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Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος - La Leche 
League Greece, Δήμητρος 10, Αγία Παρασκευή, T.K. 153 42, Αττική.

To γαλουχώ εκδίδεται δύο φορές το χρόνο από το Σύνδεσμο 
Θηλασμού Ελλάδος - La Leche League Greece, για τα μέλη του 
Συνδέσμου. Το κόστος της ετήσιας συνδρομής στο Σύνδεσμο είναι 
30 ευρώ. Μπορείτε να γίνετε μέλος σε οποιαδήποτε Ομάδα στην 
Ελλάδα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα: 210 6003249 
ή στο διαδίκτυο: www.llli.org

Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Σοφία Μαυροπούλου, Επιδαύρου 86, 54 454, Θεσσαλονίκη

Yπεύθυνη σύνταξης: Μυρτώ Χρονάκη, myrto.ch@gmail.com

Συντακτική επιτροπή: Μυρτώ Χρονάκη, 

Σοφία Μαυροπούλου, smavrop2@otenet.gr

Υπεύθυνη ιστοριών: Κατερίνα Μιχαηλίδου, katerinamich@gmail.com

Υπεύθυνη στήλης “The English Voice of LLL Greece”: Kathy 
Dounoulis dounouli@otenet.gr

Υπεύθυνη στήλης «συνταγές και διατροφή»: Πηνελόπη 
Καραγκούνη, raffael@otenet.gr

Υπεύθυνη στήλης «ρωτάτε-απαντάμε»: Κατερίνα Μιχαηλίδου

Υπεύθυνη βιβλιοπαρουσίασης: 
Σοφία Μαυροπούλου

Υπεύθυνες διορθώσεων: 
Σοφία Μαυροπούλου, Πηνελόπη Καραγκούνη

Υπεύθυνες διαφημίσεων: 
Κατερίνα Μιχαηλίδου, Σοφία Μαυροπούλου 

Μπορείτε να δώσετε την ιστορία σας στην Σύμβουλο της Ομάδας 
σας, ή να τη στείλετε στην Κατερίνα Μιχαηλίδου ή στη Μυρτώ 
Χρονάκη

Σχεδιασμός εντύπου: Λίζα Κουντούρη, el.kountouri@gmail.com

Η αποδοχή των διαφημίσεων δεν συνεπάγεται την προώθηση των 
αντίστοιχων προϊόντων από τον Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος - La 
Leche League Greece. 
Ο Σύνδεσμος είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση, τα έσοδα της 
οποίας προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές. Κάνοντας μια δωρεά 
στον Σύνδεσμο Θηλασμού, συμβάλλετε και εσείς στην υποστήριξη του 
θηλασμού! 

Μπορείτε να κάνετε μία δωρεά σε οποιαδήποτε Ομάδα στην Ελλάδα 
ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου.
Αρ. λογαριασμού όψεως: 145002002003261, Alpha Bank
κατάστημα τηρήσεως: 0360 Χαλανδρίου Β́
Εάν κάνετε κατάθεση παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομα σας και 
να επικοινωνήσετε με την Ταμία του Συνδέσμου Άντα Παλαντζιάν, για 
να σας σταλεί η απόδειξη, τηλεφωνικά (210 6208151) ή ηλεκτρονικά 
στο (adapalandjian@gmail.com)

Ξανά και ξανά, σε συναντήσεις, τηλέφωνα, ιστορίες στο περιοδικό ή σε 
τυχαίες επαφές αναδεικνύεται ένα σημαντικό θέμα: η δύναμη των μητέρων. 
Μέσα από την εγκυμοσύνη, τη γέννα και το θηλασμό (ή την προσπάθεια 
για θηλασμό) οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με βιολογικές δυσκολίες, 
οικονομικές αντιξοότητες, κοινωνικές αντιλήψεις αντίθετες με τις δικές 
τους ανάγκες και τα προσωπικά τους αισθήματα. Συχνά η εμπειρία του 
τοκετού δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαν, και μπορεί να τους αφήσει 
μία πίκρα που δυσκολεύει την αρχή της μητρότητας. Ο θηλασμός δεν 
υποστηρίζεται σε όλα τα μαιευτήρια, ούτε είναι έχουν όλες οι οικογένειες 
εμπειρία από μωρά που θηλάζουν. Το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι οι 
δυσκολίες στο θηλασμό: τραυματισμένες θηλές, ανεπαρκής παραγωγή 
γάλακτος, ένα μωρό που κλαίει, μία αγχωμένη και κουρασμένη μητέρα. 
Ο σωματικός πόνος, η ψυχική αγωνία και η αίσθηση του αδιεξόδου και 
της μοναξιάς είναι προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζει η μητέρα. Κανείς, 
ούτε καν ο πατέρας, δεν μπορεί να τα βιώσει με τον ίδιο τρόπο. 
Και όμως, οι νέες μητέρες τα καταφέρνουν. Ξεπερνούν με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο τις απογοητεύσεις και τις δυσκολίες, θηλάζουν τα παιδιά τους 
λιγότερο ή περισσότερο, τα βγάζουν πέρα με τις απαιτήσεις της φροντίδας 
και της ανατροφής τους, βρίσκουν τη δύναμη να έρθουν σε σύγκρουση 
με τα «πρέπει» και με τα «μη» που εκφράζουν μέλη της οικογένειας 
τους, του φιλικού τους κύκλου, ακόμη και οι επαγγελματίες υγείας. Στο 
δεύτερο παιδί έχουν την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση να πλησιάσουν 
περισσότερο στα ιδανικά τους. Οι μητέρες ξεπερνούν δυσκολίες που 
σε άλλη φάση της ζωής τους ή σε άλλους ανθρώπους θα φαίνονταν 
ανυπέρβλητες. Μέσα από τη δύναμη που τους δίνει η μητρότητα, οι νέες 
γυναίκες ωριμάζουν, γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, μικρές ηρωίδες.
Οι συνομιλίες με άλλες έμπειρες μητέρες, όπως είναι οι σύμβουλοι 
θηλασμού και οι μαμάδες που έρχονται στις μηνιαίες συναντήσεις, μπορεί 
να αποδειχτούν ο κρίσιμος παράγοντας για μία θετική εμπειρία θηλασμού 
και μητρότητας. Η κάθε μητέρα παίρνει κουράγιο από τις άλλες, και τους 
το ανταποδίδει με τη δική της ευαισθησία και δύναμη, δημιουργώντας 
δίκτυα αλληλεγγύης απαραίτητα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες όσο 
ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν.

Μυρτώ Χρονάκη
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Το κουράγιο των μητέρων
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Στο προηγούμενο τεύχος, εκ παραδρομής παραλείψαμε να ευχαριστήσουμε τη Βασιλική Κρυπαράκου (www.diapercakes.gr) 
για την ευγενική δωρεά της στο Παζάρι του Συνδέσμου στην Αθήνα.
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Θηλασμός: ένα δώρο αγάπης που διαρκεί μια ζωή
Θηλασμός: μια επένδυση για όλη την οικογένεια
Θηλασμός: δικαίωμα κάθε μωρού, προνόμιο κάθε μητέρας 
Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού: υποστήριξη μητέρας προς μητέρα (www.llli.org)
http://www.llli.org/greece.html, τηλ. 210 600 32 49Π
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• Ποιες είμαστε και τι κάνουμε
• Πώς να εγκαταστήσετε το γάλα σας
•  Η πρώτη ανοσοποιητική προστασία του μωρού
•  Πώς θα ξέρετε ότι το υγιές τελειόμηνο μωρό σας 
   παίρνει αρκετό γάλα
• Τα πλεονεκτήματα του θηλασμού
• Είναι καλό μωρό;
• Προετοιμάζοντας τις θηλές
• Ο ρόλος του πατέρα στο θηλασμό
•  Η τοποθέτηση του μωρού στο στήθος
• Πώς να βγάζετε γάλα με το χέρι
• Ο θηλασμός μετά από καισαρική
• Ο θηλασμός των διδύμων
• Ο βρεφικός ίκτερος
• Σύγχυση θηλών
• Πιπίλα ναί ή όχι
• Ερεθισμένες θηλές
• Ερεθισμένα στήθη
•  Όταν μια μητέρα που θηλάζει αρρωστήσει
• Όταν το μωρό κλαίει
•  Πώς να αντιμετωπίσετε μια απεργία θηλασμού
• Αυξάνοντας το γάλα
• Σεξουαλικότητα και θηλασμός
• Γονιμότητα και θηλασμός
• Διατροφή και θηλασμός
• Εργασία και θηλασμός
• Οι πρώτες στερεές τροφές
• Απογαλακτισμός
• Ακόμα θηλάζει; 

Η Αποστολή μας είναι:
Να προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση του θηλασμού ως ένα βασικό στοιχείο για την υγιή ανάπτυξη του μωρού και 
να βοηθήσουμε τις μητέρες σε όλο τον κόσμο να θηλάσουν μέσα από εκπαίδευση, πληροφόρηση, ενθάρρυνση και υπο-
στήριξη. 

Ο Σκοπός μας είναι:
Να βοηθήσουμε τη μητέρα να μάθει να θηλάζει το μωρό της. 
Να ενθαρρύνουμε τη σωστή φροντίδα του παιδιού από τη μητέρα, μέσα από το θηλασμό, ενεργοποιώντας έτσι την καλύ-
τερη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και τη δημιουργία στενών οικογενειακών σχέσεων. 
Να προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση των αξιών του θηλασμού, της μητρότητας, της γέννας και των συναφών θε-
μάτων.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος εκπροσωπεί στη χώρα μας το Διεθνή Σύνδεσμο Θηλασμού, μία μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που προσφέρει πληροφορίες, ενθάρρυνση και υποστήριξη στις μητέρες που θέλουν να θηλάσουν τα παιδιά 
τους. 
Ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League International) ιδρύθηκε το 1956 από επτά μητέρες στις ΗΠΑ, και αυτή 
τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη οργάνωση θηλασμού στον κόσμο, διαθέτει Ομάδες σε 70 χώρες του κόσμου 
και συμβουλεύει την UNICEF και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πάνω σε θέματα θηλασμού. 

Ο Σύνδεσμος σε διεθνές επίπεδο πλαισιώνεται από μια Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 50 ειδικούς επι-
στήμονες απ’ όλο τον κόσμο (γιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, διαιτολόγους κ.ά.) που συμβουλεύει την οργάνωση σε ιατρικά 
θέματα και αξιολογεί τις τελευταίες έρευνες και το πληροφοριακό υλικό που διαθέτουμε.

Οι Σύμβουλοι Θηλασμού είναι πρώτα απ’ όλα μητέρες με πείρα πάνω στο θηλασμό, που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά μέσα 
στον Οργανισμό για να μπορούν να βοηθούν άλλες μητέρες να μάθουν την τέχνη του θηλασμού. Προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους εθελοντικά και εκτός από τις μηνιαίες συναντήσεις δέχονται και τηλεφωνήματα από μητέρες και τις επισκέπτονται 
όταν αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό.
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ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ:
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Oι μητέρες που θηλάζουν
•  Θηλασμός: το πιο δύσκολο και πιο γλυκό 

«επίτευγμα» της ζωής μου
•  Εμπειρία ζωής - ο θηλασμός της κόρης μου
•  Κάθε αρχή και δύσκολη, η συνέχεια όμως είναι 

ανεκτίμητη και αξίζει κάθε κόπο

Επιλόχεια Κατάθλιψη
•  Παράγοντες κινδύνου, συμπτώματα

Εξαιρετικές περιπτώσεις
• Θηλάζοντας με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

The English Voice of LLL Greece
• Pumping all the way

Μια Σύμβουλος εκμυστηρεύεται...

Ρωτάτε-Απαντάμε
•  Όσα είναι καλό να γνωρίζουμε για 

το νεογνικό ίκτερο

Τα νέα του Συνδέσμου, Απολογισμός

Η Ελληνική συμμετοχή στην Επιτροπή 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Η Μητέρα γνωρίζει καλύτερα

Διατροφή και Συνταγές
•  Γίγαντες αλα πίτσα
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Κορίνα Μουζάκη, Σύμβουλος Θηλασμού, Ομάδα Νοτιοδυτικής Αττικής, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας (IBCLC), korinamouzaki@yahoo.gr

Σε αντίθεση με την επιλόχειο μελαγχολία που 
μπορεί να κάνει την εμφάνισή της κατά την 

πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα της ζωής του 
μωρού, και που δεν κρατάει για περισσότερο 
από λίγες ημέρες, η επιλόχεια κατάθλιψη είναι 
η κατάθλιψη που εμφανίζεται στις νέες μητέρες 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του πρώ-
του χρόνου ζωής του παιδιού τους. Συνήθως 
κρατάει τουλάχιστον δύο εβδομάδες και είναι 
πιο πιθανό να συμβεί σε γυναίκες με ιστορικό 
κατάθλιψης, μετά από μια τραυματική γέννα, 
όταν υπάρχει αποχωρισμός μητέρας – βρέφους 
ή προβλήματα στο θηλασμό, καθώς και σε κοι-
νωνίες όπου οι νέες μητέρες δεν έχουν παρά 
μικρή ή και καμία υποστήριξη από το οικογενει-
ακό και το κοινωνικό τους περιβάλλον.
Τα κυριότερα συμπτώματα που εκδηλώνει η μη-
τέρα που εμφανίζει επιλόχεια κατάθλιψη περι-
λαμβάνουν:
- Στενοχώρια, αγωνία, αίσθημα «κενού» 
 -Υπερβολικό ή ελάχιστο ύπνο
- Μειωμένη όρεξη ή απώλεια βάρους, ή αυξημέ-
νη όρεξη και αύξηση βάρους
- Απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης για 
δραστηριότητες τις οποίες η μητέρα απολάμ-
βανε παλιότερα, (συμπεριλαμβανομένης και της 
ερωτικής επαφής)
- Ανησυχία, ευερεθιστότητα, υπερβολικό κλά-
μα

- Έντονα σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκε-
φάλους, πεπτικά προβλήματα, ή χρόνιο πόνο
- Δυσκολίες στη συγκέντρωση, στη μνήμη ή στη 
λήψη αποφάσεων
- Αισθήματα ενοχής, απελπισίας, αναξιότητας, 
απόγνωσης και απαισιοδοξίας
- Κούραση και έλλειψη ενέργειας.
Υπολογίζεται ότι το ποσοστό των γυναικών 
που υποφέρουν από επιλόχεια κατάθλιψη είναι 
περίπου 15% αν και πολλά επεισόδια δεν κα-
ταγράφονται και μόλις το 31% των γυναικών 
λαμβάνει θεραπεία. 
Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι σημαντική, 
όχι μόνο για την υγεία της μητέρας, αλλά και για 
την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού.

Παράγοντες κινδύνου 
για κατάθλιψη είναι οι εξής:

Άγχος
Το άγχος και η κούραση στις νέες μητέρες αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο για κατάθλιψη. Όταν αντι-
μετωπίζουμε κάποια απειλή, το σώμα μας έχει 
διάφορους μηχανισμούς οι οποίοι είναι σχε-
διασμένοι να προστατέψουν τη ζωή μας, με 
την απελευθέρωση ουσιών, όπως, ορμόνες, 
συμπεριλαμβανομένης και της ορμόνης του άγ-
χους, της κορτιζόλης, καθώς και κυτοκίνες. Οι 
τελευταίες, που απελευθερώνονται από το ανο-

σοποιητικό σύστημα, είναι πρωτεΐνες οι οποίες 
αυξάνουν τη φλεγμονή και σχετίζονται με την 
κατάθλιψη. 
Όταν η φλεγμονή χαρακτηρίστηκε για πρώτη 
φορά ως παράγοντας κινδύνου για την κατάθλι-
ψη, πίστευαν ότι ήταν ένας από τους πολλούς 
παράγοντες κινδύνου, όπως η έλλειψη κοινω-
νικής στήριξης, το ιστορικό της μητέρας σε συ-
ναισθηματικές διαταραχές, το ψυχικό τραύμα, η 
ασθένεια, η προωρότητα του βρέφους, το χα-
μηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Πιο πρό-
σφατες έρευνες όμως αποκάλυψαν ότι το στρες 
κάθε είδους αυξάνει τη φλεγμονή στο σώμα, και 
η φλεγμονή είναι ο πιθανότερος μηχανισμός με 
τον οποίο οι άλλοι παράγοντες οδηγούν στην 
κατάθλιψη, τόσο στην κατάθλιψη γενικά, όσο 
και στην επιλόχεια. Η φλεγμονή δηλαδή δεν 
είναι απλώς ένας παράγοντας κινδύνου για την 
κατάθλιψη, είναι ο παράγοντας που βρίσκεται 
πίσω από όλους τους υπόλοιπους. 
Οι έγκυοι γυναίκες και οι νέες μητέρες/οι λε-
χώνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιδράσεις 
της φλεγμονής, γιατί τα επίπεδα της φλεγμονής 
κανονικά αυξάνονται κατά το τρίτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης (οπότε και αυξάνονται οι πιθανό-
τητες εμφάνισης κατάθλιψης). 

Διαταραχές ύπνου και κούραση
Οι διαταραχές στον ύπνο και η κούραση κατά τη 

Επιλόχεια  κατάθλιψη
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διάρκεια της ημέρας, σχετίζονται με τη αυξημέ-
νη φλεγμονή στο σώμα. Όταν τα επίπεδα των 
προφλεγμονοδών κυτοκινών είναι υψηλά, η 
κούραση αυξάνεται. Η φλεγμονή μπορεί επίσης 
να προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο, οι οποίες 
προκαλούν αυξημένη υπνηλία κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Επειδή η κούραση και τα προβλή-
ματα στον ύπνο είναι πολύ συνηθισμένα στις 
νέες μητέρες, δε δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. 
Συχνά όμως, η κούραση αποτελεί πηγή μεγάλης 
ανησυχίας για τις νέες μητέρες, ενώ η ποσότητα 
και η ποιότητα του ύπνου επηρεάζουν τόσο τη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού, όσο και τη συ-
ναισθηματική ισορροπία της. 

Πόνος
Η σύνδεση φλεγμονής και πόνου είναι γνωστή 
και πολλά κοινά αναλγητικά φάρμακα είναι και 
αντιφλεγμονώδη. Ο πόνος μπορεί επίσης να 
πυροδοτήσει την κατάθλιψη κατά τη λοχεία. 
Κάτι συνηθισμένο είναι ο πόνος στις θηλές. 
Μια έρευνα, στην οποία  έλαβαν μέρος 113 
θηλάζουσες μητέρες, έδειξε ότι οι γυναίκες που 
πονούσαν είχαν σημαντικά περισσότερες πιθα-
νότητες να πάθουν κατάθλιψη από αυτές που 
δεν πονούσαν (38% έναντι 14%). Δυστυχώς οι 
πονεμένες θηλές, είναι κάτι εξαιρετικά συνηθι-
σμένο, με το ποσοστό των γυναικών που υπο-
φέρουν από αυτές να φτάνει το 50% κατά τις 
πρώτες πέντε εβδομάδες. 
Οι διαταραχές στον ύπνο μπορούν επίσης να 
αυξήσουν τον πόνο. Ένα παράδειγμα της σχέ-
σης μεταξύ διαταραγμένου ύπνου και πόνου 
είναι το σύνδρομο χρόνιου πόνου (ινομυαλ-
γία). Μεταξύ άλλων ευρημάτων στους ασθενείς 
αυτούς έχουν αναφερθεί και μη φυσιολογικά 
πρότυπα ύπνου. Ένα πρότυπο που ανιχνεύεται 
συνήθως, είναι διακεκομμένος ύπνος σε φάση 

δέλτα. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα των ασθενών 
δεν επιδιορθώνει τους μυϊκούς μικροτραυματι-
σμούς που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, με αποτέλεσμα τον πόνο σε ολόκληρο 
το σώμα. 
Μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση στο φαινόμενο 
πόνος – διαταραχή ύπνου, είναι η πρακτική του 
κοινού ύπνου (co-sleeping). Έχει διαπιστωθεί, 
ότι οι μητέρες που κοιμούνται μαζί με τα μωρά 
τους για όλη τη νύχτα, περνούν λιγότερο χρόνο 
στη φάση του βαθύ ύπνου((φάση Δέλτα) από 
ότι οι μητέρες που δεν κοιμούνται με τα μωρά 
τους. Αν και κοιμούνται λιγότερο σε φάση Δέλ-
τα, οι μητέρες αυτές, δεν αναφέρουν αύξηση του 
σωματικού πόνου. Οι εξηγήσεις που δίνονται, 
είναι ότι ο κοινός ύπνος είναι λιγότερο στρεσο-
γόνος για τη μητέρα από το να χρειάζεται να ξυ-
πνάει τελείως για τα νυχτερινά γεύματα. Ή ίσως 
τα υψηλότερα επίπεδα προλακτίνης που έχουν 
οι μητέρες που κοιμούνται με τα μωρά τους να 
μειώνουν αισθητά τη φλεγμονή και τον πόνο. 
Αυτό το θέμα δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά και 
θα ήταν ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα.

Πρόληψη και αντιμετώπιση

Σωματική άσκηση
Επειδή πολλές φορές συνυπάρχουν το στρες, 
η κατάθλιψη και η κούραση πολλοί ερευνητές 
συστήνουν  τη σωματική άσκηση ως μέσο αντι-
μετώπισης, καθώς απευθύνεται και στις τρεις κα-
ταστάσεις. Αρκετές πρόσφατες έρευνες έχουν 
αναδείξει την αποτελεσματικότητα της άσκησης 
στο να ανεβάζει τη διάθεση και να ανακουφί-
ζει από το στρες. Η άσκηση όμως μπορεί να 
είναι χρήσιμη, ακόμα και για κατάθλιψη βαριάς 
μορφής. Η σωματική άσκηση μπορεί να απο-
τελέσει μια χρήσιμη θεραπεία στην κατάθλιψη, 

είτε από μόνη της, είτε σε συνδυασμό με άλλες 
μεθόδους αντιμετώπισης. Για να πετύχουν το 
αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα της άσκησης, οι 
μητέρες θα πρέπει να ασκούνται 2 με 3 φορές 
την εβδομάδα για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πιο 
αποτελεσματική φαίνεται ότι είναι η αεροβική 
άσκηση, αλλά και η γυμναστική με βάρη όπως 
και τα τεντώματα (stretching) και η γιόγκα, επί-
σης βοηθούν. 

Ω3 λιπαρά οξέα και μείωση της φλεγμονής.
Άλλη μια σύσταση για την πρόληψη και τη θε-
ραπεία της κατάθλιψης είναι να μειώσουμε τη 
φλεγμονή της μητέρας. Ένας τρόπος για να το 
πετύχουμε αυτό είναι με την πρόσληψη Ω3 λι-
παρών οξέων.
Αρκετές μελέτες πληθυσμών έχουν δείξει ότι 
οι άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότε-
ρα EPA και DHA, συνήθως από λιπαρά ψάρια, 
έχουν χαμηλότερα ποσοστά συναισθηματικών 
διαταραχών, όπως βαριά κατάθλιψη, διπολική 
διαταραχή και τάσεις αυτοκτονίας. Οι μητέρες 
που κατανάλωναν πολλά ψάρια κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης τους, και είχαν υψηλά 
επίπεδα DHA στο γάλα τους μετά τον τοκετό, 
κινδύνευαν λιγότερο από κατάθλιψη.
Ένας από τους μηχανισμούς σχετίζεται με τη λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και 
την παραγωγή κυττοκινών (ιδίως IL-1, IL-2 και 
ΙL-6), (Maes and Smith 1998). 
Οι κυτοκίνες εμπλέκονται με την κατάθλιψη με 
πολλούς τρόπους: 
1. Προκαλούν στους ανθρώπους συμπτώματα 
ολόιδια με αυτά της βαριάς κατάθλιψης (π.χ λή-
θαργο, κοινωνική απομόνωση), 
2. Προκαλούν αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, 
3. Οι IL-1 και IL-6 μειώνουν τη συγκέντρωση 
ορού τρυπτοφάνης, (ενός νευροδιαβιβαστή, ο 
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οποίος είναι συνήθως σε χαμηλά επίπεδα σε 
ανθρώπους με κατάθλιψη) και τροποποιούν το 
μεταβολισμό της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. 
4. Τα αντικαταθλιπτικά καταστέλλουν τις κυτοκί-
νες, κάτι που σημαίνει ότι αυτά τα φάρμακα είναι 
και αντιφλεγμονώδη. 
Η λειτουργία των Ω3 συνίσταται στην μείωση 
της παραγωγής κυτοκινών. Η πρόσληψη των 
Ω3 από τις τροφές μπορεί να βοηθήσει στην 
κατάθλιψη. Ο απλούστερος τρόπος να λάβει 
κάποιος Ω3 είναι από τα ψάρια. Υπάρχει βέβαια 
η ανησυχία για την μόλυνση των θαλασσών 
με βαρέα μέταλλα. Ο υδράργυρος μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αναπτυσσόμενο 
νευρικό σύστημα των μωρών. Το πρόβλημα 
της μόλυνσης είναι υπαρκτό, ακόμα και στην 
πρόσληψη συμπληρωμάτων Ω3, γι αυτό και θα 
πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά οι ετικέτες 
των σκευασμάτων. 
Η ελάχιστη συνιστώμενη δοσολογία είναι 200–
400 mg DHA για την πρόληψη της κατάθλιψης 
και 1000 mg για τη θεραπεία. Οι μητέρες θα 
πρέπει να το συζητήσουν με το γιατρό τους, 
πριν λάβουν οποιοδήποτε συμπλήρωμα. 

Μείωση στρες, μείωση φλεγμονής, 
και ο ρόλος του θηλασμού
Εφόσον το στρες προκαλεί φλεγμονή, ο πρώ-
τος στόχος για να εμποδίσουμε και να αντιμε-
τωπίσουμε την κατάθλιψη, είναι να μειώσουμε 
το στρες για να μειώσουμε τη φλεγμονή. 
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με το 
θηλασμό. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο 
θηλασμός προστατεύει τη διάθεση της μητέρας, 
Κι ο τρόπος που το καταφέρνει αυτό είναι με 
το να μειώνει το στρες, μειώνοντας τα επίπεδα 
των ορμονών του στρες, ACTH και κορτιζόλη 
(Heinrichs et al 2001). Ο θηλασμός, και ιδίως 

το πιπίλισμα στο στήθος, παρείχε βραχυπρόθε-
σμη καταστολή της εκδήλωσης του στρες. Οι 
συγγραφείς υπέθεσαν, ότι αυτή η βραχυπρόθε-
σμη καταστολή, εξασφάλιζε διάφορα πλεονε-
κτήματα για τη σωματική της υγεία. Με το θη-
λασμό η μητέρα απομονώνεται από ερεθίσματα 
που της αποσπούσαν την προσοχή, ενίσχυε το 
ανοσοποιητικό σύστημα της, προστάτευε το 
μωρό της από τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης 
στο γάλα και εμπόδιζε την αναστολή της προ-
λακτίνης λόγω του στρες.
Επίσης ο θηλασμός δεν προστατεύει μόνο τις 
μητέρες, αλλά και τα μωρά από το στρες που 
βιώνουν, όταν η μητέρα τους υποφέρει από κα-
τάθλιψη.
Γνωρίζουμε εδώ και μια δεκαετία, ότι η κατάθλι-
ψη στη νέα μητέρα μπορεί να προκαλέσει προ-
βλήματα στα μωρά και στα παιδιά. Τα βρέφη, 
των οποίων η μητέρα υποφέρει από κατάθλιψη, 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο  να εκδηλώσουν 
μη φυσιολογικά πρότυπα ενεργοποίησης του 
εγκεφάλου που έχει εξακριβωθεί με ηλεκτροε-
γκεφαλογράφημα, όπως και κοινωνικές δυσκο-
λίες και χαμηλό IQ. 
Αυτά συμβαίνουν εν μέρει, επειδή η κατάθλιψη 
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μητέρες 
αλληλεπιδρούν με τα μωρά τους. 
Το 2004 σε μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
«Biological Psychology», ο Jones και οι συνερ-
γάτες του βρήκαν ότι ο θηλασμός προστατεύει 
τα βρέφη από τις βλαβερές συνέπειες της μητρι-
κής κατάθλιψης. Από την άλλη πλευρά όμως, οι 
θηλάζουσες μητέρες που εμφανίζουν κατάθλι-
ψη, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εγκαταλεί-
ψουν το θηλασμό. 
Όσον αφορά την Ελλάδα, σε πανελλήνια έρευ-
να που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας 
του Παιδιού το 2009, βρέθηκε ότι ποσοστό 

3,2 % μητέρων, με μωρά ηλικίας 6-9 μηνών, 
δεn θήλασε λόγω κούρασης, άγχους και κατά-
θλιψης. Σε ένα δεύτερο δείγμα μητέρων, που τα 
μωρά τους είχαν ηλικία 12- 18 μηνών τη στιγμή 
της έρευνας, το ποσοστό ήταν 6,6%.
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, μια σημαντική 
προϋπόθεση στα για να απολαμβάνουν οι μη-
τέρες την αγχολυτική επίδραση του θηλασμού, 
είναι τα προβλήματα να εντοπίζονται εγκαίρως 
και να αντιμετωπίζονται. Αν υπάρχουν προβλή-
ματα, αυξάνονται τα επίπεδα του στρες και ο 
κίνδυνος κατάθλιψης. Οι Σύμβουλοι θηλασμού 
της La Leche League Greece είναι στη διάθεση 
της νέας μητέρας που θέλει να θηλάσει το παιδί 
της, και να της προσφέρει, όχι μόνο πληροφο-
ρίες και καθοδήγηση, αλλά και ουσιαστική στή-
ριξη κατά τις πρώτες δύσκολες εβδομάδες της 
άφιξης του νέου της μωρού. Εξασφαλίζοντας 
έτσι ένα καλό ξεκίνημα με το θηλασμό, προστα-
τεύει την υγεία, και τη συναισθηματική ισορρο-
πία τόσο του μωρού της, όσο και της ίδιας.

Επίλογος
Είναι σημαντικό η κάθε νέα μητέρα που αντιμε-
τωπίζει την πρόκληση της κατάθλιψης να αντι-
ληφθεί, ότι όπως και στις άλλες μορφές της 
κατάθλιψης, έτσι και στην επιλόχεια κατάθλιψη, 
θα βοηθηθεί  περισσότερο, αν έχει κάποιο 
πρόσωπο με το οποίο να μπορεί να μιλήσει για 
όσα την απασχολούν, και ταυτόχρονα λαμβάνει 
φαρμακευτική αγωγή, παρά αν κάνει μόνο ένα 
από τα δύο. Μιλώντας σε κάποιον ή κάποια για 
τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει, είναι 
το πρώτο βήμα που θα της δώσει πίσω τον πα-
λιό εαυτό της και θα αρχίσει να απολαμβάνει το 
ταξίδι της μητρότητας. 

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Θ Η Λ Α Σ Μ Ο Υ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  -  L A  L E C H E  L E A G U E  G R E E C E



Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 1 2

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Θ Η Λ Α Σ Μ Ο Υ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  -  L A  L E C H E  L E A G U E  G R E E C E

8

Οι μητέρες 
που θηλάζουν 

Λίγα χρόνια πριν μείνω έγκυος είχα βρεθεί 
στις Μπαχάμες για διακοπές... Στην πραγμα-

τικότητα οι Μπαχάμες εκτός από τον παράδεισο 
που όλοι οι Έλληνες ονειρευόμαστε, είναι και 
μια συστάδα νησιών με πολύ φτωχούς κατοί-
κους. Σε κάποια απογευματινή μου βόλτα στο 
νησί, είδα κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπω-
ση:  Μια “big mama” σε ένα βανάκι να οδηγεί 
έχοντας τα παιδιά της στο αυτοκίνητο και ταυτό-
χρονα να θηλάζει το μικρότερο από αυτά! Ερχό-
μενη από την «αυστηρή» Αμερική, σοκαρίστηκα 
– είναι δυνατόν να μην μπορεί να περιμένει να 
θηλάσει μέχρι να πάει στο σπίτι ή έστω να παρ-
κάρει, σκέφτηκα;
Η απάντηση μου δόθηκε λίγα χρόνια αργότερα 
όταν είχα την κόρη μου 3 μηνών στο αυτοκί-
νητο να ουρλιάζει δεμένη στο καθισματάκι της 
όσο εγώ προσπαθούσα να βρω κάπου να παρ-
κάρω για να θηλάσω... Τελικά, δεν τη θήλασα 
οδηγώντας, αλλά – αγχωμένη για το παιδί μου 
που με είχε ανάγκη - άφησα το αυτοκίνητο στη 
μέση του δρόμου κάτω από το σπίτι μου (ήμουν 
πλέον κοντά…), ανέβηκα σπίτι, θήλασα και ξανα-
κατέβηκα μαζί με το μωρό για να παρκάρω… Ευ-
τυχώς, σε αυτό το διάστημα δεν πέρασε κανείς 
από το στενό δρόμο κάτω από το σπίτι μου..
Η Διώνη γεννήθηκε 3640 γρ. βάρος και 56 εκ. 
ύψος, στις 42 εβδομάδες κυήσεως, μετά από 

προκλητό τοκετό και επείγουσα καισαρική στο 
Αττικό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου. Ευτυχώς όλα 
πήγαν καλά και την έβαλαν στο στήθος μου λίγα 
λεπτά (που μου φάνηκαν ένας αιώνας) αφού 
γεννήθηκε. Στο θάλαμο ανάρρωσης και μετά 
στο δωμάτιο την είχα σχεδόν συνέχεια πάνω 
μου ή στο στήθος. Γρήγορα, όμως κατάλαβα 
ότι το παιδί δεν έπιανε τη θηλή και ότι ο θη-
λασμός δεν προμηνυόταν εύκολος… Ευτυχώς, 
είχα προνοήσει μετά από παρότρυνση της επί-
σης προνοητικής αδερφής μου, και είχα ενημε-
ρώσει την Κατερίνα, Σύμβουλο θηλασμού, ότι 
θα γεννούσα σύντομα στο Αττικό και ότι ίσως 
χρειαζόμουν βοήθεια. Από τη στιγμή που ήρθε 
η Κατερίνα στο Αττικό, την επόμενη μέρα της 
γέννησης της Διώνης (22 Ιουλίου με καύσω-
να), άρχισε ένας αγώνας από τις δύο μας και το 
Δημήτρη, τον άνδρα μου, για να «πείσουμε» τη 
Διώνη να πιάσει καλά το στήθος και να θηλάσει 
αποκλειστικά. Τα προβλήματα ήταν πολλά… Εγώ 
πόναγα πολύ από την καισαρική, είχα πολύ αίμα, 
ήμουν τρομερά κουρασμένη, το παιδί έκλαιγε, 
το πρωτόγαλα όταν το αντλούσα με το θήλα-
στρο έβγαινε στο χρώμα της σκουριάς, το γάλα 
την τρίτη ημέρα δεν ήρθε σε επαρκείς ποσότητες 
όπως θα έπρεπε, οι θηλές μου είχαν ανοίξει πλη-
γές, και επίσης η Διώνη είχε μέτριο ίκτερο που 
της προκαλούσε υπνηλία και την έπαιρνε συνέ-

χεια ο ύπνος στο στήθος μου... Δεν θα μπω σε 
περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα προσπα-
θήσω να περιγράψω το πως ένιωθα... Ένιωθα 
πείσμα! Έλεγα, θέλω να θηλάσω και θα θηλά-
σω! Και μάλιστα αποκλειστικά για τουλάχιστον 
6 μήνες! Γιατί; Γιατί ήξερα πόσο σημαντικό είναι 
για το παιδί μου, διατροφικά, ψυχολογικά, για 
την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του σώματος. 

Ίσως και επειδή είχα γεννήσει με καισαρική χω-
ρίς να το περιμένω (μου είπαν ότι μάλλον τελικά 
δεν χώραγε να εμπεδωθεί το μωρό και γι’ αυτό 
δεν μπορούσε να γεννηθεί φυσιολογικά) και πί-
στευα μέσα μου ότι ο θηλασμός θα τα διόρθω-
νε όλα.Πολλές στιγμές (ειδικά τις πρώτες μέρες) 
ένιωθα παροδικά απελπισία, έκλαιγα, αλλά είχα 
πολλή υποστήριξη από τους γύρω μου και έτσι 
η απελπισία μου δεν κρατούσε πολύ. Είχα τη 
φοβερή υποστήριξη του άνδρα μου, ο οποίος 
ήθελε τόσο πολύ να θηλάσει το μωρό που μου 
έκανε μαλάξεις στο στήθος την ώρα που θήλα-
ζα για να κατεβεί το γάλα! Άλλωστε, λίγο καιρό 
πριν γεννήσω με παρότρυνε να ενημερωθώ για 
το θηλασμό, διότι παρόλο που εγώ δεν θήλασα 
ως μωρό (μάλλον επειδή έχω δίδυμη αδερφή 
και αυτό και μόνο το είχε κάνει, τότε, απαγο-
ρευτικό για τη μητέρα μου), αυτός είχε θηλάσει 
για πολύ καιρό και το θεωρούσε απόλυτα ανα-
γκαίο. Επίσης, είχα την ακούραστη επιστημονική 
βοήθεια της Κατερίνας. Ακολουθώντας τυφλά 
τις οδηγίες της (αντλώντας με το θήλαστρο κάθε 
τρεις ώρες την πρώτη εβδομάδα, ακόμα και το 
βράδυ, δίνοντας ξένο γάλα στο μωρό μόνο με 
σύριγγα τις πρώτες μέρες επειδή δεν έπαιρνε βά-
ρος, παίρνοντας βότανα που αύξαναν την παρα-
γωγή γάλακτος) τα κατάφερα. Η Κατερίνα είναι 
ο άνθρωπος που ξέρει να κάνει σωστά τη δου-

λειά του και την κάνει! Ο άνθρωπος που ξέρει τι 
λέει και δεν το βάζει κάτω! Όμως και οι αδερφές 
μου, οι φίλες μου, η πεθερά μου (δυστυχώς η 
μητέρα μου δεν ζει πλέον), η κουνιάδα μου και ο 
θείος μου με βοήθησαν όσο μπορούσαν. Έστω 
και σε απλά θέματα, όπως το μαγείρεμα, την 
ψυχολογική υποστήριξη ή τις δουλειές του σπι-
τιού. Ούτε για μια στιγμή δεν άκουσα «σταμάτα 
να προσπαθείς, δωσ’ της μπιμπερό»! Άλλωστε, 
και να μου το έλεγε κανείς, ήταν τόσα πολλά τα 
επιχειρήματα για να τον αντικρούσω που δεν θα 
τόλμαγε να το αναφέρει ξανά.
Σιγά σιγά η Διώνη έμαθε να πιάνει το στήθος, το 
γάλα «κατέβηκε», ο ίκτερος έπεσε και το παιδάκι 
μου μεγάλωνε και έπαιρνε βάρος μόνο με το δικό 
μου γάλα! Θα ήμουν πολύ χαρούμενη, αλλά ο 
πόνος εξακολουθούσε… Εκτός από την καισαρι-
κή τομή που με πόναγε για 20 ημέρες αφόρητα, 
είχα πάθει θηλίτιδα και η δεξιά μου θηλή πόναγε 
πάρα πολύ από μια πληγή, η οποία είχε ανοίξει 
και μάλλον είχε μολυνθεί. Όμως, ακόμα και σε 
στιγμές που η πληγή έβγαζε αίμα, δεν σταμάτη-
σα να θηλάζω (βέβαια προτιμούσα να θηλάζω 
από το άλλο στήθος όταν ήταν δυνατόν)… Το 
πρόβλημα μάλλον συνέβη επειδή έχω επίπεδες 
θηλές και το παιδί δεν έπιανε καλά. Ίσως και 
επειδή λόγω του ζεστού καλοκαιρινού καιρού 
το δέρμα ξεραινόταν πιο εύκολα και έσκαγε. 
Δεν κατάλαβα ακριβώς πώς έγινε, αλλά άπαξ και 
άνοιξε η πληγή δεν έκλεινε… Τελικά, σιγά σιγά, 
με αντιβιοτικές αλοιφές (που σηκωνόμουν μέσα 
στη νύχτα να ξεπλύνω πριν ζητήσει να φάει το 
μωρό) η πληγή έκλεισε και όταν πια η Διώνη 
μου είχε γίνει τριών μηνών απολαμβάναμε και οι 
δύο το θηλασμό! Δηλαδή, εγώ καθόμουν άνετα 
στον καναπέ ή στο κρεβάτι με πολλά μαξιλάρια 
και η Διώνη θήλαζε σχεδόν όλη την ώρα. Περί-
που κάθε μια ώρα, ίσως και συχνότερα! Δεν με 
πείραζε όμως, κοιμόμασταν πολύ μαζί, βγαίναμε 

Θηλασμός: το πιο δύσκολο και πιο γλυκό «επίτευγμα» της ζωής μου
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όλοι μαζί βόλτες και τη θήλαζα στο sling, στο 
αυτοκίνητο (σταματημένη!), στην παραλία, σε 
σπίτια φίλων, παντού. Ο θηλασμός πλέον είχε 
γίνει «συνειδητός» από το μωρό και τα χεράκια 
της έπιαναν το στήθος και με χάιδευαν. 
Ευτυχώς δε χρειαζόταν να την αφήνω συχνά 
(είχα αρκετή άδεια) και έτσι ήμασταν συνέχεια 

μαζί. Όταν χρειαζόταν να φύγω (περίπου μια 
φορά την εβδομάδα για λίγες ώρες), φρόντιζα 
να έχω βγάλει γάλα με το θήλαστρο και να το 
έχω στην κατάψυξη, έτσι ώστε να μπορούν να 
την ταΐσουν ο μπαμπάς της, η γιαγιά της ή οι 
αδερφές μου. Ειδικά, όταν γέννησε η αδερφή 
μου και η Διώνη ήταν 3 μηνών, έπρεπε να έχω 

απόθεμα γάλακτος για να μπορώ 
να πηγαίνω στο Αττικό να βοη-
θάω την αδερφή μου. Βέβαια, 
γάλα δεν περίσσευε πολύ για 
να βγάλω με το θήλαστρο – πι-
στεύω ότι η παραγωγή μου ήταν 
οριακή – αλλά εγώ ξύπναγα στις 
5:00 το πρωί για να προλάβω να 
βγάλω από το ένα στήθος και να 
το έχω φυλαγμένο πριν ξυπνή-
σει. Όταν έλειπα, μερικές φορές 
το μωρό δεν έπαιρνε το μπιμπε-
ρό, αλλά συνήθως δεν είχαμε 
πρόβλημα. Υπομονή και επιμονή 
χρειαζόταν…
Τη θήλασα αποκλειστικά μέχρι 6 
μηνών που άρχισε να τρώει τρο-
φές. Ξένο γάλα ξαναήπιε (είχε 
πιει λίγο τις πρώτες μέρες με σύ-
ριγγα) όταν έγινε 10 μηνών από 
το ποτήρι με το καλαμάκι! Όπως 
ανέφερα και παραπάνω, το μπι-
μπερό δεν το δεχόταν εύκολα. 
Ο αποθηλασμός της έγινε πάρα 
πολύ σταδιακά, εφόσον άρχισε 
να τρώει και εγώ μεθοδικά μεί-
ωνα τις φορές που θήλαζα. Σιγά 
σιγά κατάλαβα ότι το μωρό μου 
δεν έκλαιγε πάντα επειδή πείναγε, 
αλλά επειδή μπορεί να νύσταζε ή 
να ήθελε αγκαλιά. Εγώ βέβαια 
συνήθως πάλι την έβαζα στο 

στήθος, διότι με δεδομένο ότι δεν είχε και πιπί-
λα (δεν την ήθελε και δεν επιμείναμε και πολύ), 
το στήθος την παρηγορούσε πάντα. Αργότερα, 
κατάλαβα ότι ίσως αυτό ήταν υπερβολικό εκ μέ-
ρους μου, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία. 
Μας αρέσει να ταξιδεύουμε πολύ, έτσι κάναμε και 
ένα βράδυ όταν ήταν 7 μηνών, όταν στο δρόμο 
από Αγρίνιο για Αίγιο, ούρλιαζε πάλι γιατί ήθελε 
στήθος για να κοιμηθεί… Ώσπου να σταματήσει 
ο Δημήτρης για να μπορέσω να τη βγάλω από 
το καθισματάκι της και να τη θηλάσω, έβαλε το 
δάχτυλό της στο στόμα, πιπίλισε και κοιμήθη-
κε... Έκτοτε βάζει το δάχτυλό της για να κοιμηθεί 
και να παρηγορηθεί… Ακόμα, το αγαπημένο της 
είναι να την κρατάω αγκαλιά και να πιπιλάει το 
δάχτυλό της. Συνέχισα να τη θηλάζω μέχρι που 
έγινε 11 μηνών και παρόλο που κάποιες στιγμές 
ήταν δύσκολες, θα έλεγα ότι ο αποθηλασμός 
έγινε σχετικά εύκολα. Ειδικά για ένα παιδί που 
μέχρι 6 μηνών θήλαζε κάθε μία ώρα και για μια 
μητέρα που «κατέφευγε» πολύ συχνά στο στή-
θος για να σταματήσει το κλάμα. Στον αποθη-
λασμό, πιστεύω ότι βοήθησε και που ήταν και 
πάλι καλοκαίρι και βγαίναμε πολλές βόλτες έξω. 
Βέβαια, σε όλα τα στάδια βοήθησε πάρα πολύ 
και ο μπαμπάς της. Την κοίμιζε με τις ώρες στην 
αγκαλιά του για να σταματήσει να αποκοιμιέται 
πάντα στο στήθος και την απασχολούσε με παι-
χνίδια και βόλτες όταν το αναζητούσε και δεν 
μπορούσε να το έχει. 
Η Διώνη μου τώρα είναι δύο χρονών και 3 μη-
νών και είναι μια κούκλα, φυσικά! Είναι πανέξυ-
πνη και πολύ κοινωνική (αν και δεν είμαι ο πιο 
αντικειμενικός κριτής) και εν μέρει το αποδίδω 

και στο θηλασμό. Από μωρό συμμετείχε σε όλα 
και κοίταγε γύρω της με περιέργεια και σιγουριά. 
Είναι αχώριστη με τον ξάδελφο της και όταν 
εμείς δουλεύουμε μένει με τους παππούδες, τη 
γιαγιά ή τη νταντά της με χαρά. Νομίζω ότι θυ-
μάται το θηλασμό με αγάπη και όταν βλέπει το 
στήθος μου θέλει να το φιλήσει - έχω μια ελιά 
στο στήθος που ακόμα χαϊδεύει συχνά. Μερικές 
φορές μου λέει «όταν κάνουμε άλλο μωρό θα 
πίνει γάλα από τη μαμά»! Και βέβαια έχει δίκαιο, 
αλλά εγώ συγκινούμαι, γιατί για μένα αυτή είναι 
το μωρό μου, το πρώτο μωρό που είχα στην 
κοιλιά μου, που γέννησα, που θήλασα! Σίγου-
ρα το επόμενο παιδί, όταν και εάν έρθει, δεν 
θα μπορώ να το θηλάζω όλη την ώρα και ίσως 
επιμείνουμε στην πιπίλα, αλλά σίγουρα θα προ-
σπαθήσω με το ίδιο σθένος να το θηλάσω, όσο 
καλύτερα μπορώ.
Έχω κάνει πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή 
μου (αντιμετώπισα σοβαρές αρρώστιες/θάνατο 
αγαπημένων προσώπων, μετακόμισα σε άλλη 
ήπειρο και γύρισα πίσω, σπούδασα πολύ, κρίθη-
κα κ.α.) - ο θηλασμός ήταν από τα πιο δύσκολα, 
αλλά σίγουρα το πιο γλυκό. Εύχομαι να είναι για 
όλες τις άλλες μαμάδες πιο εύκολος, αλλά εξίσου 
«rewarding». Από όταν γέννησα, προσπαθώ να 
ενημερώνω όσες περισσότερες γυναίκες μπορώ 
για το θηλασμό, για την επίλυση των προβλημά-
των που προκύπτουν στη διάρκειά του, και όταν 
μπορώ να τις βοηθάω να θηλάσουν. 
Ευχαριστώ την Κατερίνα που θήλασα, χαίρομαι 
για το πείσμα μου, για την υποστήριξη του Δη-
μήτρη και της οικογένειάς μου και εύχομαι στη 
Διώνη μου να θηλάσει και αυτή μια μέρα τα δικά 
της παιδιά!

Χριστίνα Δάλλα
Λέκτορας Φαρμακολογίας, 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
cdalla@med.uoa.gr

«εύχομαι στη Διώνη μου 
να θηλάσει και αυτή μια μέρα
τα δικά της παιδιά!»

mailto:glaskou@yahoo.gr
www.birthinganddancing.gr


www.ecofamily.gr
www.ecofamily.gr
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Γεια σας κορίτσια,
Είμαι η Ματούλα και έχω μία κόρη, τη Δό-

μνα, η οποία είναι σήμερα 19 μηνών και φυσικά 
θηλάζει όποτε εκείνη το επιθυμεί. Είναι μεγά-
λη μου τιμή, να γράψω τη δική μου ιστορία σ’ 
αυτό το περιοδικό που τόσο με βοήθησε. Από 
την πρώτη στιγμή που γνώρισα το Σύνδεσμο 
Θηλασμού Ελλάδος, πήρα στα χέρια μου το 
γαλουχώ. Διαβάζοντας ιστορίες μαμάδων που 
έχουν θηλάσει τα παιδιά τους, εμπνεύστηκα και 
συνειδητοποίησα πόσο σημαντική θα ήταν για 
μένα αυτή η εμπειρία ζωής, ο θηλασμός.

Ας πάρω λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. 
Ήμουν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης μου 
όταν πήγα πρώτη φορά σε συνάντηση του Συν-
δέσμου και ύστερα από ιδιαίτερη παρότρυνση 
της φίλης μου Φωτεινής, την οποία και ευχα-
ριστώ. Εκεί κατάλαβα πως θα μπορούσα να 
θηλάσω το παιδί μου αποκλειστικά χωρίς συ-
μπληρώματα, νερό, τσάι κ.α., για τους πρώτους 
έξι μήνες της ζωής του. Έτσι κι έγινε. Είναι φα-
νταστικό! Να μεγαλώνει το παιδί σου μόνο με 
το γάλα που παράγει το σώμα σου; Αυτό είναι 
θαύμα, είναι μαγεία! Και να σκεφτεί κανείς πως 
όλες οι μαμάδες μπορούν να το πραγματοποι-
ήσουν, αν το θέλουν πραγματικά και αν συναι-
σθανθούν τι προσφέρουν στο παιδί τους.
Από το Σύνδεσμο έμαθα και μαθαίνω ακόμη 
και σήμερα (γιατί συνεχώς προστίθενται) για τα 
οφέλη του θηλασμού. Γνώριζα για κάποια από 
αυτά θεωρητικά, έμαθα και τα υπόλοιπα, αλλά 
όταν τα ζεις στη δική σου εμπειρία ζωής, μαγεύ-

εσαι. Έτσι λοιπόν βρήκα επιτέλους το δρόμο 
που έπρεπε να ακολουθήσω, για να μπορέ-
σω να θρέψω και να αναθρέψω το παιδί μου. 
Βλέπετε στη δική μου οικογενειακή νοοτροπία 
ισχύουν άλλα δεδομένα. Είμαι πολύ χαρούμενη 
όμως που κατάφερα να σπάσω ένα κύκλο που 
δεν με εξέφραζε ποτέ πραγματικά. 

Τώρα ζω όπως λέω “τον έρωτά μου” με την 
κόρη μου και μπορώ να τη συντροφεύω όποτε 
με χρειάζεται με το “μαμάκι” της, όπως αποκα-
λεί εκείνη το στήθος μου. Εκεί βρίσκει παρη-
γοριά για τα πάντα. Εκεί νιώθει ασφάλεια και 
εκεί καλύπτονται πολλές ανάγκες της, κυρίως 
συναισθηματικές. Ο θηλασμός, αυτή η επαφή 
μας, είναι που τη γαληνεύει όποτε εκείνη το έχει 
ανάγκη. Βέβαια μέσω του θηλασμού γαληνεύω 
κι εγώ και έτσι μπορώ καλύτερα να αναγνωρίζω 
τις ανάγκες της κορούλας μου.

Για να συνεχίσω λοιπόν την προσωπική μου 
ιστορία, πρέπει να πω πως είχα μια πολύ καλή 
εγκυμοσύνη, την οποία ακολούθησε ένας πολύ 
σύντομος φυσιολογικός τοκετός. Όλα πήγαι-
ναν πολύ καλά, πήρα το μωρό στην αγκαλιά 
μου, στην αίθουσα τοκετού, όμως τότε ξαφ-
νικά μία μαία μου το άρπαξε στην κυριολεξία. 
“Δώστ’ το μου της είπα, θέλω να το θηλάσω” 
και κείνη απάντησε πως πρέπει πρώτα να το δει 
παιδίατρος. Ήταν σοκαριστικό. Ποτέ δεν περί-
μενα να μου συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή η γυναίκα 
και γενικά όλο το σύστημα της κλινικής δε σε-
βάστηκε τίποτα. Δε σεβάστηκε την ανάγκη του 

παιδιού μου για θηλασμό, τη δική μου ανάγκη, 
δε σεβάστηκε την ίδια την ανθρώπινη φύση. Εί-
ναι αλήθεια βέβαια πως ούτε από τον εαυτό μου 
περίμενα να είμαι τόσο αδύναμη και ευάλωτη σε 
μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Στη συνέχεια και ενώ 
είχαμε κανονίσει για rooming in, αργούσαν να 
μας φέρουν το μωρό μας. Τότε ήταν που θυ-
μήθηκα τη Νατάσσα, που έκανε κάτι ανάλογο. 
Έδωσα ερμηνείες μεγάλης ηθοποιού: “Πού 
είναι το μωρό μου, γιατί δε μου το φέρνετε, 
αφού ζήτησα να το έχω συνέχεια μαζί μου, κάτι 
έχει συμβεί, πείτε μου τι είναι…” Και όπως κατα-
λαβαίνετε επειδή κυκλοφορούν και καταθλίψεις, 
φοβήθηκαν και μου το έφεραν αμέσως. 

Τότε ήταν που έζησα το μεγαλείο του θηλα-
σμού. Σε αυτή την πρώτη μας επαφή. Την πήρα 
αμέσως αγκαλιά και άρχισε να θηλάζει από το 
αριστερό μου στήθος. Έτσι απλά. Δε θα ξεχά-
σω ποτέ μου αυτές τις μαγικές στιγμές που έζη-
σα θηλάζοντας το μωρό μου και που συνεχίζω 
ακόμη και σήμερα να ζω. Είναι πραγματικά ό,τι 
καλύτερο μπορεί να ζήσει μια μανούλα. Είναι 
πηγή ζωής και για το παιδί και για την ίδια. Δεν 
ξέρω πως ακριβώς να περιγράψω τη χαρά μου, 
αυτό που νιώθω. Αυτό που με ολοκλήρωσε. 
Που μ’ έκανε να δω τη ζωή με άλλο μάτι. Από 
μια άλλη σκοπιά. Άλλαξαν όλες μου οι προτε-
ραιότητες, οι στόχοι μου. Τώρα προτεραιότητα 
και στόχος μου είναι να καλυφθούν πρώτα οι 
ανάγκες της κόρης μου και μετά όλα τα άλλα. 
Έχω αλλάξει πολλές συνήθειες μου, πάντα 
προς το καλύτερο. Έχω βελτιώσει τη ζωή μου 
και συγκεκριμένα την ποιότητα της ζωής μου. 
Έχω πολύ δρόμο βέβαια μπροστά μου, αλλά 
πιστέψτε με, το προσπαθώ, γιατί είμαι σίγουρη 
πως βαδίζω σωστά. Και αφετηρία όλων ήταν ο 
θηλασμός του παιδιού μου.

Εμπειρία ζωής - Ο θηλασμός της κόρης μου

Να μεγαλώνει το παιδί σου μόνο 
με το γάλα που παράγει το σώμα 
σου; Αυτό είναι θαύμα, είναι 
μαγεία! Και να σκεφτεί κανείς 
πως όλες οι μαμάδες μπορούν
να το πραγματοποιήσουν, 
αν το θέλουν πραγματικά 
και αν συναισθανθούν τι 
προσφέρουν στο παιδί τους.



Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 1 2

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Θ Η Λ Α Σ Μ Ο Υ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  -  L A  L E C H E  L E A G U E  G R E E C E

12

Δυσκολίες και προβληματάκια υπήρξαν, μα 
ξεπεράστηκαν. Στην αρχή πληγωμένες θηλές. 
Δυο φορές από μια βδομάδα την κάθε φορά. 
Τις πρώτες μέρες ειδικά, ο πόνος είναι κακός 
επισκέπτης. Αυτό το θέμα [γιατί μου αρέσει να 
αποκαλώ τα προβλήματα «θέματα»] ξεπεράστη-
κε περισσότερο με το να έχω το στήθος μου 
ελεύθερο στον αέρα, δηλαδή χωρίς σουτιέν 
και χωρίς μπλούζα. Το δεύτερο θέμα που πα-
ρουσιάστηκε κοντά στις πρώτες 40 ημέρες ήταν 
θρόμβοι-πετρώματα στο στήθος, που άλλοτε 
πονούσαν πολύ και για πολύ ώρα, άλλοτε δεν 
πονούσαν καθόλου. Η συχνότητα και η χρονι-
κή τους διάρκεια ήταν ακαθόριστη. Ουσιαστικά 
είχα όλα τα συμπτώματα της μαστίτιδας χωρίς 
τον πυρετό. Άλλοτε περνούσε με τους θηλα-
σμούς, άλλοτε γινόταν πιο επώδυνο. Παρόλα 
αυτά με υπομονή και επιμονή είδα φως στο 
τούνελ. Σιγά σιγά η κατάσταση βελτιωνόταν. 
Ενώ στην αρχή το είχα σχεδόν καθημερινά να 
με εξαντλεί, στη συνέχεια η συχνότητα και η 
διάρκεια μειώθηκαν και στο τέλος περίπου του 
έκτου μήνα εξαφανίστηκε τελείως το θέμα. Ση-
μειώνω επίσης ότι στερεές τροφές στο μωρό 
ξεκινήσαμε όταν έγινε 6,5 μηνών, άρα δεν ήταν 
αυτό που άλλαξε την κατάσταση. Εκ των υστέ-
ρων πάντα, θεωρώ ότι ήταν ψυχολογικό όλο 
αυτό, γιατί για να είμαι ειλικρινής, πέρασα δύ-
σκολα τον πρώτο καιρό, μέχρι να χαλαρώσω 
και συνειδητοποιήσω ότι αυτός ο τρόπος που 
επέλεξα να θρέψω και να αναθρέψω το παιδί 
μου είναι και ο πιο φυσιολογικός. Αυτός που 
όρισε ο ίδιος ο Θεός.

Τέλος καλό,  όλα καλά. Το παιδί μου τρεφόταν 
αποκλειστικά από μένα για 6,5 μήνες χωρίς κά-
ποιο συμπλήρωμα, χωρίς πιπίλες και ο,τιδήποτε 
άλλο τεχνητό. Όμως πάνω απ’ όλα θράφηκε και 

θρέφεται η ψυχούλα της κάθε φορά που θηλά-
ζει. Γιατί ξέρει πως είμαι πάντα εδώ για εκείνη. 
Όπως είπα και πριν, είχα συνήθειες που έπρεπε 
να αλλάξουν. Ποτέ δε μπορούσα να φανταστώ 
ότι θα ζήσω χωρίς σοκολάτα και χωρίς τυρί στη 
διατροφή μου. Σήμερα έχω ένα χρόνο περίπου 
αποχής από οτιδήποτε γαλακτοκομικό. Η αποχή 
μου από όλα αυτά ξεκίνησε όταν η Δόμνα έγινε 
6 μηνών και είδαμε στις λερωμένες πάνες της 
μια λεπτή ίνα από αίμα. Τρελαθήκαμε. Τι είναι 
αυτό; Η μητέρα μου για παράδειγμα ούτε που 
την έβλεπε αυτή την ίνα, όμως εγώ και ο άντρας 
μου πανικοβληθήκαμε. Η παιδίατρος μας, μάς 
συνέστησε να κόψω τα γαλακτοκομικά τελείως 
[εννοείται και το κρέας (μοσχαρίσιο-χοιρινό)]. 
Το θέμα έληξε μόλις έκοψα και το ψωμί που 
έτρωγα από το φούρνο (τώρα κάνουμε δικό 
μας και ξέρουμε τι βάζουμε). Η Δόμνα είναι 
μια χαρά και θα συνεχίσουμε έτσι διατροφικά 
για περίπου ένα χρόνο ακόμη ώστε να πάψει 
τελείως, όπως καταλάβατε, η “αλλεργία στο 
αγελαδινό γάλα”, η οποία προέκυψε είτε από τα 
πολλά γαλακτοκομικά που έτρωγα εγώ είτε από 
κάποιο συμπλήρωμα που μπορεί να της δόθηκε 
μέσα στην κλινική. 
Τώρα πια πιστεύω πως για να αποφύγουμε 
όλα αυτά τα θέματα-προβλήματα, θα πρέπει να 
εφαρμόζουμε μεθόδους γέννας πιο φυσικές 
και πιο ασφαλείς για τα παιδιά μας και για μας 
τις ίδιες. Ή τουλάχιστον ας ενημερωθούμε για 
όλες τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούμε να 
έχουμε.  

Θέλω ακόμη να σημειώσω πως είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για όποια μητέρα θέλει να θηλάσει 
το παιδί της να έχει έναν παιδίατρο-σύμμαχο σε 
αυτή της την προσπάθεια. Η παραπληροφόρηση 
σε θέματα θηλασμού έχει για μένα κυρίως ψυ-

χολογικό κόστος που μπορεί να σε εμποδίσει 
να απολαύσεις ωραίες στιγμές με το πλασματάκι 
που θα φέρεις σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτές οι 
στιγμές είναι ανεκτίμητες. 
Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω μέσα 
από τα βάθη της ψυχής μου, τον άντρα μου 
Λάζαρο, που αποτελεί το στήριγμά μου σε ό,τι 
κάνω. Είναι αυτός που κρύβεται πίσω από τις 
αντοχές και υπομονές μου. Είναι αυτός που μου 
προσφέρει καθημερινά, ήρεμα και σταθερά ό,τι 
χρειάζομαι για να είμαι και να γίνομαι καλύτερη 
μάνα για την κόρη μας.

Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τη παιδίατρό 
μας, που πάνω απ’ όλα είναι Άνθρωπος και μας 
έχει βοηθήσει και στηρίξει και ενθαρρύνει κάθε 
φορά που τη χρειαστήκαμε. Επίσης, να ευχαρι-
στήσω ιδιαίτερα τις Συμβούλους Θηλασμού της 

La Leche League, τη Νατάσσα, τη Νόπη, και την 
Ελένη που με συμβούλευσαν, με στήριξαν και με 
ενθάρρυναν όποτε τις χρειάστηκα (και πιστέψτε 
με ήταν πολλές οι φορές). Πάντα ήταν εκεί για 
μένα, μια γλυκιά νότα που μου έδινε κουράγιο 
και δύναμη να συνεχίσω. Ευχαριστώ αυτές τις 
γυναίκες που συνεχίζουν να μου αφιερώνουν 
από το χρόνο τους και να με ενθαρρύνουν στην 
προσπάθειά μου να γίνω κι εγώ Σύμβουλος και 
να βοηθήσω όσο μπορώ στο αξιόλογο και αξι-
οθαύμαστο έργο τους. Ευχαριστώ αυτές τις γυ-
ναίκες που αποτελούν για μένα σωστά πρότυπα 
μητέρας.

Ματούλα Λουσιοπούλου, Θεσσαλονίκη

Η παραπληροφόρηση 
σε θέματα θηλασμού 
έχει για μένα κυρίως 
ψυχολογικό κόστος που μπορεί 
να σε εμποδίσει να απολαύσεις 
ωραίες στιγμές με το 
πλασματάκι που θα φέρεις 
σε αυτόν τον κόσμο. 
Και αυτές οι στιγμές 
είναι ανεκτίμητες. 



Θυμάμαι τον εαυτό μου χρόνια πίσω να 
σκέφτομαι πως θέλω πολύ να θηλάσω 

όταν έρθει η ώρα. Είχα πάντα μικρό στήθος και 
ακόμα πιο μικρές θηλές, επίπεδες. Πάντα στο 
μυαλό μου λοιπόν γυρνούσε η σκέψη αν θα τα 
κατάφερνα να θηλάσω με τις θηλές που έχω.
Όταν έμεινα έγκυος ήξερα πως ήθελα να γεν-
νήσω φυσιολογικά και φυσικά να θηλάσω από 
την πρώτη στιγμή, αυτό ήταν το προσωπικό 
μου στοίχημα. Βάση των παραπάνω έγινε και 
η επιλογή μαιευτηρίου και κατόπιν γυναικολό-
γου. Ήθελα να γεννήσω στο Έλενα Βενιζέλου 
καθότι θεωρείται το πλέον φιλικό ως προς τον 
θηλασμό, έχει rooming-in οπότε μπορούσα 
να έχω το μωράκι μου 24 ώρες το 24ωρο από 
την πρώτη μέρα, και επίσης ως δημόσιο η λύση 
της επισκληριδίου, των φαρμάκων και της και-
σαρικής δεν είναι τόσο συνηθισμένη όσο στα 
ιδιωτικά. Εξαρτάται βέβαια κι από τον γιατρό 
σου και πόσο υπέρ του φυσιολογικού τοκετού 
είναι. Οπότε φρόντισα να ενημερωθώ και να 
βρω γυναικολόγο στο Έλενα που να είναι υπέρ 
του φυσιολογικού τοκετού. 
Επειδή ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν προετοι-
μασμένη και να τα κάνω όλα σωστά, φρόντισα 
να ενημερωθώ όσο πιο πολύ μπορούσα και 
για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό και φυσι-
κά για τον θηλασμό. Έψαχνα στο internet, σε 
forums ελληνικά και ξένα, σε sites, αγόρασα 
βιβλία για τον θηλασμό, πήρα τα έντυπα της 
LLL, έκανα μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής στον 
μη κυβερνητικό οργανισμό Φαιναρέτη, έκα-
να και τα μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής στο 
Έλενα. Γενικά προσπάθησα όσο μπορούσα να 

είμαι ενημερωμένη να ξέρω τι πρέπει να κάνω. 
Όσο για της προβληματικές μου θηλές αποφάσι-
σα να το ρισκάρω και να μην κάνω τίποτα (κατά 
καιρούς είχα διαβάσει για εντριβές με αλάτι για 
να σκληρύνουν, να φοράω κοχυλάκια προς το 
τέλος για να βγούνε προς τα έξω κ.α.), να ελπί-
σω πως δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα και όταν 
έρθει η ώρα η φύση θα κάνει τη δουλειά της. 
Στις 40 εβδομάδες και 2 μέρες γέννησα φυσι-
ολογικά ένα κοριτσάκι χωρίς επισκληρίδιο και 
με δικούς μου πόνους. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά 
στην γέννα και το ίδιο και η μικρή μου. Μου την 
δώσανε για δύο λεπτά να την κρατήσω αλλά 
πριν προλάβω να την βάλω στο στήθος την πή-
ραν να την πλύνουν, να τη ζυγίσουν κλπ και δεν 
την ξαναείδα μέχρι που με πήγαν στην ανάνηψη 
όπου κάποια στιγμή μου την φέρανε για πέντε 
λεπτά και την έβαλαν στο στήθος μου. Κάτι πήγε 
να γίνει εκεί αλλά ήμουν πολύ καταβεβλημένη 
για να καταλάβω ή να καθοδηγήσω. Μετά από 
τρεις ώρες συνολικά από την γέννα ανέβηκα 
στο δωμάτιο και μετά από λίγο μου φέρανε την 
μικρή. 
Από κείνη την ώρα έκανα προσπάθειες με τον 
θηλασμό. Μου έκανε εντύπωση πόσο δυσκο-
λευόμουνα να κρατήσω σωστά το μωρό και 
να καταφέρω να το τοποθετήσω όπως πρέπει, 
και δεν ήταν και κανένα μικροσκοπικό μωρό, 
είχε γεννηθεί σχεδόν 3600 κιλά. Έτσι πέρασε η 
πρώτη μέρα με προσπάθεια αλλά και με επιτυχί-
ες, καθότι νομίζω πως στο τέλος το είχαμε βρει 
και ήμασταν σε καλό δρόμο, θα τον πετυχαίνα-
με τον σκοπό μας. Την δεύτερη μέρα όμως το 
μεσημέρι ανέβασε πυρετό. Πρώτη εντολή της 
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παιδιάτρου να δοθεί ξένο γάλα καθότι υποψι-
αζόντουσαν αφυδάτωση. Ένιωσα φρικτά, εγώ 
έφταιγα που δεν τα κατάφερνα καλά με τον θη-
λασμό. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χάλια 
ένιωσα. Όταν δεν της έπεσε ο πυρετός ακόμη 
και μετά το ξένο γάλα, αποφάσισαν να την με-
ταφέρουν στην Β’ ΜΕΝΝ (Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών) για να της χορηγήσουν 
αντιβίωση (ενδοφλέβια) και να της κάνουν εξε-
τάσεις.
Από κει και πέρα, πολύ κλάμα και πολύ απο-
γοήτευση. Έμεινε στη ΜΕΝΝ μια βδομά-
δα. Την κατατρύπησαν και της κάνανε ένα 
σωρό εξετάσεις, ευτυχώς όλες ήταν καλές 
δεν υπήρχε μικρόβιο. Ποτέ δεν πήραμε μια 
σαφή απάντηση για το τι είχε, μάλλον κά-
ποια ίωση ήταν που έκανε τον κύκλο της.  
Το καθεστώς στη Β’ ΜΕΝΝ ήταν πως ανά 3 
ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι της 11 το βράδυ 
μπορούσε να πάει η μαμά να θηλάσει εφόσον 
ήθελε. Το βράδυ μετά τις 11 δίνανε ξένο γάλα 
υποχρεωτικά.
Ξεκίνησα να πηγαίνω αλλά δεν τα κατάφερνα 
καθόλου, η ψυχολογική μου κατάσταση ήταν 
άθλια βλέποντας το μωρό μου ταλαιπωρημένο 
και εκνευρισμένο. Δεν κατάφερνα να την βάλω 
στο στήθος, δεν έπιανε καθόλου τη θηλή και 
έκλαιγε σπαρακτικά. Αυτό όταν πεινούσε, γιατί 

πήγαινα και φορές που την είχαν μόλις ταΐσει και 
απλώς κοιμόταν οπότε και πάλι δεν μπορούσα 
να καταφέρω να την θηλάσω. Ουσιαστική βο-
ήθεια δεν υπήρχε στο θέμα του θηλασμού κα-
μία. Ο καθένας εκεί πέρα έλεγε κάτι διαφορετικό 
και ακόμα και η υπεύθυνη του τμήματος μητρι-
κού θηλασμού του μαιευτηρίου δεν είχε καμία 
διάθεση να με βοηθήσει το αντίθετο μάλιστα, 
φρόντισε να να με «εμψυχώσει» λέγοντας πως 
δεν θα κατάφερνα να θηλάσω ποτέ. Δεδομένης 
της ψυχολογικής μου κατάστασης που δεν είχα 
το μωράκι μου κοντά μου, και όταν το έβλεπα 
δεν κατάφερνα να το θρέψω ή να το ανακου-
φίσω ένιωθα η προσωποποίηση της αποτυχίας 
ως μητέρα. Στο μεταξύ την τρίτη μέρα το στήθος 
μου άρχισε να πρήζεται επικίνδυνα οπότε πήγα 
πάλι στην τράπεζα μητρικού θηλασμού να τους 

ρωτήσω τι να κάνω. Και πάλι δεν με βοήθησαν 
ιδιαίτερα καθότι η πληροφόρηση τους ήταν αδι-
άφορη και ελλιπής. Καμία διάθεση βοήθειας και 
πάλι λες και τους σπαταλούσα τον χρόνο τους. 
Να μην τα πολυλογώ το μωρό μου έπρεπε να 
παραμείνει στην μονάδα μέχρι να τελειώσει η 
αντιβίωση, εγώ βγήκα νωρίτερα και ευτυχώς 
την μέρα που θα έφευγα μίλησα με μια φίλη, 
που πάντα θα την ευχαριστώ γιατί αν δεν ήταν 
εκείνη να με καθοδηγήσει και να μου δώσει 
κουράγιο σε σχέση με τον θηλασμό δεν θα τα 
είχα καταφέρει. Επειδή και εκείνη είχε αντιμε-
τωπίσει πρόβλημα με τον θηλασμό στο πρώτο 
της παιδί, μου έδωσε κάποιες γενικές οδηγίες 
για να κάνω συχνές αντλήσεις με το θήλαστρο 
(ηλεκτρονικό φυσικά) για να μην μου μειωθεί η 
παραγωγή τώρα που δεν θα είχα το μωρό μαζί 

μου και μου έδωσε και το τηλέφωνο μιας σύμ-
βουλου θηλασμού να επικοινωνήσω το συντο-
μότερο. Στο σπίτι, έκανα τις αντλήσεις μου ευ-
λαβικά και μόλις πήραμε το μωρό μας μετά από 
δυο μέρες είδα και την σύμβουλο θηλασμού 
της οποίας η βοήθεια ήταν καθοριστική. Ήταν 
ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε την μικρή 
να πιάσει την θηλή μου. Οπότε βλέποντας ότι η 
μικρή μπορεί να θηλάσει το ηθικό μου αναπτε-
ρώθηκε. Για λίγες μέρες χρησιμοποιούσα ψευ-
δοθηλές και μετά τίποτα γιατί πλέον δεν χρει-
αζότανε. Ομολογώ πως τους πρώτους τρεις 
μήνες η όλη διαδικασία του θηλασμού αλλά και 
το να δεθώ με το μωρό μου με δυσκόλεψε λι-
γάκι. Αλλιώς τα περίμενα και αλλιώς τα βρήκα. 
Αλλά σιγά σιγά βρήκαμε τον ρυθμό μας και εγώ 
και κείνη. Και νιώθω απίστευτη ικανοποίηση που 
τελικά τα καταφέραμε παρά τις αντιξοότητες. 
Έτσι λοιπόν η μικρή μου θηλάζει από 10 ημερών 
μέχρι και σήμερα που είναι 17 μηνών. Δεν με 
βοήθησε το μαιευτήριο όπως περίμενα, οι συ-
γκυρίες δεν ήταν ευνοϊκές εκεί και εγώ ως πρω-
τάρα ήμουν χαμένη. Ξέρω τώρα πως αν δεν είχα 
ενημερωθεί και ασχοληθεί τόσο με το θέμα του 
θηλασμού πριν την γέννα, αν δεν είχα την πολύ-
τιμη βοήθεια της φίλης μου και την καθοριστική 
παρέμβαση της συμβούλου θηλασμού που είναι 
και η ειδικός στο θέμα, και φυσικά αν δεν είχα 
την αμέριστη και απόλυτη υποστήριξη του συ-
ντρόφου μου (καθώς και την υποστήριξη από 
τον ευρύτερο οικογενειακό χώρο) και τέλος την 
κόρη μου που ήταν ένα ζωηρό, δυνατό και απαι-
τητικό μωράκι, δεν θα τα είχα καταφέρει. Ευχα-
ριστώ λοιπόν όλους τους παραπάνω και την 
κόρη μου λίγο περισσότερο, γιατί με βοήθησαν 
να κατακτήσω αυτή την συγκλονιστική εμπειρία. 

Ελισάβετ Πεντζίκη, Αθήνα

Η υπεύθυνη του τμήματος μητρικού 
θηλασμού του μαιευτηρίου δεν είχε 

καμία διάθεση να με βοηθήσει 
το αντίθετο μάλιστα, φρόντισε να να 

με «εμψυχώσει» λέγοντας πως δεν θα 
κατάφερνα να θηλάσω ποτέ.
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Έφτασα στο μαιευτήριο γεμάτη καλές προθέσεις: θα γεννούσα φυσιολογικά και 
το μωρό θα έμενε μαζί μου στο δωμάτιο για να το θηλάζω αποκλειστικά από την 

πρώτη στιγμή. Τελικά, η μικρή Στεφανία γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό, αλλά 
μόλις 2300 γραμμάρια, με αποτέλεσμα να μείνει για 5 μέρες στη μονάδα παρακολού-
θησης νεογνών του μαιευτηρίου.
Άρχισα από την πρώτη στιγμή να αντλώ γάλα με θήλαστρο και προσπαθούσα να 
θηλάσω όσο και όπως προλάβαινα μέσα στη μισή ώρα του επισκεπτηρίου, όμως 
συχνά συναντούσα εμπόδια από τις νοσηλεύτριες της μονάδας, που μπορεί να είχαν 
ταΐσει τη μικρή λίγο πριν ξεκινήσει το επισκεπτήριο ή να μου έλεγαν αυστηρά να 
μην προσπαθώ να τη βάλω στο στήθος, γιατί δεν έχω γάλα και θα κάνω ραγάδα 
στη θηλή. Αναπόφευκτα, οι πρώτες δύο μέρες στο σπίτι ήταν δύσκολες και για τις 
δυο μας, αφού η Στεφανία, εκτός του ήταν ακόμα μικρή και κουραζόταν εύκολα, 

είχε συνηθίσει να πίνει μόνο από μπι-
μπερό και δεν μπορούσε να πιάσει τη 
θηλή και να θηλάσει αποτελεσματικά. 
Γι’ αυτό και ήταν απερίγραπτη η χαρά 
μου όταν άρχισε να ρουφάει κανο-
νικά, κι ας κρατούσαν ώρες οι θηλα-
σμοί, κι ας κοιμόμουν ελάχιστα, κι ας 
μην μπορούσα να κουνήσω βήμα από 
κοντά της, αφού πολύ σπάνια μεσο-
λαβούσε πάνω από μία ώρα μεταξύ 
δύο θηλασμών.
Όλοι μου έλεγαν ότι μετά το σαρα-
ντισμό τα πράγματα στρώνουν, όμως 
για μένα, λίγο πριν κλείσει τις έξη 
εβδομάδες η μικρή, άρχισαν οι με-
γάλες δυσκολίες. Ξαφνικά άρχισε να 
κάνει απανωτές αναγωγές μετά από 
κάθε γεύμα, ακόμα και ανάμεσα στα 

γεύματα, σε σημείο που αισθανόμουν ότι έβγα-
ζε όσο γάλα είχε πιει. Το χειρότερο, δε, ήταν 
ότι, ενώ έδειχνε να πεινάει, με το που άρχιζε 
το γάλα να ρέει από το στήθος, εκείνη έβαζε τα 
κλάματα και τραβιόταν προς τα πίσω, κάνοντας 
με την πλάτη της το χαρακτηριστικό τόξο, που 
αργότερα έμαθα ότι είναι μία από τις κυριότερες 
ενδείξεις γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.
Για μέρες, ήμουν σε απόγνωση. Η Στεφανία 
έκλαιγε σπαραχτικά σε κάθε θηλασμό και πολύ 
δύσκολα ηρεμούσε. Δεν μπορούσα να την πάρω 
μαζί μου πουθενά, αφού είχα συνέχεια το άγχος 
ότι θα της ήταν αδύνατο να φάει, και οι εμετοί 
είχαν γίνει το συνεχές άγχος μου. Ανησυχούσα 
για το αν παίρνει βάρος, για το αν πονάει, για το 
αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που δεν μπο-
ρώ να αντιμετωπίσω. Ο άντρας μου μού έδινε 
κουράγιο και ο παιδίατρος μάς έλεγε να μην ανη-
συχούμε και με ενθάρρυνε να συνεχίσω κανονι-
κά το θηλασμό, όμως εγώ είχα φτάσει να κλαίω 
πάνω από το κεφάλι της τη μισή μέρα και να νιώ-
θω φριχτές τύψεις που δεν τα κατάφερνα να κρα-
τήσω το μωρό μου ήρεμο και ικανοποιημένο. Το 
γεγονός ότι κάποιοι, αβασάνιστα, μου έλεγαν με 
σιγουριά ότι το γάλα μου έπεφτε βαρύ στη μικρή, 
κάθε άλλο παρά βοηθούσε την κατάσταση.
Η μαία μου και η σύμβουλος θηλασμού της La 
Leche League που μου σύστησε τότε μία συνά-
δελφός μου, ήταν εκείνες που με βοήθησαν να 
ηρεμήσω, να βάλω τα πράγματα στις σωστές 
τους διαστάσεις και να βοηθήσω, όσο καλύτε-
ρα μπορούσα, τη Στεφανία αλλά και τον εαυτό 
μου. Η πρόταση της συμβούλου να αφαιρέσω τα 
γαλακτοκομικά από τη δική μου διατροφή έκα-
νε αμέσως διαφορά στην κατάσταση της μικρής: 
οι εμετοί μειώθηκαν κατά πολύ. Η ίδια μου είπε 
επίσης ότι ίσως στην περίπτωσή της να έπρεπε 
να χρησιμοποιώ για λίγο πιπίλα αμέσως μετά τα 

γεύματα, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αναγωγές 
και να μην ερεθίζεται περισσότερο ο οισοφάγος 
της. Και αυτή η αλλαγή βοήθησε πολύ τη Στεφα-
νία να αρχίσει να τρώει πιο ήρεμα. 
Μέσα στο επόμενο διάστημα, εντόπισα και 
άλλες τροφές που, από το δικό μου διαιτο-
λόγιο, επηρέαζαν το δικό της στομάχι κι έτσι, 
κόβοντας το πορτοκάλι, τη σόγια και ορισμέ-
νους ξηρούς καρπούς, κατάφερα να περιορίσω 
στο ελάχιστο τις αναγωγές και την ταλαιπωρία. 
Μέσα από τη δοκιμή και το λάθος, ανακάλυψα 
ότι η όρθια θέση στο μάρσιπο αγκαλιάς ήταν 
εκείνη που ηρεμούσε καλύτερα το μωρό κι έτσι 
θήλαζα εκεί σχεδόν όλη την ημέρα. Οι συχνοί 
θηλασμοί συνεχίστηκαν για αρκετούς μήνες, 
μιας και η μικρή, από ένστικτο, έτρωγε μικρά και 
συχνά γεύματα, αυτά που μπορούσε, δηλαδή, 
να ανεχτεί το στομάχι της. 
Σήμερα η Στεφανία είναι πλέον 18 μηνών, έχει 
ξεχάσει εδώ και καιρό τις αναγωγές και θηλάζει 
ακόμα –χωρίς κλάματα και πόνο, αλλά με χαμό-
γελο και μεγάλη χαρά. Έχει ακόμα ευαισθησία 
στα γαλακτοκομικά και στο πορτοκάλι, αλλά 
είμαι βέβαιη ότι κι αυτή θα υποχωρήσει με τον 
καιρό. Πλέον τη βλέπω να αρπάζει το στήθος με 
τα χεράκια της και να πίνει με όρεξη και θυμάμαι 
με πόση λαχτάρα περίμενα αυτή τη στιγμή, τις 
μέρες που έπρεπε, με απίστευτη υπομονή, να της 
βάζω και να της ξαναβάζω στο στόμα τη θηλή, 
παρηγορώντας την ενώ έκλαιγε γοερά και λέγο-
ντάς της ότι ο πόνος θα περάσει. Και χαίρομαι 
τόσο πολύ για όλες εκείνες τις φορές που, αν 
και σε κατάθλιψη σχεδόν, αντιστάθηκα στον 
πειρασμό να τα παρατήσω και να αφήσω τη 
λύση του προβλήματος σε ένα «ειδικό» γάλα. 

Στέλλα Κάσδαγλη, Αθήνα
koilitsadotcom@gmail.com

Θηλάζοντας 
με γαστροοισοφαγική

παλινδρόμηση
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 Για να είστε από την αρχή κοντά στη φύση…

Θα βρείτε τη μεγαλύτερη συλλογή από οικολογικά προϊόντα: οικολογικές 

πάνες πλενόμενες και μιας χρήσης, sling, wrap, sleeping bag, ρουχαλάκια 

και ζιπουνάκια από οικολογικό βαμβάκι, καλλυντικά, προβιές, καθώς και 

πολλά άλλα… στο:  www.gabi.gr

Το πρώτο e-shop στην Ελλάδα που ειδικεύεται 
σε οικολογικά προϊόντα για μέλλουσες μαμάδες 
και μωράκια:

Χοντρική και λιανική διάθεση: www.gabi.gr, info@gabi.gr, τηλ: 2106229885
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Where 
there’s a will, 
there’s a way
When I was pregnant with my first daughter, 
Ariadne, I was calm, serene and positive. 
I had read all the books about birth and 
breastfeeding and believed I was well-prepared 

for both and in control. I just had to let 
nature do its job. But I had only been 

in Greece for a short time and was 
totally unprepared for the reality 
of the maternity hospitals here. 

I thought I would be able to 
have a natural birth. I ended up 
having a caesarean under general 

anaesthesia and being sent home 
from the hospital unable to breastfeed. 

The baby was dehydrated and unable to 
latch on and the only piece of advice I received 

from the ‘baby-friendly’ hospital was to give 
her formula milk. Fortunately I was tenacious 
and stubborn enough to resist this advice 
and to manage to pump breast milk for my 
daughter for seven or eight months, although 
I never succeeded in getting her latched on to 
the breast.

A bad start
Like many first-time mothers, I believed 
breastfeeding was something that would 
happen naturally and without the need for help. 

milk
milk
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The reality was very different. When I woke up 
from the general anaesthesia I didn’t know 
where I was or even who I was. Over the next 
couple of days I hardly fed the baby at all. I 
was sleepy and confused from the anaesthetic, 
in quite a lot of pain and still hooked up to a 
drip. I was in a room on my own and nobody 
told me when or how to feed the baby and I 
didn’t register the fact that she wasn’t latching 
on properly. I assumed she wasn’t hungry. My 
head was full of the warnings of my friends 
that the hospital would try to coerce me into 
giving my baby formula milk, so I was reluctant 
to ask for help. Also, my room was often full 
of my husband’s relatives, which wasn’t very 
conducive to spontaneous breastfeeding. I had 
read so much about ‘feeding on demand’, that I 
thought the baby would tell me when she was 
hungry. Of course I hadn’t considered how a 
general anaesthetic might interfere with the 
natural processes and reactions of a mother 
and baby. 
On the part of the hospital, I received very 
little support, and no one asked how the 
feeding was going. The main problem was 
that every day different midwives, nurses and 
paediatricians came to see me and there was 
no continuity. Various members of staff told 
me ‘she’s losing weight…feed her more often’. 
I replied ‘but she’s not hungry and she cries 
when I try to feed her’. One doctor snapped at 
me ‘how do you expect her to live if you don’t 
feed her?’ But no one recognised that there 
was a problem or offered to help me. 
After three whole days I was sufficiently alert 
to realise that there was a serious problem and 
that the baby had hardly fed since she was born. 
She was beginning to look dehydrated and her 

lips were dry and peeling. I remember suddenly 
realising late at night ‘if I don’t do something 
now, my baby won’t be alive by the morning’. 
I was panicking and went to find a member of 
staff and at that point I didn’t care any more if 
they gave her formula…I just wanted her to be 
okay. There was only one nurse on duty for the 
whole floor, but thank goodness she helped 
me. She gave Ariadne a bottle of formula and 
instantly her eyes watered and her lips went 
back to normal. It was such a relief. I felt truly 
awful. I had been starving my baby without 
realising it and it had gone unnoticed by the 
hospital. 
The next day I was due to go home but the 
baby couldn’t latch on and I didn’t want to 
go home not being able to breastfeed her 
so I twice asked to see someone from the 
breastfeeding department who could help me. 
I waited for several hours, but no one came. 
Then they told me that I would have to vacate 
my room. 

Back home
I had hoped that breastfeeding would go 
better in the comfort of my own home. 
Unfortunately things didn’t improve and I was 
so upset that I couldn’t do this basic thing for 
my baby. Very reluctantly I gave her a bottle 
of formula. I didn’t know who I could ask for 
help. Fortunately I remembered that a good 
friend of mine who had recently come to stay 
with me had left her breast pump behind (rather 
intentionally, I think). In the instruction booklet 
it recommended waiting until the milk supply 
was established before starting to use a pump. 
I thought ‘this is my only option if I want to 
succeed… I have to make it work’. I managed to 
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pump out a small quantity of milk 
and feed it to the baby. The sense 
of relief and success was enormous. 
I hadn’t ever heard anything about 
someone breastfeeding a baby 
exclusively by pumping milk and 
I couldn’t find references to it on 
the internet, but I resolved that this 

is what I would do. I pumped every three to 
four hours night and day until I established my 
supply. I saw the thick, yellow milk turn to thin, 
watery milk as my supply came in. I got more 
and more successful and efficient at pumping. 
I should add that it was a hand-operated pump, 
which at first seemed very hard work. I was 
thrilled that I was able to give my baby breast 
milk, and every bottle seemed so precious. I 
have heard it referred to as ‘liquid gold’, and 
that was exactly how I felt about it. After a 
while though I started to get exhausted, as I 
was waking up in the night to pump, then feed 
the milk to the baby, get the baby back to 
sleep, wash and sterilise the pump and bottle. 

Finding support
After my initial success, this rather unorthodox 
form of breastfeeding became difficult to 
maintain because it was tiring and difficult to 
go out for any length of time. I didn’t think I 
could do it for more than a few weeks. I didn’t 
know any other mums at that time and it got 
quite demoralising not to have any support or 
encouragement, and to hear people telling me 
to give the baby a bottle, which would have 
been very easy to give in to. My husband was 
supportive but didn’t like seeing me so tired. 
It was also a stressful time in our life as we 
were moving house and had no money. I didn’t 

have a support network in Athens, or access 
to a car. I was just on my own with the baby 
all the time. I couldn’t find anyone to help me 
or show me how to latch the baby on. I tried 
phoning several support groups in the UK but 
without seeing me and the baby, they couldn’t 
really help. I contacted La Leche League in 
Athens, and Patty was a great source of help 
and support over the phone. She promised to 
help me in person when I could get to one of 
the meetings.
Fortunately, when the baby was seven weeks 
old, and I was just about ready to stop pumping, 
I took her to a paediatrician for a check-up. 
Our paediatrician has modern ideas and is pro-
breast feeding. He told me that I was doing a 
great job with the pumping and that I should 
definitely continue for as long as possible. This 
was what I needed to hear!  Around the same 
time I went to see a lactation consultant to 
see what was the matter. She said that the 
baby had a ‘disorganised suck’ and that it could 
have been put right if I had had help at the 
beginning. She too strongly urged me to keep 
pumping. With this encouragement, I revised 
my goal to two months, then three, then six.  
When Ariadne was four months old I joined La 
Leche League. I had to take a bus, a metro, a 
train and another bus to get there, and it was 
midday in July…not the best conditions for a 
small baby. And when I got there and saw all 
the other mums successfully breastfeeding, I 
felt like fraud sitting there giving my baby a 
bottle (although it was expressed breast milk). 
But when I talked to the other mums and told 
them what I was doing, I received whole-
hearted encouragement for what I was doing. 
That was very motivating, and actually it made 
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Supply and demand
The first month I was giving the baby 
predominantly breast milk, usually with just 
one bottle of formula a day. In the second 
month, by frequent pumping, I managed to 
increase my supply to the point where I was 
able to give her my milk almost exclusively. I 
was pumping eight times a day and producing 
a litre of milk a day, which was very satisfying 
and  motivating. I was able to see with my own 
eyes the laws of supply and demand: the more 
often I pumped, the more milk I got. And of 
course the opposite was true... after three or 
four months I started taking on a bit of work, 
which coincided with us moving house. That 
was a stressful, tiring and demanding time and 
my milk supply suffered somewhat. I continued 
to pump four times a day, and gave top-ups 
for the other feeds. It wasn’t perfect but it 
was the best I could do in the circumstances. 
I told myself that every bottle of breast milk 
was one bottle more than I would have been 
able to give her if I had not succeeded with 
the pump.
I received a huge amount of encouragement 
from my good friend in the UK who had lent 
me the pump. In fact I couldn’t have done it 
without her. She had told her NCT* group 
all about me and apparently I became quite 
renowned and they called me ‘the supermum’! 
This was very nice to hear. When I went back 
to the UK for a visit, she took me to her group 
to introduce me to the other mums. This was a 

great motivation to succeed.
Finally, I stopped pumping when Ariadne was 7 
or 8 months old. I had intended to go on for a 
year, just pumping in the morning and evening, 
since by that time I was also busy enough 
cooking for her. But when I cut back from 4 times 
a day to just 2 or 3, my milk supply dwindled 
so much that I got almost nothing. Pumping is 
not exactly the same normal breastfeeding. By 
then I was satisfied that I had done the best I 
could for my baby in the circumstances. I felt 
like the only mum who had ever breastfed her 
baby with a pump, but since then I have heard 
and read about many other cases, and I find 
that it is not uncommon at all. 

* An organisation in the UK which gives support for childbirth and breastfeeding and other parenting issues
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Second time round
Eight months ago I had another baby 
girl, Artemis. I did things differently 
this time and found a very kind and 
supportive doctor and midwife. 
My midwife helped me feed the 
baby shortly after the birth, even 
if it was against the policy of the 

hospital. This made a big difference of course. 
Over the next few days I still had quite a lot 
of trouble getting the baby latched on and it 
was very painful, but I had a lot of help and 
encouragement from my midwife, and this time 
I kept asking for help from the hospital staff. I 
was pleasantly surprised that they helped me 
much as necessary, as I had heard negative 
things about the hospital’s attitudes towards 
breastfeeding. Obviously improvements are 
taking place. Nobody mentioned formula milk 
or chamomile tea!
I didn’t have a caesarean this time which meant 
that physically it was much easier to breastfeed 
as I was able to pick the baby up, sit upright and 
move around. And of course I was mentally 
more alert. Now I can entirely see how it was 
unlikely that I would succeed in breastfeeding 
my first child in the circumstances. Even with 
my second daughter there were times in the 
first few weeks that I wanted to stop and 
give her bottles. But I am so glad I persisted. 
I managed to breastfeed Artemis exclusively 
for seven months. Now she is eating quite 
enthusiastically so I have cut down a bit on the 
number of feeds, but she is still an avid drinker 
of my milk. I intend to continue until she wants 
to stop.
It was interesting (but alarming!) to learn that 

some people in my neighbourhood didn’t seem 
to realise that it was possible to exclusively 
breastfeed a baby...‘but what about the top-
ups?’, they asked. Other questions included 
‘don’t you give her chamomile tea?’ and ‘how 
come your milk didn’t dry up when the baby 
reached six months?’ What struck me the most 
was that the majority of the women I have 
spoken to wanted to breastfeed their babies, 
but most were unable to for any length of 
time because they didn’t receive appropriate 
information or support. By far the most 
common comment is ‘I wanted to breastfeed 
but I didn’t have milk’ (they then usually go on 
to say that their paediatrician advised feeding 
the baby every four hours and supplementing 
with formula. One woman even told me she 
was advised to give her newborn sugar water 
at night!). 
So it seems to me that so many women want 
to breastfeed but their attempts are thwarted 
in many cases by the maternity hospitals and 
by inaccurate and unhelpful (though usually 
well-meaning) advice from paediatricians, 
relatives and friends. I don’t suppose it would 
be difficult for all women to be properly 
informed and advised in hospital, or for public 
health information to be distributed by the 
government. Gradually things are changing 
in the maternity hospitals. On an individual 
level, women can get the support they need 
for breastfeeding, but they will have to look 
for it (and ideally before their baby is born) and 
it will not necessarily be automatic.

Kate Owen
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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 Το παιδί σας αξίζει το σεβασμό. Είναι μοναδικό. 
 
Στο Σπίτι των Παιδιών σεβόμαστε τη προσωπικότητα και τους ρυθμούς κάθε παιδιού 
ξεχωριστά, εφαρμόζοντας τη Μέθοδο Μοντεσσόρι. Στο ήρεμο περιβάλλον του ελληνο-
αγγλόφωνου Σχολείου μας το παιδί κατακτά τη γνώση και μαθαίνει τα όρια μέσα από 
αληθινές εμπειρίες. Μεγαλώνει χαρούμενο και με αυτοπειθαρχία. Απολαμβάνει τη φύση 
στον πανέμορφο κήπο. 

 
Αποκτά την Προσχολική Εκπαίδευση που του αξίζει. 

 

       
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Όλο το χρόνο              ΗΛΙΚΙΕΣ: 1 - 6 

Αθ. Διάκου & Ύδρας 5, Κηφισιά 
Τηλ.: 210 6201107, 210 6205818    Fax.: 210 6201183 

www.learningsteps.gr          e-mail: info@learningsteps.gr 

www.learningsteps.gr
mailto:info@learningsteps.gr
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για να λύσω το πρόβλημα…» Αλλά η λύση που 
ήταν κατάλληλη για μένα μπορεί να μην είναι για 
εκείνη, και εγώ έγινα δυνατότερη ως μητέρα και 
απέκτησα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ακριβώς 
επειδή βρήκα μόνη μου τη λύση που απέδωσε 
για μένα. 
Όταν μια μητέρα ρωτά «Τι πρέπει να κάνω;» 
είναι τόσο εύκολο να σπεύσεις να δώσεις μια 
σειρά από λύσεις. Όμως όταν κάνουμε αυτή την 
ερώτηση, πολύ σπάνια θέλουμε να μας πουν τι 
να κάνουμε. Σύμφωνα με τον Robert Bolton 
στο People Skills* το να δίνει κανείς συμβου-
λές και να προτείνει λύσεις είναι πολύ συχνά 
μεγάλο εμπόδιο στην επικοινωνία. Πόσες 
από μας δεν εκθέσαμε τα αισθήματά μας 
σχετικά με κάποιο πρόβλημα στο σύ-
ζυγό μας, το σύντροφο, το γονιό, τη 
φίλη και δεν καταλήξαμε να έχουμε 
τον άλλο να προσπαθεί να λύσει 
το πρόβλημα για μας; Πόσοι και 
πόσες  από μας δεν νιώσαμε 
απογοήτευση όταν ο ακρο-
ατής μας ξεκινά να μιλά για 
τότε που το ίδιο πράγμα 
συνέβη σ’ εκείνον; Πό-
σοι από μας δεν νιώσαμε 

αποκομμένοι από το άτομο που είναι εμφανές 
ότι δεν ακούει πραγματικά αλλά μάλλον προ-
σπαθεί να δώσει λύση, όταν το μόνο που εμείς 
θέλαμε ήταν μια ευκαιρία να εκφράσουμε το 
πρόβλημά μας; 
Το σημαντικό είναι ότι η LLL παρέχει κάποια που 
θα ακούσει χωρίς την πίεση να δώσει γρήγορες 
απαντήσεις ή λύσεις. 
Ο Bolton πηγαίνει ακόμα πιο μακριά λέγοντας 
ότι η συμβουλή είναι «βασική προσβολή της νο-
ημοσύνης του άλλου ατόμου.» (σελ. 22) Η LLL 
πιστεύει ακράδαντα στη νοημοσύνη των μητέ-

ρων και τη δύναμη του μητρικού ενστί-
κτου: «Ένα από τα σημαντικότερα 

πράγματα που κάνουμε 
ως Σύμβουλοι είναι 

να βοηθάμε τη μητέ-
ρα να αποκτήσει 

αυτοπεποί-
θηση και 

να εμπι-
στευτεί 

Χρειάστηκε ποτέ να μιλήσετε με κάποια Σύμ-
βουλο Θηλασμού της La Leche League (LLL); 
Ίσως καλέσατε τη γραμμή επικοινωνίας ή στο 
σπίτι της Συμβούλου της Τοπικής σας Ομάδας. 
Ίσως είχατε πάει σε συναντήσεις της LLL και συ-
ζητήσατε εκεί με κάποια Σύμβουλο. Οι Σύμβου-
λοι της LLL είναι γυναίκες που έχουν θηλάσει 
τα δικά τους παιδιά. Ως μέρος της εκπαίδευσής 
τους ως Συμβούλων, οι υποψήφιες σύμβουλοι 
μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται το θηλασμό 
και αποκτούν συμβουλευτικές δεξιότητες. Το 
κυριότερο είναι ότι οι Σύμβουλοι της LLL είναι 
μητέρες πρόθυμες να ακούσουν. 
Όταν χτυπά το τηλέφωνό μου και ακούγεται 
μια φωνή να λέει «Γεια σας, θα ήθελα κάποιες 
συμβουλές σχετικά με το θηλασμό», σταματώ 
να παίζω το γιατρό με την κόρη μου, αναλαμβά-
νω το ρόλο μου ως Συμβούλου Θηλασμού και 
λέω «Φυσικά, με λένε Λίζα, εσένα;». Καθώς η 
Λώρα μού λέει για τις δυσκολίες της με το θηλα-
σμό, τελειώνει λέγοντας «Τι νομίζεις ότι πρέπει 
να κάνω;» Ξέρω ότι μάλλον δεν είμαι ο πρώτος 
άνθρωπος που ρώτησε για το πρόβλημά της και 
ίσως να μιλήσει και με άλλους μετά από μένα. 
Θα ήταν τόσο εύκολο για μένα να πω «Ναι, 
αυτό συνέβη και σε μένα, Λώρα και να τι έκανα 

Η Μητέρα Γνωρίζει Καλύτερα

Mετάφραση: Eύα Δουκάκη, 
Δικηγόρος, μητέρα του Βασίλη-
Γαβριήλ, μέλος του Συνδέσμου 
Θηλασμού Ελλάδος, 
eva_doukaki@yahoo.gr

H Lisa Hassan Scott είναι 
Σύμβουλος της La Leche 
League και ζει στη Νότια 
Ουαλία της Βρετανίας με το 
σύζυγό της Keith, τις δύο 
κόρες τους Iona και Eilidh 
και το γιο τους Aidan. 

Η La Leche League 
πιστεύει ακράδαντα 
στη νοημοσύνη 
των μητέρων και τη 
δύναμη του μητρικού 
ενστίκτου. 

* Bolton, R. PhD. People Skills, How to assert yourself, listen to others and resolve conflicts Simon & Schuster, Inc. NY. 

Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 1 2

Lisa Hassan Scott, από το περιοδικό Breastfeeding Today, τεύχος 7, σελ. 14-15, 
www.llli.org
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το μητρικό της ένστικτο. Μ’ αυτόν τον τρόπο η 
μητέρα ενισχύεται να λύσει πολλά προβλήματα 
μόνη της, κοιτώντας το μωρό της και ανταπο-
κρινόμενη στις ανάγκες του.»** Ως μητέρα που 
έχετε παρακολουθήσει συναντήσεις της LLL ή 
έχετε μιλήσει με κάποια Σύμβουλο στο τηλέφω-
νο, έχετε νιώσει τη διαφορά; Η μία προσέγγιση 
εμψυχώνει, η άλλη αποδυναμώνει. 
Μπορεί να έχετε ακούσει κάποια Σύμβουλο της 
LLL να λέει, «Κάθε μητέρα είναι η ειδικός για το 
δικό της μωρό». Πόσες όμως μητέρες νιώθουν 
σαν «ειδικός» αμέσως μετά τη γέννα του μωρού 
τους; Όταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί, όχι 
μόνο δεν ένιωθα «ειδικός», αλλά ένιωθα ανε-
παρκής και απροετοίμαστη. Στρεφόμουν στους 
άλλους για συμβουλές και κατευθύνσεις στο 
πώς να φροντίσω το μωρό μου. Διάβαζα όσο 
περισσότερα βιβλία μπορούσα, προκειμένου να 
βρω πώς θα μπορούσα να κάνω το καλύτερο 
γι’ αυτό το νέο ανθρωπάκι. Κοιτώντας πίσω, 
βλέπω ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, 
χρειαζόμουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Χρει-
αζόμουν από τους άλλους να μου ανεβάσουν 
το ηθικό και να με υποστηρίξουν για τις απο-
φάσεις μου και χρειαζόμουν να μου πουν πόσο 
καλά τα κατάφερνα! 
Οι Σύμβουλοι της LLL προσφέρουν πληροφό-

ρηση, κάνουν προτάσεις και συζητούν τις εναλ-
λακτικές έτσι ώστε η μητέρα να μπορέσει να 
σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή-
ματα και να πάρει την απόφασή της. Μπορεί να 
μην φαίνεται σπουδαίο, αλλά είναι αυτό ακρι-
βώς που πολλές μητέρες χρειάζονται. Η γνώμη 
των ειδικών μπορεί να είναι χρήσιμη στο να βο-
ηθήσει τη μητέρα να γνωρίζει όλες τις πιθανές 
εναλλακτικές αλλά τελικά εκείνη είναι η ειδικός. 
Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημε-
ρώσει και η ουσία είναι ότι συνήθως η μητέρα 
ξέρει καλύτερα. 
Κάποιοι επικριτές χρησιμοποιούν προσβλητι-
κούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς για να χα-
ρακτηρίσουν τις βοηθούς θηλασμού ως άτομα 
που ασκούν πίεση στις μητέρες και τις κάνουν να 
νιώθουν ενοχές. Ο ρόλος της Συμβούλου Θη-
λασμού της LLL είναι να δίνει πληροφορίες, όχι 
να ηθικολογεί. Για κάποιους ίσως είναι δύσκολο 
να αποδεχτούν ότι το ανθρώπινο γάλα είναι η 
υπέρτατη βρεφική τροφή. Ωστόσο, αυτή η δή-
λωση δεν περιέχει ηθικολογία και βασίζεται σε 
συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από έρευνες. 
Οι Σύμβουλοι της LLL μπορούν να παρέχουν 
αυτή την πληροφορία μαζί με βιβλιογραφικές 
αναφορές, σε μια μητέρα, που μπορεί τότε να 
αποφασίσει για το αν θα θηλάσει ή όχι. Στέκεται 
σταθερά στα πόδια της, γνωρίζοντας ότι η από-
φαση προέκυψε από την ίδια. Με κάθε νέα από-
φαση που παίρνει μια μητέρα για το παιδί της, 
αυξάνεται η αυτοπεποίθηση της και αποφεύγεται 
ο κίνδυνος της εξάρτησης από εκείνους που τη 
βοηθούν ή ο κίνδυνος του να νιώσει πικρία για 
κάποια συμβουλή που δέχτηκε. 

Ξέρω ότι αυτή η προσέγγιση δεν ταιριάζει σε 
κάποιους ανθρώπους. Κάποιες μητέρες μού 
έχουν πει ότι εύχονταν μόνο να τους έλεγε κά-
ποιος τι να κάνουν. Όντως, υπάρχουν κάποιες 
περιπτώσεις όπου οι μητέρες απλά χρειάζονται 
να μάθουν το πώς να ανακουφιστούν από το 
πέτρωμα του στήθους ή πώς να αντιμετωπίσουν 
το ισχυρό αντανακλαστικό της έκκρισης του γά-
λακτος. Το να συζητήσουμε για το πόση ανα-
στάτωση προκαλούν αυτές οι καταστάσεις είναι 
απαραίτητο αλλά συνήθως δεν είναι αρκετό. Η 
μητέρα χρειάζεται έγκυρες πληροφορίες που θα 
της επιτρέψουν να λύσει το πρόβλημά της. Η 
LLL αναγνωρίζεται ως παγκόσμια αυθεντία στο 
να παρέχει τέτοιου είδους πληροφορίες στις 
μητέρες. 
Οι έγκυοι και οι νέες μητέρες δέχονται πληθώρα 
συμβουλών από τη στιγμή που θα ανακοινώ-
σουν ότι είναι έγκυοι. Όταν γέννησα το πρώτο 
μου παιδί το μυαλό μου γύριζε από όλα αυτά 
που μου έλεγαν οι άλλοι: «Είναι καλό μωρό;», 
«Θα πρέπει να της δώσεις πιπίλα.», «Αν την 
παίρνεις αγκαλιά κάθε φορά που κλαίει, θα την 
κακομάθεις.», «Δεν μπορεί να πεινάει, αυτό εί-
ναι μόνο για παρηγοριά.», «Γιατί δεν της δίνεις 
ένα μπουκάλι, να κάνεις κι εσύ ένα διάλειμμα;», 
«Την έχεις βάλει σε πρόγραμμα ή ακόμα;». Αν ο 
καθένας έλεγε ότι θα έπρεπε να κάνω τα πράγ-
ματα διαφορετικά κι ότι το μωρό μου θα έπρεπε 
να συμπεριφέρεται διαφορετικά (για παράδειγ-
μα, να μην κλαίει, να τρώει ανά τέσσερις ώρες, 
να κοιμάται όλη τη νύχτα, να είναι χαρούμενη 
όταν την αφήνω κάτω), προφανώς εγώ έκανα 
κάτι λάθος. Επομένως, η όποια λίγη αυτοπεποί-
θηση είχα, έπαιρνε την κάτω βόλτα. 
Αντίστοιχα, κάποιες γυναίκες όταν τους λένε τι 
να κάνουν και αυτό δεν αποδώσει, αμέσως κα-
τηγορούν τους εαυτούς τους, «Έκανα όλα όσα 

μου είπε και δεν απέδωσαν - προφανώς δεν 
μπορώ να θηλάσω». Μια μητέρα τη βοηθά πε-
ρισσότερο να της δώσεις πολλές διαφορετικές 
εναλλακτικές, ώστε όταν η μία δεν αποδώσει να 
μπορεί να δοκιμάσει κάποια άλλη. Όταν αυτές 
οι προτάσεις παρουσιάζονται ως ιδέες, μ’ έναν 
λιγότερο δογματικό τρόπο, είναι πιθανότερο η 
μητέρα να επανέλθει για περισσότερες ιδέες ή 
να σκεφτεί από μόνη της λύσεις, που σε άλλη 
περίπτωση μπορεί να τις απέρριπτε γιατί δεν 
προέρχονταν από κάποιον «ειδικό». 
Ως Σύμβουλος της LLL, βρίσκω απελευθερωτι-
κό το ότι δεν είναι δική μου ευθύνη να λύσω το 
πρόβλημα της μητέρας. Μπορώ να ακούσω τη 
μητέρα να μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει, να κάνω κάποιες προτάσεις και να συνεχί-
σω να την υποστηρίζω όσο η ίδια προσπαθεί 
να λύσει το πρόβλημά της. Εγώ είμαι η πηγή 
της πληροφόρησής της, όχι ο σωτήρας της. Και 
πράγματι είναι υπέροχο συναίσθημα όταν μια 
μητέρα ξανατηλεφωνεί και λέει ότι βρήκε λύση 
στο πρόβλημά της κι ότι κατάφερε να το κάνει 
ως αποτέλεσμα της συζήτησής μας. Χαίρομαι 
που είμαι κάποια που θα ακούσει χωρίς κριτική 
τις μητέρες, σ’ έναν κόσμο που εύκολα τις κατη-
γορεί και σιχαίνεται να ακούει. 

Για άρθρο σχετικά με το νέο Leader Applicant 
Handbook, δείτε http://viewer.zmags.com/pub
lication/81bbcceb#/81bbcceb/10

Σκέφτεστε να γίνετε Σύμβουλος της La Leche; 
http://www.llli.org/lad/talll/talll.html 
http://store.llli.org/public/profile/501** Leader’s Handbook, fourth edition (revised). Schaumburg, IL:LLLI, 2003, p.1. Offers insight and guidance 

to both Leader Applicants and Leaders to help you “fulfil your job with confidence and pleasure”.
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Η γνώμη των ειδικών μπορεί να είναι 
χρήσιμη στο να βοηθήσει μια μητέρα 

να μάθει για όλες τις πιθανές επιλογές, 
αλλά, τελικά, εκείνη είναι η ειδικός. 
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παίρνω πολύ περισσότερο απ’ ότι δίνω!».

Το πώς μπορεί να προλαβαίνουμε έναν ακόμη 
ρόλο στον ήδη απαιτητικό τρόπο ζωής της σύγ-
χρονης κοινωνίας, αυτό είναι θέμα προτεραι-
οτήτων. Για παράδειγμα, πώς προλαβαίνουμε 
να θηλάζουμε τόσες ώρες ένα νεογέννητο; Ή 
πώς καταφέρνουμε και ξυπνάμε τόσες φορές 
μέσα στη νύχτα για να φροντίσουμε το μωρό 
μας; Η απάντηση είναι: δεν γίνεται αλλιώς! Ένα 
μωρό είναι η προτεραιότητά μας κι όλα τ’ άλλα 
μπαίνουν στα μετόπισθεν. Έτσι κι εμείς οι Σύμ-
βουλοι έχουμε αυτόν τον ρόλο, που εμείς οι 
ίδιες έχουμε επιλέξει πολύ συνειδητά, μέσα στις 
προτεραιότητές μας (πιο συνειδητή επιλογή από 
τη δέσμευση που μας επιφυλάσσει ένα νεογέν-
νητο!).

Θα αναφέρω δυο παραδείγματα για το πώς 
έχω προσαρμόσει τις υποχρεώσεις μου σαν 
Σύμβουλος Θηλασμού, στην καθημερινότητά 
μου.
1. Κλείνοντας την τηλεόραση τα βράδια κι 
αφιερώνοντας την ώρα που θα μπορούσα να 
βομβαρδίζομαι από τα ΜΜΕ με όλη την αγω-
νία για το μέλλον της Ελλάδας, εγώ επιλέγω να 
φροντίζω διοικητικές ανάγκες του Συνδέσμου 
Θηλασμού Ελλάδος.
2. Μία φορά το μήνα, η έξοδός μου με φίλες 
γυναίκες επιλέγω να είναι η μηνιαία συνάντηση 
της ομάδας μου, όπου θα γνωρίσω νέες και 
μέλλουσες μητέρες. Ξέροντας πως μπορεί να 
τους αγγίξει το μαγικό ραβδί του θηλασμού και 
ν’ αλλάξουν τη σκέψη τους και το όραμά τους 
για την οικογένειά τους, με κατακλύζει μια ευ-
δαιμονία, που είναι η ουσία στη ζωή μου.

Όλο αυτό δεν θα ήταν το ίδιο αν συνδεόταν με 

οικονομικό όφελος για εμάς τις Συμβούλους. 
Αυτό που το κάνει μαγικό είναι πως οι δράσεις 
μας γίνονται στα πλαίσια του εθελοντισμού. Πι-
θανόν να μην υπήρχε τόσο πάθος και τόση απο-
δοτικότητα αν είχαμε έμμισθη σχέση. Σίγουρα, 
όμως, στις μέρες μας, είναι κάτι δύσκολο να το 
κατανοήσουν όλοι όσοι μας συντροφεύουν σε 
αυτό το ταξίδι, αυτοί που τους έχουμε ανάγκη 
να μας υποστηρίζουν. Και τους ευχαριστούμε, 
όλους.

Απάντησα, ίσως, στα δύο ερωτήματα που συ-
χνά προκύπτουν σε όσους ακόμα στέκονται απ’ 
έξω από την οικογένεια της  La Leche League 
και θα τολμήσω να αναφερθώ και στις αληθινές 
δυσκολίες του να είσαι Σύμβουλος.
Ο Σύνδεσμος μας διέπεται από ορισμένες αρ-
χές. 
Σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του είναι ο 
Σεβασμός, είτε αναφερόμαστε στο σεβασμό 
προς τις ανάγκες του νεογέννητου, είτε στο 
σεβασμό στις απόψεις των όσων έρχονται στις 
συναντήσεις. Σεβόμαστε τις επιλογές και τις πε-
ποιθήσεις τους, ακόμη κι όταν δεν συμβαδίζουν 
με τις δικές μας επιλογές. Αποδεχόμενες όλο το 
φάσμα των επιλογών γονεϊκότητας, δημιουρ-
γούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης όπου οι νέοι 
γονείς θα νιώσουν ευπρόσδεκτοι. 
Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.
Σε αυτό το σημείο κάποια πολύ παθιασμένη 
γυναίκα μπορεί να κατατροπωθεί, μπορεί ποτέ 
να μην καταφέρει να αποδεχτεί την ποικιλία των 
επιλογών που αντιτίθεται στα δικά της πιστεύω 
κι έτσι να μην αφήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
να εξελιχθεί, μεταμορφώνοντας τη δυναμική 
της ομάδας της.

Τέλος, ένα ακόμη σημείο που χρήζει ιδιαίτερης 

Της Άντας Παλαντζιάν
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Πολλοί με ρωτούν «πώς προλαβαίνεις;», 
άλλοι αναρωτιούνται «εσύ τι όφελος έχεις 

από αυτό;».
Δύο πολύ καίρια κι εύστοχα ερωτήματα για τις 
Συμβούλους Θηλασμού της La Leche League. 
Κάτι που ενώνει 6.500 γυναίκες σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Ένας κοινός παρονομαστής που 
αγκαλιάζει την αγάπη για την κοινωνία και την 
αγάπη για το θηλασμό, ή ακόμα την ανάγκη να 
φροντίσουμε τα βρέφη και το πάθος να ενισχύ-
σουμε τις νέες μητέρες στο ρόλο τους. Όλες οι 
λέξεις ταιριάζουν, στην ουσία, αυτό που είναι 
κοινό, είναι η αγάπη και η ανάγκη της προσφο-
ράς.

Κάποτε άκουσα μια Βρετανίδα, που ήταν Σύμ-
βουλος για περισσότερο πάνω από 25 χρόνια, 
να λέει:
«Όταν με ρωτάνε πώς μπορώ και προσφέρω 
αυτό το έργο τόσα χρόνια τους απαντώ: Μα 
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προσοχής, είναι αυτό της ειδήμονος. 
Οι Σύμβουλοι δεν είμαστε εγκυκλοπαίδειες θη-
λασμού. 
Το έργο που προσφέρουμε δεν είναι να δίνου-
με απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. 
Είμαστε εκεί για να συντονίζουμε τις συζητή-
σεις των μητέρων και να διαφυλάσσουμε το να 
ακουστούν οι έγκυρες απόψεις σχετικά με τα 
θέματα που αφορούν στο θηλασμό. 
Δεν κάνουμε διαλέξεις, ούτε μαθήματα σε 
όσους/όσες δεν ξέρουν. 
Δεχόμαστε ερωτήσεις, αναφέρουμε πηγές, δη-
λώνουμε τις απόψεις της  La Leche League και 
βοηθούμε τις μητέρες να εκφράσουν τις δικές 
τους εμπειρίες. 

Ο Σύνδεσμος μας είναι ο μοναδικός οργανι-
σμός στον κόσμο που προσφέρει υποστήριξη 
μητέρας προς μητέρα σε θέματα θηλασμού, με 
σκοπό να προσφέρει ενθάρρυνση σε όσες θέ-
λουν να θηλάσουν τα παιδιά τους -και δεν μας 
απασχολεί τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν 
είμαστε ακτιβιστική οργάνωση, ούτε προσπα-
θούμε να πείσουμε τον κόσμο να θηλάσει.

Αυτές είναι σκληρές αλήθειες που δεν ταιριάζουν 
σε όλους και σε όλες – γι’ αυτό άλλωστε έχουν 
δημιουργηθεί ακτιβιστικές οργανώσεις σε πολ-
λές χώρες, για να μπορούν να βρουν έδαφος οι 
πιο παθιασμένες φωνές ανάμεσά μας!

Η οικογένεια της  La Leche League ενώνει γυ-
ναίκες με αγάπη, γυναίκες με υπόσταση, που 
ξέρουν πως ενωμένες έχουν πολλά να προ-
σφέρουν και πολλά να κερδίσουν. Η γυναικεία 
δύναμη που συχνά στην κοινωνία μας μετατρέ-
πεται σε ανταγωνισμό, αν διοχετευτεί σωστά 
κι οργανωμένα, μπορεί να καταφέρει θαύματα 

τα οποία θα καθρεφτιστούν στην ίδια μας την 
κοινωνία.

Όσες και όσοι νιώσουν τη μαγεία που προσφέ-
ρεται στη ζωή τους μέσα από το θηλασμό και 
εν γένει μέσα από την ανταπόκριση στις ανά-
γκες του νεογέννητου τους κι έπειτα του νηπίου 
τους, αυτοί οι γονείς θα εκτιμήσουν τη ζεστα-
σιά και τη συντροφικότητα που θα έχουν με τα 
παιδιά τους. Ο χαρακτήρας των παιδιών τους 
θα διαμορφωθεί με ασφάλεια και με τη βαθύ-
τερη γνώση της εμπιστοσύνης, όχι μόνο προς 
τους γονείς τους, αλλά και προς του ίδιους τους 
εαυτούς τους. Αυτά τα γνωρίσματα θα τους συ-
ντροφεύουν, ίσως, για όλη τους τη ζωή.
Εμείς, οι Σύμβουλοι, νιώθουμε περήφανες ότι 
μπορεί να έχουμε συμβάλλει στην επιτυχία του 
θηλασμού, έστω κι ενός παιδιού, και μέσω αυ-
τού να έχουμε αγγίξει μια οικογένεια για όλη 
της τη ζωή. 
Η γενιά μας θα μεγαλώσει επόμενες γενιές με 
αγάπη, κατανόηση και συντροφικότητα. 

Καλώς ορίσατε στην οικογένειά μας!

Άντα Παλαντζιάν, adapalandjian@gmail.com
Σύμβουλος της Βόρειας Απογευματινής 

Ομάδας στην Αθήνα από το 2007, ταμίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2010, 

συντονίστρια του τομέα της Νότιας Αθήνας από 
το 2011, σύζυγος του Μάριου Αποστόλου και 
μητέρα δύο αγοριών, του Οδυσσέα 7 ετών και 

του Ιάσονα 4 ετών
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Τι είναι ο νεογνικός ίκτερος;
Ο ίκτερος είναι η αυξημένη συγκέντρωση της 
χολερυθρίνης στο αίμα και έχει σαν εμφανές 
σύμπτωμα το κιτρινωπό χρωματισμό στο δέρμα 
και τους βλεννογόνους του μωρού, συνήθως 
αρκετά ορατό στο άσπρο των ματιών. Όταν τα 
επίπεδα της χολερυθρίνης στο αίμα ξεπεράσουν 
κάποια όρια και δεν γίνουν οι κατάλληλες 
ιατρικές ενέργειες υπάρχει ο κίνδυνος να 
προκληθούν βλάβες στον εγκέφαλο του 
βρέφους (κερνίκτερος).
Ο νεογνικός ίκτερος διακρίνεται στον 
παθολογικό (ΠΝΙ) και στο φυσιολογικό (ΦΝΙ).
Ο ΠΝΙ είναι πολύ σπάνιος στις μέρες μας, 
εμφανίζεται συνήθως μέσα στο πρώτο 24ωρο 
μετά τη γέννηση και οφείλεται σε παράγοντες 
όπως ασυμβατότητα στις ομάδες αίματος 
μητέρας-βρέφους, μεταβολικά προβλήματα κ.ά.
Ο ΦΝΙ είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. 
Εμφανίζεται συνήθως μετά το δεύτερο 24ωρο 
της ζωής του μωρού και αυξάνεται με αργό 
ρυθμό. Χαρακτηρίζεται «φυσιολογικός» γιατί 
είναι η κανονική, φυσιολογική αντίδραση του 
βρεφικού οργανισμού. Οφείλεται στο γεγονός 
ότι κατά την ενδομήτρια ζωή, το έμβρυο 
έχει περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου στη 
διάθεσή του (το παίρνει μέσω του αίματος της 
μητέρας) και έτσι χρειάζεται μεγάλο αριθμό 
ερυθροκυττάρων (τα κύτταρα που μεταφέρουν 

το οξυγόνο σε όλον τον οργανισμό) για να έχει 
επαρκή οξυγόνωση. Μετά τη γέννηση και καθώς 
το μωρό χρησιμοποιεί πλέον τους πνεύμονές 
του, έχει άφθονο οξυγόνο από την ατμόσφαιρα 
και έτσι του χρειάζεται μικρότερος αριθμός 
ερυθροκυττάρων. Η περίσσεια των κυττάρων 
αυτών καταστρέφεται, ελευθερώνοντας την 
ουσία «χολερυθρίνη», η οποία φυσιολογικά 
μεταβολίζεται στο ήπαρ και αποβάλλεται με τα 
κόπρανα. Καθώς το ήπαρ των νεογέννητων 
είναι σχετικά ανώριμο, η απομάκρυνση της 
χολερυθρίνης καθυστερεί και έτσι αυξάνεται 
η συγκέντρωσή της στο αίμα. Με την πάροδο 
όμως των ημερών, καθώς το σύστημα 
απομάκρυνσης της χολερυθρίνης ωριμάζει και ο 
αριθμός των ερυθροκυττάρων σταθεροποιείται, 
η συγκέντρωση της χολερυθρίνης στο αίμα 
μειώνεται και φτάνει στα φυσιολογικά επίπεδα. 
Ο νεογνικός ίκτερος είναι πιο συχνός στα 
πρόωρα μωρά, επειδή ο οργανισμός τους είναι 
περισσότερο ανώριμος για να απομακρύνει 
αποτελεσματικά τη χολερυθρίνη. 
Οι τιμές της χολερυθρίνης στο ΦΝΙ συνήθως 
φτάνουν στο μέγιστο μεταξύ τρίτης και πέμπτης 
ημέρας μετά τη γέννηση. Συνήθως είναι μέχρι 
12 mg/dl και σπανιότερα ξεπερνά τα 15 mg/
dl. Εφ’όσον το μωρό τρέφεται καλά και συχνά 
(τουλάχιστον 10-12 φορές το 24ωρο), κάνει 
κακά και το ήπαρ μεταβολίζει τη χολερυθρίνη, 

τότε ο ίκτερος σταδιακά υποχωρεί και 
εξαφανίζεται μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες. 
Ο ΦΝΙ δεν είναι νόσημα και δεν επηρεάζει 
καθόλου την υγεία του μωρού από τη στιγμή 
που παραμένει σε ασφαλή όρια.
Τα υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης προκαλούν 
υπνηλία και νωθρότητα στο μωρό, με 
αποτέλεσμα να κοιμάται περισσότερο και να 
θηλάζει λιγότερο. Αυτό είναι κάτι που επιδεινώνει 
την κατάσταση και εμείς πρέπει να ανατρέψουμε 
το φαύλο κύκλο. 

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να 
μειώσουμε τις πιθανότητες να εμφανιστεί 
ίκτερος ή για να βοηθήσουμε να πέσουν 
γρηγορότερα οι τιμές της χολερυθρίνης;
1. Φροντίζουμε να βάζουμε το μωρό στο 
στήθος συχνά (το ξυπνάμε αν χρειάζεται), το 
αργότερο κάθε 2-3 ώρες και το βοηθάμε να πίνει 
γάλα. Αυτό σημαίνει ότι φροντίζουμε να πιάνει 
σωστά το στήθος και το βοηθάμε αν χρειάζεται, 
να πιεί περισσότερο γάλα. Ζητάμε βοήθεια από 
κατάλληλο άτομο (πιστοποιημένο σύμβουλο 
θηλασμού ή σύμβουλο θηλασμού της La Leche 
League), σε περίπτωση που έχουμε αμφιβολία 
για το αν το μωρό πίνει αρκετό γάλα και για 
όποια άλλη βοήθεια χρειαζόμαστε σε σχέση με 
το θηλασμό (π.χ. τεχνικές για να ξυπνήσουμε ένα 
ληθαργικό μωρό). Μια αρκετά ασφαλής ένδειξη 

Όσα είναι καλό 
να γνωρίζουμε για το 
νεογνικό ίκτερο
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Της Νατάσσας Διάκου Συμβούλου 
Θηλασμού La Leche League 
email: diakou@vet.auth.gr

Yπεύθυνη στήλης: Κατερίνα 
Μιχαηλίδου, Σύμβουλος 
Θηλασμού, Ομάδα 
Νοτιοδυτικής Αττικής, 
Πιστοποιημένη Σύμβουλος 
Μητρικού Θηλασμού 
και Γαλουχίας IBCLC, 
katerinamich@gmail.com



ότι το μωρό πίνει αρκετό γάλα, μετά την τρίτη 
ημέρα της ζωής του, είναι να βρέχει τουλάχιστον 
5-6 πάνες και να λερώνει με κακά τουλάχιστον 
3-4 πάνες το 24ωρο.
2. Αποφεύγουμε να χορηγούμε στο μωρό άλλα 
υγρά πέραν του μητρικού γάλακτος. Το τσάι, το 
νερό, το ζαχαρόνερο, δεν βοηθάνε καθόλου 
στη μείωση της χολερυθρίνης. Η χολερυθρίνη 
αποβάλλεται με τα κόπρανα, άρα το να 
αυξήσουμε τα ούρα του μωρού με διάφορα υγρά 
δεν θα έχει το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. 
Ακόμα χειρότερα, γεμίζοντας το στομαχάκι 
του μωρού με κάτι άχρηστο, το κάνουμε να 
πίνει λιγότερο γάλα. Όσο περισσότερο γάλα 
πίνει το μωρό τόσο περισσότερα κακά θα κάνει 
και τόσο γρηγορότερα θα πέσουν οι τιμές της 
χολερυθρίνης. 

Χρειάζεται να γίνει κάποια θεραπεία για το 
ΦΝΙ;
Στα συνηθισμένα επίπεδα του ΦΝΙ δεν χρειάζεται 
κανενός είδους θεραπεία ή ειδικά μέτρα. Σε 
περίπτωση όμως που οι τιμές χολερυθρίνης 
ξεπερνούν τα ασφαλή όρια, τα διάφορα μέτρα 
που θα ληφθούν πρέπει να εξασφαλίζουν 
απρόσκοπτη συνέχιση του θηλασμού. 
Ο ίκτερος είναι για τα νεογέννητα το πιο 
συχνό αίτιο νοσηλείας ή επιστροφής στην 
κλινική. Κάποιες έρευνες επισημαίνουν ότι τα 
θηλάζοντα βρέφη έχουν αυξημένες πιθανότητες 
εμφάνισης ίκτερου. Δυστυχώς, σε αυτές τις 
έρευνες δεν αξιολογούνται οι παράγοντες 
που σχετίζονται με το θηλασμό, δηλαδή για 
παράδειγμα πόσο σύντομα μετά τον τοκετό 
ξεκίνησε ο θηλασμός, πόσο συχνά θήλαζε 
το μωρό ή αν του χορηγούνταν άλλα υγρά. 
Αντίθετα, στις λίγες έρευνες όπου οι συνθήκες 
θηλασμού καταγράφονται και είναι καλές 

(έναρξη του θηλασμού μέσα σε 1 ώρα μετά 
τον τοκετό, μητέρα και βρέφος μαζί όλο το 
24ωρο, τοποθέτηση του μωρού στο στήθος 
σύμφωνα με τα μηνύματά που το ίδιο στέλνει, 
καμία χορήγηση άλλων υγρών και θηλασμός 
τουλάχιστον 10-12 φορές το 24ωρο), τα 
θηλάζοντα μωρά είχαν φυσιολογικές τιμές 
χολερυθρίνης. 

Γιατί εμφανίζουν συχνότερα ίκτερο τα μωρά 
που θηλάζουν;
Το γεγονός ότι τα μωρά που θηλάζουν 
αποκλειστικά έχουν συχνά υψηλότερες τιμές 
χολερυθρίνης από αυτά που δεν θηλάζουν και 
εμφανίζουν συχνότερα φυσιολογικό νεογνικό 
ίκτερο, οδήγησε ορισμένους επιστήμονες να 
διερευνήσουν αν τα επίπεδα χολερυθρίνης 
που ανιχνεύονται στα βρέφη που έχουν τη 
φυσιολογική διατροφή (αποκλειστικά μητρικό 
γάλα), είναι προς όφελος της υγείας τους, 
χάρις στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της ουσίας 
αυτής. Προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι 
αυτά τα υψηλότερα επίπεδα χολερυθρίνης 
(που κυμαίνονται στα ασφαλή όρια), είναι 
πιθανό να σχετίζονται με μειωμένη εμφάνιση 
ορισμένων νοσημάτων στα τελειόμηνα και τα 
πρόωρα βρέφη. Με λίγα λόγια, ο αποκλειστικός 
θηλασμός του βρέφους, μεταξύ άλλων, του 
εξασφαλίζει τα κατάλληλα επίπεδα χολερυθρίνης 
που είναι απαραίτητα για την υγεία του.
Ο ίκτερος που εμφανίζεται ή συνεχίζει να 
υπάρχει μετά την πρώτη εβδομάδα ζωής του 
μωρού, παλαιότερα ονομαζόταν «ίκτερος από 
το μητρικό γάλα» και υπήρχε η πεποίθηση ότι 
είναι ένα διαφορετικό είδος νεογνικού ίκτερου, 
που εμφανίζεται σπάνια (λιγότερο από 4% των 
βρεφών που θηλάζουν). Νεότερες έρευνες όμως 
έδειξαν ότι τα 2/3 των μωρών που θηλάζουν 
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έχουν αυξημένες τιμές χολερυθρίνης και τα μισά 
από αυτά έχουν ορατό ίκτερο (κίτρινο χρώμα). 
Έτσι, πλέον αυτή η κατάσταση σταμάτησε να 
χαρακτηρίζεται μη φυσιολογική και  αντίθετα, 
θεωρείται η κανονική εξέλιξη του ΦΝΙ.
Όταν ένα μωρό αναπτύσσεται κανονικά αλλά 
συνεχίζει να έμφανίζει ίκτερο μετά τη 2η-
3η εβδομάδα της ζωής του, είναι πιθανό ο 
παιδίατρος να θελήσει να αποκλείσει με κάποιες 
εξετάσεις την ύπαρξη μεταβολικού νοσήματος, 
όπως είναι η γαλακτοζαιμία. Από τη στιγμή 
που θα αποκλειστεί ένα τέτοιο νόσημα, δεν 
απαιτείται καμία θεραπεία και ο ίκτερος θα 
εξαφανιστεί σταδιακά. Ορισμένοι παιδίατροι 
συνιστούν διακοπή του θηλασμού για κάποια 
24ωρα για να διαπιστώσουν αν κάποιος 
παράγοντας στο μητρικό γάλα προκαλεί τον 
ίκτερο. Αυτή η πρακτική δεν είναι σκόπιμη 
ούτε ωφέλιμη όσο τα επίπεδα χολερυθρίνης 
είναι σε ασφαλή όρια. Τα ασφαλή όρια τιμών 
χολερυθρίνης πέρα από τα οποία χρειάζεται 
ιατρική παρέμβαση και θεραπεία εξαρτώνται 
από διάφορους παράγοντες, αλλά σε γενικές 
γραμμές, στα υγιή τελειόμηνα μωρά, είναι πάνω 
από 15mg/dl την 3η-4η ημέρα ζωής του μωρού 
και πάνω από 17mg/dl μετά την 4η ημέρα ζωής 
του μωρού, σύμφωνα με τις οδηγίες του 1994 
της Aμερικανικής Παιδιατρικής Ακαδημίας. Τα 
όρια αυτά επανακαθορίζονται προς τα πάνω, 
με βάση νεότερες έρευνες. Πολλοί παιδίατροι 
επιλέγουν την παρακολούθηση χωρίς ανάληψη 
θεραπείας μέχρι το όριο των 20 ή και 25 mg/dl, 
ιδιαίτερα όταν η αύξηση γίνεται με αργό ρυθμό. 

Ποια είναι η θεραπεία για τον υψηλό ίκτερο;
Σε περίπτωση όμως που τελικά χρειάζεται να 
γίνει θεραπεία για τον ίκτερο, η πιο συνηθισμένη 
μέθοδος είναι η φωτοθεραπεία. Η φωτοθεραπεία 

είναι η χρήση φθορίζοντος φωτισμού για τη 
διάσπαση της χολερυθρίνης μέσω του δέρματος. 
Το μωρό εκτίθεται σε αυτό το φως σχεδόν γυμνό, 
με καλυμμένα τα μάτια, ώστε να προστατευθούν. 
Η φωτοθεραπεία δεν χρειάζεται να είναι 
συνεχόμενη για να είναι αποτελεσματική. Έτσι, 
δεν υπάρχει λόγος να σταματήσει ο θηλασμός. 
Η μητέρα μπορεί να ζητήσει να παραμένει δίπλα 
στο μωρό της και να το παίρνει για να το θηλάζει 
όποτε αυτό ξυπνάει. Ή ακόμα καλύτερα, να 
ζητήσει να μεταφερθεί η φωτοθεραπεία στο 
δωμάτιό της για τον ίδιο σκοπό. Υπάρχουν 
ακόμα και ειδικές «κουβέρτες φωτοθεραπείας» 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ενώ 
το μωρό είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. 
Το μωρό που έχει καλυμμένα τα μάτια του, έχει 
ανάγκη την επαφή με τους γονείς του, ιδιαίτερα το 
τρυφερό άγγιγμά τους, για να μη νιώθει απόλυτα 
ξεκομμένο από το περιβάλλον του. Για τον ίδιο 
λόγο, είναι καλό να βγαίνουν τα καλύμματα των 
ματιών στα διαλείμματα της φωτοθεραπείας, 
ιδιαίτερα την ώρα του θηλασμού, για να 
μπορεί να έχει οπτική επαφή με τη μαμά του. 
Παρά το γεγονός ότι η φωτοθεραπεία είναι 
αποτελεσματική στην καταπολέμηση του ίκτερου, 
είναι πιθανόν να έχει και ανεπιθύμητες ενέργειες, 
όπως η αφυδάτωση και ο αποχωρισμός από τη 
μητέρα. Ο συνεχιζόμενος και συχνός θηλασμός 
απαλύνει αυτές τις επιπτώσεις.
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Εξειδικευμένη Κινησιολογία και Brain Gym® 
Για ποιον:
Για Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές όλων των ηλικιών, Ειδικούς Θεραπευτές και κάθε έναν που προσωπικά ή επαγγελ-
ματικά ασχολείται με τη μάθηση. Επίσης, για όποιον επιθυμεί να υποστηρίξει άμεσα τον εαυτό του στην αλλαγή ή στις 
καθημερινές δυσκολίες.

Σε τι βοηθά:
Βελτιώνει τις σωματικές δεξιότητες απαραίτητες για τη μάθηση: το πώς τα μάτια συνεργάζονται, πώς συντονίζονται με 
τα χέρια, πώς τα αντανακλαστικά υποστηρίζουν την κίνηση, πώς η αδρή κινητικότητα υποστηρίζει τη λεπτή. 
Στην ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα.
Στην αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης απέναντι σε καθημερινές καταστάσεις που θέλετε να αλλάξετε. Τη συμπεριφορά 
σας, όχι τις καταστάσεις J!
Στο να κάνετε πράξη τις συνειδητοποιήσεις σας για όσα στην καθημερινότητά σας δε σας υποστηρίζουν ως αντιδράσεις.

Αποτέλεσμα:
Αυξάνεται η ικανότητα προσοχής.
Ελέγχεται η υπερκινητικότητα.
Αυξάνεται ο αυτό-έλεγχος.
Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση.
Βελτιώνονται αισθητά γραφή, ανάγνωση, αριθμητικές ικανότητες, αναγνώριση ήχων.
Βελτιώνεται η κοινωνική συμπεριφορά.
Βρίσκετε και παραμένετε ευκολότερα στο κέντρο σας.
Ανακαλύπτετε στην πράξη τις απίθανες ικανότητες αλλαγής και ευελιξίας σας.

Το Κέντρο Κιναισθητικής Νοημοσύνης πέρα των ατομικών συνεδριών, οργανώνει και θεματικά εργαστήρια για Γονείς με 
θέματα που αγγίζουν με διαφορετικό τρόπο όλους που παίζουν αυτόν τον ρόλο: 

Είμαι ΑΡΚΕΤΑ καλός γονέας για το παιδί μου. 
Δηλαδή είμαι επαρκής και αυτό  που κάνω είναι αρκετό. Συχνά οι νέοι γονείς και κυρίως οι νέες μητέρες κατακλύζονται 
από αμφιβολίες, ανασφάλεια σχετικά με τις επιλογές τους, βάλλονται από καλοπροαίρετους γονείς/φίλους/συγγενείς 
με έναν καταιγισμό συμβουλών και χάνουν συχνά το κέντρο και την εμπιστοσύνη τους στη δική τους εγγενή μητρική 
σοφία και γνώση. 

ΒΟΗΘΕΙΑ! Θα γίνω … ΜΠΑΜΠΑΣ!
Η αλλαγή στη οποία οδηγεί μια εγκυμοσύνη αγγίζει τους μέλλοντες πατέρες όσο και τις μητέρες.  

Για να μπορέσει ο μέλλον πατέρας να σταθεί πραγματικά δίπλα στη σύντροφό του είναι σημαντικό να έχει ξεπεράσει 
τους δικούς τους απόλυτα φυσιολογικούς, φόβους ή ανασφάλειες. 

ΒΟΗΘΕΙΑ! Θα γίνω … ΜΑΜΑ!
Σε μια εγκυμοσύνη συχνά, μαζί με τη χαρά έρχεται η ανασφάλεια, ο φόβος της αμετάκλητης αλλαγής, η ανησυχία για τις 
αλλαγές στον τρόπο ζωής της μητέρας, του πατέρα, του ζευγαριού. 
Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να προετοιμάσει τις μέλλουσες μαμάδες για την μεγάλη αλλαγή που είναι η ίδια η εγκυμο-
σύνη και η έλευση του μωρού. Ώστε να μπορέσει να τα βιώσει και τα δύο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μαρία Καρακωστάνογλου

Κέντρο Κιναισθητικής Νοημοσύνης
Εκπαιδεύτρια/Σύμβουλος Brain Gym® 

Εξειδικευμένη Κινησιολογία
www.kinesiology.gr www.braingym.org 

Τηλ.:+30 6945 706780, 210 9223536
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Οι γίγαντες είναι από τα πιο νόστιμα φασόλια 
που όμως δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά, 
ακόμα και οι μεγάλοι, αρνούνται να φάνε. Ένα 
κόλπο για να ξεγελάσουμε μικρούς μεγάλους 
είναι να μαγειρέψουμε τους γίγαντες με υλι-
κά που η γεύση τους μοιάζει με κάτι που όλοι 
αγαπάμε, όπως η πίτσα!! Τι πιο νόστιμο από μια 
σάλτσα πιπεριάς, ντομάτας, ρίγανη και ψημένο 
τυρί πάνω από τους γίγαντες, και σίγουρα όλοι 
θα ζητήσουν και δεύτερο πιάτο!

Εκτέλεση:
Βάλτε από την προηγούμενη μέρα τα φασόλια 
σε κατσαρόλα με νερό για να φουσκώσουν.
Την επομένη αδειάστε το νερό και βάλτε τα να 
βράσουν με φρέσκο νερό. Όταν το νερό κο-
χλάσει με ένα κουτάλι βγάλτε τον αφρό που 
σχηματίζεται στα τοιχώματα της κατσαρόλας. 
Μετά από 5’ στραγγίστε τα και βάλτε τα ξανά 
να σιγοβράσουν με ένα μικρό ολόκληρο κρεμ-
μύδι, αλάτι και πιπέρι έως ότου μαλακώσουν 
(προσέξτε να μη λιώσουν). 
Σε άλλη κατσαρόλα προσθέστε το ψιλοκομμέ-
νο κρεμμύδι, την ντομάτα τριμμένη στο μπλέ-
ντερ, τις πιπεριές σε λεπτές ροδέλες, το σκόρδο 
τριμμένο, την πάπρικα, τη ζάχαρη, τον πελτέ, το 
ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Αν θέλετε βάλτε και 
μια καυτερή πιπερίτσα την οποία αφαιρέστε μό-
λις γίνει η σάλτσα. Βράστε τη σάλτσα σε σιγανή 
φωτιά έως ότου γίνει.
Στραγγίστε τα φασόλια και βάλτε τα σε πήλινη 
γάστρα (αν δεν έχετε πήλινη χρησιμοποιήστε 
μεταλλική γάστρα ή ταψί κλεισμένο καλά με 
αλουμινόχαρτο). Ρίξτε τη σάλτσα και ανακατέψ-
τε καλά. Για τη διακόσμηση κόψτε τις ντομάτες 
σε λεπτές ροδέλες και απλώστε τις πάνω από 
τα φασόλια ώστε να καλύψετε όλη την επιφά-
νεια. Από πάνω πασπαλίστε τις με αλάτι, ρίγανη 
και ελαιόλαδο. Σκεπάστε τη γάστρα και ψήστε 
σε 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Ξεσκεπάστε τη 
γάστρα και ψήστε για άλλα 15 λεπτά. Ανοίξτε 
το φούρνο και πασπαλίστε με το τριμμένο τυρί. 
Ψήστε για άλλο 1 τέταρτο.  

Της Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού, Ομάδα Νότιας Αθήνας, raffael@otenet.gr
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Γίγαντες αλα πίτσα
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Για τη συνταγή θα χρειαστούμε:

½ κιλό γίγαντες ή ελέφαντες

1 μικρό κρεμμύδι

Για τη σάλτσα:

1 μέτριο κρεμμύδι

2 πιπεριές πράσινες

1 σκελίδα σκόρδο

2 μεγάλες ντομάτες

1 κ. σ. πελτέ ντομάτας

1/2 κ γλ ζάχαρη

1κ. σ. πάπρικα γλυκιά

1 καυτερή πιπερίτσα (προαιρετικά)

1/2 φλ. ελαιόλαδο 

Αλάτι και πιπέρι

Για τη διακόσμηση:

2 με 3 ντομάτες σε φέτες

Ρίγανη

ελαιόλαδο

2/4 φλ. τριμμένο τυρί ρεγκάτο 



Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 1 2

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Θ Η Λ Α Σ Μ Ο Υ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  -  L A  L E C H E  L E A G U E  G R E E C E

28

Στις 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος 
(La Leche League Greece), καθώς και η 
Ετήσια Συνάντηση Συμβούλων, όπου 
παρουσιάστηκε ο απολογισμός των 
δραστηριοτήτων του Συνδέσμου για 
το 2011 και τα σχέδια για το 2012. 

Όσον αφορά το πολύ σημαντικό κομ-
μάτι της υποστήριξης των μητέρων, οι 
Σύμβουλοι απάντησαν σε 5.139 τηλε-
φωνήματα και σε 851 ηλεκτρονικά μη-
νύματα. Τις Μηνιαίες Συναντήσεις των 
Ομάδων παρακολούθησαν 1821 ενή-
λικες, 49 μητέρες είχαν πρόσωπο με 
πρόσωπο επαφή με κάποια Σύμβου-
λο, και 1179 άτομα παρακολούθησαν 
δημόσιες εμφανίσεις των Συμβούλων. 

Το 2011 οι Σύμβουλοι εκπροσώπη-
σαν το Σύνδεσμο και μίλησαν για τη 
μητρότητα μέσω του θηλασμού σε 19 
δημόσιες εμφανίσεις σε 8 πόλεις της 
Ελλάδας συμμετέχοντας σε συνέδρια, 
σεμινάρια, ημερίδες, φεστιβάλ και συ-
ναντήσεις σε καταστήματα με είδη για 
το θηλασμό. 

Ο Σύνδεσμος διαθέτει πλέον και Τμή-
μα Επιστημονικής Υποστήριξης των 
Συμβούλων, το οποίο βοηθά τις Συμβούλους 
να δίνουν έγκυρη ενημέρωση στις μητέρες που 
έχουν ερωτήματα για ιατρικά θέματα. Μέσα στο 

2011, έξι από τις Συμβούλους του ΣΘΕ έγιναν και 
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας (IBCLC), 
που σημαίνει ότι οι 10 από τις 30 Συμβούλους, 
είναι και Πιστοποιημένες Σύμβουλοι Γαλουχίας.

Τα  Νέα του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος

Στα σχέδια μας για το 2012 συγκαταλέγονται ο 
εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του ΣΘΕ (www.
lllgreece.org), η ετοιμασία δύο τευχών «γα-
λουχώ» που θα κυκλοφορήσουν το Μάιο και 

το Νοέμβριο, η εκτύπωση ενημερω-
τικού υλικού για το μητρικό θηλασμό, 
η διοργάνωση παζαριών στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
εορτασμού του Μητρικού Θηλασμού 
στην Ελλάδα, η προετοιμασία των 
υποψήφιων Συμβούλων, και η δημι-
ουργία νέων Κέντρων Πληροφόρη-
σης Θηλασμού σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Τέλος, δρομολογείται η 
σύνδεση του ΣΘΕ με άλλες οργανώ-
σεις για το θηλασμό στην Ελλάδα, 
όπως το Σύλλογο Πιστοποιημένων 
Συμβούλων Γαλουχίας «Γαλαξίας» και 
το Παράρτημα της IFBAN στην Ελλά-
δα, ώστε με συντονισμένη δράση να 
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για 
τη διάδοση του μητρικού θηλασμού 
στην Ελλάδα. 

Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να 
προσφέρουμε μεγαλύτερη υποστήρι-
ξη στις μητέρες, καθώς και ενημέρωση 
για το μητρικό θηλασμό στην κοινότη-
τα, μέσα από τις δράσεις μας και στο 
τρέχον έτος! 

Σοφία Μαυροπούλου, 
Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche League 

International, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Θηλασμού Ελλάδος (La Leche League Greece) 
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H Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού απαρτίζεται από διεθνείς προσωπικό-
τητες και ελέγχει τακτικά κάθε χώρα του κόσμου 
για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στα παιδιά. Η Επιτροπή αυτή εξετάζει φέτος 
το 2011 την Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών. Η 
Επιτροπή δέχεται σχετικές αναφορές από την 
κοινωνία των πολιτών και από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις της κάθε χώρας, δέχεται τις κυβερ-
νητικές αναφορές, συνεδριάζει επιλέγοντας να 
συζητήσει τα θέματα με συγκεκριμένες οργανώ-
σεις που έδωσαν αναφορά και τέλος παράγει 

συστάσεις προς την εξεταζόμενη χώρα, ώστε 
να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων των παιδιών.
Ο μητρικός θηλασμός συνιστά δικαίωμα για 
κάθε μητέρα. Στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του παιδιού, ο μητρικός θηλασμός αναγνωρίζε-
ται ως ένα πολύ σημαντικό μέσο για να επιτύχει 
κάθε παιδί στον κόσμο το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο υγείας, επίπεδο που αναγνωρίζεται ως 
δικαίωμα του κάθε παιδιού. Επομένως θα λέ-
γαμε ότι και για το παιδί ο θηλασμός συνιστά 
ανθρώπινο δικαίωμα – και όχι «πολυτέλεια».
Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μπροστά στην Επι-
τροπή στην Γενεύη για τη κατάσταση του μητρι-
κού θηλασμού στη χώρα μας, κατά την επίσημη 
συνεδρίασή της για την Ελλάδα τον Ιούνιο του 
2011. Η σχετική αναφορά είχε συνταχθεί από 
τον Σύλλογο Πιστοποιημένων Συμβούλων Γα-
λουχίας «Γαλαξίας», σε συνεργασία με τη Διε-
θνή Δράση για την Βρεφική Διατροφή (IBFAN) 
και την ενημερωτική ιστοσελίδα για το θηλα-
σμό: www.mitrikosthilasmos.com. Ήταν ιδιαί-
τερη η τιμή από το γεγονός ότι για πρώτη φορά 
και για οποιαδήποτε χώρα του κόσμου κλήθηκε 
να μιλήσει σε αυτήν την Επιτροπή εκπρόσωπος 
του IBFAN, κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον που 
προκάλεσε στα μέλη της η αναφορά μας και βέ-
βαια η τραγική κατάσταση με το θηλασμό στην 
χώρα μας.
Η πολιτεία και το Σύστημα Υγείας έχουν υποχρέ-
ωση να δημιουργήσουν περιβάλλον που ενεργά 

να προστατεύει, να προωθεί και να υποστηρίζει 
τον μητρικό θηλασμό. Oι γονείς χρειάζονται 
προστασία από τη προώθηση της κουλτούρας 
του μπιμπερό και της τεχνητής διατροφής. Αντ’ 
αυτού, στην χώρα μας η κατάσταση στην βρε-
φική διατροφή συνεχίζει να είναι τραγική. Παρά 
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
εγκύων και των επιτόκων (89%) επιθυμούν να 
θηλάσουν και πράγματι ξεκινούν τον θηλασμό, 
πολύ γρήγορα τα βρέφη που θηλάζουν αποκλει-
στικά στους 3 μήνες πέφτουν στο 10%, στους 6 
μήνες στο 8% ενώ στους 12 μήνες συνεχίζουν 
να θηλάζουν μόλις το 6%.
Στην ομιλία μου περιέγραψα τα αποτελέσματα 
της έρευνας που κάναμε με απαντήσεις για πε-
ρισσότερα από 2.300 μωρά στην χώρα μας, 
που δείχνουν ότι το πιο σημαντικό εμπόδιο για 
την επιτυχία του θηλασμού των παιδιών μας εί-
ναι η απουσία ελέγχου ως προς την προώθηση 
βρεφικού ξένου γάλακτος στα μαιευτήρια, στο 
σύστημα υγείας και γενικότερα στον περίγυρο 
της μητέρας, γεγονός που αντιβαίνει το Διεθνή 
Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γά-
λακτος.
Καταδείξαμε ότι οι παραβιάσεις του Κώδικα εί-
ναι συστηματικές και πολυεπίπεδες. Σημαντικά 
προβλήματα ακόμα παρουσιάζονται και με την 
εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη βρεφι-
κή διατροφή, με την έλλειψη Φιλικών προς τα 
Βρέφη Νοσοκομείων, με την έλλειψη Εθνικού 
Συντονιστή για το Θηλασμό και Εθνικής Καμπά-

νιας για την Προώθηση του Θηλασμού. 
Στην ομιλία μου κατέληξα ότι η έκταση που έχει 
πάρει στην Ελλάδα η αφαίρεση του δικαιώμα-
τος της μητέρας να κάνει τις καλύτερες δυνα-
τές επιλογές στη βρεφική διατροφή, μέσα από 
σωστή ενημέρωση, έχει εξελιχθεί σε ένα μεί-
ζον θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο 
απαιτεί επείγουσα δράση από την πολιτεία. 
Συστηματική δράση σε κάθε κατεύθυνση ώστε 
να συγχρονιστούν τα διαφορετικά βήματα που 
απαιτούνται για να ξεπεραστούν τα πολλαπλά 
εμπόδια που επιβάλλονται στο μητρικό θηλα-
σμό, στοχεύοντας παράλληλα στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, στο σύστημα υγείας, στην κοινό-
τητα και στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η τελική αξιολόγηση της χώρας μας γίνεται την 
άνοιξη του 2012 και οι συστάσεις της Επιτρο-
πής θα προκύψουν αμέσως μετά. Καλούμαστε 
όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για καλύτερα πρώτα 
χρόνια για τα παιδιά μας να ακολουθήσουμε τις 
επιταγές εκσυγχρονισμού της χώρας μας στο 
θέμα της βρεφικής διατροφής που θα προκύ-
ψουν, να αναλάβουμε οργανωμένη δράση και 
να πιέσουμε την πολιτεία για γρήγορη, άμεση 
και πλήρη εφαρμογή τους.

Στέλιος Παπαβέντσης, παιδίατρος MRCPCH 
DCH, Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας 

και Μητρικού Θηλασμού IBCLC, 
papave1@hotmail.com

Η ελληνική συμμετοχή στην Επιτροπή του ΟΗΕ για
τα δικαιώματα του παιδιού
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Θέλεις να θηλάσεις το μωρό σου;

ΜΠΟΡΕΙΣ+
•   Στην Ελλάδα υπάρχουν τριάντα Σύμβουλοι Θηλασμού, 

ειδικά εκπαιδευμένες, πρόθυμες να σου προσφέρουν αφιλοκερδώς στήριξη, 

βοήθεια, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

•   Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης που οργανώνουν μηνιαίες 
Συναντήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, 

στην Μυτιλήνη, στη Ξάνθη και στην Κέρκυρα.

•   Στο Ηράκλειο και στη Σύρο μπορείς να απευθυνθείς στα Κέντρα 
Πληροφόρησης Θηλασμού που διαθέτουν τα ενημερωτικά 

φυλλάδια του Συνδέσμου και το περιοδικό “γαλουχώ”.

Ευχαριστούμε τη Γιώτα Μακρυγιάννη, μέλους της Ομάδας του Συνδέσμου στο Βόλο 

για τη ιδέα και το περιεχόμενο αυτού του κειμένου

1.  Όλες οι γυναίκες μπορούν να θηλάσουν το μωρό τους;

2.  Είναι μύθος το «δεν έχω πολύ γάλα»;

3.  Όσο πιο συχνά θηλάζεις το μωρό σου τόσο πιο πολύ γάλα έχεις; 

4.  Όταν δίνεις «συμπλήρωμα» με μπιμπερό το γάλα σου μειώνεται;
5.  Τα μωρά που θηλάζουν είναι πιο ήσυχα;

6.   Τα μωρά που θηλάζουν αρρωσταίνουν λιγότερο και γίνονται 

καλά πιο γρήγορα; 

7.  Το μητρικό γάλα είναι πάντα έτοιμο και δωρεάν; 

8.  Μπορείς να επιστρέψεις στη δουλειά σου και να συνεχίσεις να θηλάζεις;

9.   Σχεδόν όλες οι δυσκολίες που ίσως συναντήσεις στην αρχή του θηλασμού 

αντιμετωπίζονται με επιτυχία, αρκεί να ζητήσεις βοήθεια από 

τον κατάλληλο άνθρωπο;

Γνωρίζεις ότι: Τέλος, μάθε ότι:


