
Τα νέα του Συνδέσμου

Το νέο βιβλίο της LLL

Αγαπημένο μου θήλαστρο

Γνωρίστε μας:
Η ιστορία του Συνδέσμου 

Θηλασμού LLL

ΘΗΛΑΣΜΟΣ. 
Η στερνή, 
η πιο ιερή 
μορφή της 

θεωρίας είναι 
η πράξη
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Γιατί πονάω 
όταν θηλάζω;

Συνέντευξη με τον 
Dr Jack Newman

ΤΕΥΧΟΣ 18 -  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

νέο

Sweet Sleep



Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος - La Leche 
League Greece, έδρα: Σαλαμίνoς 6, 55 236, Θεσσαλονίκη.

To «γαλουχώ» κυκλοφορεί 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 ή να καταθέσετε το ποσό αυτό στο λογαριασμό του 
ΣΘΕ-LLL. 
Στοιχεία 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:Εύα Δουκάκη, Νατάσα 
Καψάλη, Βίκυ Μπαζούλα, Σοφία Μαυροπούλου, Αλίκη 
Παναγιωτάκη.

Την προσωπική σας ιστορία μπορείτε να τη στείλετε στη Σύμβουλο 
της Ομάδας σας, ή στις Συμβούλους Κατερίνα Μιχαηλίδου και 
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.
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Υποστηρίζοντας την μητέρα από το χθες στο σήμερα

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
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Ο θηλασμός τα τελευταία χρόνια συζητιέται, γίνεται πεδίο μελέτης και αντιπαραθέσεων, και συχνά θεωρείται ως 
μόδα. Όμως ο θηλασμός δεν είναι μόδα ή τάση της εποχής. Ο θηλασμός είναι μέρος της φυσιολογίας μητέρας-
μωρού. Οι ανάγκες του μωρού δεν αλλάζουν, αλλά οι μητέρες ζουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 
αναζητούν την υποστήριξη ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μωρού τους.

Κάθε μητέρα που θέλει να θηλάσει, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην καλύτερη υποστήριξη και ενημέρωση για τον 
θηλασμό. Γι’αυτό το λόγο, η La Leche League πλαισιώνεται σε διεθνές επίπεδο από μια μια Επιστημονική Επιτροπή 
(Health AdvisoryCouncil), εκ των οποίων ένα μέλος της, ο παιδίατρος Jack Newman, μας μίλησε για το θηλασμό, τη 
μητρότητα και την σχέση του με τον Διεθνή Σύνδεσμο Θηλασμού. Μια πολύ σημαντική συνέντευξη από έναν γιατρό 
που έχει αφιερώσει σχεδόν όλη του ζωή στο θηλασμό. 

Κάθε μητέρα βιώνει μια μοναδική σχέση θηλασμού με το μωρό της και στις ιστορίες τους μοιράζονται τις έντονες, 
δύσκολες και μαγικές στιγμές που έζησαν και τη δύναμη που είχαν να τις αντιμετωπίσουν αναζητώντας βοήθεια και 
υποστήριξη από Συμβούλους Θηλασμού. Μία από τις δύσκολες στιγμές είναι όταν η μητέρα πονάει στο θηλασμό. 
Με το τρίτο άρθρο για τον πόνο στο στήθος καλύφτηκαν όλα τα πιθανά αίτια ώστε η μητέρα να μπορέσει να τον 
αντιμετωπίσει. Ο ύπνος είναι σχεδόν πάντα θέμα συζήτησης και προβληματισμού στις Συναντήσεις του Συνδέσμου 
Θηλασμού. Γι’αυτό, η La Leche League, εξέδωσε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο “Sweet Sleep”. Θα το βρείτε στις 
δανειστικές βιβλιοθήκες των Ομάδων του Συνδέσμου μαζί με το Ημερολόγιο Αναμνήσεων που επιμελήθηκαν οι 
Ομάδες του Συνδέσμου στην Κρήτη.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού μεγαλώνει, και τα στατιστικά στοιχεία του 2014 δείχνουν το σημαντικό έργο που 
προσφέρει κάθε χρόνο! Νέες Σύμβουλοι και νέες Ομάδες ξεκινάνε. Έτσι, όλο και περισσότερες δράσεις 
πραγματοποιούνται όπως Φιλανθρωπικά Παζάρια, ομιλίες, Έκτακτες Συναντήσεις. Οι Σύμβουλοι όμως δε μένουν 
στάσιμες αλλά συνεχώς εκπαιδεύονται, βελτιώνουν τις γνώσεις τους για να υποστηρίξουν τη μητέρα με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

Γνωρίστε το Σύνδεσμο και πως ξεκίνησε μέσα από τις περιγραφές 3 από τις πρώτες Συμβούλους στην Ελλάδα 
που μοιράζονται μαζί μας τις μοναδικές εμπειρίες τους. Και όπως μια Σύμβουλος γράφει χαρακτηριστικά: “Παρά 
τις προκλήσεις και τις αλλαγές της εποχής μας, με τους ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς, την υπερπροσφορά/
υπερφόρτωση των πληροφοριών στο διαδίκτυο, κλπ οι ανάγκες των μωρών δεν αλλάζουν και οι νέες μητέρες 
έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη επαφή, έχουν ανάγκη να περιστοιχίζονται από άλλες μητέρες και πάντα θα 
έχουν την ανάγκη αυτή, αλλά και την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό που προσφέρουν οι Σύμβουλοι του 
Συνδέσμου Θηλασμού υποστηρίζοντας τες μέσω τηλεφωνημάτων, διαδικτυακής επικοινωνίας και Συναντήσεων.”

Ελισάβετ-Ειρήνη Μιχαηλίδου, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL
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με 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 βοηθάμε τις μητέρες σε όλο τον κόσμο να θηλάσουν, προσφέροντας υποστήριξη και ενθάρρυνση από μητέρα σε μητέρα, 
πληροφόρηση και εκπαίδευση, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του θηλασμού ως βασικού παράγοντα για την υγιή ανάπτυξη 
του μωρού και της μητέρας. 

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.

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
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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 49
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Oι μητέρες που θηλάζουν
•  Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι 

η πράξη
•  Τελικά ο θηλασμός είναι εύκολη υπόθεση
•  Αγαπημένο μου θήλαστρο
• Ο θηλασμός τροφή για το σώμα και την ψυχή

Συνέντευξη με το Dr Jack Newman

Sweet Sleep
•  Το νέο βιβλίο της La Leche League International

Ρωτάτε-Απαντάμε
• Γιατί πονάω όταν θηλάζω;

Χορηγοί και υποστηρικτές της LLL

Διατροφή και Συνταγές
• Σπιτικό παγωτό με 5 υλικά

Τα νέα και οι δράσεις 
του Συνδέσμου

Γνωρίστε μας
•  Η ιστορία του ΣΘΕ-LLL Greece
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Σ: Αφιερώσατε τη ζωή σας στο να βοηθάτε μητέ-
ρες και μωρά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ενασχόλησή 
σας, τι σας ενέπνευσε στο να υποστηρίζετε τις 
μητέρες για να θηλάσουν; 

Ν: Λοιπόν, νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν από την 
προσωπική μας εμπειρία ως οικογένεια. Mε το 
πρώτο μας μωρό θα έλεγα ότι η γυναίκα μου 
αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες, όχι τόσο σο-
βαρές, ωστόσο νιώσαμε πως, παρόλο που ο 
θηλασμός είναι μια φυσική διαδικασία, δεν έρ-
χονται πάντα όλα εύκολα. Οι δυσκολίες αυτές 
αντιμετωπίστηκαν και τότε άρχισα να ασχολού-
μαι με το μητρικό θηλασμό. 

Σ: Ποια χρονιά συνέβη αυτό;

N: Το 1976. Τότε γεννήθηκε o πρώτος μας γιος, 
που τώρα είναι 38 ετών. Όταν γεννήθηκε το 
δεύτερο μωρό μας τα πράγματα ήρθαν πιο εύ-
κολα. Όταν ήταν έξι μηνών πήγαμε να δουλέ-
ψουμε στη Νότιο Αφρική. Διαπίστωσα πως τα 
μωρά εκεί πέθαιναν ακριβώς επειδή δε θήλαζαν. 
Αυτό άρχισε να με απασχολεί, καθώς η δουλειά 
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Συνέντευξη: Σοφία Μαυροπούλου, 
Σύμβουλος Θηλασμού LLL
Μετάφραση-Επιμέλεια: Νατάσα Καψάλη, 
Σύμβουλος Θηλασμού LLL

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League International) πλαισιώνεται από μια Επιστημονική Επιτροπή (Health Advisory Council), η 
οποία αποτελείται από 40 περίπου ειδικούς επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο (γιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, διαιτολόγους, κ.ά.) και το έργο της 
είναι να συμβουλεύει την οργάνωση σε ιατρικά θέματα και να αξιολογεί την πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία και το πληροφοριακό υλικό της 
LLL. Ο παιδίατρος Jack Newman είναι μέλος αυτής της Επιτροπής για πολλά χρόνια. Ο Jack Newman έχει ιδρύσει και εργάζεται στην «The Newman 
Breastfeeding Clinic» (http://www.nbci.ca/)  στο Τορόντο (Καναδάς). Εκτός από το πλούσιο ενημερωτικό υλικό (άρθρα, βιβλία, βίντεο) που έχει 
δημοσιεύσει για το μητρικό θηλασμό, είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια της La Leche League καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC) και Σύμβουλος της UNICEF για τις Κλινικές που είναι Φιλικές προς τα Βρέφη.

Μια συνέντευξη με τον Dr Jack Newman (4/5/2014)

Ευχαριστούμε τις Συμβούλους Θηλασμού της LLL 
Άντα Παλαντζιάν, Εύα Δουκάκη, Patty Varelas και 
Χρυσάνθη Σιβρή για τη συνεισφορά τους στην τελική 
διατύπωση των ερωτήσεων αυτής της συνέντευξης.
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γιατρό να εργάζεται πολλές ώρες στα επείγοντα 
περιστατικά και συχνά οι παιδίατροι εξουθενώ-
νονται. Για να αποφευχθεί αυτό προτάθηκε από 
τη διεύθυνση να μειωθεί το ωράριο στα επείγο-
ντα κατά τέσερις ώρες και αυτές τις ώρες να τις 
καλύψουμε κάνοντας κάτι διαφορετικό, ιατρικής 
φύσης, βέβαια. Σκέφτηκα να ξεκινήσω μια κλινι-
κή για τον θηλασμό. Κι έτσι ξεκίνησαν όλα! Ήταν 
τον Οκτώβρη του 1984. Την πρώτη χρονιά εί-
δαμε 70 μητέρες. Έπειτα όλο αυτό μεγάλωνε και 
μεγάλωνε μέχρι που αποφάσισα να αφοσιωθώ 
σε αυτό και να παραιτηθώ από τη βασική μου 
θέση στα Επείγοντα Περιστατικά.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Πώς θα περιγράφατε το μητρικό θηλασμό; 
Ποια είναι η δική σας οπτική ως γιατρού και 
Επαγγελματία Συμβούλου Θηλασμού; 

N: Πιστεύω πως με μια λέξη ο θηλασμός για 
μένα είναι σχέση. Μια προσωπική σχέση εγγύ-
τητας και αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. 
Το γάλα είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της 
σχέσης αλλά είναι και δευτερεύον σε κάποιες 
περιπτώσεις. Ο θηλασμός ενός τρίχρονου, 
για παράδειγμα, δε βασίζεται αποκλειστικά στο 
γάλα σαν τροφή, αλλά κυρίως στη σχέση του 
με τη μητέρα. Αυτό ίσως να είναι δυσνόητο για 
κάποιους ανθρώπους, αν δεν το έχουν βιώσει. 
Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να 
έχουμε κατά νου. Ο θηλασμός είναι σχέση.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για 
τη δική σας προσέγγιση στην πρακτική που εσείς 
εισάγετε στα θέματα του θηλασμού και της υπο-
στήριξης των μητέρων που θηλάζουν; Αναφέρε-
στε σε αυτό συχνά στα σεμινάριά σας.

N: Βασικά τα μωρά ανταποκρίνονται στη ροή 
του γάλακτος. Δε μας απασχολεί το πόσο γάλα 

«έχει» η μητέρα. Υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα 
στη ροή του γάλακτος από το στήθος προς το 
μωρό και στο γάλα που παράγει το στήθος αλλά 
δε είναι πάντα μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει. 
Έχω παρουσιάσει σε σχετικό video μια μητέρα 
η οποία παρόλο που έχει πάρα πολύ γάλα, δεν 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μωρού της κι 
αυτό οφείλεται στο ότι το μωρό δεν πιάνει σω-
στά το στήθος. Πιστεύω ότι, όταν αντιληφθού-
με τη σπουδαιότητα που έχει αυτό το κομμάτι, 
η σωστή τοποθέτηση του μωρού στο στήθος, 
τότε θα αρχίσουμε να κατανοούμε πολλά πράγ-
ματα. Ακούμε από τους επαγγελματίες Συμβού-
λους Θηλασμού, για παράδειγμα, ότι τα μωρά 
«δεν παίρνουν» αρκετό γάλα. Λοιπόν δεν είναι 
το μωρό που θα «πάρει» το γάλα, είναι η μητέ-
ρα που θα παράγει το γάλα που θα θηλάσει το 
μωρό. Πιστεύω ότι κάθε μητέρα που θηλάζει για 
αρκετό καιρό το ξέρει καλά αυτό. Θεωρώ ότι 
όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αλλάζει όλη 
η θεώρηση μας, ο τρόπος που διδάσκουμε το 
θηλασμό και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις 
δυσκολίες που συναντούν οι μητέρες.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Ποιος πιστεύετε ότι έχει το μεγαλύτερο μερί-
διο ευθύνης για έναν επιτυχημένο θηλασμό;

N: Αν μιλήσουμε για πρόσωπα, τότε είναι ο σύ-
ντροφος της μητέρας, ο σύζυγός της ή οι άλλες 
μητέρες. 

Σ: Άρα δεν είναι η ίδια η μητέρα αλλά το περιβάλ-
λον που την υποστηρίζει;

N: Ναι γιατί όταν μια μητέρα έχει σωστή υπο-
στήριξη συνεχίζει να θηλάζει, ακόμα κι αν αντι-
μετωπίζει προβλήματα. Στην αντίθετη περίπτωση 
συχνά τα παρατάει. Δυστυχώς είναι πολύ συχνό 
οι σύντροφοι να μην είναι υποστηρικτικοί. 

6

μου ήταν η πρόληψη και η θεραπεία των παιδι-
κών ασθενειών. Στο παιδιατρικό τμήμα υπήρχαν 
πάντα πολλά, σοβαρά άρρωστα παιδιά. Σκέφτη-
κα ότι αν παίρναμε κάποιες πρωτοβουλίες για 
την προστασία της δημόσιας υγείας θα σώζαμε 
πολλές ζωές παιδιών. Πρώτο μέλημά μας ήταν 
να εμβολιάζονται όλα τα παιδιά, καθώς πέθαιναν 
από μολυσματικές ασθένειες. Πέθαιναν από ιλα-
ρά και από πολλές άλλες ασθένειες. Το δεύτερο 
μέλημά μας ήταν η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της φυματίωσης. Τρίτο μέλημά μας, της ίδιας υψί-
στης σημασίας με τα προηγούμενα, ήταν όλα τα 
μωρά να θηλάζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτό θα 
ήταν το πιο απλό σαν πρόληψη, δηλαδή το να 
θηλάζουν τα μωρά έξι μήνες αποκλειστικά και να 
συνεχίζουν μέχρι τα δύο χρόνια και περισσότε-
ρο. Ωστόσο δεν ήταν τόσο απλό όσο φαντα-
ζόμουν. Υπήρχε μεγάλη αντίδραση.

Σ: Η αντίδραση προερχόταν από τον ιατρικό 
χώρο;

N: Κυρίως από τον ιατρικό χώρο. Τότε εργα-
ζόμουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Υπήρ-
χε μια ιδιωτική κλινική στην πόλη, την οποία 
διηύθυναν Ελβετίδες μαίες και κάθε Τετάρτη 
προσέφεραν εκεί δωρεάν σκόνη γάλακτος στις 
μητέρες. Κάθε φορά πολλές μητέρες στέκονταν 
στην ουρά περιμένοντας να την πάρουν. Ήταν 
μια πολύ καλή διαφήμιση για τη Nestle και αυτό 
πραγματικά ήταν σκανδαλώδες. Αλλά αυτό είναι 
ένα μέρος της ιστορίας. Όταν γυρίσαμε πίσω με 
την οικογένειά μου εργάστηκα στο Τμήμα των 
Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο για 
άρρωστα παιδιά. Εκεί συναντούσα μητέρες που 
έρχονταν με τα μωρά τους έχοντας κάποια προ-
βλήματα με τον θηλασμό. Κανείς δε φαινόταν 
να αντιλαμβάνεται ποια ήταν αυτά τα προβλή-

ματα. Μάλιστα οι πληροφορίες που έπαιρναν 
από τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τον 
θηλασμό ήταν τρομακτικά ανακριβείς και συνή-
θως λανθασμένες. Προσπαθούσα να βοηθήσω 
όσο μπορούσα αυτές τις μητέρες.
Για παράδειγμα, η μητέρα ενός μωρού που έβγα-
ζε αίμα στις αναγωγές του ανησυχούσε γιατί πί-
στευε ότι αυτό είχε σχέση με κάποιο πρόβλημα 
υγείας του μωρού της και προφανώς δεν παρα-
τηρούσε ότι το αίμα προερχόταν από τις πληγω-
μένες θηλές της. Κάποιες φορές βλέπαμε μωρά 
που ήταν σχεδόν αφυδατωμένα γιατί οι μητέρες 
δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν θήλαζαν απο-
τελεσματικά ή όχι. Είναι ψυχοφθόρο για έναν 
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Σ: Με τις μονογονεΐκές οικογένειες τι συμβαίνει;

N: Δεν είναι απαραίτητα πιο δύσκολα τα πράγ-
ματα. Μάλιστα κάποιες φορές είναι καλύτερα.

Σ: Επειδή ξέρουν από πριν ότι δε θα έχουν βο-
ήθεια;

N: Ακριβώς και είναι προτιμότερο να μην έχεις 
βοήθεια από το να έχεις μια βοήθεια που τελικά 
σε μπερδεύει.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Ποια πιστεύετε πως είναι η μεγαλύτερη πρό-
κληση που έχει να αντιμετωπίσει μια νέα μητέρα 
προκειμένου να θηλάσει το μωρό της;

N: Υπάρχουν πολλά εμπόδια που θα πρέπει να 
υπερνικήσει. Τα κυριότερα είναι: πρώτα από όλα 
η λάθος πληροφόρηση, καθώς η κοινωνία μας 
ουσιαστικά δεν υποστηρίζει τον θηλασμό. Για 
τις πρώτες ημέρες, ή ίσως και εβδομάδες ή και 
μήνες τα πράγματα κυλούν ήρεμα και φυσικά, 
αλλά αργότερα για ένα μωρό λίγο μεγαλύτερο, 
ο θηλασμός μπορεί να φαίνεται κάτι το «αλ-
λόκοτο» ή ακόμα και «διεστραμμένο». Κι έτσι 

συμβαίνουν διάφορα περίεργα περιστατικά, 
όπως για παράδειγμα, κάποιες μητέρες που μου 
λένε ή μου γράφουν σε email ότι βρίσκονταν 
στην πισίνα και τους ζητήθηκε να φύγουν γιατί 
θηλάζοντας «προκαλούσαν» τους γύρω τους. 
Κι αυτό σε έναν χώρο όπου οι μισές γυναίκες 
κυκλοφορούν σχεδόν γυμνές κι αυτό δεν ενο-
χλεί κανέναν! Είναι θέμα, λοιπόν, κοινωνικό και 
η φράση «λυπάμαι, δεν μπορείτε να θηλάσετε 
εδώ…» αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Στην 
πατρίδα μου, είναι αλήθεια ότι μια γυναίκα μπο-
ρεί να θηλάσει όπου κι αν βρίσκεται χωρίς κανείς 
να την παρενοχλεί.

Σ: Το μωρό πεινάει και είναι φυσικό να θηλάσει.

N: Ακριβώς! Υπάρχει επίσης ένας Ομοσπονδι-
ακός Νόμος ο οποίος κατοχυρώνει το δικαίω-
μα μιας γυναίκας να θηλάσει, οπουδήποτε της 
επιτρέπεται από τον νόμο  να βρίσκεται. Επίσης 
στον Καναδά υπάρχει αυτό που ονομάζουμε 
«Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», η 
οποία υπερασπίζεται πάντα τις μητέρες. Παρό-
λαυτά παρατηρούνται κάποια μεμονωμένα πα-
ρόμοια περιστατικά.

Σ: Και όταν μιλήσατε για κακή πληροφόρηση σε 
ποιον αναφερόσασταν; Ποιοι είναι αυτοί που 
δίνουν λάθος πληροφορίες;

N: Πολλοί και παντού!

Σ: Ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας;

N: Ιδίως οι επαγγελματίες υγείας. Η κατάρτιση 
των περισσότερων γιατρών νοσοκόμων, ακόμα 
και των μαιών σχετικά με το μητρικό θηλασμό 
είναι ελλιπής, περιορίζεται στο θεωρητικό κομ-
μάτι. Θέλω να πω ότι συχνά σαστίζουν ή δίνουν 
λάθος πληροφορίες, όταν μια μητέρα έρχεται 
στο ιατρείο τους με πληγωμένες θηλές. Ακόμα 

κι αν υποστηρίζουν το θηλασμό δε γνωρίζουν τι 
να κάνουν σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να 
υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη μητέρα.

Σ: Οπότε, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος.

N: Εχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Φυσικά 
είναι μεγάλο βήμα το ότι αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα του θηλασμού. Όμως αν δεν 
έχουν γνώσεις για να υποστηρίξουν σωστά τη 
μητέρα η κατάσταση παραμένει προβληματική. 
Όταν είχα έρθει στο Συνέδριο της Θεσσαλο-
νικής συμμετείχαν 40 παιδίατροι. Στον Καναδά 
δε θα έρχονταν σε ένα Συνέδριο Θηλασμού 40 
γιατροί. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Ποιες πρακτικές θα συστήνατε σε μια μητέρα 
που πρόκειται να γεννήσει, προκειμένου να γίνει 

ένα σωστό ξεκίνημα για τον θηλασμό;

N: Λοιπόν, όσο λιγότερες είναι οι παρεμβάσεις 
στον τοκετό και στη γέννα τόσο πιο επιτυχημένη 
θα είναι η αρχή του θηλασμού. Υπάρχουν κά-
ποιες πρακτικές που προτείνουμε στη μητέρες 
και που τις έχουμε πείσει ότι είναι απαραίτητες, 
ενώ δεν είναι. Πολλές μητέρες λένε «δε θέλω 
καθόλου να πονέσω» κι αυτό σημαίνει επισκλη-
ρίδιο, αναισθησία, καισαρική. Όλα αυτά μπορεί 
να δημιουργήσουν προβλήματα και να επηρεά-
σουν αρνητικά τον θηλασμό. Βέβαια μπορούν 
να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Αλλά η 
μεγαλύτερη δυσκολία στο κεφάλαιο «προβλή-
ματα με τον θηλασμό» είναι συνήθως ο συνδυ-
ασμός πολλών διαφορετικών πρακτικών που 
προστίθενται η μια με την άλλη και κάποια άλλη. 
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Η καισαρική τομή μεμονωμένα ίσως να μην έχει 
καμία επίπτωση…

Σ:  …αν, για παράδειγμα, μετά η μητέρα είχε διαρ-
κώς το μωρό μαζί της στο δωμάτιο.

N: …και το μωρό είχε την ευκαιρία να θηλάζει, 
τότε όλα μπορεί να πήγαιναν καλά. Από την 
άλλη αν η μητέρα έκανε καισαρική τομή και το 
μωρό είναι μακριά της, επόμενο είναι να σιτι-
στεί με μπουκάλι τις πρώτες ημέρες. Βλέπουμε 
ότι το ένα φέρνει το άλλο. Πιστεύω ότι ένα από 
τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να 
κάνουμε, μόλις το μωρό γεννηθεί, είναι να το 
βάλουμε κατευθείαν στην αγκαλιά της μαμάς και 
να το αφήσουμε να συρθεί προς το στήθος και 
να ψάξει μόνο του τη θηλή. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε πως αυτή είναι αυτή η κίνηση που όλα τα 
θηλαστικά κάνουν μόλις γεννηθούν, όχι βέβαια 

με τον ίδιο τρόπο κι αν δε βρουν τη θηλή για να 
θηλάσουν θα πεθάνουν. Είναι σημαντικό να το 
κάνουν μόνα τους. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Ποια είναι η άποψή σας για τη χρονική διάρ-
κεια του θηλασμού; 
N: Πιστεύω σε αυτό που ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας συστήνει « αποκλειστικό θη-
λασμό τους έξι πρώτους μήνες και θηλασμό 
μέχρι τα δύο χρόνια και περισσότερο», αλλά 
δεν υπάρχει χρονικό όριο δύο, τρία, τέσσερα 
χρόνια. Ο πρώτος μου γιος σταμάτησε περίπου 
στα τέσσερα, η κόρη μου περίπου στα τρία και 
ο μικρότερος γιος μου στα τρία και κάτι. Κάποιοι 
λένε «Θεέ μου, είναι τρομερό! Αυτό το παιδί 
περπατά, μιλά και θηλάζει ακόμα;» Αν όμως το 
τετράχρονο δε θηλάζει αλλά πίνει από μπιμπερό 
τότε όλα είναι εντάξει.

Σ: Αυτό είναι ενδιαφέρον έτσι όπως το θέτετε.  
Σύμφωνα με την μακρά εμπειρία σας με μητέρες 
που θηλάζουν από διαφορετικά πολιτισμικά υπό-
βαθρα, ποια θέματα συναντάμε σε όλες τις χώρες 
και τις κοινωνίες και ποιες διαφορετικές πρακτικές 
παρατηρούνται όσον αφορά τον θηλασμό;

N: Δε θα μπορούσα να μιλήσω τόσο για το τι 
συμβαίνει εκτός του Καναδά. Έχω γνωρίσει πολ-
λές μητέρες που έρχονται από άλλες χώρες να 
μείνουν στον Καναδά που σκέφτονται: «Τώρα 
που ζω στον Καναδά και έχω πια χρήματα, δε 
χρειάζεται να θηλάζω. Θέλω να είμαι σαν τις Κα-
ναδέζες». Κι αυτό δεν είναι αλήθεια, φυσικά και 
θηλάζουν οι Καναδέζες, αλλά είναι η αντίληψη 
ότι «τώρα δε χρειάζεται πια να θηλάζω».

Σ: Πώς δημιουργήθηκε αυτή η αντίληψη;

N: Νομίζω ότι προέρχεται από τη διαφήμιση. Αν 
παρατηρήσετε, όταν διαφημίζουν υποκατάστα-
τα μητρικού γάλακτος, οι μητέρες είναι ξανθές, 
ανοιχτόχρωμες γυναίκες που δίνουν μπουκάλι 
στο μωρό τους. Το μήνυμα είναι «Αν έχεις την 
οικονομική δυνατότητα δε θηλάζεις». Οι μητέ-
ρες στην Αφρική που δούλευα, είχαν κι αυτές 
προβλήματα και σίγουρα διαπίστωναν πως ο 
θηλασμός συχνά δεν είναι τόσο διασκεδαστικός 
τελικά, όμως απλά θήλαζαν.

Σ: Οπότε, επηρεασμένες από τέτοιου είδους μη-
νύματα σταματούν να εμπιστεύονται το ένστικτό 
τους;

N: Ακριβώς!

Σ: Απλά θέλουν να ταυτιστούν με έναν άλλο πο-
λιτισμό.

N: Σωστά.

Σ: Οπότε χάνουν αυτού του είδους το ένστικτο.

N: Σίγουρα. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Για πολλά χρόνια συμμετέχετε στην Συμβου-
λευτική Επιστημονική Επιτροπή της LLL. Πώς ξε-
κίνησε η σχέση σας με την La Leche League;

N: Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν 
ξεκίνησα την Κλινική ήταν να πηγαίνω σε Συνα-
ντήσεις που οργάνωναν οι Σύμβουλοι της LLL 
στο Τορόντο. Τους μιλούσα, λοιπόν, για το 
εγχείρημά μου και για την πρόθεσή μου να συ-
νεργαστούμε. Κάποιες, μάλιστα, αναρωτιόνταν 
«να δούμε αν θα είσαι και του χρόνου εδώ!». 
Ορίστε, λοιπόν, τώρα έχω συμπληρώσει τριά-
ντα χρόνια!

Σ: Έχετε αποδείξει το ότι είστε κοντά μας!
N: Η αλήθεια είναι ότι κάποιες από τις βοηθούς 
μας από την αρχή ακόμα ήταν Σύμβουλοι της La 
Leche League. Έρχονταν, λοιπόν, και μιλούσαν 
στις μητέρες.

Σ: Στην κλινική;

N: Ναι στην κλινική. Έρχονταν εθελοντικά.

Σ:Απευθύνονταν σε ομάδες ή σε κάθε μητέρα 
χωριστά;

N: Βλέπαμε την κάθε μητέρα χωριστά με το 
μωρό της.

Σ: Ώστε συνεργαζόσασταν με εθελόντριες μαμά-
δες της LLL;

N: Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα ότι πιο εύκολα 
θα μιλούσαν σε άλλες μαμάδες και οι δύο πρώ-
τες νοσοκόμες που δουλεύαμε μαζί έτυχε να μην 
έχουν παιδιά. Οπότε οι Σύμβουλοι της LLL ήταν 
ιδανικές στο να βοηθούν, να κάθονται μαζί με 
τις μητέρες, να κουβεντιάζουν όχι μόνο για τα 
τεχνικά θέματα του θηλασμού αλλά και για το 
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πώς ένιωθαν.

Σ: Το ότι έχετε μια ολιστική θεώρηση για το θη-
λασμό πιστεύω ότι σας καθοδήγησε σε αυτές τις 
πρακτικές σας.

N: Υποθέτω πως ναι.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Τα βιβλίο σας “Dr Jack Newman’s Guide to 
Breastfeeding” το γράψατε μαζί με την Teresa 
Pitman, η οποία διετέλεσε Executive Director 
στην LLL στον Καναδά και είναι Σύμβουλος πολ-
λά χρόνια. Τι αποκομίσατε από αυτή τη συνερ-
γασία σας;

N: Συνεργαστήκαμε μαζί, πα-
ρόλο που γράψαμε συγκεκρι-
μένα κεφάλαια ο καθένας.

Σ: Πώς και επιλέξατε να 
συνεργαστείτε με μια Σύμ-
βουλο της LLL, που είναι 
μια απλή μητέρα, ενώ εσείς 
είστε γιατρός;

N: Οι Σύμβουλοι της LLL 
που εργάζονται μαζί μας 

στην κλινική επέμεναν να γράψω 
ένα βιβλίο. Έπειτα η Teresa Pitman, η οποία είχε 
γράψει βιβλία με θέμα τη γέννα κι έτσι είχε δια-
συνδέσεις με τον εκδοτικό οίκο Harper Collins 
επικοινώνησε μαζί μου. Συναντηθήκαμε και συμ-
φωνήσαμε ότι ήταν πολύ καλή η ιδέα να γρά-
ψουμε ένα βιβλίο για το θηλασμό. Ξεκινήσαμε, 
λοιπόν, να το γράφουμε.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ: Ποια τρία πράγματα πιστεύετε πως θα μπορού-
σαν να γίνουν στο μέλλον, έτσι ώστε να θηλά-
ζουν περισσότερα μωρά;

N: Νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε. Και αυτή τη στιγμή 
στο μυαλό μας έχουμε το τάισμα με το μπουκάλι 
σαν τη συνηθισμένη μέθοδο σίτισης. Αν έχου-
με προβλήματα με τον θηλασμό προτείνουμε το 
μπουκάλι σαν δεύτερη επιλογή, αντί να προσπα-
θήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να 
βοηθήσουμε τη μητέρα να θηλάσει. Προφανώς  
αυτό οφείλουμε να έχουμε κατά νου: ο θηλα-
σμός είναι αυτό που έχουν ανάγκη το μωρό και 
η μητέρα. Αν κάτι δε δουλεύει σωστά χρειάζο-
μαι βοήθεια για να το διορθώσω. Χρειάζεται να 
εστιάσω σε αυτά τα εμπόδια που πρέπει να υπερ-
βώ για να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σ: Κάτι άλλο που χρειάζεται να αλλάξει;

N: Ναι φυσικά χρειάζεται να αλλάξουμε τις πρα-
κτικές στη γέννα, να εκπαιδευτούν γιατροί, νοση-
λεύτριες, μαίες στο πώς λειτουργεί ο θηλασμός 
και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη μητέρα. Το 
τάισμα με το μπουκάλι είναι μια ιατρική παρέμ-
βαση, δεν είναι κάτι φυσικό. Αυτό, βέβαια, είναι 
επόμενο να ξεσηκώσει αντιδράσεις, όμως αυτό 
είναι που πρέπει να αλλάξει. Και δεν είναι εύκο-
λες οι αλλαγές. Ωστόσο, ξέρετε τι θα μπορούσε 
εύκολα να αλλάξει; Να απαιτήσουν οι μητέρες 
να αλλάξουν οι πρακτικές στο μαιευτήριο.

Σ: Εάν οι μητέρες συμμετέχουν ενεργά και συ-
νειδητά στη γέννα τότε ο θηλασμός θα είναι η 
φυσική συνέχεια.

N: Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι 
είναι πιο εύκολο να αλλάξουν οι γυναίκες οι 
ίδιες και πραγματικά βλέπω ότι αλλάζουν. Όλο 
και λιγότερες θέλουν επισκληρίδιο ή προτιμούν 
το νοσοκομείο για να γεννήσουν. Στο Οντάριο 
εδώ και λίγα χρόνια το 4% των μωρών γεννιού-
νται στο σπίτι.

Σ: Έχετε παρατηρήσει αν αυτά τα ποσοστά προέρ-

χονται από συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα;

N: Φυσικά.

Σ: Μεσαία και ανώτερα στρώματα;

N: Εξαρτάται από το τι εννοείται «ανώτερα 
στρώματα».

Σ: Με υψηλό εισόδημα στην οικογένεια και μορ-
φωτικό επίπεδο;

N: Ακριβώς! Επιπλέον είναι πολλές οι μαίες εκεί 
και αρκετές έχουν εμπειρία και ξέρουν ακριβώς 
τι να κάνουν σε κάποια δύσκολη κατάσταση στη 
διάρκεια της γέννας. Και πραγματικά όλο και πε-
ρισσότερες εκφράζουν την επιθυμία να γεννή-
σουν με όσο το δυνατό λιγότερες παρεμβάσεις 
και αυτό είναι θαυμάσιο.

Σ: Ναι αυτό εξαπλώνεται αργά και σταθερά.

N: Σωστά.

Σ: Συναντάς ανθρώπους με παρόμοιες εμπειρίες.

N: Ναι δεν είναι σπάνιο.

Σ: Το νοσοκομείο, όπου εργάζεστε συνεργάζεται 
με το Πανεπιστήμιο έτσι ώστε να έρχονται σε σας 
για πρακτική εξάσκηση οι φοιτητές της ιατρικής;

N: Ναι. Έχουμε κάποιους φοιτητές της ιατρικής, 
κάποιους γιατρούς και κάποιους που εκπαιδεύ-
ουμε και διαμένουν σε μας. Δεν έχουμε επίσημη 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, είναι, όμως, 
κάτι που οπωσδήποτε θα θέλαμε στο άμεσο 
μέλλον.

Σ: Αυτό θα ήταν το ιδανικό, περισσότεροι για-
τροί να εκπαιδευτούν θεωρητικά αλλά και πρακτι-
κά και να ενστερνιστούν αυτήν τη νέα νοοτροπία. 
Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Είστε αισιόδοξος;
N: Μα φυσικά! Έχω παρατηρήσει σημαντικές αλ-

λαγές τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που οι 
ρυθμοί είναι αργοί και οι αντιστάσεις πολλές, οι 
μεγαλύτερες αλλαγές θα γίνουν όταν οι μητέρες 
τις διεκδικήσουν. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα 
για να διαιωνιστεί η σημερινή κατάσταση. Τα 
νοσοκομεία, για παράδειγμα, κερδίζουν μεγάλα 
ποσά χρημάτων από τις εταιρίες σκόνης υποκα-
τάστατου μητρικού γάλακτος.

Σ: Το ίδιο συμβαίνει και εδώ.

N: Ναι, παρόλο που η Αμερικάνικη Παιδιατρική 
Ακαδημία δίνει ξεκάθαρες συστάσεις για το πώς 
μπορεί να υποστηριχθεί ο θηλασμός, υπάρχουν 
κάποιοι που μάχονται κατά του θηλασμού.

Σ: Dr Newman σας ευχαριστώ, ειλικρινά, γι’ αυτή 
τη συνέντευξη. 
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Η εμπειρία του θηλασμού ξεκίνησε για εμένα 
8 μήνες πριν όπου έφερα στον κόσμο το 

μονάκριβο γιο μου. Από την πρώτη στιγμή που 
έμαθα ότι είμαι έγκυος το μόνο που ήθελα ήταν 
να πάνε όλα καλά και να θηλάσω το μωρό μου 
αποκλειστικά! Για μένα ο θηλασμός ήταν μονό-
δρομος. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα καταφέρω. 
Άλλωστε η φύση έχει φροντίσει γι’ αυτό, έλεγα.
Το μωρό μου γεννήθηκε υγιέστατο 2.980 κιλά 
και από την πρώτη στιγμή το είχα μαζί μου στο 
δωμάτιο. Όταν τον έβαλα στο στήθος για πρώ-
τη φορά έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και το «έπια-
σε» αμέσως όπως μου έλεγαν οι μαίες. Μέσα σε 
δύο μέρες το στήθος μου είχε γεμίσει γάλα και 
το μωρό μου θήλαζε ευχαριστημένο ή έτσι νόμι-
ζα. Αυτό ήταν λοιπόν επιβεβαιώθηκε η ρήση «η 
φύση έχει προνοήσει για εμάς». Τα κατάφερα!!! 
Βγαίνοντας από το νοσοκομείο το μωρό μου 
είχε χάσει μόνο 60 γρ. και αυτό με ενθάρρυνε 
ακόμα περισσότερο και με έκανε να πιστέψω 
πως όλα πήγαιναν όπως τα είχα φανταστεί. 
Οι πρώτες δύο μέρες στο σπίτι ήταν σχετικά 
ήρεμες. Από την τρίτη μέρα όμως το μωρό άρ-
χισε να μην κοιμάται, να κλαίει ασταμάτητα και 
ο μοναδικός τρόπος για να ηρεμεί ήταν να τον 
βάζω στο στήθος. Μόλις τον έβαζα στην κού-

νια του κοιμόταν δέκα λεπτά μετά πάλι κλάμα και 
μετά πάλι στήθος και πάλι από την αρχή. Τι δεν 
πήγαινε καλά; Γάλα είχα το ένιωθα και το έβλε-
πα άρα το μωρό τρώει, σκεφτόμουν. Επέμενα 
όμως. Έφτασα να έχω το μωρό 24 ώρες το 
24ωρο στο στήθος, αλλά υπήρχαν μέρες που 
ούτε έτσι ηρεμούσε. Τι δεν πηγαίνει καλά; Ήταν η 
δεύτερη φορά που αναρωτήθηκα και δεν ήθελα 
να υπάρξει άλλη! Αποφάσισα να πάω το μωρό 
στον παιδίατρο. Μπορεί κάπου να πονάει, κάτι 
να τον ενοχλεί και να μην το καταλαβαίνω. Και 
έτσι έκανα. Πήγα για την πρώτη εξέταση όταν το 
μωρό μου ήταν 10 ημερών.
Ο παιδίατρος ζύγισε το μωρό μας και μας είπε 
ότι έχει χάσει 200 γρ. από τη στιγμή που βγήκε 
από το μαιευτήριο. Μα πως; αναρωτιόμουν και 
σχεδόν έκλαιγα. Μας είπε ότι θα πρέπει άμεσα 
να μετράμε την ποσότητα και τα γεύματα που 
τρώει και ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό 
είναι να του δώσουμε μπουκάλι. Αφού βέβαια 
είχα γάλα κατάφερνα να το βγάζω με ένα μίνι 
θήλαστρο και να του δίνω το δικό μου γάλα με 
μπουκάλι. Εννέα μήνες σκεφτόμουν τις στιγμές 
που θα θήλαζα το μωρό μου, τις είχα φαντα-
στεί, τις ονειρευόμουν και να που τώρα δε θα 
τις ζήσω. Δεν πειράζει, είπα, τουλάχιστον θα 

ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Η στερνή, η πιο ιερή μορφή 
της θεωρίας είναι η πράξη. (Καζαντζάκης)

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

Οι μητέρες 
που θηλάζουν 
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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

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».

πίνει δικό μου γάλα. Γυρνάω σπίτι ξεκινάω τις 
αντλήσεις. Έβγαζα γάλα και έδινα. Εντάξει δεν εί-
ναι τόσο κακό. Το μωρό μου πίνει το γάλα μου. 
Αυτό έχει σημασία. Μετά από την τρίτη μέρα άρ-
χισα να καταλαβαίνω ότι το γάλα δεν ήταν πλέον 
τόσο πολύ, κάποιες φορές με τα βίας κατάφερνα 
να βγάζω ένα γεύμα. Εκεί θορυβήθηκα. Να πίνει 
από το μπουκάλι μπορώ να το διαπραγματευτώ 
αλλά να του δώσω σκόνη;
Άρχισαν να γυρνάνε στο μυαλό μου πάλι όλες οι 
συμβουλές που μου είχαν δώσει φίλες, μαίες, ο 
παιδίατρος, ο γυναικολόγος μου. Η μια ερχόταν 
σε αντίθεση με την άλλη. Μα ποιος από όλους 
είχε δίκιο τελικά για να την ακολουθήσω και να 
μην χρειαστεί να δώσω σκόνη; Ψάχνοντας στο 
ιντερνέτ ο σύζυγός μου βρήκε ότι υπάρχουν 
Σύμβουλοι Θηλασμού. Όρος παντελώς άγνω-
στος για εμάς μέχρι τότε. Με δισταγμό θα ομο-
λογήσω, γιατί δεν ήξερα καν τι είναι και θεωρού-
σα ότι αφού δεν κατάφεραν να με βοηθήσουν 
ούτε ο γυναικολόγος μου ούτε ο παιδίατρος  
δεν μπορεί κανένας.
Καλέσαμε πρώτη φορά την Σύμβουλο και μέσα 
στο πρώτο λεπτό είδε ότι ο λόγος που δεν θήλα-
ζε σωστά το μωρό ήταν ο κοντός χαλινός κάτω 
από τη γλώσσα του*, κάτι που δεν είχε ακου-
στεί ούτε σαν ιδέα από κανένα γιατρό. Οπότε 
τα θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν 
μια μικρή επέμβαση στον χαλινό και φυσικά την 
επαναφορά του γάλακτος καθώς είχε μειωθεί 
δραματικά. 
Νοίκιασα επαγγελματικό θήλαστρο και έβγαζα 
γάλα σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα ακολου-
θώντας τις οδηγίες της Συμβούλου. Στην αρχή 
δεν μπορούσα να καλύψω όλα τα γεύματα του 
μωρού με δικό μου γάλα το μωρό αρνιόταν να 

πιάσει το στήθος επειδή είχε πάθει σύγχυση θη-
λών με το μπιμπερό. Οι περισσότεροι από τον 
περίγυρο μου, εκτός του συζύγου μου, με παρό-
τρυναν να δώσω «ξένο» γάλα για να κοιμάται 
περισσότερο το μωρό γιατί η κούραση είχε αρ-
χίσει να αφήνει τα σημάδια της. Μέσα σε αυτό το 
διάστημα της μεγάλης προσπάθειας εμφανίζεται 
στο μωρό γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 
Για άλλη μια φορά το «ξένο» γάλα εμφανίστηκε 
στο προσκήνιο από το γιατρό και τον περίγυρο. 
Υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στις «αναγωγές» του 
μωρού, είναι ειδικό γάλα, μου έλεγαν. 
Τώρα λοιπόν είχα να αντιμετωπίσω εκτός από 
τον επαναγαλακτισμό και την παλινδρόμηση. 
Ένιωθα ότι αντί να τελειώνουν τα προβλήματα 
μεγάλωναν. Η απογοήτευση είχε αρχίσει να 
με συντροφεύει πολλές ώρες μέσα στην ημέ-
ρα και με έφτανε κάποιες φορές στο σημείο να 
τα παρατήσω. Δεν το έκανα όμως! Και αυτό το 
οφείλω στην Σύμβουλο που με ενθάρρυνε, με 
συμβούλευε από τη δική της αγάπη για το θη-
λασμό με «έσπρωχνε» όλο και περισσότερο σε 
αυτόν! Δεν αρκεί πάντα το «θέλω» χρειάζεται 
και η «γνώση»!
Στη δική μου περίπτωση ο συνδυασμός αυτών 
των δύο έφερε το θεμιτό αποτέλεσμα. Κατάφερα 
να θηλάζω το μωρό μου αποκλειστικά μέχρι και 
σήμερα που είναι 8 μηνών να μπορέσω να εντά-
ξω με ομαλό τρόπο στερεές τροφές , φυσικά όχι 
τυποποιημένες! Τώρα πλέον για εμάς ο θηλασμός 
πέρα από τα γνωστά οφέλη του που μας παρέχει 
είναι η απόλαυση. Αν και το ταξίδι με το μωρό 
μου ήταν μακρύ άξιζε τον κόπο γιατί τελικά βρή-
καμε την Ιθάκη μας! Βρήκαμε το θηλασμό!

Μαρία Μπότση

* «Τι είναι ο κοντός χαλινός» Γαλουχώ, τεύχος 16, σελίδα 17-18
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Ξύπνησα εκείνο το πρωινό της Κυριακής του 
Ιουνίου με αιμορραγία 15 ημέρες πριν την 

πιθανή ημερομηνία τοκετού μου. Έτσι αντί για τη 
παραλία, κατευθύνθηκα επειγόντως στο μαιευ-
τήριο. Εξετάστηκα, έκανα Doppler και τελικά κα-
λωδιώθηκα στον καρδιοτοκογράφο για τις επό-
μενες 6-7 περίπου ώρες. Ωστόσο η κατάσταση 
δυσκόλευε και κατέληξα σε έκτακτη καισαρική 
τομή με επισκληρίδιο. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά 
και ενώ ο γιατρός μου έραβε την τομή εγώ είχα 
στην αγκαλιά και στο στήθος μου τη μονάκριβη 
κορούλα μου. Αμέσως μετά οδηγήθηκα στην 
αίθουσα ανάνηψης, χωρίς όμως το μωρό μου, 
και περίπου μετά από μια ώρα ήρθε το Αγγελάκι 
μου και... από εκείνη τη στιγμή είμαστε πια αυ-
τοκόλλητες.
Νόμιζα πως ήμουν διαβασμένη σχετικά με το 
θηλασμό και είχα παρακολουθήσει αρκετά σχε-
τικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
μου. Θα τα καταφέρω σίγουρα, έλεγα, και για 
αυτό και το Αγγελάκι μου μπήκε αμέσως στο 
στήθος.
Rooming in δεν είχα ζητήσει ωστόσο γρήγορα 
διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να αποχωριστώ 
τη μικρή μου ούτε στιγμή. Γέννησα σε τριήμε-
ρο αργίας και ενώ είχα 4κλινο δωμάτιο, ήμουν 
μόνη μου, χωρίς πολλές επισκέψεις και έτσι είχα 
συνέχεια το μωρό μου δίπλα και πάνω μου. 
Είχα, επίσης, βοήθεια σημαντική από τις μαίες 

του ορόφου. Με βοήθησαν πολύ στο να μάθω 
να χειρίζομαι το Αγγελάκι μου. Να το τοποθετώ 
στο στήθος, να αλλάζω στάσεις θηλασμού, να 
το βάζω και να το βγάζω όταν χρειαζόταν για 
να πιάσει καλύτερα και να μη με πληγώσει. Είχα 
και τη μαία μου, μεγάλη υπέρμαχο στο μητρικό 
θηλασμό, να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. 
Μου συνέστησε και ξεκίνησα καθημερινά από 
την αρχή μεγάλες δόσεις μαγιάς μπύρας σε χά-
πια*, αρκετά βότανα για σπιτικό τσάι θηλασμού, 
δική της κεραλοιφή και συνταγή για αλατόνερο 
και χαμομήλι προς πλύσιμο και προστασία των 
θηλών μου από την ταλαιπωρία των πρώτων 
θηλασμών*. 
Αλλά είχα κι ένα μωρό που του άρεσε να κοιμά-
ται συνεχόμενα ώρες πολλές, ειδικά τη νύχτα. 
Δεν μπορούσαμε με τίποτα να το ξυπνήσουμε 
το γδύναμε, το χορεύαμε, το βρέχαμε, αλλά 
ξυπνούσε μόνο όταν ήθελε. Επίσης, το στήθος 
μου ποτέ δεν το ένιωσα να πρήζεται, να βαραίνει 
ή να τρέχει γάλα. 
Αφού πέρασαν οι πρώτες ημέρες ήρθε να μας 
δει η παιδίατρος και διαπιστώσαμε ότι το μωρό 
μας έχανε βάρος. Είχαμε χάσει 200 γρ. στο 
μαιευτήριο και ακόμη μείον 200 γρ. τις πρώτες 
ημέρες στο σπίτι. Ήρθε επίσκεψη και η μαία μας 
για επιπλέον βοήθεια. Δεν σκέφτηκα και ούτε 
δέχτηκα ούτε στιγμή να ακούσω για συμπλήρω-
μα. Το Αγγελάκι μας έπιανε στο στήθος καλά, 
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Τελικά ο θηλασμός είναι εύκολη υπόθεση

* Πριν πάρετε κάποιο γαλακταγωγό επικοινωνήστε με μια Σύμβουλο Θηλασμού LLL, Σύμβουλο Γαλουχίας IBCLC 
ή επαγγελματία υγείας με γνώσεις στον θηλασμό. 
* Ο Σύνδεσμος Θηλασμού δεν συστήνει αλατόνερο ή/και χαμομήλι για περιποίηση των θηλών. 

απεφάνθησαν και οι δύο. Κάτι έπρεπε όμως να 
αλλάξει και έτσι αποφασίσαμε να έχω το μωρό 
περισσότερο στο στήθος, συνέχεια αν ήταν δυ-
νατόν.

Έτσι κι έγινε. Σύντομα κατάλαβα και έμαθα τι 
σημαίνουν οι μαραθώνιοι θηλασμοί. Όλη μέρα 
με το Αγγελάκι να θηλάζει στο κρεβάτι και τον 
μπαμπά να μας φροντίζει. Το βράδυ μετακομίζα-
με στον άνετο καναπέ μας για τον αφήσουμε κι 
εκείνον λίγο να κοιμηθεί. Συνέχιζα ολοταχώς τα 
μαντζούνια με το τσάι θηλασμού, τα χάπια μα-
γιάς μπύρας* και το μωρό συνέχεια στο στήθος. 
Αλλά οι πάνες της ήταν οριακά και το στήθος 
μου συνέχιζε να μην με βαραίνει ιδιαίτερα. Νοι-
κιάσαμε ζυγαριά, αλλά δεν ανέβαιναν οι αριθμοί 

της. Με δυσκολία φτάσαμε το βάρος γέννησης 
μετά την 25η ημέρα, ενώ ανά εβδομάδα δεν έβα-
ζε πάνω από 100-120 γρ. Το μωρό θήλαζε λίγα 
λεπτά κι αποκοιμιόταν. Νόμιζα ότι έτσι είναι οι 
συνεχείς θηλασμοί και είχα ακόμη διαβάσει να 
μην αλλάζω συχνά το μωρό από το ένα στήθος 
στο άλλο. Την άφηνα πολύ στο κάθε ένα, ένα 
στήθος ανά γεύμα για να παίρνει και το πιο παχύ 
στο τέλος. Όμως αποδείχτηκε λάθος. 
Λίγο πριν σαραντίσουμε πήρα τη μεγάλη από-
φαση να απευθυνθώ σε μια από τις Συμβούλους 
Θηλασμού που γνώριζα ότι είχε βοηθήσει πολύ 
την κουμπάρα μου. Ήμουν άτυχη καθώς διένυε 

την 1η ημέρα των διακοπών της. Ωστόσο στο 
τηλεφώνημά μας με ταρακούνησε αρκετά.
Ναι, μπορεί να διαβάζουμε ότι τα θηλάζοντα 
βρέφη μπορεί να παίρνουν και 120 γρ. την 
εβδομάδα και να είναι ανεκτό αυτό, αλλά δεν 
είναι και αυτό που θέλουμε.
Ναι, μπορεί να είναι σωστό να αδειάζει τουλάχι-
στον ένα στήθος σε κάθε γεύμα για να φτάνουμε 
και στο πιο λιπώδες, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις 
πρώτες 40 ημέρες που θέλουμε να ενεργοποιή-
σουμε την παραγωγή και να την εδραιώσουμε.
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Ναι, μπορεί να έχω το μωρό όλη ημέρα και χω-
ρίς ωράρια και πρόγραμμα στο στήθος, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι τρώει και σωστά.
Μετά απο επικοινωνία μας που συνεχίζεται μέ-
χρι και σήμερα, κατάλαβε ότι το δεξί μου στή-
θος είχε μεγαλύτερη παραγωγή από το αριστερό 
και το Αγγελάκι μου του είχε προτίμηση, καθώς 
από τη δεξιά πλευρά παρέμενε περισσότερη ώρα 
θηλάζοντας ενεργά. Το πρόβλημα μου ήταν αμ-
φίδρομο. Από τη μία είχα παραγωγή περιορι-
σμένη που χρειαζόταν μεγαλύτερο ερέθισμα για 
να αποδώσει. Από την άλλη είχα ένα μωρό που 
κουραζόταν εύκολα στο στήθος. Συνεπώς το 
μωρό μου δεν έδινε όσο έπρεπε το ερέθισμα 
στο στήθος για περισσότερη παραγωγή με απο-
τέλεσμα η ήδη περιορισμένη παραγωγή μου αντί 
να αυξάνεται, μειώνεται.
Χρονικά ήμουν οριακά να προλάβω τις εξελίξεις 
και να αυξήσω την παραγωγή μου. Έτσι έμαθα 
πολύ γρήγορα για τον επαναγαλακτισμό, για 
το πρωτόκολλο αντλήσεων, τον Newman*, 

τα γαλακταγωγά**, τα θήλαστρα, το SnS και τις 
αποστειρώσεις. Μα πάνω απ’ όλα θα μάθαινα το 
πόση υπομονή, επιμονή και θέληση διέθετα! Η 
Σύμβουλος ποτέ δεν μου είπε πόσο θα κρατού-
σε όλη αυτή η ταλαιπωρία. Δεν με πίεσε ή με άγ-
χωσε για όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Στην 
αρχή μου μίλησε για 5 ημέρες και βλέπουμε. 
Το πρόγραμμα είχε ταυτόχρονη άντληση ανά 
δύο με δυόμιση ώρες για 20 λεπτά κι όσο έβγα-
ζα να το δίνω στο Αγγελάκι μου ως συμπλήρω-
μα. Έτσι και ξεκίνησα αντλώντας μόλις 10-20 
ml ανά άντληση. Πάντα συνέχιζα να βάζω στο 
ενδιάμεσο το Αγγελάκι μου στο στήθος. Της χο-
ρηγούσα και τα λίγα αντλημένα ml με σύριγγα 
και SnS στη συνέχεια, για να αποφύγω όσο μπο-
ρούσα το μπιμπερό. Aντλήσεις, αποστειρώσεις, 
ενδιάμεσα θηλασμό και να θέλω να φάω ή να 
κάνω ντους Ιούλιο μήνα. Δεν μου έφταναν οι 
ώρες της ημέρας. Και το Αγγελάκι μου να κλαί-
ει την ώρα που εγώ έκανα αντλήσεις και να μην 
αντέχω να το ακούω. Και να αντιστέκομαι από 
το να δώσω συμπλήρωμα. Και να κλαίω και να 
καταρρέω και να συνεχίζω. Έκανα όμως υπομο-
νή και το πάλεψα.
Μετά απο 10 μέρες είδα ελάχιστη βελτίωση στην 
παραγωγή μου. Είχα ήδη νοικιάσει νοσοκομει-
ακό θήλαστρο και είχα φτάσει να αντλώ περί-
που 200 ml την ημέρα τα οποία τα χορηγούσα 
ως συμπλήρωμα στη μικρή μου. Το βάρος της 
και οι πάνες της είχαν αρχίσει να βελτιώνονται 
αλλά δεν έφτανε. Η παραγωγή μου έπρεπε να 
αυξηθεί κι άλλο. Τότε ξεκίνησα και το Milkthisle. 
Παράλληλα συνέχιζα τις συνεχείς αντλήσεις και 
τους θηλασμούς.

*Η μητέρα εννοεί τον παιδίατρο Jack Newman που υπάρχει η Συνέντευξή του σε αυτό το τεύχος
** Πριν πάρετε κάποιο γαλακταγωγό επικοινωνήστε με μια Σύμβουλο Θηλασμού LLL, Σύμβουλο Γαλουχίας 
IBCLC ή επαγγελματία υγείας με γνώσεις στον θηλασμό.

Μόλις πέρασε ο πρώτος μήνας πήγα διακοπές μαζί 
με το θήλαστρο, τον αποστειρωτή, τα μπουκάλια 
και τα χάπια μου. Μια ώρα στην παραλία, μια ώρα 
στο δωμάτιο για την καθιερωμένη άντληση. Είχα 
ξεκινήσει ήδη τη δομπεριδόνη και έφτασα τα 300 
ml την ημέρα. Μια εβδομάδα που έλειψα 180 γρ. 
είχε πάρει το Αγγελάκι μου! Ακόμα θυμάμαι με 
πόσο άγχος τη ζύγισα όταν επιστρέψαμε σπίτι 
μας. Σχεδόν τα είχαμε καταφέρει. 
Συνεχίσαμε το πρόγραμμα Αύγουστο και Σε-
πτέμβριο όπου αντλούσα περίπου 450 ml την 
ημέρα, το χορηγούσα στη μικρή μου και παράλ-
ληλα τη θήλαζα. Ένιωθα όμως πλέον έτοιμη να 
χαλαρώσω τους ρυθμούς και άρχισα να μειώνω 
σταδιακά τις αντλήσεις, μία ανά εβδομάδα και 
ενδιάμεσα θηλασμό.
Δύο μήνες ακολούθησα το πρόγραμμα με τις 
αντλήσεις. Άλλους δύο μήνες μου πήρε για να 
τις μειώσω σε 2 την ημέρα. Μέσα Νοέμβρη έκο-
ψα την πρωινή και κάπου τέλος Δεκεμβρίου επέ-
στρεψα το θήλαστρο. Παράλληλα σταμάτησα 
επιτέλους και τις συνεχείς και ψυχοφθόρες κα-
ταγραφές ωρών γευμάτων, αριθμού πανών και 
γραμμαρίων ζυγίσεων. 5 μήνες μετά την πρώτη 
μου εκείνη άντληση, τελικά κατάφερα και τις έκο-
ψα τελείως!
Έχουμε ήδη μπει στις στέρεες τροφές, αλλά αυτό 
δεν μας έχει πτοήσει καθόλου. Το μωρό μου 
θηλάζει ακόμα αρκετές φορές μέσα στην ημέρα 
και θα συνεχίσουμε έτσι. Στο σπίτι, στη γιαγιά, 
στη βόλτα, στον καφέ. Χωρίς κουβαλήματα και 
προετοιμασίες. Είμαι θηλάζουσα μαμά και κατευ-
τυχισμένη. Έχουμε ήδη συμπληρώσει 7,5μήνες 
θηλασμού και συνεχίζουμε ακάθεκτοι!
Τελικά ο θηλασμός είναι το πιο εύκολο πράγμα! 
Και τόσο μα τόσο όμορφο…

Ειρήνη Ορφανού
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Διαβάζοντας κατά καιρούς ιστορίες θηλασμού 
στο περιοδικό σας, έπαιρνα κουράγιο γιατί 

έλεγα ότι συμβαίνουν και αλλού αυτά. Και έβαλα 
κατά κάποιο τρόπο στοίχημα στον εαυτό μου, 
αφού δεν μου πήγαν πολύ εύκολα τα πράγματα. 
Ότι αν έχω «αίσιο τέλος» στην δική μου ιστορία 
θηλασμού θα τη δημοσιεύσω και εγώ! Τα δύο 
συμπεράσματα που έχω βγάλει μέχρι στιγμής 
που το μωρό μου είναι 7 μηνών και συνεχίζω 
ακάθεκτη να θηλάζω είναι ότι αν θέλεις μπορείς 
να θηλάσεις. ‘Όλα τα άλλα πια δεν ισχύουν στην 
εποχή μας, πχ. δεν έχεις πολύ γάλα, το γάλα σου 
δεν είναι θρεπτικό για το μωρό (το άκουσα από 
τη μάνα μου αυτό) και πολλά άλλα που ξέρω ότι 
όσες με διαβάσετε τα έχετε νιώσει στο πετσί 
σας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι, όπως διά-
βασα κάπου, ότι ο θηλασμός είναι ένα παιγνίδι 
αυτοπεποίθησης της μητέρας- γυναίκας. ‘Έχουν 
υπάρξει γυναίκες που από την έξοδό τους από το 
μαιευτήριο δεν πήραν ποτέ γάλα σκόνη στο σπίτι 
σε περίπτωση που δεν έφτανε το γάλα τους. Δυ-
στυχώς δεν υπήρξα μία από αυτές. 
Γέννησα στις 9 Σεπτεμβρίου με καισαρική τομή 
λόγω επιμήκυνσης της εγκυμοσύνης πέραν του 
κανονικού. Δεν είχα κάποιο θέμα με την επιλογή 
της καισαρικής τομής, ούτε με το να θηλάσω μό-
λις γεννήσω. Είχα πάρει δύο σουτιέν θηλασμού 
αλλά πιο πολύ επειδή με βόλευαν κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. 2-3 μέρες μόνο πριν γεννήσω 
είπα στον γυναικολόγο μου ότι θα ήθελα να θη-
λάσω και να μου φέρει το μωρό αμέσως γιατί είχα 
ακούσει ότι είναι πολύ βασικό. ‘Έτσι και έγινε. 
Μου έφερε το μωρό στην ανάνηψη και οι κοπέλες 
εκεί με βοήθησαν να το βάλω στο στήθος. Ήταν 

μαγικό, το να βλέπεις το μωράκι να ξέρει τι πρέπει 
να κάνει ενστικτωδώς. Εκείνη τη στιγμή αποφάσι-
σα ότι θέλω να θηλάσω. ‘Έβλεπα ότι βοηθούσα 
το μωρό μου όχι μόνο με το γάλα αλλά και με την * Κατά την εκτίμηση της μητέρας

επαφή, ότι ηρεμούσε. Είχα ήδη ζητήσει rooming-
in αλλά με την απαραίτητη διευκρίνηση ότι αν δεν 
αντέξω να αλλάξω και να πάω σε δωμάτιο χω-
ρίς το μωρό συνέχεια. Μετά από την επαφή μου 
όμως με το μωρό στην ανάνηψη οριστικοποίησα 
την απόφασή μου να παραμείνω στο δωμάτιο με 
το μωράκι μου συνέχεια μαζί μου. 
Τα πράγματα βέβαια τις επόμενες μέρες δεν πήγαν 
πολύ καλά. Ενώ το στήθος μου γέμισε και σχε-
δόν «πέτρωσε» την τέταρτη μέρα κάνοντας με να 
πονάω πολύ, δεν είδα ούτε μια σταγόνα γάλα για 
να πεισθώ ότι πράγματι έχω γάλα. Και το μωρό 
έχασε το 10% του βάρους του. Την τελευταία 
μέρα ζητούσα βοήθεια από οποιαδήποτε μαία 
περνούσε για να μου δείξει τι κάνω ή τι δεν κάνω 
καλά. Πόναγε τόσο πολύ το στήθος μου και ο 
σύζυγός μου ήταν ο μόνος που με ανακούφιζε 
βάζοντάς μου ζεστές κομπρέσες. Βγαίνοντας από 
το μαιευτήριο μου είπαν ότι το μωρό δεν έχασε 
άλλο βάρος που σημαίνει ότι άρχισε να τρώει από 
μένα. Έτσι πήγαμε σπίτι και άρχισα να εφαρμόζω 
την τακτική όλη μέρα το μωρό στο στήθος χωρίς 
πρόγραμμα και ρολόγια. Μέσα στην απειρία μου 

έβλεπα ότι το μωρό αποκοιμιζόταν συνέχεια στο 
στήθος και φυσικά δεν είχα ιδέα αν έτρωγε ή όχι. 
Φίλη που είχε γεννήσει πριν λίγες μέρες μου είπε 
ότι πρέπει να μετράω βρεγμένες και λερωμένες 
πάνες. ‘Άρχισα λοιπόν να σημειώνω με αγωνία 
τα εξερχόμενα του μωρού. Κάποιες μέρες είχε 
τον απαιτούμενο αριθμό σε λερωμένες πάνες και 
χαιρόμουν. Κάποιες άλλες όχι και απογοητευό-
μουν πάλι. Ήρθε και η ζυγαριά που παραγγείλαμε 
και έπαθα εμμονή. ‘Έφτασα στο σημείο να ζυγί-
σω πριν και μετά από κάποιον, κατά τη γνώμη 
μου, επιτυχημένο θηλασμό, όπου το μωρό δεν 
είχε αποκοιμηθεί, για να δω αν υπήρχε διαφο-
ρά. Γιατί δεν είχα δει ούτε μια σταγόνα γάλα στο 
στήθος μου. Και όσον αφορά στο ουσιώδες που 
ήταν το βάρος του, έπαιρνε πολύ λίγο και φυσικά 
λιγότερο από αυτό που έπρεπε*. 
Όταν πήρα τηλέφωνο τον γυναικολόγο μου και 
του είπα ότι δεν έχω δει γάλα, μου είπε “σου 
κόπηκε”. Αυτή η φράση μου έκοψε τα φτερά. 
Γιατί δεν μπορούσα να δώσω στο μωρό μου το 
καλύτερο, το μητρικό γάλα; Δεν περιγράφεται η 
απογοήτευσή μου. Πριν τα παρατήσω άρχισα να 

Αγαπημένο μου θήλαστρο
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ρωτάω δεξιά και αριστερά, να ψάχνω στο διαδί-
κτυο. Έτσι έμαθα ότι υπάρχουν Σύμβουλοι Θη-
λασμού. Μέχρι όμως να αποφασίσω να ζητήσω 
βοήθεια είχαν περάσει 20 δύσκολες μέρες που το 
μωρό έκλαιγε και όλοι αυτονόητα υποθέταμε ότι 
το μωρό πεινάει. Ένα απόγευμα Κυριακής έκλαιγε 
τόσο πολύ, που πήγε ο άντρας μου σε εφημε-
ρεύον φαρμακείο και πήρε γάλα σκόνη. Τάισε το 
μωρό που φάνηκε ότι ηρέμησε πάρα πολύ. Οι 
τύψεις μου ήταν απερίγραπτες που κατάλαβα ότι 
άφηνα πεινασμένο το μωρό μου. Καλός ο θη-
λασμός αλλά δεν θέλω να ταλαιπωρώ το παιδί 
μου. Μετά από λίγο όμως ξανάρχισε το κλάμα 
και καταλάβαμε ότι τελικά δεν ήταν θέμα πείνας. 
Ακόμα δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν γιατί τελικά 
δεν έκανε κολικούς. Εκτός και αν έκανε για 2-3 
απογεύματα μόνο. 
Τότε αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο τη Σύμβου-
λο Θηλασμού λέγοντάς της ότι είναι επείγον για-
τί ξεκίνησα να του δίνω ξένο γάλα μη θέλοντας 
άλλο να ταλαιπωρώ το παιδί μου. Θέλοντας να 
με βοηθήσει η Σύμβουλος ώστε να μην χρειαστεί 
ξένο γάλα και να αυξηθεί η ροή μου, μου σύστη-
σε να πάρω επαγγελματικό θήλαστρο (ώστε να 
αντλώ και να δίνω το δικό μου γάλα παράλληλα 
με την προσπάθεια αύξησης της ροής μου).Την 
επόμενη το νοίκιασα αλλά απορούσα τι μπορεί 
να κάνει, αφού σταγόνα γάλα δεν είχα δει. Ήθε-
λα να το δοκιμάσω όμως σαν τελευταία λύση, να 
μην πω στον εαυτό μου ότι δεν προσπάθησα για 
το καλύτερο για το παιδί μου. Και πρώτη φορά 
βλέπω να γεμίζω 60ml το μπιμπερό  που το έδω-
σα κατευθείαν στο μωρό. Από την παραγωγή 
στην κατανάλωση κύλησε η ζωή μου τον επόμε-
νο ενάμιση μήνα. Ανά 2 με 3 ώρες αντλήσεις και  
συμπλήρωνα τα απαραίτητα ml για τα γεύματα 
του που αυξάνονταν σε ποσότητα αυξάνοντας 
ανάλογα  και το άγχος μου ότι δεν επαρκούν 

τα ml που έχω αντλήσει. Είχα πάντα βέβαια στο 
ντουλάπι το γάλα σκόνη που είχαμε αγοράσει 
εκείνη την Κυριακή. Ένιωθα καλύτερα έχοντάς 
το για να μην αγχώνομαι με τις ποσότητες των 
αντλήσεων. Το παιγνίδι της αυτοπεποίθησης που 
έλεγα στην αρχή...
Διάβαζα ότι το θήλαστρο δεν είναι ενδεικτικό 
της παραγωγής. 2-3 φορές το στήθος μου «πέ-
τρωσε» σε κάποια σημεία και μόνο βάζοντας το 
μωρό στο στήθος με ανακούφισε παρόλο που 
έκανα εντατικά θήλαστρο εκείνες τις περιόδους 
για να ηρεμήσω. Συνειδητοποίησα ότι πράγματι 
δεν έχει σχέση τι τραβάει το παιδί σε σύγκριση με 
το θήλαστρο. Και κάθε φορά που έλεγα ότι δεν 
φτάνει πλέον το γάλα μου και θα συμπληρώσω 
με ξένο, ερχόταν η επόμενη άντληση που ήταν 
ακριβώς όσο χρειάζονταν οι ολοένα αυξημένες 
ανάγκες για ποσότητες σε γάλα του μωρού. Κά-
που εκεί επισκέφτηκα και τον γυναικολόγο μου 
που εξετάζοντάς με, μου είπε, “Άννα, έχεις γάλα, 
μια χαρά είσαι, κόψε το θήλαστρο, δεν το χρει-
άζεσαι”. Μαγική κουβέντα. Αλλά αν κάτι δεν το 
έχεις πιστέψει από την αρχή συνεχίζεται με όλες 
τις αμφιβολίες, όσο καλά και να πηγαίνει. Ήμουν 
εξαρτημένη από το θήλαστρο να σημειώνω τις 
ποσότητες και να τσεκάρω ώρες καλύτερης πα-
ραγωγής κλπ. 
Στον ενάμιση μήνα, η Σύμβουλος μου είπε να 
αρχίσω να μειώνω σταδιακά το θήλαστρο με 
σκοπό να το κόψω τελείως. Δεν πίστεψα ούτε 
στιγμή ότι θα μπορούσα να χορτάσω το παιδί 
μου χωρίς το θήλαστρο που είχε γίνει η προέ-
κτασή μου.Αναρωτιόμουν πως είναι δυνατόν 
αφού σταγόνα γάλα εκτός του θηλάστρου δεν 
είχα δει.(και ποτέ δεν είδα!ούτε στο στόμα του 
μωρού ούτε στο στήθος μου!μόνο στους εμε-
τούς του αργότερα). Δεν τολμούσα να παρατή-
σω το θήλαστρο. Τα βράδια έβαζα ξυπνητήρι για 
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να βάλω το παιδί στο στήθος πιο συχνά κατόπιν 
σύστασης της Συμβούλου. Πρώτα όμως του έδι-
να μπιμπερό από την ανασφάλειά μου μην τον 
αφήσω νηστικό. Μετά τον έβαζα στο στήθος για 
να χαλαρώσει ( έτσι έλεγα) και στο τέλος έκανα 
και την άντλησή μου για να μην ξεχνάω και τα 
βασικό μου καθήκον. Το καλό είναι ότι το μωρό 
έπαψε να κλαίει το βράδυ που ξυπνούσε, απλά 
στριφογύριζε ανήσυχος δείχνοντας ότι ψάχνει 
και περιμένει κάτι. 
Ένα βράδυ που ήταν πάρα πολύ ανήσυχος και 
άρχισε να κλαίει δεν πρόλαβα να πάω στην κου-
ζίνα να πάρω το μπιμπερό και τον έβαλα στο στή-
θος μήπως χαλάρωνε. Εκεί συνέβη το δεύτερο 
κομβικό σημείο στην δική μου ιστορία. Είδα το 
μωρό να τρώει με ικανοποίηση, να χορταίνει και 
να αποκοιμιέται χορτασμένο. Τι συναίσθημα! 
Κατάλαβα την μαγεία του θηλασμού γιατί μέχρι 
τότε είχα εστιάσει μόνο στα οφέλη του μητρικού 
γάλακτος για το παιδί μου. Έφτιαξα λοιπόν τις νύ-
χτες μου. Έκοψα το θήλαστρο τη νύχτα και επι-
τέλους ξεκουράστηκα γιατί ξυπνούσα μία ή δύο 

φορές για να θηλάσω και μετά ξανακοιμόμουν. 
Τέρμα πια τα κρύα βράδια με το μηχάνημα και τις 
επαναλήψεις στην τηλεόραση. Η Σύμβουλος μου 
είπε πάλι ότι μπορώ να το κόψω τελείως και να το 
ταΐζω απευθείας από στήθος. Πάλι δεν πίστεψα 
ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ας κρατήσω για 
σιγουριά 2 με 3 μπιμπερό τη μέρα από το θή-
λαστρο. Πάλι η ανασφάλεια παρούσα. Γι΄αυτό 
και επιστρέφοντας το επαγγελματικό θήλαστρο, 
αγόρασα ένα φορητό να το έχω πάντα μαζί 
μου!Αποφάσισα όμως να νικήσω τις αμφιβολίες 
μου έστω και για λίγο και να πάω ένα ταξίδι 4 
ημερών με το μωρό χωρίς θήλαστρο!
Και ναι, το μωρό κοιμόταν μια χαρά, φαινόταν 
ικανοποιημένο μετά το γεύμα του κοιτάζοντάς με, 
με αυτό το λατρεμένο βλέμμα της ικανοποίησης! 
Και έκανε κακά του καθημερινά (έκανα τσεκ με τις 
λερωμένες πάνες των πρώτων  ημερών!). Έβα-
λα στην αποθήκη λοιπόν το θήλαστρο...μήπως 
χρειαστεί για το επόμενο παιδί. Αδιόρθωτη!

Άννα Παντελή

Είμαι η Μαίρη, μαμά της Κατερίνας, 29 μηνών! 
Ήθελα πολύ να γίνω μαμά, είχα μια υπέροχη 
εγκυμοσύνη, δεν γνώριζα τι εστί καισαρική, είχα 
διαβάσει μόνο για φυσιολογικό τοκετό και ήμουν 
σίγουρη πως θα θηλάσω γιατί, αυτό θεωρούσα 
φυσιολογικό αλλά, ενημερώθηκα ελάχιστα! Η 
Κατερίνα ήρθε στον κόσμο, όταν ήμουν 25 ετών 
με προγραμματισμένη καισαρική στις 38 βδομά-
δες. Γέννησα σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο της 
Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τον 8ο μήνα κύησης 
δεν είχα πάει στο νοσοκομείο, όταν έγινε αυτό, 
μου είπαν πως δε μπορούν να με αναλάβουν 

για φυσιολογικό τοκετό γιατί, παλαιότερα είχα 
υψηλή μυωπία και είχα κάνει διορθωτικό laser. 
Τους πήγα χαρτί από τον οφθαλμίατρο μου, με 
τα αποτελέσματα της βυθοσκόπησης που μου 
έκανε και ήταν όλα φυσιολογικά αλλά, η απά-
ντηση ήταν η ίδια, πως δεν έπαιρναν το ρίσκο 
να με αναλάβουν! Ο ιδιώτης γυναικολόγος που 
πήγαινα δε μου είχε αναφέρει ποτέ το laser σαν 
λόγο για καισαρική! 
Δυστυχώς πείστηκα πως αυτό ήταν το ασφαλέ-
στερο να κάνω. Δεν φανταζόμουν πόσο μεγάλη 
πληγή θα άφηνε στο κορμί και στην ψυχή μου. 

Ο θηλασμός, τροφή για το σώμα και την ψυχή

Το βράδυ πριν την καισαρική, μας «ενημέρωσε» 
ένας ειδικευόμενος για το θηλασμό. Κάποιες από 
τις συμβουλές του ήταν: «5΄ στο κάθε στήθος», 
«Μην αφήνετε το μωρό να πιπιλάει, το στήθος 
σας, δεν είναι πιπίλα, σας ανήκει»! «Μην τρώτε 
όσπρια, μην τρώτε λαχανικά, προκαλούν κολι-
κούς στο μωρό»! «Κι όσες γεννήσετε με καισα-
ρική, το πιο πιθανό είναι να μην τα καταφέρετε 
με το θηλασμό γιατί, αργεί πολύ να κατέβει το 
γάλα»! Ειδικά αυτό το τελευταίο, με «σκότωσε» 
και ήταν αυτός ο οποίος μου είπε πως η καισαρική 
είναι μονόδρομος! Και πολλές άλλες λανθασμέ-
νες οδηγίες! Μπήκα στο χειρουργείο, μου έκα-
ναν ραχιαία αναισθησία, (ούτε καν επισκληρίδιο 
κάνουν) κι αφού έβγαλαν το μωρό, άκουσα το 
κλάμα της, ένιωσα πως δε μπορώ να αναπνεύσω. 

Κάτι πήγε στραβά με τη ραχιαία αναισθησία και 
τελικά μου έκαναν και ολική νάρκωση. 
Ξύπνησα μετά από 3 ώρες στην αίθουσα ανάνη-
ψης, πανικόβλητη, γιατί δεν ήξερα που βρισκό-
μουν, δεν είχα το μωρό μαζί μου και νόμιζα πως 
κάτι της συνέβη. Με πήγαν ευτυχώς αμέσως στο 
δωμάτιό μου, για να τη δω! Μου απαγόρευσαν 
να κουνηθώ στο ελάχιστο λόγω ραχιαίας αναι-
σθησίας γιατί, θα μου δημιουργούσε πονοκεφά-
λους. Ούτε μια μαία δε φιλοτιμήθηκε να με βοη-
θήσει να βάλω το μωρό στο στήθος την πρώτη 
μέρα! Αντί αυτού, μας δόθηκε ένα χαρτί από τον 
παιδίατρο για τα γεύματα του μωρού, με αναλυ-
τικές οδηγίες για τις αναλογίες τσαγιού-νερού 
(σαν 1ο γεύμα, για να αποβάλει το μηκώνιο!) κι 
έπειτα οι αναλογίες γάλακτος-νερού για τα επό-
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μενα γεύματα! Την 1η μέρα το μωρό δεν τοποθε-
τήθηκε καθόλου στο στήθος, σιτιζόταν μόνο με 
μπουκάλι και ξένο γάλα, το στήθος μου δεν πήρε 
κανένα ερέθισμα. Τη 2η μέρα αφού σηκώθηκα 
και μου έβγαλαν τον καθετήρα, έβαλα το μωρό 
στο στήθος αλλά, δεν «έπιανε» με τίποτα, φώνα-
ζα τις μαίες να με βοηθήσουν, κάποιες είχαν και 
θέληση και λίγες γνώσεις, άλλες δεν είχαν τίποτα 
από τα δύο! Η προϊσταμένη μάλιστα μου έβαλε 
τις φωνές, πως δε μπορούν να ασχολούνται συ-
νέχεια μαζί μου και πως μάλλον δεν έχω θηλή για 
να μην πιάνει το μωρό, όλα αυτά, χωρίς να μ’ έχει 
βοηθήσει ποτέ πριν! Έλεγαν να ρίξω λίγο τσαγά-

κι στη θηλή για να «γλυκαθεί» και να πιάσει. Ο 
γυναικολόγος δε, μόλις του είπα ότι δεν πιάνει 
στήθος μου είπε, “ακόμα δεν έχεις πάρει χάπι να 
κόψεις το γάλα;” 
Την 3η μέρα ήμουν χάλια, ψυχολογικά και σωμα-
τικά, είχε πρηστεί το στήθος μου και πονούσα, 
μου είπαν πως μπορώ να αντλήσω με το νοσο-
κομειακό θήλαστρο και να το πετάω αφού δεν 
ήταν αποστειρωμένο αλλά, μου ήταν αδύνατο 
να πετάξω το πολύτιμο πρωτόγαλα οπότε, πήρα 
ένα χειροκίνητο θήλαστρο της κακιάς ώρας, 
και ξεκίνησα τις αντλήσεις! Δεν είχα ιδέα για το 
τι έπρεπε να κάνω! Αντλούσα και προσπαθού-
σα να βάλω το μωρό στο στήθος αλλά τίποτα, 
η συμβουλή που μου είχαν δώσει οι μαίες στο 
νοσοκομείο, ήταν «άσε το μωρό να πεινάσει για 
να πιάσει»! Φυσικά αφού την άφηνα να πεινά-
σει ήταν πάντα τόσο εκνευρισμένη στο στήθος, 
που ήταν αδύνατο να προσπαθώ πάνω από 5’ 
τη φορά! Με είχε πιάσει εμμονή, έψαχνα συνέ-
χεια στο διαδίκτυο για τις αντλήσεις, τη σύγχυση 
θηλών κι έτσι ξεκίνησα να ακολουθώ το πρωτό-
κολλο αντλήσεων, με ακατάλληλο θήλαστρο, το 
οποίο χαλούσε συνέχεια. Την πρώτη βδομάδα 
έδινα μητρικό και ξένο, κι έπειτα κατάφερα να 
καλύψω τις ανάγκες του μωρού μου. Κάπου στις 
20 μέρες δεν άντεχαν τα χέρια μου γιατί αντλού-
σα περίπου ανά 2 ώρες και με μία ώρα σχεδόν 
διάρκεια άντλησης! Έχανα τις ελπίδες μου για 
φυσιολογικό θηλασμό, οπότε πήρα ένα απλό 
μονό ηλεκτρικό θήλαστρο, πάλι ακατάλληλο για 
τη δουλειά που το ήθελα αλλά τουλάχιστον πιο 
ξεκούραστο! Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή, με 
πολλά «πετρώματα» γιατί δεν ήξερα να αδειάζω 
καλά το στήθος, με πληγωμένες θηλές, νεύρα, 
στεναχώρια κτλ! Είχα απογοητευθεί γιατί έπαιρνα 
την άρνηση του μωρού, σαν απόρριψη, παρό-
λα αυτά συνέχιζα να την βάζω να θηλάσει πριν 
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Η Ομάδα Κρήτης του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος- La 
Leche League Greece εμπνεύστηκε από τις μητέρες και τις 
οικογένειές τους που συμμετέχουν στις Συναντήσεις και 
δημιούργησε ένα διαφορετικό ημερολόγιο για να αποτυπώσει 
την τρυφερή σχέση του θηλασμού. Ένα σημειωματάριο 
που θα κρατά φυλαγμένες όλες εκείνες τις αναμνήσεις που 
θέλουμε να μην σβήσει ο χρόνος. 
Οι μητέρες της Ομάδας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και 
μαζί με τα μωρά, τα νήπια, τα μεγαλύτερα παιδιά ή και τους 
συζύγους τους φωτογραφήθηκαν σε στιγμές χαλάρωσης. 
Όλοι οι συντελεστές προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες 
τους ακολουθώντας την εθελοντική προσφορά του ΣΘΕ-
LLLGR στην οικογένεια που πορεύεται μέσω του 
θηλασμού.
Μέσα από τις εικόνες του ημερολογίου το μήνυμα είναι 
δυνατό. Ο θηλασμός είναι δώρο ζωής που ενισχύει 
ολόκληρη την οικογένεια και δημιουργεί εικόνες για τη 
γενιά που έρχεται ώστε να διατηρήσει την τέχνη του 
θηλασμού.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού 
Ελλάδος – La Leche 
League Greece ευχαριστεί 
θερμά τις μητέρες και 
τις οικογένειες που 
φωτογραφήθηκαν, τους συντελεστές που προσέφεραν εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους αλλά και όλους εκείνους που θέλοντας να 
στηρίξουν το έργο του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος- La Leche 
League Greece και τη διάδοση του μητρικού θηλασμού στη χώρα 
μας ανέλαβαν την υλοποίηση του ημερολογίου. Το ημερολόγιο 
είναι διαθέσιμο σε όλες τις Ομάδες του Συνδέσμου σε όλη την 
Ελλάδα. 

Βίκυ Μπαζούλα Παπαδάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL

Ημερολόγιο Αναμνήσεων

από κάθε τάισμα. Όλη μέρα αντλούσα, τάιζα το 
μωρό, έπλενα-αποστείρωνα μπουκάλια και ξανά 
από την αρχή! Μέχρι περίπου τον 7ο-8ο μήνα 
αντλούσα 8 φορές την ημέρα, είχα γεμίσει ό,τι 
καταψύκτη υπήρχε στο σπίτι, κι έδινα γάλα σε 
άλλα δύο μωράκια. Μείωσα τις αντλήσεις σε 5 
και πολύ αργότερα από το χρόνο τις έκανα 3! 
Αν δεν έκανα τόσες πολλές αντλήσεις, για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα, το πιο πιθανό είναι 
να είχε μειωθεί δραματικά η ποσότητα του γάλα-
κτος, λόγω ακατάλληλου θηλάστρου. 
Έχω περάσει σε φάση αποθηλασμού αλλά τελι-
κά η διακοπή είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι την 
περίμενα! Στη φάση αποθηλασμού που βρισκό-
μαστε, δεν έφτανε το γάλα μου να καλύψει τις 
ανάγκες της κόρης μου κι έτσι, της έδωσα γάλα 
και από μια φίλη μου. 
Ο δρόμος του θηλασμού, δεν είναι δυστυχώς 
εύκολος. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να δια-
βάσουμε πολύ, να ενημερωθούμε, δε μπορούμε 
να τα περιμένουμε όλα από μαίες, γυναικολό-

γους, παιδίατρους γιατί σίγουρα κάποιος από 
αυτούς, αν όχι όλοι, θα μας δώσουν λανθασμέ-
νες συμβουλές που μπορούν να μας οδηγήσουν 
σε πρόωρο αποθηλασμό! Πρέπει να πιστέψουμε 
στον εαυτό μας και στο σώμα μας, το οποίο ήταν 
ικανό να θρέψει ένα μωράκι για εννέα ολόκλη-
ρους μήνες και μπορεί να συνεχίσει για άλλους 
τόσους και τόσους, αφού βγει από την κοιλιά 
μας! Μην επιτρέψετε σε κανέναν να σας πείσει ότι 
είστε ανίκανη να γεννήσετε φυσιολογικά και να 
θηλάσετε! Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, συμ-
βουλευτείτε Σύμβουλο Θηλασμού ή μια θηλά-
ζουσα μαμά! Δεν αντλώ από επιλογή μου, ήταν 
μια λύση ανάγκης προκειμένου να πιει το μωρό 
μου το γάλα μου! Ο μητρικός θηλασμός είναι 
κάτι ανώτερο, υπέροχο, ιερό! Δεν είναι μόνο 
τροφή για το κορμάκι του μωρού, είναι τροφή 
και για την ψυχή του! Εμπιστευτείτε το σώμα σας 
και το ένστικτο σας!

Μαίρη Πίσσα



 Για να είστε από την αρχή κοντά στη φύση…

Θα βρείτε τη μεγαλύτερη συλλογή από οικολογικά προϊόντα: οικολογικές 

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

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

πολλά άλλα… στο:  www.gabi.gr

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

Χοντρική και λιανική διάθεση: www.gabi.gr, info@gabi.gr, τηλ: 2106229885
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Σκοπός του “Sweet Sleep” δεν είναι να υπάρξει 
ακόμα ένα βιβλίο εκπαίδευσης ύπνου στη βι-

βλιοθήκη σας, αλλά να σας βοηθήσει να αφυπνί-
σετε το μητρικό σας ένστικτο με τις πληροφορίες 
που θα διαβάσετε μέσα από έγκυρες έρευνες έτσι 
ώστε να επιλέξετε ένα υγιές, υπεύθυνο “μονοπά-
τι” που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του μωρού 
σας, τις δικές σας και της οικογένειας σας. Μετά 
από τις αναλύσεις των ερευνών και συζητήσεις με 
ειδικούς ερευνητές  δημιουργήθηκαν 7-ξεκάθαρα 
κριτήρια  “Safe Sleep Seven” που απευθύνονται 
στο σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου 
(SIDS) και την ασφυξία*. Τα αποτελέσματα έρχο-
νται να δείξουν ότι τηρώντας αυτά τα 7-κριτήρια 
το ρίσκο του αιφνίδιου θανάτου (SIDS) όταν η 
μητέρα έχει επιλέξει να κοιμάται κοντά στο μωρό 
της δεν είναι μεγαλύτερο απ’ όταν το μωρό κοι-
μάται μόνο του στη κούνια του. Αν συνδυαστούν 
τα 7 κριτήρια του Safe Sleep ο κοινός ύπνος με 
το μωρό μπορεί να είναι ο πιο υγιής διακανονι-
σμός για όλη την οικογένεια! 

Το “Sweet Sleep” εξηγεί ότι ο κοινός ύπνος για 
την θηλάζουσα μητέρα με το μωρό της είναι μια 
φυσιολογική, βιολογική συμπεριφορά. Η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ τους και η ανάγκη που που βι-
ώνει το βρέφος να βρίσκεται σε επαφή με τη μη-
τέρα του υπάρχει από την αρχή του ανθρώπινου 

είδους, σαν αρχέγονο ένστικτο επιβίωσης! Από 
την φύση του ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό 
ον που επιζητεί έντονα τη συνεχή φυσική και σω-
ματική καθησύχαση από αυτούς που αγαπάει!

Τα ανήσυχα βράδια, τα συχνά ξυπνήματα, οι σύ-
ντομοι ύπνοι, ανήκουν όλα μέσα στη φυσιολο-
γία του βρέφους και θεωρούνται φυσιολογικά 
κομμάτια του ανώριμου οργανισμού τους κα-
θώς έτσι είναι «προγραμματισμένα» από τη φύση 
τους να συμπεριφέρονται. Αυτό φυσικά μπορεί 
να γίνει πολύ κουραστικό για τη μητέρα και για 
την υπόλοιπη οικογένεια! Σε αυτό το σημείο έρ-
χεται το “Sweet Sleep” να δώσει προτάσεις και 
λύσεις για όλες τις ηλικίες και στάδια ώστε αυτή η 
φυσιολογική εξέλιξη να γίνει ευκολότερη για όλη 
την οικογένεια. Είναι ένα βιβλίο προτάσεων και 
όχι κανόνων έτσι ώστε κάθε οικογένεια να υιο-
θετήσει το τρόπο που ταιριάζει σε αυτή με βάση 
τις δικές της ανάγκες!

Μέσα στο “Sweet Sleep” θα βρείτε προτάσεις 
από τις πρώτες κιόλας μέρες στο μαιευτήριο, 
τις πρώτες μέρες / μήνες / χρόνια  στο σπίτι, 
αναφορές για τη προσωπική σχέση μητέρας-
συντρόφου, συμβουλές για περιπτώσεις που 
υπάρχει παραπάνω από ένα παιδί στο σπίτι, λύ-
σεις για τη περίοδο που η μητέρα θα χρειαστεί 
να επιστρέψει στην εργασία της αλλά και πώς να 

αντιμετωπίσετε τα επικριτικά σχόλια 
του περίγυρου στο άκουσμα του κοινού ύπνου 
με το μωρό σας!

Γίνεται μια εκτενή ανάλυση για τις μεθόδους 
εκπαίδευσης ύπνου και τι αντίκτυπο έχουν στη 
σωματική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη 
του παιδιού. Τονίζεται ότι όλοι αυτοί οι μέθοδοι 
δεν έχουν επιστημονικό υπόβαθρο καθώς είναι 
βασισμένες σε ανεπαρκείς έρευνες. Η ανάπτυξη 
είναι κάτι το φυσιολογικό και δε χρειάζεται εκ-
παίδευση για να μάθει το μωρό να μπουσουλάει 
ή να περπατάει ή να κοιμηθεί, φτάνει σε αυτό το 
σημείο όσο πιο γρήγορα μπορεί με βάση τη μο-
ναδικότητα του και όταν είναι πραγματικά έτοιμο! 
Με σεβασμό στα συναισθήματα του παιδιού, με 
υπομονή και δίνοντας το χρόνο που του χρειάζε-
ται φτάνει η στιγμή που είναι ώριμο να πορευτεί 

μόνο του, και αυτό γίνεται πά-
ντα στο τέλος! Τα μωρά γεν-
νιούνται ξέροντας για πόσο 
και πως πρέπει να κοιμηθούν 
και δεν ενδιαφέρονται για 
ωράρια και προγράμματα!

Όταν ανταποκρίνεστε στις ανά-
γκες του μωρού σας το βοηθάτε 
να «χτίσει» μια δυνατή, ανεξάρ-
τητη και γεμάτο αγάπη προ-
σωπικότητα, ακριβώς το είδος 
ανθρώπου που θα σας άρεσε 
να έχετε δίπλα σας σαν ενήλικες! 
Χτίζετε μια σχέση εμπιστοσύνης! 
Η αγάπη δεν κακομαθαίνει ποτέ 
το μωρό σας!

Οι μητέρες προστατεύουν τα μωρά τους έχοντας 
τα δίπλα τους ή κοντά τους από τότε που δημι-
ουργήθηκε ζωή! Αμέτρητες γυναίκες το κάνουν 
σε όλο το κόσμο! Φανταστείτε όλες αυτές τις 
γυναίκες και όλα αυτά τα μωρά, να αγκαλιάζο-
νται, να αγγίζονται και να θηλάζουν αυτή ακρι-
βώς τη στιγμή!
Είναι μια εικόνα που έρχεται από το παρελθόν 
και συνεχίζει στο μέλλον και είναι βαθιά ριζωμέ-
νη στα ένστικτα και τη βιολογία των μητέρων και 
των μωρών!

Το “Sweet Sleep” είναι ένα βιβλίο που διαβάζο-
ντας το θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτε-
ρα τις ανάγκες του μωρού σας και με πολύ απλές 
λύσεις ο ύπνος σας θα γίνει πιο γλυκός!

Αλίκη Παναγιωτάκη, 
Σύμβουλος Θηλασμού της LLL

Sweet Sleep
Το “Sweet Sleep” είναι το νέο βιβλίο της La Leche League International που κυκλοφόρησε 
το καλοκαίρι του 2014. Για τη συγγραφή του συνεργάστηκαν η Diane West, η Linda J. Smith 
και η Teressa Pitman και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό! 

*Τα «7 ασφαλή κριτήρια ύπνου» στα ελληνικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος 
http://www.lllgreece.org/enemerotiko-yliko 
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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 λαν-
θασμένη εντύπωση των μητέρων ότι δεν έχουν 
αρκετό γάλα. Στόχος αυτού του άρθρου είναι 
κάθε μητέρα να ενημερωθεί κατάλληλα ώστε 
να μπορεί να θηλάζει χωρίς πόνο καθώς και να 
διακρίνει πότε θα πρέπει να ζητήσει άμεσα βο-
ήθεια! 

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού (La Leche League 
International) ως πρωτοπόρος για πολλές δε-
καετίες ενημερώνει, υποστηρίζει τις μητέρες 
υποστηριζόμενος από την Επιστημονική Eπι-
τροπή Υγείας ώστε να τεκμηριώνονται οι πλη-
ροφορίες που δημοσιεύονται (και στην χώρα 
μας περισσότερο από 25 χρόνια) ώστε σαν βα-
σικό στόχο ο θηλασμός να είναι μια ευχάριστη 
διαδικασία και για την μητέρα και για το μωρό/α 
της. Ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις ιατρικής 
φύσης θα παρατηρήσετε πιο κάτω ότι συστήνε-
ται έγκαιρη εξέταση, καθώς είναι απαραίτητη η 
αντιμετώπιση από τον θεράπων ιατρό.

Γιατί πονάω όταν θηλάζω; 
Τι μπορεί να φταίει; Υπάρχει 

τρόπος να σταματήσει ο πόνος;

Ρω
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τε
 - 

Α
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ντ
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ε

Yπεύθυνη στήλης: Κατερίνα 
Μιχαηλίδου, Σύμβουλος 

Θηλασμού, Ομάδα 
Νοτιοδυτικής Αττικής, 

Πιστοποιημένη Σύμβουλος 
Μητρικού Θηλασμού 
και Γαλουχίας IBCLC, 

Βοηθός Μητρότητας (CPD), 
katerinamich@gmail.com

Μυκητίαση- Candida
Είναι έντονο το φαινόμενο μητέρες να παρουσι-
άζουν μυκητίαση/candida τα τελευταία χρόνια. 
Είναι μια ιατρική κατάσταση του 21ου αιώνα 
που επηρεάζει περίπου το 1/3 του συνολικού 
πληθυσμού όλων των Δυτικών βιομηχανοποι-
ημένων χωρών!
Η Candida είναι η ονομασία ενός μύκητα που 
υπάρχει στους περισσότερους ανθρώπους, 
ο οποίος ελέγχεται από το ανοσολογικό μας 
σύστημα και άπω την βακτηριακή χλωρίδα που 
υπάρχει στο έντερο. Όταν όμως γίνεται μια 
ανισορροπία αλλάζοντας το εσωτερικό περι-
βάλλον, για παράδειγμα μετά από χρήση αντι-
βιοτικών, μειώνονται τα “καλά” βακτήρια που 
βοηθούν στην μείωση του μύκητα και μειώνε-
ται η ανοσολογική αντίδραση αυτή. Το αποτέ-
λεσμα είναι ο μύκητας να αρχίσει να αποικίζει/
εξαπλώνεται στον οργανισμό όπως στις θηλές 
και αλλού.
Η μυκητίαση έχει έναν χαρακτηριστικό πόνο 
σαν καρφιά/γυαλιά στο στήθος και συνεχίζεται 
και μετά τους θηλασμούς. 
Συνήθως, άλλα όχι απαραίτητα, το μωρό μπο-
ρεί να έχει άσπρα στίγματα.
Η μητέρα αρχικά μπορεί να αφαιρέσει ζάχαρη, 
μαγιά, άσπρο αλεύρι που τρέφουν τον μύκητα.

Αν το φαινόμενο επιδεινώνεται χρειάζεται εκτί-
μηση από επαγγελματία υγείας που γνωρίζει 
από θηλασμό ή/και Πιστοποιημένο Σύμβουλο 
Γαλουχίας IBCLC για να λάβει φαρμακευτική 
αγωγή. 

Βακτηριακή επιμόλυνση
Η βακτηριακή λοίμωξη έχει αυξημένες πιθανό-
τητες να εμφανιστεί όταν υπάρχει ανοικτή πληγή 
στην θηλή, όπου μπορεί να αποικιστεί από βα-
κτήρια. Συνήθως ευθύνεται ο Staphylococcus 
aureus αλλά ίσως και Streptoccus. 
Ο πόνος είναι δυνατός σαν «καρφί» συνήθως 
στο στήθος ή/και στην θηλή. Αρκετές φορές η 
πληγή έχει πυώδης έκκριση ενώ υπάρχει και δυ-
σκολία να κλείσει η πληγή.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση της βακτηριακής λοίμω-
ξης προλαμβάνει την εκδήλωση μαστίτιδας.
Μερικοί μέθοδοι αντιμετώπισης είναι η διόρθω-
ση της στάσης θηλασμού και μασάζ στο στήθος 

(Στο προηγούμενο τεύχος του 
Γαλουχώ (τεύχος 17, σελίδα 

18-19) αναφέρθηκαν λόγοι που 
μπορεί η μητέρα να πονάει όπως 

Οίδημα των πρώτων ημερών 
μετά την γέννα (engorgment), 

Οίδημα στην θηλαία άλω, 
Έκζεμα, Ψωρίαση και Σύνδρομο 

raunauld-vasospasm)

Βακτηριακή λοίμωξη
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ενώ θηλάζει το μωρό. Μπορεί η μαμά να αφή-
σει λίγες σταγόνες γάλα να στεγνώσουν στην 
θηλή, να υπάρχει καλός αερισμός της θηλής και 
να την πλένει με φυσιολογικό ορό. 
Αν δεν υπάρχει βελτίωση και επιδεινώνεται η 
λοίμωξη χρειάζεται άμεσα να επικοινωνήσει με 
έναν επαγγελματία υγείας που γνωρίζει από θη-
λασμό ή/και Πιστοποιημένο Σύμβουλο Γαλου-
χίας IBCLC για να λάβει φαρμακευτική αγωγή.

Nipple Blebs- πομφόλυγκα
Παρουσιάζεται συνήθως επάνω σε έναν από 
τους πόρους της θηλής, ως ένα εξόγκωμα – σαν 
φουσκάλα όπου έχει εγκλωβιστεί γάλα κάτω 
από την επιδερμίδα. Η μητέρα αισθάνεται πόνο 
στο συγκεκριμένο σημείο ιδιαίτερα κατά την δι-
άρκεια του θηλασμού.
Η αιτία είναι άγνωστη, αν και θεωρείται ως αι-
τιολογία η τάση κάποιων οργανισμών να ανα-
πτύσσουν σε μεγάλο βαθμό επιθηλιακά κύττα-
ρα ή ενθαρρύνεται η επιθηλιακή ανάπτυξη από 
επιθηλιακό παράγοντα που υπάρχει στο μητρι-

κό γάλα.(Νοble, 1991)
Συνήθως το μωρό βοηθάει να απελευθερωθεί 
ο φραγμένος πόρος, καθώς και ζεστές κομπρέ-
σες με φυσιολογικό ορό πριν τον θηλασμό.
Εφόσον ο πόνος επιμένει επικοινωνήστε με εξι-
δεικευμένο Σύμβουλο Γαλουχίας Πιστοποιημέ-
νο Σύμβουλο Γαλουχίας IBCLC.

Μπλοκαρισμένη κάτω γνάθος του μωρού
Η μητέρα έχει επίμονο πόνο κατά τον θηλασμό 
λόγω έντονης πίεσης απο το μωρό ενώ δεν 
υπάρχει άλλη αιτία.
Με μια φυσική/κολπική γέννα, το μωρό έρχε-
ται στον κόσμο μέσω του γεννητικού σωλήνα 
ο οποίος έχει σπειροειδές σχήμα. Το μωρό 
ενεργώς στρίβει και γυρίζει, ενώ οι συσπάσεις 
το βοηθούν στο να κινείται μέσα στο σωλήνα. 
Γνωρίζουμε σήμερα, ότι η προσπάθεια του μω-
ρού αποτελεί τουλάχιστον το 50% της απαιτού-
μενης κινητήριας δύναμης. Το κεφάλι (το σπίτι 
του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος) και η πλάτη (το σπίτι της σπονδυλικής 
στήλης μαζί και του νευρικού συστήματος), μα-
λάσσονται έντονα, και έτσι λαμβάνουν ισχυρές 
διεγέρσεις, οι οποίες ενεργοποιούν ολόκληρο 
το νευρικό σύστημα. Σε περιπτώσεις όπως της 
γέννας με καισαρική τομή δεν μπορεί να συμβεί 
αυτό παρά ένα μέρος αυτής της διέγερσης. Ή σε 
περίπτωση ενός τοκετού στον οποίο χρησιμο-
ποιείται αναρρόφηση ή λαβίδες, το κεφάλι του 
μωρού εκτίθεται σε έντονη πίεση, και η φυσική 
σπειροειδής κίνηση του μωρού μέσα στο γεν-
νητικό σωλήνα διακόπτεται. Εκτός αυτού, η με-
γάλη πίεση αυτών των εργαλείων στο τρυφερό 
κρανίο του μωρού μπορεί να προκαλέσει πόνο 
(painful tension). Αυτοί οι παράγοντες συντε-
λούν στο να μπλοκάρει η κάτω γνάθος του νεο-
γνού καθώς και σε περιπτώσεις όπως ένας οξύς 

τοκετός.
Η μητέρα μπορεί να βοηθήσει το μωρό με μα-
σάζ, καθώς και να απευθυνθεί σε οστεοπαθη-
τικό. 

Οπισθογναθία
Χρειάζεται εκτίμηση από ειδικό και βοήθεια σε 
σχέση με την κατάλληλη τοποθέτηση στο στή-
θος από Σύμβουλο Θηλασμού. 

Ακατάλληλη χρήση βοηθημάτων
Πολλές φορές η μητέρα αντιμετωπίζει πόνο 
λόγω ακατάλληλης χρήσης βοηθημάτων όπως 

ακατάλληλο μέγεθος χοάνης, και άλλων. Καλό 
είναι πριν η μητέρα επιλέξει κάποιο βοήθημα να 
επικοινωνήσει με Σύμβουλο Θηλασμού ώστε 
να ενημερωθεί κατάλληλα για την σωστή χρήση 
τους.

Ο θηλασμός δεν πονάει. Αν πονάτε αναζητήστε 
υποστήριξη και επικοινωνήστε με Σύμβουλο 
Θηλασμού της La Leche League International, 
Πιστοποιημένο Σύμβουλο Γαλουχίας Πιστοποι-
ημένο Σύμβουλο Γαλουχίας IBCLC, ή επαγγελ-
ματία υγείας που γνωρίζει από θηλασμό.
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Το έργο του Συνδέσμου για το 2014

Χάρη στη θερμή και σταθερή υποστήριξή σας ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος- La Leche 
League Greece από το 1983 που ξεκίνησαν οι 2 πρώτες Σύμβουλοι Θηλασμού, φτάσαμε 
το 2014 σε 36 Συμβούλους και τις 17 Ομάδες σε όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου το 2014, οι Σύμβουλοι Θηλασμού 
παρείχαν υποστήριξη από μητέρα σε μητέρα απαντώντας σε 4.979 τηλέφωνα, έκαναν 76 
επισκέψεις σε σπίτια μητέρων και απάντησαν σε 2.508 ηλεκτρονικά μηνύματα. Στις Συνα-
ντήσεις των Ομάδων του Σ.Θ.Ε συμμετείχαν 2.331 ενήλικες ενώ έγιναν 12 Έκτακτες Συ-
ναντήσεις (Συναντήσεις εμπλουτισμού, Πικνικ, και άλλες) και 4 Παζάρια σε Θεσσαλονίκη, 
Βόλο, Ξάνθη και Σέρρες. Ακόμη, ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος είχε 15 παρουσίες/
εκπροσωπήσεις σε ομιλίες, και άλλες δράσεις.
Το 2014 είχαμε τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσουμε στο Σύνδεσμο νέες Συμβούλους 
Θηλασμού και νέες Ομάδες: την Ζωή Τριανταφυλλίδου στην Ομάδα Θεσσαλονίκης 2 
(πρωινή), την Κωνσταντία Καπετανοπούλου που ξεκίνησε την Ομάδα Κορίνθου, την Ξαν-
θούλα Καραβασίλη στην Ομάδα Θεσσαλονίκης 2 (απογευματινή), την Μαρία Μποβολή 
στην Ομάδα Βόρειας Αθήνας (απογευματινή), και την Αλίκη Παναγιωτάκη που ξεκίνησε την 
Ομάδα Ρεθύμνου στην Κρήτη.
Ακόμη, ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος συνέχισε να υποστηρίζει δύο Κέντρα Πληροφό-
ρησης Θηλασμού σε περιοχές που δεν υπάρχει Σύμβουλος Θηλασμού, στην Σύρο και στην 
Λαμία στα οποία είναι υπεύθυνες μητέρες που ενδιαφέρονται για το θηλασμό.
Με τη δική σας υποστήριξη και παρουσία στις Συναντήσεις μας θα συνεχίσουμε να μετα-
δίδουμε τις σωστές πληροφορίες και να προσφέρουμε την συναισθηματική και κοινωνική 
υποστήριξη που χρειάζεται κάθε μητέρα που θέλει να μεγαλώσει το μωρό της μέσα από το 
θηλασμό.
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 21 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Θηλασμού Ελ-
λάδος- La Leche League Greece, στην Θεσσαλονίκη. Κατόπιν εκλογών το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου Θηλασμού αποτελείται από τις εξής: Σοφία Μαυροπούλου (Πρόεδρο), Μαρία ΝικολαÀδου (Αντι-
πρόεδρο), Άντα Παλαντζιάν (Ταμία), Εύα Δουκάκη (Γραμματέα), μέλη τις Κωνσταντία Καπετανοπούλου, Ελισά-
βετ-Ειρήνη Μιχαηλίδου, Βασιλική Μπαζούλα-Παπαδάκη, Χρυσάνθη Σιβρή, και Ζωή Τριανταφυλλίδου.

Άλλες δράσεις

Την 1 Νοεμβρίου 2014, στα πλαίσια του Εορτασμού της Εβδο-
μάδας Θηλασμού, η Ελισάβετ-Ειρήνη Μιχαηλίδου, Σύμβουλος 
της LLLI, συμμετείχε με ομιλία με θέμα “Θηλασμός: επένδυση 
για μια ζωή” στην Γιορτή Θηλασμού που διοργάνωσε η Ομάδα 
Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Σερρών.

Την 15 Νοεμβρίου 2014, με αφορμή τον Παγκόσμιο Εορτασμό 
της Εβδομάδας Θηλασμού, η Γεωργία Φραγκάκη, Σύμβουλος της LLLI συμμετείχε σε ομιλία για τον “Μακρο-
χρόνιο θηλασμό, έναν στόχο ζωής”, στον ΙΑΝΟ, στην Αθήνα.

Την 11 Ιανουαρίου 2015, η Σύμβουλος Θηλασμού της LLLI Εύα Δουκάκη μίλησε για τη La Leche League, το 
έργο της, καθώς και για το θέμα «Θηλασμός και επιστροφή στην εργασία» στα πλαίσια της ημερίδας για τον 
τοκετό και το θηλασμό με θέμα: «Το δικαίωμα στον τοκετό και στον θηλασμό» που διοργάνωσε η Ομάδα 
Θεσσαλονίκη: Ομάδα Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας. 
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Το παζάρι του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη

Κοκκινοσκουφίτσα, 9 Νοεμβρίου 2014. Φθινοπωρινό Παζάρι του ΣΘΕ-LLL Greece. 
Το πείραμα που έγινε θεσμός. 4 χρόνια συμμετέχω στην οργάνωση του παζαριού. 4 
χρόνια βιώνω τα ίδια συναισθήματα, αλλά και διαφορετικά.
Μετά από 4 χρόνια εμπειρίας, θα τολμήσω να παραλληλίσω την προετοιμασία του 
παζαριού μας με την προετοιμασία ενός τοκετού. Όπως η έγκυος, καθώς προετοιμά-
ζει τον εαυτό της να φέρει με τον καλύτερο τρόπο το παιδί της στον κόσμο, βιώνει 
διάφορα συναισθήματα, έτσι κι εγώ. Πριν το παζάρι, είχα αγωνία: θα τα καταφέρου-
με και φέτος; Θα μπορέσουμε; Μήπως θα είμαι πάλι άρρωστη; Είχα 
ανησυχία: θα βρούμε νέους χορηγούς; Θα δεχθούν οι ηθοποιοί; Κι 
αν δεν έχει καλό καιρό; Θα μας τιμήσει πάλι ο κόσμος; Είχα όμως εν-
θουσιασμό. Έχουμε άλλες 4 εθελόντριες! Φτάσαμε στις 150 χορηγίες 
και προχωρούμε! Είπαν ναι!” Την τελευταία ειδικά εβδομάδα υπήρχε πί-
εση: “πώς θα γίνουν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο; Πάλι τελευταία 
στιγμή μου το λέτε;” Τα 4 παζάρια που ζήσαμε είναι τα 4 παιδιά μας. 
το καθένα με τα δυνατά του σημεία, τις μοναδικές του στιγμές αλλά και 
τα σφάλματα. Η μέρα του παζαριού είναι η μέρα του τοκετού, αλλά... 
στο νησί των λωτοφάγων. Μετά από αυτόν, ξεχνάς κάθε αρνητικό συναίσθημα που μπορεί να είχες πριν και το 
μόνο που αισθάνεσαι είναι χαρά που τα κατάφερες, ολοκλήρωση, συγκίνηση και κυρίως ευτυχία, γιατί όλα τα 
παραπάνω δεν τα έκανες μόνη. Τα μοιράστηκες με άλλες γυναίκες και άντρες με πάθος, στόχους και ικανότητες. 
Και το κυριότερο, αυτά τα συναισθήματα τα μοιράζεσαι με όλον αυτόν τον απίστευτο κόσμο (πάνω από 350 
επισκέπτες φέτος), που μας τιμά με την παρουσία του. Έτσι, η χαρά μας πολλαπλασιάζεται και θέλω να πιστεύω 
πως κυρίως, εμπνέει. Εμπνέει τους νέους και μέλλοντες γονείς να γνωριστούν με τη La Leche League, να προ-
βληματιστούν και να ενημερωθούν, υιοθετώντας μια πιο ενεργητική στάση στη ζωή με τα παιδιά τους. Ωστόσο, 
το φετινό μας παζάρι το ξεχωρίζω, γιατί ο Σύνδεσμος άνοιξε την αγκαλιά του για 1η φορά σε επαγγελματίες, 
μα πάνω από όλα καταπληκτικούς ανθρώπους: την Κατερίνα Μαλισσόβα, τη Στέλλα Παπαϊωάννου, τη Στέλλα 
και το Δημήτρη Κόκαλα και τους εκπροσώπους της motherlove. Τα παιδιά χάρηκαν πολύ με τις δραστηριότητες 
που τους προτείνανε οι πρώτοι δύο, αλλά και οι μεγάλοι με τα βιολογικά προϊόντα του κτήματος και οι έγκυες 
με της Motherlove. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη δημιουργία των παιδιών από πηλό με τη 
βοήθεια πάντα των Hehe-Art : μια γυναίκα που θηλάζει σε φυσικές διαστάσεις.
Η δράση μας δεν θα ήτανε με τίποτε τόσο πετυχημένη, αν δεν την πλαισίωνε το ταλέντο και η ζεστή αγκαλιά του 
Ποιητιτή, η ξεσηκωτική διάθεση της ομάδας του Κρουστόφωνου, αλλά και η γλύκα του Μικρού Βορρά. Ακού-
σαμε λοιπόν για έναν Ποιητιτή, που ρωτάει συνεχώς τι και τι και τι για να μαθαίνει (βίντεο) 
https://www.youtube.com/watch?v=--Vv0OpYJWs, τραγουδήσαμε παραμύθια ανακαλύπτοντας νέες τους δι-
αστάσεις (βίντεο) https://www.youtube.com/watch?v=R5-psJZaGnk και στο τέλος, μάθαμε πως το πιο γλυκό 
ψωμί είναι αυτό που το κερδίζει κανείς με τον ιδρώτα του… ακόμη κι αν είναι βασιλιάς! (βίντεο) 
https://www.youtube.com/watch?v=RpLpGByVcqc
Ήδη όμως, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ξεκίνησα ήδη να αναρωτιέμαι για το επόμενο παζάρι ως άλλος 
ποιητιτής: “του χρόνου... τι;”

Ελένη Παπαδοπούλου, εθελόντρια

Συνάντηση Συμβούλων του Συνδέσμου Θηλασμού-
La Leche League Leader’s Day

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής των Συμβού-
λων και με την ευκαιρία της Συνάντησης μας για την Ετήσια  
Γενική Συνέλευση διοργανώθηκε τριήμερη Συνάντηση των 
Συμβούλων όλης της Ελλάδας  στις 21-23 Φεβρουαρίου 
στη Θεσσαλονίκη, στον φιλόξενο καταπράσινο χώρο της 
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.
Την πρώτη μέρα στο « Leader’s Day’’ παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις βιβλιοθήκες,  τις με-
ταφράσεις, την παρουσία μας στο διαδίκτυο, το Γαλουχώ, τη διοργάνωση παζαριών και άλλων 
εκδηλώσεων, το πλαίσιο συνεργασίας μας με τους IBCLC, τον Κώδικα Εμπορίας υποκατάστα-
των μητρικού γάλακτος, την εκπαίδευση υποψηφίων, το «πακέτο της καινούριας Συμβούλου», 
το συγκεντρωμένο υλικό, δηλαδή,  που θα τη βοηθήσει να οργανώσει τη δουλειά της και άλλα. 
Καλωσορίσαμε με χαρά και συγκίνηση και με την καθιερωμένη πια τελετή υποδοχής τις νέες 
Συμβούλους μας και κόψαμε τη βασιλόπιτά μας. Την επόμενη μέρα ακολούθησε το σεμινάριο 
«Δεξιότητες για μια αποτελεσματική επικοινωνία» που οργάνωσε το Τμήμα Συμβούλων και οι 
καλεσμένες μας από τη La Leche League της Ευρώπης η Nancy Sobier-Maier (από τη Γερμανία) 

και η Shera Lyn Parpia (από την Ιταλία). Βελ-
τιώσαμε και μάθαμε τεχνικές επικοινωνίας, 
ενεργητικής ακρόασης στη συνεργασία μας 
με τις άλλες Συμβούλους, στην επικοινωνία 
μας με τις μαμάδες (όρια, ισχυρά πιστεύω, 
επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, πώς 
να ακούμε με την καρδιά μας).
Την τρίτη μέρα συμμετείχαμε σε ένα  βιωμα-
τικό εργαστήρι αυτογνωσίας και αυτοβελ-
τίωσης με τίτλο : «Ο θυμός που κρύβεται 
μέσα μας». 
Ήταν ένα γεμάτο δημιουργικό τριήμερο 
όπου είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθού-

με ουσιαστικά, να κουβεντιάσουμε για θέματα που αφορούν τις Συναντήσεις, τις Ομάδες μας, 
να μοιραστούμε σκέψεις, απορίες, προβληματισμούς  αλλά και να γνωριστούμε καλύτερα , να 
βρεθούμε πιο κοντά ακόμα και πέρα από τον ρόλο μας στον Σύνδεσμο. Όπως κάθε φορά που 
ανταμώνουμε, αυτό που μένει χαραγμένο μέσα μας είναι κάτι πολύ βαθύτερο και δυνατό: είναι 
η δύναμη και η έμπνευση που αντλούμε από  τη μεγάλη αγκαλιά της La Leche League, η κοινή  
φιλοσοφία  για έναν ομορφότερο κόσμο.

Νατάσα Καψάλη, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL
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Όλες οι μαμάδες που συμμετείχαμε στο παζάρι είμαστε μελή της ομάδας LLL 
Σερρών από τότε που ξεκίνησε και θέλαμε πολύ να πετύχει. Υποστηρίζουμε 
την ομάδα μας σε κάθε της δράση και ξέραμε πολύ καλά ότι θα ήταν μια καλή 
ευκαιρία να τη γνωρίσουν και νέες μαμάδες.  
Το απόγευμα μαζευτήκαμε και περιμέναμε. Ξαφνικά άρχισαν να έρχονται μαμά-
δες συνεχώς. Μαμάδες με νήπια κ μωρά σε καροτσάκια και μάρσιπο. Ο χώρος 
γέμισε από κόσμο και παιδικές φωνές και εμείς απλά κοιταζόμασταν μεταξύ μας 
χαμογελώντας η μια στην άλλη με απορημένο βλέμμα για αυτό που γινόταν 
μπροστά στα μάτια μας. Δεν φανταζόμασταν κάτι τέτοιο. Τα πιτσιρί-
κια μας να παίζουν στα τραπέζια με τις δραστηριότητες, μπαμπάδες 
και μαμάδες διάλεγαν τι τους άρεσε, κάποιοι δοκίμαζαν φαγητά και 
καφέ από το μπουφέ, άλλοι διάλεγαν φρούτα από τον πάγκο που 
φιλοξενούσε ένα κτήμα με βιολογικά λαχανικά. Προσπαθούσαμε 
να υπολογίσουμε πόσα άτομα πέρασαν και δεν γινόταν. Στην εκ-
δήλωση υπήρχε μια συνεχόμενη ροή κόσμου που παρόμοια δεν 
έχουμε δει. Στο Παζάρι μας - το νοιώθαμε ήδη και δικό μας- ήρ-
θαν να το υποστηρίξουν και να βοηθήσουν και Σύμβουλοι απο 
τις Ομάδες Θεσσαλονίκης:  η Εύα, η Ζωή και η Ξανθούλα. Σίγου-
ρα ούτε οι ίδιες περίμεναν μία τέτοια προσέλευση.
Ήταν η LLL και το τι σημαίνει το όνομα αυτό για μας; Ήταν η 
Σύμβουλος που παρά το ότι είναι μόνη της στην περιοχή έχει 
υποστηρίξει τόσες μαμάδες; Ήταν η όλη προηγούμενη γνώση 
από το παζάρι της Θεσσαλονίκης; Ήταν η αγάπη που δώσαμε όλες μαζί για την εκδή-
λωση αυτή; Ίσως και όλα αυτά μαζί να οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως, στο κλείσιμο της βραδιάς 
κάποιες είπαμε μεταξύ μας χαμηλόφωνα “Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο παζάρι στην πόλη μας!” Ελπίζουμε να 
είμαστε διπλά στην ομάδα Σερρών της LLL κάθε χρόνο να βοηθάμε στο Παζάρι της, στις δράσεις της όσο και 
όπως μπορούμε και να καμαρώνουμε για το πώς ανθίζει σαν λουλούδι. 

Οι μητέρες του παζαριού ΣερρώνΤα
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ου Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

του Συνδέσμου Θηλασμού στο Βόλο

Ένα υπέροχο διήμερο περάσαμε το Σάββατο 6 και την 
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή και 
bazaar της Ομάδας του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος 
στον Βόλο! Οι γονείς απολαύσαμε ροφήματα και χρι-
στουγεννιάτικα γλυκά ενώ τα παιδιά έκαναν δημιουργικές 

δραστηριότητες, και όλοι μαζί 
θυμηθήκαμε και τραγουδήσαμε 
χριστουγεννιάτικα! Παράλληλα 
στο χαριστικό παζάρι υπήρχε 
μεγάλη ποικιλία βρεφικών και 
παιδικών ειδών ώστε κάθε ένας 
να βρει αυτό που έψαχνε! Δυο 
μέρες γιορτής, δημιουργίας και 
προσφοράς για τον Σύνδεσμο 
Θηλασμού! 

Το πρώτο παζάρι της La Leche League στις Σέρρες
 
Φέτος έγινε το πρώτο παζάρι της LLL στις Σέρρες το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014. Μέχρι τότε 
γνωρίζαμε μόνο το παζάρι των Ομάδων του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος της Θεσσαλο-
νίκης. Βλέπαμε φωτογραφίες και αναρτήσεις στο ιντερνέτ, ζηλεύαμε και περιμέναμε με ανυπο-
μονησία και τη δική μας σειρά. Έφτασε ο Σεπτέμβρης και κάποιες από τις κοπέλες που θέλαμε 
να βοηθήσουμε πήγαμε στο παζάρι της Θεσσαλονίκης για να το δούμε από κοντά. Αυτό που 
είδαμε ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Μια εκδήλωση με εξαιρετική οργάνωση, φοβερές δράσεις 
και παρά πολύ κόσμο. Πήγαμε με ενθουσιασμό και φύγαμε προβληματισμένες. Από εκείνη τη 
στιγμή και έπειτα σκεπτόμασταν αν η μικρή επαρχιακή μας πόλη θα «σήκωνε» ένα παζάρι, αν 
θα έχει κόσμο, αν θα έχει επιτυχία και τόσα αλλά. Ο πήχης ήταν πολύ ψηλά.
Ήρθε η μέρα του Παζαριού. Ο χώρος που επιλέχτηκε ήταν ένας παιδικός σταθμός στο κέντρο 
της πόλης πολύ προσβάσιμος σε μαμάδες με νήπια και βρέφη σε καροτσάκια. Οι ιδιοκτήτριες 
φιλικότατες και ευγενικές, μας παρείχαν κάθε δυνατή βοήθεια και δέχτηκαν χωρίς δεύτερη 
σκέψη να φιλοξενήσουν την εκδήλωση. Η μια από αυτές μάλιστα θήλασε για χρόνια τις κόρες 
της. Το πρωί πήγαμε στο χώρο να βοηθήσουμε στο καθάρισμα και στο να ταχτοποιηθούν τα 
πράγματα. Ακόμη και εκείνη τη μέρα υπήρχε ένα ερωτηματικό για το πώς θα πάει η εκδήλωση. 
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Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη τους στο Παζάρι 
του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη 
τους παρακάτω:
1. Albus Bakeries
2. Allure, Σουβατζίδου Ευτυχία
3. Ann Beavan
4 APOLA ho.re.ca., Μπρακόπουλος Γιώργος
5. ART TIME, Χατζόπουλος Ιορδάνης
6. ARX PHOTOLAB, Ροδίτου Κυριακή
7. ath.anna.sio Hair Salon
8. Athina Handmade, Λέλεκα Αθηνά
9. Avant Garde, Hair Style Gallery, Αθανασιάδου Ανατολή
10. Bad Boy, Παιδότοπος, Δούκας Νίκος
11. Bread&Tea, Πρασσά Μαρία
12. Colibri handmade baby wear & accessories
13. COSMOFLOOR, Παπαβραμίδης Δημήτρης
14. Dio con Dio, Πάνος Λεωνίδας
15. Dr. Παύλος Παπαγιάννης
16. EFT CENTRE, Καψάλης Κώστας
17. Froutocosmos, Λιούνης Αθανάσιος
18. Glikesanamniseis, Γιαννακίδου Ελένη
19. HandmadeGifts.gr, Ροϊδοδήμου Χρύσα
20. HAPPY FEET, Σαμαρά Ρούλα
21. IT4you, Ντίκος Βασίλειος
22. JEKON - CUT, Κοντοπίδης Ιωάννης
23. Ladybug baby massage, Πένη Χατζηβαλσαμά
24. Le Corps, Τσουφλίδου Δέσποινα
25. Lia’s Homemade Cosmetics, Τζάνη Ευαγγελία
26. Mediterranean Palace Hotel, Χατζηπαράσχη Μαρία
27. melotropio, Κάβουρα Πολύνα
28. Mini Market, Χρυσοχοΐδης Αντώνιος
29. minx, Μαλισσόβα Κατερίνα
30. Motherlove, Τζήκα Αικατερίνη
31. My Hair, Όλγα
32. My little cake, Αμαλία και Αθηνά
33. Oh Baby
34. OPTICON, Παρασκευαΐδης Κώστας
35. Papas Garden, Παππάς Ευάγγελος
36. Parents’ talk, Κόπτση Ι., Πόππη Κρίστη
37. PEEKABOO
38. PHOTOTECH ΕΥΟΣΜΟΥ, Βελέντζα Κυριακή
39. Pizza Mama

40. Plaisir
41. Pomstar
42. Princess, Τσιλπακίδου Χριστίνα
43. Quatro, Ιακωβίδου Φωτεινή
44. Sani Beach Hotel, Ανδρεάδης Ανδρέας
45. Stacy’s Art, Παυλίδου Σταυρούλα
46. The cutting room, Agyriou Danny 
47. Think Fit, Λόλα Δέσποινα
48. Tip to Toe, Καμτσόγλου Λένα
49. tsimasport, Τσίμα Θεοδώρα
50. VIA MODA, Τσαούσογλου Βάσω
51. VIKPLAST, Βικόπουλος
52. Woodstories, Παπαϊωάννου Στέλλα
53. XRTC, Σταύρος
54. Zagori
55. Αβραμίδου Ειρήνη-Αθηνά
56. ΑΘΗΝΑ
57. Αθλητικός Αστέρας, Μολυβίδης Γεώργιος
58. ΑΡΤΥΣΙΣ, Δαγλαρτζής Αντώνης
59. Ασλανίδης Βούλης
60. Βενέτη Μαρία
61. Βιβλιοπωλείο Hippo, Αμβροσιάδης
62. Βιβλιοπωλείο Αρίστος
63. ΒΟΟΚS & TOYS, Αγγελική
64. Γενάρης Ιωάννης, ψυχίατρος
65. Γκαρίπης Θωμάς
66. Γκιζταβίδου Κατερίνα, Κτηνίατρος Α.Π.Θ.
67. Δάλλα Μαρία, Διατροφολόγος
68. Δημιουργίες Χριστίνα
69. Εκλεκτοπωλείο Ελλιάς
70. Ελενίδης
71. Ελληνικόν
72. Ζαχαροπλαστείο ΤΑΣΟΣ (Σταυρούπολη)
73. Ζωή σε Κίνηση, Χατζηβασιλείου Σοφία
74. ΙΧΘΕΙΣ, Χρυσοχοΐδου Χριστίνα
75. Καραγιαννίδου Ευγενία, Διατροφολόγος
76. Καρέσιου Χρύσα
77. Κατασκηνώσεις Καλλύβα
78. Καψάλη Αθηνά
79. Καψάλη Βίκυ
80.  Κέντρο Ξένων Γλωσσών Feel Good, Γκουτλοπούλου 

Αλεξάνδρα

81. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Δημήτριος Κουκουρίκος
82.  Κέντρο Οστεοπαθητικής Φυσιοπαθολογίας, Μουράτης 

Ελευθέριος
83. ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ, Παντελίδου Σουζάνα
84. ΚΙΝΟΥΜΕ, Μαστοροστέριου Στέλλα
85. Κίτρινο, Ψηφίδου Ηρώ
86. Κομμώσεις Ανδρονίκη
87. Κρεοπωλείο «Το Άριστον», Τσιτσιρίγκος Π.
88. Κτήμα Κόκαλα, Δημήτρης και Στέλλα Κόκαλα
89. Λιάκου Φαίδρα
90. Λυρικός Μικρός Πλανήτης, Μελιγκοπούλου Σοφία
91. Μια αγκαλιά δυο φιλιά, Ιωσηφίδης Ηλίας
92. Οβελιστήριο Μίμης
93. Οινολόγος
94. Όπως στα παραμύθια - Page, Κωσταβασίλη Κων/να
95. Παναγιωτίδου Μπέττυ
96. Παππάς Χρήστος
97. Παραμυθούπολη, Πολυμερίδου Μαρίνα
98. Πατσούρου Άννα
99. Περέκ
100. Πετσάνης Χρήστος, Ομοιοπαθητικός
101. Πυθάρι center
102. Ρεϊζόπουλος Νικόλαος
103. Σαμαρά Κορίνα
104. Σελβιαρίδης Κυριάκος
105. Σέσουλα Παντοπωλείον
106. Σκορδέλη Ελένη
107. Σμυρνίδης Άγγελος, ζαχαροπλαστείο
108. Σταύρου Σταυρινή, διαιτολόγος-διατροφολόγος
109. Τάσος Ζαχαροπλαστείο
110. Τερζάκη Κατερίνα
111. Τζήκας
112. Τούλιου Ρία, Βρεφονηπιοκόμος (KIDS PARTY)
113. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
114. Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου Εύη
115. Φ & Φ, Γρηγοριάδης Γρηγόρης
116. Φαρδογιάννη Βίκυ
117. Φαρμακείο Ανδρεάδη
118. Φαρμακείο Αντιγόνη Γκουγλέρη
119. Φαρμακείο Γκέκα Αφροδίτη-Αθηνά & ΣΙΑ
120. Φαρμακείο Ειρ.Κεραμοπούλου - Κων/νος Κόντος
121. Φαρμακείο Κοκκίνη Φωτεινή

122. Φαρμακείο Φίλυρο, Παπαδόπουλος Πέτρος
123. Φαρμακείο Ψαθόπουλος Δημήτρης
124. Φαρμακείο, Μπομπόση Φειδώ
125. Φούρνος Άννα, Καρατζίδου Ερμιόνη
126. Φραντζόλα Αλεξάνδρα
127. ΦΥΤΡΟΝ, Πετσαγγουράκης Μιχάλης
128. Χειροποίητο Κόσμημα, Θεοχαρίδου Πετρούλα
129. Χολέβα Γεωργία (φίλη της Ζωής - Τουρtorial)
130. Χρώματα-Σιδηρικά, Αλεξιάδης Κων/νος

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή τους με δράσεις 
τους:Σκοινί-Κορδόνι, Κρουστόφωνο, Μικρός Βορράς, 
Hehe-Art

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη τους στο Παζάρι 
του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος στον Βόλο τους 
παρακάτω:
1. Παιδικός σταθμός ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
2. Παιδότοπος ΑΜΠΕΜΠΑΜΠΛΟΜ
3. Παιχνίδια ΜΠΙΝΤΑΚΑς
4. Κολυμβητήρια Βόλου και Νέας Ιωνίας
5. Σχολή Μπαλέτου ΠΑΝΑΓΟΥ
6. ΤΥΛΙΞΕ ΤΟ
7. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Δημήτρης Κωνσταντέλος
8. Φαρμακείο Εριφύλης Ρούσσου
9. ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ Βιβλιοπωλείο

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη τους στο Παζάρι 
του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος στις Σέρρες τους 
παρακάτω:
1. Παιδικό Σταθμό “Παιδόκοσμος”
2. minx, Μαλισσόβα Κατερίνα
3. Motherlove, Τζήκα Αικατερίνη
4. Woodstories, Παπαϊωάννου Στέλλα
5. Κτήμα Κόκαλα, Δημήτρης και Στέλλα Κόκαλα

Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους εθελοντές των 
δράσεων καθώς και όλες τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, τις 
φίλες/φίλους του Συνδέσμου Θηλασμού που συνέβαλλαν 
με την παρουσία τους στις δράσεις, στο έργο του 
Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος

Χορηγοί και υποστηρικτές της La Leche League Ελλάδος

I O Y N I Ο Σ  2 0 1 5
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Εκτέλεση:
•  Ξεκινήστε βάζοντας τα γάλατα για 3 ώρες στην 

κατάψυξη. Μην τα ξεχάσετε παραπάνω γιατί 
μετά θα είναι δύσκολο να τα αδειάσετε. 

•  Κατόπιν χτυπήστε τα τρία γάλατα στο μίξερ με 
τα 2 φακελάκια σκόνη σαντιγί.

•  Όταν αφρατέψει το παγωτό και αυξηθεί σε 
όγκο είναι έτοιμο. Δοκιμάστε να βεβαιωθείτε 
ότι έχουν ανακατευτεί καλά όλα τα υλικά. 

•  Σε αυτό το σημείο μπορείτε να το βάλετε στην 
κατάψυξη εάν θέλετε να είναι σκέτο.
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•  Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε μπισκό-
τα κομμένα σε χοντρά κομμάτια και σταγόνες 
σοκολάτας. Για πιο σοκολατένια γεύση βάλτε 
τα μπισκότα που είναι επικαλυμμένα με σοκο-
λάτα. 

•  Επίσης αν θέλετε να κάνετε ατομικά σάντουιτς 
στρώστε σε ένα ορθογώνιο πυρέξ μια στρώ-
ση με μπισκότα πτι-μπέρ το ένα δίπλα στο 
άλλο με την καλή πλευρά τους από κάτω και 
περιχύστε το μείγμα παγωτού πάνω από τα 
μπισκότα. 

•  Τέλος βάλτε από πάνω άλλη μία στρώση μπι-
σκότα με την καλή πλευρά τους από πάνω. 
Βάλτε το παγωτό στην κατάψυξη και όταν πα-
γώσει κόψτε το ακριβώς στο σχήμα του μπι-
σκότου για να βγει σαν σάντουιτς.

Σπιτικό παγωτό με     υλικά Της Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού της LLL, penelope.kar@hotmail.com 

Υλικά:
•  2 κουτιά γάλα 

εβαπορέ
•  1 κουτί γάλα 

ζαχαρούχο
•  1 κουτί στιγμιαία 

σαντιγύ Garni (2 
φακελάκια)

•  Μπισκότα τύπου 
πτι-μπερ ή Μιράντα, 
σκέτα ή με επικάλυψη 
σοκολάτας

•  Σταγόνες σοκολάτας 
γάλακτος

5
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Η Laura Foti-Liverakοs πρώτη φορά διάβασε για την 
La Leche League σε μια εφημερίδα στο Long Island 
της Νέας Υόρκης το 1992. Περιγράφοντας τις πρώτες 
συναντήσεις ανέφερε χαρακτηριστικά: “Οι πρώτες Συ-
ναντήσεις είχαν την αίσθηση ότι ήμουν σπίτι μου!” 
Υπήρχαν προκλήσεις, κυρίως το να ενημερωθούν οι 
έγκυες για την σημαντικότητα των Συναντήσεων ώστε 
να συμμετάσχουν. Το ανέφερε κάθε φορά ώστε οι 
μητέρες να προσκαλέσουν έγκυες γυναίκες στις Συνα-

ντήσεις. Ένας από τους τρόπους ενημέρωσης τότε ήταν να στέλνει email στην Κοι-
νότητα για κάθε Συνάντηση. Πολλές στιγμές συγκίνησης υπήρχαν, ιδιαίτερα όταν 
δάκρυα και γέλια μοιραζόντουσαν στην Ομάδα. “Η αίσθηση το να ακούγεσαι 
και να υποστηρίζεις προσφέροντας ως Σύμβουλος” ήταν μια από τις στιγμές που 
θυμάται έντονα. 

Από τότε άλλαξαν πολλά. Οι Σύμβουλοι συναντιούνται πιο συχνά, οι μητέρες πρέ-
πει να επιστρέψουν στην δουλειά πολύ σύντομα μετά τον τοκετό, οικονομικό άγχος 

στις οικογένειες, μπαμπάδες που εργάζονται στο 
εξωτερικό ενώ η οικογένεια μένει πίσω. Παρό-
λα αυτά, η υποστήριξη και το πάθος μένουν 
τα ίδια... και η μαγεία του να έρχονται κοντά, 
να δένονται μητέρες σε μία Συνάντηση του 
Συνδέσμου Θηλασμού! Και μελλοντικά η οικο-
γένεια της La Leche League που απλώνεται σε 
όλη την Ελλάδα θα γίνει μεγαλύτερη και δυνα-
τότερη.

Η Φλωρεντία Χρυ-
σικού γνώρισε τον 
Σύνδεσμο Θηλασμού 
μέσω της αδερφής της, 
η οποία είχε υποστη-
ριχτεί από Σύμβουλο 
Θηλασμού για να 
θηλάσει την πρόωρη 
κόρη της το καλοκαίρι 

του 1993. Στην πρώτη της Συνάντηση συμμετεί-
χε τον Μάιο του 1994 ενώ ήταν ήταν 8 μηνών 
έγκυος με τον πρώτο της γιο το Μάιο 1994. 
Ζούσε τότε στο Μαρούσι και η Συνάντηση είχε 
γίνει στον Άλιμο, στην Αθήνα, με Συμβούλους 
την Monique και η Sandy (Ιρλανδέζα).
«Το πόσο όμορφα αισθάνθηκα και το πόσο 
πολύ με βοήθησαν να ξεπεράσω δυσκολίες 
που αντιμετώπιζα με το θηλασμό, να  χαρώ το 
μωράκι μου και να αποκτήσω αυτοπεποίθηση 
σαν νέα μητέρα». Στις συναντήσεις γνώρισα μη-
τέρες που πραγματικά χαίρονταν τα παιδιά τους 
και πήρα πολύτιμες  πληροφορίες που διέλυσαν 
του τόσους μύθους που υπήρχαν παντού γύρω.” 

θυμάται από τις πρώτες Συναντήσεις. Επίσης, 
στις Συναντήσεις επικρατούσε ένα πολύ ‘διε-
θνές’ κλίμα, με την Ομάδα τότε να έχει Συμβού-
λους τη Monique (Βελγίδα), Sandy (Ιρλανδέζα) , 
Geesje (Ολλανδέζα) , Fiona (Αγγλίδα) και Debra 
(Αμερικανίδα). “Αυτό μου άρεσε πολύ διότι είχα 
ζήσει για 5 χρόνα στην Αγγλία και ο άντρας μου 
είναι Άγγλος. 
Όταν γνώρισε τον Σύνδεσμο (1994), μόλις είχε 
αναγνωριστεί σαν Ελληνικό Σωματείο – είχε γί-
νει δηλαδή η σύσταση και καταχώριση του πρώ-
του καταστατικού. Σαν αποτέλεσμα, οι προκλή-
σεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή αφορούσαν 
την μετάβαση του Συνδέσμου από μια ομάδα 
γυναικών που αντιπροσώπευε ανεπίσημα τη La 
Leche League International στην Ελλάδα σε ένα 
επίσημο Ελληνικό Σωματείο. Επομένως, η μεγα-
λύτερη πρόκληση ήταν η επαφή με το Ελληνικό 
Δημόσιο/Ελληνικές Αρχές, όπως Νομαρχεία για 
μπλοκάκια αποδείξεων, Εφορία για φορολογι-
κές δηλώσεις και δηλώσεις ΦΠΑ και πάρα πολλά 
άλλα! “Τρέχαμε από την μια υπηρεσία στην άλλη, 
και η Μόνικα και αργότερα η Βίλλυ να οδηγούν! 
Καθώς παντού πηγαίναμε με τα παιδιά μας, μας 
κοίταζαν κάπως, αλλά κάποιες φορές παίρναμε 
και θετικά σχόλια!”
Η Φλωρεντία έγινε Σύμβουλος τον Απρίλιο 
1996 και ήταν η πρώτη Ελληνίδα Σύμβουλος! 
Το μεγάλο της πάθος τον καιρό εκείνο ήταν 
πώς να μοιραστεί το χρυσωρυχείο των πλη-
ροφοριών που είχε στα χέρια του ο Σύνδε-
σμος Θηλασμού με Ελληνίδες μητέρες. Δεν 
ήθελε η γλώσσα να αποτελεί εμπόδιο. “Πίστευα 
και πιστεύω ότι μονάχα όταν οι γυναίκες έχουν 

Πώς ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος La Leche League

Επιμέλεια στήλης: Ελισάβετ Μιχαηλίδου, Σύμβουλος Θηλασμού της LLL
elisabeth_th@yahoo.com

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος- La Leche League Greece, 
ξεκίνησε από μητέρες το 1979. Ανάμεσα στις πρώτες Συμβούλους 

Θηλασμού ήταν η Ann Beavan, η Φλωρεντία Χρυσικού, η Laura 
Liverakos, η Μόνικα Φραγκούλη, Μαργαρίτα Βουλγαροπούλου και 
άλλες. Σε αυτό το άρθρο 3 από τις παραπάνω θα μοιραστούν μαζί 

μας το πώς γνώρισαν την La Leche League, τι θυμούνται έντονα 
από τις πρώτες Συναντήσεις, τι προκλήσεις υπήρχαν τότε και πως 

ξεπεράστηκαν, συγκινητικές στιγμές από την εμπειρία τους ως 
Σύμβουλοι, τι άλλαξε από τις πρώτες Συναντήσεις και τι έμεινε το ίδιο 

και πως βλέπουν το μέλλον του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος.
Γνωρίστε μας, γνωρίστε τες!

La Leche 
League
Greece
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αξιόπιστες πληροφορίες στα χέρια τους μπο-
ρούν πραγματικά να επιλέξουν αν θέλουν να 
θηλάσουν το μωρό τους. Και αν επιλέξουν να 
το κάνουν να έχουν την καλύτερη δυνατή πλη-
ροφόρηση, υποστήριξη και βοήθεια που μπο-
ρούν να πάρουν.” Επομένως, το επόμενο βήμα 
ήταν να μεγαλώσει και να απλωθεί, να αποκτή-
σει ο Σύνδεσμος περισσότερες Συμβούλους και 
να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
μητέρες (στόχος που άλλωστε υπήρχε από την 
αρχή και ακόμα υπάρχει). Με αυτόν το στόχο 
αμέσως μόλις έγινε Σύμβουλος, ξεκίνησε την 
εκπαίδευσή της για να γίνει εκπρόσωπος του 
Τμήματος Προετοιμασίας των Συμβούλων και 
ξεκίνησε να μεταφράζει υλικό προετοιμασίας, 
ούτως ώστε μητέρες να μπορούν να κάνουν την 
προετοιμασίας τους στα Ελληνικά και όχι μονά-
χα στα Αγγλικά όπως ίσχυε μέχρι τότε. Δουλειά 
που συνέχισε να την κάνει και αφού επέστρε-
ψαν στην Αγγλία με την οικογένειά της στα τέλη 
του 1998. “Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή 
που είχα την ευκαιρία να δουλέψω με τόσες 
αξιόλογες γυναίκες και με τις περισσότερες 
από τις τωρινές Συμβούλους στη διάρκεια της 
προετοιμασίας τους.” Παρόλο που ο αριθμός 
των Συμβούλων τα χρόνια εκείνα ήταν μικρός 
υπήρχε πολύ ενθουσιασμός, μεγάλη αμεσότητα/
επαφή μεταξύ των Συμβούλων και αγάπη, όπως 
άλλωστε υπάρχει και τώρα. Όλες βοηθούσαν 
όπου χρειαζόταν και όπως μπορούσαν και η 
Μόνικα με το αυτοκίνητό της.
“Τόσες πολλές όμορφες αναμνήσεις  και συγκι-
νητικές στιγμές από Συναντήσεις, από Συνέδρια, 
από απλές φιλικές επαφές... Με μητέρες, με 
άλλες Συμβούλους... με δάκρυα χαράς, λύπης, 
ανακούφισης... Από που να ξεκινήσω και που να 
τελειώσω!” Είναι μερικές από τις μοναδικές στιγ-
μές που έζησε μέσα στον Σύνδεσμο Θηλασμού. 

“Ακόμα αισθάνομαι με πολύ βαθιά σύνδεση με 
τις άλλες Συμβούλους παρόλο που δεν συνα-
ντιόμαστε πια και με το Σύνδεσμο στην Ελλάδα 
γενικότερα. Η οικογένεια της La Leche League 
έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν 
ξεχνώ ότι η La Leche League άλλαξε πραγμα-
τικά τη ζωή μου: με βοήθησε να γίνω μια κα-
λύτερη μητέρα, μια καλύτερη σύντροφος, μια 
καλύτερη φίλη... ένας καλύτερος άνθρωπος.”
Η Φλωρεντία δεν ζει πλέον στην Ελλάδα αλλά 
με την εμπειρία της σαν Σύμβουλος πια στην Αγ-
γλία, θεωρεί ότι οι Συναντήσεις του Συνδέσμου 
Θηλασμού έχουν ένα διαχρονικό χαρακτήρα 
ακριβώς γιατί αγγίζουν κάτι διαχρονικό: μια 
μητέρα με το μωρό της. ‘Έτσι παρά τον τοπικό 
χαρακτήρα των Συναντήσεων και την προσαρ-
μογή στις αλλαγές της εποχής, οι Συναντήσεις 
στην ουσία τους είναι παντού στον κόσμο ‘οι 
ίδιες’. Ο Σύνδεσμος μεγαλώνει και το μέλλον 
του το βλέπει “λαμπρό”! Παρά τις προκλήσεις και 
τις αλλαγές της εποχής μας, με τους ακόμα πιο 
γρήγορους ρυθμούς, την υπερπροσφορά/υπερ-
φόρτωση των πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
κλπ, οι ανάγκες των μωρών δεν αλλάζουν και οι 
νέες μητέρες έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη 
επαφή, έχουν ανάγκη να περιστοιχίζονται από 
άλλες μητέρες και πάντα θα έχουν την ανάγκη 
αυτή , αλλά και την ενσυναίσθηση και τον σεβα-
σμό που προσφέρουν οι Σύμβουλοι του Συν-
δέσμου Θηλασμού υποστηρίζοντας τες μέσω 
τηλεφωνημάτων, διαδικτυακής επικοινωνίας και 
Συναντήσεων. 

H Ann Beavan, γνώρισε την La Leche League 
από την αδερφή της στην Αγγλία και τα φυλλά-
δια της La Leche League GB που της έδωσαν 
κουράγιο όταν θήλασε το πρώτο της παιδί την 

Κατερίνα, 24 χρό-
ν ω ν  σ ή μ ε ρ α , 
γεννημένη σε μια 
Ελλάδα, που τότε 
ήταν ακόμα λιγότε-
ρο ενθουσιασμένη 
με θέματα θηλα-
σμού από σήμε-
ρα, και πολύ πριν 
ανακαλύψει οτι 

υπήρχε Breastfeeding Resource Center (BRC) 
στην Θεσσαλονίκη και Ομάδες του Συνδέσμου 
Θηλασμού στην Αθήνα.
Στις πρώτες Συναντήσεις είχε πάρα πολύ άγχος 
σαν πρώτη σύμβουλος της La Leche League 
στην Θεσσαλονίκη και η ευθύνη της φαινότανε 
τεράστια. “Στην αρχή ήμασταν λίγες μαμάδες, 
άλλα ένοιωσα ότι είχα πολλά κοινά με αυτές τις 
γυναίκες. Πιστεύω ότι φύγαν από τις συναντή-
σεις έχοντας πάρει πληροφορίες και υποστήριξη 
και θέλοντας να στηρίξουν αυτό που είχα ξεκινή-
σει στη Θεσσαλονίκη το 2002.”
Μία από τις προκλήσεις που υπήρχαν τότε ήταν 
ότι ήταν η μόνη Σύμβουλος της La Leche League 
στη Θεσσαλονίκη και χρειαζόταν επειγόντως 
βοήθεια! Είχε αρκετά τηλέφωνα το μήνα για βο-
ήθεια με τον θηλασμό από μαμάδες και έκανε 
όλες τις δουλειές της ομάδας μόνη της! “Επένδυ-
σα αρκετό από το προσωπικό μου χρόνο, όταν 
τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο, να «εκπαιδεύ-
σω» υποψήφιες για να με βοηθήσουν. Ήθελα 
αυτό το έργο που είχα ξεκινήσει να συνεχιστεί 
για τις μαμάδες της Θεσσαλονίκης.”
Ανάμεσα στις πολλές συγκινητι-
κές και μοναδικές στιγμές, θυμάται 
μερικές πολύ έντονα. “Από τις πιο 
συγκινητικές ήταν με την πρώτη μαμά 
που είχα βοηθήσει με τον επαναγαλα-

κτισμό περίπου 2 μήνες μετά που είχε σταματή-
σει να θηλάζει, και με μαμάδες με πολύ πρόωρα 
μωρά που είχαν καταφέρει να συντηρήσουν την 
παραγωγή τους και έπειτα να θηλάσουν όταν 
βγήκαν από το νοσοκομείο.” Η ευγνωμοσύνη 
και εκτίμηση που της έδειξαν προσωπικά πολλές 
μαμάδες που είχε βοηθήσει από όλη την Ελλάδα 
ήταν επίσης από τις πιο έντονες στιγμές!
Περνώντας τα χρόνια που γινόταν Συναντήσεις 
του Συνδέσμου Θηλασμού, είδε ότι άλλαξε η 
δύναμη και δυναμική της ομάδας, (έγινε σύντομα 
και δεύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη), μοιρά-
στηκε και απλώθηκε η δουλειά, “αλλά θέλω να 
πιστεύω ότι η κοινωνική υπηρεσία, πληροφόρη-
ση, ενθάρρυνση και υποστήριξη που προσφέρα-
με στης μητέρες τότε έχει μείνει το ίδιο σταθερό 
και ποιοτικό σήμερα με το ήθος και ευθύνη που 
έχουν οι σύμβουλοι για να διατηρήσουν την πα-
γκόσμια φήμη της La Leche League.”
Πάντα οι μαμάδες θα θελήσουν να μοιράσουν 
τις εμπειρίες τους, να βρούνε τεκμηριωμένες 
πληροφορίες, ενθάρρυνση και ενδυνάμωση για 
αυτό που κάνουν και να παρατηρήσουν από κο-
ντά την συμπεριφορά άλλων μαμάδων και παι-
διών στο θηλασμό και στην μητρότητα. Παρό-
λο που υπάρχουν σήμερα πολλές διαδικτυακές 
ομάδες και πήγες πληροφοριών για τον θηλα-
σμό, και πλέον πολλοί επαγγελματίες συμβού-
λων γαλουχίας στην Ελλάδα, η La Leche League 
ήταν η πρώτη ομάδα μαμάδων όπου οι γυναίκες 
με τα μωρά και πολλές φορές με τις οικογένειές 
τους συναντιώτουσαν από κοντά και τακτικά για 

να συμπαραστέκονται. “Ελπίζω αυτή την 
δυνατότητα υποστήριξης μητέρα προς 
μητέρα υπο την καθοδήγηση των Συμ-
βουλών Θηλασμού των ομάδων της 
La Leche League Greece να υπάρχει 
για πάντα.”

La Leche 
League
Greece
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Θέλεις να θηλάσεις το μωρό σου;

ΜΠΟΡΕΙΣ+
•   Στην Ελλάδα υπάρχουν 38 Σύμβουλοι Θηλασμού, ειδικά 

εκπαιδευμένες, πρόθυμες να σου προσφέρουν αφιλοκερδώς στήριξη, 

βοήθεια, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες.

•   Υπάρχουν 17 Ομάδες υποστήριξης που οργανώνουν 

Μηνιαίες Συναντήσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, 

στην Κέρκυρα, στην Κόρινθο, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο Κρήτης, στη 

Μυτιλήνη, στην Ξάνθη, στη Δράμα 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:


