
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

κ. COLWYN THEVARTHEN  

ΜΕ ΘΕΜΑ : 

“Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ : 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΑ 

ΒΡΕΦΗ” 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ, 8 Μαρτίου 1996



ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Η επιστήµη, συνήθως, χάνει αυτό που η κοινή λογική θεωρεί σηµαντικό. Αυτό 
είναι το τίµηµα που πληρώνουµε για την ακρίβεια και τη συστηµατική αξιοπιστία της 
επιστηµονικής αλήθειας. Σε µια κουλτούρα που ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται για το 
σύνολο των φαινοµένων, από τα άτοµα της ύλης µέχρι τους γαλαξίες, και που στους 
καιρούς µας προσδοκά να ερµηνεύσει τον ίδιο τον εγκέφαλο, ένα µεγάλο µέρος του 
µυστηρίου της φύσης παραµένει αθέατο. Ενώ η αναζήτηση µας στρέφεται προς τα έξω και 
προσπαθούµε - µε νέες τεχνικές και µηχανές - να κατανοήσουµε αντικείµενα και 
διαδικασίες σε ανεξερεύνητες περιοχές της φύσης κι ενώ φτάσαµε να συζητούµε τα 
δεδοµένα µε όλο και πιο εξειδικευµένη γλώσσα, ίσως δεν καταφέραµε να αντικρύσουµε µε 
ειλικρίνεια ο ένας τον άλλο ή και τον ίδιο µας τον εαυτό. 

Υπάρχουν ερωτήµατα για την καθηµερινή, διαλογική ζωή που η επιστήµη της 
ψυχολογίας φαίνεται απρόθυµη να θέσει, ενώ οι νέες γνωστικές επιστήµες µπορεί να 
κάνουν αυτά τα ερωτήµατα ακόµη δυσκολότερα. Πώς αναγνωρίζουµε και 
συναισθανόµαστε ο ένας τον άλλο ; Πώς κοινωνούνται οι παρορµήσεις και οι αυθόρµητες 
διαθέσεις της ατοµικής µας συνείδησης ; Ποιοι είναι οι oρώντες και οι κριτές που 
κατοικούν στη σκέψη µας όταν είµαστε µόνοι ; Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να 
κατακτούν τόσο εύκολα τη διαπροσωπική κατανόηση ; 

Προσπάθησα, αυτές τις ανείπωτες δυνάµεις της σκέψης και της επικοινωνίας να 
τις αποκαλύψω και να τις θέσω κάτω από τη λεπτοµερή επιστηµονική εξέταση, 
παρατηρώντας από κοντά τις πρώτες προσπάθειες των βρεφών για ανθρώπινη 
επικοινωνία, σε µια περίοδο που δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη η γλώσσα, που οι 
συναισθηµατικές αντιδράσεις είναι άµεσες και ουσιαστικά ελεύθερες από κάθε µαθηµένη 
κοινωνική σύµβαση και που η δύναµη του σώµατος είναι πολύ µικρή για να επιδράσει 
πάνω στον υλικό κόσµο. 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

Το πρόβληµα του δηµόσιου και του ιδιωτικού διαλόγου έχει δύο όψεις: τη δι-
υποκειµενική και την ενδο-υποκειµενική, ή όπως τις αποκάλεσε ο Ρώσος ψυχολόγος 
Vygotsky, µια δια-νοητική/δια-ψυχική και µια ενδο-νοητική/ενδο-ψυχική, µε άλλα λόγια 
τα ψυχικά βιώµατα και τη νόηση που µοιραζόµαστε δηµόσια µε τους άλλους και τις 
σκέψεις και τα βιώµατα που ιδιωτικά υπάρχουν µέσα µας. 

Όταν είµαστε ξύπνιοι, το παιχνίδι των ιδεών και της κατανόησης, αυτό δηλαδή 
που γεµίζει την καθηµερινή ζωή µας, περνά και παίζεται εύκολα από το ένα κεφάλι στο 
άλλο. Βλέπουµε τους ανθρώπους που δρουν, ανθρώπους που φαίνεται να είναι σε 
κατάσταση εγρήγορσης, µέσα σε- έναν κόσµο κατανοητό γι' αυτούς και για µας. 
Εκδηλώνουν συγκινήσεις, που στη στιγµή, µπορούν να επηρεάσουν τα δικά µας



ορµέµφυτα και τις δικές µας συγκινήσεις. Από τη φύση µας, κατανοούµε µε συµπάθεια 
την εσωτερική ζωή ο ένας του άλλου. Ζώντας µαζί, οικοδοµούµε µια κοινή ιστορία ζωής. 
Τα µηνύµατα αυτής της συναίσθησης των σκοπών, της επίγνωσης και της συγκίνησης 
δηµιουργούνται, διαχέονται, δοκιµάζονται και ανακλώνται στη ροή της εκφραστικής 
συµπεριφοράς. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο η κοινωνία µας είναι οργανωµένη. Με 
αυτό τον τρόπο δοµείται το νόηµά της, τα δε παράγωγα της συνεργασίας µας βρίσκονται 
παντού γύρω µας : στη γλώσσα, στα τεχνικά και αρχιτεκτονικά έργα, στις επιστηµονικές 
θεωρίες, στα πιστεύω , στις τελετουργίες και στους θεσµούς. 

Μέσα στον καθένα από µας υπάρχει µια αυτόνοµη πηγή σκέψεων και συγκινήσεων 
που χαρακτηρίζεται από µια συνέπεια προς τον εαυτό της και αναδύεται σαν ολότητα, 
γεννώντας έναν ρυθµό, στον οποίο οι κινήσεις και οι αισθήσεις όλων των µερών του 
σώµατος µας υπακούουν σε έναν ενιαίο χρόνο και προσανατολίζονται σε έναν ενιαίο 
χώρο. Προφανώς τα κίνητρα που γεννούν αυτή τη συνεκτική υποκειµενικότητα είναι 
κοινά σε όλους µας και αντανακλώνται ανάµεσα µας στη δι-υποκειµενικότητα. 
Συµπαθούµε και αλληλοκατανοούµε ο ένας τον άλλο επειδή έχουµε την ίδια µορφή, επειδή 
κινούµαστε µε συνταιριασµένους ρυθµούς και επειδή µοιραζόµαστε πολλές άλλες 
εµπειρίες και αξιολογήσεις εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης. Πάνω από όλα στη συνάντηση 
προσώπου µε πρόσωπο αναγνωρίζουµε την ανθρωπιά µας στην υφή, στο "πνεύµα" των 
πράξεων µας. 

Την ίδια στιγµή που συµµετέχουµε στα συναισθηµατικά δρώµενα, στο διάλογο 
µιας συζήτησης και στη συνεργασία µε τους άλλους ανθρώπους, έχουµε κι ένα στοχαστικό 
ενδιαφέρον µέσα µας, προς ή µε τους ίδιους τους εαυτούς µας γι' αυτό που συζητούµε -
µια δραστηριότητα που οι ψυχολόγοι ονοµάζουν ατοµική "νοηµοσύνη" µε µια δική της 
εσωτερική "προσωπικότητα". Το προσωπικό επιχείρηµα ή αφήγηµα εξακολουθεί να 
υφίσταται ωθούµενο από τα συναισθήµατα ακόµη κι όταν κοιµόµαστε, στα όνειρα µας. 
Όταν σκεφτόµαστε φαίνεται ότι κάθε εικόνα, σκοπός ή επιχείρηµα είναι ανοιχτά σε µία 
εξονυχιστική εξέταση από µια συνείδηση, έναν συνδιαπραγµατευτή στη γλώσσα, έναν 
σύντροφο και αφηγητή στην εµπειρία κι έναν σύµµαχο ή αντίπαλο στην περιπέτεια. 

Πιστεύω, ότι αυτή η δυναµική του διαλόγου, ανεξαρτήτως αν γίνεται ανάµεσα σε 
δυο κεφάλια ή µέσα στο κεφάλι µας, είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό των ανθρώπινων 
όντων, µια ιδιότητα της εγκεφαλικής µηχανής, που εξελίχθηκε για να υπηρετήσει τη 
συνεργατική διάχυση του νοήµατος σε µια κοινωνία συνειδήσεων. Η έρευνα στα βρέφη 
έχει δείξει, ότι αυτός ο διάλογος, όσο περίτεχνος και αν γίνει ως αποτέλεσµα εξάσκησης 
και διδασκαλίας κι όσο κι αν κωδικοποιηθεί σε σύµβολα και εµπλουτισθεί µε το 
γλωσσικό ένδυµα, πηγάζει ως αυθόρµητη λειτουργία ενός νου που αναζητά συντροφιά κι 
όχι ως µαθηµένη κοινωνική δεξιότητα ή λεξιλόγιο. Με αυτή την ευρύτερη έννοια, θεωρώ 
τον διάλογο ως το ουσιαστικό θεµέλιο της ανθρώπινης επιδεξιότητας να δηµιουργούµε 
και να µαθαίνουµε µια "κουλτούρα" - επιδεξιότητα που είµαστε σίγουροι πλέον ότι 
κανένα άλλο είδος δεν κατέχει. Πιστεύω ότι η γλώσσα και η λογικότητα δεν προκαλούν 
αλλά υπηρετούν και επεκτείνουν τη διαλογική έκφραση της σκέψης. Γνωρίζουµε τις ιδέες



των συντρόφων µας µέσω µιας άµεσης επίγνωσης κι αυτό καθρεπτίζεται, στον τρόπο που 
σκεφτόµαστε µε τον ίδιο τον εαυτό µας. 

ΤI ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΒΡΕΦΗ 

Αυτή η θεωρία για τον ανθρώπινο νου - η θεωρία της έµφυτης δι-
υποκειµενικότητας - προέρχεται από την εξέταση των διαλόγων των βρεφών. Εξ ορισµού, 
τα βρέφη δεν οµιλούν. Συνεπώς, οι αποδείξεις που µας παρέχουν είναι παραγλωσσικής 
φύσεως ή άλλες, εκτός της γλώσσας. Καταγράφω µε ποιο τρόπο τα βρέφη από τη στιγµή 
της γέννησης διερευνούν και "ανα-κρίνουν" τις σκέψεις των άλλων προσώπων και πώς 
αναπτύσσονται οι ικανότητες τους για διάλογο. Οδηγούµαι στο συµπέρασµα ότι είναι στη 
φύση του ανθρώπινου διαλόγου, οι µετέχοντες - οποιασδήποτε ηλικίας - να κάνουν κάτι 
που τα βρέφη ήδη έχουν καταφέρει. 

Η παραδοχή αυτού του γεγονότος, που βασίζεται σε ερευνητική µαρτυρία για το 
πώς τα βρέφη συνεισφέρουν και απαντούν στο διάλογο, έχει βαθύτατες συνέπειες στην 
ψυχολογία. ∆εν πιστεύω ότι µπορούµε να ερµηνεύσουµε αυτή τη συµπεριφορά µε τις 
καθιερωµένες ιδέες περί νοηµοσύνης και γνωστικής διαδικασίας ή µε αναφορά στο τι 
µπορεί να µάθει ένα µοναχικό, υπολογιστικό µυαλό, ένα λογικό σύστηµα ή ένα νευρωνικό 
δίκτυο, µε το να λύνουν προβλήµατα που εµπεριέχουν χειρισµό αντικειµένων µε τα 
οποία δεν µπορούν να συνδιαλεχθούν ή χρησιµοποιώντας σύµβολα που αναπαριστούν 
στοιχεία της φυσικής συνείδησης ως αφηρηµένες αξίες ή λειτουργίες σε ένα σύµπαν χωρίς 
συναίσθηση. Άλλωστε, αυτή η αφελής ανθρώπινη συναίσθηση δεν είναι απλώς ένα 
αναδυόµενο παράγωγο ενός µαθηµατικά περίπλοκου δυναµικού συστήµατος του 
εγκεφάλου και του σώµατος κατ' αναλογία ενός οποιουδήποτε άλλου περίπλοκου 
δυναµικού συστήµατος, όπως π.χ. τα σύννεφα της καταιγίδας, η φωτιά ή οι ωκεανοί. 

Για να κατανοήσουµε τον πρωτογενή διάλογο πρέπει να ανακαλύψουµε τα κίνητρα 
του και για να το επιτύχουµε αυτό θα πρέπει να ανατρέξουµε στην ιδιόµορφη ιστορία της 
ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου µέσα στο ανθρώπινο σώµα, πριν από τη γέννηση. 
Η µορφογένεση του σώµατος και των µελών του καθώς και η χαρτογράφηση του σχήµατος 
του σώµατος στα νευρωνικά δίκτυα, όπου αναδύονται τα κίνητρα και η αίσθηση του 
ψυχολογικού χρόνου για να δείξουν το µονοπάτι της µελλοντικής εµπλοκής µε το 
περιβάλλον, συνιστούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της νοηµοσύνης και γι' αυτές 
γνωρίζουµε πολύ λίγα πράγµατα. Επιπλέον, πρέπει να διαµορφώσουµε µια ξεκάθαρη 
αντίληψη για το πώς τα κίνητρα που δηµιουργούνται στον ανθρώπινο εγκέφαλο µπορούν 
να ικανοποιηθούν µέσα στη δυναµική εµπλοκή τους µε τα κίνητρα των άλλων 
ανθρώπινων εγκεφάλων και ποια είναι η αντιστοιχία της σωµατικής µορφής τους και του 
χρόνου προκειµένου να υπηρετήσουν τη ζωή. 

Βλέπω το µονοπάτι που οδηγεί από το αθώο, κοινωνικό νεογέννητο στον ενήλικα 
οµιλητή, ως µια σειρά θαυµαστών µετασχηµατισµών. Το αναπτυσσόµενο ανθρώπινο 
βρέφος µοιάζει µε έναν ψυχολογικό "µάγο" που εκ των προτέρων προβλέπει τη γνώση



που αργότερα θα µαθευτεί, παντοδύναµο στο να θέτει στόχους πέρα από τις φυσικές του 
δυνατότητες και ευέλικτο στην αλλαγή ρόλων. Είναι πιο ακριβές και έντιµο να 
παρουσιάσω την ερευνητική µαρτυρία ως µια ιστορία ανακάλυψης, δεδοµένου ότι η 
άγνοια και η έλλειψη επιστηµονικών µοντέλων που θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν αυτό 
που παρατηρούµε, είναι πολύ µεγάλες. Κάποια εσωτερική δραστηριότητα στο βρέφος 
είναι αυτή που του υπαγορεύει τι να δει, τι να οσφρανθεί και τι να ακούσει, τι να 
πλησιάσει και να αγγίξει, σε ποια κατεύθυνση των φαινοµένων να στοχεύσει και να 
επιζητήσει µια ενοποιηµένη συνείδηση - φαινοµένων που σύντοµα θα φέρουν πιο 
συγκεκριµένες πληροφορίες για το πώς πρέπει να διαµορφωθούν οι πράξεις και οι ρυθµοί 
τους - και τι είδους πρόσωπο να είναι µέσα στη συντροφιά των άλλων προσώπων. 

ΠΩΣ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 

Γύρω στις έξι εβδοµάδες µετά από µια τελειόµηνη κύηση, οι γονείς σηµειώνουν ότι 
το βρέφος τους έχει αναπτύξει µια οξύτερη εγρήγορση και µια ικανότητα για πιο έντονη 
προσοχή και προσήλωση. Τα µάτια του, που κινούνται µε τρόπο δραστήριο και 
αλµατώδη, τώρα σταµατούν απευθύνοντας µια πρόσκληση στην οποία κανένας 
ευαίσθητος και υποµονετικός άνθρωπος δεν µπορεί να παραµείνει αδιάφορος. Όταν το 
βρέφος αναγνωρίσει ότι έγινε βλεµµατική επαφή, καρφώνει µε ένταση τα συνοφρυωµένα 
µάτια του κι ακούει προσεκτικά, µε το σαγόνι προς τα κάτω, και έκφραση απορίας στα 
χείλη του. Ακριβώς στην κατάλληλη στιγµή, παύει η συνοφρύωση κι ένα χαµόγελο 
φωτίζει όλο του το πρόσωπο. Ο χαρούµενος γονέας, που του ανακοινώνει την 
ευχαρίστηση του µε µελωδικό λόγο, µε χαµόγελο, µε διάπλατα ανοιχτά τα µάτια και 
υψωµένα τα φρύδια, παίρνει σαν απάντηση ένα κου (coo) µαζί µε ένα σύµπλεγµα 
χειρονοµιών και προσπαθειών για οµιλία, συµπεριφορές που αποζητούν διάλογο. Αυτή 
είναι η στιγµή που παρατηρούµε την πραγµατικά ανθρώπινη επαφή. Το βρέφος 
συµµετέχει µε µια µορφή συµπεριφοράς απόλυτα προσαρµοσµένη στις συνδέουσες τα δύο 
πρόσωπα νοητικές καταστάσεις και µε αυτό τον τρόπο γίνεται σύντροφος σε ένα ρυθµό 
ερωτήσεων, προσφωνήσεων και απαντήσεων, συµφωνιών και αµφιβολιών. Οι 
δυνατότητες αυτής της αλληλεπίδρασης φαίνονται αναρίθµητες, γιατί οι δύο σύντροφοι 
πολύ πρόθυµα κατανοούν ο ένας τις ορµές του άλλου και επιδεικνύουν την κατανόηση 
αυτή µε ακριβή και αµοιβαίο συντονισµό. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι ένα βρέφος, 
µόλις δύο µηνών, συµµετέχει σε τέτοιες συνδιαλλαγές εκφράσεων µε έναν δεκτικό 
ενήλικα, σε µια περίοδο που τα αντικείµενα προκαλούν στο βρέφος ελάχιστο ενδιαφέρον, 
ενώ τα χέρια του είναι ακόµη αρκετά αδύναµα για να τα αδράξουν και να τα εξερευνήσουν 
αποτελεσµατικά. 

Πριν από 30 περίπου χρόνια ήµουν µέλος µιας µικρής οµάδας µε τον Jerome 
Bruner στο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών στο Harvard και τότε αρχίσαµε να 
καταγράφουµε αυτές τις συµπεριφορές. Λίγο αργότερα - χωρίς να το γνωρίζουµε - η 
Mary Catherine Bateson, λίγα χιλιόµετρα πιο πέρα, έκανε την ίδια ανακάλυψη, σε ένα



χώρο που δεν µπορούσαµε να φανταστούµε, στο εργαστήριο ηλεκτρονικής του 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Αυτό είναι ένα από τα αστεία µέρη της 
ιστορίας που σας διηγούµαι, γιατί στο ίδιο µέρος - στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Μασαχουσέτης - για µια δεκαετία περίπου, ένας γλωσσολόγος υπήρξε ηγέτης µιας 
επανάστασης στη θεωρία της γλωσσικής ανάπτυξης, µιας θεωρίας που δεν προέβλεπε κι 
ούτε άφηνε τόπο στη βρεφική επικοινωνία που ανέφερα µόλις πριν. Ο Noam Chomsky 
ισχυρίστηκε ότι εµείς οι άνθρωποι γεννιόµαστε µε έναν έµφυτο εγκεφαλικό µηχανισµό 
ειδικευµένο στην εκµάθηση της γλώσσας, αλλά ήταν βέβαιος ότι οι συµπεριφορές του 
πρώτου χρόνου της ζωής - τότε που το βρέφος είναι ένα µη οµιλούν ον - δεν είχαν καµιά 
σχέση µε τη γραµµατική της γλώσσας. Σε αυτό το στάδιο, λέει ο Chomsky και οι 
υποστηρικτές του, ο ιδιαίτερος στον άνθρωπο Μηχανισµός Απόκτησης της Γλώσσας 
είναι ανενεργός και "περιµένει" για να αναλύσει τις πραγµατικές λέξεις. Η Bateson όµως 
σκέφτηκε ότι το βρέφος κάτω του ενός έτους, ήδη εξασκούσε τα κίνητρα για τη γλώσσα. 

Η Μary Catherine Bateson, γλωσσολόγος και ανθρωπολόγος µε ενδιαφέροντα στο 
χώρο της ηθολογίας και της τελετουργίας, είναι κόρη δύο ανθρωπολόγων µε παγκόσµια 
φήµη, της Margaret Mead και του Gregory Bateson. Την εποχή εκείνη είχε γίνει, πρόσφατα, 
η ίδια µητέρα και µελετούσε τις µη λεκτικές συµπεριφορές όταν παρατήρησε ότι, κατά τη 
διάρκεια αυτού που ονόµασε "πρωτοσυνοµιλία", τα κίνητρα της µητέρας και του βρέφους 
υπηρετούν την καθοδήγηση της χαρακτηριστικής για το είδος µας προσαρµοστικής 
µάθησης. Αυτή η µάθηση, ισχυρίσθηκε, οδηγεί στις κοινωνικές σχέσεις, στις συµβατικές 
συµπεριφορές, στις τελετουργίες, στα νοήµατα και στη γλώσσα, που διέπονται από 
κανόνες. Πιστεύω ότι η ανακάλυψη της "πρωτογλώσσας" από την Βateson ήταν ένα 
εύρηµα που άξιζε το Βραβείο Νobel στο χώρο µιας νέας επιστήµης που θα µπορούσε να 
ονοµαστεί επιστήµη της Ανθρώπινης Φύσης - βήµα κατά την άποψης µου τόσο 
σηµαντικό όσο και το πρώτο βήµα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Και τούτο γιατί µε το 
βήµα αυτό διανύθηκε µια τεράστια απόσταση επιστηµονικού και φιλοσοφικο-
γλωσσολογικού σκεπτικισµού και πραγµατοποιήθηκε µια νέα προσγείωση σε έναν 
παράξενο τόπο για την ψυχολογία, παρ' όλο που ο τόπος αυτός και οι περιγραφόµενες 
συµπεριφορές ήταν απολύτως οικείες στις µητέρες και τους πατέρες οπουδήποτε 
γεννιούνται βρέφη. Πολλοί σύγχρονοι γλωσσολόγοι και ψυχολόγοι δεν έχουν κάνει ακόµη 
αυτό το ταξίδι. 

Μέχρι το 1980 είχε πια επιβεβαιωθεί µέσα από την έρευνα ότι τόσο οι µητέρες όσο 
και τα βρέφη συνεισφέρουν στις "πρωτοσυνοµιλίες" µε πολύ λεπτές και ευφυείς µορφές 
εκφράσεων, αν και µε κανένα τρόπο δεν είχε γίνει αποδεκτό από όλους εκείνους που 
γρήγορα ανέλαβαν να ερµηνεύσουν τις συµπεριφορές αυτές. Η χρονική αλληλουχία των 
συναλλαγών µητέρας-βρέφους έχει ακρίβεια κλασµάτων δευτερολέπτου, οι δε εκφράσεις 
των βρεφών οργανώνονται σε φράσεις, όπως συµβαίνει στη λεκτική επικοινωνία. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 ανακαλύφθηκαν τα οικουµενικά προσωδιακά 
χαρακτηριστικά της οµιλίας των µητέρων προς τα βρέφη τους, επιβεβαιώθηκε το εύρηµα 
της νεογνικής µίµησης, αν και δεν έλλειψε η αποφασιστική αντίσταση από ορισµένους



πειραµατιστές, οι οποίοι επέµεναν να µειώσουν τη µιµητική συµπεριφορά των νεογνών σε 
στερεότυπες ψυχοφυσικές αντιδράσεις προκαλούµενες από ειδικά ερεθίσµατα. Οι µελέτες 
των βρεφικών συγκινησιακών επιδράσεων εξαιτίας της διακοπής ή διατάραξης της 
µητρικής συµπεριφοράς στις πρωτοσυνοµιλίες, το πάγωµα δηλαδή του µητρικού 
προσώπου, εµπλούτισαν τη γνώση µας ως προς τις έµφυτες, αυθόρµητες παρορµήσεις της 
µητέρας και του βρέφους. Τα δεδοµένα από τις µελέτες για τη µάθηση των εµβρύων, 
ιδιαίτερα της φωνής της µητέρας και των ιδιαίτερων προσωδιακών χαρακτηριστικών της 
οµιλίας της ενδυνάµωσαν την πεποίθηση ότι τα βρέφη θα µπορούσαν να διακρίνουν και 
να αντιδράσουν κατάλληλα στην πρωτοσυνοµιλιακή κατάσταση και πριν από τη γέννηση 
τους. 

Παρόλη τη συγκοµιδή αυτής της πλούσιας και προσοδοφόρας περιόδου έρευνας, οι 
λεπτοµέρειες της πρωτοσυνοµιλιακής συµπεριφοράς δεν έχουν ακόµη περιγραφεί 
επαρκώς και θα ισχυριζόµουν ότι δεν έχουµε συλλάβει ακόµη το πλήρες νόηµα της. Θα 
χρειαστούν χρόνια για να καταλάβουµε την πλήρη σηµασία των δυναµικών ευαισθησιών 
και της εκφραστικής λεπτότητας της συνεισφοράς του βρέφους σε ένα διαπροσωπικό 
γεγονός που µπορεί να διαρκεί πέντε δευτερόλεπτα. Ωστόσο, ως αποτέλεσµα 
υποµονετικών αναλύσεων από έναν αριθµό αναπτυξιακών ψυχολόγων και 
ψυχογλωσσολόγων, µπορούµε να προσδιορίσουµε κάποιους από τους κανόνες που 
διέπουν τις πρωτοσυνοµιλίες. 

Η χρονική αλληλουχία έχει χαρακτηριστικά που γνωρίζουν πολύ καλά οι µουσικοί 
και οι ποιητές. Από τη στιγµή που το βρέφος ηλικίας δύο µηνών έχει ρυθµίσει την έναρξη 
της επαφής, η βασική µονάδα έκφρασης φαίνεται να είναι ένας κύκλος διέγερσης και 
χαλάρωσης, που διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και που µπορεί να οδηγήσει το 
βρέφος σε µία διαδοχή από χαµόγελα και φωνούλες, εναλλάξ µε τη µητέρα, σε ένα αργό 
ρυθµό adagio. Η µητέρα ανταποκρίνεται επαναλαµβάνοντας σύντοµες εκφράσεις µε φωνή 
µέτριου ύψους, σε ίσα διαστήµατα, µε απαλή φωνή, τραγουδιστούς τονισµούς και απλό 
ιαµβικό µέτρο. Αυτή η οµιλία που τώρα ονοµάζεται "διαισθητική µητρική οµιλία" ή 
"βρεφικά προσανατολισµένη οµιλία" έχει ίδια χρονική αλληλουχία και παλµό σε πολύ 
διαφορετικές µεταξύ τους γλώσσες. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος οµιλίας που τα 
βρέφη διδάσκουν στους ενήλικες. Επιπλέον γενικά και οι δύο γονείς χρησιµοποιούν 
παρόµοιο µελωδικό λόγο για να µεταφέρουν στο βρέφος διαφορετικά διαπροσωπικά 
µηνύµατα ανακούφισης, χαράς, διαφωνίας, κ.λ.π. Οι εκφράσεις των βρεφών και οι 
διαισθητικές απαντήσεις της µητέρας συγκροτούνται από τις ίδιες χρονικές µονάδες, 
όπως τις συλλαβές, τις λέξεις και τις φράσεις της καθηµερινής κουβέντας µεταξύ 
ενηλίκων. Όπως συµβαίνει στη συνδιαλλαγή των ενηλίκων, και το βρέφος και η µητέρα 
συνδέουν τις κινήσεις των χεριών µε τις εκφράσεις του προσώπου και τους κυµατισµούς 
των φωνών τους. 

Παρά τις µαρτυρίες που τώρα έχουµε γι' αυτήν την αρχική ανθρώπινη επικοινωνία, 
σε διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες, υποστηρίζεται ακόµα από πολλούς κοινωνικούς 
επιστήµονες -ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους- ότι αυτό που αποκαλούν



η "εµφάνιση" της κατανόησης και η εκφραστική νοηµοσύνη στα βρέφη όταν 
αλληλεπιδρούν µε πρόσωπα, είναι µία παρακινούµενη από ροµαντισµό ψευδαίσθηση, το 
προϊόν µίας επιθυµητής σκέψης και µίας προκατειληµµένης παρατήρησης. Αυτές οι 
κατηγορίες είναι περιβεβληµένες από το κύρος ενός συστήµατος πεποιθήσεων που 
διατείνεται πως είναι ηθικά αναγκαίο, πολιτικά ορθό και σηµαντικό για µία λογική και 
αποδεκτή θεώρηση του κόσµου. Η αρνητική αυτή θέση τους οδηγεί να υποθέσουν ότι η 
φαινοµενικά αµερόληπτη εναλλαγή σειράς στους διάλογους µητέρας-βρέφους δεν είναι 
παρά το αποτέλεσµα της γλωσσικής ωριµότητας της µητέρας και του υψηλού µορφωτικού 
επιπέδου, επηρεασµένο σηµαντικά από πολιτιστικά πρότυπα ή συµβάσεις της κοινωνικής 
συµπεριφοράς και, πιθανώς, χαρακτηριστικό της φλύαρης, "ακαδηµαϊκά" 
προσανατολισµένης, εγγράµµατης ∆ύσης. Η "συµµετοχή" του βρέφους δεν είναι τίποτε 
παραπάνω από µία ευαισθησία σε συγκεκριµένα σήµατα, από µία ικανότητα ρύθµισης 
της εγρήγορσης µε την εµφάνιση της µητέρας, τη φωνή και το άγγιγµα της, και από µια 
δυνατότητα να µαθαίνει γρήγορα το παιχνίδι των καθορισµένων πολιτιστικά 
διαδικασιών. Η µητέρα κινεί τα νήµατα και το βρέφος απλώς φαίνεται να 
ανταποκρίνεται οικιοθελώς. 

Είναι όµως τώρα αποδεδειγµένο από ακριβείς παρατηρήσεις ότι τα παραπάνω 
είναι µια ψευδής θεωρία, κρυµµένη µέσα σε ένα πλαίσιο αλήθειας. Είναι µέρος µίας 
παγκόσµιας άποψης της ανθρώπινης υπόστασης που πρέπει να αµφισβητήσουµε. 
Πράγµατι, υπάρχουν τώρα στη διάθεση µας µαρτυρίες ότι οι ανθρώπινες δι-υποκειµενικές 
ικανότητες είναι παρούσες πριν από τη γέννηση και µπορούν αµέσως να ενεργοποιηθούν 
κατά τη στιγµή της γέννησης. Ένα σηµαντικό τεστ της αυτόνοµης ικανότητας των βρεφών 
για παιχνίδι συνοµιλίας είναι να τοποθετήσουµε δύο βρέφη πρόσωπο µε πρόσωπο και να 
παρατηρήσουµε αν µπορούν να συνοµιλήσουν δίχως τη βοήθεια του ενήλικα. Αυτό 
ακριβώς έκανε ο Geraldo Fiamenghi στο Εργαστήριο µου. ∆ιαπίστωσε ότι τα βρέφη 
αναγνωρίζουν το ένα το άλλο σαν πρόσωπα και γρήγορα εµπλέκονται σε µία πνευµατώδη 
και συχνά πολύ κωµική ανταλλαγή εκφράσεων χρησιµοποιώντας όλα τα µέρη του 
σώµατος τους. Συχνά δοκιµάζουν τη µίµηση σαν έναν τρόπο βελτίωσης ή σαν έλεγχο της 
επαφής, ακριβώς όπως κάνουν οι ενήλικες όταν συναντούν ένα βρέφος. 

ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 

Πριν από 15 χρόνια, υπέρηχοι σε αγέννητα βρέφη αποκάλυψαν τη ζωή των 
εµβρύων που ουδέποτε είχαµε δει. Ήταν σαν µία συνάντηση µε ένα εκπληκτικό πλάσµα 
στα βάθη του ωκεανού που το παρατηρούσαν εξερευνητές από ένα υποβρύχιο 
εφοδιασµένο µε φώτα. ∆ύσπιστοι γιατροί παρατήρησαν µία χαριτωµένη σκοπιµότητα 
στον τρόπο που τα έµβρυα κινούν τα άκρα τους, στον τρόπο που αναπνέουν, που 
καταπίνουν το υγρό, που χαµογελάνε και κινούν τα µάτια τους συγχρονισµένα, σαν να 
βλέπουν, µασάνε, ακόµα βυζαίνουν και το δάκτυλο τους , και κολυµπάνε γυρίζοντας, 
κάνοντας πιρουέτες και τούµπες. Αυτά που παρατηρούσαν δεν ήταν οι αναµενόµενοι



τυχαίοι, µικροί και µεγάλοι σπασµοί ή οι αντανακλαστικές προσαρµογές τµηµάτων ενός 
άψυχου καρτεσιανού αυτόµατου. Φαινόταν να είναι σκόπιµες πράξεις προσαρµοσµένες σε 
µία µελλοντική ζωή όπου, σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, θα υπάρχει µεγαλύτερο 
πεδίο δράσης. 

Ένα έµβρυο βιώνει τη φωνή της µητέρας του φιλτραρισµένη, σαν να ακούγεται 
µέσα από έναν τοίχο , ενώ το αγέννητο βρέφος είναι ικανό να µάθει την οµιλία της τους 
τελευταίους µήνες της εγκυµοσύνης έτσι ώστε αµέσως µετά την γέννηση αυτή είναι 
γνώριµη και προτιµάται σε σχέση µε τις φωνές άλλων γυναικών. Όταν παρουσιάστηκαν 
στο βρέφος οι φωνές δύο γυναικών µέσα από δύο ακουστικά, το νεογνό κοίταξε προς το 
µέρος του ακουστικού που ακουγόταν η φωνή της µητέρας. Όταν µία µητέρα χαιρετά το 
νεογέννητο της η στοργική φωνή της τού είναι ήδη γνωστή. Το νεογέννητο µπορεί να 
αναγνωρίσει ακόµα κι ένα ποίηµα που είχε απαγγείλει η µητέρα του κατά τη διάρκεια 
της κύησης ή ένα κοµµάτι µουσικής που αυτή συχνά τραγουδούσε ή της άρεσε να ακούει 
στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Οι µαρτυρίες είναι σαφείς. Αντίθετα µε την κλασική ιδέα 
ότι η γέννα είναι το ξεκίνηµα µιας ζωής µε εντελώς διαφορετικές συνθήκες έτσι που το 
νεογέννητο είναι εντελώς αµήχανο, χαµένο σε αυτό που ο William James φαντάστηκε πως 
πρέπει να είναι µια µεγάλη, λαµπερή, πολύβουη και πολύχρωµη σύγχυση - περιτυλιγµένο 
µε εικόνες και ήχους, δίχως κατανόηση και χωρίς νόηµα- το νεογέννητο δεν είναι τόσο 
διαφορετικό από το έµβρυο, ούτε είναι χαµένο στο χάος και στην αδυναµία. 

Οι κινήσεις του νεογέννητου δεν είναι σαν τον χορό µίας µαριονέττας που κρέµεται 
από σχοινιά. Το βρέφος µπορεί να κάνει αρµονικές, γεµάτες χάρη κινήσεις, βελτιώνοντας 
τις εύκολα και πετυχηµένα. Ο συντονισµός µεγάλου αριθµού µυών και σηµείων του 
σώµατος υπάρχει, αν και οι ενέργειες του, οι προσπάθειες του να περπατήσει ή να φτάσει 
να αρπάξει κάτι είναι πολύ αδύναµες για να έχουν κάποιο πρακτικό αποτέλεσµα. Είναι 
προδροµικές µιας εµπρόθετης ζωής, ουσιαστικές αναφορικά µε το σχήµα της µελλοντικής 
ανάπτυξης. Ο συντονισµός αυτού του δραστήριου όντος θα πρέπει να βρίσκεται στον 
πυρήνα ενός καλά συνδεµένου εγκεφάλου, στον οποίο τα σχήµατα των αναδυόµενων 
δραστηριοτήτων διατηρούνται µέσα σε σκόπιµα πρότυπα που έχουν προσδιορισµένους 
στόχους στο χώρο και στο χρόνο. 

Η ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΙΜΗΣΗ: ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το 1973 µια νεαρή Ελληνίδα, ψυχολόγος και µητέρα, βρήκε µία συµπεριφορά 
τελείως αντίθετη µε τις θεωρίες που είχαν προάγει γνωστές αυθεντίες της ψυχολογίας, 
συµπεριφορά η οποία, αν και είχε καταγραφεί, είχε επανειληµµένως αγνοηθεί. Ανέφερε 
ότι πολύ νεαρά βρέφη µπορούσαν να µιµηθούν εκφράσεις του προσώπου, φωνοποιήσεις 
και χειρονοµίες. Η Όλγα Μαράτου έκανε αυτή την ανακάλυψη και ο µαθητής της Γιάννης 
Κουγιουµουτζάκης ακολούθησε µε µία εκτεταµένη έρευνα των µιµήσεων µε νεογνά 
ηλικίας 10-45 λεπτών µετά από τελειόµηνο ή πρόωρο τοκετό. Με ευαίσθητες µελέτες,



που λάµβαναν υπόψη τους τη διάθεση και τον αργό τρόπο σκέψης των νεογνών ως 
προσώπων, ο Κουγιουµουτζάκης απέδειξε ότι τα νεογέννητα µιµούνται για να 
επικοινωνήσουν, και το επιβεβαίωσε µε µιά άλλη διαχρονική µελέτη βιντεοσκοπώντας 
παιχνίδια µιµήσεων ανάµεσα στις µητέρες και τα βρέφη τους στο περιβάλλον του 
σπιτιού. Βρέθηκε ότι οι µητέρες µιµούνται πιο συχνά τα βρέφη από ότι τα βρέφη τις 
µητέρες, γεγονός που φανερά βοηθά το βρέφος να αισθάνεται τη συµπάθεια της 
επαφής ανάµεσα τους. Η Νίνα Κοκκινάκη έχει ερευνήσει σε διαχρονική και 
διαπολιτισµική µελέτη τις φυσικές µιµήσεις που λαµβάνουν χώρα στο παιχνίδι των 
πατέρων και των µητέρων µε τα βρέφη τους, ηλικίας κάτω των έξι µηνών , στο 
Εδιµβούργο και στην Κρήτη, στο περιβάλλον του σπιτιού. Μέχρι στιγµής η ανάλυση 
δείχνει, ότι οι πατέρες στην Κρήτη µιµούνται περισσότερο από τις µητέρες, και ότι οι 
γονείς στη Σκωτία ενδεχοµένως είναι διαφορετικοί στις µιµητικές επικοινωνίες µε τα 
βρέφη τους. 

Ένας Αµερικανός ερευνητής, ο Andrew Meltzof, µετά το εύρηµα της Μαράτου, 
έκανε πειράµατα για να δείξει ότι τα νεαρά βρέφη γεννιούνται ικανά να αντιλαµβάνονται 
τα σώµατα των άλλων προσώπων όπως και τα δικά τους και ότι θυµούνται µοιρασµένα 
παιχνίδια µιµήσεων τα όποια έχουν παίξει τις πρώτες µέρες. 

∆εν γνωρίζουµε τον εγκεφαλικό µηχανισµό που αναγνωρίζει και αναπαράγει τις 
κινήσεις έκφρασης κατά τη νεογνική και βρεφική µίµηση, αν και υπάρχουν πρόσφατα 
ευρήµατα από τη φυσιολογία που µπορούν να µας δώσουν κάποιες νύξεις για τις 
ουσιαστικές νευροκυτταρικές συνιστώσες του µηχανισµού αυτού. Η ερευνητική µαρτυρία 
του Κουγιουµουτζάκη για την επικοινωνιακή φύση της νεογνικής µίµησης θα µας 
βοηθήσει να αναγνωρίσουµε τόσο τους ερεθισµούς που την υποστηρίζουν και τη 
µορφοποιούν όσο και τα κίνητρα ή τα συναισθήµατα που την κατευθύνουν και 
καταδεικνύουν το ρόλο της στην ανάπτυξη περισσότερο εύκαµπτων συναλλαγών που 
εµφανίζονται τους επόµενους µήνες, συµπεριλαµβανοµένων και των πρωτοσυνοµιλιών. 
Η έρευνα της Κοκκινάκη επιβεβαιώνει ότι κάθε σχέση είναι ξεχωριστή από την αρχή. 

ΤΟ ΕΜΦΥΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Καθώς οι µητέρες και τα βρέφη κοιτάζονται στα µάτια εκφράζουν µεταβατικές 
συγκινήσεις τις οποίες όλοι µας αναγνωρίζουµε τόσο εύκολα όσο και τα χρώµατα. Οι 
εκφράσεις του βρέφους δείχνουν τις εκτιµήσεις του για την επαφή που έχει µε τη µητέρα 
του, συγκινήσεις σχηµατοποιηµένες µέσω ενός ειδικού κώδικα που έγινε γνωστός από το 
έργο του ∆αρβίνου "Η Έκφραση των Συγκινήσεων στον Άνθρωπο και τα Ζώα". Ο τίτλος 
του έργου του ∆αρβίνου δηλώνει ότι όλοι µας γνωρίζουµε και αναγνωρίζουµε τις 
συγκινήσεις και πράγµατι αυτό συµβαίνει. Ο ∆αρβίνος έκανε µια πρωτοποριακή συλλογή



φωτογραφικής µαρτυρίας που δείχνει ότι τα βρέφη έχουν τα ίδια βασικά συναισθήµατα 
που διαθέτουν και οι ενήλικες όλων των "φυλών". 

Οι συγκινήσεις στον εγκέφαλο επηρεάζουν την επιλογή των αντιληπτικών στόχων, 
των πράξεων που πρέπει να ακολουθήσουν και του υλικού της µάθησης. Η συναλλαγή των 
συγκινήσεων ανάµεσα στη µάνα και το βρέφος της έχει γι' αυτό το λόγο δύο λειτουργίες. 
Ανάµεσα στους δύο επικοινωνούντες συντρόφους η συναλλαγή των συναισθηµάτων 
ελέγχει τη δυναµική επιτυχία ή αποτυχία της εµπλοκής του ενός µε τον άλλο - τον δεσµό 
προσώπου µε πρόσωπο. Όπως λέει ο Daniel Stern, η µητέρα και το βρέφος επικοινωνούν 
µέσω της "συνήχησης" των συναισθηµατικών µελωδιών που εκφράζονται στις κινήσεις 
έκφρασης του ενός προς τον άλλο. Επιπλέον, µέσα σε κάθε κεφάλι οι συγκινήσεις 
κατευθύνουν τη συνείδηση για το τι θα αντιληφθεί και τι θα θυµηθεί - τον δεσµό 
υποκειµένου προς το αντικείµενο. Με το συνδυασµό των δύο αυτών λειτουργιών, οι 
εκφράσεις των συγκινήσεων φέρουν τις εµπειρίες των δύο προσώπων σε µια ευθύγραµµη 
διάταξη, έτσι που να καθίσταται δυνατή η αλληλοδιερεύνησή τους προκειµένου να 
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά ο ένας προς τον άλλο. Μια τρίτη λειτουργία των 
συγκινήσεων, που σχετίζεται µε τις ανάγκες του σώµατος, είναι η µόνη που οι 
παραδοσιακές θεωρίες είχαν προσδώσει στα βρέφη. Ενώ δεν θέλω να αρνηθώ τις 
ουσιαστικές λειτουργίες της ευχαρίστησης και του πόνου στη ρύθµιση ζωτικών 
καταστάσεων, λόγοι χρόνου δεν επιτρέπουν τη θεώρηση αυτής της ρύθµισης στην 
παρούσα οµιλία. 

Το βρέφος προσδοκά και εξαρτάται από τα θετικά συναισθήµατα της µητέρας του, 
γεγονός που µαρτυρείται από την κατάσταση εκείνη όπου οι µητρικές αντιδράσεις 
εµποδίζονται ή σταµατούν. Η διερεύνηση αυτού/του φαινοµένου έγινε µε ένα πολύ 
αποτελεσµατικό τεστ από τον Edward Tronick στη Βοστώνη και από την Lynne Murray 
στο Εδιµβούργο. Κατά την επικοινωνία µητέρας-βρέφους ζητήθηκε από τη µητέρα να 
κρατήσει ακίνητο το πρόσωπο της και να µην κάνει καµιά κίνηση για ένα µε δύο λεπτά 
ενώ παράλληλα κοίταζε το βρέφος της. Το δίµηνο βρέφος αµέσως έδειξε σηµάδια 
στενοχώριας, σαφή και οργανωµένα σινιάλα λύπης ή θυµού και αποφυγής της µητέρας, η 
οποία πρόδωσε την αµοιβαία συµπάθεια τους. Μετά που η µητέρα αρχίζει πάλι να 
συνοµιλεί και να προσπαθεί να ηρεµήσει το βρέφος της, που το δυσαρέστησε εξαιτίας της 
οδηγίας των ψυχολόγων, για µερικά δευτερόλεπτα υπάρχει µια ψυχρότητα ανάµεσα τους. 
Το βρέφος αποσύρεται για κάποιο χρόνο. Όµοια ήταν τα αποτελέσµατα που είχαµε στην 
έρευνα όπου η µητέρα και το βρέφος επικοινωνούσαν µέσω τηλεόρασης, και στη συνέχεια 
δείξαµε στο βρέφος ένα λεπτό µαγνητοσκοπηµένης επικοινωνίας µε τη µητέρα του. Η 
τεχνική αυτή αναπτύχθηκε από την Lynne Murray στο Εδιµβούργο µετά τις οδηγίες του 
Hanus Papousek, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όµοια πειράµατα στο Μόναχο. Η 
µαγνητοσκοπηµένη µητρική συµπεριφορά που δείχνουµε στο βρέφος δεν το απατά και 
σύντοµα (εξαιτίας της αποτυχίας διαλογικών συγχρονισµών, εναλλαγής σειράς, κλπ) 
στεναχωριέται και αποσύρεται, επειδή, όπως στην κατάσταση του παγωµένου µητρικού



προσώπου, αντιλαµβάνεται ότι η µητέρα που βλέπει στην οθόνη δεν είναι µια ζωντανή 
αντιδρούσα στο ίδιο παρουσία, 

Ο Tronick, η Murray αλλά και η Tiffany στο Μαϊάµι έχουν αποδείξει ότι, όταν 
µια µάνα υποφέρει από κατάθλιψη, όπως µερικές φορές συµβαίνει για λίγες 
εβδοµάδες µετά το στρες και την ένταση του τοκετού, και αδυνατεί να εκφράσει τα 
συναισθήµατα της στο παιδί της, το βρέφος δεν προσκολλάται και δεν πλησιάζεται 
εύκολα. Εάν δεν υπάρξει βοήθεια στη µητέρα για την εγκαθίδρυση της επικοινωνιακής 
σχέσης µε το βρέφος της και παράλληλα ούτε αυτή ούτε το βρέφος µπορούν να "µπουν" σε 
κάποια άλλη σχέση, τότε η βρεφική συναισθηµατική απόσυρση µπορεί, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, να επηρεάσει αρνητικά και για αρκετό χρόνο την ψυχολογική ανάπτυξη του 
βρέφους. Από την άλλη πλευρά η φυσικά εκφραζόµενη γονεϊκή αγάπη µαζί µε τις 
ανάλογες βρεφικές αντιδράσεις είναι πολύ ισχυρές και ικανές να αντέξουν σε ποικίλες 
περιστάσεις. Η ψυχολόγος Ζαΐρα Παπαληγούρα στη συγκριτική ερευνά της έχει 
καταγράψει και αναλύσει πρωτοσυνοµιλίες και παιχνίδια γονέων µε τα νεαρά βρέφη τους 
- βρέφη που ήρθαν στη ζωή µέσω της σύγχρονης αναπαραγωγικής τεχνολογίας και βρέφη 
που συλλήφθηκαν µε φυσιολογικό τρόπο. Τα αποτελέσµατα της φαίνεται να δείχνουν ότι 
τα βρέφη που ήρθαν στη ζωή µέσω της σύγχρονης αναπαραγωγικής διαδικασίας 
αναπτύσσονται το ίδιο καλά µε τα άλλα παρά τη στρεσογόνο περίοδο που πέρασαν οι 
γονείς τους πριν τη σύλληψη και τον τοκετό τους. Αυτό που µετρά είναι η υγεία των 
σχέσεων γονέων και βρεφών και οι σχέσεις του βρέφους και των γονέων µε άλλα 
αγαπηµένα πρόσωπα παρά το πώς έχει συλληφθεί το βρέφος. 

ΠΩΣ ΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΙΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΥΝ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Οι πρωτοσυνοµιλίες έχουν περιγραφεί σαν ένας χορός και σαν αυτοσχεδιασµός 
ενός µουσικού ζευγαριού. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ξεκάθαρα µία αρµονική 
ανταλλαγή σηµαντικών µηνυµάτων όπου οι εναλλαγές του διαλόγου της έκφρασης 
ρυθµίζονται µε λεπτότητα από τους κύκλους των συναισθηµάτων. Κάθε συνοµιλητής σε 
ένα διάλογο δείχνει διακυµάνσεις επιθυµίας προκειµένου να γίνει κατανοητός ή να 
εκτιµηθεί και καθένας εκπέµπει πολλά ανεπαίσθητα σήµατα επιβολής και ανησυχίας, 
δούναι και λαβείν. Ανάµικτα σήµατα ντροπαλότητας, αλαζονείας, απέχθειας, ντροπής και 
εκστατικής χαράς οδηγούν σε µία ποιότητα σχέσης καθαρή, στο πόσο πρόθυµος είναι κάθε 
συνοµιλητής να γίνει κοινωνός νέων ιδεών και πόσο καθένας εύχεται να αναλάβει την 
αρχηγία ή να ακολουθεί. 

Τα συναισθήµατα των βρεφών και το επίπεδο εγρήγορσης ή δραστηριότητας 
εξαρτάται από το ποιος είναι ο συνοµιλητής. Ένα οικείο, αγαπηµένο πρόσωπο γρήγορα 
αποκτά πρόσβαση στις παιχνιδιάρικες επιθυµίες του βρέφους. Ένας ξένος ή ένα οικείο 
αλλά ανυπόµονο και καθόλου συµπαθητικό πρόσωπο προκαλεί µία απάντηση πιο 
προσεκτική ή ειλικρινά αποτρεπτική ή πιθανώς µία διαµαρτυρία. Είναι ξεκάθαρο πως



αυτή η περιπλοκότατα των βρεφικών διαθέσεων της εµπιστοσύνης και της καχυποψίας 
δεν είναι πρωταρχική για την κάλυψη των αναγκών της άνεσης και της φροντίδας. Μία 
εποικοδοµητική σχέση είναι υπό διαπραγµάτευση όπου αποκτώνται κοινές εµπειρίες. 

Ο ψυχολόγος των βρεφών και ψυχίατρος Daniel Stern µας έχει προτρέψει να µην 
είµαστε ικανοποιηµένοι µε οποιαδήποτε στατική περιγραφή των κατηγοριοποιηµένων 
συναισθηµάτων, όπως είναι η χαρά, ο θυµός, ο φόβος, η απέχθεια, αλλά να αναζητήσουµε 
και τους νόµους των "συναισθηµάτων ζωτικότητας" που ρυθµίζουν διάλογους, παιχνίδια 
κ.λ.π. και να εξετάσουµε χωριστά τα συναισθήµατα σχέσεων, που αναφέρονται 
συγκεκριµένα στο πώς αισθανόµαστε για τα άλλα πρόσωπα, τα οποία µπορεί να 
συµπαθούµε ή να αντιπαθούµε, να εµπιστευόµαστε ή να δυσπιστούµε, να αγαπάµε ή να 
µισούµε. Τα βρέφη σίγουρα εκπέµπουν όλην αυτή την γκάµα συναισθηµάτων. 
Χρησιµοποιούν τα συναισθήµατα µε τρεις τρόπους: για να ρυθµίσουν τον σωµατικό 
εαυτό (στην άνεση και στην ταλαιπωρία, στην αρρώστια και στην υγεία), για να 
αξιολογήσουν αντικείµενα (τα άψυχα φαινόµενα που παρατηρούν, εξερευνούν και 
χρησιµοποιούν) και για να διαµορφώσουν σχέσεις µε πρόσωπα µαθαίνοντας, έτσι, µαζί 
τους. 

Με τον Stern έχουµε εντυπωσιαστεί από τα µετασχηµατιζόµενα µε γρήγορους 
ρυθµούς συναισθήµατα που παρουσιάζονται στη µουσική, στο δράµα και σε όλων των 
µορφών τα παιχνίδια. Ο Stern αναφέρεται στους "δυναµικούς συναισθηµατικούς 
φακέλους" όπου η µητέρα και το βρέφος εξερευνούν τη σχέση τους και το βρέφος αποκτά 
µία αύξουσα αίσθηση του εαυτού του στις συχνά επαναλαµβανόµενες µορφές των 
παιχνιδιών και χαιρετισµών της µητέρας. Οι αντιδράσεις των βρεφών στο παιχνίδι µε 
έχουν διδάξει ότι το µυαλό µας γεννά και ανταποκρίνεται στις "αφηγήσεις αισθηµάτων" 
που µας συνοδεύουν µέσα από µεταβαλλόµενες καταστάσεις ενδιαφέροντος, έκπληξης, 
αµφιβολίας, ικανοποίησης και πεποίθησης. Αυτές είναι εµφανείς στη µουσική και στις 
ποιητικές ή ρητορικές πτυχές της γλώσσας και µπορούν να µελετηθούν στα τραγούδια της 
µητέρας και στα ρυθµικά παιχνίδια µε το βρέφος της. 

Οι µελετητές των πολιτισµών που στηρίζονται στις προφορικές παραδόσεις, 
γνωρίζουν ότι η απαγγελία ποιητικών και µελωδικών αφηγήσεων, µε κορυφαία την 
Οδύσσεια, είναι αλησµόνητη. Όλοι θυµόµαστε τα παιδικά τραγούδια και τα στιχάκια, 
ακόµα και την παραδοσιακή ποίηση που µας υποχρέωναν να απαγγείλουµε στο σχολείο. 
Πιστεύω πως παρόµοιες συνθέσεις αισθηµάτων και εµπειριών είναι που αποτελούν τον 
θεµελιώδη ιστό που βρίσκεται στη βάση της συνοχής των γλωσσικών µηνυµάτων πάνω 
στις οποίες ένας άπειρος αριθµός δεδοµένων µπορεί να καταγραφεί και να αναφερθεί και 
από τις οποίες οικοδοµούνται τα επιχειρήµατα και τα κατηγορήµατα Αυτό που κάνουν 
τα υποκείµενα στα αντικείµενα ή σε άλλα υποκείµενα, πώς αναγνωρίζονται τα πράγµατα 
και τα υποκείµενα και τους προσδίδονται ιδιότητες και αξίες, πότε και πού γίνονται οι 
πράξεις ή πώς κατευθύνονται ή κατευθύνονταν, όλα αυτά και πολλά άλλα 
σηµατοδοτούνται από τους ρυθµούς και την προσωδία του "προσώπου", της "πτώσης", 
της "έγκλισης", του "χρόνου" της οµιλίας, µέσα στη µορφολογία και το συντακτικό των



λέξεων οποιασδήποτε γλώσσας. Τα βρέφη δε µιλούν, αλλά µπορούν να απαντήσουν ως 
ειδήµονες σε παρόµοιες µορφές µουσικού παιχνιδιού µε ποιητικό λόγο και να τις 
συνδέσουν µε την αυξανόµενη γνώση του κόσµου. 

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ 

Από τη στιγµή που διαπιστώθηκε ότι τα βρέφη ήταν ικανά για το δι-υποκειµενικό, 
πρωτο-συνοµιλιακό παιχνίδι µε τις µητέρες τους, αρχίσαµε να µελετούµε συστηµατικά την 
ανάπτυξη της συµπεριφοράς των δύο συντρόφων. Βρήκαµε πως τα κίνητρα των βρεφών 
"ξεδιπλώνονταν" από εβδοµάδα σε εβδοµάδα, σύµφωνα µε κάποιο φιλόδοξο πρόγραµµα. 
Στους τρεις µήνες, το πρόσωπο της µητέρας τραβούσε λιγότερο το ενδιαφέρον του και το 
βρέφος συχνά έστρεφε µακριά το βλέµµα του από το µητρικό, διαλογικά 
προσανατολισµένο βλέµµα της για να περιπλανηθεί σε πιο µακρινά και πεζά γεγονότα. 
Καθώς το σώµα µεγάλωνε, η δύναµη της στάσης του σώµατος αυξανόταν και το βρέφος 
κρατούσε όρθιο το κεφάλι προσανατολίζοντας το, µαζί µε τα µάτια, µε αποφασιστικότητα, 
προσπαθώντας να φτάσει και να πιάσει αντικείµενα µε αυξανόµενη δύναµη και 
αποτελεσµατικότητα. Αυτή η πρόοδος συνοδεύτηκε στα βρέφη 3-4 µηνών από µία 
παιγνιώδη περιέργεια στην εµφάνιση, στην εξαφάνιση και στην κίνηση των πραγµάτων. 
Έτσι, οι πρωτοσυνοµιλίες διακόπτονται από τις εξερευνήσεις και η µητέρα πρέπει να 
αλλάξει την τακτική της. 

Αυτή η εξέλιξη προκαλεί την περιέργεια της προσεκτικής µητέρας για το εστιακό 
σηµείο ενδιαφέροντος του βρέφους. Τώρα, νέα παιχνίδια αναπτύσσονται µε τα 
αντικείµενα να κινούνται και να εξαφανίζονται. Το ίδιο το σώµα του παιδιού γίνεται 
παιχνίδι που δίνει ευχαρίστηση µε το κούνηµα, το τίναγµα και τις κλωτσιές. Σύντοµα, η 
ρυθµική κίνηση των χεριών και των ποδιών γίνεται ο τρόπος µε τον οποίο το βρέφος 
ελέγχει τους ήχους και τις δονήσεις των αντικειµένων που κουδουνίζουν ή τους χτύπους 
των αντικειµένων που χτυπούν µεταξύ τους. Οι σύντροφοι µιµούνται και βοηθάνε αυτές 
τις προσπάθειες, µε επαναληπτικά σωµατικά-παιχνίδια που περιέχουν ψυχική ευφορία 
και εκπλήξεις πειράγµατος. Ίσως όµως, οι πιο σηµαντικές πηγές διασκέδασης σ' αυτήν 
την περίοδο παιχνιδιού να είναι τα τραγούδια, "οι µουσικές και χορευτικές εκτελέσεις" 
που η µητέρα επινοεί για να τραβήξει την προσοχή του βρέφους της, το γεµάτο έκπληξη 
χαµόγελο αναγνώρισης και, στη συνέχεια, την χαρούµενη συµµετοχή. 

Εδώ και καιρό, καταγράφουµε τα "µητρικά τραγούδια" σε πολλές γλώσσες, καθώς 
και τη συµµετοχή των βρεφών. Τα βρέφη άνω των 4 µηνών έχουν προτίµηση σε ρυθµικές 
µελωδίες µε προβλέψιµους κύκλους τονικότητας και η ενεργός συµµετοχή τους 
αποδεικνύει ότι οι µουσικές φράσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία γι' αυτά. Τα χαρούµενα, 
ρυθµικά τραγούδια που συνοδεύονται από κινήσεις, προκαλούν απαντήσεις µε 
χειρονοµίες και εκφράσεις χαράς, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που µιλά η µητέρα. Η 
Καναδή ψυχολόγος Sandra Trehub χρησιµοποίησε εργαστηριακές δοκιµές προτιµήσεων για 
να αποδείξει ότι τα βρέφη είναι ικανά να διακρίνουν πολλά χαρακτηριστικά της



µουσικής. Εδώ έχουµε µαρτυρίες µηνυµάτων στις χειρονοµίες, στις εκφράσεις του 
προσώπου, και στη φωνή, στα οποία η ανθρώπινη "ψυχή" θα ανταποκριθεί ακόµη και αν 
στο κεφάλι δεν υπάρχει γλώσσα ούτε και η λογική της αναφορά σε οτιδήποτε έξω από την 
"εκτέλεση". Η χαρτογράφηση των ρυθµών και της προσωδίας του τραγουδιού της µητέρας 
και η µέτρηση των µοτίβων του λικνίσµατος της, των τιναγµάτων, τα γνεψίµατα των 
χεριών και τα ελαφρά χτυπήµατα, µας οδηγούν στη γνώση του τι προσελκύει το βρέφος, 
τι το οδηγεί και τι του δίνει ευχαρίστηση. Αποκτούµε µαρτυρίες για το ενδιαφέρον του 
βρέφους σε µία ιστορία ζωτικών συναισθηµάτων, δίχως λέξεις, µία συναισθηµατική 
αφήγηση µε εκφραστική µορφή. 

Ενώ οι πρωτοσυνοµιλίες διαρκούν ελάχιστα δευτερόλεπτα, τα παιχνίδια και το 
µουσικό τελετουργικό που διασκεδάζει τα µεγαλύτερα βρέφη διαρκούν αρκετά λεπτά. Η 
διάρκεια σκέψης του βρέφους επεκτείνεται τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο. Τα βρεφικά 
τραγούδια έχουν ένα συγκεκριµένο ρυθµό και οι στίχοι έχουν ποιητικό µέτρο και µουσικές 
φράσεις. Οι µελωδίες τους οδηγούν σε χαρούµενες ή γεµάτες διέγερση καταλήξεις µε καλά 
ελεγχόµενες αλλαγές τόνου και οµοιοκαταληξίας σε καίρια σηµεία. Τα τραγούδια των 
µητέρων στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Σουηδικά και στα Ελληνικά, έχουν όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Η Elena Longhi, που µαγνητοσκόπησε µητέρες να τραγουδούν και να 
χορεύουν µε τα βρέφη τους, στα Κέλτικα και στα Αγγλικά, βρήκε πως τα βρέφη είναι πολύ 
ικανά στο να συµµετέχουν σε τέτοιας µορφής ρυθµικές επιδείξεις. Για παράδειγµα, 
µπορούν να ταιριάξουν την κίνηση τους στην ανάλογη τονικότητα, να εναρµονιστούν , 
να ακολουθήσουν τον χτύπο, να προβλέψουν µια µουσική "πτώση" και να φωνοποιήσουν 
σε αρµονία µε τον τελικό κυµατισµό µιας φράσης. Βέβαια, η ενεργός ευχαρίστηση τους 
γίνεται αντιληπτή από τη µητέρα, που ανταποκρίνεται συχνά και µε ενθουσιασµό. Τα 
αγαπηµένα τραγούδια και τα ρυθµικά παιχνίδια ή οι χοροί επαναλαµβάνονται πολλές 
φορές για την αµοιβαία απόλαυση τους. Η µητέρα εισάγει το βρέφος στη µουσική που της 
αρέσει περισσότερο, συνήθως δηµοφιλή τραγούδια από το ραδιόφωνο, αλλά η 
ευχαρίστηση του βρέφους είναι αυτή που καθορίζει την επιλογή. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΜΕ "ΑΓΡΙΟ" ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΕΦΗ 
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ 

Το βρέφος στην ηλικία των 6 µηνών σίγουρα έχει ένα ζωηρό και αιχµηρό πνεύµα, 
όταν παίζει - µία αίσθηση χιούµορ που ελέγχει τα συναισθήµατα, προκαλώντας τους 
τροµακτικούς κινδύνους και τις χαρούµενες εκπλήξεις που δηµιουργούνται όποτε δύο 
άνθρωποι ωθούν τις σχέσεις τους στα άκρα. 

Το χιούµορ και το φιλικό πείραγµα ελάχιστα έχουν απασχολήσει την ψυχολογία. 
Είναι δύσκολο να τα προσδιορίσει κανείς γνωστικά, πιθανότατα διότι ευδοκιµούν στο 
αναπάντεχο και, ίσως, γιατί είναι υποκειµενικά ή ηθικά. ∆εν υπάρχουν προτυποποιηµένα 
ερεθίσµατα για το γέλιο ή για την φάρσα σε κάποιο καλό φίλο σαν µία ευχάριστη έκπληξη.



Και τα δύο ενυπάρχουν στην επικοινωνία και της προσδίδουν ποιότητα, είτε σε σχέση 
φιλίας είτε αντιπαλότητας. Ή καλύτερα, δίνουν ποιότητα σε µία ζωντανή σχέση, καλή ή 
κακή. Με δεδοµένη την δυσκολία των ψυχολόγων και των φιλοσόφων να δώσουν µία 
λογική εξήγηση σε οτιδήποτε πνευµατώδες ή αστείο, είναι εκπληκτικό πόσο εύκολα 
εκτιµούν τα βρέφη τα αστεία και τα πειράγµατα της µητέρας τους. Είναι ιδιαίτερα 
παράδοξο ότι µετά τους έξι µήνες τα βρέφη κάνουν συχνά αστεία και αρχίζουν τα 
πειράγµατα. 

Η Vasudevi Reddy έχει κάνει συναρπαστικές περιγραφές της πειραχτικής 
συµπεριφοράς των βρεφών για να αποδείξει ότι τα βρέφη αναπτύσσουν ένα έντονο 
ενδιαφέρον στο να ελέγξουν τι αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι και τι θέλουν να κάνουν. 
Όπως λέει, τα βρέφη δείχνουν να έχουν συναίσθηση όχι µόνο του εαυτού τους αλλά και 
των άλλων. Ο Shigeru Nakano αναφέρει ότι τα βρέφη της Ιαπωνίας, της Σκωτίας, της 
Ελλάδας, είναι επιρρεπή στο καλοπροαίρετο πείραγµα και οι µητέρες γίνονται πολύ πιο 
παιγνιδιάρες για να στηρίξουν αυτή την πλευρά της βρεφικής φύσης. Η Reddy λέει ότι 
καµία από τις σκανδαλιάρικες συµπεριφορές ενός παιχνιδιάρικου βρέφους ή µητέρας δεν 
µπορεί να εξηγηθεί, εκτός και αν δεχτεί κανείς, ότι τα βρέφη παρακινούνται για να 
εξερευνήσουν τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων, ιδιαίτερα των ελάχιστων αυτών 
προσώπων που είναι οικεία και απόλυτης εµπιστοσύνης. 

Στην ερευνά του σχετικά µε το κοκκίνισµα των βρεφών από ντροπή, ο ∆αρβίνος 
παρατήρησε ότι η αµηχανία είναι ένα είδος συµπεριφοράς που αντανακλά την ευαισθησία 
καθενός για τον εαυτό του αλλά και για τον άλλο. Το είδος των αισθηµάτων που προκαλεί 
εξαρτάται από το ποιο είναι το άλλο πρόσωπο και ιδιαίτερα από το πόσο οικείο και 
φιλικό πρόσωπο είναι, δηλαδή, από τη στοργή και την εµπιστοσύνη που εµπνέουν. Η 
Reddy έχει δείξει ότι ένα βρέφος τριών µηνών µπορεί να συµπεριφερθεί µε διφορούµενες 
και ελκυστικές επιδείξεις χαράς, κοιτάζοντας µακριά και χαµογελώντας µε έναν τρόπο 
χαρούµενης ντροπής σε ένα παιχνίδι πρόσωπο µε πρόσωπο, µε κάποιον γνωστό και 
αγαπηµένο ή σε παιχνίδι µε τον καθρέφτη. Με κάποιον ξένο που βρίσκεται δίπλα του ή 
στο πείραµα µε το παγωµένο πρόσωπο της µητέρας που δείχνει εχθρικό, το ίδιο βρέφος, 
αισθανόµενο δυστυχισµένο, αποφεύγει τη µατιά, µε µία έκφραση που θυµίζει ντροπή. 
Αυτή η συναίσθηση του άλλου είναι ηθική αντίδραση που σχετίζεται µε την καλή ή κακή 
ποιότητα της σχέσης µε κάποιον άλλο. ∆ίνει µία αξία σε κάποια στιγµή "συνάντησης" και 
απαιτεί µία ευαίσθητη ανταπόκριση. 

ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

Όσοι µελέτησαν συστηµατικά το παιχνίδι των βρεφών βρήκαν κανόνες και µια 
ερµηνεία για τη θέση του στην ανάπτυξη της βρεφικής σκέψης. Κατά τη δεκαετία του 1980 
το ενδιαφέρον για τις πρωταρχές της γλώσσας και το ρόλο των κινήτρων κατηύθυνε την 
προσοχή των ψυχολόγων στη συντακτική πλευρά των παιχνιδιών και των τραγουδιών.



Για παράδειγµα ο Jerome Bruner ισχυρίστηκε ότι τα "µορφοσυντακτικά" πρότυπα των 
παιχνιδιών µητέρας-βρέφους, όπως το "κου-κου-τσα" αποτελούν σηµαντική 
προπαρασκευή για τις γραµµατικές δοµές της γλώσσας γιατί προσδιορίζουν και συνδέουν 
ποικίλες προθέσεις. Ο κάθε παίκτης µαθαίνει τι να κάνει και πώς να ποικίλει το 
τελετουργικό σύµφωνα µε το τι κάνει ο άλλος. Ο καθένας θυµάται και προβλέπει όχι µόνο 
τις συνέπειες των δικών του πράξεων αλλά και τις κινήσεις που είναι πιθανόν να κάνει ο 
σύντροφος του. 

Όµως, σε ένα καλό παιχνίδι ο παίκτης πρέπει επίσης να παρατηρεί τα 
συναισθήµατα του συντρόφου του µοιραζόµενος στιγµές µεγάλης ευχαρίστησης, έκστασης 
ή δυσφορίας. σε ένα πειραχτικό παιχνίδι της µητέρας, όπου η κορύφωση είναι µια 
εισβολή γαργαλητού, το βρέφος γρήγορα γελά προσδοκώντας ότι η στιγµή του 
πειράγµατος έχει σχεδόν φτάσει. Σύντοµα το βρέφος µπορεί επίσης να µιµηθεί ένα τµήµα 
της πράξης ή να προσποιείται ότι παίζει κάνοντας "κόλπα" που προκαλούν γέλιο στους 
άλλους. Μερικές φορές το βρέφος προσφέρει ένα µαθηµένο κοµµάτι ενός παιχνιδιού σε 
ένα ξένο, όπως το κτύπηµα των παλαµών, για να "σπάσει τον πάγο" σε µια συνάντηση 
που δηµιουργεί αµηχανία. Το βρέφος αρχίζει να έχει την αίσθηση του "εµένα" σε ένα 
κοινωνικό κόσµο που οι πράξεις του θα γίνουν αντικείµενο κριτικής εξέτασης από τους 
άλλους. Το βρέφος συµπεριφέρεται όλο και περισσότερο σαν ένας εκτελεστής που ψάχνει 
ένα εκτιµητικό ακροατήριο. Κάθε χειρονοµία συνιστά πρόσκληση για µια αντίδραση και 
βαθµιαία αυτές οι δεικτικές πράξεις γίνονται σε σχέση µε αντικείµενα ή συµβάντα που 
τραβούν την προσοχή του παιδιού και λαµβάνουν χώρα για να υποδείξουν ένα ενδιαφέρον 
συµβάν ή σαν προστακτικές πράξεις για να ζητήσουν από κάποιον να κάνει κάτι. 

Γύρω στους επτά µε οκτώ µήνες τα βρέφη φαίνεται ότι έχουν περισσότερη αυτο-
επίγνωση σε οτιδήποτε κάνουν, αλλά ακόµη προβληµατίζονται µε τις προθέσεις των 
άλλων. Μετά τους εννιά ή δέκα µήνες το βρέφος αρχίζει να παρατηρεί για να 
εξακριβώσει τι νοµίζει ο σύντροφος του για ένα έργο που πραγµατοποιεί, οι δε 
χειρονοµίες και προφορικές εκφράσεις του συντρόφου εύκολα πλέον προσελκύουν και 
κατευθύνουν το ενδιαφέρον του βρέφους. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένας χώρος στη ροή της 
εναλλασσόµενης προσοχής µεταξύ ενήλικα και βρέφους για να εκφραστούν οι λέξεις και 
να αποκτήσουν νόηµα τα αντικείµενα, οι πράξεις και οι ιδιότητες τους . Αυτός ο χώρος 
ίσως να υπήρχε ήδη στην εναλλαγή σειράς κατά τις πρωτοσυνοµιλίες, µήνες πριν, όταν το 
βρέφος ηλικίας δύο µηνών µπορούσε να δείξει και να χρησιµοποιήσει άλλες εκφραστικές 
χειρονοµίες, καθώς και την "προ-οµιλία" και τα "κου" ως µέρος της απάντησης σε ένα 
σύντροφο που συναισθάνεται. Συχνά, το βρέφος, στο σηµείο αυτό, στρέφει το βλέµµα του 
µακριά από τον σύντροφο ακριβώς όπως κάνουν τα µεγαλύτερα βρέφη για να κοιτάξουν 
το γνώριµο θέµα ενός συνεργατικού παιχνιδιού µε αντικείµενα. Στις συναλλαγές της 
αµοιβαίας προσοχής υπάρχουν ήδη τα σπέρµατα της γλώσσας. 

Κοντά στο τέλος του πρώτου χρόνου, τα βρέφη όχι µόνο καταλαβαίνουν καλύτερα 
τα µηνύµατα των άλλων, αλλά µπορούν και τα ίδια να εκπεµπόµουν σαφέστερα µηνύµατα. 
Η Χριστίνα Παπαηλιού µελετά πώς οι αναφωνήσεις και το βάβισµα, εκφραζόµενα µε



διαφορετικά προσωδιακά πρότυπα, δίνουν φωνητική έκφραση σε ιδέες που τα βρέφη 
θέλουν να µοιρασθούν µέσω της φωνής και των χειρονοµιών. Ο γλωσσολόγος Michael 
Halliday ονόµασε αυτές τις "πράξεις νοήµατος" πρωτογλώσσα. Οι µητέρες κατανοούν 
αυτά τα µηνύµατα, διότι µοιράζονται µε το βρέφος καθηµερινά το ενδιαφέρον για τον 
κόσµο. 

Το αινιγµατικό σύνδροµο του αυτισµού, στο οποίο ένα βρέφος που περπατά όχι 
µόνο δεν καταλαβαίνει εύκολα τους άλλους ανθρώπους αλλά και αδυνατεί να κάνει ένα 
ελεύθερο διάλογο µαζί τους, φαίνεται ότι προέρχεται από την απώλεια των κινήτρων για 
εκµάθηση νοηµάτων. Η ∆έσποινα Παπούδη έχει κάνει µια ερευνητική µελέτη συµβολικού 
παιχνιδιού σε νεαρά αυτιστικά παιδιά που έδειξε πόσο το σύνδροµο επιδρά αρνητικά 
στην ικανότητα για µοίρασµα µιας άποψης και στο βίωµα της αµοιβαίας προσοχής σε 
εύκαµπτες διαπραγµατεύσεις κατανόησης. Η εργασία της µας προσφέρει σαφείς 
υποδείξεις για το πώς οι γονείς και οι δάσκαλοι µπορούν να βρουν ένα τρόπο να 
βοηθήσουν ένα αυτιστικό παιδί να αναπτύξει την επικοινωνία. 

Αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ότι αυτό το σύµπλεγµα υποκειµενικών και δι-
υποκειµενικών κινήτρων στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ο θεµελιώδης µηχανισµός της 
πολιτισµικής και γλωσσικής µάθησης. Οι λέξεις γίνονται αναπόσπαστες από τα 
αντικείµενα, τα πρόσωπα ή τις πράξεις που έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της 
διαπραγµατευτικής αλληλοκατανόησης και τις οποίες τα βρέφη θυµούνται µε τη βοήθεια 
των συναισθηµατικών αξιολογήσεων που προλέγουν τη µελλοντική τους χρήση. Η 
έκφραση των κατηγορηµάτων είναι µία πράξη πληροφόρησης που φυσιολογικά υπάρχει 
στη συνοµιλία. Αντανακλούν τα συναισθήµατα που χρωµατίζουν αυτό το διάλογο, τις 
εντάσεις και τη σύγχυση που ανακύπτουν µεταξύ δύο ή περισσότερων συνειδήσεων και 
ατόµων που αναλαµβάνουν πρωτοβουλία δράσης, καθώς και τις υπαρκτές περιστάσεις 
που διαµορφώνει µία περιβάλλουσα συγκεκριµένη διάταξη των αντικειµένων. 

Η σκέψη είναι µία αφήγηση συναισθηµάτων και οι ιστορικές αφηγήσεις απαιτούν 
συναισθηµατικό πλέγµα της ανθρώπινης κατανόησης. Γι' αυτό το λόγο, τα βρέφη περνούν 
τόσους πολλούς µήνες παίζοντας σε ένα περιβάλλον µητρικού, πατρικού και αδελφικού 
παιχνιδιάρικου, τρυφερού πειράγµατος πριν αρχίσουν να µαθαίνουν τις µεταφορές και τα 
σύµβολα της κουλτούρας τους και πριν ακούσουν για να θυµηθούν και να µιµηθούν τις 
λέξεις που προσδιορίζουν σηµαντικές διακρίσεις για τους κατοίκους ενός περίπλοκα 
διαρθρωµένου κοινωνικού σύµπαντος. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

Ελπίζω το µήνυµα µου να είναι σαφές, ή µάλλον, ελπίζω να έχουµε όλοι καταλάβει 
το µήνυµα του βρέφους και την ευγενή του πρόσκληση. Πιστεύω ότι τα ερευνητικά 
ευρήµατα που σας ανέφερα συνιστούν προετοιµασίες για ένα νέο είδος επιστηµονικής 
ψυχολογίας, µια περισσότερο συµπαθητική ψυχολογία , που δεν ικανοποιείται πλέον µε 
την ενασχόληση µιας καρτεσιανής άσκησης, που φαντάζεται τι λαµβάνει χώρα σε µια



µοναχική κεφαλή που σκέφτεται από µόνη της. Το µυστικό της συνείδησης µας είναι ότι 
πάντα λέει ιστορίες, ψάχνοντας έναν σύντροφο , ο οποίος θα βρει στις ιστορίες αυτές 
ενδιαφέροντα, προκλητικά και χρήσιµα νέα. Η γνώση είναι γνώση µαζί µε κάποιον άλλο, 
είναι γνώση ανάµεσα στα ανθρώπινα µυαλά. 

Στο βαθµό που γνωρίζω, ποίηση σηµαίνει "οικοδόµηση" ή "δηµιουργία" και 
διάλογος σηµαίνει συν-οµιλία. Πιστεύω ότι το βρέφος είναι ένας ποιητής που περιµένει να 
δηµιουργήσει µια ιστορία µε έναν σύντροφο, ένα πρόσωπο που ψάχνει το διάλογο, ένας 
µουσικός που θέλει έναν σύντροφο στο ρυθµό. Τα βρέφη είναι εξοπλισµένα από τη φύση 
να εισέλθουν σε έναν κόσµο που οι συνάνθρωποι τον έχουν γεµίσει µε συµβολικό και 
τεχνικό νόηµα - αυτό που αποκαλούµε "κουλτούρα". Η ανακάλυψη της διαλογικής 
φύσης του βρεφικού νου είναι µια συναρπαστική περιπέτεια που µόλις έχει αρχίσει. 


