο κεηέξαο ηνπ. Ζ αθνπζηηθή κλήκε ππάξρεη θαη
ζην δστθφ βαζίιεην. πλαξπαζηηθφ είλαη ην πείξακα ηνπ Άγγινπ
βηνιφγνπ Negus: Πήξε απγά σδηθψλ πηελψλ (αεδνληψλ) θαη ηα
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έβαιε λα ηα θισζήζεη κηα κε σδηθή θιψζα. Σα πνπιηά πνπ
γελλήζεθαλ δελ ήηαλ σδηθά, δελ ηξαγνπδνχζαλ … Γελ
κπνξνχζαλ λα ηξαγνπδήζνπλ, επεηδή δελ άθνπζαλ ην ηξαγνχδη
ηεο κεηέξαο ηνπο ζηελ δηάξθεηα ηνπ θισζζήκαηνο, αληίζηνηρνπ
κε ηελ θπνθνξία θαη δελ κπφξεζαλ λα δερζνχλ απηφ ην πξψην
κάζεκα ηεο γιψζζαο ηνπο! Δίλαη γλσζηή ε επίδξαζε ηεο
κνπζηθήο ζην έκβξπν. Αγαπάεη ηε κνπζηθή θαη κάιηζηα, καο
ιέλε, αγαπάεη ηελ απαιή θιαζηθή κνπζηθή – ηδίσο ηνπ Mozart
θαη ηνπ Vivaldi – ελψ ελνριείηαη απφ ηελ έληνλε κνπζηθή ηνπ
Μπεηφβελ, ηνπ Stravinsky, ηνπ Wagner θαη αξξσζηαίλεη απφ ηε
κνληέξλα “ζθιεξή” κνπζηθή. Ο ίδηνο επηζηήκσλ Tomatis, κεηά
απφ πεηξάκαηα εηψλ, αλαθέξεη φηη ηα έξγα ηνπ Mozart είλαη
ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθά γηα ηελ αξκνληθή εκβξπτθή αλάπηπμε,
εμεγψληαο ηελ ζαπκαζηή απηή επλντθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο
ηνπ Mozart, κε ην γεγνλφο φηη ν Mozart είρε ηελ ηχρε λα
θπνθνξεζεί θαη λα γελλεζεί απφ κηα ηδηαίηεξα «επθνξηθή»
κεηέξα. Ζ κεηέξα ηνπ Mozart, εχζπκε Απζηξηαθή απφ ην
Saltzburg, πνπ ηξαγνπδνχζε ηα εχζπκα ιατθά ηξαγνχδηα ηεο
παηξίδαο ηεο, θη ν παηέξαο Leopold, κνπζηθφο θη απηφο,
εμαζθάιηζαλ ζηνλ Mozart κηα πξψηε αξκνληθή, γαιήληα,
ερεηηθή επίδξαζε, πνπ επεξέαζαλ γηα πάληα ηελ ςπρή ηνπ θαη
ηνλ δηέπιαζαλ κνλαδηθφ κνπζηθφ! Γλσξίδνληαο αιήζεηα ηνπο
βίνπο ησλ θιαζηθψλ κνπζηθψλ, παξαηεξνχκε φηη φινη έδεζαλ
ζηελ παηξηθή ηνπο νηθνγέλεηα ζ‟έλα έληνλν κνπζηθφ
πεξηβάιινλ. Ίζσο ζ‟απηφ ην κνπζηθφ πεξηβάιινλ, παξφλ ήδε
θαη θαηά ηελ θπνθνξία ηνπο, πξέπεη λα απνδνζεί, ζ‟νξηζκέλνπο
απ‟απηνχο, ε ζπλέρηζε ηεο κνπζηθήο ηδηνθπΐαο επί ηφζεο γεληέο
… (Bach). Μνπζηθή θαη Λφγνο: εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
εγθεθάινπ ηνπ εκβξχνπ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο κνπζηθήο ηνπ
επαηζζεζίαο Πνιχρξνλε έξεπλα ζπλεξγαζίαο ηνπ γλσζηνχ
Ηάπσλα κνπζηθνπαηδαγσγνχ Suzuki κε ην Eastman School of
Music θαη ηνπ θαζεγεηή L. Dalzell ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Rochester αλαθέξεη ζπνπδαία,
επεξγεηηθφηαηε επηξξνή ησλ κνπζηθψλ θαη ιεθηηθψλ
εξεζηζκάησλ ζην έκβξπν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ
(ηεο λνεκνζχλεο ηνπ) θαη ηνπ αθνπζηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.
πρλά είρακε ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπκε φηη Έιιελεο
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επαγγεικαηίεο κνπζηθνί, δηαπιάζζεθαλ κνπζηθνί απφ ηηο
κεηέξεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη γλσζηφ πσο κηα δαζθάια ή
θαζεγήηξηα κηιάεη ζηελ ηάμε κε δπλαηή, ηνληζκέλε θσλή θαη
παξαδίδεη ην κάζεκα απαγγέιινληαο, πιάζνληαο ζπγρξφλσο
έηζη θαηά ηελ εγθπκνζχλε ηεο, κνπζηθφ ην απηί ηνπ παηδηνχ
ηεο! Ο ιφγνο, φηαλ ρξσκαηίδεηαη θαη απαγγέιιεηαη λνεκαηηθά,
απνηειεί αιεζηλή κνπζηθή εκπεηξία γηα ην έκβξπν θαη εμίζνπ
φπσο θαη ε κνπζηθή, δνκεί ην κνπζηθφ αθνπζηηθφ ηνπ φξγαλν,
ην θεληξηθφ λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα θαη ηελ λνεκνζχλε ηνπ. Οη
αξραίνη Έιιελεο γλψξηδαλ φηη ε κνπζηθή έρεη άκεζε ζρέζε κε
ηελ ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, γη‟απηφ θαη
αλέηξεθαλ ηνπο λένπο κε κνπζηθή θαη γπκλαζηηθή. ε
ηειενπηηθέο ζπλεληεχμεηο, ζπνπδαίσλ Διιήλσλ κνπζηθψλ
αθνχκε πσο αλαηξάθεθαλ ζ‟έλα κνπζηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν
βέβαηα ππήξρε ήδε θαηά ηελ εκβξπτθή ηνπο ειηθία, ζηελ
εγθπκνζχλε ηεο κεηέξαο … Γη‟απηφ θαη ηα παηδηά απηά απφ
πνιχ κηθξή ειηθία έρνπλ εθδειψζεη ηελ κνπζηθή ηνπο
επαηζζεζία θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επαλαιακβάλνπλ κε ηε
θσλή ή φξγαλν πηζηά ηνπο ήρνπο. Μνπζηθφ είλαη επίζεο ην
πεξηβάιινλ ηεο θχζεο ζηα ειιεληθά ρσξηά, φπνπ άκεζε επαθή
έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηε βξνρή θαη ην ξπζκηθφ ηεο παικφ, κε ην
θειάεδεκα ησλ πνπιηψλ, ην θνπδνχληζκα ηεο αγέιεο ησλ
πξνβάησλ θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο, ηηο γηνξηέο θαη θαηά ηα
πξσηλά θαη ηα απνγεχκαηα κε ηηο απαξάκηιιεο βπδαληηλέο
κεισδίεο θαη ηα παξαδνζηαθά φξγαλα θαη ηα ηξαγνχδηα. Απηψλ
ησλ ήρσλ ε επίδξαζε είλαη κνλαδηθή γηα ηε δηάπιαζε ηνπ
αλζξψπνπ. Οη ιατθνί καο ζπλζέηεο, ζπνπδαίαο κνπζηθήο
ηδηνθπΐαο, έρνπλ πξνπαληφο δηαπιαζζεί ζ‟έλα ηέηνην κνπζηθφ
πεξηβάιινλ, πνπ ζπλήζσο κάιηζηα ηνπο πεξλάεη απαξαηήξεην
… Σφζν, ψζηε αλ θαλείο ηνπο ξσηήζεη «πνπ νθείινπλ ην
ηαιέλην ηνπο» αγλννχλ απηήλ ηε ζπγθινληζηηθή πεγή …
Θπκνχληαη σζηφζν φηη έλαο παππνχο, κηα γηαγηά, έπαηδαλ
αθνξληεφλ, θηζάξα ή θιαξίλν! Ζ αιήζεηα είλαη φηη κνπζηθφο δελ
γίλεηαη απηφο πνπ δελ έρεη παικνδνλεζεί ζε επαλαιακβαλφκελα
κνπζηθά αθνχζκαηα ζηελ εκβξπτθή αξρή ηεο δσήο, ηφηε πνπ
δηαπιάζεηαη ην φξγαλν ηνπ ήρνπ. Ζ κεγάιε δηαπιαζηηθή
δχλακε ηεο κνπζηθήο ζηελ εκβξπτθή πεξίνδν θαη ε ζεκαληηθή
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επίδξαζή ηεο ζην ζψκα θαη ζηελ ςπρή ηνπ θπνθνξνχκελνπ,
εμεξεπλήζεθε επίζεο απφ ηελ Γαιιίδα κνπζηθφ Marie- Louise
Aucher. Ζ Marie-Louise Aucher, γαιιίδα κνπζηθφο ίδξπζε ζηελ
Γαιιία ηελ «Φπρνθσλία». Ήηαλ δαζθάια ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη
παξαηήξεζε φηη νη καζήηξηέο ηεο – έγθπνη – πξηκαληφλεο πνπ
αζθνχληαλ θαζεκεξηλά θαηά ηελ εγθπκνζχλε ηνπο, γελλνχζαλ
παηδηά κε ην επάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπο θαιά αλαπηπγκέλν
θαη κηα πξφσξε επθπΐα! ηαλ ν παηέξαο ήηαλ κπάζνο θαη
ηξαγνπδνχζε θαηά ηελ εγθπκνζχλε ηεο γπλαίθαο ηνπ, ην παηδί
γελληφηαλ κε ην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαιά
αλαπηπγκέλν, ήηαλ αθνχξαζην ζην πεξπάηεκα θαη δηαηεξνχζε
απηήλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ζηελ θαηνπηλή δσή ηνπ! Ζ
πξσηνπφξνο απηή κνπζηθφο θαη εξεπλήηξηα θαηέζηξσζε
ηέζζεξηο κνπζηθέο θιίκαθεο θαη απέδεημε φηη ε θάζε θιίκαθα
ζπλδεφηαλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ
ζψκαηνο. Ζ ρακειή θιίκαθα, φπνπ θηλείηαη ε θσλή ηνπ
κπάζνπ, ζπλδέεηαη κε ηα πφδηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ε θάζε λφηα
ηεο θιίκαθαο απηήο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε επηξξνή ζην φιν
ζχζηεκα ησλ πνδηψλ. Οη κεζαίεο θιίκαθεο ηνπ ηελφξνπ θαη ηεο
κεζφθσλνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θνξκφ, απφ ηελ ιεθάλε θη φιε
ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Ζ θάζε λφηα επεξεάδεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ζπφλδπιν θαη φξγαλν ηνπ κέζνπ ζψκαηνο. Δλψ ε
πςειή θιίκαθα, φπνπ θηλείηαη ε θσλή ηεο πςηθψλνπ, έρεη κηα
ζπνπδαία δηαπιαζηηθή ηδηφηεηα ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν θαη
ζηα ρέξηα! Ίδξπζε ην ζσκαηείν ηεο « Φπρνθσλίαο» θαη έθαλε
ζπνπδαίεο επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ
ήρνπ ζην ζψκα θαη ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ. Ζ κέζνδφο ηεο
θαηεηέζε ζηελ Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ηνπ Παξηζηνχ. Απηέο νη
αλαθαιχςεηο ηέζεθαλ ακέζσο ζε εθαξκνγή γηα ράξε ησλ
κειιφλησλ γνλέσλ θαη ησλ κειινγέλλεησλ! ε πνιιά
καηεπηήξηα ηδξχζεθαλ ρνξσδίεο γηα κέιινληεο γνλείο, φπνπ
άλδξεο θαη γπλαίθεο ηξαγνπδνχζαλ ζε ηεηξαθσλία, ψζηε ηα
κειινγέλλεηα λα εκπνηίδνληαη κεο ζην πινχζην, αξκνληθφ
ερεηηθφ θχκα θαη λα δηαπιάζνπλ αξκνληθά φια ηα φξγαλα ηνπ
ζψκαηνο θαη εηξεληθή ηελ ςπρή ηνπο!
Ήιηνο, θσο, ρξώκαηα ζηα ζεκέιηα ηεο δσήο ρηίδνπλ πγηή θαη
θσηεηλφ άλζξσπν ηαλ ζ‟ εγέλλα ε κάλα ζνπ ν ήιηνο εθαηέβα
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θαη ζνχδσθε ηελ νκνξθηά θαη πάιη κεηαλέβα» «Δζαχκαδε ηνλ
ήιην θη εγέλλεζε ηελ Απγή» ηνλ Απφιισλα, ζεφ ηνπ Φσηφο,
ηεο Οκνξθηάο θαη ηεο Μνπζηθήο αθηέξσλαλ ην παηδί ηνπο, πξηλ
απφ ηελ ζχιιεςή ηνπ, νη αξραίεο Διιελίδεο. «Ζ Ππζατο, ε
σξαηνηέξα φισλ ησλ ακίσλ, ηνλ Ππζαγφξα εγέλλεζε κε ηνλ
Απφιισλα!» (ήηαλ γλσζηφο σζηφζν ν Μλήζαξρνο, παηέξαο ηνπ
Ππζαγφξα!) Ήιηνο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηε δσή καο Ο ήιηνο
είλαη ε δσνδφρνο δχλακε ηνπ πιαλήηε καο θαη φινπ ηνπ
ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν φηη δνχκε θαη πγηαίλνπκε ην νθείινπκε
ζηνλ ήιην. Σν ειηαθφ καο θσο θσηίδεη ηνλ θφζκν εμσηεξηθά.
Απνηειεί επίζεο ηελ ελέξγεηα δσήο, ε νπνία δηαπεξλά ηνλ
θφζκν εζσηεξηθά γηα λα ηνλ δσνγνλήζεη. Σν θπηηθφ βαζίιεην
ζπιιακβάλεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Μέζσ ηεο «θσηνζχλζεζεο»
αλαγθαίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο πάλσ ζηε γε, ηα θπηά
κεηαηξέπνπλ ην θσο θαη ηε ζεξκφηεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε
δσληαλή χιε, ζε απνζήθε βηνρεκηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ηξέθεη
ην δσηθφ βαζίιεην θαη ηνπο αλζξψπνπο: «ηξψκε ζπκππθλσκέλν
ειηαθφ θσο» Ζ επίδξαζε ηνπ θσηφο ζηελ δσή ηνπ δσηθνχ
βαζηιείνπ θαη θπζηθά θαη ηνπ αλζξψπνπ είλαη αλακθίβνια πνιχ
κεγαιχηεξε απ‟ φζν ζθεπηφκαζηε. Άλνημε, θαινθαίξη, φπνπ ε
ειηνθάλεηα είλαη κεγάιε ε πγεία καο είλαη θαιχηεξε. Καη αλ ην
ρεηκψλα θαηνξζψλνπκε θαη δνχκε απηφ νθείιεηαη ζην φηη
αλαπλένπκε αέξα πνπ ν ήιηνο έρεη ήδε εκπνηίζεη θαη
ηξεθφκαζηε κε θαξπνχο πνπ έρνπλ ήδε απνζεθεχζεη κέζα ηνπο
ηηο δσνδφηξεο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Σν θσο, θαηά ηελ επηζηήκε,
έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: -Σελ πιηθή δηάζηαζε : ην θσηφλην πνπ
είλαη έλαο αιεζηλφο κηθξφο ζπφξνο θσηφο, -ηελ ελεξγεηαθή :ην
ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα ειηθνεηδνχο θίλεζεο , -ηελ αφξαηε
ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή δηάζηαζε, ηε δηάζηαζε ηεο
ζπλεηδεηφηεηαο. Ζ επαθή καο κε ηνλ ήιην, κε ην θσο, καο
γεκίδεη ελέξγεηα θαη δχλακε δσήο ζην ζψκα, ηελ ςπρή θαη ζην
πλεχκα. Δπεξεάδεη ηελ δηάζεζή καο. Μαο θέξλεη επδηαζεζία,
αλαδσνγνλεί ηα ζπλαηζζήκαηά καο,ηε ραξά θαη ηελ
ελεξγεηηθφηεηα, ελψ ην ζθνηάδη, ε ζπλλεθηά, ε βξνρή καο
ζηξέθνπλ πξνο ηελ ιχπε, ηε κειαγρνιία, ηελ θαθή δηάζεζε
αιιά θαη ηελ αδξάλεηα, ηελ έιιεηςε ελέξγεηαο,
ελεξγεηηθφηεηαο. Δμ ίζνπ ν ήιηνο θαη ην θσο έρνπλ κηα
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δηάζηαζε πλεπκαηηθή. Ζ πλεπκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ην θσο
θαη ν πλεπκαηηθφο άλζξσπνο είλαη θσηεηλφο, έρεη θψηηζε, ιέκε,
ην πξφζσπφ ηνπ ιάκπεη… θαη αγαπάεη ην θσο. Οη Άγηνη
εηθνλνγξαθνχληαη κε ρξπζή αχξα, θσηνζηέθαλν θαη ν Υξηζηφο
είλαη ηαπηηζκέλνο κε ην θσο, κε ην λνεηφ ήιην, κε ηε
δσή.(« Δγψ είκαη ην θσο ηνπ θφζκνπ» είπε). Αληίζεηα ν
ζθνηεηλφο άλζξσπνο, κε ηα ζθνηεηλά ζρέδηα θαη πξνζέζεηο, είλαη
ζπλδεδεκέλνο κε ην ζθνηάδη, ην καχξν, ηε καπξίια ζην
πξφζσπν θαη ζηα κάηηα ηνπ, φπσο ζην λνπ θαη ηελ θαξδηά ηνπ.
Οη ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ην ιεπθφ ειηαθφ
θσο, ε ιεπθφ θαη ρξσκάησλ ηερλεηφ θσο θαη ζεξαπεχνπλ
επηηπρψο κειαγρνιίεο θαη πνιιέο αζζέλεηεο (ρξσκαηνζεξαπεία,
θσηνζεξαπεία). Καζψο ν ήιηνο θαη ην θσο δίλνπλ δσή, ραξά θαη
θψηηζε απνηεινχλ επίζεο έλα ζχκβνιν θσηφο, ραξάο, δσήο. Ο
ήιηνο ζπκβνιίδεη δειαδή ηα αγαζά πνπ δίλεη, ηα αγαζά πνπ
εθπξνζσπεί. πλδεφκελνη κε απηφλ, αγαπψληαο ηνλ, δερφκαζηε
ηε θπζηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ επηξξνή. Μηιψληαο γηα
ηνλ ήιην θαη ην θσο, εμίζνπ αλαθεξφκαζηε θαη ζηα επηά
ρξψκαηα ηεο ίξηδαο ή ηνπ ειηαθνχ θάζκαηνο φπσο ιέκε, ηα
ειηαθά ρξψκαηα, ην νπξάλην ηφμν. ηαλ κηα ιεπθή αθηίλα
θσηφο πεξάζεη κέζα απφ κηα ζηαγφλα λεξνχ ή κέζα απφ έλα
πξίζκα, ή έλα θξπζηαιιάθη αλαιχεηαη ζηα επηά ειηαθά
ρξψκαηα .Σα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο έρνπλ επίζεο κηα
μερσξηζηή ζπνπδαία επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν θαη ζην θπηηθφ
βαζίιεην. Σν θαζέλα έρεη ην δηθφ ηνπ κήθνο θχκαηνο θαη ηηο
δηθέο ηνπ βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο .
Μηιψληαο γηα ηνλ ήιην θαη ην θσο, εμίζνπ αλαθεξφκαζηε θαη
ζηα επηά ρξψκαηα ηεο ίξηδαο ή ηνπ ειηαθνχ θάζκαηνο φπσο
ιέκε, ηα ειηαθά ρξψκαηα, ην νπξάλην ηφμν. ηαλ κηα ιεπθή
αθηίλα θσηφο πεξάζεη κέζα απφ κηα ζηαγφλα λεξνχ ή κέζα απφ
έλα πξίζκα, ή έλα θξπζηαιιάθη αλαιχεηαη ζηα επηά ειηαθά
ρξψκαηα .Σα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο έρνπλ επίζεο κηα
μερσξηζηή ζπνπδαία επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν θαη ζην θπηηθφ
βαζίιεην. Σν θαζέλα έρεη ην δηθφ ηνπ κήθνο θχκαηνο θαη ηηο
δηθέο ηνπ βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο . Γη‟ απηφ
θαη ζηελ ειιεληθή παξάδνζε, ζηελ αηγππηηαθή θαη ζε φινπο
ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο, ν ήιηνο έρεη θεληξηθή ζέζε ζε φια
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ηα επίπεδα δσήο θαη πξνπαληφο ζηελ εγθπκνζχλε θαη ζηε
γέλλεζε. Φσο θαη Νέα Εσή Αο ζθεθζνχλ ινηπφλ νη κέιινληεο
γνλείο ηη επηζπκνχλ γηα ην παηδί πνπ ζα θέξνπλ ζηνλ θφζκν θαη
έπεηηα κε ηη κέζα ζα επηδηψμνπλ απηά πνπ επηζπκνχλ. Ο ήιηνο
είλαη ν κεγάινο ηνπο ζχκκαρνο. Δπηζπκνχλ πγεία; Αο ηξέθνληαη
κε πνιιέο «ειηαθέο ηξνθέο», απηέο έρνπλ απνζεθεπκέλν κέζα
ηνπο πνιχ ήιην ( φπσο ηα θξνχηα επνρήο ,ηα ιαραληθά, νη σκνί
μεξνί θαξπνί, ηα δεκεηξηαθά, ηα φζπξηα, θαη ιηγφηεξν δσηθά
πξντφληα,- ην ςάξη είλαη πάλησο απαξαίηεην δχν έσο ηξείο
θνξέο ηελ εβδνκάδα). «Γελ ππάξρεη ζπνπδαηφηεξε
πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ ζσζηή δηαηξνθή θαη ηελ επδηαζεζία ηεο
εγθχνπ» dr Michel Odent Αο αλαπλένπλ βαζεηά ζε κέξε
θπηεκέλα, ιηαζκέλα, αο αεξίδνπλ ζπρλά ην ζπίηη ηνπο, αο
εθηίζεληαη ζηελ πξσηλή ιηαθάδα, κε κέηξν. Πνιιέο κεηέξεο πνπ
αγαπνχζαλ ηνλ ήιην θαη ιηάδνληαλ σο έγθπεο καο αλέθεξαλ φηη
ηα λενγλά ηνπο δελ έπαζαλ ίθηεξν. Ο ήιηνο είλαη ηφζν
επεξγεηηθφο θαη ζηε γνληκφηεηα άλδξα θαη γπλαίθαο. Οη γηαηξνί
ζπκβνπιεχνπλ ηε γπλαίθα λα εθζέηεη ην ζψκα ηεο ζηνλ ήιην,
γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ζαιπίγγσλ, πνπ ζπρλά, κε ηα ρξφληα
θξπψκαηα ηνπ ρεηκψλα, κνιχλνληαη θαη εκπνδίδνπλ ηε ζχιιεςε
ηνπ παηδηνχ. Δίλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηηο ππνςήθηεο κεηέξεο λα
εθζέηνπλ ην ζψκα ηνπο ζηνλ πξσηλφ ήιην, ηελ άλνημε θαη ην
θαινθαίξη γηα λα ελδπλακψζνπλ έηζη ην γελλεηηθφ ηνπο
ζχζηεκα, πξνεηνηκάδνληαο ηελ ζχιιεςε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Φσο
Υξψκαηα θαη εκβξπτθή αλάπηπμε Ο θφζκνο ηνπ θσηφο ησλ
ρξσκάησλ επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ επαίζζεηε εκβξπτθή χπαξμε,
κηα χπαξμε απαιφηαηε, πνπ έξρεηαη απ‟ ηνλ θφζκν ηνπ θσηφο,
θαη θάζε θσηεηλφ ιακπεξφ ρξψκα ηνπ ηξέθεη ζπγθεθξηκέλεο
ηδηφηεηεο, θαη δηαπιάζεη ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηηο
ράξεο ηεο ςπρήο ηνπ. Ο ππξήλαο ηνπ θπηηάξνπ απνηειείηαη απφ
έλα θξπζηάιιηλν ζηνηρείν ην νπνίν ζπγθξαηεί ην θσο, θαη ην
δηαλέκεη ζ‟φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ. Σν θσο θαη ηα
ρξψκαηα καο ηξέθνπλ θπξηνιεθηηθά! Σξέθνπλ πξνπαληφο ην
έκβξπν ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο θπζηθή, ςπρηθή, πλεπκαηηθή.
Αλ ε κεηέξα αγαπάεη θαη ζαπκάδεη ην θσο θαη ηα ρξψκαηα, ην
έκβξπν δέρεηαη ηελ άπεηξε επηξξνή ηνπο! Μπνξεί λα θάλεη ηνλ
πεξίπαηφ ηεο ηηο πνιχ πξσηλέο ψξεο, φηαλ ν ήιηνο είλαη απαιφο
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θαη ην θσο ηνπ πάιιεπθν θαη αγλφηαην, ζηελ ψξα ηεο αλαηνιήο,
ή φζν πην πξσί γίλεηαη. Μπνξεί, θνηηάδνληαο ηνλ πξσηλφ ήιην
λα δεηήζεη γηα ην παηδί ηεο ην θσο ηνπ, ηε δεζηαζηά θαη ηε
δχλακε δσήο ηνπ λα εθδεισζνχλ ζαλ λνεκνζχλε, θαινζχλε,
αγάπε, πγεία θαη δσηηθφηεηα, νκνξθηά, αξεηή. Αο ηνπνζεηήζεη
κπξνζηά ζηνλ ήιην έλα θξπζηαιιάθη θαη αο ζαπκάζεη ηα επηά
ρξψκαηα ηεο ίξηδαο λ‟ αληαλαθινχλ κέζα απφ απηφ!
Θαπκάδνληαο ην θσο ηνπ Ήιηνπ επρήζνπ γηα ην παηδί ζνπ ,
λάρεη ν λνπο ηνπ θσο θαη ζνθία, λάρεη ε θαξδηά ηνπ γιπθεηά
θαινζχλε θαη αγάπε λάρεη ε ζέιεζή ηνπ δχλακε, ζάξξνο θαη
δεκηνπξγηθφηεηα, λάρεη ην ζψκα ηνπ πγεία θαη επξσζηία!
Θαπκάδνληαο ηα ςειά βνπλά, επρήζνπ γηα ην παηδί ζνπ λάρεη
ζηε δσή ηνπ πςειά ηδαληθά θαη αξεηέο (Καξπαζηψηηθν έζηκν)
Αο βιέπεη ε έγθπνο, κε ηα κάηηα ηεο θαληαζίαο ηεο αθηίλεο
θφθθηλεο, πνξηνθαιηέο, θίηξηλεο, πξάζηλεο, ζαιαζζηέο, κπιέ,
κσβ λα πεξηινχνπλ εθείλελ θαη ην κσξφ ηεο. Έηζη φια ηνπ ηα
φξγαλα ζα αλαπηπρζνχλ αξκνληθά, φιεο νη αξεηέο ζα
εληππσζνχλ κέζα ηνπ! Γηαηί ην θάζε ρξψκα, θαη ην ιεπθφ πνπ
ηα πεξηέρεη φια ηα ρξψκαηα, ζηα νπνία νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ
κπνξνχλ λα αλαιχνληαη ζην νπξάλην ηφμν, κέζα απφ ην λεξφ
ηεο βξνρήο θαη ηα ζχλλεθα, (επίζεο θαη κέζα απφ έλα πξίζκα,
έλα θξπζηαιιάθη) ζαλ αιεζηλή θαιή κνίξα ηνπ παξακπζηνχ,
ραξίδεη ζην κσξφ ηεο, ηελ ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηά ηνπ, ηα δψξα
ηνπ. Ζ επηζηήκε ησλ ρξσκάησλ (ρξσκαηνζεξαπεία,
θσηνζεξαπεία), πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα θσηεηλά ρξψκαηα ηεο
Ίξηδαο θαη ην θσο γηα ηε ζεξαπεία, εμεγνχλ ηηο δηάθνξεο
επηδξάζεηο πάλσ ζηα φξγαλα θαη ηελ ςπρή καο ησλ 7 θσηεηλψλ
ρξσκάησλ ηεο ίξηδαο, (πνπ ιάκπνπλ ζηηο αληαχγεηεο ηνπ
πνιπειαίνπ ή ελφο θξπζηάιινπ ή ελφο πξίζκαηνο, θάησ απφ ηηο
αθηίλεο ηνπ ήιηνπ). Ζ έγθπνο κπνξεί λα επεξγεηήζεη πνιχ ην
κσξφ ηεο ζαπκάδνληαο, ηνπνζεηψληαο ζην πεξηβάιινλ ηεο ηα
ρξψκαηα θαη ην θσο. Σν θφθθηλν ζα θέξεη ζην παηδί ηεο πγεία,
δσηηθφηεηα, δπλακηζκφ, ελεξγεηηθφηεηα: θαη γεξφ κπτθφ
ζχζηεκα. Σν πνξηνθαιί: θαζαξφηεηα ηνπ αίκαηνο, αγλφηεηα ηεο
ςπρήο θαη γεξφ θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. Σν θίηξηλν: εμππλάδα,
θαη ην ρξπζαθί ηνπ ήιηνπ, ζνθία, είλαη γηα ην λεπξηθφ ζχζηεκα
Σν πξάζηλν: ειπίδα, αηζηνδνμία θαη γεξφ πεπηηθφ ζχζηεκα. Σν
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γαιάδην: κνπζηθφηεηα, αξκνλία, γαιήλε, βνεζάεη ην
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα Σν βαζχ θπαλφ: δηθαηνζχλε, ηηκηφηεηα,
ζηαζεξφηεηα, είλαη γηα ην νζηετθφ ζχζηεκα. Σν ηψδεο: ην κσβ,
πςειή πλεπκαηηθφηεηα , ζξεζθεπηηθφηεηα, ην πλεχκα ηεο
ζπζίαο θαη ηεο αληδηνηεινχο αγάπεο, είλαη γηα ην νξκνληθφ
ζχζηεκα, ηνπο αδέλεο! (M.A. Bertin, H θπζηθή πξνγελλεηηθή
αγσγή, κηα ειπίδα γηα ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία )
Αο ζαπκάδεη παληνχ ηα φκνξθα θσηεηλά ρξψκαηα ηνπ
θάζκαηνο, ζηα ινπινχδηα, ζηα θξνχηα θαη ζαιάηεο, ζην
ηξαπέδη, ζηνλ νπξαλφ, ζηνπο θάκπνπο, ζηε ζάιαζζα, ζην βνπλφ
ζηνλ ήιην θαη ζηε γε… Αο εκπνηίζεη κ‟ απηά ην παηδί ηεο θαη
ζα ηνπ θέξεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Αο βιέπεη ηα ρξψκαηα κέζα απφ
έλα θξχζηαιιν ζηνλ ήιην. Αο βιέπεη κε ηε θαληαζία ηεο ην
παηδί ηεο ινπζκέλν ζην θσο ηνπ ήιηνπ θαη ζηα ρξψκαηα. Αο
ζθέπηεηαη φηη έρεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, ψζηε νη ράξεο ηνπο λα
εθδεισζνχλ ζαλ αξεηέο ζην παηδί !Σν θσο πιάζεη ην παηδί έκβξπν θσηεηλφ θαη πγηέο. Αο θνξάεη ιακπξά θσηεηλά ρξψκαηα,
θάζε κέξα θαη έλα άιιν! Σν κσξφ είλαη αλήζπρν φηαλ ε κεηέξα
θνξάεη καχξα. Αο ληχζεη ην ζπίηη ηεο κ‟ απηά, βάδνληαο έλα
ηξαπεδνκάληειν, ληηβαλνθάιπκκα, καμηιαξάθηα …Αο θέξεη
ζην ζπίηη ηεο ην θσο ηνπ ήιηνπ. Αο πεξπαηήζεη ζηελ πξσηλή
ιηαθάδα… Αο ζαπκάζεη πνιιή ψξα ηελ έθξεμε ηνπ θσηφο ηεο
απγήο θαη ην βξάδπ ηνλ έλαζηξν νπξαλφ .Αο ζαπκάζεη ην θσο,
θαη ηα ρξψκαηα ηα βνπλά, ηε ζάιαζζα, ηα πνπιηά ,ηα δέλδξα, ηα
ινπινχδηα… θαη αο επρεζεί ηελ πγεία θαη ηηο αξεηέο γηα ηελ
Αλαηνιή ηεο Νέαο Εσήο πνπ θέξλεη κέζα ηεο. Πφζν επλντθή
είλαη ε επίδξαζε ηνπ θσηεηλνχ ρξψκαηνο ζην έκβξπν θαη πφζν
δπζκελήο είλαη ε επίδξαζε ηνπ καχξνπ καο ην ιέλε νη ίδηεο
έγθπεο γπλαίθεο. Πνιιέο καο έρνπλ πεη, πσο φηαλ θφξεζαλ
καχξα ην έκβξπν θνπληφηαλ θαη θισηζνχζε θαη εξέκεζε φηαλ
θφξεζαλ π.ρ. θφθθηλν ή άζπξν ή άιιν θσηεηλφ ρξψκα. Δίλαη
νπζηψδεο γηα ηε γπλαίθα, θέληξν ηεο εζηίαο θαη ηεο
νηθνγελεηαθήο ζαιπσξήο λα απνθαζίζεη λα ελδχεηαη κε ηα
ρξψκαηα ηεο δσήο… ψζηε δσή θαη φρη κειαγρνιία θαη αζζέλεηα
λα εκπλέεη γχξσ ηεο( Άγηνο Πνξθχξηνο).
Ζ εγθπκνζύλε θαη ηα επηά ρξψκαηα ηνπ νπξαλίνπ ηφμνπ Σν
ιεπθφ θσο ηνπ ήιηνπ, φηαλ πεξάζεη κέζα απφ έλα θξχζηαιιν ή
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απφ κηα ζηαγφλα βξνρήο αλαιχεηαη ζε επηά ρξψκαηα, πνπ ηα
ιέκε ζπλήζσο επηά ρξψκαηα ηεο ίξηδαο ή νπξάλην ηφμν. Απηά
ηα επηά ρξψκαηα, αληίζηνηρα κε ηηο επηά λφηεο ηεο κνπζηθήο
θιίκαθαο, έρνπλ ην θαζέλα ηελ δηθή ηνπ δφλεζε, δειαδή ηελ
δηθή ηνπ ελέξγεηα θαη αλ πεξηβάιινπλ ηνλ άλζξσπν ηνπ δίλνπλ
ην θαζέλα ηελ δηθή ηνπ ελέξγεηα, ηηο δηθέο ηνπ πνιχ μερσξηζηέο
ηδηφηεηεο. Ζ ζχγρξνλε Ηαηξηθή έρεη αλαθαιχςεη φηη νη ηδηφηεηεο
ηνπ θάζε ρξψκαηνο είλαη ηφζν δπλαηέο, ψζηε έρνπλ ζεξαπεπηηθή
δχλακε. Γεκηνχξγεζαλ ινηπφλ ηνλ λέν θιάδν ηεο
Υξσκαηνζεξαπείαο, έλα θιάδν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ
ζχγρξνλε πινπζηφηαηε βηβιηνγξαθία, θαη ιεηηνπξγεί επξχηαηα
εδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο. Αλ θαη ζηελ αξρή ε πην θιαζηθή
Ηαηξηθή δελ ήηαλ επαηζζεηνπνηεκέλε ζηελ δχλακε θαη ηελ
ρξήζε ησλ ρξσκάησλ, ηειεπηαία ηα ρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε αίζνπζεο Ννζνθνκείσλ, ζηα ζρνιεία, επξχηαηα δε ζηα
παηδηθά παηρλίδηα. Αο δνχκε φκσο ηη ηδηφηεηεο εθπξνζσπεί θάζε
ρξψκα: Ζ δχλακε ηνπ θάζε ρξψκαηνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε αλ
ην ρξψκα είλαη θσηεηλή αθηίλα. Πάληα φκσο επεξεαδφκαζηε
απφ ηα ππέξνρα γχξσ καο ρξψκαηα ησλ ινπινπδηψλ, ηεο
αλαηνιήο ηνπ ήιηνπ, ηνπ νπξαλνχ, ηεο ζάιαζζαο, ησλ δέλδξσλ,
ηεο νινδψληαλεο θχζεο. • Σν θφθθηλν, ηελ δσηηθφηεηα,
δπλακηζκφ • Σν πνξηνθαιί, αγλφηεηα ηνπ αίκαηνο θαη ηεο ςπρήο
• Σν θίηξηλν, εμππλάδα θαη ην ρξπζαθί ηνπ ήιηνπ, ζνθία • Σν
πξάζηλν, ειπίδα, αηζηνδνμία, αθζνλία, γελλαηνδσξία • Σν
γαιάδην, γαιήλε, κνπζηθφηεηα, αξκνλία! • Σν θπαλφ,
δηθαηνζχλε, αιήζεηα, ζηαζεξφηεηα, ηηκηφηεηα • Σν ηψδεο, πςειή
πλεπκαηηθφηεηα, ην πλεχκα ηνπ αιηξνπηζκνχ
Σν ξφδη κε ην ζρεδφλ πνξθπξφ ηνπ ρξψκα ( έλσζε ηνπ
θφθθηλνπ κε ην ηψδεο), πνπ ζπκβνιίδεη ηελ πγεία ηνπ θφθθηλνπ
θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηνπ ηψδνπο απνηεινχζε απφ ηελ
αξραηφηεηα έσο πξνζθάησο ζχκβνιν γνληκφηεηαο! Γη‟απηφ
έζπαδαλ ξφδη ζην θαηψθιη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ έγγακνπ δεπγαξηνχ.
Καη ζηελ λχθε, ζηελ αξραηφηεηα πξφζθεξαλ έλα θαηαπφξθπξν
θφξεκα θαη θνζκήκαηα! (Μνπζείν Κπθιαδίηηθεο Σέρλεο).
Όηαλ ε Πξνγελλεηηθή Αγσγή γίλεηαη πξάμε! Αγσγή γηα λα
γίλνπκε γνλείο; Αλαξσηηνχληαη αθφκα θαη νη λεφηεξεο γεληέο
πνπ είλαη πην κνξθσκέλεο, πην ζπλεηδεηνπνηεκέλεο ζε πνιιά
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ζέκαηα… Ζ απφθηεζε ησλ παηδηψλ θαη ε αλαηξνθή ηνπο
…είλαη κηα ηεξάζηηα επζχλε, απαηηείηαη γλψζε θαη εθπαίδεπζε,
γλψζε πνπ ζα ιηγνζηέςεη ηα ιάζε καο σο γνλείο θαη ιηγφηεξα
ιάζε ζεκαίλεη πην πγηή, πην ζπγθξνηεκέλα, πην επηπρηζκέλα θαη
κε ιηγφηεξεο αλαζθάιεηεο παηδηά. To πξψην πξάγκα πνπ
απνθφκηζα θαη εγψ θαη ν ζχδπγφο κνπ απφ ηα καζήκαηα ηεο
Πξνγελλεηηθήο Αγσγήο, ήηαλ φηη δελ αθνξνχζε κνλάρα ηνπο
αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ γνλείο, αιιά είλαη κηα
απαξαίηεηε γλψζε γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία πνπ ζέιεη λα
επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο. Μέζα απφ απηήλ ηελ γλψζε
θαηαιαβαίλνπκε πψο κεγαιψζακε εκείο, θαηαλννχκε ηνπο
δηθνχο καο γνλείο, ηνπο εαπηνχο καο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο
αλαζθάιεηέο καο θαη απνθηάκε κηα βαζεηά επίγλσζε, φηη πέξα
απφ ην θπζηθφ καο ζψκα, είκαζηε ςπρή θαη πλεχκα θαη φηη νη
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο, είλαη απηά πνπ ηειηθά
θαζνξίδνπλ ηε δσή καο σο έλαλ πνιχ κεγάιν βαζκφ. Απηφ
ινηπφλ ην λνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ππφβαζξν
ζα επεξεάζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πνξεία ησλ
παηδηψλ καο θαη απηφ, γηαηί πέξα απφ ηα γνλίδηα πνπ
θιεξνλνκνχλ, ηελ ξνπή ηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο έκθπηεο
ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά, φιεο νη γελεηηθέο δηαδηθαζίεο,
καο ιέεη ε επηζηήκε …ηεο επηγελεηηθήο, ιεηηνπξγνχλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ εκβξχνπ πνπ θπνθνξείηαη θαη
επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή αλάπηπμε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Έρνληαο ινηπφλ βαζεηά επίγλσζε θαη εγψ θαη ν ζχδπγφο κνπ φηη
γηα 9 νιφθιεξνπο κήλεο ζα είρακε κηα ζπλερή επηθνηλσλία κε ην
αλαπηπζζφκελν παηδί καο, ζαλ ηξία ζπγθνηλσλνχληα δνρεία,
φιε κνπ ε εγθπκνζχλε εμειίρζεθε σο κηα κνξθή δηαιφγνπ κε ην
παηδί, ηνλ νπνίν θαη θαηέγξαθα ζε έλα εκεξνιφγην. Σν
ελδνκήηξην πεξηβάιινλ πνπ απνηεινχζε ηελ πξψηε ηνπ
θαηνηθία, ην έλησζα σο κηα εξκεηηθά θιεηζηή- ηεξή πεξηνρή,
φπνπ κέζα εθεί ιάκβαλε κέξνο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζαχκαηα
ηνπ ζχκπαληνο θαη αηζζαλφκνπλ βαζεηά επγλσκνζχλε πνπ
γηλφκνπλ ζπκκέηνρνο ζε απηφ ην ζαχκα. Ήκνπλ επγλψκσλ ζηνλ
ζχδπγφ κνπ, γηαηί απηφο είλαη ν ζχληξνθφο κνπ θαη ε
γνληκνπνηφο κνπ δχλακε, αιιά θαη ζην παηδάθη πνπ
θπνθνξνχζα, γηαηί απηφ κε αμίσλε λα γίλσ Μεηέξα θαη λα
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βιέπσ κέξα κε ηε κέξα, κέζα απφ ηνπο ππέξερνπο, ηελ
αζχιιεπηε επθπΐα θαη ζνθία πνπ πεξίθιεηε ε δεκηνπξγία κηαο
λέαο δσήο. Καη παξφιν πνπ νη πξψηνη κήλεο ήηαλ αξθεηά
δχζθνινη, ιφγσ ηεο λαπηίαο αιιά θαη ηεο δνπιεηάο πνπ έπξεπε
λα δηεθπεξαηψζσ ζην επάγγεικά κνπ, ζπληφληδα φιε κνπ ηελ
ζθέςε ζην Μεγαιείν πνπ ζπλέβαηλε κέζα κνπ, γηαηί δελ ήζεια
λα ηξέθσ ην έκβξπν, κε δπζάξεζηα θαη θηιάζζελα
ζπλαηζζήκαηα. Έηζη, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζνπκε φζν ηνλ
δπλαηφλ θαιχηεξν ελδνκήηξην πεξηβάιινλ, αθνχ κε απηφ ζα
ζπλεξγαδφηαλ ε γελεηηθή πξνδηαγξαθή ηνπ εκβξχνπ, γηα λα
θηίζεη ην ζψκα ηνπ, ηελ ςπρή θαη ηνλ λνπ ηνπ, ην αγθαιηάδακε
κε άπεηξν ζεβαζκφ, ην ρατδεχακε κε άπεηξε ηξπθεξφηεηα θαη
αγάπε γηα λα ξίμνπκε πνιχ ζπλεηδεηά, κέζα ζηελ δηθή ηνπ
χπαξμε, ηνπο πξψηνπο ζπφξνπο ηεο αζθάιεηαο, ηεο
απηνπεπνίζεζεο, ηεο εθηίκεζεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ αίζζεζε
φηη αμίδεη θαη είλαη επηζπκεηφ ζηελ δσή. Ζ πξνγελλεηηθή αγσγή
είρε θάλεη κηα ππέξβαζε κέζα καο, γηαηί έρεη απηή ηελ δχλακε,
ζην λα κελ καο ελδηαθέξεη ην θχιν ηνπ παηδηνχ, αιιά λα είλαη
θαινδερνχκελν θαη επηζπκεηφ φ,ηη θαη λα είλαη. Έηζη θαη νη δπν
κε φιε ηε δχλακε ηεο ςπρήο καο, επρφκαζηαλ λα είλαη γεξφ θαη
επινγεκέλν θαη παξφιν πνπ δελ είκαη πνιχ πξσηλφο ηχπνο,
μχπλαγα αξθεηά πξσηλά κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, ζαχκαδα ηελ
δηάρπηε νκνξθηά πνπ μεπξφβαιιε κπξνζηά κνπ, ζπλδεφκνπλ κε
ηελ πξσηλή ζησπή θαη επρφκνπλ ην έκβξπν θαζψο
αλαπηπζζφηαλ, λα απνζεθεχεη κέζα ηνπ ηε δεζηαζηά ηνπ ήιηνπ,
λα ζπλζέηεη ηε βηηακίλε D κέζα απφ ην ειηαθφ θσο, λα κελ έρεη
θακία έιιεηςε ζε κέηαιια, βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία θαη φιν
ηνπ ην ζψκα λα ζρεκαηίδεηαη φκνξθα θαη κε πγεία, κε φια ηα
απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ηνπ πξφζθεξα θαη κέζα
απφ ηελ δηαηξνθή κνπ, ε νπνία πνιχ πξηλ ηελ εγθπκνζχλε θαη
ζε κέλα θαη ζην ζχδπγφ κνπ, είρε απαιιαγεί απ' φιεο ηηο
επεμεξγαζκέλεο θαη βηνκεραλνπνηεκέλεο ηξνθέο θαη είρε
εκπινπηηζηεί απνθιεηζηηθά κε θπζηθέο ηξνθέο πνπ παξάγεη ε
θχζε, έηζη ψζηε ην αίκα κνπ λα είλαη πγηέο θαη πινχζην ζε
ζξεπηηθή αμία. Οξακαηηδφκνπλ ην παηδί λα έρεη αξκνλία ζε φια
ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά, λα είλαη φκνξθν θαη έμππλν, φρη γηα λα
μερσξίδεη γηα εγσηζηηθνχο ιφγνπο ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ, αιιά
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λα εθπέκπεη εζσηεξηθή νκνξθηά θαη αξκνλία απφ άπνςε
αηζζεηηθήο θαη ήζνπο, απαξαίηεηε κέζα ζην ζχλνιν ηεο
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ο εγθέθαινο ηνπ θαζψο ζρεκαηηδφηαλ,
έλησζα λα απνξξνθά θσο απφ ηηο αρηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη λα ην
απνζεθεχεη σο κηα κνξθή κλήκεο κέζα ζηα ζρεκαηηδφκελα
θχηηαξα, πνπ κειινληηθά, θαζψο ην παηδί ζα κεγάισλε, απηφ ην
θσο ζα θψηηδε ηε ζθέςε ηνπ , γηα λα δηαθξίλεη θαη λα θάλεη
ζσζηέο επηινγέο. Σα θσηεηλά ρξψκαηα φπσο ην θφθθηλν, ην
πνξηνθαιί , ην θίηξηλν, ην πξάζηλν, ην γαιάδην, ην κπιε, ην κσβ,
ην ηψδεο, ην ξνδ θαη άιια , είραλ αληηθαηαζηήζεη ηα ζθνχξα θαη
καχξα ξνχρα, γαηί πιένλ ήμεξα απφ ηα πξνγελλεηηθά καζήκαηα,
φηη θάζε ρξψκα κέζα καο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκβάιεη
αζπλείδεηα ζηελ θαιή ή θαθή ςπρνινγία. Παξαηεξνχζα ηα
ρξψκαηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ νπξαλνχ, ηελ νκνξθηά ησλ
δέληξσλ θαη ησλ ινπινπδηψλ, επρφκελε ην παηδάθη λα έρεη ηελ
ίδηα νκνξθηά θαη απιφηεηα πνπ έρνπλ ηα πέηαια ελφο
ινπινπδηνχ. Καζψο παξαηεξνχζα ηα πνπιηά πνπ πεηνχζαλ ζηνλ
νπξαλφ, νξακαηηδφκνπλ ην παηδί λα αλνίγεη θαη απηφ ηα δηθά
ηνπ θηεξά θαη λα απειεπζεξψλεη φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο θαη
ηαιέληα κε ηφικε θαη απηνπεπνίζεζε, ραξάδνληαο ην κνλνπάηη
πνπ ζα ην θάλεη επηπρηζκέλν. Έρνληαο πιήξε επίγλσζε κεηά
απφ ηξία ρξφληα παξαθνινχζεζεο πιένλ ηεο πξνγελλεηηθήο
αγσγήο, φηη ην έκβξπν είλαη κηα ηδηαίηεξα επαίζζεηε θαη
εχπιαζηε νληφηεηα πνπ απνξξνθά ηα πάληα ζαλ ζθνπγγάξη απφ
ην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ, πνπ εγψ ε ίδηα ζα δηακφξθσλα κέζα
κνπ θαη φηη ε γελεηηθή πξνδηαγξαθή ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί
θαη λα έιμεη φια ηα θαιά απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο, είρα
απνθιείζεη φια ηα αλεπηζχκεηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ ζθέςε
κνπ θαη άθελα λα θπξηαξρνχλ κέζα κνπ κνλάρα νη θαιέο ηνπο
πνηφηεηεο, έηζη ψζηε ην παηδί λα πξνζηαηεπηεί απφ κηα άζρεκε
θιεξνλνκηθή ηάζε θαη λα απνθηήζεη κηα θαιή πξνγελλεηηθή
θιεξνλνκηά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο
πξνζεπρφκνπλ πνιχ θαη ε Παλαγία γηλφηαλ ην Αξρέηππν ηεο
Θείαο Μεηέξαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ έλησζα σο ην ηέιεην
ελδηάκεζν πνπ θαηέβαδε ηελ Θεία Υάξε απφ ηελ Τπέξηαηε
Πεγή θαη εμάιεηθε θάζε ηη αξλεηηθφ. Καη ν Υξηζηφο ην
κνλνπάηη ησλ Τπέξηαησλ Αμηψλ φπνπ θάζε παηδί ζα βαδίζεη
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ζηε δσή ηνπ γηα λα ζπληειέζεη σο ελήιηθνο ζην ρηίζηκν ελφο
θαιχηεξνπ θφζκνπ. Πνιχ ζπλεηδεηά απηήλ ηελ πεξίνδν,
πξνζπαζνχζα λα ζπλαλαζηξέθνκαη κε αλζξψπνπο πνπ είραλ
ζεηηθή ζηάζε ζηε δσή ηνπο. ηαλ βίσλα δπζάξεζηα πξάγκαηα ή
ζπλαλαζηξεθφκνπλ κε δχζθνινπο αλζξψπνπο κέζα απφ ηε
δνπιεηά κνπ θαη βίσλα ζηηγκέο κεγάιεο έληαζεο, θνίηαγα
θσηνγξαθίεο φκνξθσλ θαη ραξνχκελσλ παηδηψλ γηα λα αιιάδσ
ηελ πξνζνρή κνπ θαη ηαπηφρξνλα κέζα απφ έλα πνιχ ηξπθεξφ
θαη απαιφ ράδη, πνπ έδηλα ζην έκβξπν, εμεγνχζα φηη φια ζηε
δσή ζπκβαίλνπλ γηα λα κάζνπκε θαη λα δηδαρζνχκε θαη εάλ
αθφκα θπξηαξρεί ε άπνςε φηη ε δσή είλαη ζθιεξή, εμεγνχζα φηη
απηή ε ζθιεξφηεηα έξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, γηαηί δελ
θαιιηεξγεί ην φκνξθν θνκκάηη πνπ έρεη κέζα ηνπ. Δπηδίσθα φζν
κπνξνχζα λα είκαη θνηλσληθή, λα αθνχσ δηαιέμεηο, λα έρσ
επαθή κε ηελ ηέρλε, έηζη ψζηε λα πέθηνπλ νη πξψηνη ζπφξνη ηεο
πξνζσπηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηεο
θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ. Υφξεπα πνιιέο θνξέο ζην ζπίηη,
δηάβαδα ινγνηερληθά θείκελα θαη αξθεηή πνίεζε, φρη κνλάρα
γηαηί γξάθσ εγψ ε ίδηα πνίεζε, αιιά γηαηί ε πνίεζε έρεη ηελ
εθπιεθηηθή δχλακε λα ζπλδέεη ηνλ άλζξσπν κε ηε ςπρή φιεο
ηεο ζπκπαληηθήο δεκηνπξγίαο θαη ήζεια πξαγκαηηθά ζε απηφ ην
ζεκείν λα δηαηεξήζεη απηή ηε ζχλδεζε, πνπ ήδε είρε σο έκβξπν
άιισζηε, γηαηί απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο θαη ζχλδεζεο κε ηα
πξάγκαηα, δίλεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηε δσή, ηελ θάλεη πην
εζσηεξηθή, πην επαίζζεηε, πην νπζηαζηηθή θαη κε κεγαιχηεξε
δηαίζζεζε. Γηάβαδα αξγά, δπλαηά, θαζαξά θαη κε δεζηή ρξνηά
ζηελ θσλή κνπ, έηζη ν απφερνο πνπ ζα έθζαλε ζην
ζρεκαηηδφκελν έκβξπν λα είλαη φκνξθνο θαη δεζηφο θαη ε δηθή
κνπ ε άξζξσζε, ήδε, λα απνηειεί ην πξψην έδαθνο πνπ ζα
ρηίζεη ηελ δηθή ηνπ. Οπζηαζηηθά κέζα απφ ηα πξνγελλεηηθά
καζήκαηα, είρα κάζεη λα γίλνκαη έλαο κεγάινο παξαηεξεηήο
ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ κνπ, ηεο νκηιίαο κνπ θαη
απηφ πξψηα απ‟ φια έθαλε κηα θάζαξζε ζε εκέλα, κε βειηίσλε,
κε αλαγελλνχζε, θαη ηαπηφρξνλα κε επαλαζπλέδεε κε ην
φκνξθν θνκκάηη ηεο δσήο. Καη εδψ ίζσο θξχβεηαη θαη ην
κεγαιχηεξν κπζηηθφ ηεο. Ζ κνπζηθή πνπ άθνπγα ήηαλ
θαηάιιεια επηιεγκέλε θαη ζρεδφλ θάζε βξάδπ άθνπγα ηε
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κνπζηθή ηνπ Μνπζηθνζπλζέηε θαη γηαηξνχ εξγθέη ακπνπηίλ,
κηα κνπζηθή εηδηθά γξακκέλε γηα ηε πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο ,
ε νπνία βνεζά φρη κφλν ζηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ
αιιά θαη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πξνεηνηκαζία ηεο κεηέξαο
φπσο ιέεη θαη ν ίδηνο ζην βηβιίν ηνπ Ιαηπικέρ δςνάμειρ ηηρ
μοςζικήρ Άθνπγα αξθεηά ξαδηφθσλν, δελ έβιεπα ζρεδφλ
θαζφινπ ηειεφξαζε, παξά κνλάρα θάπνηα ελδηαθέξνληα
ληνθηκαληέξ, άιια πνπ αλαθέξνληαλ ζηε δσή πνιχ ζεκαληηθψλ
αλζξψπσλ κε ζπνπδαίν έξγν ζηελ αλζξσπφηεηα θαη άιια πνπ
αλαθέξνληαλ ζηε θχζε θαη πκλνχζαλ ην κεγαιείν ηεο. Σα
πξνγελλεηηθά καζήκαηα είραλ εληζρχζεη ηελ εζσηεξηθή κνπ
δχλακε θαη είραλ απνκαθξχλεη φιεο ηηο θνβίεο απφ κέζα κνπ
γηα ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο θαη βεβαίσο κε ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ γηαηξνχ θαη ηεο Μαίαο κνπ, ηελ επηθνηλσλία πνπ είρα
αλαπηχμεη καδί ηνπο αιιά θαη ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζαλφκνπλ
θνληά ηνπο, ήκνπλ απνθαζηζκέλε αιιά θαη έηνηκε λα γελλήζσ
θπζηνινγηθά, ρσξίο επηζθιεξίδην εθφζνλ δελ πξνέθππηε θάπνην
πξφβιεκα. Έρνληαο ηνλ ζχδπγφ κνπ δίπια κνπ, θαζ' φιε ηελ
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ην κσξάθη γελλήζεθε ρσξίο θαλέλα
πξφβιεκα, έθιαςε ειάρηζηα θαη κφιηο κνπ ην έβαιαλ ζην
ζηήζνο θαη ην θαισζνξίζακε ιέγνληαο ηνπ καλώρ ήπθερ ζηη γη,
να είζαη γεξφ θαη επινγεκέλν, εθείλν καο θνίηαμε κε
νξζάλνηθηα ηα κάηηα θαη καο απνθξίζεθε κε έλα κεγάιν
ρακφγειν, θάηη, πνπ φπσο θαηαιαβαίλεηε δελ κπνξεί λα
μεραζηεί πνηέ απφ ηελ κλήκε καο. Γεληθφηεξα κπνξψ λα πσ φηη
είλαη έλα κσξφ πνπ θιαίεη ειάρηζηα γη‟ απηφ θαη δελ έκαζε
θαζφινπ πηπίια. Βέβαηα ζε απηφ πηζηεχσ φηη ίζσο λα έρεη
βνεζήζεη θαη ν ζειαζκφο ν νπνίνο δηήξθεζε 2 ρξφληα. Ξππλάεη
θάζε κέξα κε ρακφγειν, είλαη έλα ήξεκν παηδάθη κε
ελεξγεηηθφηεηα θαη εζσηεξηθή δχλακε, κηα ήπεμη δύναμη κνπ
ιέλε πνιινί, ε νπνία θαίλεηαη ζηελ έθθξαζε ησλ καηηψλ θαη
ηνπ πξνζψπνπ ηεο. ηαλ ρηππάεη δελ θιαίεη ζρεδφλ πνηέ,
αληηζέησο θνηηάεη πψο λα ζπλερίζεη λα θάλεη απηφ πνπ έθαλε.
Γείρλεη λα είλαη αλζεθηηθή ζηνλ πφλν, δελ θνβήζεθε πνηέ ην
λεξφ, αληηζέησο ην ιαηξεχεη θαη θνιχκπεζε ακέζσο ζηε
ζάιαζζα. Γηεθδηθεί απηά πνπ ζέιεη κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν,
καζαίλεη φκσο εχθνια λα είλαη επγεληθή θαη λα αθνχεη. Δίλαη
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πνιχ θνηλσληθή, έρεη θαιή επαθή ζρεδφλ κε φινπο ηνπο
αλζξψπνπο, αγαπάεη πνιχ ηα παηδηά, εθδειψλεη ηα αηζζήκαηά
ηεο, καο θηιάεη θαη καο αγθαιηάδεη ζπρλά, ηεο αξέζεη λα
δσγξαθίδεη θαη λα μεθπιιίδεη βηβιία κηιψληαο γηα απηά πνπ
βιέπεη θαη ιαηξεχεη ην ρνξφ. Γελ δείρλεη λα ελζνπζηάδεηαη κε
ηελ ηειεφξαζε, αληηζέησο ζέιεη λα παίξλεη ηα θηλεηά ηειέθσλα,
λα κηιάεη ζην ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη λα βιέπεη θνκπηνχηεξ ,
θάηη πνπ θαη εγψ επίζεο δελ είρα θαηαθέξεη λα πεξηνξίζσ θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κνπ. Δπίζεο απηφ πνπ αμίδεη λα
εηπσζεί είλαη ε εμαηξεηηθή επηθνηλσλία πνπ έρνπκε θαη νη δπν
γνλείο καδί ηεο αθφκα θαη κέζα απφ έλα βιέκκα! Φαίλεηαη λα
θαηαιαβαίλεη κέρξη πνχ είλαη ηα φξηα πνπ ηεο ζέηνπκε σο γνλείο
ρσξίο λα δπζαξεζηείηαη ηδηαίηεξα θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα
είλαη έλα παηδάθη πνπ δελ καο θνπξάδεη πέξα απφ ηελ
θπζηνινγηθή θνχξαζε πνπ έρεη έλα παηδί. Καη ζε απηφ ην
ζεκείν έρσ ηελ αίζζεζε φηη θξχβεηαη έλα αθφκα κπζηηθφ ηεο
Πξνγελλεηηθήο αγσγήο. Κάλεη δειαδή απφ ηελ κηα πην εχθνιν
ην κεηέπεηηα έξγν ησλ γνληψλ πάλσ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ
, αιιά θαη ην παηδί είλαη πην έηνηκν λα δερζεί ηελ κεηέπεηηα
αγσγή πνπ ζα πάξεη. Δάλ ζέινπκε λα είκαζηε άλζξσπνη ζε
δηαδηθαζία εμέιημεο θαη εμαλζξσπηζκνχ θαη λα δήζνπκε ζε
θνηλσλίεο πνπ ιέγνληαη πνιηηηζκέλεο, λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα
κείλνπκε ζην επίπεδν κηαο απιήο θαη ηπραίαο δηαηψληζεο ηνπ
είδνπο. Γελ πξέπεη λα κείλνπκε ζηελ άπνςε πνπ άθνπγα απφ
πνιιέο γπλαίθεο, φηαλ παξαθνινπζνχζα ηελ πξνγελλεηηθή
αγσγή, φηη ε θχζε μέξεη πνιχ θαιά ηη θάλεη θαη δελ ρξεηάδεηαη
θακία γλψζε. Ζ απάληεζε ζε κηα ηέηνηα άπνςε είλαη φηη:
βέβαηα, ε θχζε μέξεη, αξθεί ν άλζξσπνο-γνληφο λα κελ ραιάζεη
ην έξγν ηεο κε ηελ αηαμία ηεο θπζηθήο θαη ςπρηθήο δσήο ηνπ: κε
ηα δειεηήξηα θαη ηηο ειιείςεηο ηεο ηξνθήο ηνπ… θαη ηηο
νξκφλεο: δειεηήξηα ηεο ηαξαγκέλεο ςπρηθήο ηνπ δσήο. Ο
άλζξσπνο ηφζν πξνγελλεηηθά φζν θαη κεηαγελλεηηθά δέρεηαη
κηα κεγάιε επίδξαζε απφ ην πεξηβάιινλ , επίδξαζε πνπ άιινηε
είλαη ζεηηθή θαη άιινηε αξλεηηθή κε πνιιέο δπζηπρψο
επηβιαβείο ζπλέπεηεο ζηε δσή ησλ παηδηψλ. Απηφ είλαη ην
κήλπκα ηεο Νέαο Δπηζηήκεο ηεο Δπηγελεηηθήο. Με μερλάκε
πνηέ φηη ην δσληαλφ παξάδεηγκα γηα ην θάζε παηδί είλαη νη ίδηνη
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νη γνλείο. Γη απηφ θαη ε Πξνγελλεηηθή Αγσγή είλαη κηα γλψζε
πνπ πξέπεη λα δηαδνζεί εηδηθά ζηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη λα
εληαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε φια ηα παηδηά απφ κηθξή
ειηθία λα έρνπλ πιήξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηη ζεκαίλεη ε θξάζε
γίνομαι γονιόρ θαη ζπλεπψο ε απφθαζή ηνπο πέξα απφ ηελ
επηζπκία λα ζέινπλ παηδηά θαη νηθνγέλεηα, λα είλαη απφιπηα
ζπλεηδεηή θαη κε πιήξε επίγλσζε, φηη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
ραξνχκελα, πγηή θαη ρσξίο αλαζθάιεηεο παηδηά, ζα πξέπεη λα
έρνπλ πξνεηνηκαζζεί θαηάιιεια αθνχ ην κεγάιν ηνπο έξγν ζα
μεθηλήζεη ήδε απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο. Ο Θεφο έθηηαμε
πξψηα ηνλ παξάδεηζν θαη κεηά έθηηαμε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δχα.
‟απηφ αθξηβψο ζπλίζηαηαη θαη ε Πξνγελλεηηθή Αγσγή.
Πξνηξέπεη ην δεπγάξη πξψηα απ‟ φια λα θηηάμεη έλαλ κηθξφ
παξάδεηζν αγάπεο, ζεβαζκνχ θαη αιιεινθαηαλφεζεο θαη ζε
απηφλ ηνλ παξάδεηζν, λα θέξνπλ θαη λα αλαζξέςνπλ πνιχ
ζπλεηδεηά ηελ λέα δσή.

