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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ, Ο ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΕΜΒΡΥΪΚΟΙ 
ΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Συμβολή στη Δημώδη Μαιευτική και Νεογνολογία κατά τα Μεταβυζαντινά χρόνια 
του Νέου Ελληνισμού (1453-1953) (Δ΄ Μέρος)

Χ.Θ. Οικονομόπουλος1, Α.Χ. Οικονομοπούλου2

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ

Στο προηγούμενο Γ’ Μέρος της μελέτης μας, αναπτύξαμε για τις επιβιώσεις του πλακούντα στη λαϊκή ιατρική 
παράδοση, από τη Μυκηναϊκή εποχή, που πρωταγωνιστούσε η Θεά Ήρα ως Ιάτραινα, Μαία και προστάτιδα του 
Τοκετού, της Λοχείας, του νομίμου γάμου και της ιερότητας της οικογένειας.

Κατά την Ελληνορωμαϊκή Εποχή και τη Βυζαντινή, δεν είχε αναδειχθεί ανατομικώς ο ανθρώπινος πλακούντας. Τότε 
γνώριζαν περισσότερο για τον πλακούντα των θηλαστικών. Ο αρχαίος λ.χ. Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος ήταν και 
αγελαδοτρόφος και Βιολόγος. Είχε γράψει βιβλίο για τον πλακούντα των βοοειδών, και ήταν ο πρώτος που ονόμασε 
τις κοτυληδόνες. Ο Αριστοτέλης γνώριζε πολύ καλά για τον πλακούντα των ζώων, γνώριζε επίσης για το άμνιον, την 
αλλαντοΐδα και το χόριο. Τέλος, ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός, το μόρφωμα με τις μητρικές φλέβες, τα αγγεία, καθώς 
και όλους τους άλλους ιστούς μαζί, τους είχαν προσδώσει το όνομα «Δευθέρα», δηλαδή το σύνολο των ιστών που 
βγαίνει μαζεμένο ολόκληρο από τη μήτρα μετά τη γέννηση του παιδιού, το έλεγαν «Δευτέρα» ή «Υστέρα».

Με την ανατομική δομή του ανθρώπινου πλακούντα και της μήτρας είχαν περισσότερο ασχοληθεί οι Ανατόμοι 
της Αναγέννησης (Εικόνα 1).

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ HARVEY (1453-1628)

Από τους πρώτους που απεικόνισαν εικαστικά τον ανθρώπινο πλακούντα, τους υμένες, το έμβρυο και τη μήτρα 
ήταν ο Leonardo da Vinci (1453-1515) και ο Andreas Vessalius (1514-1554). O δεύτερος εσφαλμένα απεικόνιζε τον 
ανθρώπινο πλακούντα στην πρώτη έκδοση του Άτλαντα, αλλά στη δεύτερη έκδοση τον διόρθωσε (Εικόνες 2, 3).

Στην πραγματικότητα, η «Πλακουντολογία» για τον ανθρώπινο πλακούντα άρχισε μετά την επικράτηση του όρου 
placenda, τον οποίον εισηγήθη ο Realdus Columbus (Εικόνα 4). Ως plucenda εννοούσε το παχύτερο μέρος του ανθρώ-
πινου χορίου ή το τμήμα εκείνο όπου οι εμβρυϊκοί υμένες εμφανίζονταν ενωμένοι. Ο όρος έγινε γενικώς αποδεκτός 
σαν ένας καθαρά τεχνικός όρος για τον ανθρώπινο πλακούντα, που σύντομα επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε και τα 
ανάλογα στοιχεία των άλλων θηλαστικών ζώων. Ο όρος placenda δεν υπήρχε στην Ανατομική βιβλιογραφία προ 
του Columbus (1559). H Λατινική λέξη placenda είναι σύνθετη, από την Ελληνική πλακούς δηλαδή ένα στρογγυλό 
πεπαχυσμένο μόρφωμα και τη Λατινική λέξη Secundinae ή Secundie ισότιμο με το Δεύτερο.

Για την πληρέστερη γνώση του ανθρώπινου πλακούντα εργάσθηκε ο Arantius (1530-1589) στο βιβλίο De Humana 
Foetu (1564). Aυτός ισχυρίσθηκε ότι ο πλακούντας είναι ένα είδος αγγειοβριθούς οργάνου, όπως ο σπλην, που 
είναι προσκολλημένος στο εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας και μεταφέρει θρεπτικά υλικά στο έμβρυο, το οποίο έτσι 
αυξάνεται. Ήταν ο πρώτος που έκανε την ορθή παρατήρηση ότι δεν υπήρχε αγγειακή σύνδεση μεταξύ της μητέρας 
και του εμβρύου. Ο Fubricius ab Aquapenltende (1537-1619) στο βιβλίο του De Formato Foetu 16ου, οκτώ χρόνια 
πριν από το Harvey ισχυρίσθηκε ότι οι αρτηρίες της μητέρας μεταφέρουν πολύτιμο τροφικό υλικό στο έμβρυο. Άλλη 
αξιόλογη μελέτη ήταν αυτή του Spigelium “De Formuto Foetu” (1626).

ANAΨΗΛΑΦΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ

Μετά τον Αριστοτέλη, ο Leonardo da Vinci πίστευε ότι οι φλέβες του εμβρύου δεν τελειώνουν στη μήτρα αλλά 
στον πλακούντα. Η εμβρυϊκή κυκλοφορία δεν είναι συνέχεια αυτής της μητέρας. Αυτό το απέδειξε ο W. Hunter το 
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1794. Ο Willium Harvey (1651) πιστεύει ότι o πλακούντας υπηρετεί πολλές λειτουργίες και γι’ αυτό τον αποκαλούν 
«ενδομήτριο ήπαρ». O John Mayow (1674) ασχολήθηκε με την εμβρυϊκή ανατομική του κυήματος. Πίστευε ότι ο 
πλακούντας εξυπηρετεί πολλές λειτουργίες.

Είκοσι χρόνια αργότερα από τον Harvey, ο Μayows έδειξε ότι οι ενδομήτριοι πνεύμονες προστατεύουν την ανά-
πτυξη του εμβρύου. Ο Dalymle (1842) έδειξε ότι όλη η μάζα του πλακούντα αποτελείται από μικρότερα αγγεία.

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
H «Πλασεντοποίηση», δηλαδή η απαρχή της δημιουργίας του ανθρώπινου πλακούντα, εμφανίζει για τους ερευ-

νητές δύο κύρια χαρακτηριστικά: α) τη μεγάλη ποικιλία των μορφών του, σε σχέση με αυτή των άλλων θηλαστικών. 
Μέχρι προ ολίγων δεκαετιών, η μελέτη του ανθρώπινου πλακούντα γινόταν συγκριτικά με τους πλακούντες των 
άλλων θηλαστικών. Δεν είχε, όμως, γίνει σχετική έρευνα του ανθρώπινου πλακούντα in situ κατά τα διάφορα στά-

Εικόνες 1(α-ν). Ανατομική δομή του ανθρώπινου πλακούντα και της μήτρας όπως περιγράφτηκε από τους Ανατόμους της Ανα-
γέννησης.

κ λ μ ν

Εικόνα 2. Πρώτη έκδοση 
του Άτλαντα Ανατομίας 
από τον Andreas Vessalius, 
όπου απεικονίζεται εσφαλ-
μένα η ανατομία του πλα-
κούντα.

Εικόνα 3. Δεύτερη 
έκδοση του Άτλαντα 
Ανατομίας από τον 
Andreas Vessalius, 
όπου παρουσιάζεται 
διορθωμένη η απεικό-
νιση του πλακούντα.
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δια της ανάπτυξής του κατά την κύηση, παρότι ήταν το 
πλέον προσιτό όργανο στους Μαιευτήρες και β) δεν 
γνώριζαν ότι η «Πλασεντοποίηση», δηλαδή η απαρχή, 
η ανάπτυξη του πλακούντα άρχιζε με την εμφύτευση 
της βλαστοκύστης. Η σαφής γνώση του σταδίου αυτού 
αποτελεί το πλέον λεπτό σημείο για να γίνει κατανοητό 

Εικόνα 4. Τον όρο placenda εισηγήθηκε ο Realdus Columbus. Εικόνα 5. Οι κορυφαίοι Διευθυντές των τμημάτων της Εμβρυ-
ολογίας του Carnegie Institution of Washington, ο Dr G.L. 
Streeter (1917-1940) και ο διάδοχός του, Dr G.W. Corner 
(1940-1955), στα επιτεύγματα των οποίων στηρίχτηκαν 
αργότερα άλλοι ερευνητές για τη μελέτη του ανθρώπινου 
πλακούντα.

Εικόνα 6. Α) Καθ’ έξιν αποβολή εξαιτίας πρόδρομου πλακού-
ντα στον 3ο μήνα της κύησης. Β) Πρόδρομος πλακούντας σε 
δίκερω μήτρα στον 3ο μήνα της κύησης.

Εικόνα 7. Οξεία 
ομφαλίτιδα νεο-
γνού.

Εικόνα 8. «Σπυρόκολος», 
ήτοι κληρονομική σύφιλη 
σε αρτιγέννητο. Διακρίνο-
νται εμφανώς τα συφιλιδικά 
έλκη. Η λέξη «σπυρόκολος» 
αποτελεί λαϊκή έκφραση για 
τα συφιλιδικά κομμιώματα, 
που εμφανίζονταν συνήθως 
στους γλουτούς και στον 
πρωκτό. Την εποχή εκείνη 
δεν γνώριζαν την αιτιολο-
γία της νόσου.

Εικόνα 9. Ομφαλι-
κό κοκκίωμα.



ÈÅÌÁÔÁ  ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ô-2, 2010

102

από τον κάθε ερευνητή που θα θελήσει να μελετήσει και να εμβαθύνει στη γνώση για το αινιγματικό αυτό όργανο 
στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του. Αυτό οφειλόταν στο ότι η στρατιά των ερευνητών, τόσο των παλαιοτέρων 
εποχών, όσο και των νεότερων χρόνων, αδυνατούσαν να παρακάμψουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν κατά τα 
πρωταρχικά στάδια της κύησης στη γυναίκα. Συγκεκριμένα, στερούνταν τις γνώσεις των λεπτών μηχανισμών κατά 
την εμφύτευση της βλαστοκύστης.

Εικόνα 12. Χάρτης Πελοποννήσου. Εικόνα 13. Χάρτης Νομού Ευβοίας. Εικόνα 14. Χάρτης Νομού Φωκίδος.

Εικόνα 15. Χάρτης Νομού Φθιώτιδος. Εικόνα 16. Χάρτης Νομού Τρικάλων.

Εικόνες 10, 11. Κοιλιοσκόπια από το Μουσείο της Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής. Το 4ο κατά σειρά της εικόνας 10 είναι από κέρατο 
βοδιού και οι παραδοσιακές μαίες το αποκαλούσαν «αφουγκραστήρι», γιατί με αυτό άκουγαν με προσοχή τους χτύπους του εμ-
βρύου, και το χρησιμοποιούσαν κυρίως σε περιπτώσεις πρόπτωσης του ομφαλίου λώρου ή περιέλιξης από τον ομφάλιο λώρο.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 1941-2010
Έπρεπε να περάσουν τόσοι αιώνες και να α-

θροισθεί ο μόχθος και ο πνευματικός κόπος τόσων 
ερευνητών, για να διαπιστωθεί το πρώτον από τους 
Hering και Rock το 1941 ότι η απαρχή της δημιουρ-
γίας του πλακούντα στη γυναίκα διέφερε ριζικά από 
εκείνη των άλλων θηλαστικών. Οι ερευνητές αυτοί 
μελέτησαν την πλέον εμπεριστατωμένη ανατομική 
πραγματεία του Wabstern του 1901, που μέχρι τότε 
είχε γραφτεί για τον ανθρώπινο πλακούντα. Αυτό 
το κατόρθωσαν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο από 
το 1956-1970 οι J. Hamilton και J.D. Boyd. Ήδη 
από το 1941 έως και το 1944, οι ερευνητές αυτοί 
ασχολήθηκαν εξολοκλήρου και αποκλειστικά με 
την απαρχή της ανάπτυξης και της λειτουργίας του 
φυσιολογικού ανθρώπινου πλακούντα, στα πρώτα 
κρίσιμα στάδια της εμφύτευσής του, ώστε τα απο-
τελέσματα της έρευνας να είναι περιεκτικότερα σε 
νέα γνώση. Έτσι, πέτυχαν να κατανοήσουν πληρέ-
στερα την ανάπτυξη του ανθρώπινου πλακούντα, 
που παρέμενε ασαφής από τους αρχαίους χρόνους. 
Οι δύο αυτοί ερευνητές Hering και Rock, είχαν 
μελετήσει την ανατομία του ανθρώπινου πλακούντα 
στηριζόμενοι στα επιτεύγματα δύο άλλων κορυφαί-
ων Διευθυντών των τμημάτων της Εμβρυολογίας 
του Carnegie Institution of Washington Dr G.L. 

Streeter και Dr G.W. Corner (Εικόνα 5). Στο περίφημο αυτό Ινστιτούτο, είχαν αναπτυχθεί υπερευαίσθητες τεχνικές 
για την πλέον λεπτή αντίδραση του ωοθηκικού κύκλου.

Επίσης, ένας άλλος παράγοντας για την καθυστέρηση ήταν ότι μέχρι τη δεκαετία του 1970 δεν είχε γίνει καμιά 
αξιόλογη πρωτογενής έρευνα για τον ανθρώπινο πλακούντα in situ, δηλαδή κατά τα πρώτα διαδοχικά στάδια της 
ανάπτυξής του.

Εικόνα 17. Χάρτης Νομού Χαλκιδικής. Εικόνα 18. Χάρτης Νομού Σερρών.

Εικόνα 19. Χάρτης Νομού Πιερίας.
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ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΝΟΣ 
ΝΕΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕEDHAM ΤΟ 1931

Από την εποχή του Harvey (1651) έως τη 
νέα εποχή του Needham (1931) αυξήθηκαν 
κατά πολύ οι γνώσεις μας, αλλά παραμένουν 
πολλά ακόμη να μάθουμε για τον ανθρώπινο 
πλακούντα. Ο Needham, στηριζόμενος στη με-
λέτη του Leishmus το 1876 ότι τα αγγεία στην 
εμβρυϊκή όψη του πλακούντα διαχωρίζονται 
σε μεγάλους κλάδους για να εμπλουτίσουν τον 
πλακούντα με άφθονο αίμα και στη μελέτη του 
Turner το 1879, που έδειξε τη σχέση του Villi 
με τους φλεβώδεις κόλπους, ώστε το αίμα να 
φθάνει στους φλεβώδεις κόλπους με υψηλή 
πίεση, επινόησε ότι μεταξύ των μηχανικών 
αυτών παραγόντων πρέπει να μεσολαβεί μια 
αξιόλογη χημική και ενδοκρινική διεργασία. 
Έτσι, ανέπτυξε τη Χημική Εμβρυολογία του 
ανθρώπινου πλακούντα. Τη θεωρία του αυτή 
την ονομάζει Συγκεντρωτική Θεωρία του 
Needham (1931). Aποτέλεσμα η ύπαρξη ενός 
συστήματος μεμβρανών και ηθμών οι οποίες 
περιβάλλουν το έμβρυο, με σκοπό την υψηλής 
ευαισθησίας μητροεμβρυϊκή λειτουργία. Με 
τον τρόπο αυτό ο πλακούντας αντικαθιστά 
πολλές βιολογικές εργασίες στη λειτουργία 
τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για 
τα ήδη ανώριμα εμβρυϊκά όργανα.

Έτσι, ο πλακούντας προσφέρει στο έμβρυο 
τα εξής:
●  Μεταφέρει το οξυγόνο αντικαθιστώντας του πνεύμονες.
●  Ρυθμίζει το ύδωρ και το pH κατά τις ανάγκες.
●  Παρέχει την αναγκαία καταβολή ενέργειας αντί του εντέρου.
●  Κάνει συνθετική και εκκριτική τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων όπως λ.χ. του κωναρίου (επίφυσης).
●  Αναλαμβάνει αριθμό μεταβολικών και εκκριτικών λειτουργιών που θα έκανε το ήπαρ.
●  Δρα ως αιμοποιητικό όργανο στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 1941-2010
Σήμερα, όλοι οι ερευνητές, είτε είναι Μαιευτήρες είτε Νεογνολόγοι, συμφωνούν ότι η λεπτομερής εξέταση του 

πλακούντα συχνά βοηθάει την ερμηνεία στην περίπτωση του θανάτου ενός αρτιγεννήτου. Την επίγνωση αυτή είχε 
διατυπώσει για πρώτη φορά το 1892 στο Εδιμβούργο ο Ballantyne: «Ένα νεκρό έμβρυο, όταν αποστέλλεται για 
εξέταση στον παθολογοανατόμο, πρέπει αν είναι δυνατόν να συνοδεύεται και από τον πλακούντα ή τον ομφάλιο 
λώρο, ως ένα οργανικό σύνολο που θα βοηθήσει και θα φωτίσει τα αίτια του ενδομήτριου θανάτου». Παρότι πέρασαν 
πάνω από εκατόν είκοσι χρόνια, ακόμα υπάρχει απροθυμία παγκοσμίως από τους Μαιευτήρες να αποστέλλονται 
προς εξέταση όλοι οι πλακούντες στις περιπτώσεις ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου. Αποτέλεσμα αυτής της α-
προθυμίας είναι ότι ακόμα παραμένει ένα αινιγματώδες και συχνά μυστηριώδες όργανο. Στο εξωτερικό άρχισε να 
ευαισθητοποιείται το ιατρικό προσωπικό στον τομέα αυτό και ήδη έχει αναπτυχθεί ένας νέος επιστημονικός κλάδος, 
η «Δυσμορφολογία», για να προλαμβάνεται η κάθε περιγεννητική ανωμαλία. Σήμερα εκδίδεται επιστημονικό περιο-
δικό με το όνομα Placenda, καθώς και συγγράμματα με τον τίτλο Placenda Pathology. Επίσης, οργανώνονται συχνά 
Σεμινάρια και Συμπόσια με θέμα Placenda.

Μέχρι προσφάτως, ο πλακούντας υπό την ευρεία μορφολογική και φιλοσοφική άποψη, αποτελείται από ένα 
σύστημα μεμβρανών, οι οποίες περιβάλλουν το έμβρυο με σκοπό μια εύρυθμη μητροεμβρυϊκή λειτουργία κατά τη 

Εικόνα 20. Χάρτης Νομού Χανίων.
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διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδίως για τα ήδη ανώριμα εμβρυϊκά όργανα του βρέφους.

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΧΩΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (εικόνα 12)
α) Στη Χώρα, στο Μελιγαλά και στην Κυπαρισσία
«Μόλις βγει το «ακόλουθο» (πλακούντας), η μαμή το τεμαχίζει με το ψαλίδι και το θάβει σε μια άκρη της αυλής, 

αφού πρώτα ρίξει μέσα στο λάκκο ζάχαρη. Μετά ρίχνει πάλι ζάχαρη και το παραχώνει καλά επάνω απ’ το χώμα, 
βάζει πέτρες και τσαλιά για να μην το ξεθάψουν τα σκυλιά. Το κομμάτιασμα του «ακόλουθου» το κάνει για να μην 
κλαίει το μωρό και για να μην πάθει η λεχώνα κανένα κακό».

β) Στην επαρχία Καλαβρύτων
«Το «ύστερο» (πλακούντας) το παραχώνουν στα παχνιά για να μη πάθει τίποτε το μωρό. Άμα φουσκώσει το ύστερο, 

τότε πεθαίνει η γυναίκα. Γι’ αυτό πριν το παραχώσουν, το κόβουν κομμάτια-κομμάτια με μπαλτά.»

γ) Στο Νομό Αρκαδίας
«Το ύστερο πρώτα θα το ζεματίσουν με κοχλαστό νερό. Θα το θυμιατίσουν με αλάτι και θυμίαμα και θα το θάψουν 

κάτω από τη σκεπή, ρίχνοντας στο λάκκο μισή χούφτα κριθάρι.»

δ) Στο Νομό Λακωνίας (Μολάοι - Γύθειο)
«Άμα γεννηθεί κορίτσι, η μαμή παίρνει το «λευτέρι» (ύστερο, δευτέρι, στερνό) πλακούντα και το ρίχνει να το 

φάει μια μαύρη σκύλα, λέγοντας «σκύλα και μαυροσκύλα πάρε εσύ το θηλυκό και να μας δώσεις τ’ αρσενικά» και 
ειδοποιεί τον ιερέα να διαβάσει ευχή της «αρρενογονίας», για να κάνει η γυναίκα το επόμενο παιδί αγόρι. Αν όμως 
το νεογέννητο ήταν αγόρι, καλούν τον ιερέα να διαβάσει ευχή, μετά ο σύζυγος δίνει ένα ποτηράκι ρακί στη λεχώνα 
του να το πιει και μαζί με τη μαμή τεμαχίζει τον πλακούντα στα τέσσερα και κάθε κομμάτι το θάβουν στις τέσσερις 
γωνίες του σπιτιού, για να στεργιώσει το σόι τους, για να γίνει νοικοκύρης.»

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (εικόνα 13)
Περιοχή Κύμης - Αυλωναρίου
Όταν γεννηθεί κορίτσι, τυλίγουν τον πλακούντα με ένα τουλοπάνι και το θάβουν στο κατώγι για να μη γίνει «σοκ-

κατσού», δηλαδή γυρίστρα στα σοκάκια. Συνήθως το θάβει η γιαγιά με προσταγή της κυρά-Μαμάς («Άντε χώστε το 
μες στο κατώγι να μη γίνει σοκκατσού»).

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (εικόνα 14 & 15)
Νομός Φωκίδος και Φθιώτιδος
«Όταν η γυναίκα γεννήσει κορίτσι, για να σταματήσει να κάνει άλλα κορίτσια, αφήνουν το «ντύμα», «κτάρι» ή 

«κατάποδο» (πλακούντα) άταφο για να βρωμίσει.»
Έτσι πιστεύουν ότι δεν θα ξανακάνει κορίτσια. Επίσης, μαζεύουν τα απονιψίδια της πεθεράς και τα δίνουν να τα 

πιει η λεχώνα, για να λιώσει κάποια ίσως κύτταρα της πεθεράς. Έτσι, πιστεύουν ότι το επόμενο θα είναι «παιδί», 
δηλαδή αγόρι.

Όταν το πρωτότοκο είναι αγόρι, στην Άμφισσα το βάζουν μέσα σε κόσκινο που έχει πολλές τρύπες για να ζήσει το 
αγόρι (παιδί) πολλά χρόνια, όσες και οι τρύπες του κόσκινου, το πασπαλίζουν με ζάχαρη για να γίνει γλυκό το παιδί 
και αξιαγάπητο και μετά το αλατίζουν, για να λέει νόστιμες κουβέντες όταν θα μεγαλώσει, όχι ανάλατες. Επίσης, 
κρατούν κομμάτι από τον ομφάλιο λώρο, συνήθως τρία κομμάτια. Το ένα το ράβουν στη σάκα του για να παίρνει 
τα γράμματα, το άλλο το ρίχνουν στην αυλή του σχολείου και το άλλο το κάνουν φυλαχτό και το βάζουν στην Αγία 
Τράπεζα, για να αγαπήσει το παιδί την εκκλησία.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Νομός Τρικάλων (εικόνα 16)
Η μαμή καταπερωνίζει τον πλακούντα με ένα μεγάλο ή περισσότερα γύφτικα καρφιά, γιατί πιστεύουν ότι το ύστερο 

είναι «ζωντανό» και «οξαποδίτικο πράμα» (σατανικό). Επίσης, το ύστερο το κτυπούν με τσεκούρι για να κοπούν και 
τα ύστερα, δηλαδή οι υστερόπονοι της μάνας.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ν. Πιερίας - Ν. Σερρών - Ν. Χαλκιδικής (εικόνα 17, 18 & 19)
Αν είναι αγόρι, το θάβουν το ύστερο κάτω από ριζιμιό λιθάρι για να ριζώσει το παιδί και να ζήσει και να προκόψει. 

Αν είναι κορίτσι, το διπλώνουν σε ένα τουλουπάνι και το πετούν στη θάλασσα.

ΚΡΗΤΗ
Ν. Χανίων (εικόνα 20)
Το τσιτάρι (ύστερο, λευτέρι) το θάβουν στην αστράχα του σπιτιού, το λένε και «παλιοτσίταρο» όταν η γυναίκα - 

λεχώνα γεννήσει κορίτσι ή έχει υστερόπονους. Με το ίδιο τσεκούρι που το έχουν τεμαχίσει, χτυπούν τους στύλους 
της εξώπορτας και ρωτούν. «Τι κόβεις;», «Κόβω τα υστερόπονα της λεχώνας» (τρις). Επίσης, άμα αργεί να βγει το 
λευτέρι, δίνουν στη λεχώνα μια χελιδονοφωλιά διαλυμένη σε νερό να το πιει. Έτσι, κάνει εμετό και πέφτει το λευτέρι. 
Μετά, βάζουν τη σφραγίδα που κάνουν το πρόσφορο στο υπογάστριο και της σφίγγουν την κοιλιά με το ζωνάρι του 
άντρα για να μαζέψει η μήτρα, για να μην έχει αιμορραγία και ως ένδειξη ότι είναι γνήσιο παιδί του αντρός.
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