
onLLLine
υποστήριξη μητέρων 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Και τελικά καταλήξαμε
να κάνουμε tandem...

Τα νέα του Συνδέσμου

Γνωρίστε μας:
Η ιστορία του Συνδέσμου 

Θηλασμού LLL

Αξίζει τόσο, 
μα τόσο πολύ...
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Γιατί πονάω όταν 
θηλάζω;

Όλοι κάνουν 
κριτική
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Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος - La Leche 
League Greece, Σαλαμίνας 6, 55 236, Θεσσαλονίκη.

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 
20 ευρώ. Μπορείτε να γίνετε μέλος σε οποιαδήποτε Ομάδα στην 
Ελλάδα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα: 210 6003249 
ή στο διαδίκτυο: http://www.lllgreece.org

Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Σοφία Μαυροπούλου, smavrop@uth.gr

Yπεύθυνη σύνταξης: Ελισάβετ Μιχαηλίδου, elisabeth_th@yahoo.com

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, penelope.kar@hotmail.gr

Υπεύθυνη στήλης «ρωτάτε-απαντάμε»: Κατερίνα Μιχαηλίδου

Υπεύθυνες διορθώσεων: Κωνσταντία Καπετανοπούλου, Δέσποινα 
Μασάκη, Ζωή Τριανταφυλλίδου

Υπεύθυνες διαφημίσεων: Κατερίνα Μιχαηλίδου, Βίλλυ Κάλτσα 

Σε αυτό το τεύχος συμμετείχαν και οι: Άντα Παλαντζιάν, Βίκυ 
Μπαζούλα, Εύα Δουκάκη, Κατερίνα Δουνούλη

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

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

Η αποδοχή των διαφημίσεων δεν συνεπάγεται την προώθηση των 
αντίστοιχων προϊόντων από το 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, 
adapalandjian@gmail.com. Π
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Γαλουχώ: θηλάζω, ανατρέφω το μωρό μου
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Το “Γαλουχώ” ξεκίνησε πριν περίπου 10 χρόνια σε μορφή φωτοτυπιών και έπειτα τυπώνονταν και ήταν διαθέσιμα για 
τις μητέρες που συμμετείχαν στις Συναντήσεις. Πλέον διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή ώστε κάθε μητέρα 
να ανατρέχει στα τεύχη για έγκυρη πληροφόρηση και άντληση δύναμης για το μοναδικό ταξίδι θηλασμού. Είναι κάτι 
πολύ παραπάνω από ένα περιοδικό ενός Συνδέσμου, από πληροφορίες για τον θηλασμό και δράσεις: είναι η αγάπη 
και η προσφορά των Συμβούλων, η υποστήριξη που προσφέρεται από μητέρα σε μητέρα, είναι οι Συναντήσεις και 
είναι όλες οι μητέρες που θήλασαν και θηλάζουν τα μωρά τους, τα γαλουχούν.
Η νέα αρχή του περιοδικού ξεκινάει κάνοντας αναφορά στο παρελθόν, στην ιστορία του Παγκόσμιου Συνδέσμου 
Θηλασμού, πως 7 μητέρες ξεκίνησαν από ένα οικογενειακό πικνίκ και μια συνάντηση τους σε ένα σπίτι, στην 
δημιουργία ενός Παγκόσμιου Οργανισμού με βασική αρχή την υποστήριξη από μητέρα σε μητέρα. Κάπως έτσι ήρθε 
και ο Σύνδεσμος Θηλασμού στην Ελλάδα και σε επόμενα τεύχη θα γνωρίσουμε σημαντικές στιγμές αλλά και το 
παρόν, τις Ομάδες και τις Συμβούλους σε όλη την Ελλάδα.
Η γέννηση ενός μωρού είναι ένα θαύμα της φύσης αλλά και μια μεγάλη αλλαγή. Η μητέρα πλημμυρίζει από αισθήματα 
αγάπης, στοργής, ευτυχίας, αλλά και άγχους, φόβου, αγωνίας. Είναι μια αλλαγή που η μητέρα θέλει χρόνο να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να πάρει τις αποφάσεις για την οικογένεια της. Σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο η 
κριτική που θα δεχτεί μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη και ενώ μπορεί να γίνεται από αγάπη του περιβάλλοντος 
της και με θέληση για βοήθεια, τα αποτελέσματα τελικά να είναι διαφορετικά. Στο κυρίως άρθρο, η νέα μητέρα 
θα βρει τρόπους αντιμετώπισης της κριτικής για τις γονεϊκές επιλογές της, από όπου και αν προέρχονται, ώστε να 
συνεχίσει ήρεμα την μητρότητα.
Οι μητέρες που θηλάζουν με λόγια καρδιάς καταθέτουν μοναδικές ιστορίες με στιγμές εύκολες, δύσκολες, 
διαφορετικές, γεμάτες επιμονή, υπομονή, θέληση, αναδεικνύοντας την δύναμη που κάθε μητέρα έχει και την 
μοναδικότητα του θηλασμού ακόμη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ο παράλληλος θηλασμός δύο παιδιών 
διαφορετικής ηλικίας (tandem nursing).
Τις πρώτες μέρες μια μικρή δυσκολία φαίνεται αξεπέραστη. Ο πόνος στον θηλασμό είναι μια από τις κυριότερες 
δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίσει μια μητέρα και μα από τις αιτίες που αποθαρρύνεται να συνεχίσει. Στην στήλη 
“Ρωτάτε-Απαντάμε” αναλύονται κάποιες από τις βασικές αιτίες που υπάρχει πόνος στον θηλασμό και τρόπους 
αντιμετώπισης, ενώ και στο επόμενο τεύχος θα συνεχίσει, ώστε να μπορέσει κάθε μητέρα να συνεχίσει τον θηλασμό 
ανώδυνα. 
Τέλος, οι μοναδικές Σύμβουλοι που έφεραν την La Leche League στην Ελλάδα, έθεσαν γερές βάσεις γεμάτες 
αγάπη, εθελοντισμό, γνώσεις, προσφορά και αφοσίωση οδηγώντας τον Σύνδεσμο σε μια πορεία ενηλικίωσης 
και ωριμότητας με νέες Συμβούλους Θηλασμού, νέες Ομάδες, ποικίλες δράσεις και έκτακτες Συναντήσεις να 
διοργανώνονται ανά την Ελλάδα, αλλά και διαδικτυακή υποστήριξη μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας και της 
επίσημης σελίδας στο facebook. 
Η σχέση της μητέρας με το μωρό της είναι μοναδική και ο θηλασμός μπορεί να γίνει ένα κομμάτι αυτής της Υπέροχης 
σχέσης!

Είμαστε δίπλα σας για να σας στηρίξουμε ώστε να συνατήσετε τους στόχους σας σε αυτό το μαγικό ταξίδι!
Ελισάβετ Μιχαηλίδου, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL
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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.lllgreece.org, τηλ. 210 600 32 49Π
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Οι Σύμβουλοι της La Leche League διαθέ-
τουν πλούσιο ενημερωτικό υλικό για θέματα 
που απασχολούν τις μητέρες σχετικά με το 
θηλασμό και είναι πρόθυμες να το μοιρα-
στούν με τις μητέρες που ενδιαφέρονται για 
κάποιο ιδιαίτερο θέμα.

Κάθε Ομάδα του Συνδέσμου Θηλασμού 
Ελλάδος διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη με 
βιβλία -στα ελληνικά και στα αγγλικά- που 
αφορούν την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, το 
θηλασμό, τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, 
τη μητρότητα και τη διατροφή. Οι δανειστι-
κές μας βιβλιοθήκες λειτουργούν στη διάρ-
κεια των Μηνιαίων Συναντήσεών μας και τί-
θενται στη διάθεση των μητέρων - μελών του 
Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος.

Το «Πακέτο Ενημερωτικών Φυλλαδίων» 
έχει εξαντληθεί και σύντομα θα εκδοθεί νέο, 
εμπλουτισμένο και ενημερωμένο με τα νεότε-
ρα επιστημονικά δεδομένα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε 
στην Εύα Δουκάκη, eva_doukaki@yahoo.gr

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 καλύτε-
ρη 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 θεμά-
των.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος εκπροσωπεί στη χώρα μας το Διεθνή Σύνδεσμο Θηλασμού, μία μη κερδοσκοπική οργά-
νωση 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 υπηρεσίες 
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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Oι μητέρες που θηλάζουν
•  Ένα δύσκολο ξεκίνημα, μια υπέροχη εμπειρία
•  Ήταν δύσκολο, αλλά θα το ξαναέκανα από 

την αρχή
•  Αξίζει τόσο, μα τόσο πολύ...

Όλοι κάνουν κριτκή
•  Πώς να αντιμετωπίσετε την κριτική των άλλων

Εξαιρετικές περιπτώσεις
• Και τελικά καταλήξαμε να κάνουμε tandem...

Ρωτάτε-Απαντάμε
• Γιατί πονάω όταν θηλάζω;

onLLLine
• Υποστήριξη μητέρων μέσω διαδικτύου

Διατροφή και Συνταγές
• Ζελέ ουράνιο τόξο

Τα νέα του Συνδέσμου
•  Νέα και δράσεις

Γνωρίστε μας
•  Η ιστορία της LLL
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35
χρόνια LLL

Ελλάδος



Για τις περισσότερες από εμάς δεν είναι εύκο-
λο να δεχόμαστε κριτική και μάλιστα μπορεί 

να είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν η κριτική στο-
χεύει στις αποφάσεις για την ανατροφή των 
παιδιών μας. Εν μέρει αυτό συμβαίνει λόγω της 
μοναδικής ευαισθησίας που έρχεται μαζί με την 
γονεϊκότητα καθώς επίσης και με τις συνεχείς και 
αντικρουόμενες συμβουλές και πληροφορίες 
που μας περιβάλλουν. Από τη στιγμή που ξεκινά-
ει η εγκυμοσύνη, κατακλυζόμαστε από απόψεις 
και υποδείξεις από όλες τις πλευρές: φίλους, οι-
κογένεια, επαγγελματίες, ακόμη και εντελώς ξέ-
νους. Όποιες επιλογές και να κάνουμε, κάποιος 
θα βρεθεί να διαφωνήσει μαζί μας ακόμη και να 
μας επικρίνει. 

Πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κριτική 
εξαρτάται κυρίως από το ποιες είμαστε, ποιος 
είναι ο άλλος και την κοινή μας ιστορία. Μπο-
ρεί να αντιδράσουμε με θυμό και αμυντικότητα 
και να το μετανιώσουμε αργότερα. Ή μπορεί να 
αναρωτηθούμε για εμάς και τις επιλογές μας, να 
ανησυχήσουμε και να μπερδευτούμε. Το τελικό 
αποτέλεσμα των περισσότερων αντιδράσεών 
μας στην κριτική είναι ότι χαλάει τόσο η διάθεσή 
μας όσο και η σχέση μας με τους άλλους

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσου-

με την κριτική θετικά και, ενώ είναι αλήθεια ότι 
χρειάζεται χρόνος και αφοσίωση, τελικά μπορεί 
να ανταμειφθούμε. Ακολουθούν κάποιες γενι-
κές τεχνικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για να ενδυναμωθεί η αρμονία στις σχέ-
σεις μας χωρίς να θυσιάσουμε τα πιστεύω μας ή 
την αυτοπεποίθησή μας.

Το πόσο μας επηρεάζει η κριτική εξαρτάται 
απο την αυτοπεποίθησή μας

Συχνά ως άνθρωποι δυσκολευόμαστε με την 
κριτική γιατί μπορεί να έχουμε χαμηλή αυτο-
πεποίθηση στο θέμα για το οποίο δεχόμαστε 
κριτική. Τα προσωπικά επίπεδα αυτοπεποίθησης 
επηρεάζουν σημαντικά την εντύπωση που έχου-
με για τον εαυτό μας, για τους άλλους, καθώς και 
για αυτό που πραγματικά εννοούν όταν κάνουν 
σχόλια. Φυσικά, το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης 
είναι μια διαρκής προσπάθεια για τις περισσό-
τερες από εμάς, υπάρχουν όμως τρόποι να ενι-
σχύσουμε άμεσα την αυτοπεποίθησή μας όταν 
αντιμετωπίζουμε κριτική για την ανατροφή των 
παιδιών μας. 

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να 
κάνουμε άμεσα ώστε να μας βοηθήσουν να 
αισθανθούμε σίγουρες για τις επιλογές μας και 
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Μετάφραση: Ελισάβετ Μιχαηλίδου, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL, elisabeth_th@yahoo.com
Επιμέλεια: Ζωή Τριανταφυλλίδου, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL

Πώς να αντιμετωπίσετε την κριτική των άλλων
Της Winema Wilson Lanoue, Blacksburg, VirginiaΌλοι κάνουν κριτική:
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Αρκετά συχνά υπάρχει μια άλλη έννοια πίσω από 
τις λέξεις που λέει κανείς. Η Marianne Vakiener, 
στο άρθρο της «Απαντώντας στην Κριτική» 
(New Beginnings, Ιούλιος/Αύγουστος 1999) το 
ονομάζει «η ερώτηση πίσω από την ερώτηση». 
Αφιερώνοντας χρόνο για να καταλάβουμε τι 
πραγματικά ρωτάει ή λέει κάποιος, είναι πολύ 
παραπάνω από έναv τρόπο για να διασφαλί-
σουμε την ειρήνη στις σχέσεις μας. Είναι ένας 
τρόπος να αφιερώσουμε ένα λεπτό και να δρά-
σουμε με σύνεση παρά απλώς να αντιδράσουμε. 
Οι άνθρωποι που νοιάζονται για εμάς, είναι το 
ίδιο πλημμυρισμένοι με πληροφορίες από φί-
λους, συγγενείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
όπως κι εμείς. Όταν αυτό που έχουν ακούσει εί-
ναι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε εμείς, 
μπορεί να βιώσουν αρκετό άγχος. Επιπλέον, 
πολλοί από τους δικούς μας γονείς προσπαθούν 
τώρα να βρουν τρόπο να είναι παππούδες και 
γιαγιάδες. Οι ίδιοι μας ανέθρεψαν σε μια εποχή 
που η σχεδόν άμεση ανεξαρτητοποίηση ήταν ο 
στόχος και προειδοποιηθήκαν να μην ενδώσουν 
στις ανάγκες μας. Μπορεί να είναι δύσκολο για 
αυτούς να μας βλέπουν να παίρνουμε αποφάσεις 
όπως ο θηλασμός κατά απαίτηση (του μωρού) 
ή ο κοινός ύπνος, όταν αυτές διαφέρουν από 
τον τρόπο ανατροφής που εφάρμοσαν οι ίδιοι. 
Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι και αυτοί ήταν 
προϊόν της εποχής τους και των προτεραιοτή-
των της κοινωνικής τους ομάδας, ακριβώς όπως 
είμαστε εμείς τώρα. 

Επίσης, συγγενείς και φίλοι, μπορεί να θέλουν 
να μοιραστούν τις γνώσεις που απέκτησαν ως 
γονείς. Όταν μας βλέπουν να κάνουμε διαφο-
ρετικές επιλογές, μπορεί να ανησυχούν ότι θα 
κρίνουμε τις επιλογές που οι ίδιοι έκαναν ως 
λιγότερο στοργικές ή λιγότερο ενημερωμένες. 

Ενδέχεται να βρεθούν σε αμυντική θέση και να 
προσπαθήσουν να εξηγήσουν τι έκαναν οι ίδιοι 
και γιατί το έκαναν, το οποίο μπορεί να ακουστεί 
σαν κριτική προς εμάς. Είναι χρήσιμο να θυμό-
μαστε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι μια 
επιθετική πράξη. Μπορεί απλώς να το αντιλαμ-
βάνονται ως κριτική από εμάς!

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες αναζητούν τρό-
πους να συμμετέχουν, θέλουν να βοηθήσουν, 
ίσως όμως δεν θυμούνται πώς ακριβώς συμπερι-
φέρονται τα μικρά παιδιά και ειδικά τα παιδιά που 
θηλάζουν. Μερικές φορές, οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες αισθάνονται ντροπή ή απόρριψη όταν 
ένα παιδί που θηλάζει δεν θέλει αμέσως να πάει 
κοντά τους. Όταν αισθάνονται ότι δεν μπορούν 
να βοηθήσουν με το να δώσουν στο μωρό ένα 
μπιμπερό ή να το κοιμήσουν, ίσως αναρωτιού-
νται μήπως δεν τους σεβόμαστε ή δεν πιστεύ-
ουμε ότι έχουν κάτι σημαντικό να προσφέρουν. 
Θα μπορούσε να μας βοηθήσει η σκέψη ότι 
κάποια μέρα θα γίνουμε κι εμείς παππούδες και 
γιαγιάδες και ότι είναι πιθανό νέες πληροφορί-
ες να είναι τότε διαθέσιμες τις οποίες τα παιδιά 
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την ικανότητα μας να τις μεταδίδουμε. Ξεκαθα-
ρίζουμε στο μυαλό μας γιατί κάνουμε αυτές τις 
επιλογές. Μπορούμε να συλλέξουμε τις πηγές 
που μας αντιπροσωπεύουν ως γονείς και να 
αφήσουμε αυτές που μας οδηγούν σε συνεχή 
αμφισβήτηση. Να μην κρατάμε βιβλία στα ράφια 
που μας κοιτάν επίμονα μέρα με την μέρα, τα 
οποία μας λένε ότι δρούμε με τον λάθος τρόπο. 
Αυτό μπορεί να υπονομεύσει την αυτοπεποίθη-
σή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για 
το ποιοι είναι οι συγγενείς μας. Έτσι αν έχουμε 
συγγενείς που συχνά κρίνουν τις επιλογές μας, 
μπορούμε να επιλέξουμε να περνάμε χρόνο με 
ανθρώπους που υποστηρίζουν τον τρόπο ανα-
τροφής των παιδιών μας παρά το αντίθετο. Αυτό 
θα μας κάνει να αισθανθούμε πιο σίγουρες. 
Έχοντας φίλους με τους οποίους μπορούμε με 
ασφάλεια να μοιραστούμε τις γονικές επιλογές 
μας, θα αισθανθούμε σιγουριά. Αυτό μπορεί να 
μας παρέχει μια εξαίρετη πηγή πληροφόρησης 
και υποστήριξης αν κατά τ’ άλλα περιβαλλόμα-
στε από επικριτικούς ανθρώπους.

Γνωρίζοντας ότι είναι πιθανό να αντιμετωπίσου-
με κριτική κάποια στιγμή, μπορούμε να δώσουμε 
μια ώθηση στην αυτοπεποίθησή μας αν ασκη-

θούμε σε θετικές δηλώσεις. Μερικά παραδείγ-
ματα μπορούν να είναι: «Αισθάνομαι άνετα με 
τις επιλογές μου και δεν χρειάζεται να τις υπερα-
σπιστώ». «Είμαι μια τρυφερή και καλή μητέρα». 
«Απολαμβάνω να είμαι με τους φίλους/οικογέ-
νεια μου, χωρίς να χρειάζεται να τους πείσω για 
οτιδήποτε». «Δεν αναζητώ επιβεβαίωση από 
τους άλλους. Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό 
μου». 

Οι περισσότερες από εμάς ποτέ δεν συνειδητο-
ποιούμε πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο 
να δει πραγματικά τις πράξεις ενός άλλου χωρίς 
προκατάληψη, γιατί το πώς ερμηνεύουμε αυτά 
που βλέπουμε και ακούμε εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη δική μας προσωπική ιστορία και τα 
θέματα που μας απασχολούν. Αν καταφέρουμε 
να αναγνωρίσουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τους 
άλλους, ότι η δική τους ματιά στις πράξεις μας 
είναι βασισμένη στις δικές τους αντιλήψεις και 
γεμάτη με τους δικούς τους φόβους και προσ-
δοκίες, τότε θα καταφέρουμε να αποφύγουμε 
να πάρουμε τα σχόλια τους προσωπικά. Η δια-
τήρηση αντικειμενικής στάσης μπορεί να βοηθή-
σει στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τους 
άλλους και την αιτία όσων λένε και κάνουν, και 
να μην  αισθανθούμε αμέσως ότι πρέπει να υπε-
ρασπιστούμε τις επιλογές και τις πράξεις μας. 

Γιατί οι άνθρωποι λένε αυτά που λένε;
Οι περισσότεροι που μας δίνουν άστοχες συμ-
βουλές ή/και κριτική, πιστεύουν πραγματικά ότι 
βοηθάνε. Όταν κάποιος κριτικάρει τις επιλογές 
μας, τις περισσότερες φορές μας λέει ουσιαστι-
κά κάτι για τα δικά του συναισθήματα, όπως, 
«ανησυχώ ότι το παιδί θα γίνει πολύ εξαρτημέ-
νο» ή «θα θελήσει κάποτε το μωρό να είναι μαζί 
μου;» 
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μας ίσως επιλέξουν να ενσωματώσουν στην 
ανατροφή των δικών τους παιδιών, παίρνοντας 
αποφάσεις διαφορετικές από τις δικές μας. 

Οι προηγούμενες γενιές, ειδικά αν είναι φίλοι ή 
συγγενείς του συντρόφου μας, ενδέχεται να κά-
νουν σχόλια, απλώς για να μας πλησιάσουν και 
να βρουν κάτι να συζητήσουν μαζί μας. Δυστυ-
χώς, αν δεν αισθανόμαστε τελείως άνετα μεταξύ 
μας, αυτές οι συζητήσεις μπορούν ακούσια να 
μας αφήσουν με το αίσθημα της κριτικής. Πα-
ρομοίως ένας φίλος ή συγγενής που προσπαθεί 
να ξεκινήσει μια συζήτηση μπορεί να πει κάτι 
άστοχο ή μια απόπειρα για πείραγμα να μας κά-
νει να αισθανθούμε άβολα. Αυτού του είδους 
οι συμπεριφορές δείχνουν περισσότερα για την 
κοινωνική δυσφορία του άλλου παρά για το πώς 
βλέπει την ανατροφή των παιδιών μας, παρ’ όλα 
αυτά όμως μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπάθεια 
και καχυποψία για μια ζωή. 

Υπάρχουν πολλοί ακόμη λόγοι που ένας φίλος, 
συγγενής ή γνωστός θα πει κάτι που μοιάζει επι-
κριτικό. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές είναι 
όντως επικριτικοί. Αν δεν είμαστε σίγουροι για 
ποιον λόγο κάποιος επικρίνει τις επιλογές μας, 
μπορούμε να σκεφτούμε να κάνουμε μια ου-
δέτερη ερώτηση. Οι περισσότεροι θα απαντή-
σουν θετικά σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που 
δεν έχουν επικριτικό ή θυμωμένο τόνο. Μπορεί 
να είναι κάτι τόσο απλό όπως «υπάρχει κάτι για 
το οποίο αναρωτιέσαι;» Συχνά, θα επεκτείνουν 
το αρχικό τους σχόλιο, ίσως διατυπώνοντας 
την «ερώτηση πίσω από την ερώτηση». Πολλοί 
άνθρωποι πραγματικά θέλουν να ανοιχτούν αν 
δείξουμε διατεθιμένοι να συνεχίσουμε την συ-
ζήτηση, και μπορεί να ανακαλύψουμε ότι μερι-
κές καλά διατυπωμένες ερωτήσεις, μπορούν να 

βοηθήσουν τους άλλους να ξεκαθαρίσουν αυτό 
που τους ενοχλεί χωρίς να χρειάζεται εμείς να 
κάνουμε κάτι. Και κάποιες φορές, ίσως ανακαλύ-
ψουμε ότι στην πραγματικότητα, ο άλλος ζητού-
σε πληροφορίες!

Πώς μπορούμε να απαντήσουμε ήρεμα όταν 
μας επικρίνουν;
Η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσαμε να κά-
νουμε στον εαυτό μας είναι αν θέλουμε καν να 
απαντήσουμε. Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώ-
σεις να μην υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα που 
θα προκύψει απαντώντας στην κριτική. Μερικές 
φορές η καλύτερη απάντηση είναι ... καμία! Ένα 
χαμόγελο και ένα σύντομο «θα πρέπει να το 
σκεφτώ αυτό» μπορεί να κάνει θαύματα όταν 
δεν υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος για το πώς να 
χειριστούμε την κατάσταση ή όταν απλώς θέ-
λουμε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο. Ναι, μπορεί 
να είναι δύσκολο να συγκρατήσουμε τις αυθόρ-
μητες απαντήσεις, αλλά σταματώντας ένα λεπτό 
να σκεφτούμε πριν αντιδράσουμε θα μας δώσει 
χρόνο να αναλογιστούμε την δική μας ψυχική 
κατάσταση, τις ανάγκες και τις  επιθυμίες μας, 
όπως επίσης να δώσουμε την ευκαιρία να επιλυ-
θεί μόνη της η κατάσταση. 

Μπορεί να είναι περίεργο για μια γυναίκα της 
σημερινής κοινωνίας να αποφασίσει να μην πει 
αυτό που σκέφτεται. Ωστόσο, όταν το να απα-
ντήσουμε είναι εξαντλητικό και ενδεχομένως 
μάταιο, μπορεί να είναι μεγαλύτερη νίκη το να 
απελευθερωθούμε από το άγχος της αντιπα-
ράθεσης και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν 
χρειάζεται να απολογούμαστε στον καθένα που 
επικρίνει τις επιλογές μας. Η ανάγκη για επιβε-
βαίωση από άλλους μπορεί να είναι μια μορφή 
αυτό-καταπίεσης και πηγή μεγάλης δυστυχίας. 
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Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι είναι πολύ 
πιο ευτυχισμένοι όταν δεν αναζητούν τέτοια 
επιβεβαίωση. Μπορεί να μας ανακουφίσει το 
γεγονός ότι, εμπιστευόμενοι τα ένστικτά μας και 
κάνοντας τις δικές μας επιλογές ως γονείς, βιώ-
νουμε αυτό που πιστεύουμε και δηλώνουμε την 
δύναμή μας να το κάνουμε αυτό. 

Όταν δεν είμαστε σίγουροι αν θέλουμε να απα-
ντήσουμε στην κριτική, μπορούμε να ρωτήσου-
με τον εαυτό μας «τι θέλω να πετύχω για αυτήν 

τη σχέση και για αυτήν τη στιγμή;». Στο βιβλίο 
“Everyday Blessings” (καθημερινές ευλογίες), 
οι Myla και John Kabat-Zinn μιλούν για την 
«στιγμή» που είμαστε με τα παιδιά μας αφήνο-
ντας στην άκρη την προσωπική μας ιστορία, τις 
προσδοκίες και μερικές φορές τους κανόνες για 
το τι είναι πραγματικά σημαντικό για τα παιδιά 
και την σχέση μας μαζί τους. Με αυτόν τον τρό-
πο, απελευθερώνουμε τους εαυτούς μας ώστε 
να βιώσουμε νέα πράγματα και να συναντηθού-
με με τα παιδιά μας εκεί που είναι και όχι εκεί που 
πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι. 
Φυσικά, είναι πολύ ευκολότερο να είμαστε 
«στην στιγμή» με τα παιδιά μας, παρά με απαιτη-

τικούς ενήλικες. Αλλά έχουμε κάποιους στόχους 
για τις σχέσεις μας -ακόμη και τις πιο απαιτητικές- 
και σίγουρα μπορούμε να δούμε ότι κάθε στιγμή 
προσθέτει στοιχεία δυσαρέσκειας ή σύνδεσης 
καθώς η σχέση εξελίσσεται. Όταν ξέρουμε ότι 
οδηγούμαστε σε μια περίπλοκη κατάσταση, 
ίσως μας βοηθήσει να έχουμε αναγνωρίσει ήδη 
αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, όταν 
γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα συναντη-
θούμε με έναν συγγενή που δεν είναι καλός στο 
να εκφράζει τις ανάγκες του και μπορεί να φανεί 
επικριτικός, ίσως αποφασίσουμε ότι ο στόχος 
μας είναι να έχουμε ένα ήρεμο απόγευμα μαζί 
του και να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 

Μπορεί να είναι απελευθερωτικό να αφήσουμε 
στην άκρη τα προβλήματα που έχουμε με έναν 
φίλο ή συγγενή και να σκεφτούμε τι είναι σημα-
ντικό εκείνη την στιγμή. Αν μια φίλη πραγματικά 
χρειάζεται να αισθανθεί ότι πιστεύουμε κι εμείς 
πως είναι καλή μητέρα, τότε ίσως η καλύτερη 
απάντηση στο «Αυτό δεν το κάνω έτσι» είναι να 
της θυμίσουμε ότι την εκτιμάμε και να αποφύ-
γουμε την αμυντική στάση για τις διαφορετικές 
μας επιλογές. Τι μπορείς να πεις όταν η αδερφή 
σου σου λέει «Ω, τα παιδιά σου κάνουν τόση 
φασαρία! Δεν μπορείς να τα συγκρατήσεις;» 
ίσως χρειάζεται ένα φλιτζάνι τσάι και κάποιον 
να την ακούσει παρά ένα καβγά, ακόμη και αν 
μπορεί να απογοητευτείς από τον τρόπο επικοι-
νωνίας της. 

Ήπια αντιμετώπιση συγκρούσεων 
Παρακάτω είναι μερικές ιδέες για δεξιοτεχνικές 
απαντήσεις που δεν καταλήγουν στη δημιουργία 
περισσότερων συγκρούσεων:
1.Χρησιμοποιήστε μη-βίαιη επικοινωνία: ο 

Marshall Rosenberg, ο δημιουργός του κινήμα-
τος Μη-Βίαιης Επικοινωνίας, δημιούργησε μια 
σειρά από βασικά βήματα που μπορεί να φανούν 
χρήσιμα. Απλοποιημένα, αυτά αποτελούνται 
από «παρατήρηση, συναισθήματα, ανάγκες και 
αιτήματα». Η ιδέα είναι να παρατηρήσουμε τι 
συμβαίνει στην κατάσταση που βρισκόμαστε, να 
δηλώσουμε με απλά λόγια τα συναισθήματά μας, 
τις ανάγκες μας και τυχόν αιτήματα που νιώθουμε 
ότι μπορεί να συμβάλλουν στην ικανοποίηση αυ-
τών των αναγκών. Για παράδειγμα: «Καταλαβαί-
νω ότι μάλλον αισθάνεσαι άβολα που με βλέπεις 
να θηλάζω το μωρό στο εστιατόριο. Αισθάνομαι 
απόλυτα άνετα με αυτό και ελπίζω ότι θα αισθαν-
θείς και εσύ το ίδιο. Θα ήθελα οι υπόλοιποι να 
νιώσουν ελεύθερα να συνεχίσουν τις συζητήσεις 
και το γεύμα τους όταν θηλάζω». Η ιδέα είναι 
να μην πεις στον άλλο πόσο πολύ σε έχει ενο-
χλήσει ή πληγώσει, αλλά να του πεις τι ακριβώς 
χρειάζεσαι. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι αυτή 
η μέθοδος επικοινωνίας είναι αποδοτική όταν ο 
σύντροφός τους είναι αυτός που τις επικρίνει, πι-
θανώς επειδή συχνά οι άντρες εκτιμούν να τους 
πούμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε και τι μπορούν να 
κάνουν για αυτό. 

2.Χρήση του «εγώ» ή «εμείς»: χρησιμοποιώ-
ντας το «εγώ» ή «εμείς» επικεντρωνόμαστε στις 
δικές μας ανάγκες ή/και συναισθήματα παρά στο 
να επιτεθούμε στον άλλον. Επιπλέον, όταν λέμε 
«εμείς» -εννοώντας τον σύντροφό μας και εμάς- 
μπορούμε εντέχνως να επισημάνουμε στους 
άλλους ότι είμαστε σε συμφωνία ως προς τις 
επιλογές μας. 

3.Εξάσκηση στη χρήση απλών δηλώσεων που 
επιβεβαιώνουν το δικαίωμα μας να κάνουμε 
τις δικές μας επιλογές χωρίς να αναιρούμε 

τις ιδέες των άλλων, ακολουθώντας παρα-
δείγματα όπως: α) «Αισθανόμαστε πάρα πολύ 
άνετα με όλες τις επιλογές μας που έχουν σχέση 
με τον θηλασμό» β) «Ακολουθώ την συμβου-
λή του γιατρού μου για αυτό το θέμα». Αν δεν 
έχετε έναν γιατρό που να αισθάνεστε άνετα μαζί 
του, μπορείτε να αναφέρετε την Αμερικάνικη 
Παιδιατρική Ακαδημία, τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, ή ακόμη τον παιδίατρο Δρ.William 
Sears. γ) «Όλοι μας κάνουμε διαφορετικές επι-
λογές για διαφορετικούς λόγους, αλλά το πιο 
σημαντικό από όλα είναι ότι τα παιδιά μας ξέ-
ρουν ότι τα αγαπάμε». δ) «Ακόμη και αν εσύ και 
εγώ παίρνουμε διαφορετικές αποφάσεις, ειλικρι-
νά σε σέβομαι ως γονέα». ε) «Ω, μπορούμε να 
συζητήσουμε για τα παιδιά οποιαδήποτε στιγμή. 
Τώρα θα ήθελα πολύ να ακούσω τι συμβαίνει 
στην ζωή σου».

4.Αξιολογήστε τις συνθήκες: Όπως λαμβά-
νουμε υπόψη μας την πηγή του σχολίου, είναι 
σημαντικό να σκεφτούμε τι συμβαίνει γύρω μας 
όταν απαντάμε στις επικρίσεις. Για παράδειγμα, 
είναι σαφώς ευκολότερο να απαντήσουμε σε 
μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, παρά σε 
μια κατάσταση που συμβαίνουν πολλά γύρω 
μας, όπως ένα οικογενειακό πάρτυ γενεθλίων. 
Ακόμη, μπορεί να μην έχουμε αρκετό χρόνο, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για να καταλάβουμε 
τι ακριβώς ειπώθηκε και πώς θέλουμε να απα-
ντήσουμε, και να χρειαστεί να το συζητήσουμε 
αργότερα. Το να αξιολογήσουμε την κάθε κα-
τάσταση ξεχωριστά, είναι εξίσου σημαντικό με 
το να μελετάμε ένα άτομο ξεχωριστά ώστε να 
αποφασίσουμε πώς να απαντήσουμε. 

5.Θυμηθείτε ότι τα παιδιά μας μάς βλέπουν 
ως πρότυπα για την αντιμετώπιση της κριτι-

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5



Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5

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

9

κής: βεβαίως, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι δεν 
θέλουμε να εμπλακούμε σε ορισμένες συζητή-
σεις, αλλά όταν απαντούμε ενώ είναι τα παιδιά 
μας παρόντα, το πώς το κάνουμε μπορεί να τους 
διδάξει αρκετά είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν επι-
λέξουμε να αντιποκριθούμε με πραγματικό εν-
διαφέρον, τότε τα παιδιά μας θα μάθουν τα ερ-
γαλεία με τα οποία αντιμετωπίζουμε την κριτική 
και τις προστριβές με τους άλλους. Είναι καλό να 
έχουμε στο μυαλό μας ότι συχνά μας παρατη-
ρούν και ακούνε τις αλληλεπιδράσεις μας με τους 
άλλους ακόμα και όταν δεν το αντιλαμβανόμα-
στε, και συνήθως καταλαβαίνουν περισσότερα 
από όσα νομίζουμε.

6.Απαντήσεις κομμένες και ραμμένες για τον 
άλλον: κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν καλύτερα 
στο χιούμορ, άλλοι στην πληροφόρηση και άλ-
λοι σε προσωπικές ιστορίες και συναισθήματα. 
Αξίζει να σκεφτούμε τι γνωρίζουμε για τον άλλο 
πριν απαντήσουμε.
Προσπαθήστε να κρατήσετε ασφαλή όρια: 
αν είναι δυνατό, διαμορφώστε τις απαντήσεις 
σας με τέτοιο τρόπο που να μην οδηγούν σε 
περαιτέρω σχόλια. Οι παραπάνω δηλώσεις στην 
ιδέα #3, δεν τελειώνουν ζητώντας συμφωνία ή 
απόψεις, δεν υπάρχει «…εσύ δεν συμφωνείς;» 
ή «….δεν θα το έκανες;» μέσα σε αυτές. Όταν 
απαντάμε με αυτόν τον τρόπο, εντέχνως λέμε 
ότι δεν αναζητούμε ούτε να συμφωνήσουν, 
ούτε την γνώμη τους και ότι είμαστε έτοιμες να 
προχωρήσουμε. 

7.Αποφύγετε τις διαφωνίες: Κάποιοι από εμάς 
αισθανόμαστε μεγάλη ασφάλεια με τις γονεϊκές 
επιλογές μας, ανεξάρτητα από πόσο αντίθετες 
είναι από εκείνες των φίλων ή των συγγενών 
μας, αλλά και πάλι έχουμε έντονη την ανάγκη 

για επιβεβαίωση από τους ίδιους ανθρώπους 
όταν είμαστε μαζί τους. Η πηγή αυτής της βαθιάς 
ανάγκης μπορεί να βρίσκεται στην ανασφάλειά 
μας, και μπορεί να μας στοιχίσει να περάσουμε 
αρκετό χρόνο προσπαθώντας να εξηγήσουμε 
το τι κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλά-
ξουμε τις αντιλήψεις του άλλου ή τουλάχιστον 
να του αποδείξουμε ότι έχουμε καλούς λόγους 
για αυτό που κάνουμε. 
Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν 
αλλάζουν εύκολα τρόπο σκέψης και ότι ο χρό-
νος της συζήτησης μοιάζει να εδραιώνει την 
άποψή τους. Πολλή ενέργεια καταναλώνεται και 
αρκετή απογοήτευση και δυσαρέσκεια δημιουρ-
γείται όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε ή να 
αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης των άλλων.  

Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους εκτός 
οικογένειας και φίλων;
Αν ένας γνωστός ή άγνωστος μας πει κάτι που 
μοιάζει πραγματικά επικριτικό αντί για φιλικό, 
μπορεί να μην χρειάζεται ή να μην αξίζει καν να 
απαντήσουμε. Μερικές φορές, όταν ένας γνω-
στός ή άγνωστος κάνει κάποιο σχόλιο ή ερώτη-
ση, ψάχνει απλώς έναν τρόπο να επικοινωνήσει 
μαζί μας, να θαυμάσει το μωρό ή να μας μιλήσει 
για τις δικές του εμπειρίες. Αν αισθανόμαστε ότι 
έχουμε τον χρόνο και τη διάθεση να απαντήσου-
με, μπορούμε να το κάνουμε . Αν δεν θέλουμε 
να απαντήσουμε, ένα χαμόγελο και ένα βιαστικό 
ευχαριστώ ή ένα φιλικό σχόλιο αρκεί. Τέτοιου 
τύπου απάντηση μπορεί επίσης να λειτουργήσει 
πολύ καλά και σε ανθρώπους που βλέπουμε συ-
χνά αλλά δεν τους θεωρούμε φίλους ή οικογέ-
νεια, όπως παιδαγωγούς.
Οι επαγγελματίες υγείας μπορεί να είναι μια απαι-
τητική ομάδα ανθρώπων γιατί ενώ δεν εμπλέκο-
νται στην καθημερινότητά μας, εντούτοις μοιά-

ζει να μας ενδιαφέρει αρκετά το τι σκέφτονται. 
Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να μας κάνουν 
να αμφισβητήσουμε τον εαυτό μας περισσότε-
ρο από τους γιατρούς, κυρίως διότι συνήθως 
αισθάνονται πολύ άνετα να κάνουν άμεσα σχό-
λια για τις επιλογές ανατροφής των παιδιών μας, 
κυρίως για τον θηλασμό. Ενώ πολλοί γιατροί, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιάτρων, έχουν 
εκπαιδευτεί για τον θηλασμό, υπάρχουν ακόμη 
μερικοί γιατροί που έχουν πολύ λίγες γνώσεις 
για τις πρακτικές θηλασμού. Για αυτό το λόγο, 
μερικές φορές προσφέρουν προσωπικές γνώμες 
ή απαρχαιωμένες συστάσεις παρά σύγχρονες και 
σωστές πληροφορίες. 

Μαθαίνοντας τις πιο πρόσφατες συστάσεις που 
αφορούν την υγεία των παιδιών μας θα ενδυ-
ναμωθεί η αυτοπεποίθησή μας όταν μιλάμε με 
γιατρούς. Αν δεν αισθανόμαστε αρκετά άνετα να 
μοιραστούμε πληροφορίες με τον γιατρό μας και 
δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, μπορεί να αρ-
κεί ένα χαμόγελο και ένα νεύμα, ή να πούμε κάτι 
ασαφές. Πολλές μητέρες βρίσκουν ευκολότερο 
να απαντήσουν σε μια ερώτηση όπως «τρώει 
καλά τις στέρεες ή κοιμάται καλά;» με μια ακαθό-
ριστη απάντηση όπως «Ναι, τα πηγαίνουμε μια 
χαρά με αυτά». Πολλές μητέρες επιλέγουν αυτή 
την προσέγγιση αντί να προσφέρουν αρκετές 
λεπτομέρειες που ξέρουν ότι θα προκαλέσουν 
την κριτική του επαγγελματία υγείας. 

Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα
Όπως και με οτιδήποτε άλλο, η εξάσκηση φέρνει 
αποτελέσματα. Ας έχουμε στο μυαλό μας τους 
μοναδικούς παράγοντες που συνθέτουν την 
άποψη ενός ανθρώπου και τις συνθήκες που εί-
μαστε, και διασφαλίζοντας οτι καλλιεργούμε την 
αυτοπεποίθησή μας, θα μας βοηθήσει να πάρου-

με τις καλύτερες αποφάσεις για τον εαυτό μας και 
για τις σχέσεις μας. Και την αρμονία, ακόμη και 
σε σχέσεις στις οποίες πρέπει να είμαστε, παρά 
επιλέξαμε, αξίζει να την επιδιώξουμε λόγω του 
πόσο εμπλουτίζει την ζωή μας και τις σχέσεις μας 
με τους άλλους. 

Πηγές:
Kabat-Zinn, M. and Kabat-Zinn, J. Everyday 
Blessings: The Inner Work of Mindful
Parenting: New York: Hyperion, 1997; 65-67
Mohrbacher, N., IBCLC, FILCA. Breastfeeding 
Answers Made Simple: Amarillo, TX: Hale 
Publishing, L.P., 2010; Appendix C, p. 853
Rosenberg, M. B. Nonviolent Communication: A 
Language of Life: Encinitas, CA:
Puddledancer Press, 2004; 67-88
Vakiener, M. Responding to criticism. New 
Beginnings: Vol. 16 No. 4, July-August 1999, pp. 
116-19
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Για τον θηλασμό ήξερα λίγα πράγματα. Αισθα-
νόμουν πάντα ωραία όταν άκουγα τη μαμά 

μου να λέει πως θήλασε εμένα και την αδερφή 
μου για περίπου 4 μήνες και απέδιδα πάντα την 
καλή μας υγεία ως παιδιά σε αυτό το γεγονός.
Όταν έμεινα έγκυος στο Φίλιππο, άρχισα να 
ενημερώνομαι για τα πάντα, μεταξύ άλλων και 
για το θηλασμό, γιατί θεωρούσα δεδομένο 
και αυτονόητο ότι θα θηλάσω κι εγώ. Διάβασα 
πολλές πληροφορίες στο internet και ως «καλή 
μαθήτρια» τα είχα μάθει όλα (ή έτσι νόμιζα!). Οι 
δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυ-
ναίκα στην αρχή του θηλασμού είχαν πέσει στην 
αντίληψή μου ως πληροφορία, αλλά έχοντας 
άγνοια κινδύνου δεν είχα δώσει μεγάλη σημα-
σία. Και ως αισιόδοξος άνθρωπος, θεωρούσα 
ότι η φύση που τα προβλέπει όλα θα με βοηθή-
σει και όλα θα εξελιχθούν μια χαρά. 
Ο Φίλιππος, με έπιασε πραγματικά… στον ύπνο! 
Αποφάσισε πως ήθελε να βγει στον έξω κόσμο 
αρκετά γρήγορα! Την 1η μέρα του ένατου μήνα 
διαπιστώσαμε «υψηλή ρήξη» στο σάκο και άρχι-
σα να χάνω υγρά. Μπήκα στο μαιευτήριο χωρίς 
συσπάσεις και διαστολή. Μέχρι το βράδυ δια-
πίστωσαν ότι έχανα αρκετά υγρά, αλλά επίσης 
άρχισαν οι πρώτοι πόνοι. Μέχρι την άλλη μέρα 
το πρωί οι πόνοι δεν είχαν πληθύνει, ούτε είχα 
διαστολή. Από την αρχή, ο γιατρός θεωρούσε 
πως ήταν πολύ νωρίς να πιεστεί το μωρό για να 
γεννηθεί φυσιολογικά, μόλις τη 2η μέρα του 
ένατου μήνα. Έτσι, μετά από λίγες ώρες, γεννή-
θηκε ο Φιλιππάκος μας με καισαρική και, ευτυ-
χώς, ικανοποιητικό βάρος 2370γρ. 
Μου τον έφεραν στο δωμάτιο μετά από περίπου 

4 ώρες. Η κοπέλα που τον έφερε μου είπε: «Δεν 
ξέρω αν θα τα καταφέρει να θηλάσει. Γεννή-
θηκε μικρός και πολύ νωρίς και ίσως δεν έχει 
δυνάμεις. Προσπαθήστε πάντως». 

Ομολογώ ότι δε μου άρεσε η προσέγγισή της. 
Θεώρησα ότι ήθελαν να του δώσουν μπουκάλι 
και δεν της έδωσα σημασία. Ο μικρός κοιμόταν 
σχεδόν όλο το 1ο εικοσιτετράωρο. Τη 2η μέρα, 
προσπάθησε να πιάσει το στήθος, αλλά χωρίς 
επιτυχία. Το στοματάκι του έκανε κάτι μικρές και 
αδύναμες κινήσεις, πράγμα το οποίο συνεχί-
στηκε και τις επόμενες ημέρες. Δεν ανησύχησα. 
Ζήτησα να μου φέρνουν θήλαστρο και άρχισα 
να βγάζω το πρωτόγαλα, το οποίο του έδινα με 
μπιμπερό. Οι μαίες προσπαθούσαν πολλές φο-
ρές μέσα στη μέρα να τον βοηθήσουν να πιάσει 
το στήθος και να αρχίσει να θηλάζει, αλλά μά-
ταια. Συνέχισα να μην πτοούμαι. Θεώρησα πως 
ήταν θέμα ημερών και σιγά-σιγά θα θήλαζε. Είχα 
ήδη προμηθευτεί ένα θήλαστρο του εμπορίου 
και στο σπίτι θα έβγαζα γάλα να τον ταΐζω και θα 
προσπαθούσα να τον βάλω στο στήθος.
Βγήκαμε από το μαιευτήριο με ίκτερο. Η παιδί-
ατρος που ήρθε την άλλη μέρα σπίτι να τον δει 
μου τόνισε ότι για να πέσει, χρειάζεται μεταξύ 
άλλων και «καλό φαγητό». Οπότε δεν ήταν 
ώρα για πειράματα με το στήθος με κίνδυνο το 
παιδί να μένει νηστικό ή να υποσιτίζεται. «Βγάζε 
το γάλα με το θήλαστρο και τάιζε τον και μό-
λις πέσει ο ίκτερος αρχίζεις και με το στήθος». 
Έτσι και έκανα. Τις πρώτες μέρες όλα πήγαιναν 
καλά. Έβγαζα από κάθε στήθος περίπου 150ml 
γάλα το οποίο ήταν αρκετό και μάλιστα (με 
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Οι πρώτες διακοπές με το μωρό σας... «Θα μπορώ να θηλάζω άνετα και απρόσκοπτα; Τι να πρω-
τοκουβαλήσω και που να τα χωρέσω; Θα μπορέσω να ξεκουραστώ;» 
Στο Daphne’s Club Hotel Apartments ρωτήσαμε και απαντήσαμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και 
πολλά ακόμα προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των όλων των νέων μαμάδων και μπα-
μπάδων. Γι’ αυτό σε μας θα βρείτε:

• ένα περιβάλλον όμορφο, φροντισμένο και οικογενειακό
•  όλον τον βρεφικό και παιδικό εξοπλισμό που χρειάζεστε για τον ύπνο, 
   το άλλαγμα, το μπάνιο και το φαγητό των παιδιών σας
• εξοπλισμό θηλασμού και αποστειρωτές
• βρεφικά και παιδικά παιχνίδια και βιβλία
• παιδικά ποδήλατα και καθίσματα για μωρά

Και πίσω από όλα αυτά, θα βρείτε εμάς, μια οικογένεια σαν τη δική σας, να φροντίζει για κάθε σας 
ανάγκη!

Daphne’s Club Hotel Apartments
Οδός Σικελιανού, Συκιά Κορινθίας, Ξυλόκαστρο 20400
Τ. 27430 22966 - F. 27430 26966 - E. info@daphnesclub.com 
www.daphnesclub.com

Το πιο baby-friendly οικογενειακό ξενοδοχείο σας περιμένει 
και φέτος για τις πρώτες διακοπές με το μωρό σας!

Το Daphne’s Club Hotel Apartments βρίσκεται δίπλα στην όμορφη παραλία της Συ-
κιάς και το μοναδικό αισθητικό δάσος «Πευκιάς» Ξυλοκάστρου, σε απόσταση μόλις 
90 λεπτών από την Αθήνα και 60 λεπτών από την Πάτρα. Τα άνετα και ηλιόλουστα 
διαμερίσματά μας, ενός, δύο και τριών χώρων, μπορούν να φιλοξενήσουν από 1 έως 
5 άτομα. Είναι όλα εξοπλισμένα με κουζίνες, κλιματισμό, τηλεόραση και ιδιωτική βε-
ράντα. Για τα παιδιά υπάρχει χώρος δημιουργικής απασχόλησης και παιδική χαρά 
στον κήπο. Το ξενοδοχείο μας καλύπτεται από δωρεάν ασύρματο δίκτυο internet 
(WiFi). Παρέχονται δωρεάν ποδήλατα, ομπρέλες και καρέκλες για τη θάλασσα και 
παιδικά παιχνίδια. Το Daphne’s Club Hotel Apartments έχει πιστοποιηθεί με το ευ-
ρωπαϊκό οικολογικό σήμα «Ecolabel» και το διεθνές οικολογικό σήμα «Green key».

όσα είχα διαβάσει) είχα προνοήσει και έβαζα 
και λίγο στην κατάψυξη για ώρα ανάγκης. Μετά 
όμως τις πρώτες ημέρες, άρχισα να παρατηρώ 
το γάλα να μειώνεται αισθητά, χωρίς να μπορώ 
να καταλάβω γιατί. Άρχισα να αγχώνομαι ότι το 
γάλα μου δε θα ήταν αρκετό για τις ανάγκες του 
μωρού. Στο στήθος ο μικρός δεν καθόταν με 
τίποτα και έκλαιγε. Άρχισα να βγάζω γάλα κάθε 
2 ώρες. Ευτυχώς, ακόμη τα καταφέρναμε, δεδο-
μένου ότι είχα προνοήσει με το γάλα που είχα 
κρατήσει στην κατάψυξη. Τυχαία μιλώντας ένα 
βράδυ με μία γνωστή μαμά που είχε περάσει τα 
ίδια, ανακάλυψα την αιτία της μειωμένης παρα-
γωγής: «μην περιμένεις να βγάλεις γάλα με το 
θήλαστρο που έχεις. Δεν είναι δυνατό. Πρέπει 
να νοικιάσεις ένα νοσοκομειακό που είναι πολύ 
πιο δυνατό για να μη σου κοπεί το γάλα». Την 
άλλη μέρα κιόλας νοικιάσαμε ένα διπλό νοσο-
κομειακό θήλαστρο. Άρχισα να κάνω αντλήσεις 
και πράγματι είδα διαφορά, οπότε τουλάχιστον 
ήμουν χαρούμενη που είχα αρκετό γάλα για να 
καλύπτω τις ανάγκες του μωρού.
Είχαν περάσει 2 μήνες, ο Φίλιππος έπινε το γάλα 
μου με μπιμπερό, αλλά στήθος δεν έπιανε. Είχα 
δοκιμάσει να βάλω και θηλές στο στήθος, μήπως 
η αίσθηση ήταν ίδια με την πιπίλα του μπιμπερό, 
αλλά τίποτα. Μάλλον δεν έπιανε καλά και εγώ 
πόναγα πολύ. 
Ένα βράδυ καθώς τον είχα αγκαλιά, κατάλαβα 
ότι έψαξε να θηλάσει και «έπιασε» το στήθος 
μου, αλλά ο καημένος δεν ήξερε ακριβώς τι 
να κάνει. Αυτό ήταν! Αναθάρρησα. Είχα χρόνο 
μπροστά μου έως ότου γυρίσω στη δουλειά και 
ήθελα να το προσπαθήσω. 
Άρχισα να ψάχνω στο internet για βοήθεια σε 
θέματα θηλασμού. Τελικά, κατάφερα και βρήκα 
μια Σύμβουλο, η οποία ήρθε στο σπίτι να μας δει 
και να μας βοηθήσει. Ήταν ήδη 2,5 μήνες μετά 

από τη γέννηση του Φίλιππου. Η Σύμβουλος 
μου έδωσε σαφείς οδηγίες: έπρεπε να συνεχί-
σω να βγάζω γάλα με το θήλαστρο 8 φορές την 
ημέρα, για να μη σταματήσει η παραγωγή, και 
ταυτόχρονα να είμαι με το μωρό skin to skin και 
στο στήθος όσο περισσότερο γινόταν. Πράγ-
ματι άρχισα εντατικά. Εκείνος ο μήνας μου φά-
νηκε αιώνας. Είχαν περάσει οι πρώτες 20 ημέρες 
όταν επισκέφτηκα την παιδίατρο για ένα προ-
γραμματισμένο εμβόλιο του μωρού. Με ρώτη-
σε πως τα πηγαίναμε με το θηλασμό. Δεν ήμουν 
σίγουρη ακόμα αν ο μικρός κατάφερνε να πίνει 
αρκετή ποσότητα από το στήθος: «Γιατί παιδεύ-
εστε, μου είπε; Βγάζε το γάλα με το θήλαστρο 
και δίνε το με το μπιμπερό». Έφυγα θυμάμαι 
πολύ προβληματισμένη. Κάνω το σωστό; Μή-
πως όντως παιδεύομαι και παιδεύω και το παιδί, 
σκεφτόμουν. Μέσα μου μας έδωσα παράταση 
δέκα ημέρες ακόμη, να ολοκληρωθεί ένας μήνας 
προσπάθειας. Μέχρι και το SNS (Supplemental 
Nursing System) χρησιμοποίησα για να τον 
κάνω να καταλάβει ότι το στήθος της μαμάς έχει 
γάλα, όπως μου είχε πει η Σύμβουλος. Μέχρι να 
κλείσει ο ένας μήνας προσπάθειας, ο Φίλιππος 
είχε αρχίσει να θηλάζει κανονικά! Στην αρχή πα-
ρατηρούσα ότι δεν ήθελε να φάει άλλο μετά το 
θηλασμό και ότι τα γεύματα με το μπιμπερό όλο 
και μειωνόντουσαν. Μετά άρχισα να ακούω κα-
θαρά τις γουλιές του. Ναι, τα είχαμε καταφέρει! 
Μου ήταν απίστευτο να το συνειδητοποιήσω-
ανείπωτη η χαρά μου... Ο Φίλιππος κατάφερε 
να θηλάσει επιτυχώς μετά από τρεισήμισι μήνες! 
Σύγχυση θηλών και τέτοια είχαν καταρριφθεί πια 
για εμάς! Από εκεί και πέρα, ο θηλασμός συνέχι-
σε μια χαρά και παράλληλα σταμάτησα σταδιακά 
το θήλαστρο.
Είχα σκεφτεί ότι θα τον θήλαζα μέχρι να γυρίσω 
στη δουλειά, περίπου δέκα μηνών. Όμως δεν 
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Από το πρώτο λεπτό που αγγίζεις το μωρό 
σου, όλα, τα πάντα αλλάζουν. Μέσα σε μια 

τόση δα στιγμούλα όσα είχες αλλάζουν θέση κι 
όσα ήθελες δεν έχουν σημασία πια. Γέννησα τη 
μικρούλα μου στις 28 Νοεμβρίου με φυσιολο-
γικό τοκετό, μετά από μια υπέροχη εγκυμοσύνη. 
Από την αρχή της εγκυμοσύνης ήξερα ότι θέλω 
να θηλάσω. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι αυτό 
δε θα ήταν όσο εύκολο νόμιζα.
Αμέσως μετά τη γέννηση η μαία την έβαλε στο 
στήθος μου, αλλά αυτή δεν θήλασε. Μου την 
ξαναέφεραν όταν βρισκόμουν στον θάλαμο 
ανάνηψης, όπου και με τη βοήθεια της μαίας 
θήλασε κανονικά. Δεν είχα πόνους στο στήθος, 
ούτε κάποια άλλη ενόχληση. Τις μέρες που πέρα-
σα στο μαιευτήριο, είχα τη μικρή στο δωμάτιο, 
κι έτσι όποτε πεινούσε την έβαζα στο στήθος 
μου κατευθείαν. Πολλές φορές χρειάστηκε να 
φωνάξω να με βοηθήσουν όταν γκρίνιαζε και 
δεν μπορούσα να την τοποθετήσω σωστά. Δε 
φαινόταν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχασε 
βάρος στο μαιευτήριο στα πλαίσια του φυσιο-
λογικού, δεν παρουσίασε ίκτερο, κι έτσι γυρίσα-
με περιχαρείς στο σπίτι!
Εκεί τα πράγματα εξακολούθησαν να φαίνο-
νται φυσιολογικά. Είχα κι εγώ ανησυχίες όπως 
όλες μας, για το αν τρώει όσο πρέπει ή αν το 
γάλα μου είναι καλό, μα σύντομα τις νίκησα. 
Η θεία μου, φρέσκια μανούλα κι αυτή, με συμ-
βούλευε για όλα τα θέματα της εγκυμοσύνης και 
παρόλο που δε θήλασε η ίδια, πήρε πληροφορί-
ες από μια φίλη της που έχει τρία παιδιά που θή-
λασαν και μας είπε: «δεν υπάρχει μαμά που δεν 
μπορεί να θηλάσει το παιδί της, ή που το γάλα 

της δεν είναι αρκετό. Κάθε μαμά από τη φύση της 
μπορεί να θρέψει το παιδάκι της κι άλλα τρία!». 
Με αυτή τη φράση στο μυαλό μου απέβαλλα τα 
άγχη και αφοσιώθηκα χαλαρή στο θηλασμό με 
πολλή αγάπη. 
Φτάνοντας στην 8η μέρα, τελείως ξαφνικά ανέ-
βασα πυρετό, ο οποίος δεν έλεγε να πέσει. Λαμ-
βάνοντας αντιπυρετικό έπεφτε για λίγο από το 
38ο που είχε ανέβει και μετά έφτανε 39ο! Ήμουν 
σε επαφή με τη γιατρό μου, η οποία στην αρχή 
φοβήθηκε ότι μπορεί να είναι αρχή μαστίτιδας. 
Αυτή ήταν μια άγνωστη λέξη για μένα, και ομο-
λογώ ιδιαίτερα τρομακτική! Δεν είχα όμως τα 
άλλα συμπτώματα που με ρωτούσε όπως πό-
νους, κοκκινίλα, ή πρήξιμο, μόνο υψηλό πυρε-
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Ήταν δύσκολο, αλλά θα το ξαναέκανα από την αρχή!
μπορούσα να σταματήσω… ένιωθα πως το θέ-
λαμε ακόμα και οι δύο. Είχαμε βρει το ρυθμό 
μας, καθώς είχε αργήσει τόσο να θηλάσει. Και 
δεν σταμάτησα. Στη δουλειά γύρισα παρέα με 
το θήλαστρο! Έβγαζα μέσα στη μέρα δύο φο-
ρές γάλα, το φύλαγα στο ψυγείο και το χρησι-
μοποιούσα την υπόλοιπη μέρα ή το έβαζα στην 
κατάψυξη. Ο Φίλιππος με περίμενε κάθε μέρα 
την ώρα που γυρνούσα, θήλαζε και κοιμόταν 
στην αγκαλιά μου. Και έτσι πέρασαν οι επό-
μενοι μήνες, βγάζοντας γάλα στη δουλειά και 
θηλάζοντας το Φίλιππο όποτε ήθελε από το 
απόγευμα και μετά. Ο Φίλιππος θήλασε συνο-
λικά εικοσιένα μήνες. Σταματήσαμε πολύ ομαλά, 
καθώς χρειαζόμουν μια μικρή ανάπαυλα, οπότε 
και ξαναέμεινα έγκυος.
Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον 
άντρα μου, ο οποίος μου συμπαραστάθηκε από 

την αρχή, όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και πρα-
κτικά, πίστεψε στην αξία του να θηλάσει το παιδί 
μας και μου έδωσε κουράγιο. Επίσης, στις για-
γιάδες και τους παππούδες, για την καθημερινή 
πρακτική βοήθειά τους, αλλά και για το γεγονός 
ότι στις δύσκολες στιγμές δε μου είπαν «έλα 
τώρα σιγά το πράγμα-δώσε του γάλα σε σκόνη 
να τελειώνεις» και φυσικά στη Σύμβουλο μας, 
χωρίς τη βοήθεια της οποίας δεν θα τα είχαμε 
καταφέρει.
Εύχομαι σε όλες τις μαμάδες να ζήσουν την υπέ-
ροχη εμπειρία του θηλασμού και να ξεπερνάνε 
τις όποιες δυσκολίες τους παρουσιάζονται, σε 
πείσμα των καιρών και όλων εκείνων που ψά-
χνουν μόνο τις «εύκολες» λύσεις.

Κατερίνα Καρασιδερή
Άνοιξη

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5
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λόγια της θείας πως μπορώ από τη φύση μου να 
θρέψω το παιδί μου, και πείσμωνα! Μετά από 
δέκα μέρες όταν είδα μικρή αύξηση, αυτή δεν 
ήταν αρκετή μιας και το παιδί άρχισε και αυτό με 
τη σειρά του να τρώει περισσότερο! Είχε μέρες 
να πάρει ξένο και όταν ήρθε η στιγμή που πείνα-
σε, εγώ μόλις είχα τελειώσει την άντληση από 
την οποία είχα βγάλει μόνο 20 ml. Η Σύμβου-
λος είχε πει, πως δε μας νοιάζει αν όσο κάνουμε 
την προσπάθεια πίνει περισσότερο ξένο, θα το 
κόβαμε όταν εγκαθιστούσαμε το θηλασμό. Εγώ 
όμως στενοχωρήθηκα που χρειάστηκε να της 
ξαναδώσω. Ένιωθα πως ό,τι κι αν έκανα ήμουν 
πάντα ένα βήμα πίσω. Ωστόσο συνέχισα την 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου.
Πράγματι, ως εκ θαύματος, στο τέλος της εφαρ-
μογής του πρώτου πρωτοκόλλου το γάλα αυ-

ξήθηκε πολύ και όσο εφάρμοζα το δεύτερο, με 
αντλήσεις κάθε τρεις ώρες, τάιζα τη μικρή από 
το στήθος και κατάφερνα να φυλάω και γεύματα 
στο ψυγείο! Ήταν απόλαυση! Ξαφνικά όλα είχαν 
αλλάξει! Εγώ ανέπτυξα έναν φοβερό δεσμό με 
τη μικρή μου, και η ψυχολογία μου άλλαξε σε μια 
νύχτα! Είχα αρχίσει πια να συνειδητοποιώ τι θα 
πει να είσαι μανούλα.
Σήμερα, ένα μήνα μετά την προσπάθεια αυτή, η 
μικρή μιλάει με το στήθος μου κι εγώ την κοι-
τάω και λιώνω όταν ακούω αυτό το γνώριμο πια 
«γκλου γκλου»! 
Δεν το αλλάζω με τίποτα!
Αν με έβαζαν να το ξανακάνω, θα το ξαναέκανα 
από την αρχή!

Βάνα Μαυρίδου, Αθήνα
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τό. Την επόμενη μέρα και αφού ο πυρετός δεν 
υποχωρούσε πήγα εσπευσμένα στη γιατρό για 
να υποβληθώ σε εξετάσεις αίματος και υπέρη-
χο μήτρας. Στον υπέρηχο φάνηκε ότι κάποιο 
πήγμα αίματος είχε μείνει μέσα σε αυτήν και η 
μήτρα στην προσπάθεια να το αποβάλλει, μου 
προκαλούσε πυρετό. Όντως η γιατρός μου το 
αφαίρεσε επιτόπου και ο πυρετός υποχώρησε. 
Χρειάστηκε όμως προληπτικά (για τον αποκλει-
σμό κάποιας ενδεχόμενης λοίμωξης) να πάρω 
μία αντιβίωση και ένα μητροσυσπαστικό φάρμα-
κο για τρεις ημέρες.

Από αυτό το σημείο άρχισαν τα δύσκολα. 
Το μωρό μου θήλαζε ολοένα και πιο πολλές 
ώρες μα παρόλα αυτά έδειχνε πεινασμένη. Η 
παιδίατρος μου συνέστησε να δώσω συμπλή-
ρωμα ξένου γάλακτος, πράγμα που δεν άκουσα 
στην αρχή. Μετά από τρεις μέρες που η μικρή 
παρουσίασε απώλεια βάρους, δυστυχώς δεν 
άκουσα τη μαία μου και έδωσα ξένο γάλα στη 
μικρή. Αυτό ήταν! Το συμπλήρωμα μέρα με τη 
μέρα αυξανόταν και ο θηλασμός πήγαινε περί-
πατο. Την έβαζα πρώτα στο στήθος αλλά εκείνη 
περίμενε τη μαγική στιγμή του μπιμπερό. Κι όσο 
το έπινε με λαχτάρα, εγώ στεναχωριόμουν και 
θύμωνα. Μιλούσα με τη μαία που μου έλεγε να 
συνεχίσω να προσπαθώ, να θηλάζω πολύ και 
να επιμένω. Και το έκανα. Μα δεν είχε αποτέ-
λεσμα. Η μία μου θηλή ήταν τόσο πληγωμένη 
που ο άντρας μου μου κρατούσε τα πόδια όταν 
τιναζόμουν από τον πόνο τη στιγμή που η μικρή 
ξεκινούσε να τραβάει.
Απελπισμένη και ενώ το μωρό είχε φτάσει 23 
ημερών, έψαχνα μανιωδώς να βρω πληροφο-

ρίες για την αύξηση παραγωγής του γάλακτος. 
Βρίσκω σε ένα forum τον Σύνδεσμο Θηλασμού 
Ελλάδος. Από τη λίστα των τηλεφώνων, βρήκα 
τη Σύμβουλο που λίγες μέρες μετά ήρθε σπίτι. 
Αφού της είπα τα γεγονότα, μου εξήγησε πολ-
λά πράγματα, μου έδειξε στάσεις θηλασμού και 
μου έδωσε ανεκτίμητες συμβουλές για τη δια-
τροφή, τα συμπληρώματα και την ψυχολογία 
μου. Παράλληλα με έβαλε σε ένα πολύ αυστηρό 
πρόγραμμα αντλήσεων (που οι Σύμβουλοι ονο-
μάζουν πρωτόκολλο αντλήσεων*) με νοσοκο-
μειακό θήλαστρο. Το εφάρμοσα κατά γράμμα. 
Κάθε δύο ώρες έβγαζα γάλα με το θήλαστρο για 
20 λεπτά, και ενδιάμεσα θήλαζα και τη μικρή. Ξυ-
πνούσα και το βράδυ κι έκανα το ίδιο. 

Τα ελάχιστα διαστήματα που είχα το στήθος 
μέσα, έπρεπε να πλύνω και να αποστειρώσω! 
Σκέτο μαρτύριο! Ήταν Χριστούγεννα, όλοι 
φορούσαν τα καλά τους κι εγώ τις πιζάμες. Δε 
με ενοχλούσε όμως. Ήθελα να τα καταφέρω. 
Ήξερα ότι μπορούσα! 
Το γάλα που έβγαινε στην αρχή δεν ήταν αρκετό. 
Η μικρή έπαιρνε και συμπλήρωμα ξένου γάλα-
κτος. Μετά από λίγες μέρες κατάφερα να συγκε-
ντρώσω ποσότητα ίση με ένα γεύμα. Έτσι σιγά-
σιγά με τις μαραθώνιες αντλήσεις η ποσότητα 
που αντλούσα αυξανόταν και το μωρό έφτασε 
να πίνει μόνο μητρικό, αν και τις περισσότερες 
φορές από το μπιμπερό. Έβλεπα τους γύρω να 
αναρωτιούνται γιατί επιμένω τόσο και ήθελα 
ακόμη περισσότερο να προσπαθώ! Με άγχω-
ναν βέβαια πολύ, γιατί μου έλεγαν ότι το μωρό 
πεινάει κι ότι το γάλα μου δεν είναι αρκετό. Κι 
εγώ επέμενα, πως είναι μια χαρά. Θυμόμουν τα 

*Πριν μια μητέρα ξεκινήσει το πρωτόκολλο αντλήσεων καλό θα ήταν να επικοινωνήσει με μια Σύμβουλο Θηλα-
σμού καθώς κάθε ζευγάρι μαμάς-μωρού είναι ξεχωριστή.
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Είμαι η Μιρέλλα και μαζι με τον Γιάννη έχουμε 
ένα γιο τον Χάρη!

Η ιστορία μας ξεκίνησε στις 29/11/11 που γεν-
νήθηκε στο Iασώ, όπου με βοήθησαν αρκετά με 
τον θηλασμό, μπορώ να πω! Μετά απο έναμι-
σή μήνα και κακές οδηγίες παιδιάτρου, ο μικρός 
δεν έτρωγε σωστά και δεν πήρε βάρος για δύο 
εβδομάδες (μόνο 70 γρ.). Μόλις το είπα στην 
παιδίατρο, μου πρότεινε κατευθείαν συμπλήρω-
μα με γάλα σε σκόνη. Τότε πήρα την Σύμβουλο 
Θηλασμού, που μου είχαν συστήσει κάποιες φί-
λες για να με βοηθήσει, μιας και δεν ήθελα να πιει 
το μωρό μου κάτι άλλο εκτός από το γάλα μου, 
εάν αυτό γινόταν.
Πράγματι μόνο από τις τηλεφωνικές οδηγίες, 
η κατάσταση έστρωσε γρήγορα!
Το αγόρι έτρωγε φουλ και τα γραμμάρια έπεφταν 
βροχή! Μάλλον ανέβαιναν!
Όλα αυτά καλά, μέχρι την ημέρα που έπαθα 
-πάλι- ουρολοίμωξη. Βλέπετε πάθαινα συχνά 

στο παρελθόν αλλά ειδικά τότε με την εγκυμο-
σύνη είχα συνέχεια.
Αφού βρήκαμε -σε συνεννόηση ουρολόγου/ 
Συμβούλου- αντιβίωση που μπορούσα να πάρω 
για να μην επηρεάσω το θηλασμό μου περασε 
και πήγα να κάνω μια εξέταση για να δούμε τι 
συμβαίνει. Είδαμε λοιπόν πως ο ένας μου νε-
φρος ήταν κατεστραμμένος και ο δεύτερος με 
πρόβλημα. Φανταστικά.
Το σοκ ήταν μεγάλο για όλους μας αλλά με φοβε-
ρή υποστήριξη από τον Γιάννη και από την οικο-
γένεια μας -τους γονείς μας, είπαμε θα τα καταφέ-
ρουμε όλα! Μιας και πλησίαζε πια Πάσχα και θα 
γύριζα στη δουλειά αμέσως μετά, είχα ετοιμάσει 
αποθήκη με γάλα δικό μου, με οδηγίες Συμβού-
λου και την βοήθεια του Γιάννη ώστε να θηλάζω 
πρωί, να φεύγω και να τρώει ο Χάρης μπιμπερό 
με δικό μου γάλα από αποθήκη και όταν γυρνάω 
το μεσημέρι να θηλάζω πάλι κλπ. Όλα καλά!
Είχα ήδη είκοσι κάτι μπιμπερό έτοιμα και ήμουν 

πολύ χαρούμενη και κοκορευόμουν κιόλας!
Βέβαια καθώς με κράτησαν κατευθείαν μέσα 
στο νοσοκομείο μετά την εξέταση και άρχισαν 
τις επεμβάσεις από την επόμενη ημέρα, η φο-
βερή αποθήκη μου τελείωσε σε τρεις μέρες με 
φουλ 8 γεύματα. Εκεί γινόταν χαμός! Οι για-
τροί φώναζαν να κόψω αμέσως τον θηλασμό, οι 
νοσοκόμες έλεγαν πως δεν κάνει να κάνω εξε-
τάσεις ενώ θηλάζω και η προϊσταμένη με έβαλε 
να υπογράψω πως θα θηλάσω μετά απο άξονικη 
τομογραφία με δική μου ευθύνη! Εγώ έκλαιγα, ο 
Γιάννης με παρηγορούσε, και η Σύμβουλος βοη-
θούσε - μιλώντας μέχρι και με τον αναισθησιολό-
γο για το ποια φάρμακα θα μου δώσει*! Άρχισε 
λοιπόν ο Χάρης το ξένο γάλα σε συνδυασμό με 
δικό μου - που έφερνε ο μπαμπάς Γιάννης - και 
λίγο στέρεες τροφές για ποικιλία!
Εγώ έβγαζα με το θήλαστρο όταν ήμουν στο 
νοσοκομείο και είτε το πετούσα- αν είχα πάρει 
φάρμακα κακά- είτε το έστελνα με τον μπαμπά 
για κατανάλωση!
Πέρασε ο καιρός, ευτυχώς το αγοράκι μου, κάθε 
φορά που γυρνούσα έπαιρνε το στήθος σαν να 
μην το είχε αφήσει ποτέ! Και έτσι αισίως φτάσαμε 
στους 8 μήνες με θηλασμό κανονικά. Μετά σιγά 
σιγά αρχίσαμε να τους αραιώνουμε και σταμάτη-
σαμε τελείως γύρω στους δέκα μήνες και κάτι μέ-
ρες. Μετανιώνω αρκετά που δεν το συνέχισα κι 
άλλο, αλλά είχα κουραστεί πολύ από τα άλλα και 
οι αντοχές είχαν πέσει κατακόρυφα.. Χρειάστηκε 
να κάνω 4-5 (έχασα και το μέτρημα) χειρουργεία 
μέσα σε έξι μήνες και ευτυχώς με την βοήθεια 
όλων και πιο πολύ του Γιάννη βέβαια, καταφέρα-
με στο διάστημα αυτό να τρώει το παιδί τουλάχι-
στον κάθε μέρα γεύμα με γάλα δικό μου, που αν 
σκεφτεί κανείς τι συνέβαινε, καλά ήταν! Πάντως 

όπως και να χει ο Χάρης είναι πια 17 μηνών, 13 
κιλά και 85 πόντους! Και δεν έχει αρρωστήσει 
ποτέ! Οπότε κάτι πρέπει να κάναμε καλά.
Από όλη αυτή την περιπέτεια αυτό που μένει 
για μένα, είναι πως όποια μητέρα θέλει πραγ-
ματικά να θηλάσει, μπορεί! Ότι κι αν συμβαίνει 
μπορεί να ξεπεραστεί με την κατάλληλη καθοδή-
γηση από τους σωστούς ανθρώπους και με την 
συμπαράσταση του συντρόφου ή και των κοντι-
νών ανθρώπων. Επομένως μην το βάζετε κάτω! 
Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται!
Άλλωστε αξίζει τόσο μα τόσο πολύ.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Μιρέλλα T.

Αξίζει τόσο, μα τόσο πολύ...

*Η μητέρα εννοεί ότι η Σύμβουλος έλεγχε την συμβατότητα των φαρμάκων σε σχέση με το θηλασμό.
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diaper rash & thrush
Αλοιφή για τον ερεθισµό από πάνα

Εξαιρετική αλοιφή για εξανθήµατα 
ή ερεθισµούς και επίµονες 
φλεγµονές  που δηµιουργούνται 
από την πάνα. Αποτελεσµατική σε 
κάθε είδος πάνας.

sitz bath spray
Σπρέι για την περιοχή του περινέου

Ανακουφίζει τους ταλαιπωρηµένους 
µυς του περινέου, µειώνει το 
οίδηµα της περιοχής και την 
αιµορραγία και επουλώνει γρήγορα 
τα σκισίµατα του δέρµατος. Βοηθάει 
στη συρρίκνωση των αιµορροΐδων. 

pregnant belly salve
Αλοιφή κατά των ραγάδων

Ιδιαίτερα αποτελεσµατική για 
την καθηµερινή ενυδάτωση και 
προστασία του δέρµατος της κοιλιάς. 
Χρησιµοποιείστε την πολλές φορές 
την ηµέρα στο στήθος, την κοιλιά και 
τους µηρούς για την περιποίηση του 
δέρµατος κατά την εγκυµοσύνη.

rhoid balm
Αλοιφή για τις αιµορροϊδες

Ένα χαλαρωτικό βάλσαµο που 
συρρικνώνει αποτελεσµατικά 
τις αιµορροΐδες και ανακουφίζει 
από τον πόνο, τον κνησµό και τη 
δυσφορία.

birth & baby oil
Λάδι µασάζ για το µωρό και τη µαµά

Λάδι µε ελαφρύ άρωµα λεβάντας 
ιδανικό για µασάζ του περινέου κατά 
τη διάρκεια του τοκετού. Ήπιο για το 
δέρµα του νεογέννητου µωρού και 
εξαιρετικό για το ξηρό δέρµα ή για 
τη θεραπεία  του εκζέµατος και της 
βρεφικής νινίδας.

pregnant belly oil
Λάδι κατά των ραγάδων 

Αυτό το πολυτελές έλαιο θρέφει 
ολόκληρο το σώµα σας αποτρέποντας 
αποτελεσµατικά τη δηµιουργία ραγάδων 
και ανακουφίζοντας το δέρµα της κοιλιάς 
από τον ερεθισµό – κνησµό. 

Προϊόντα από πιστοποιηµένα βιολογικά βότανα εξαιρετικής ποιότητας, πολυτελή έλαια σχεδιασµένα ειδικά για την έγκυο γυναίκα και τη νέα µητέρα 

Εγκυµοσύνη

Τοκετός 
& µωρό

Μητρικός 
θηλασµός

nipple cream 
Κρέµα για τη θηλή 

Μια κρεµώδης αλοιφή για τις πληγωµένες, ερεθισµένες 
θηλάζουσες θηλές καθώς επουλώνει το δέρµα και ανακουφίζει 
από τον πόνο. Όλα τα συστατικά είναι ασφαλή για κατάποση, 
οπότε δεν χρειάζεται να ξεπλένεται η θηλή πριν από το 
θηλασµό. Δεν περιέχει λανολίνη.

motherlove more milk plus
Συµπλήρωµα διατροφής για προβλήµατα µειωµένης παραγωγής 
γάλακτος. Συµβουλευτείτε το γιατρό ή το σύµβουλο θηλασµού σας

• 100% φυσικές γαλακτογόνες ουσίες
•  Αύξηση παραγωγής γάλακτος σε 24 έως 48 ώρες
• Εκχυλίσµατα σε υγρή µορφή
•  Ειδικά µελετηµένη σύνθεση για καλύτερη απορρόφηση 
   και αποτελεσµατικότητα
•   Αποτελεσµατικά & δοκιµασµένα σε γυναίκες 
   πάνω από 20 χρόνια
•  Εγκεκριµένα από το Διεθνή Οργανισµό Θηλασµού, 
   Συµβούλους Γαλουχίας και Γιατρούς παγκοσµίως
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Είχα ζητήσει από πριν, με το που θα γεννηθεί 
το μωρό να το βάλω κατευθείαν στο στήθος. 
Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μου τον έδω-
σαν για να τον δω για λίγο, μόλις τον έβγαλε ο 
γιατρός από την κοιλιά μου και μετά τον πήραν. 

Μου τον έφεραν μετά από πέντε ώρες!!! Είχαμε 
επιλέξει τετράκλινο και το rooming-in δεν επι-
τρεπόταν. Τα μωρά μάς τα έφερναν κάθε τέσσε-
ρις με πέντε ώρες. Με το που μου τον έφεραν, 
τον έβαλα κατευθείαν στο στήθος. Θήλαζε για 
μία ώρα. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά μου που τον 

έβλεπα να θηλάζει! Πίστευα πως όλα κυλούσαν 
τέλεια... Κάθε φορά που μου τον έφερναν τον 
έβαζα κατευθείαν στο στήθος και τον άφηνα εκεί 
για όσο ήθελε. Δυστυχώς την επόμενη μέρα, οι 
θηλές μου μάτωσαν. Σχίστηκαν στη μέση. Μου 
είπανε να πάρω ψευδοθηλές. Πήρα, αλλά όταν 
έβαζα το μωρό να θηλάσει, το μόνο που έβγαι-
νε ήταν αίμα. Τρομοκρατήθηκα!!! Ο γιατρός μού 
είπε: «δώσε στο παιδί γάλα να πιει, γιατί θα πά-
θει αφυδάτωση». Κοιτάει και το στήθος μου και 
μου λέει: «δεν έχεις γάλα».. Σοκ εγώ!!! Έβαζα 
λανολίνη και άφηνα ανοιχτό το στήθος για να 

θρέψουν οι πληγές. Τελικά λίγο πριν φύγω από 
το μαιευτήριο και ενώ το μωρό είχε καταλήξει 
να πίνει 120ml ξένο σε κάθε γεύμα, πρήστηκε 
το στήθος μου. Την τέταρτη μέρα. Μέχρι τότε 
ο γιατρός μού έλεγε ότι δεν έχω γάλα. Πίεζε το 
στήθος μου και δεν έβγαινε τίποτα. Είχα απελ-
πιστεί τοοόσο πολύ... Η ψυχολογία μου είχε 
πέσει περισσότερο από ποτέ. Έκλαιγα συνέχεια 
κι αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να θρέψω το 
παιδάκι μου...

Λίγο πριν την έξοδό μας από το μαιευτήριο, κα-

Και τελικά καταλήξαμε να κάνουμε tandem…
Το Μάρτιο του 2010 έφερα 

στον κόσμο τον πρώτο μας γιο. 
Τον Κωνσταντίνο. 3980 κιλά 

και 54 εκατοστά. Γεννήθηκε 
με καισαρική τομή στις 40 
εβδομάδες και δύο μέρες. 

Οι λόγοι; Άνευ ουσίας. Μία 
ακόμη καισαρική που δεν ήταν 

απαραίτητη...

Ο γιατρός 
μού είπε: 
«δώσε στο 
παιδί γάλα 
να πιει, γιατί 
θα πάθει 
αφυδάτωση»
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νονίζουμε και νοικιάζουμε θήλαστρο νοσοκο-
μειακό για να κάνω αντλήσεις ανά τρίωρο, όπως 
μου συνέστησαν. Παράλληλα με τις μαλάξεις 
που έκανα, κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό 
γιατί έτσι μου είχαν συστήσει (που σημαίνει ότι 
οι θηλές μου δεν είχαν θρέψει ακόμα και φυσικά 
γινόντουσαν χειρότερα με το νερό), προσπα-
θούσα να αποσυμφορήσω το στήθος. Ζήτημα 
όμως να έβγαζα 20ml όταν αντλούσα! Το μωρό 
το έβαζα στο στήθος, όσο άντεχα, κι όταν άρχιζε 
να δυσανασχετεί του δίναμε το συμπλήρωμα. 

Όλοι μου λέγανε ότι θα μου κατέβει το γάλα. Πε-
ρίμενα περίμενα μα τίποτα... Είχα απογοητευτεί 
πάρα πολύ! Ψάχνοντας στο ίντερνετ με την εξής 
φράση «πότε θα μου κατέβει το γάλα;», έπεσα 
πάνω στις οδηγίες για επαναγαλακτισμό. Μόλις 
το είδα αναπτερώθηκε το ηθικό μου. Είπα επιτέ-
λους να κάτι που θα με βοηθήσει. Μίλησα με με-
ρικές κοπέλες στο ίντερνετ και ξαναπαρήγγειλα 
θήλαστρο. Είπα στον άντρα μου ότι θα το προ-
σπαθήσω κι ότι βγει. Εξάλλου δεν έχω να χάσω 
τίποτα. Όταν όμως μίλησα στο γιατρό μου για 
επαναγαλακτισμό με κοίταζε σαν να ήμουν καρ-
τούν! Ο άντρας μου ευτυχώς, που είναι πάντα 
δίπλα μου σε όλες μου τις επιλογές, μου έδινε 
συνεχώς δύναμη και κουράγιο. Έτσι λοιπόν ξε-
κίνησαν οι αντλήσεις.. Κάθε δύο ή τρεις ώρες, 

μέρα-νύχτα, 10 λεπτά το κάθε στήθος. Για την 
εξάντληση δεν το συζητώ... 

Μετά από δύο μήνες, κατάφερα να συμπληρώ-
νω εγώ όλα τα γεύματα του μωρού μου. Η χαρά 
μου δεν περιγραφόταν. Σταματάω τις αντλήσεις 
κι αρχίζω να δίνω μόνο στήθος στο μωρό μου. 
Δεν έπρεπε όμως να το σταματήσω έτσι απότο-
μα, γιατί η παραγωγή μου είχε αρχίσει πάλι να 
μειώνεται και δεν το είχα καταλάβει. Το μωρό 
έχανε βάρος και εκεί αρχίσαμε να ανησυχούμε. 

Μπαίνω σε ένα φόρουμ και ζητάω να επικοι-
νωνήσω με μια κυρία, της δίνω όλο μας το 
ιστορικό και μου λέει ότι θα πρέπει να μας δει 
Σύμβουλος Θηλασμού, αλλά και να κάνουμε και 
ένα κρανιοϊερό μασάζ στο μωρό. Κανονίζουμε 
το μασάζ στον οστεοπαθητικό και από εκεί ο 
ίδιος μου δίνει τα στοιχεία της Πιστοποιημένης 
Συμβούλου Γαλουχίας (International Board of 
Certified Lactation Consultants IBCLC). Με το 
μασάζ το μωρό κατευθείαν ηρέμησε και έπιανε 
πολύ καλύτερα το στήθος. Επικοινωνούμε με 
τη Σύμβουλο και έρχεται να μας δει. Της έδωσα 
όλο το ιστορικό μας και ξεκίνησα πάλι τις αντλή-
σεις. Μας έσωσε. Μου πήρε ενάμιση μήνα περί-
που με αντλήσεις ανά τρίωρο για να καταφέρω 
να επαναφέρω την παραγωγή μου και να καλύ-
πτω το μωρό μου 100%. Αυτές οι μέρες νόμιζα 
ότι δεν θα τελείωναν ποτέ... Τελικά τελείωσαν κι 
οι μέρες του επαναγαλακτισμού και το μωράκι 
μου θήλασα αποκλειστικά. (Ιφιγένεια, πότε έγινε 
αυτό; Όταν ο Κωνσταντίνος ήταν πέντε μηνών; 
Και όταν έμεινες έγκυος δεν μειώθηκε το γάλα; 
Και πώς ένιωθες εσύ;)

Όταν ο Κωνσταντινάκος μας ήταν 16 μηνών, 
ήρθε στη ζωή μας, με φυσιολογικό πλέον το-

κετό μετά από καισαρική (VBAC) ο Γιωργάκης 
μας. Από την πρώτη στιγμή, με το λώρο ακόμα 
ενωμένοι, τον έβαλε ο γιατρός επάνω μου και 
τον θήλασα. Τον αποχωρίστηκα για πολύ λίγο 
και φυσικά μετά είχα ζητήσει rooming-in. Στο 

μαιευτήριο δεν χρειάστηκε να μείνω πολύ. Την 
επόμενη μέρα φύγαμε. Φυσικά κάλεσα και πάλι 
τη Σύμβουλό μας, για να έρθει να δει το μωρό, 
του κάναμε κι ένα μασαζάκι κρανιοϊερό με τον 
οστεοπαθητικό. Η Σύμβουλος μας είπε ότι είχε 
κοντό χαλινό, αλλά θα το δούμε πως θα πάει. 
Με την επιστροφή μου στο σπίτι θήλαζα και τα 
δυο μωρά μου. Ο Κωνσταντινάκος θήλαζε πα-
ράλληλα με τον αδερφό του!

Όμως μετά από δύο μήνες διαπιστώσαμε ότι ο 
Γιώργος είχε στασιμότητα βάρους. Είχαμε αρ-
γήσει να το καταλάβουμε γιατί ο Κωνσταντίνος 
μού διατηρούσε την παραγωγή οπότε υπήρχε 
γάλα και για τον Γιώργο. Επικοινώνησα πάλι 

με την Κατερίνα για να της πω την μέχρι τώρα 
πορεία μας. Τελικά μας σύστησε και πήγαμε σε 
μία παιδοχειρουργό και κόψαμε το χαλινό. Από 
τότε το μωρό θήλαζε πολύ καλύτερα, πολύ πιο 
αποτελεσματικά και άρχισε να παίρνει βάρος. 

Χάρη στον Κωνσταντινάκο, η παραγωγή μου 
διατηρήθηκε και δεν χρειάστηκε να μπω στη δια-
δικασία του θήλαστρου ξανά.

Τώρα που σας γράφω, είμαι έγκυος στο τρίτο 
μας παιδάκι. Ο Κωνσταντίνος, 34 μηνών, και ο 
Γιώργος, 18 μηνών, συνεχίζουν το θηλασμό και 
θα συνεχίσουν μαζί με τον αδελφούλη τους για 
όσο το επιθυμούν... Να είναι καλά και οι Σύμ-
βουλοι που μας βοήθησαν, η Αγλαΐα και το Κα-
τερινάκι μας! 

Ιφιγένεια Θεοχάρη
Αθήνα

Ψάχνοντας στο ίντερνετ με την εξής 
φράση «πότε θα μου κατέβει το 
γάλα;», έπεσα πάνω στις οδηγίες 
για επαναγαλακτισμό. Μόλις το 
είδα αναπτερώθηκε το ηθικό μου. 
Είπα επιτέλους να κάτι που θα με 
βοηθήσει. 
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Ο μητρικός θηλασμός δεν πρέπει να πονά-
ει, εφόσον είναι μια φυσική διαδικασία! 

Ωστόσο, πολλές μητέρες ήδη από τις πρώτες 
ημέρες μετά την γέννηση του μωρού τους αι-
σθάνονται πόνο που συνήθως συνοδεύεται με 
τραυματισμό και αυτό τις αποθαρρύνει από το 
να θηλάσουν το μωρό τους.
Στοιχεία δείχνουν ότι οι πληγωμένες-
ερεθισμένες θηλές είναι μια από τις δυο πιο 
συνηθισμένες αιτίες πρόωρου απογαλακτισμού  
με δεύτερη την συνήθως λανθασμένη εντύπω-
ση των μητέρων ότι δεν έχουν αρκετό γάλα.

Στόχος αυτού του άρθρου είναι κάθε μητέρα να 
ενημερωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να θη-
λάζει χωρίς πόνο καθώς και να διακρίνει  πότε 
θα πρέπει να ζητήσει άμεσα βοήθεια! 

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League 
International) ως πρωτοπόρος για πολλές δε-
καετίες ενημερώνει, υποστηρίζει τις μητέρες  
υποστηριζόμενος από την Επιστημονική επιτρο-
πή Υγείας ώστε να τεκμηριώνονται οι πληρο-
φορίες που δημοσιεύονται (και στην χώρα μας 
περισσότερο από 25 χρόνια) ώστε σαν βασικό 
στόχο ο θηλασμός να είναι μια ευχάριστη δι-
αδικασία και για την μητέρα και για το μωρό/α 
της.
Ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις ιατρικής φύ-
σης θα παρατηρήσετε πιο κάτω ότι συστήνεται 

Γιατί πονάω όταν θηλάζω; 
Τι μπορεί να φταίει; Υπάρχει 

τρόπος να σταματήσει ο πόνος;
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Yπεύθυνη στήλης: Κατερίνα 
Μιχαηλίδου, Σύμβουλος 

Θηλασμού, Ομάδα 
Νοτιοδυτικής Αττικής, 

Πιστοποιημένη Σύμβουλος 
Μητρικού Θηλασμού 
και Γαλουχίας IBCLC, 

βοηθός μητρότητας (CPD), 
katerinamich@gmail.com

έγκαιρη εξέταση, καθώς είναι απαραίτητη η αντι-
μετώπιση από τον θεράποντα ιατρό.

Ποιες είναι κάποιες από τις πιθανές αιτίες 
και πως μπορούν να προληφθούν ή και να 
αντιμετωπιστούν;

Είναι γεγονός ότι ανάλογα με το πως περιγρά-
φεται ο πόνος, πότε παρουσιάζεται, τι διάρκεια 
έχει, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αιτία και 
σε κάποιες περιπτώσεις να την προλάβουμε.
Ωστόσο η πιο κοινή αλλά και πιο συνηθισμένη  
αιτία που μπορεί οι θηλές να πονάνε είναι η ακα-
τάλληλη τοποθέτηση του μωρού στο στήθος.

Οι ειδικοί διερευνώντας εκτενέστερα απέδειξαν 
ότι η θέση που βρίσκετε η θηλή μέσα στο στό-
μα του μωρού, επηρεάζει την επιτυχία του θηλα-
σμού. Εάν η θηλή και θηλαία άλως δεν είναι αρ-
κετά βαθιά μέσα στο στόμα του μωρού δέχεται 
τριβές με αποτέλεσμα να πονάει η μητέρα.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημάνουμε ότι 
η κάθε μητέρα συνήθως βρίσκει την θέση θη-
λασμού που της ταιριάζει και ο Σύνδεσμος Θη-
λασμού Ελλάδος κατά περιόδους δημοσιεύει 
κατάλληλες θέσεις (Γαλουχώ, τεύχος 11, σελίδες 
6-9).
 
Μια τεχνική που θα αναλύσουμε είναι η 
ασύμμετρη στάση η οποία βοηθάει στην 
πρόληψη του πόνου των θηλών.

Αρχικά η μητέρα και το μωρό θα πρέπει να βρί-
σκονται σε μια αναπαυτική θέση. Η πλάτη της 
μαμάς να στηρίζεται καλά για να μην χρειάζεται 
να σκύβει στο μωρό.
Η μητέρα κρατάει το στήθος σε c hold. Το 
μωρό δεν θα πρέπει να στρίβει το κεφαλάκι του 

για να θηλάσει και να είναι σε ένα ικανοποιητικό 
ύψος.
Η μύτη του μωρού θα πρέπει να είναι μακριά 
από το στήθος, γέρνοντας ελαφρά το κεφάλι 
του προς τα πίσω.
Το πηγούνι του πρέπει να ακουμπήσει πρώτα 
στο στήθος. Με αυτόν τον τρόπο διεγείρει στο 
μωρό το αντανακλαστικό αναζήτησης που κάνει 
το μωρό να ανοίγει το στόμα του καλά.

C-HOLD

Αυτό πρακτικά βοηθάει το στόμα του μωρού  
να είναι πολύ ανοικτό κάτι το οποίο μπορεί να 

(Στο προηγούμενο τεύχος του 
Γαλουχώ (τεύχος 16, σελίδες 17-

18) καλύφθηκε εκτενώς μία από 
τις αιτίες πόνου στον θηλασμό: ο 

βραχύς γλωσσικός χαλινός. Στο 
επόμενο θα γίνει αναφορά και σε 

άλλους λόγους που μπορεί μια 
μητέρα να πονάει και πώς να το 

αντιμετωπίσει, όπως η μυκητίαση, 
πομφόλυγκα, βακτηριακή 

επιμόλυνση (διάφοροι λόγοι), 
υπερβολική ένταση/πίεση της 
γνάθου του μωρού κατά τον 

θηλασμό)
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επιτευχθεί μόνο αφού πρώτα ακουμπάμε με την 
θηλή το επάνω χείλος του μωρού, περιμένουμε 
να ανοίξει, απομακρύνοντας την θηλή και επανα-
λαμβάνουμε έως ότου ανοίξει διάπλατα το στόμα 
του, όπου και φέρνουμε το μωρό στο στήθος.
Στόχος μας είναι το μωρό να πιάσει περισσό-
τερο μέρος της κάτω πλευράς της θηλαίας άλως  
(ασύμμετρα) ούτως ώστε να φαίνεται περισσό-
τερο η άλως από την επάνω πλευρά.
Με το άλλο χέρι μας στηρίζουμε τον αυχένα και 
την πλάτη του.

Όταν το μωρό έχει πιάσει σωστά, τα χείλη του 
πρέπει να είναι προς τα έξω σαν βεντούζα και η 
γλώσσα του να αγκαλιάζει την θηλή .
Όταν το μωρό τελειώσει τον θηλασμό, παρατη-
ρούμε εάν η θηλή έχει αλλάξει σχήμα και χρώμα 
και θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία.  

Τι γίνεται όταν παρόλο που έχουμε σωστή 
τοποθέτηση ο πόνος συνεχίζει;

Eνδεικτικά θα αναφερθούμε σε μερικές πιθανές 

αιτίες του πόνου, καθώς και σε προτεινόμενες 
λύσεις σύμφωνα με την ανασκόπηση της Δι-
εθνούς Βιβλιογραφίας, ωστόσο είναι πολύ 
σημαντικό να θυμάστε ότι εάν συνεχίζετε να 
πονάτε είναι απαραίτητο να σας δει κάποιος 
εξειδικευμένος στην Γαλουχία η να επικοινωνή-
σετε άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σας* .

Πιο αναλυτικά :

1) Οίδημα των πρώτων ημερών μετά την 
γέννα (engorgment)
Το στήθος λόγω των ορμονικών μεταβολών 
που συμβαίνουν τις πρώτες ημέρες μετά την 
γέννα παρουσιάζει έντονο οίδημα και αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να γίνονται πιο επίπεδες οι 
θηλές και το μωρό να δυσκολεύεται να πιάσει 
κατάλληλα οπότε ο θηλασμός μπορεί να έχει 
την αίσθηση του τραβήγματος στις θηλές, όπου 
σιγά σιγά υποχωρεί , αλλά όχι του πόνου.

Αντιμετώπιση:
Συχνοί θηλασμοί, αποσυμφόρηση των μαστών 
με το χέρι ή στις πιο ακραίες περιπτώσεις με 
το θήλαστρο για λίγα λεπτά πριν βάλουμε το 
μωρό, για να περιορίσουμε την ακατάλληλη το-
ποθέτηση του μωρού στο στήθος.
Επίσης δοκιμάστε λεμφικό μασάζ (reverse 
pressure softening (cotterman)
Για τις θηλές λίγες σταγόνες μητρικό γάλα, κα-
λός αερισμός, λανολίνη είναι μερικές ιδέες για 
να βοηθηθεί η επούλωση τυχόν τραυματισμού.

2) Οίδημα στην θηλαία άλω
Αντιμετώπιση: σωστή τοποθέτηση, αφού έχου-

με βγάλει με το χέρι γάλα και όχι με το θήλα-
στρο όπου αυξάνει το οίδημα.

3) Έκζεμα
Δεν έχει πόνο, όσο ξηρότητα και φαγούρα, 
συνήθως ερυθρότητα, και χωρίς την κατάλληλη 
θεραπεία μπορεί να υπάρχει και πόνος.
Συστήνεται διάγνωση και θεραπεία από τον θε-
ράποντα ιατρό.

4) Ψωρίαση
Το παρουσιάζουν συνήθως οι μητέρες που 
έχουν ιστορικό.Ο θηλασμός είναι πολύ επώ-
δυνος. Συστήνεται διάγνωση και θεραπεία από 
τον θεράποντα ιατρό.

5) Σύνδρομο raunauld-vasospasm
Ο πόνος εστιάζεται στην θηλή μετά από θηλα-
σμό και επιδεινώνεται λόγω της διαφοράς θερ-
μοκρασίας του περιβάλλοντος
Σαν σύμπτωμα έχουμε τον τριφασικό χρωματι-
σμό (άσπρο-μπλε-κόκκινο) ή διφασικό (άσπρο-
κόκκινο) ή τριφασικό (άσπρο-μπλέ –κόκκινο)
Βοηθάει να διατηρούμε τις θηλές στεγνές και ζε-
στές π.χ. με επιθέματα στήθους
(ιδανικά βαμβακερά) κ.λπ καθώς και φαρμακευ-
τική αγωγή σε κάποιες περιπτώσεις.
Σαφέστατα υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώ-
πισης –πρόληψης για κάθε περίπτωση και στό-
χος του άρθρου είναι όχι μόνο μια ενημέρωση 
αλλά και μια προσπάθεια αποσαφήνισης βασι-
κών προβλημάτων.

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, ευχόμαστε κάθε μη-
τέρα να μπορεί να απολαμβάνει τα πλεονεκτή-
ματα του θηλασμού χωρίς πόνο και δάκρυα!* η La Leche League, στις περιπτώσεις που παρατείνεται ο πόνος, συστήνει να αξιολογηθεί η μητέρα από 

Διεθνώς Πιστοποιημένο Σύμβουλο Γαλουχίας IBCLC
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Vasospasm

Επιμόλυνση θηλής και 
οίδημα θηλαίας άλως

Έκζεμα

Τραυματισμένη θηλή

Τραυματισμός 
από ακατάλληλη 
τοποθέτηση 
του μωρού στο 
στήθος 
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Στις μέρες μας όπου η χρήση των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης και του διαδικτύου είναι μέρος 
της καθημερινότητάς μας, της εργασίας μας ή 
ακόμη και η δραστηριότητα ελευθέρου χρόνου 
μας, η La Leche League Greece δε θα μπορούσε 
να μην διευρύνει τους ορίζοντές της και να προ-
σφέρει νέους τρόπους επικοινωνίας και ενημέ-
ρωσης με τις νέες αυτές παροχές.

Ιστοσελίδα    www.lllgreece.org

Δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη 
να ενημερωθεί για το Σύνδεσμο 
Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League 
Greece, τα προγράμματα Μηνιαίων 
Συναντήσεων των Ομάδων, τις έκτακτες 
Συναντήσεις καθώς και τις εκδηλώσεις 
στις οποίες εκπροσωπείται μέσω των 
Συμβούλων του.
Διαθέτει χρήσιμο ενημερωτικό υλικό και 

το περιοδικό του ΣΘΕ «Γαλουχώ» σε 
ηλεκτρονική μορφή ώστε να μπορεί 
ο κάθε επισκέπτης να το αποκτήσει 

Μερικές φορές η υποστήριξη, η ενθάρρυνση, η ενημέρωση αλλά και η βοήθεια μπορεί να 
είναι μόνο    «ένα κλικ»     μακριά

δωρεάν.
Δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσει 
κανείς και να λάβει άμεσα απάντηση 
μέσω της καρτέλας «ερώτηση» ,όπου 
Σύμβουλοί μας απαντούν στις ανησυχίες 
και στα ερωτήματα επισκεπτών.

Στα σχέδιά μας είναι ο εμπλουτισμός με περισ-
σότερο ενημερωτικό υλικό καθώς και οι συνή-
θεις ερωτήσεις μητέρων να απαντώνται μέσω 
των δημοσιευμένων άρθρων από το περιοδικό 
«Γαλουχώ».

Η La Leche League Greece στο Facebook

Το Facebook εκτός από Μέσο Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης έχει εξελιχθεί και σε ενημερωτικό και πιο 
οικείο για τη μητέρα μέσο. Έτσι μπορεί κανείς:

Να διαβάσει τρέχοντα νέα του ΣΘΕ και 
της La Leche League γενικότερα.
 Να έχει πρόσβαση στην έγκυρη 
πηγή πληροφόρησης μέσω εικόνων, 
βίντεο,infographics, φυλλαδίων και 
έγκυρων δημοσιεύσεων.

 Να ενημερώνεται άμεσα για έκτακτες 
ανακοινώσεις ,Συναντήσεις, εκδηλώσεις ή 
αλλαγές στα προγράμματα των Ομάδων.
 Να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά 
στέλνοντας προσωπικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση, πίσω από τη διαχείριση 
των σελίδων μας βρίσκονται οι Σύμβουλοί μας, 
οι οποίες εθελοντικά βρίσκουν τρόπους ώστε 
να είναι κοντά και να στηρίζουν την οικογένεια 
που επιλέγει να πορευτεί μέσω του θηλασμού 
ανεξάρτητα από το διάστημα που επιλέγει να το 
κάνει ή τον τρόπο που επιλέγει να επικοινωνήσει 
για όποια πρόκληση προκύπτει στο διάστημα 
αυτό.

Η προσωπική επαφή ή η τηλεφωνική επικοινω-
νία μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία καλύ-
τερης εκτίμησης, ωστόσο για όλους εκείνους 
που χρειάζονται διαφορετικό αλλά με την ίδια 
εγκυρότητα στην πληροφορία που θα δοθεί, 
τρόπο επικοινωνίας… ένα κλικ μπορεί να δώσει 
τη λύση.

Βίκυ Μπαζούλα, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL

LL
Li

ne

Υποστήριξη για το θηλασμό: Διαδικτυακή ή Ζωντανή;
σύντομα γράφτηκα κι άρχισα να διαβάζω τις 
ιστορίες και τις εμπειρίες των άλλων γυναικών. 
Με συνεπήρε αμέσως! Ζούσα μια συναισθημα-
τική φάση της ζωής μου με την εγκυμοσύνη και 
τις επικείμενες αλλαγές που θα ερχόντουσαν 

στη ζωή μου κι ήθελα να ρουφήξω εμπειρίες!. 
Ήμουν πανευτυχής και συνάμα κατατρομαγμένη. 
Μέσα από ιστορίες άγνωστων γυναικών, ενη-
μερωνόμουν, αποκτούσα άποψη για κάποια 
θέματα που δεν με είχαν απασχολήσει ποτέ στο 

Πριν από 10 χρόνια, στην πρώτη μου εγκυμο-
σύνη, μια γνωστή μου είπε να μπω σε ένα forum 
για γονείς για να ενημερωθώ. Δεν είχα ιδέα τι 
ήταν ένα forum. Έκανα μεγάλο άλμα για τα δε-
δομένα μου, όχι μόνο βρήκα το forum, αλλά 

on
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παρελθόν κι ένιωθα πως αποκτούσα μια αλυσί-
δα βοηθείας, συμμετείχα σε μια ομάδα αλληλο-
ϋποστήριξης.
Εκεί διάβασα για τη La Leche League και τις Μη-
νιαίες Συναντήσεις. 
La Leche League; Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλά-
δος; Δεν με τράβηξε το όνομα. Άλλωστε εγώ τι 
το χρειάζομαι, έχω όλες τις πληροφορίες και τις 
εμπειρίες που θα χρειαστώ μέσω του κομπιού-
τερ μου! Το ξέχασα σύντομα. 
Λίγο πριν γεννήσω, αποφάσισα να πάω τελικά 
σε μια Συνάντηση της La Leche League. Δεν τη 
χρειαζόμουν, αλλά δεν είχα και να χάσω τίποτε.

Βρέθηκα να ζήσω ένα πολύχρωμο, ηχηρό πρω-
ινό, ανάμεσα σε μωρά και μεγαλύτερα μωρά 
που  μπουσουλούσαν, έπαιζαν, ανέβαιναν στην 
αγκαλιά της μαμάς τους και θήλαζαν κατά βού-
ληση, πιο συχνά απ’ ότι θα περίμενα και σε μη-
τέρες που έδειχναν πολύ χαλαρές, ήρεμες και 
χαρούμενες. 
Αυτό το τελευταίο, ομολογώ, με κέρδισε!

Δεν σταμάτησα να πηγαίνω στις Συναντήσεις. 
Άκουγα τις εμπειρίες, έβλεπα ζωντανές μητέρες 
μπροστά μου με τα μωρά τους, τα παιδιά τους, 
τα προβλήματά τους και την ηρεμία που τα αντι-
μετώπιζαν όλα. Υπήρχε μια γλυκύτητα, μια ευγέ-
νεια στο κλίμα. Σα να έκανε ο θηλασμός αυτές 
τις γυναίκες να έχουν ανώτερο ήθος, το ήθος 
που ευχόμαστε να είχε όλη η κοινωνία.
Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι στο forum δεν 
υπήρχε αυτή η ομοιομορφία απόψεων και κυρί-
ως η ευγένεια να αντιμετωπιστούν οι διαφορές. 
Ίσα ίσα που οι διαφορές προκαλούσαν διχόνοι-
ες και χώριζαν τις μητέρες σε ομάδες, οι οποίες 
φερόντουσαν σα να είχαν κάτι να χωρίσουν! 
Δεν έβλεπαν αυτά που τους ενώνουν αλλά όσα 
τους χωρίζουν. Όσο πέρναγε ο καιρός τόσο 
απομακρυνόμουν από αυτές τις μητέρες που 
τόνιζαν τα αρνητικά αντί τα θετικά. Όπως ζω τη 
προσωπική μου ζωή επιλέγοντας τη θετική στά-
ση, έτσι ήθελα και την ομάδα υποστήριξης στη 
νέα φάση της γονεϊκότητας, να έχει μια θετική 
στάση.

Σύντομα κατάλαβα ότι η La Leche League ήταν 
αυτή που έκανε τη διαφορά, που έθετε αυτό 
το ήθος και την ευγένεια και μάλιστα πως στα 
πλαίσια μιας Συνάντησης είναι μεταδοτική!

Νιώθω πολύ τυχερή που πήρα τότε την απόφα-
ση να συμμετάσχω στο forum, να αποκτήσω 
την εμπειρία της διαδικτυακής υποστήριξης, να 
γνωρίσω μητέρες με μωρά, να είναι παρούσες 
όταν τις χρειαζόμουν. Νιώθω ακόμη πιο τυχερή 
που ξεπέρασα την έπαρση που είχα και πήγα στη 
Συνάντηση της La Leche League, με αποτέλεσμα 
να βρω κάτι παραπάνω από μια παρέα μητέρων 
με κοινές απόψεις, βρήκα μια νέα οικογένεια η 
οποία με βοήθησε να βρω τον δρόμο της γονε-

ϊκότητας που επέλεξα για την οικογένειά μου, τη 
μητρότητα μέσω του θηλασμού.

Όσο περνούν τα χρόνια, η διαδικτυακή υπο-
στήριξη απλώνεται και βρίσκεται σε πολλούς δι-
αδικτυακούς τόπους, στο facebook, σε portal, 
σε blog και χαίρομαι πολύ για αυτό, καθώς 
έτσι όλο και περισσότερες γυναίκες θα έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο 
θηλασμό και τη γονεϊκότητα. Η ευχή μου είναι 
αυτοί οι τόποι να κινούνται με ηθική και με ευ-
γένεια. Είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικτυακή 
επικοινωνία καθώς στερείται της μη λεκτικής 
επικοινωνίας και χρειάζεται να καταβάλλουμε 
πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να καταλάβουμε 
τις προθέσεις και τις ανησυχίες του ατόμου με 
το οποίο επικοινωνούμε. Όσοι επιλέγουμε να 
υποστηρίζουμε και διαδικτυακά μητέρες που 
θέλουν να θηλάσουν, μέσω email που μας 
στέλνουν στο website www.lllgreece.org και 
μέσω της σελίδας της  La Leche League Greece 
στο Facebook https://www.facebook.com/
LaLecheLeagueGreece ξέρουμε πόσο πιο δύ-
σκολο είναι.
Η ζωντανή επαφή με άλλες μητέρες σε κάποιο 
σπίτι, όπου συνήθως γίνονται οι Συναντήσεις 
του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος, έχει άλλο 
αντίκτυπο στη νέα μητέρα. Η επικοινωνία είναι 
πιο ξεκάθαρη, η υποστήριξη είναι πιο ουσιαστι-
κή και η πεποίθηση που αποκτά η νέα μητέρα 
ότι μπορεί να θηλάσει, βλέποντας μπροστά στα 
μάτια της άλλες μητέρες να θηλάζουν, είναι μια 
πραγματικότητα.
Σας προσκαλώ να πάτε σε μια Συνάντηση της 
La Leche League και να γνωρίσετε από κοντά 
μητέρες που ζουν ότι ζείτε κι εσείς.

Άντα Παλαντζιάν, 
Σύμβουλος Θηλασμού της LLL
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Συμμετοχή στο EMS της LLL στην Φρανκφούρτη 
στις 20-13 Μαρτίου 2014
Κάθε δυο χρόνια, οι Συντονίστριες των Συμβούλων όλων των Περιοχών της 
Ευρώπης, συναντιούνται και μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες και θέματα που αφο-
ρούν στη λειτουργία της La Leche League ανά τα κράτη.
Αυτή η συνάντηση είναι πολύτιμη, καθώς οι κουλτούρες ποικίλλουν και μαζί μ’αυ-
τές οι Σύμβουλοι και οι Συναντήσεις στις εκάστοτε χώρες εμφανίζουν μια γκάμα 
αποχρώσεων, χωρίς να χάνουν το κοινό στοιχείο που μας ενώνει σε μια μεγάλη 
οικογένεια.
Παραδοσιακά, λοιπόν, αυτή η συνάντηση περίπου 100 Συμβούλων, είναι στην 
κεντρική Ευρώπη και διευκολύνεται η πρόσβαση.
Το 2014 την Ελλάδα αντιπροσώπευσαν η Εύα Δουκάκη ως Γραμματέας του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδας (μαζί με την οικογένειά της!), η Patty 
Dulligan-Varelas ως εκπρόσωπος του Τμήματος Υποψηφίων Συμβούλων (LAD), 

η Βίλλυ Κάλτσα ως εκ-
πρόσωπος του Διεθνούς 
Δ.Σ. της La Leche League 
International, η Νατάσσα 
Καψάλη ως Συντονίστρια 
Τομέα Βορείου Ελλάδας, 
και η Άντα Παλαντζιάν ως 
Συν-Συντονίστρια Συμ-
βούλων Ελλάδας. 
Εκεί είχαμε τη χαρά να συ-
ναντήσουμε μια Ελληνίδα 
Σύμβουλο που ζει στη 
Γερμανία, την Ελένη Μπα-
κοπούλου!

Άντα Παλαντζιάν, 
Σύμβουλος Θηλασμού 

της LLL
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Στο στιγμιότυπο της φωτογραφίας από αριστερά η 
Patty, η Βίλλυ, η Ελένη και η Άντα, σε μια γέφυρα 
απέναντι από το Youth Hostel που φιλοξενεί αυτή την 
τριήμερη συνάντηση!

Γενική Συνέλευση 2014
Φέτος η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος είχε χροιά τεχνολογίας! Αποφασί-
σαμε να βρεθούμε εξ’αποστάσεως (οι Αθηναίες στην Αθήνα, οι Θεσσαλονικείς στη Θεσσαλονίκη) 
και να συνδεθούμε με τηλεδιάσκεψη (skype) για να έχουμε και λίγο “κοινό χρόνο”. Βέβαια τίποτα 
δεν συγκρίνεται με τη ζωντανή επαφή και στεναχωρηθήκαμε όλες από την απουσία της, αλλά τώρα 
έχουμε όλες την προσμονή για τη Γ.Σ. του 2015 που θα βρεθούμε όλες στη Θεσσαλονίκη. Δεν 
ξεχνάμε και τις άλλες πόλεις της επικράτειας και τις απομακρυσμένες μας Συμβούλους που δεν έχουμε 
τη χαρά να τις βλέπουμε από κοντά συχνά. 
Οπότε ευελπιστούμε του χρόνου πολλές (είμαστε πλέον 36) να τα καταφέρουμε να συναντηθού-
με!
Η Γενική μας Συνέλευση είχε και κάτι το συναρπαστικό: προσκαλέσαμε μια Σύμβουλο από την Αγ-
γλία, μια Ελληνίδα Σύμβουλο, τη Φλωρεντία Χρυσικού, που επί πολλά χρόνια υποστήριζε σθεναρά 
την LLL Greece με μεταφράσεις, ομιλίες, επαφές, χορηγίες κι όταν πια μετακόμισε στην Αγγλία συνέ-
χισε να υποστηρίζει με τον πιο σημαντικό τρόπο, μέσω του τμήματος υποστήριξης Υποψηφίων Συμ-
βούλων. Αποφασίσαμε να την κάνουμε επίτιμο μέλος και την καλέσαμε να μοιραστούμε από κοντά 
μαζί της αναμνήσεις από μια «θητεία» στην LLL Greece. Γελάσαμε, κλάψαμε -όπως πάντα κάνουμε και 
τα δύο όταν βρισκόμαστε πολλές μαζί- κι αγκαλιαστήκαμε γνωρίζοντας πως ότι μοιραζόμαστε είναι 
τόσο πολύτιμο για τις ζωές μας, που μας ενώνει για πάντα, όπου κι αν ζούμε τις ζωές μας.
Χαιρετίσαμε, χωρίς πολλές επισημότητες, όπως το θέλει η σεμνή και ταπεινή μας Πρόεδρος, τη Σο-
φία Μαυροπούλου, η οποία μετακόμισε με την οικογένειά της στην φιλόξενη Αυστραλία. Η Σοφία 
συνεχίζει με μεγάλη χαρά να ανήκει στην Περιοχή μας και να υποστηρίζει το έργο του Συνδέσμου.
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Οικογενειακό LLL Πίκνικ στην 
Ανατολική Αττική 
(15 Ιουλίου 2014)
Ο καιρός καλός, η παρέα σούπερ, τα παιδιά χαρού-
μενα! Μαμάδες, Μπαμπάδες, γιαγιάδες, παππούδες, 
θείες, παιδιά, φίλοι, όλοι παραβρέθηκαν στο ετήσιο 
οικογενειακό πικνίκ και συνάντηση Ζευγαριών με 
θέμα “Η Επικοινωνία στο Ζευγάρι” της Ομάδας Ανα-
τολικής Αττικής. Όλοι πρόσφεραν σπιτικές, υγιεινές, 
λιχουδιές στο κοινό τραπέζι του πικνίκ, και τίποτε 
δεν περίσσεψε. Καταλήξαμε ότι τα μέλη μας έχουν 
καταπληκτικότατες συνταγές και κάποτε πρέπει να 
βγάλουμε βιβλίο μαγειρικής! Ο σκοπός της ημέρας 
δεν ήταν μόνο το καλό φαγητό και το θέμα συζήτη-
σης, ήταν να δοθεί η ευκαιρία να βρεθούν ζευγάρια 
και οικογένειες, για πολλούς για πρώτη φορά, με 

κοινό παρανομαστή το θηλασμό. Γονείς και παιδιά χαλάρωσαν σε ένα περιβάλλον που γύρω τους 
ήταν όλοι ίδιοι, δηλαδή μια θηλάζουσα οικογένεια με τις ίδιες χαρές και τα ίδια εμπόδια και μπορού-
σαν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο. Να είμαστε καλά και του χρόνου!!!

Κατερίνα Δουνούλη, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL
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Κουβεντιάζοντας για τον Θηλασμό
Με πρωτοβουλία του Γραφείου Εκδηλώσεων της Κεντρικής Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της κυρίας Φούλης 
Κουτρολίκου, διοργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων σε 8 διαφορετικές 
βιβλιοθήκες σε όλο το εύρος του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τους 
μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2014. Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος 
συμμετείχε με ομιλίες Συμβούλων της La Leche League για θέματα 
που καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα του θηλασμού, από το θη-
λασμό κατά τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του μωρού, μέχρι τη 
συνέχιση του θηλασμού μετά την επιστροφή της μητέρας στην εργα-
σία της ενώ αναλύθηκαν θέματα όπως η τέχνη του θηλασμού, μύθοι 
και πραγματικότητα γύρω από το θηλασμό, ο ρόλος της La Leche League και άλλες πηγές βοήθειας 
για τη μητέρα που θηλάζει. Οι εκδηλώσεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία σε πάνω από 120 συνολικά 
μητέρες που θηλάζουν ή μέλλουσες μητέρες να γνωρίσουν τις Συμβούλους της LLL στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και να ακούσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το θηλασμό μέσα από τις 24 
συνολικά ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και σε συνεργασία με τον IBFAN Ελλάδος.

Εύα Δουκάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL

Ενδιαφέροντα νέα
Φέτος καλωσορίσαμε 4 νέες Συμβούλους:
τη Ζωή Τριανταφυλλίδου και τη Ξανθούλα Καραβασίλη στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες 
όχι μόνο προστέθηκαν στη δυναμική Θεσσαλονίκη, αλλά κάνουν και πρωινές Συνα-
ντήσεις πλέον στην συμπρωτεύουσα!
Τη Κωνσταντία Καπετανοπούλου η οποία ξεκίνησε την ολοκαίνουρια Ομάδα στη Κό-
ρινθο και σα να μην ήταν αυτό αρκετό, κάνει ενίοτε Συναντήσεις και στο Ναύπλιο!
Τέλος, τη Μαρία Μποβολή στην απογευματινή Ομάδα της Αθήνας -στα Βόρεια του 
Νομού- για να έχει και η Άντα μια Σύμβουλο μαζί!
Αποχαιρετούμε με πολύ πολύ αγάπη τη Λίλια Γκατζόλη από τη Νότια Ομάδα της 
Αθήνας, επί χρόνια μαζί της Πηνελόπης Καραγκούνη– η οποία τώρα έχει τη Γεωργία 
Φραγκάκη και δεν παραπονιέται. Της ευχόμαστε καλή συνέχεια με ότι καταπιαστεί και 
την αγαπάμε πάντα!
Και τα γεννητούρια της χρονιάς!
Η Πάνια Λασκαράτου από την Πρωινή Ομάδα στα Βόρεια της Αθήνας συμπλήρωσε 
την τριάδα με τον Φίλιππο και η παλαίμαχη Μόνικα Φραγκούλη προσθέτει άλλο ένα 
εγγονάκι στην οικογένειά της, μια εγγονή που γεννήθηκε πριν λίγες μέρες και θηλάζει 
ακατάπαυστα! Να χαίρεστε τα παιδιά και τα εγγόνια σας!

Άντα Παλαντζιάν, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL
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Κάθε γυναίκα που έρχεται να ενημερωθεί, να 
συζητήσει, να μοιραστεί αγωνίες, απορίες και 

μοναδικές στιγμές θηλασμού σε μία Συνάντηση 
του Συνδέσμου Θηλασμού βιώνει τα ίδια συ-
ναισθήματα και στιγμές όπως στην 1η Συνάντη-
ση που έγινε πριν από 60 περίπου χρόνια!
Μητέρες που μεγάλωναν τα μωρά τους σε άλλη 
εποχή, με άλλες τάσεις και συνθήκες αλλά με 
κοινές ανησυχίες και θέληση να θηλάσουν, 
ξεκίνησαν να συζητάνε για τις χαρές και τις δυ-
σκολίες του θηλασμού στην διάρκεια ενός εκ-
κλησιαστικού πικνικ τον Αύγουστο του 1956. 
Συναντήθηκαν μερικές φορές ξανά και σε μια 
από τις συναντήσεις τους είχαν καλέσει και δύο 
επαγγελματίες υγείας ώστε να τις συμβουλέψει 
με την ιατρική προσέγγιση του θηλασμού και να 
τους προσφέρει την ελάχιστη τότε επιστημονική 

βιβλιογραφία για τον θηλασμό.
Σύντομα κάλεσαν και τις φίλες τους και έτσι 
στις17 Οκτωβρίου του 1956 έγινε η 1η επίση-
μη Συνάντηση από τις Marian Tompson, Mary 
White, Mary Ann Cahill, Edwina Froehlich, Mary 
Ann Kerwin, Viola Lennon, and Betty Wagner. 
Οι Συναντήσεις γινόντουσαν σε σπίτια μητέρων 
αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους κατάλλη-
λους για συναντήσεις. 
 
Στην αρχή θεώρησαν ότι η ομάδα δεν θα είχε 
πολύ δουλειά και ότι δεν θα κρατήσει για πολύ 
καιρό αλλά οι μηνιαίες Συναντήσεις έγιναν τόσο 
γνωστές που έπρεπε να επεκταθούν. Έτσι, ξεκίνη-
σαν μια επικοινωνία μέσω επιστολών, το οποίο 
έγινε το Womanly Art of Breastfeeding, ένα 

βιβλίο βίβλος του θηλασμού. Παράλληλα, γυ-
ναίκες ζητούσαν να οργανώσουν και οι ίδιες 
Συναντήσεις και έτσι ξεκίνησε η La Leche League 
να μεγαλώνει.
Ονομάστηκε La Leche League εμπνευσμένο από 
έναν πίνακα της Παναγίας στα ισπανικά Nuestra 
Señora de la Leche y Buen Parto (αντίστοιχη ει-
κόνα της Γαλακτοτροφούσας).
Μερικές ημερομηνίες-σταθμός στην ιστορία του 
Παγκόσμιου Συνδέσμου Θηλασμού, εκτός της 
ίδρυσής της το 1956 είναι η 1η επίσημη έκδο-
ση του βιβλίου Womanly Art of Breastfeeding 
το 1958. Το 1974 η LLL αναγνωρίζεται διαπι-
στευμένη να παρέχει συνεχή ιατρική εκπαίδευση 
στον Αμερικάνικο Ιατρικό Σύνδεσμο, και καλω-
σορίζεται ως συμβουλευτικός οργανισμός στην 

Πώς ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Θηλασμού La Leche League

35
χρόνια LLL

Ελλάδος

Επιμέλεια στήλης: Ελισάβετ 
Μιχαηλίδου, Σύμβουλος 

Θηλασμού της LLL
elisabeth_th@yahoo.com
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UNICEF. Το 1991 ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας και η UNICEF δρομολογούν την πρω-
τοβουλία για Φιλικά προς Βρέφη Νοσοκομεία 
και η LLL ενώνεται μαζί με άλλους οργανισμούς 
στην Παγκόσμια Συμμαχία για τον Θηλασμό 
WABA ένα παγκόσμιο Δίκτυο για την προστα-
σία, υποστήριξη και προώθηση του θηλασμού.

Τώρα, η LLL έχει κυκλοφορήσει την 8η έκδοση 
του Womanly Art of Breastfeeding, εκδίδει 
βιβλία και έντυπα, διαθέτει ομάδες σε 70 χώ-
ρες παγκοσμίως και θεωρείται η μεγαλύτερη 
και παλαιότερη οργάνωση θηλασμού στον 
κόσμο. Επίσης, η LLL πλαισιώνεται σε διεθνές 
επίπεδο από μια Επιστημονική Επιτροπή (Health 
Advisory Council), η οποία αποτελείται από 40 

περίπου ειδικούς επιστήμονες απ’ όλο τον κό-
σμο (γιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, διαιτολό-
γους, κ.ά.) και το έργο της είναι να συμβουλεύει 
την οργάνωση σε ιατρικά θέματα και να αξιολο-
γεί τις τελευταίες έρευνες και το πληροφοριακό 
υλικό της LLL. 

Η ιστορία της La Leche League Greece 
με λίγα λόγια

Μια γνωριμία μητέρων όπως είχε ξεκινήσει και 
η LLLI ήταν η αρχή και για την La Leche League 
στην Ελλάδα το 1979. Μητέρες σε άλλο μέρος 
του κόσμου, πολλά χιλιόμετρα μακριά και αρκε-
τά χρόνια μετά, όμως με τις ίδιες ανησυχίες. Το 
1979 η Μόνικα Φραγκούλη ήταν έγκυος στο 3ο 
της παιδί και ζούσε στην Αθήνα. Εκεί γνώρισε 
τη Laura Liverakos και σιγά σιγά ξεκίνησαν οι 
πρώτες Συναντήσεις σε σπίτια με 3-4 μητέρες 
που θήλαζαν. Το 1992 μητέρες που παρακολού-
θησαν Συνάντηση στην Αθήνα, ξεκινούν Κέντρο 
Πληροφόρησης Θηλασμού στην Θεσσαλονίκη 
ενώ η Λώρα και η Μόνικα γίνονται Σύμβουλοι. 

Τα πρώτα χρόνια η Ελλάδα ήταν ως παράρτημα 
της LLL μέχρι να υπάρξει ο πυρήνας των εθελο-
ντριών που θα ξεκινούσαν την LLL Greece. Το 
1994 ιδρύεται ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλά-
δος (LLL Greece) με 22 ιδρυτικά μέλη εκ των 
οποίων τα 14 μέλη μητέρες με ξένη καταγωγή. 
Στην Θεσσαλονίκη το 2002 η Anne Beavan 
γίνεται Σύμβουλος και ξεκινάνε οι Συναντήσεις 
ενώ την επόμενη χρονιά δημιουργούνται τρία 
Κέντρα Πληροφόρησης Θηλασμού στην Ξάν-
θη, Νάξο και Κέρκυρα. Μια μοναδική επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 
από την Edwina Froehlich, μια απο τις 7 ιδρύτρι-
ες της La Leche League.

Το 2004 νέες Σύμβουλοι γίνονται σε Θεσσα-
λονίκη και Αθήνα ενώ ο Σύνδεσμος Θηλασμού 
μαζί με την Ευτοκία καλούν την Phyllis Klaus στην 
Αθήνα. Μέσα στην ίδια χρονιά κυκλοφορεί το 
1ο τεύχος του περιοδικού για τα μέλη μας με τίτ-
λο “Θηλάζοντας στη Θεσσαλονίκη” ο πρόδρο-
μος του σημερινού “Γαλουχώ” και την επόμενη 
χρονιά, το 2005 ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελ-
λάδος καλεί τον Carlos Gοnzales σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Η La Leche League στην Ελλάδα 
μεγαλώνει και προστίθενται νέες Σύμβουλοι και 
νέες Ομάδες ενώ το 2008 ξεκινάει Κέντρο Πλη-
ροφόρησης Θηλασμού στην Κρήτη.
Αυτή την στιγμή, στα 35 χρόνια παρουσίας της 
La Leche League στην Ελλάδα χιλιάδες μητέρες 
έχουν πάρει μέρος σε Συναντήσεις, έχουν υπο-
στηριχτεί τηλεφωνικά αλλά και από κοντά από 
Συμβούλους, έχουν συμμετάσχει σε πολλές από 
τις δράσεις του Συνδέσμου όπως πικνίκ, έκτακτες 
Συναντήσεις, ομιλίες, ενημερωτικές δράσεις και 
άλλες. Υπάρχουν 36 Σύμβουλοι στην Ελλάδα και 
3 Σύμβουλοι εκτός Ελλάδας, 15 Ομάδες εκ των 
οποίων 6 στην Αττική, 2 στην Θεσσαλονίκη, και 
από μια στον Βόλο, Κέρκυρα, Κόρινθο, Κρήτη, 
Μυτιλήνη, Ξάνθη, Σέρρες και Δράμα. 
2 Κέντρα Πληροφόρησης Θηλασμού σε Σύρο 
και Λαμία.
Στο επόμενο τεύχος “Γαλουχώ” Σύμβουλοι και 
μητέρες που συμμετείχαν στα πρώτα χρόνια θα 
μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους και τα 
συναισθήματά τους από τα πρώτα χρόνια του 
Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος, ενώ στα επό-
μενα τεύχη θα γνωρίσουμε τις Συμβούλους και 
τις Ομάδες του Συνδέσμου. 

Γν
ω

ρί
στ

ε 
μα

ς

35
χρόνια LLL

Ελλάδος



26

Εκτέλεση:
Διαλύστε κάθε φακελάκι ζελέ σε ένα φλυτζάνι 
μόνο βραστό νερό (και όχι δύο όπως αναφέρει 
η συνταγή) για να γίνει πιο σφιχτό και να μπο-
ρείτε μετά να το κόψετε σε κυβάκια.
Αν θέλετε το χρώμα του ζελέ να είναι πιο έντο-
νο προσθέστε και λίγες σταγόνες χρώμα ζαχα-
ροπλαστικής. 
Αν πάρετε το ζελέ που περιέχει δύο συσκευασί-
ες μπορείτε να ενώσετε ένα κόκκινο φακελάκι με 
ένα κίτρινο ώστε να δημιουργήσετε πορτοκαλί. 

Της Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού, 
Ομάδα Νότιας Αθήνας, penelope.kar@hotmail.gr
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Αν στάξετε στο κίτρινο ζελέ λίγο μπλε χρώμα 
θα γίνει πράσινο.
Βάλτε το ζελέ σε ένα ρηχό τάπερ ώστε να έχει 
πάχος μόνο ένα δάχτυλο και αφήστε το να στε-
ρεοποιηθεί αποβραδίς.
Την άλλη μέρα κόψτε το ζελέ σε κυβάκια, ανακα-
τέψτε τα καλά ώστε να αναμιχθούν τα χρώματα 
και βάλτε τα σε ένα πυρέξ.

 

 

Σε ξεχωριστό μπώλ διαλύστε τα δύο φακελά-
κια ζελατίνας σε σκόνη σε μισό φλυτζάνι κρύο 
νερό και ανακατέψτε καλά. Αφήστε τη ζελατίνα 
να μουλιάσει για 4 λεπτά ώστε να φουσκώσει και 
μετά προσθέστε 1 ½ φλυτζάνι βραστό νερό και 
το ζαχαρούχο γάλα. Ανακατέψτε πολύ καλά και 
αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου να κρυώ-
σει. Αφού κρυώσει αδειάστε το μείγμα στο πυ-

ρέξ με τα ζελεδάκια και βάλτε το στο ψυγείο.

Όταν παγώσει κόψτε το ζελέ σε τετράγωνα 
κομμάτια και σερβίρετε!

 

Σημείωση:
Εάν θέλετε να κάνετε δικό σας ζελέ εξ αρχής  
χρησιμοποιήστε ένα φακελάκι ζελατίνα σε σκό-
νη, ένα φλυτζάνι φυσικό χυμό της αρεσκείας 
σας, και μιάμιση κουταλιά ζάχαρη ή μέλι καθώς 
και σταγόνες από το χρώμα ζαχαροπλαστικής 
της αρεσκείας σας.
(Για να πετύχετε τέλειο μπλε χρώμα θα χρειαστεί 
να χρησιμοποιήσετε κάποιο διαφανές αναψυ-
κτικό όπως πχ γκαζόζα αλλά προσέξτε να έχει 
φύγει το ανθρακικό γιατί αλλιώς θα αφρίσει 
πολύ όταν προσθέσετε τη ζελατίνα).

Ζελέ ουράνιο τόξο

Υλικά:
4 φακελάκια ζελέ σε 
διαφορετικά χρώματα 
(πχ φράουλα ή κεράσι για 
κόκκινο χρώμα, πορτοκάλι 
ή βερίκοκο για πορτοκαλί, 
λεμόνι ή ανανά για κίτρινο).
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
2 φακελάκια ζελατίνα σε 
σκόνη

Της Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού της LLL, penelope.kar@hotmail.com 
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Θέλεις να θηλάσεις το μωρό σου;

ΜΠΟΡΕΙΣ+
•   Στην Ελλάδα υπάρχουν 36 Σύμβουλοι Θηλασμού, ειδικά 

εκπαιδευμένες, πρόθυμες να σου προσφέρουν αφιλοκερδώς στήριξη, 

βοήθεια, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες.

•   Υπάρχουν Ομάδες υποστήριξης που οργανώνουν Μηνιαίες 
Συναντήσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κέρκυρα, 

στην Κόρινθο, στην Κρήτη, στην Μυτιλήνη, στην Ξάνθη και στις Σέρρες

•   Στη Σύρο και στη Λαμία μπορείς να απευθυνθείς στα Κέντρα 
Πληροφόρησης Θηλασμού που διαθέτουν τα ενημερωτικά 

φυλλάδια του Συνδέσμου και το περιοδικό “γαλουχώ”.

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

για την 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:


