
Πώς το φυσικό 
γίνεται δύσκολοΕξαιρετικές περιπτώσεις

Η δύναμη που κρύβει μία
γυναίκα μέσα της!

Τα νέα του Συνδέσμου

Η ανάπτυξη του μωρού
που θηλάζει
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Η γνώση είναι 
δύναμη που διώχνει 

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

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

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

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

Συντακτική επιτροπή: Μυρτώ Χρονάκη, Σοφία Μαυροπούλου, 
smavrop2@otenet.gr

Υπεύθυνη ιστοριών: Κατερίνα Μιχαηλίδου, katerinamich@gmail.com

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

Υπεύθυνη στήλης «συνταγές και διατροφή»: Πηνελόπη 
Καραγκούνη, penelope.kar@hotmail.gr

Υπεύθυνη στήλης «ρωτάτε-απαντάμε»: Κατερίνα Μιχαηλίδου

Υπεύθυνη βιβλιοπαρουσίασης: Σοφία Μαυροπούλου

Υπεύθυνες διορθώσεων: 
Σοφία Μαυροπούλου, Πηνελόπη Καραγκούνη

Υπεύθυνες διαφημίσεων: 
Κατερίνα Μιχαηλίδου, Σοφία Μαυροπούλου 

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

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

Η αποδοχή των διαφημίσεων δεν συνεπάγεται την προώθηση των 
αντίστοιχων προϊόντων από 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.

Τον τελευταίο καιρό ο θηλασμός μοιάζει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Οι αναφορές στον 
Τύπο, στις εφημερίδες και την τηλεόραση, είναι πιο συχνές και πιο θετικές, οι επαγγελματίες υγείας 
που είναι Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας ξεπερνούν τους 60, οι ομάδες υποστήριξης του 
θηλασμού αυξάνονται, από την Κρήτη μέχρι τη Λάρισα και από τη Ρόδο μέχρι τη Ζάκυνθο οι μητέρες 
που θηλάζουν οργανώνουν εκδηλώσεις, συναντήσεις, βιντεοπροβολές, εκδίδουν ημερολόγια και 
CD για το θηλασμό. Όλο και περισσότερες γυναίκες ενημερώνονται και προσπαθούν να θηλάσουν, 
με επιμονή, υπομονή και πάθος.
Ταυτόχρονα όμως παλιοί μύθοι και προκαταλήψεις σχετικά με το θηλασμό συνεχίζουν να 
κυριαρχούν, ακόμη και ανάμεσα σε επαγγελματίες και ειδικούς. Νέες μητέρες παροτρύνονται να 
ακολουθήσουν μία εντελώς περιοριστική διατροφή από την οποία αποκλείονται τα λαχανικά και 
τα όσπρια, σε άλλες προτείνεται η χρήση τεχνητού γάλακτος ως «συμπλήρωμα», είτε λόγω του 
ότι το μωρό είναι πολύ μεγάλο είτε επειδή είναι πολύ μικρό, πολλά μωρά παίρνουν «τσάι» για να 
«καθαρίσει το αίμα» και να αποβληθεί ο ίκτερος, ενώ οι εταιρίες βρεφικού γάλακτος προσπαθούν να 
ελέγξουν την αύξηση των ποσοστών θηλασμού στις κλινικές. Και ο κατάλογος μοιάζει να μην έχει 
τέλος...
Κατά έναν παράδοξο τρόπο, αυτές οι δύο αντικρουόμενες διαδικασίες, η θέληση των μητέρων 
να θηλάσουν και οι αντιδράσεις των «ειδικών» μοιάζουν να συνυπάρχουν και να εντείνονται. Το 
αποτέλεσμα είναι οι αντιφατικές πληροφορίες και συμβουλές, η σύγχυση των μητέρων, η ταλαιπωρία 
των μωρών. 
Σε ένα τέτοιο κλίμα, οι Σύμβουλοι και οι μητέρες-μέλη του Συνδέσμου είναι συχνά μια από τις 
σταθερές πηγές έγκυρης πληροφόρησης και υποστήριξης. Ωστόσο, ο στόχος του Συνδέσμου 
δεν είναι να υποκαταστήσει τους φορείς της περίθαλψης, τις μαίες και τους γιατρούς, αλλά να  
ενδυναμώσει κάθε μητέρα να αναπτύξει το ένστικτο της μητρότητας, να γίνει η ίδια η «ειδικός» για 
το παιδί της! Οι Συναντήσεις, τα βιβλία και τα έντυπα του Συνδέσμου, όπως αυτό το περιοδικό, 
είναι τόποι και πηγές στις οποίες μπορεί να βασιστεί μία νέα μητέρα για την ενημέρωση και τη 
συναισθηματική στήριξή της, αλλά και μέρη όπου θα προσφέρει και η ίδια πληροφορίες και 
υποστήριξη σε άλλες μητέρες μέσα από τη δική της εμπειρία.
Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε και πάλι ιστορίες για το θηλασμό από τις ίδιες τις μητέρες, άλλες 
ευχάριστες και άλλες που αναφέρουν μεγάλες δυσκολίες, όλες όμως συγκινητικές! Επίσης, το 
περιοδικό περιλαμβάνει ένα εκτενές αφιέρωμα στο έργο και στην προσφορά της γυναικολόγου-
μαιευτήρος και Πιστοποιημένης Συμβούλου Γαλουχίας από την Ξάνθη, της Μιλένας Ρούσκοβα, η 
οποία μας «άφησε» τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και ένα επιστημονικό άρθρο για την ανάπτυξη 
των μωρών που θηλάζουν, και φυσικά, τα τελευταία Νέα του Συνδέσμου!

Μυρτώ ΧρονάκηΠ
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Το μήνυμα των καιρών για το θηλασμό είναι θετικό!
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Θηλασμός: ένα δώρο αγάπης που διαρκεί μια ζωή
Θηλασμός: μια επένδυση για όλη την οικογένεια
Θηλασμός: δικαίωμα κάθε μωρού, προνόμιο κάθε μητέρας 
Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού: υποστήριξη μητέρας προς μητέρα (www.llli.org)
http://www.lllgreece.org, τηλ. 210 600 32 49Π
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• Ποιες είμαστε και τι κάνουμε
• Πώς να εγκαταστήσετε το γάλα σας
•  Η πρώτη ανοσοποιητική προστασία του μωρού
•  Πώς θα ξέρετε ότι το υγιές τελειόμηνο μωρό σας 
   παίρνει αρκετό γάλα
• Τα πλεονεκτήματα του θηλασμού
• Είναι καλό μωρό;
• Προετοιμάζοντας τις θηλές
• Ο ρόλος του πατέρα στο θηλασμό
•  Η τοποθέτηση του μωρού στο στήθος
• Πώς να βγάζετε γάλα με το χέρι
• Ο θηλασμός μετά από καισαρική
• Ο θηλασμός των διδύμων
• Ο βρεφικός ίκτερος
• Σύγχυση θηλών
• Πιπίλα ναί ή όχι
• Ερεθισμένες θηλές
• Ερεθισμένα στήθη
•  Όταν μια μητέρα που θηλάζει αρρωστήσει
• Όταν το μωρό κλαίει
•  Πώς να αντιμετωπίσετε μια απεργία θηλασμού
• Αυξάνοντας το γάλα
• Σεξουαλικότητα και θηλασμός
• Γονιμότητα και θηλασμός
• Διατροφή και θηλασμός
• Εργασία και θηλασμός
• Οι πρώτες στερεές τροφές
• Απογαλακτισμός
• Ακόμα θηλάζει; 

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

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

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

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

Οι Σύμβουλοι Θηλασμού είναι πρώτα απ’ όλα μητέρες με πείρα πάνω στο θηλασμό, που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά μέσα 
στον Οργανισμό για να μπορούν να βοηθούν άλλες μητέρες να μάθουν την τέχνη του θηλασμού. Προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους εθελοντικά και εκτός από τις μηνιαίες συναντήσεις δέχονται και τηλεφωνήματα από μητέρες και τις επισκέπτονται 
όταν αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό.
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Oι μητέρες που θηλάζουν
•  Η γέννηση του μικρού μας
•  Πώς το φυσικό γίνεται δύσκολο
•  Η γνώση είναι δύναμη που διώχνει μακριά κάθε 

φόβο

Για τη Μιλένα
•  Το άρθρο είναι αφιερωμένο στη γυναικολόγο- 

μαιευτήρα και Πιστοποιημένη Σύμβουλο Γαλουχίας 
(IBCLC) Μιλένα (Μιλοσλάβα) Ρούζκοβα- Κοσσιάρη 
που «έφυγε» την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Εξαιρετικές περιπτώσεις
• Η δύναμη που κρύβει μία γυναίκα μέσα της!

Ρωτάτε-Απαντάμε
•  Η ανάπτυξη του μωρού που θηλάζει

Τα νέα του Συνδέσμου

Διατροφή και Συνταγές
•  Νηστήσιμο και μη, κέικ κολοκύθας
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Η Μιλένα, στις ποικίλες δραστηριότητες της, 
ερχόταν τακτικά σε επαφή με τις Συμβού-

λους του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος, με 
τις οποίες συνεργαζόταν για τον υποστήριξη 
του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα. 
Η Άντα Παλαντζιάν (Σύμβουλος του Συνδέ-
σμου Θηλασμού από την Αθήνα) και Πιστο-
ποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας, απευθυνόμενη 
στη Μιλένα, την ευχαριστεί για ό,σα έκανε για 
το θηλασμό στην Ελλάδα: «το πολύτιμο έργο 
σου έχει διάρκεια, έχει μέλλον, έχει ζωή και αγ-
γίζει ολόκληρη την κοινωνία μας!»

t  Η Νατάσσα Διάκου (Σύμβουλος Θηλασμού 
από τη Θεσσαλονίκη) επισημαίνει για τη Μιλένα 
πως «άνοιξε νέους δρόμους στην Ελλάδα για 
την προστασία και την υποστήριξη του μητρικού 
θηλασμού».  Γι’ αυτό, συμπληρώνει η Νατάσσα, 
«θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη, θαυμασμό 
και ευγνωμοσύνη».

t Η Νόπη Πετρίδου,(Σύμβουλος Θηλασμού 
και Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας, επί-
σης από τη Θεσσαλονίκη) γράφει ότι γνώρισε 
τη Μιλένα πριν δέκα χρόνια και την είχε συνα-

ντήσει σε διάφορες ημερίδες. Εκτιμά «την επι-
στημονική της κατάρτιση ως γιατρού και ως ένα 
από τα πρώτα άτομα που στήριξαν το θηλασμό 
στην Ελλάδα», αλλά θέλει να σταθεί κυρίως 
«στο χαρακτήρα της: λιγομίλητη, διακριτική πα-
ρουσία, μετριόφρων -υπέρ του δέοντος- όσον 
αφορά το έργο της και την προσφορά της στους 
συναδέλφους της. Φειδωλή στο χρόνο της για 
να εκθέσει τις απόψεις της, χωρίς περιαυτολογί-
ες». Η Νόπη, όπως και όλες οι Σύμβουλοι του 
Συνδέσμου, λυπάται πραγματικά για την απώ-
λεια της.

t Η Νατάσα Καψάλη, Σύμβουλος Θηλασμού 
από τη Θεσσαλονίκη, αποχαιρετά και ευχαριστεί 
τη Μιλένα για τη δύναμη που της έδωσε να αντι-
μετωπίσει την αρρώστια της, τον καρκίνο του 
μαστού, από την οποία έπασχαν και οι δύο: 
«Με τη Μιλένα είχαμε την ίδια πληγή: μια διά-
γνωση που δηλητηρίαζε το κομμάτι μας που 
έθρεψε τα παιδιά μας. Και έπειτα είχαμε το ίδιο 
σημάδι που μας θυμίζει πόση δύναμη έχουμε 
μέσα μας. Έτσι ταυτίστηκα μαζί της όταν πάλευα 
με τις χημειοθεραπείες. Τότε μας έγραφε στο μή-
νυμά της: «Ζω και δουλεύω με την κατεύθυνση 
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Για τη 
Μιλένα

Το 1976 αποφοίτησα από τη Σχολή Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του 
Καρόλου της Πράγας και το 1984 απέκτησα την ειδικότητα του γυναικολόγου–
μαιευτήρα. Στην Τσεχία εργαζόμουν για ένα χρόνο σε μια επαρχιακή πόλη και 
κατόπιν στην Πράγα σε πανεπιστημιακή γυναικολογική κλινική, για περισσότερα 
από 14 χρόνια.
Από το 1988 ζω στην Ελλάδα και μετά την αναγνώριση του πτυχίου και της 
ειδικότητάς μου το 1988, εργαζόμουν για 4 χρόνια ως Επιμελήτρια Β’  στη 
Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κομοτηνής. Το 1997 άνοιξα ιδιωτικό 
ιατρείο στη Ξάνθη, το οποίο και έκλεισα το Νοέμβριο του 2010 λόγω σοβαρού 
προβλήματος υγείας.
Έχω παραστεί σε πάνω από 3.000 τοκετούς σε νοσοκομεία και σε περίπου 50 
τοκετούς κατ’ οίκον συμπεριλαμβανομένων και δύο φυσικών τοκετών μετά από 
καισαρική. Από το Μάιο 1998 μέχρι σήμερα εργάζομαι ως ιατρός γυναικολόγος 
στην πρώην ΝΜΥ ΙΚΑ Ξάνθης. Το 1996 ήμουν μεταξύ των τριών πρώτων 
ατόμων που πιστοποιήθηκαν ως IBCLC στην Ελλάδα, ενώ εκτελούσα τα χρέη 
Συντονίστριας για Ελλάδα και Κύπρο του Διεθνούς Συμβουλίου των Εξεταστών 
των Συμβούλων Γαλουχίας (IBLCE) για περισσότερα από 10 χρόνια. Από το 
1996 ανανεώνω την πιστοποίησή μου κάθε 5 χρόνια.Η τελευταία ανανέωση 
ήταν το 2011.
Είμαι παντρεμένη, και έχω ένα γιο 24 χρονών, 
τον οποίο θήλαζα για περισσότερο από τρία 
χρόνια.

Σε αυτό το τεύχος του περιοδικού γαλουχώ το κύριο άρθρο είναι αφιερωμένο στη γυναικολό-
γο-μαιευτήρα και Πιστοποιημένη Σύμβουλο Γαλουχίας (IBCLC) Μιλένα (Μιλοσλάβα) Ρούζκοβα-
Κοσσιάρη. Η Μιλένα «έφυγε» τα χαράματα της Τρίτης 4 Δεκεμβρίου 2012 στην Πράγα, μετά 
από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Ήταν μία από τις πρώτες υποστηρίκτριες του φυσικού τοκετού 
και του θηλασμού στην Ελλάδα. Η επιστημονική και επαγγελματική της συμβολή σε αυτούς τους 
τομείς συμβάδιζε με την προσωπική φροντίδα και αγάπη που έδειχνε προς τις γυναίκες και με 
τη σεμνότητα και διακριτικότητα που χαρακτήριζε κάθε δραστηριότητά της. Όσες και όσοι την 
γνώρισαν επαγγελματικά και προσωπικά μιλούν για το πόσο εμπλούτισε τη ζωή τους!
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Η Μιλένα όπως όλοι ήθελε να τη φωνάζουν πέθανε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο



τη γνωριμία της με τη Μιλένα, τις εμπειρίες της 
και τη συγκίνηση της από τους τοκετούς στους 
οποίους παρευρέθηκε μαζί της:
«Πριν σχεδόν 10 χρόνια είδα για πρώτη φορά 
τη Μιλένα να κάνει έναν τοκετό σε ένα ιδιωτι-
κό μαιευτήριο της Καβάλας. Ήμουν καινούρια 
στη δουλειά, μόλις είχα αποφοιτήσει. Όταν 
την πρωτοείδα σε μία γέννα, σκέφτηκα... «μα 
τι κάνει;». Τελικά όμως χρειάστηκαν μόνο λίγες 
ώρες κοντά της για να ανοίξει ένα παράθυρο στο 
μυαλό μου... κι από αυτό το παράθυρο όρμη-
σε ένας ήλιος λαμπερός, είδα το φως, είδα την 
αλήθεια! Ό,τι δεν μπόρεσε να μου μάθει το ΤΕΙ 
σε τέσσερα χρόνια μου το έμαθε η Μιλένα σε 
μια βραδιά! Φερόταν στην επίτοκο σαν μαμά... 
τόσο ήρεμη, τόσο γλυκιά! Λίγα λόγια, μιλούσε 
με τα μάτια, η επίτοκος έβλεπε στα μάτια της Μι-
λένας ότι θα τα καταφέρει. Κι ύστερα, μετά τον 
τοκετό... για τη Μιλένα το μωρό ήταν ένας μι-
κρός βασιλιάς! Πόση αγάπη, πόσο σεβασμό του 
έδειχνε! Το άφησε να σκαρφαλώσει στην κοιλιά 
της μητέρας του, να κάνει το «breastcrawl»! Το 
μωρό, αζόριστο και ανεπηρέαστο από φάρμακα 
και χειρισμούς, βρήκε το δρόμο του ολομόνα-
χο για την επιβίωση, την αγκαλιά, το στήθος. Η 
Μιλένα ήταν εκεί, ήρεμη, διακριτική. Αργότερα, 
δεν ήθελε να ακούσει «ευχαριστώ», ήθελε να πει 
«ευχαριστώ» στη μαμά που της επέτρεψε να βρί-
σκεται στον τοκετό της! 
Ο καιρός περνούσε και έτυχε να απολαύσω δύ-
ο-τρεις ακόμη τέτοιους τοκετούς. Η Μιλένα μας 
άφηνε διακριτικά ενημερωτικό υλικό για το θη-
λασμό και επέμενε να φωτίζει τα «συννεφιασμέ-
να» μυαλά μας. Έπειτα έφυγα όμως... 
Αλλά εγώ τώρα ήξερα, ήξερα ποιος είναι ο αλη-
θινός τοκετός, ήξερα το αληθινό του μεγαλείο, 
κατάλαβα τι σημαίνει θαύμα της ζωής κι άρχισα 
να διαβάζω για το θηλασμό. Η Μιλένα ήταν για 

μένα ένας ήλιος. ένας ήλιος καλοκαιρινός, μεγά-
λος, φωτεινός σαν τον ήλιο του Ιούνη. Έδυσε ο 
ήλιος και λυπάμαι τόσο... 
Όμως εκεί στη δύση δεν είναι που σηκώνεται 
ένα ήρεμο γλυκό κύμα, ένα κύμα ανήσυχο που 
το ακούς... σίγουρα το ακούς, δε σε ενοχλεί, 
αλλά θες να το κοιτάξεις! Αυτό το κύμα έγινε η 
Μιλένα, ένα κύμα που αγγίζει όλους εμάς κι άλ-
λους τόσους μετά από εμάς κι άλλους κι άλλους. 
Οι άνθρωποι που αφήνουν κύμα πίσω τους δεν 
πεθαίνουν ποτέ...
Λυπάμαι που δεν ευχαρίστησα ποτέ προσωπικά 
αυτή τη φοβερή γυναίκα. Νομίζω όμως πως θα 
κατάλαβε την ευγνωμοσύνη μου από τα δάκρυα 
που έτρεχαν από τα μάτια μου κάθε φορά που 
έκανε έναν αληθινό τοκετό...»
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‘Πάντα νικήτρια!’». Φύλαγα τα λόγια της αυτά 
κάτω από το μαξιλάρι μου. Πάντα τη θαύμαζα για 
το πάθος της. Τη θυμάμαι πάντα μια ήρεμη δύ-
ναμη αξιοπρέπειας με πολύ λίγα λόγια και πολλή 
σεμνότητα. Σε ευχαριστώ Μιλένα! Τις πολύ δύ-
σκολες ημέρες έχω μέσα στη ψυχή μου τα λόγια 
σου σαν τη μεγαλύτερη αλήθεια: «ακόμη κι αν το 
σώμα μου μού λένε οι γιατροί πως έχει καρκίνο 
εγώ νιώθω μια χαρά, ζω, συνεχίζω να ζω πλή-
ρως και να χαίρομαι τη ζωή μου απέραντα».

t Για τη Δέσποινα Μασάκη, Σύμβουλο Θη-
λασμού από την Ξάνθη, η Μιλένα υπήρξε η ιδα-
νική γιατρός, Σύμβουλος Γαλουχίας, στήριγμα 
και δασκάλα στην τέχνη του θηλασμού και της 
συμπαράστασης στους άλλους ανθρώπους.  
Η Μιλένα είχε υποστηρίξει τη Δέσποινα στην 
προετοιμασία της για να γίνει Σύμβουλος του 
Συνδέσμου Θηλασμού. Η Δέσποινα την απο-
χαιρετά και θυμάται την προσωπικότητα της και 
τη σχέση τους:
«Αντίο Μιλένα!»
Γνωριστήκαμε πριν από εννιά χρόνια στο ιατρείο 
της, όπου είχα πάει να την δω ως γυναικολόγο. 
Ήμουν έγκυος τότε στη πρώτη μου κόρη. Ένιω-
θα ότι μου ταιριάζει η φιλοσοφία της, σαν να την 
ήξερα από παλιά. Συζητούσαμε πολύ ώρα, μου 
αφιέρωνε αρκετό χρόνο. Η βιβλιοθήκη της με 
έκανε να δω έναν άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό, 
μορφωμένο και συνειδητοποιημένο για το έργο 
που εκτελεί. Μου έμαθε να διαλέγω αυτό που 
ταιριάζει σε μένα, έβαζε σπόρους και φυτρώνανε 
λουλούδια! Είχε ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, 
και ένιωσα ότι βρήκα την πηγή μου. Διψούσα για 
γνώση και εκείνη με «πότιζε». Με κάλεσε στα 
μαθήματα θηλασμού, τα οποία ήταν η μοναδική 
που τα έκανε στην Ξάνθη. Ήταν πρωτοπορια-
κή, φιλελεύθερη, επαναστάτρια στον τομέα της. 

Υποστηρίκτρια του φυσικού τοκετού, άνθρωπος 
πάνω απ’ όλα, είχε την τέχνη να σε βοηθάει πολύ 
διακριτικά χωρίς να το περιμένεις. Αλλά όταν 
της ζητούσες βοήθεια δεν το ξεχνούσε, πάντα 
έβρισκε έναν τρόπο να σε βοηθήσει, σαν ένας 
άγγελος πάνω στη γη. Στον πρώτο μου τοκετό 
έσπασαν τα νερά και έμεινε κοντά μου όλο το 
βράδυ. Μετά τη γέννα ήρθε πολλές φορές στο 
σπίτι μου να με βοηθήσει με το θηλασμό. Είχα 
ένα στήριγμα γιατί έλεγε τα κατάλληλα λόγια την 
κατάλληλη στιγμή. έδινε και δεν περίμενε αντάλ-
λαγμα. Δεθήκαμε με τη Μιλένα, το «κλικ» έγινε. 
Υπό την επίβλεψη της αρχίσαμε ομάδα θηλασμού 
όπου συζητούσαμε και εκείνη μας συμπαραστε-
κότανε. Ήτανε δασκάλα, μού έμαθε την ανιδιο-
τελή προσφορά, τη συμπαράσταση, δηλαδή το 
να ακούς τους άλλους. Μάλιστα η συμπαράστα-
ση, μού έλεγε, ήταν για αυτήν η θρησκεία της. 
Ήταν δραστήριος άνθρωπος, πάντα έκανε χόμπυ 
στον ελεύθερο χρόνο της, όπως ραπτική. Έραβε 
τα δικά της ρούχα και μας έδειχνε πως να το κά-
νουμε κι εμείς. Μας αντιμετώπιζε όλους ισότιμα, 
δεν είχε ύφος ότι «εγώ είμαι κάτι ανώτερο από 
εσάς».
Ένα ακόμα πράγμα που μου είπε πριν φύγει από 
κοντά μας «ποτέ να μην συνεργαστείτε με γιατρό 
που δεν σας αγκαλιάζει μετά από μια επέμβαση, 
ή δεν σας αφήνει να τον φωνάζετε με το μικρό 
του όνομα». Εννοούσε δηλαδή ότι τη μεγαλύτε-
ρη αξία την έχει ο άνθρωπος... Πόσο πολύ πλη-
γώθηκε από αυτό το ψυχρό σύστημα που μας 
συνοδεύει από την γέννα μέχρι και το θάνατο!
Καλή μου φίλη, σε ευχαριστώ για όλα όσα μου 
έμαθες!
Καλό σου ταξίδι, θα σε θυμόμαστε πάντα!»

t Η Χρυσή Καλοπίση, μαία και Πιστοποιη-
μένη Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC, περιγράφει 
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t Η Χρυσαυγή Τριανταφυλλίδου, μητέρα 
από την Ξάνθη, μιλά για τη σχέση της με τη Μι-
λένα ως μαιευτήρα και σύμβουλο θηλασμού: 
«Γνώρισα τη Μιλένα πριν από επτά χρόνια στο 
ιατρείο της. Τότε δεν είχα παιδιά. Θυμάμαι ότι 
μου είχε αφιερώσει αρκετό χρόνο για να με 
εξετάσει προσεκτικά και με ιδιαίτερη λεπτότη-
τα. Έπειτα μου έδωσε κάποια φυλλάδια για την 
αναπαραγωγική διαδικασία και μου εξήγησε τις 
λεπτομέρειες με προθυμία και πριν προλάβω να 
το ζητήσω. Αυτό την έκανε να ξεχωρίσει στα 
μάτια μου. Χωρίς να τη γνωρίζω κατάλαβα ότι 
ήταν ξεχωριστή. Έπειτα έφυγα από την πόλη 
και για κάποια χρόνια δεν είχα επαφή μαζί της. 
Μετά από κάποια χρόνια, έχοντας αποκτήσει 
τον πρώτο μου γιο, την επισκέφτηκα πάλι ζη-
τώντας τη στήριξή της ως σύμβουλο θηλασμού. 
Με βοήθησε απλόχερα και με προσκάλεσε να 
παραβρεθώ στις συναντήσεις για γονείς που η 
ίδια οργάνωνε στο ιατρείο της. Κάθε φορά που 
τη συναντούσα ένιωθα πως φωτιζόμουν με τις 
γνώσεις της. Αργότερα, στην δεύτερη εγκυμο-
σύνη μου, είχα αρχίσει να ψάχνω για τον φυσι-
κό τοκετό και αποφάσισα να τηλεφωνήσω στη 
Μιλένα, η οποία δέχτηκε με ενθουσιασμό να 
με συναντήσει για να μιλήσουμε. Από την αρχή 
αγκάλιασε εμένα τον άντρα μου και το παιδί μας, 
φροντίζοντάς μας τον καθένα ξεχωριστά ανάλο-
γα με τις ανάγκες του. Στον άντρα μου έφερνε 
dvd όπου μιλούσαν μπαμπάδες για τον φυσικό 
τοκετό. Στον γιο μου έφερνε παιδικά βιβλία για 
τον τοκετό, καθώς και ένα υπέροχο παιχνίδι 
φτιαγμένο με τα χέρια της. Σε μένα που διψούσα 
για γνώση έδινε βιβλία κι ενημερωτικά φυλλάδια 
για τον φυσικό τοκετό ή για τα μωρά. Τη στιγμή 
εκείνη του τοκετού ήταν εκεί, διακριτική, να με 
στηρίζει μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού γέν-
νησα έχοντας το ένα πόδι μου στον ώμο της. Και 

όλα αυτά τα έκανε όντας άρρωστη. Έβαλε πάνω 
από την υγεία της την επιθυμία μια ξένης γυναίκας 
για φυσικό τοκετό! Όμως αυτό δήλωνε ότι μέχρι 
τέλους έκανε αυτό που αγαπούσε πολύ. Δε θα 
ξεχάσω ακόμη, πως μια μέρα πριν φύγει για το 
τελευταίο της ταξίδι στην Πράγα, πέρασε από το 
σπίτι να αφήσει το τελευταίο μπλουζάκι που είχε 
τυπώσει με την ατάκα ‘Γεννήθηκα στο σπίτι μου’. 
Μας είχε στο μυαλό της μέχρι τέλους, όπως κι 
όλα όσα αγαπούσε. Η Μιλένα, από το λίγο που 
τη γνώρισα, κατάλαβα ότι ήταν πραγματικός «άν-
θρωπος». Δεν θα την ξεχάσω ποτέ... Μιλένα!»

t Η Ειριάννα Χριστοδουλοπούλου, μητέρα 
από την Ξάνθη, θυμάται τη γνωριμία της με τη 
Μιλένα και το πώς τη βοήθησε να γεννήσει και 
να θηλάσει την κόρη της: 
«Η πρώτη μου επαφή με τη Μιλένα Ρούζκοβα 
ήταν όταν έμαθα πως εγκυμονώ το πρώτο μου 
παιδί και πήγα να παρακολουθήσω τα μαθήματα 
θηλασμού που πραγματοποιούσε. Ήταν τόσο δι-
αφορετική και τόσο μπροστά από τους γιατρούς 
που είχα γνωρίσει ως τότε κι όμως δεν μπόρεσα 
να αντιληφθώ πόσο μοναδική ήταν. Χρειάστηκε 
να γνωρίσω από μόνη μου την πραγματικότητα 
του ιατρικού συστήματος, και μετά από μια και-
σαρική τομή, την ξαναβρήκα. Ευτυχώς, για μένα, 
η Μιλένα μπήκε στη ζωή μου και τη φώτισε ολο-
κληρωτικά. Παρακολουθούσα ανελλιπώς συνα-
ντήσεις μαμάδων και προβολές που διοργάνωνε 
και όσο μπορούσα τα μαθήματα θηλασμού. Η 
μητρότητα ήταν η αφορμή για να γνωρίσω τη 
δύναμη της γυναικείας φύσης και να πιστέψω στη 
δική μου. Δίπλα στη Μιλένα μπόρεσα να βρω 
ξανά τον εαυτό μου και με τη στήριξή της, ακόμα 
και σε δύσκολες στιγμές της, κατάφερα να ζήσω 
έναν υπέροχο τοκετό στη θαλπωρή του σπιτιού 
μου. Οι αστείρευτες γνώσεις της με καθοδηγού-

σαν σε κάθε δυσκολία, η μεγαλοσύνη της καρ-
διάς της αγκάλιασε εμένα και την οικογένειά μου 
και μας έδεσε για πάντα μαζί της. Σήμερα θηλάζω 
την δύο χρονών κόρη μου και είμαι πολύ ευτυχής 
που είχα την τύχη να γνωρίσω αυτή την υπέροχη 
γυναίκα που έζησε με τόσο πάθος τη ζωή της και 
πρόσφερε τόσο απλόχερα την καλοσύνη και τις 
γνώσεις της. Μιλένα σε ευχαριστώ για όσα έκα-
νες για μας, η ζωή και η δράση σου μας εμπνέει!

t Η ομάδα του mitrikosthilasmos.com, 
ιστότοπου για τον θηλασμό, αποχαιρετά τη 
Μιλένα: «ήταν μια σπουδαία γυναίκα, πρωτο-
πόρος επιστήμων, μα πάνω από όλα άνθρωπος 
με το ‘Α’ κεφαλαίο!»
 Πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης 4 Δεκεμβρίου 
του 2012 στην Πράγα, η γνωστή και αγαπητή σε 
όλους μαιευτήρας-γυναικολόγος της Ξάνθης και 
υπέρμαχος του μητρικού θηλασμού, Μιλοσλάβα 
(Μιλένα) Ρούζκοβα-Κοσιάρη.
Η είδηση του θανάτου της γέμισε πένθος την 
επιστημονική κοινότητα και όλους όσοι τη γνώ-
ριζαν από κοντά ή μέσα από το έργο της, καθώς 
αποτελούσε φωτεινό παράδειγμα επιστήμονα 
και ανθρώπου.
Δυναμική, γεμάτη πάθος, ευαισθησία, αγάπη για 
τη μητέρα και το παιδί, η Μιλένα αγωνίστηκε για 
να βελτιώσει τις συνθήκες τοκετού και θηλασμού 
στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω της τεράστιο 
έργο. Είναι μεγάλη η απώλεια... 
Τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένειά της, 
στους συγγενείς, φίλους, γνωστούς και συνερ-
γάτες της!
Καλό Ταξίδι Μιλένα, Καλό Παράδεισο!

t Η κ. Δήμητρα Κατάκη, φιλόλογος-
καθηγήτρια και ο Θανάσης Μουσόπουλος, 
ποιητής-συγγραφέας, φίλοι της Μιλένας, την 

αποχαιρετούν με πολλή συγκίνηση από τις 
σελίδες της ηλεκτρονικής εφημερίδας www.
xanthipress.gr. 
Αναφέρουν ότι η Μιλένα «ήταν μία εξαίρετη 
άνθρωπος και γιατρός. Υπηρέτησε από τη θέση 
της γιατρού τις γυναίκες με πνεύμα ολόψυχης 
προσφοράς και ‘λειτούργησε’ ως υποστηρίκτρι-
α-συμπαραστάτρια των γυναικών των λαϊκών 
στρωμάτων, χριστιανών και μουσουλμάνων, σε 
όποιο πόστο κι αν βρέθηκε, έως αυτοθυσίας».
Με απαράμιλλο θάρρος και επιμονή και μέσα σε 
ένα συχνά «εχθρικό» περιβάλλον, η Μιλένα ήταν 
από τους πρώτους που υποστήριξε την ιδέα του 
μητρικού θηλασμού στη χώρα μας. Παρότρυνε 
και ενθάρρυνε τις γυναίκες να θηλάσουν προ-
σφέροντάς τους κάθε αναγκαία επιστημονική 
πληροφόρηση και συναισθηματική υποστήριξη 
γι’ αυτό το σκοπό. Οργάνωσε ομάδες υποστή-
ριξης γυναικών που θηλάζουν, υπήρξε συμμέ-
τοχος και βασική συνδιοργανώτρια στην Ξάνθη 
των Εβδομάδων Μητρικού Θηλασμού, μέσα 
στις οποίες περιλαμβάνεται και ο ταυτόχρονος 
δημόσιος μητρικός θηλασμός.
Πραγματοποίησε πολλές διαλέξεις για το μητρι-
κό θηλασμό και αρθρογράφησε σχετικά. Για την 
προσφορά της στον τομέα αυτό έγινε γνωστή 
και έχει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.
Η Μιλένα ήταν Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβου-
λος Γαλουχίας IBCLC, μέλος του Professional 
Breastfeeding Resource Center Program της 
LLLinternational. Ενέπνευσε τις νέες γυναίκες και 
φεύγοντας από την Ξάνθη φρόντισε να αφήσει 
καινούργιες Πιστοποιημένες Συμβούλους Γαλου-
χίας, δίνοντας έτσι προοπτική στο κίνημα αυτό 
στην πόλη μας.
Υποστήριξε επίσης και την ιδέα του φυσικού το-
κετού στο σπίτι και πολλές γυναίκες, γέννησαν με 
φυσικό τρόπο με την υποστήριξή της στο σπίτι 
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τους ή σε κλινικές. Ήταν μέλος του Σωματείου 
για την Προώθηση του Φυσικού Τοκετού ΕΥ-
ΤΟΚΙΑ.
Με όλη γενικά τη δρστηριότητα της ως γιατρός 
και ως άνθρωπος αγωνίστηκε ανυποχώρητα να 
δώσει στις γυναίκες την ευκαιρία να ανακτήσουν 
τη χαμένη τους δύναμη και εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους.
Στα πλαίσια αυτά στηλίτευσε και την εκμετάλλευ-
ση που υφίστανται οι γυναίκες από το ιατρικό 
σύστημα που τις οδηγεί κατά κόρον στη χώρα 
μας στις καισαρικές τομές. 
Η ισχυρή της θέληση ωστόσο ν’ αλλάξει τον 
κόσμο προς το καλύτερο δεν εκδηλώθηκε μόνο 
μέσα από τον τρόπο που άσκησε το λειτούργη-
μά της αλλά και από τη συνολικότερη στάση και 
δράση της ως πολίτισσας. Είχε οικολογική συ-
νείδηση και εξαιρετικά συνεπή με τη συνείδηση 
αυτή τρόπο ζωής και συμμετείχε δραστήρια σε 
διάφορους συλλόγους .
Ίδρυσε επίσης στην Ξάνθη παράρτημα του “Συλ-
λόγου Ανθρώπινης Επικοινωνίας και Συμπαρά-
στασης”, που στα πλαίσια ενός παγκόσμιου κι-
νήματος έχει ως στόχο την αλλαγή του κόσμου 
για μια πιο δίκαιη και λογική κοινωνία. 
Η ίδια η Μιλένα υπήρξε με όλη τη δράση της ένα 
λαμπρό παράδειγμα αυτού του είδους ανθρώπου 
που είναι το ιδανικό μας. Πολλοί συμπολίτες και 
συμπολίτισσές μας είχαν την τύχη να βρεθούν 
κοντά της μέσα στο κίνημα της ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗΣ και ευεργετήθηκαν ποικιλότροπα οι ίδιοι, οι 
οικογένειές τους και το περιβάλλον τους. Ανά-
μεσά τους τα δέκα τελευταία χρόνια είμαστε και 
μεις.
Για όλους αυτούς τους λόγους η απουσία της μας 
γεμίζει θλίψη και την αποχαιρετούμε με πόνο.
Σ’ ευχαριστούμε, λατρευτή μας Μιλένα. Είμαστε 
περήφανοι που μας εμπιστεύτηκες με τη φιλία 

σου και ευγνώμονες που ευεργέτησες εμάς, την 
οικογένειά μας, την πόλη μας, την πατρίδα μας 
που έκανες πατρίδα σου και την οικουμένη ολό-
κληρη . Θα σε θυμόμαστε και το φωτεινό σου 
παράδειγμα θα μας εμπνέει πάντα.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!
5 Δεκεμβρίου 2012
Δήμητρα Κατάκη – Θανάσης Μουσόπουλος
 
t Οι συνάδελφοι της Μιλένας, οι Πιστο-
ποιημένες/οι Σύμβουλο Γαλουχίας, είχαν την 
καλύτερη γνώμη για αυτήν, όπως αναφέρει 
στο γράμμα της η Ilse Bichler, IBCLC, IBLCE 
(International Board of Lactation Consultant 
Examiners) στην Ευρώπη, Regional Director 
(Διευθύντρια της Περιοχής)

Dear colleagues, 
I need to bring you the sad news that Milena 
Ruzkova-Kosiaris from Greece has passed 
away on 4 December 2012. Milena had been 
suffering from illness for many years, but had 
such a positive attitude that we all thought she 
is going to live forever! 
Milena grew up in the Czech Republic, became 
a gynaecologist, moved to Greece, married and 
has a grown up son. She spoke very fondly of 
her family.
Milena had been IBLCE Country Coordinator 
for Greece and Cyprus from 1996 to 2008. 
She was one of the first two IBCLCs in Greece. 
Milena belonged to the rare species of true 
humans whose first motivation was to enrich 
others and to make the world a warmer place 
by taking action on various issues. She had a 
very gentle manner, paired with lots of patience, 
was professionally on top as a doctor, but waw 

also analytical, strict and would not allow 
others to «chicken out» when it came to the 
wellbeing of women and children.
With patience and dedication she contributed 
with all of her energy to bring about change in 
the areas of birth and breastfeeding in Greece 
and in Cyprus. She also cooperated with me 
trying to motivate colleagues in the Czech 
Republic to study for the IBCLC certification. 
Our first personal meeting had been in May 
2000 in Athens, where we had planned to attend 
a big conference for health professionals. It so 
happened that we were «de-invited» at the last 
minute. We used this as the opportunity to get 
to know each other, to talk and walk, making 
lots of plans for the future.
Often Milena, who lived in Xanthi, in the far 
north east of Greece, travelled all across the 
country to attend conferences to pass on 
information about our credentials/certification. 
She also found the energy and the funds to be 
there at numerous conferences of the European 
Lactation Consultant Association to keep 
herself update and to meet and get ideas and 
inspiration from IBCLC colleagues from other 
countries. She also was one of the motivating 
forces for the formation of GALAXIAS, the 
Greek Association of IBCLCs.
Four years ago she passed on her position of 
IBLCE Country Coordinator to Dr. Anastasia 
Karathanasi, IBCLC. Milena kept on supporting 
candidates and IBCLCs, helped me in setting 
up additional exam sites in Thessaloniki so 
candidates would save funds for travelling 
to Athens. Two years ago one of her wishes 
became true - that IBLCE would offer the IBLCE 
Exam in a Greek translation. Now there are 53 
IBCLCs in Greece and 8 IBCLCs in Cyprus.

So dear Milena, kalo taxidi! You have made 
the world a warmer place, what you have left 
for others is invaluable and will remain for 
all times. I feel fortunate you have been my 
colleague and my friend!
Ευχαριστώ πολύ
Ilse
Also the IBLCE International Office sends 
its sincere condolences to the family and 
colleagues of Dr. Ruzkova, a pioneering IBCLC 
in Greece!
Ilse Bichler IBCLC
IBLCE in Europe
Regional Director

Για όλους αυτούς τους ανθρώπους και για 

όλες τις ομάδες υποστήριξης του θηλασμού 

στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, η 

Μιλένα Ρούσκοβα ήταν μια φωτεινή παρουσία 

η οποία άφησε πίσω της μια μεγάλη κληρονο-

μιά-και την μεγάλη ευθύνη να την συνεχίσου-

με, για τις μητέρες, τα μωρά, τις ανθρώπινες 

σχέσεις...

Η ομάδα σύνταξης του «γαλουχώ»
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Ο μικρός μου γεννήθηκε μετά από μία φυσι-
ολογική εγκυμοσύνη στις 41 εβδομάδες 

με καισαρική τομή. Έτσι τον Μάιο του 2010 
κράτησα το αγοράκι μου για πρώτη φορά στην 
αγκαλιά μου! Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
δεν είχα ακούσει ποτέ για αποκλειστικό θηλα-
σμό και φεύγοντας από το μαιευτήριο ήξερα 
ότι θα θηλάζω και θα δίνω και γάλα σκόνη στο 
παιδί, ειδικά το βράδυ για να κοιμηθώ κι εγώ. 
Όπως όλες οι μαμάδες…

Οι πρώτες δυσκολίες με το μπιμπερό 
και η απόφαση μας να θηλάσει αποκλειστικά
Ο μικρός άρχισε όμως να μπερδεύεται ανάμεσα 
στο στήθος και στο μπιμπερό, δεν ήξερε πώς να 
κλείσει το στοματάκι του, έκλαιγε χωρίς να ξέρω 
τί να κάνω. Ώσπου την 8η μέρα πηγαίνοντας 
στον γυναικολόγο συνάντησα μία φίλη που 
έκανε αποκλειστικό θηλασμό στην κορούλα της, 
μου μίλησε για τα οφέλη στη μητέρα και στο 
παιδί και την ευκολία του αποκλειστικού θηλα-
σμού και μου έδωσε το τηλέφωνο της Κατερί-
νας. Μέχρι τότε δεν είχα ακούσει ποτέ για το τί 
επάγγελμα κάνει μία πιστοποιημένη1 σύμβουλος 
γαλουχίας.
Αυτό ήταν. Την ευγνωμονώ και τη φίλη μου και 

την Κατερίνα μέχρι σήμερα που ο μικρός μου 
είναι δύο ετών και είμαι σίγουρη πώς θα συνε-
χίσω να κάνω το ίδιο όσο θα μεγαλώνει ο γιός 
μας. Παρόλο που δεν θα πίνει πια γάλα από τη 
μητέρα του εμείς θα γευόμαστε τα οφέλη του 
αποκλειστικού θηλασμού, στη συναισθηματική 
διανοητική του ανάπτυξη, στην υγεία του, στην 
υγεία μου. Ο αποκλειστικός θηλασμός ήτανε μία 
απόφαση που πήραμε από κοινού με τον σύζυ-
γο μου. Χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση, την 

ενθάρρυνση και την υπομονή του δεν θα τα είχα 
καταφέρει μέχρι σήμερα.

Η γνωριμία με τη σύμβουλο γαλουχίας 
και οι οδηγίες της
Όταν ήρθε η Κατερίνα στο σπίτι την 10η ημέρα 
οι οδηγίες που μας έδωσε ήταν απλές. «Όσο 
περισσότερο γάλα ζητήσει το παιδί από το στή-

θος, τόσο περισσότερο θα κατεβάσει ο οργα-
νισμός. Αν το παιδί αντί για στήθος πιει σκόνη, 
τότε ο οργανισμός θα κατεβάσει λιγότερο».
 Έτσι πρώτα απ’ όλα σταματήσαμε να δίνουμε 
γάλα σκόνη το βράδυ, γιατί αυτό ήταν ότι χειρό-
τερο για το δικό μου γάλα. Η γαλουχία εδραιώ-
νεται στις πρώτες 40 μέρες και ο αγώνας για να 

κατεβεί όσο περισσότερο γάλα γίνεται κερδίζε-
ται τότε. Και ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Αν 
συνέχιζα να δίνω σκόνη το βράδυ το γάλα θα 
λιγόστευε σταδιακά και στους 3 μήνες απλά θα 
έλεγα «δεν έχω πολύ γάλα…». 

Ο βραδινός ύπνος
Για να μπορώ να κοιμάμαι ενδιάμεσα στους βρα-
δινούς θηλασμούς πήραμε ένα κρεβατάκι στο 
οποίο αφού κατεβάσαμε το πλαϊνό κάγκελο το 
ενώσαμε με το δικό μας. Με τον τρόπο αυτό το 
μωρό έτρωγε όταν χρειαζόταν κατά τη διάρκεια 
της νύχτας χωρίς να το ξυπνάω βγάζοντας και 
βάζοντας το στην κούνια. Απλά μετακινούσα το 
σώμα μου δίπλα του και ακουμπούσα σε δύο 
μαξιλάρια.
Μέσα στην ημέρα μετά τους θηλασμούς, αντλού-
σα πάντα με το θήλαστρο για να μπορέσει ο ορ-
γανισμός μου να κατεβάσει περισσότερο γάλα. 
Πρόσεχα τη διατροφή μου χωρίς να στερούμαι 
πολλά πράγματα και έπαιρνα και τα κατάλληλα 
βότανα γαλουχίας.

Οι πρώτες βόλτες και τα ταξίδια
Οι πρώτες 15 μέρες πέρασαν με αυστηρή πει-
θαρχία. Η βόλτα με το καρότσι αποδείχτηκε 
πολύ δύσκολη και στην πόλη και στην εξοχή, 
ώσπου μία φίλη μου έκανε δώρο έναν μάρσιπο 

Οι μητέρες 
που θηλάζουν 

Ο θηλασμός είναι ότι πιο απολαυστικό, 
ωφέλιμο, εύκολο 
και οικονομικό για τη μητέρα 
και το παιδί.

1Τονίζω το πιστοποιημένη. Όπως επιλέγουμε για γυναικολόγο κάποιον που έχει σπουδάσει και όχι κάποιον 
«κομπογιαννίτη», το ίδιο σημαντικό είναι να επιλέξουμε μία διεθνώς πιστοποιημένη σύμβουλο.

Η γέννηση του μικρού μας



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!
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αγκαλιάς καλοκαιρινό από δροσερό ύφασμα για 
να μην ιδρώνει το μωράκι.
Από τότε ξεκίνησαν οι βόλτες μας, μικρές στην 
αρχή, αργότερα μεγάλες και στους 3 μήνες τα τα-
ξίδια με το αεροπλάνο. Ο μικρός ένιωθε ασφά-
λεια επάνω στη μαμά του, μπορούσε να θηλάζει 
όποτε και όπου ήθελε. Στα δημόσια μέρη τον 
κάλυπτα με την «ουρά» του μάρσιπου.

Η εδραίωση της γαλουχίας
Ώσπου κάποιο μέρα την 6η ή την 7η εβδομάδα 
ο μικρός μου θήλασε για λίγα λεπτά, μετά σταμά-
τησε και κάθισε ήσυχος στην αγκαλιά μου. Ανη-
σύχησα ότι κάτι συμβαίνει, μήπως δεν τρέφεται 
πια σωστά. Μέχρι τώρα μετρούσαμε το βάρος 
του κάθε εβδομάδα και ήτανε στην επάνω κλί-
μακα. Η Κατερίνα στο τηλέφωνο με ενημέρωσε 
ότι αυτό ήταν, η γαλουχία είχε εδραιωθεί και τα 
γεύματα του πια θα ήταν μικρότερα σε διάρκεια 
καθώς ο οργανισμός θα έφτιαχνε το γάλα τη 
στιγμή που το μωρό θα το ζητούσε!
Οι βόλτες μας έγιναν μεγαλύτερες, πηγαίναμε με 
τον μάρσιπο παντού μαζί. Στους 3 μήνες κάναμε 
και το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Πηγαίναμε 
παντού χωρίς να κουβαλάμε μπουκάλια, σκόνες, 
αποστειρωτές και πιπίλες. Μόνο εμείς, το μωρό 
μας και ο μάρσιπος. 
Αξίζει να υπολογίσει κάποιος πόσο είναι το κό-
στος σε μία οικογένεια από το γάλα σκόνη που 
θα πιει ένα μωρό μόνο τους πρώτους 6 μήνες 
της ζωής του…
Για τις φορές που θέλαμε να βγούμε οι δυό μας 
μάζευα γάλα με το θήλαστρο, το έβαζα στο ψυ-
γείο ή στην κατάψυξη και του το έδινε η γιαγιά 
του όταν έλειπα.
Στον 7ο μήνα που ξεκίνησε τις τροφές πάλι 
ακολούθησα τις οδηγίες της συμβούλου για να 
μην μειωθεί η ποσότητα του δικού μου γάλα-

κτος αφού ο μικρός θα χόρταινε και με άλλες 
τροφές.

Απογαλακτισμός
Σήμερα είναι δύο χρονών και έχουμε αρχίσει 
σταδιακά τον απογαλακτισμό. 
Δεν καταλάβαμε πότε το παιδί μας έβγαλε δό-
ντια, γιατί ο θηλασμός ήτανε μεγάλη παρηγοριά 
στους πόνους της οδοντοφυΐας. Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά και η διάταξη των δοντιών είναι αρ-
μονική, πράγμα που παρατηρείται κυρίως στα 
βρέφη που δεν πήραν μπουκάλι ή πιπίλα. Για 
τα υπόλοιπα οφέλη του αποκλειστικού και του 
μακροχρόνιου θηλασμού έχουν γραφεί πολλά 
βιβλία και άρθρα. Τι να προσθέσω παραπάνω; 
Να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά τη σύμ-
βουλο που στάθηκε δίπλα μας ακόμη και σε 
ακατάλληλες ώρες και που χάρη στις οδηγίες 
της εξελίχθηκαν όλα καλά με τις σκληρίες στο 
στήθος, και απέφυγα μαστίτιδες και πυρετούς σε 
κοπιώδης περιόδους (όπως π.χ. στη μετακόμιση 
που κάναμε).
Αν κάποια μητέρα θέλει να θηλάσει αποκλειστικά 
το παιδί της να ξέρει ότι είναι η καλύτερη επένδυ-
ση που θα κάνει για τη ζωή και την ανάπτυξη του. 
Θέλει επιμονή και πίστη γιατί συχνά το περιβάλ-
λον αποθαρρύνει και ευθέως και πλαγίως. «Το 
δικό μου παιδί που πίνει γάλα από το μπιμπερό 
κοιμάται όλη τη νύχτα. Εσάς (που πίνει το μητρι-
κό εύπεπτο γάλα) κάθε πόσο ξυπνάει;». 
Θυσίασα τον ύπνο μου τις πρώτες σαράντα 
μέρες (κοιμόμουν τμηματικά) για να απολαύσω 
την ανάπτυξη του, την πρόοδο του και να έχω 
στο μέλλον την καλύτερη προστασία για την 
υγεία μου.

Λίλα Πάτση
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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».
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από το μαιευτήριο και τις μαίες θα με βοηθούσε 
να ανταπεξέλθω και σε αυτόν τον τομέα. Τελικά 
μετά από 10ώρες αναμονής, τεχνητών πόνων 
και σπάσιμο των νερών, γέννησα με καισαρική. 
Δεν μπορώ να πω πως με επηρέασε ιδιαίτερα, 
δεδομένου ότι το μόνο που με ενδιέφερε ήταν 
το αποτέλεσμα. Όταν μου ακούμπησαν για 
πρώτη φορά το μικρό μου στο στέρνο μου, πί-
στευα πως θα μου το έβαζαν και στο στήθος, 
όπως μου είχαν αναφέρει κάποια στιγμή, αλλά 
μάταια. Το πήραν γρήγορα, όπως κάνουν συ-
νήθως για να παρελάσει από τους συγγενείς 
και μου είπαν πως θα περάσουν κάποιες ώρες 
για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα 
μου το φέρουν μετά. Μου το έφεραν μετά από 
τέσσερις ώρες τελικά, το έβαλα κατευθείαν στο 
στήθος και αμέσως ανταποκρίθηκε. 
Όσες μέρες ήμουν στο μαιευτήριο, προσπα-
θούσα να ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες των 
μαιών, δεδομένου ότι δεν είχα καταφέρει μέχρι 
τότε να ενημερωθώ από δικές μου πηγές. Την 
τρίτη μέρα στο μαιευτήριο μού πέτρωσε και το 
δεξί στήθος, ένδειξη ότι το γάλα μου είχε κα-
τέβει, οπότε όλα πίστευα πως πήγαιναν καλά. 
Μία φίλη μου που με επισκέφθηκε μου ανέφε-
ρε πως αν χρειαστώ ο,τιδήποτε, θα μου δώσει 
το τηλέφωνο μιας Συμβούλου Θηλασμού. Δεν 
θεώρησα πως θα χρειαζόμουν τέτοιου είδους 
συμβουλή, εφόσον τα έκανα όλα σωστά, όπως 
μου είχαν υποδείξει. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι 
συμβουλές όπως «όταν βλέπεις ότι ο μικρός πι-
πιλάει και δεν τρώει να τον βγάζεις από το στή-
θος γιατί θα σου πληγώσει τις θηλές», ή «οκτώ 
γεύματα συνολικά, τα 6 μέσα στη μέρα» σε συν-

δυασμό με το ότι ο μικρός ήταν αρκετά νωθρός 
όταν έμπαινε στο στήθος, θα μου στοίχιζαν τη 
μείωση της παραγωγής.  
Στο σπίτι, ακολουθώντας πιστά τις συμβουλές 
για μία εβδομάδα, θεωρούσα πως όλα γίνονταν 
σωστά, μέχρι που κάποια στιγμή ο μικρός δεν 
ικανοποιούνταν με τίποτα. Ήθελε να είναι συ-
νέχεια στο στήθος και μόλις τον έβγαζα έκλαιγε 
ασταμάτητα. Ακόμη και τότε δεν ανησυχούσα. 
Θεωρούσα πως θα βρούμε τον τρόπο να «επι-
κοινωνήσουμε».  
Στην πρώτη επίσκεψη της παιδιάτρου, όπου 
ενώ θα έπρεπε να έχει ανακτήσει το βάρος της 
γέννας το μωρό είχε χάσει βάρος, η παιδίατρος 
μου επισήμανε ότι αν εξακολουθήσει να μην 
παίρνει βάρος, θα ξεκινήσουμε οπωσδήποτε 
ξένο γάλα. Στο άκουσμα της λέξης «ξένο γάλα» 
πρέπει να έχασα το χρώμα μου γιατί προσπά-
θησε να με καθησυχάσει λέγοντας μου πως δεν 
είναι τίποτα το φοβερό, δέκα λεπτά θα πίνει 
από εμένα και μετά ξένο! Χωρίς να έχω ακόμη 
ενημερωθεί από μόνη μου για το θηλασμό, κα-
ταλάβαινα πως αυτό θα ήταν η αρχή του τέλους. 
Ζήτησα μία πίστωση χρόνου μέχρι να μιλήσω 
με κάποιον ειδικό! Αγχωμένη, απογοητευμένη, 
με τεράστιο αίσθημα ενοχής, ανεπάρκειας απέ-
ναντι στο παιδί μου, το οποίο εξακολουθού-
σε να κλαίει ασταμάτητα και να παραμένει ανι-
κανοποίητο, αναζήτησα τη φίλη μου που μου 
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Πώς το φυσικό γίνεται δύσκολο

Είμαι η Ιφιγένεια, μητέρα του Γιώργου 19 μη-
νών σήμερα. Εάν με ρωτούσες κάποιες μέρες 

πριν τη γέννηση του γιού μου, τι σε απασχολεί 
περισσότερο, θα έλεγα πως η μόνη μου ανη-
συχία αφορούσε αποκλειστικά τη γέννα. Είχα 
ενημερωθεί για τα οφέλη του φυσιολογικού 
τοκετού από τον ίδιο το γυναικολόγο μου, ο 
οποίος ήταν και ένθερμος υποστηρικτής, αλλά 
και για την περίπτωση της καισαρικής τομής. 
Θεωρούσα πως όταν θα έφτανε εκείνη η στιγ-
μή, δεδομένων των καταστάσεων θα γινόταν 
και η ανάλογη επιλογή. Το θέμα του θηλασμού 
ήταν το μόνο για το οποίο δεν είχα καταφέρει 
να ενημερωθώ όσο θα ήθελα, λόγω κάποιων 
ακαδημαϊκών μου υποχρεώσεων που με κρά-
τησαν στη δουλειά μέχρι και μία μέρα πριν τον 
τοκετό. Θεωρούσα όμως, πως η καθοδήγηση 

Ποτέ δεν πίστευα πως το πιο φυσικό 
πράγμα στον κόσμο μπορούσε να γίνει 
τόσο επώδυνο και να εγείρει τόσες 
αντιδράσεις και αποδοκιμαστικά σχόλια 
από ειδικούς και μη!
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στασιάζεται στη θέα του μπουκαλιού δεν περι-
γράφεται. Και ενώ στο στήθος εξακολουθούσε 
να παραμένει νωθρός και να κοιμάται παρά τις 
μαλάξεις για αύξηση της ροής του γάλακτος, ή 
έκλαιγε ασταμάτητα ανικανοποίητος, η μεγα-
λύτερη ροή του μπουκαλιού τον κέρδιζε. Κάθε 
μέρα θήλαζα το μικρό με την προσμονή να 
καταφέρω να φτάσω μέχρι την επόμενη!! Όλα 
αυτά μέχρι τον τέταρτο μήνα, όπου με την κα-
θοδήγηση της Κατερίνας αποφάσισα να αντι-
καταστήσω το μπουκάλι με ένα σύστημα παρο-
χής πρόσθετου γάλακτος μέσω του στήθους 
(SNS), με δυνατότητα αυξομείωσης της ροής. 
Είχα καταφέρει μέχρι τότε να περιορίσω το συ-
μπλήρωμα στο βραδινό μόνο γεύμα και ήταν 
πολύ παρήγορο ακόμη και αυτό πλέον να του 
το δίνω από το στήθος με το SNS. Αποφάσισα 
ότι το βάρος του θα έπρεπε να σταματήσει να 
με αγχώνει, εφόσον βρισκόταν μέσα στα κατώ-
τερα μεν, φυσιολογικά δε όρια!! Είχαμε φτάσει 
στον πέμπτο μήνα και σκοπός μου πλέον ήταν 
να απαλλαγώ και από το τελευταίο βοήθημα θη-
λασμού, το SNS. Το θήλαστρο εξακολουθούσε 
να είναι προέκταση του εαυτού μου με μικρότε-
ρη συχνότητα χρήσης του πλέον.  
Ωστόσο, τίποτα δεν αφήναμε να μας πτοήσει 
με τον άντρα μου. Όπου κι αν βρισκόμασταν 
με βοηθούσε να θηλάσω γιατί κι αυτό δεν ήταν 
εύκολη υπόθεση αφού ο μικρός έκανε συνέχεια 
εναλλαγές που με άφηναν συνεχώς εκτεθει-
μένη. Ακόμη κι έτσι η χάρη μας έφτασε μέχρι 
την Ιταλία, με θήλαστρα, αποστειρωτές, SNS, 
όπου είχαμε κλείσει να πάμε πριν να γεννήσω 
υποθέτοντας πως θα πήγαιναν όλα καλά με το 
θηλασμό! 
Τέλη πέμπτου αρχές έκτου μήνα αποφάσισα να 
επιχειρήσω αποκλειστικό θηλασμό… και τα κα-
τάφερα! Η χαρά μου από την ανταπόκριση πλέ-

ον του μικρού στο θηλασμό, την ανακούφιση 
και την ικανοποίησή του κάθε φορά που έμπαι-
νε στο στήθος δεν περιγράφεται. Το θήλαστρο 
άργησα να το αποχωριστώ (μόλις τον έβδομο 
μήνα) χωρίς ωστόσο να κάνω χρήση αυτού, 
λόγω της ανασφάλειας και της δυσκολίας να 
αποδεχτώ ότι πλέον ο μικρός ικανοποιούνταν 
από το δικό μου και μόνο γάλα!  
Έχω φέρει σε πέρας πολλά δύσκολα έργα, όπως 
το διδακτορικό μου που το ολοκλήρωσα όταν 
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είχε μιλήσει για τη Σύμβουλο Θηλασμού. Τότε 
μπήκε στη ζωή μου η Κατερίνα. Ανταποκρίθηκε 
άμεσα στο κάλεσμά μου και πριν κανονίσουμε 
την πρώτη συνάντηση μου υπέδειξε την άμεση 
αναγκαιότητα χρήσης νοσοκομειακού θήλα-
στρου. Έτσι, μπήκε για τα καλά στη ζωή μου και 
το θήλαστρο! Επτά με οκτώ φορές την ημέρα 
αντλήσεις, προκειμένου να αυξήσω την παρα-
γωγή και το αποτέλεσμα των αντλήσεων στην 

αρχή απογοητευτικό, ελάχιστη ποσότητα γάλα-
κτος, το οποίο έφτανε για συμπλήρωμα σε δύο 
ή τρία γεύματα. Η διαδικασία κάθε φορά που 
ξύπναγε ήταν εξαντλητική, καθώς περιλάμβανε: 
στην αρχή στήθος – μετά μπουκάλι με γάλα δικό 
μου ή ξένο – και στο τέλος στήθος ξανά για να 
μην μένει με την ανάμνηση του μπουκαλιού, και 
όταν τον έπαιρνε ο ύπνος, θήλαστρο για το 
επόμενο γεύμα. Μέχρι να τελειώσει η όλη δι-
αδικασία, ξύπναγε ξανά για το επόμενο γεύμα, 
οπότε ο χρόνος που μου απέμενε για ύπνο ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτος!
Οι συναντήσεις μου με την Κατερίνα ήταν ευ-
εργετικές, καθώς πέρα από την τόνωση της 
ψυχολογίας μου, την προσπάθειά της να με 
κάνει να απενεχοποιηθώ από το γεγονός της 
χορήγησης ξένου γάλακτος, αφού παράλληλα 
τον θήλαζα, μου υπέδειξε τρόπους και στάσεις 
θηλασμού που τον «βόλευαν» περισσότερο και 
τον έκαναν πιο ενεργητικό. Φυσικά μαζί με όλα 
αυτά είχα να αντιμετωπίσω και τις γνώμες των 
συγγενών που μου έλεγαν σε κάθε προσπάθειά 
μου θηλασμού πως «το γάλα μου είναι λίγο», 
«όχι καλό» και «προφανώς δεν του φτάνει». 
Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και το ότι δεν 
έπαιρνε πολύ βάρος ή τουλάχιστον το απαιτού-
μενο σύμφωνα με τις καμπύλες βάρους για κάθε 
μήνα, με αποτέλεσμα η παιδίατρος να ζητάει σε 
κάθε επίσκεψή μας να αυξηθεί η δοσολογία του 
ξένου. Αποφάσισα να μην ακολουθήσω καμία 
από τις υποδείξεις-συμβουλές συγγενών και 
παιδιάτρου και με συνεχείς μαραθωνίους θη-
λασμού και αντλήσεων να το παλέψω όσο με 
κράταγαν οι δυνάμεις μου. 
Από τον τρίτο μήνα ξεκίνησαν και τα πετρώμα-
τα στο στήθος, ενώ ο μικρούλης είχε αρχίσει 
να συνηθίζει πλέον και το μπιμπερό. Το πόσο 
με πλήγωνε κάθε φορά που τον έβλεπα να εκ-
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ο μικρός ήταν τριών μηνών, εν μέσω μαραθω-
νίων θηλασμού και θηλάστρων. Εντούτοις, νιώ-
θω πως ο θηλασμός είναι το πιο δύσκολο έργο 
που έχω καταφέρει στη ζωή μου μέχρι σήμερα! 
Ωστόσο, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το 
χρόνο... θεωρώ πως θα έκανα λιγότερα λάθη: 
δεν θα έβγαζα το μωρό μου από το στήθος 
ανακόπτοντας την επιθυμία του για πιπίλισμα, 
πολύτιμο ερέθισμα της «ζήτησης» στο στήθος 
ώστε να αυξάνεται το γάλα της μητέρας, όπως 
μου είχαν υποδείξει, και θα είχα απευθυνθεί 
από την πρώτη μέρα σε Σύμβουλο Θηλασμού 
για βοήθεια. Ποτέ δεν πίστευα πως το πιο φυσι-
κό πράγμα στον κόσμο μπορούσε να γίνει τόσο 
επώδυνο και να εγείρει τόσες αντιδράσεις και 
αποδοκιμαστικά σχόλια από ειδικούς και μη!!! 
Μεγάλη ευγνωμοσύνη χρωστώ στη Σύμβου-
λο Θηλασμού, την Κατερίνα, για την αμέριστη 
ψυχολογική της στήριξη με κάθε μέσο, για τις 
απαντήσεις και λύσεις σε μία περίοδο που κα-
νείς άλλος δεν είχε τις γνώσεις και την εμπειρία 
αλλά ούτε καν την προθυμία ή διάθεση να το 
κάνει. Εξαίρεση φυσικά αποτελεί ο άντρας μου 
χωρίς την στήριξη του οποίου σε κάθε στάδιο 
της προσπάθειάς μου απλά μπορεί να μην είχα 
αντέξει! 
Σήμερα ο μικρός Γιωργάκης είναι πλέον 19 μη-
νών και θηλάζει ακόμη!! Και παρόλη την κούρα-
ση μου και τον εκνευρισμό μου στην επιμονή 
του να θηλάζει μερικές μέρες υπερβολικά πολ-
λές φορές, ενδόμυχα αισθάνομαι μια τεράστια 
χαρά και ικανοποίηση κάθε φορά που στην 
ερώτηση μου «πάλι;», μου απαντάει «ναι μαμά, 
όλο»!!!

Ιφιγένεια Μεγρέμη,
Αθήνα

Η γνώση είναι δύναμη που διώχνει μακριά κάθε φόβο
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Έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μου 
οι ιστορίες που διάβαζα στο γαλουχώ πριν 

τρία χρόνια. Θυμάμαι τη μητέρα με τη σκλήρυν-
ση κατά πλάκας που έμεινε έγκυος και θήλασε 13 
μήνες, τη μητέρα με τα καρδιολογικά προβλήμα-
τα που έκανε απίστευτο αγώνα για να θηλάσει, 
καθώς και άλλες ιστορίες αξιοθαύμαστων γυ-
ναικών, οι οποίες με σθένος αντιμετώπισαν το 
πρόβλημά τους, χωρίς να κάνουν την παραμικρή 
έκπτωση στην επιθυμία τους να θηλάσουν, έχο-
ντας συνοδοιπόρο το αμείωτο πείσμα. Πόσα 
δάκρυα δεν είχα χύσει τότε διαβάζοντας, ενώ 
έλεγα στον εαυτό μου: αφού μπορεί να θηλάσει 

κάποια κάτω από τέτοιες συνθήκες, γιατί να μην 
μπορώ κι εγώ, που ήμουν τουλάχιστον υγιής;
Είχα μια εξαιρετική εγκυμοσύνη, έναν τοκετό 
υπέροχο και έναν θηλασμό που σε γενικές, αλλά 
και ειδικές γραμμές ξεκίνησε επιτυχώς και συνε-
χίζεται έως και σήμερα, 32 μήνες μετά.
Ποιο είναι λοιπόν το νόημα αυτού του άρθρου; 
Όταν όλα πάνε καλά, υπάρχει κάποιο μήνυμα 
που μπορεί να στείλει μια μητέρα σε άλλες μητέ-
ρες; Έτσι σκεφτόμουν μέχρι πρότινος και βέβαια 
δίσταζα να γράψω μια λέξη. Ύστερα όμως σκέ-
φτηκα «πώς τα κατάφερα», σε ποιους οφείλω 
αυτή μου την επιτυχία, γιατί μόνο έτσι βλέπω την 

αντοχή μιας σύγχρονης γυναίκας -που η ζωή και 
οι απαιτήσεις της τη θέλουν συχνά μακριά από 
το σπίτι και την οικογένειά της- και το πείσμα 
της να κάνει το αυτονόητο, αυτό που έκαναν 
χιλιάδες, εκατομμύρια γυναίκες από καταβολής 
κόσμου στα παιδιά τους: να τα θηλάσουν!
Θα ήθελα να δείξω ότι υπάρχει και ο «εύκολος» 
δρόμος, δεν χρειάζεται όλα να είναι δύσκολα, 
όλα να πάνε ανάποδα και να πρέπει εμείς να 
οπλιστούμε με απίστευτο θάρρος για να ανταπε-
ξέλθουμε. Και όταν γράφω «εύκολος δρόμος», 
δεν εννοώ αυτόν που θα έρθει από μόνος του, 
επειδή μόνο μας αγαπάει ο Θεός! Είναι ο δρό-
μος που εμείς θα προετοιμάσουμε, για να απο-
λαύσουμε με το μικρότερο κόστος τις πρώτες 
ώρες και μέρες της μητρότητας. και γιατί όχι, τα 
πρώτα χρόνια. Συν Αθηνά και χείρα κίνει έλεγαν 
οι πολύ παλαιότεροι…
Η γνώση είναι δύναμη! Αυτό είναι το μότο που 
διέπει όλη μου τη ζωή. Πηγαίνοντας πίσω στο 
χρόνο, χρησιμοποιώντας τον Μίτο της Αρι-
άδνης, σκεφτόμουν ποιοι συνέβαλαν αποφα-
σιστικά στο ζήτημα επιτυχημένη εγκυμοσύνη-
θηλασμός.
Αρχικά, λοιπόν βρήκα τον συνήθη ύποπτο, τον 
υπεύθυνο για ό,τι τόλμησα και πέτυχα ποτέ: τον 
πατέρα μου. Χρόνια πριν, είχε πέσει ένα έντυπο 
στα χέρια του για παρακολούθηση Μαθημάτων 
Προγεννητικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νέων 
Γονέων που οργάνωναν επτά Μαίες του Ιππο-
κρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Παρόλο 
που είχα πριν λίγο καιρό βιώσει μια παλίνδρομη 
κύηση, με παρότρυνε να τηλεφωνήσω και έτσι, 
παρακολούθησα ένα μάθημα που απευθυνόταν 
σε εν δυνάμει γονείς. Όταν έφυγα από εκείνη τη 
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μοναδική συνάντηση, αδημονούσα για το πότε 
θα μείνω έγκυος για να παρακολουθήσω τα μα-
θήματά τους. Με είχε εντυπωσιάσει το πάθος 
των μαιών και η διάθεσή τους για ενημέρωση, 
η οποία -σημειωτέον- γινόταν εθελοντικά και 
αφιλοκερδώς.
Δύο χρόνια μετά, το όνειρο έγινε πραγματικότητα και 
πάλι ο πατέρας μου μού θύμισε τις μαίες του Ιπποκρα-
τείου (να μην ξεχνάμε πως περίμενε πώς και πώς το 
πρώτο του εγγονάκι). Σύντομα άρχισαν τα μαθήμα-
τα: μια ώριμη επιλογή για μια καλή αρχή, εγκυμοσύνη 
-μια φυσιολογική διαδικασία, τοκετός -το δικαίωμα να 
γεννάμε φυσιολογικά, λοχεία -μια ιδιαίτερη περίοδος, 
βλαστοκύτταρα, θηλασμός. Στο πλαίσιο αυτών των 
μαθημάτων, συνειδητοποίησα πως έχω κι εγώ λόγο 
στον τοκετό και ότι δεν πρέπει να αφήσω αυτές τις 
υπέροχες ώρες να με κάνουν άλλοι ό,τι θέλουν, ακόμη 
κι αν είναι επαγγελματίες υγείας. Καθώς πλησίαζαν τα 
μαθήματα στο τέλος τους, μια από τις εγκύους ανέφερε 
κάποια La Leche. Τι είναι τούτο πάλι; Έπρεπε να ψάξω 
στο διαδίκτυο.
Τότε, έρχεται η σειρά για τη δεύτερη υπεύθυνη: 
την Αναστασία, συνάδελφο από το σχολείο, 
η οποία γέννησε στο σπίτι της! Όταν το είχα 
ακούσει, είχα σοκαριστεί. Γίνονται τέτοια πράγ-
ματα; Η Αναστασία λοιπόν, με το πάθος που τη 
χαρακτηρίζει, μού έδωσε δύο σημαντικές πλη-
ροφορίες. Η πρώτη αφορούσε στα βιβλία περί 
θηλασμού της Άννας Πατσούρου και η δεύτερη, 
αφού μού έκανε και καλό spelling, στο Σύνδε-
σμο Θηλασμού Ελλάδος La Leche League. Αμέ-
σως παρήγγειλα τα βιβλία της Άννας, τα οποία 
διάβαζα κλαίγοντας (δεν ξέρω αν έφταιγαν και 
οι ορμόνες γι’ αυτό) και βρήκα πληροφορίες 
από το διαδίκτυο για τις συναντήσεις της La 
Leche. Έγιναν τα απαραίτητα τηλέφωνα και να 
’μαι στην επόμενη συνάντηση των μαμάδων που 
θηλάζουν. Ένας άλλος κόσμος αποκαλύφθηκε 

μπροστά μου. Καλά, θηλάζουν τόσα χρόνια; 
Παλαιότερα, δεν νομίζω πως ήμουν υπέρ ή κατά 
του θηλασμού. Δεν ήμουν τίποτε. Δεν με απα-
σχολούσε το θέμα, δεν είχα άποψη. Φαντάζο-
μαι πως θα έλεγα πως είμαι υπέρ σε μια υποθετι-
κή ερώτηση, χωρίς ωστόσο να συνειδητοποιώ 
τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα μιας 
μαμάς και… ενός μπαμπά φυσικά!
Η La Leche League λοιπόν και οι Σύμβουλοι Θη-
λασμού που εκφράζουν τη φιλοσοφία της ήταν 
οι τελευταίες υπεύθυνες για τον μακροχρόνιο 
θηλασμό του γιου μου Μιχάλη και με βοηθούν 
ακόμη, μα με άλλους πια τρόπους.
Οι γνώσεις που απέκτησα μέσα από όλη αυτή 
την προετοιμασία οδήγησαν στο να οργανώ-
σουμε ένα πρωτόκολλο τοκετού με τη γυναι-
κολόγο μου, στην οποία είχα επιμένει πολύ 
σχετικά με το τι θέλω (εννοείται πως της έδινα 
το ελεύθερο, σε περίπτωση που κάτι στραβώσει 
να κάνει αυτό που της έμαθαν στο Πανεπιστή-
μιο και στα Νοσοκομεία, αλλά από μέσα μου 
το απευχόμουν): φυσιολογικός τοκετός, χωρίς 
επισκληρίδιο και το μωρό αμέσως στο στήθος, 
για όσο χρειαστεί.
Έτσι, με αυτή την προετοιμασία και τη στάση που 
κρατήσαμε με το σύζυγό μου, ο οποίος με υπο-
στηρίζει 100%, καταφέραμε τα εξής:
 1. Να γεννήσω φυσιολογικά και χωρίς 
αναισθησία. Η Χριστίνα, η γιατρός μου, στήρι-
ξε τις επιλογές μου (το επέτρεψαν βέβαια και οι 
συνθήκες), εκπλήσσοντας ακόμη και εμένα στην 
κλινική. Δεν επέτρεψε να μπει αναισθησιολό-
γος στην αίθουσα, απαντώντας στις μαίες -που 
έλεγαν πως δεν είναι και κακό πράγμα η αναι-
σθησία- η Ελένη δεν είναι σαν τις άλλες, αυτή 
θα τα καταφέρει. Μού έδωσε αμέσως το παιδί 
στο στήθος και παρόλο που η μαία βιαζόταν να 
το πάρει, με καθησύχαζε πως μπορώ να το έχω 

όση ώρα θέλω. Δεν πρέπει να ξεχάσω και τον 
παιδίατρο της κλινικής, που βρισκόταν -ευτυ-
χώς- στο ίδιο μήκος κύματος με τη γιατρό μου.
 2. Να θηλάσει αποκλειστικά ο Μιχάλης τις 
δύο μέρες που μείναμε στην κλινική (συγκατοί-
κηση). Το παιδί έπιασε από την πρώτη στιγμή τη 
θηλή και μετά από 24 ώρες αισθανόμουν πως 
θήλαζα εδώ και χρόνια. Το στήθος μου δεν 
πέτρωσε ποτέ και το μόνο πρόβλημα που μου 
παρουσιάστηκε ήταν κάποιοι φραγμένοι πόροι 
μετά από 7-8 μήνες, όταν εμφανίστηκε άσπρο 
στίγμα στη θηλή. Το αντιμετώπισα όπως πρό-
τεινε η Πατσούρου στο βιβλίο της: άνοιγμα του 
πόρου με τη βοήθεια μιας αποστειρωμένης βε-
λόνας μιας σύριγγας και στη συνέχεια με πολύ 
θηλασμό από το Μιχάλη! 
 3. Να μην υποκύψουμε στην πίεση των μαι-
ών της κλινικής να δώσουμε στο Μιχάλη ξένο 
γάλα την πρώτη νύχτα της ζωής του που ήταν 
ιδιαιτέρως κλαψιάρης, με την αιτιολογία ότι δεν 
του φτάνει το γάλα μου και ότι το παιδί υποφέ-
ρει! Θυμάμαι ακόμη τη μητέρα μου, που ήταν 
μαζί μου εκείνο το πρώτο αξέχαστο βράδυ, 
κάτω από τη φοβερή πίεση κάποια στιγμή να 
μου λέει «μήπως βρε παιδάκι μου πρέπει να κά-
νεις αυτό που σου λένε;» κι εγώ να της απαντώ 
«μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά». Την επό-
μενη νύχτα που την περάσαμε οικογενειακώς, ο 
Μιχάλης ήταν ένα άλλο παιδί. Απίστευτο!
 4. Να θηλάζει μέχρι σήμερα ο Μιχάλης, 
32 μηνών πια. Αρρώστησε ελάχιστες φορές (κι 
εκείνες κόλλησε από εμένα) και εγώ απολαμβά-
νω από τη δική του απόλαυση.
 5. Να γίνει η γνωριμία και η αρχή μιας βα-
θιάς φιλίας με άλλες θηλάζουσες μαμάδες, κάτι 
που ομολογώ πως έβλεπα τον πρώτο καιρό που 
πήγαινα στις Συναντήσεις του Συνδέσμου και το 
ζήλευα. Η σχέση αυτή έφερε και τα παιδιά μας 

πιο κοντά και ελπίζω να δημιουργηθούν αργότε-
ρα εξίσου, αν όχι και καλύτερες, φιλίες ανάμεσά 
τους.
 6. Τελευταία και πιο σημαντική συνέπεια 
αποτελεί η αλλαγή στο πώς αντιλαμβανόμαστε 
πια τη ζωή μας ως οικογένεια. Ο θηλασμός, ως 
φυσική διαδικασία, μάς έφερε πιο κοντά στη 
φύση. Αυτό επηρέασε τις διατροφικές μας συ-
νήθειες, τη στάση μας απέναντι στα χημικά σκευ-
άσματα και γενικά, στο πώς σκεφτόμαστε και 
τοποθετούμε την ύπαρξή μας μέσα στον υπάρ-
χοντα γνωστό κόσμο.
Οι νέες μητέρες έχουν δικαίωμα να ζήσουν τον 
τοκετό τους και κυρίως την περίοδο του θηλα-
σμού όπως επιθυμούν και αξίζει σε αυτές και τα 
παιδιά τους. Αρκεί να προετοιμαστούν κατάλλη-
λα και θα έχουν τη λιγότερη δυνατή πίεση και 
τις καλύτερες αναμνήσεις, Θεού θέλοντος και 
ιατρών επιτρεπόντων!
Δοθείσης της ευκαιρίας, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω όλους όσοι συνέβαλαν στο να αποτελέσουν 
ο τοκετός και ο θηλασμός του Μιχάλη την προ-
σωπική μου υπέρβαση, που δεν συγκρίνεται με 
καμιά επιτυχία σε κανέναν τομέα! Θα ξεχωρίσω 
το σύζυγό μου, για τα δύο ανεκτίμητης αξίας 
δώρα που μού έχει προσφέρει: το Μιχάλη και 
το δικαίωμά του στο θηλασμό!
- Μιχάλη, τι κάνεις; Ρωτάω καμιά φορά. 
-  Θηλάζω μαμά και με κοιτάει ίσια μέσα στα μά-

τια χαμογελώντας. 
Εύχομαι στο μονάκριβό μου παιδί να μην ξεχά-
σει ποτέ ό,τι του έχει προσφέρει η εμπειρία του 
θηλασμού και να στηρίξει αργότερα με το ίδιο 
πάθος τη γυναίκα του στο θηλασμό των παιδιών 
τους!!!

Ελένη Παπαδοπούλου
Μουσικός στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης



 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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Η ζωή μου μπορεί να φα-
ντάζει για πολλούς σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας. 
Δύσκολες καταστάσεις που 
δεν είναι συνηθισμένες για 
πολλούς. Τη δύναμη που 
έχουμε μέσα μας πολλές 
φορές δεν την φανταζόμα-
στε όμως...
Ήμουν ένα αρκετά ζωηρό 
κορίτσι με «κακές» παρέες, 
μηχανάκια, και άλλα «περι-
θωριακά»- o γάμος και η 
εγκυμοσύνη δεν υπήρχαν 
καν στο μυαλό μου. Όταν 
πήρα την απόφαση να πάω 
σε θεραπευτική κοινότητα 
τότε άλλαξε και όλη μου 
η ζωή. Τελείωσα με το 
παρελθόν μου και σε δύο 
χρόνια γνώρισα τον άντρα 
μου. Σύντομα κατάλαβα 
ότι με αυτόν τον άντρα θα 
μείνω για πάντα. Ήταν στην 
δουλειά όταν εγώ πήρα το 
τεστ εγκυμοσύνης. Όταν 

είδα ότι ήταν θετικό, με έπιασαν τα κλάματα από 
την χαρά μου. Κατευθείαν τον πήρα τηλέφωνο 
και γελώντας του είπα τα ευχάριστα. Από κει και 
πέρα άλλαξε όλη μου η ζωή.

Μετρούσα τις μέρες μέχρι να έρθει το νινί! Σε 
όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης είχα μάθει τα 

πάντα για την εγκυμοσύνη και τη γέννα, διάβα-
ζα πολύ. Όπως αποδείχτηκε όμως δεν διάβαζα 
αυτά που έπρεπε! Με έβαλαν με πρόκληση 37+5, 
τελικά βγήκε ο κούκλος με βεντούζα!!! Ήδη είχα 
rooming in γιατί δεν ήθελα να πιει ούτε σταγό-
να ξένο γάλα. Δεν είχα διαβάσει καθόλου για 
το θηλασμό γιατί νόμιζα ότι απλά αν θέλεις να 
θηλάσεις, θα θηλάσεις. 

Το μωρό μου το πήραν κατευθείαν, αμέσως 
μόλις γεννήθηκε. Έμενα με είχαν μέσα στο θά-
λαμο τοκετού και δεν με κατέβαζαν στο δωμά-
τιο. Μετά από δύο ώρες και φασαρία με κατέ-
βασαν…, αλλά το μωρό;;; Που είναι το μωρό, 
αναρωτιόμουν. Ζήτησα να μου το φέρουν, 
αλλά η ώρα περνούσε και πουθενά το μωρό. 
Τελικά πήγα έξω από το θάλαμο νεογνών και 
τον πήρα. Φοβόμουν να τον κρατήσω αγκαλιά, 
φοβόμουν να τον ακουμπήσω. Τον σήκωσα 
από το πυρεξάκι του και τον έβαλα στο στήθος, 
έπιασε και άρχισε να ρουφάει. Ήμουν πολύ ευ-
τυχισμένη. Όλα πήγαιναν μια χαρά!!! Στο πυρε-
ξάκι δεν ξαναμπήκε! Ήταν επάνω στο στήθος 
μου όλη την ώρα! Άκουγε την καρδούλα μου 
και έτρωγε όποτε ήθελε. 

Τη δεύτερη μέρα άρχισαν να με πονάνε οι θηλές 
μου, και μετά από μερικούς θηλασμούς έτρεχαν 
αίμα και πύον. Φώναξα τις μαίες και η απάντηση 
τους ήταν «θα σου δώσουμε ψευδοθηλές, αλλά 
δεν θα το πεις στον παιδίατρο της κλινικής», 
εντάξει είπα εγώ και έστειλα τον άντρα μου 
να τις αγοράσει. Ο πόνος ήταν πολύ δυνατός 
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ις Η δύναμη που κρύβει μία γυναίκα μέσα της!

Οι οδηγίες της μαίας ήταν «από δω και 
πέρα θα το βγάζεις με το θήλαστρο το γάλα 
και θα του το δίνεις με το μπιμπερό για 
να είμαστε σίγουροι ότι τρώει. Ο ίκτερος 
πέφτει με φως και με καλό φαγητό». 
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ακόμα και με τις ψευδοθηλές αλλά εκεί, δεν το 
έβαλα κάτω. Το βράδυ μπαίνει μια μαία μέσα και 
με βλέπει που τον έχω επάνω στο στήθος μου 
και κοιμάμαι κουνώντας το κεφάλι ειρωνικά μου 
λέει «Αα καλά, αν συνεχίσεις έτσι δεν σε βλέπω 
καλά!» και φεύγει. 
Την επομένη το πρωί φύγαμε από την κλινική. 
Μετά από μια μέρα ήρθε η μαία της κλινικής 
σπίτι, εγώ να πονάω πάρα πολύ, αλλά αυτή την 
φορά από το στήθος μου που ήταν πρησμένο. 
Μου έκανε μασάζ και μου έβγαζε το γάλα, εγώ 
τσίριζα και δεν την άφηνα γιατί πονούσα, αυτή 
μου είπε κάποια στιγμή «να σε πάρω στην κλινι-
κή να σου φέρνω ένα-ένα τα μωρά να τα ταΐζεις, 
πολύ γάλα βρε κοπέλα μου». Φεύγοντας, αφού 
είδε και το μωρό, μου έγραψε ένα χάπι να πάρω 
για να μην πάθω μαστίτιδα και να μην πονάω. 

Το χάπι που δίνουν για απογαλακτισμό! Εγώ 
τότε δεν ήξερα και το πήρα για να μειωθεί το 
γάλα και να μην πονάω. Το μωρό όμως συνέχι-
σα και το θήλαζα κανονικά, αφού δεν μου είπε 
να μην θηλάσω λόγω του χαπιού.  

Την πέμπτη μέρα έρχεται πάλι η μαία (την φώνα-
ζα εγώ γιατί με πονούσε πάλι το στήθος, γιατί 
είχα θέμα με τα ράμματα από κάτω, γιατί ανησυ-
χούσα αν τρώει ο μικρός και με είχε φοβίσει και 
αυτή με το βάρος). Ζυγίζει το μωρό, είναι ΟΚ 
από βάρος αλλά έχει ίκτερο 19!!! Έπαθα σοκ! 
άρχισα να κλαίω, απέτυχα, γιατί στο δικό μου 
παιδί κτλ. Μου έφερε την λάμπα σπίτι και τον 
βάλαμε μέσα. Οι οδηγίες της ήταν «από δω και 
πέρα θα το βγάζεις με το θήλαστρο το γάλα και 
θα του το δίνεις με το μπιμπερό για να είμαστε 

σίγουροι ότι τρώει. Ο ίκτερος πέφτει με φως 
και με καλό φαγητό». Δεν μου είπε ούτε τι θή-
λαστρο να πάρω ούτε πόσες φορές να βγάζω, 
ούτε τίποτα. Πήγα και πήρα ένα θήλαστρο και 
άρχισα τις αντλήσεις. Δεν κοιμόμουν πλέον, 
είχα γίνει «βρικόλακας», δεν προλάβαινα να 
κοιμηθώ!!! Ξυπνούσε, τον τάιζα, τον άλλαζα, 
έβγαζα γάλα, έπλενα, αποστείρωνα και πάλι 
από την αρχή!!! Η αλήθεια είναι ότι με βόλεψε 
το μπουκάλι, κοιμόταν λίγο παραπάνω, έβλεπα 
την ποσότητα που έτρωγε οπότε ήμουν ήσυχη 
και δεν έτρεχε το γάλα οπότε να γεμίζω παντού 
γάλα (γιατί έτρεχε πολύ γάλα κάθε φορά που 
θήλαζα). Και δυστυχώς συνέχισα έτσι. Δεν βρέ-
θηκε κάνεις να με ξυπνήσει και εγώ δεν το έψα-
ξα παραπάνω. 

Φτάνουμε πέντε μήνες με αντλήσεις χωρίς κα-
θόλου στήθος. Το γάλα έχει αρχίσει και μειώνε-
ται τραγικά, εκεί αρχίζω και ψάχνομαι, τι φταίει; 
Ψάχνω στο ιντερνέτ, διαβάζω ότι χρησιμοποιώ 
λάθος θήλαστρο και πάλι καλά που έφτασα 
στον 5ο μήνα. Άλλαξα θήλαστρο και έκανα 
αύξηση παραγωγής. Διάβασα πολύ όμως μέχρι 
να τα μάθω όλα αυτά, πήγα σε Συναντήσεις του 
Συνδέσμου Θηλασμού, παρακολούθησα ομιλί-
ες από Πιστοποιημένους Συμβούλους, αγόρα-
σα βιβλία για τον θηλασμό. Πήγα να βάλω το 
μωρό στο στήθος, αλλά ήταν αργά για εμάς δυ-
στυχώς. Δεν καθόταν. Έτσι σε δύο εβδομάδες, 
με συστηματικές αντλήσεις, άρχισα να βγάζω 
πολύ μεγάλες ποσότητες, αποθήκευσα και στην 
κατάψυξη πολύ γάλα. Περνώντας ο καιρός, συ-
νέχισα να παρακολουθώ Συναντήσεις και συνέ-
χισα να ενημερώνομαι. Και η άντληση, άντληση. 
Αποφάσισα να βοηθήσω κι εγώ μανούλες που 
θέλουν να θηλάσουν ώστε να μην μπερδευτούν 
από λανθασμένες οδηγίες. 

Λόγω προβλήματος στο συκώτι (έχω χρόνια 
πάθηση και με παρακολουθούν, αλλά είχα με-
ρικά χρόνια να πάω στο νοσοκομείο, από τότε 
που έμεινα έγκυος) πήγα να κάνω την εξέταση 
που πρέπει μια φορά το χρόνο. Μόλις άκουσαν 
ότι θηλάζω τρελάθηκαν και άρχισαν να φω-
νάζουν «Δεν κάνει, κάνεις κακό στο μωρό, θα 
κολλήσεις το μωρό, ποιος σου επιτρέπει κτλ». 
Εγώ ήμουν διαβασμένη όμως και αντέδρασα. 
Έφτασαν στο σημείο, επειδή δεν με πίστευαν 
να μου ζητήσουν το τηλέφωνο για να πάρουν 
τον Πιστοποιημένο Σύμβουλο (αφού με ρώτη-
σαν τι είναι Σύμβουλος Γαλουχίας γιατί δεν το 
είχαν ξανακούσει), για να ρωτήσουν πως με 
αφήνει να θηλάζω. Δεν τον πίστεψαν και του 
έκλεισαν το τηλέφωνο, επειδή τους είπε «στείλ-
τε μου με fax την βιβλιογραφία που απαγορεύει 
τον θηλασμό σε αυτή την περίπτωση, να σας 
στείλω και εγώ». Παντού γύρω μας υπάρχουν 
λανθασμένες απόψεις για τον θηλασμό. Πρέπει 
να προσέχουμε πολύ.

Εγώ δεν είμαι μαμά που θηλάζω κατά τύχη, επει-
δή απλά πήγε καλά, επειδή έτυχε…. εγώ δεν θη-
λάζω, δυστυχώς!!! Εγώ δεν τα παράτησα, γιατί 
ήθελα το καλύτερο για το παιδάκι μου, δεν τα 
παράτησα γιατί αρνήθηκα να «χάσω» επειδή κά-
ποιοι άλλοι το ήθελαν. 
Είμαι η Θωμαή και κάνω αποκλειστικές αντλή-
σεις (χωρίς θηλασμό και χωρίς ξένο γάλα) εδώ 
και 19 μήνες!!! Και αν δεν κλείσω τα δύο χρό-
νια που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας δεν σταματάω!!! Εγώ τα κατάφερα, είμαι 
σίγουρη πως και εσύ μπορείς!!!

Θωμαή Κυρμανίδου
Θεσσαλονίκη, tommy_vtec@yahoo.gr

Φτάνουμε πέντε 
μήνες με αντλήσεις 
χωρίς καθόλου 
στήθος. Το γάλα έχει 
αρχίσει και μειώνεται 
τραγικά, εκεί αρχίζω 
και ψάχνομαι, τι 
φταίει; 



18Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 3

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

Τα μωρά που θηλάζουν αναπτύσσονται διαφορετικά από αυτά 
που μεγαλώνουν με τροποποιημένο αγελαδινό γάλα (φόρμου-
λα). Πολλές φορές οι επαγγελματίες υγείας αναγκάζονται να 
συστήσουν συμπλήρωμα στα θηλάζοντα βρέφη στηριζόμενοι 
στις καμπύλες που υπάρχουν στα βιβλιάρια υγείας που χρησι-
μοποιούνται στην Ελλάδα ή έχουν δημοσιευθεί από τa Κέντρa 
Ελέγχου των Λοιμώξεων (Centers of Disease Control) των 
ΗΠΑ (2000),. Αυτές οι καμπύλες ανάπτυξης βασίζονται στην 
ανάπτυξη των μωρών που τρέφονται με φόρμουλα. Η ανάγκη 
να δημιουργηθούν καμπύλες για θηλάζοντα βρέφη είχε διαπι-
στωθεί ήδη από νωρίς, και το 2006 εκδόθηκαν από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας1 οι νέες καμπύλες ανάπτυξης ύψους και 
βάρους που είναι βασισμένες σε 8.440 υγιή παιδιά που θήλαζαν 
αποκλειστικά και προέρχονταν από οικογένειες με υψηλό κοι-

νωνικο-οικονομικό επίπεδο σε έξι διαφορετικές χώρες. 
Τα μωρά αυτά θήλασαν για τουλάχιστον 12 μήνες και 
μεγάλωσαν σε ιδανικές συνθήκες.

Καμπύλες αύξησης βάρους για αγόρια

Οι διαπιστώσεις αυτής της έρευνας αφορούν την 
ανάπτυξη του μωρού ήδη από τις πρώτες μέρες 
μετά τη γέννηση. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 
τριών-τεσσάρων ημερών μια απώλεια βάρους 
μέχρι 5-7% θεωρείται φυσιολογική, αλλά όταν 
αυτή η απώλεια είναι ισοδύναμη ή υπερβαίνει το 
10% , αυτό αποτελεί ένδειξη  ότι χρειάζεται αξι-
ολόγηση του θηλασμού  και ίσως παρέμβαση. 
Ειδικά, όταν το μωρό γεννιέται λίγο νωρίτερα 
η παρέμβαση ξεκινά όταν υπάρχει απώλεια 7% 
από το βάρος γέννησης. Στις πέντε μέρες το 
μωρό που θηλάζει θα πρέπει να έχει αρχίσει να 
βάζει βάρος, και σε 10 ημέρες έως δύο εβδο-

μάδες να έχει ανακτήσει το βάρος γέννησης. Αν 
αυτό δεν συμβαίνει, τότε ο θηλασμός θα πρέπει 
να επανεξεταστεί από Επαγγελματία Υγείας ή 
Επαγγελματία Σύμβουλο Γαλουχίας IBCLC.* 
Εφόσον ο θηλασμός συνεχίζεται ικανοποιη-
τικά, το μωρό που θηλάζει θα διπλασιάσει το 
βάρος γέννησής του στους τρεις με τέσσερις 
μήνες, ενώ όταν συμπληρώσει τον 1ο χρόνο 
ζωής του θα ζυγίζει περίπου δυόμιση με τρεις 
φορές περισσότερο από το βάρος γέννησης. 
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε 
την αναμενόμενη αύξηση βάρους για τα μωρά 
που θηλάζουν αποκλειστικά:

  ΜΗΝΕΣ     gr/ανά εβδομάδαα         gr/ανά εβδομάδαβ

    0 - 4           55 - 241                170
    4 - 6            92 -126           113 -142
    6 -12            50 - 80             57 - 113

α Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας. 
β Σύμφωνα με το Breastfeeding and Human 
Lactation, Riordan J.4th Edition (2010)2.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές όσο αφορα 
το μήκος σώματος και τη περίμετρο κεφαλιού, 

Ποια είναι η φυσιολογική  ανάπτυξη του μωρού που θηλάζει, κατά τον 
πρώτο χρόνο της ζωής του; 
Είναι διαφορετική από αυτήν των μωρών που τρέφονται με «ξένο» γάλα;
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Της Αναστασίας Β. Καραθανάση, παιδίατρου, Νεογνολόγου, Πιστοποιημένης Συμβούλου Γαλουχίας και Μητρικού Θηλασμού (IBCLC),  
anast.karath@yahoo.gr

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

*Η αύξηση του βάρους μετριέται από την χαμηλότερη τιμή και όχι από το βάρος γέννησης. Η ζύγιση θα πρέπει 
να γίνεται αν είναι δυνατόν στην ίδια ζυγαριά με το μωρό γυμνό.Καμπύλες αύξησης βάρους για κορίτσια



τα οποία αυξάνονται ως εξής στα μωρά που θη-
λάζουν: 
- τους πρώτους 6 μήνες ψηλώνουν κατά 2,5 cm 
τον μήνα.
- από τους 6 μέχρι τους 12 μήνες ψηλώνουν 
κατά 1,27 cm τον μήνα. 
- στους 12 μήνες, τα περισσότερα μωρά θα αυ-
ξήσουν το μήκος τους κατά 50%.

Αντίστοιχα, η περίμετρος του κεφαλιού θα αυ-
ξάνεται κατά 1,27 cm τον μήνα για τους πρώ-
τους έξι μήνες και 64 mm τον μήνα για τους 
επόμενους έξι. Έτσι, στους 12 μήνες η περίμε-
τρος του κεφαλιού θα έχει αυξηθεί κατά 33%.3  
Τα περισσότερα μωρά που θηλάζουν περνούν 
από άλματα ανάπτυξης 4,5 κατά τη διάρκεια των 
πρώτων 12 μηνών. Συνήθως αυτό συμβαίνει:
στις πρώτες ημέρες στο σπίτι, 7- 10 ημερών, 
στις 2-3 πρώτες εβδομάδες, στις 4-6 εβδομά-
δες, στο 3ο μήνα στον 4ο μήνα, στον 6ο και 
στον 9ο μήνα. 
Κατά τη διάρκεια του άλματος ανάπτυξης, τα 
μωρά θηλάζουν πιο συχνά από ό,τι συνήθως, 
μερικές φορές ανά ώρα, και είναι λίγο πιο 
ανήσυχα. Αυτό γίνεται γιατί με τον πιο συχνό 
θηλασμό αυξάνεται η παραγωγή και άρα και η 
πρόσληψη γάλακτος. Συνήθως είναι τότε που 
η μητέρα νομίζει ότι δεν έχει γάλα. Όμως, τα 
μωρά μπορεί να θηλάζουν πιο συχνά και όταν 
κατακτούν ένα σημαντικό στάδιο ανάπτυξης, 
όπως όταν κάθονται, μπουσουλούν,  περπα-
τούν κλπ. 

Τα βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά παίρνουν 
περισσότερο βάρος από τα βρέφη που τρέφο-
νται με μπιμπερό κατά τους πρώτους τρεις μή-
νες. Στη συνέχεια, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώ-
νεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά 

600-650 gr στους 12 μήνες6,7. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι τα βρέφη που θηλάζουν υστερούν 
στην ανάπτυξή τους. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο 
θηλασμός τα προστατεύει από την παχυσαρκία 
στην ενήλικη ζωή8,9 ενώ κατά τα άλλα αναπτύσ-
σονται φυσιολογικά. Εξάλλου, η μεγαλύτερη 
διαφορά φαίνεται στο δεύτερο εξάμηνο ζωής, 
όπου όλα τα βρέφη συμπληρώνουν τη διατρο-
φή τους με στερεές τροφές. Εάν το μητρικό γάλα 
δεν επαρκούσε, τα μωρά που θηλάζουν θα το 
αντιστάθμιζαν με τις στερεές τροφές, κάτι που 
δεν συμβαίνει, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι 
αυτά τα μωρά συνήθως δεν καταναλώνουν όλη 
την ποσότητα των στερεών τροφών που τους 
προσφέρεται. Άρα τα αποκλειστικά θηλάζοντα 
βρέφη ρυθμίζουν από μόνα τους την ενέργεια 
που θα λάβουν, η οποία είναι σε μικρότερα επί-
πεδα από αυτήν των παιδιών που τρέφονται με 
φόρμουλα9, 10. Η αιτία δεν είναι σαφής, αλλά 
είναι γνωστό πως τα μωρά που θηλάζουν απο-
κλειστικά έχουν μικρότερη θερμοκρασία σώμα-
τος και χαμηλότερο μεταβολισμό10.

Ας μην ξεχνάμε οτι οι καμπύλες ανάπτυξης δεν 
είναι ένας απόλυτος δείκτης ανάπτυξης, δεν εί-
ναι ένα τεστ, όπου το μωρό θα πρέπει να φτάσει 
στην ανώτερη εκατοστιαία θέση. Οι καμπύλες 
ανάπτυξης μας δείχνουν την στατιστική κατανο-
μή του βάρους, του ύψους κλπ. για μια συγκε-
κριμένη ομάδα μωρών. Έτσι, αν ένα μωρό είναι 
στη μεσαία καμπύλη σε σχέση με το βάρος του, 
αυτό σημαίνει ότι τα μισά από τα υγιή μωρά της 
ίδιας ηλικίας είναι βαρύτερα και τα άλλα μισά 
ελαφρύτερα. Ένα ψηλό και βαρύ μωρό μπορεί 
να είναι εξίσου υγιές και φυσιολογικό με ένα 
κοντό και ελαφρύ.
Μερικά αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη ανα-
πτύσσονται με αργό ρυθμό11 εξαιτίας του γε-
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νετικού τους υλικού. Θα πρέπει να διαφορο-
διαγνωστεί από την ανεπαρκή ανάπτυξη του 
βρέφους μιας και η δεύτερη αποτελεί επείγουσα 
κατάσταση. Έτσι είναι σημαντικό να παίρνουμε 
αυπόψιν μας και άλλους παράγοντες, όπως την 
κληρονομικότητα και τη γενικότερη ανάπτυξη 
του μωρού12. Καλό είναι να λαμβάνουμε υπό-
ψιν τα παρακάτω:

• Ακολουθεί η ανάπτυξη του μωρού μία σταθε-
ρή πορεία;

• Περνά το μωρό από τα διάφορα στάδια ανά-
πτυξης στην ώρα τους;

• Είναι το μωρό χαρούμενο και δραστήριο;

• Δείχνει άλλα σημάδια επαρκούς πρόσληψης 
γάλακτος;

• Πώς είναι οι γονείς του μωρού; μεγαλόσω-
μοι ή μικρόσωμοι; Ποια ήταν η ανάπτυξη τους 
ως μωρά; Πώς αναπτύσσονταν τα αδέλφια του 
μωρού ή τα άλλα μέλη της οικογένειας; Τα γονί-
δια παίζουν έναν μεγάλο ρόλο στο μέγεθος του 
μωρού, γι αυτό μην τα αγνοείτε! 
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1. World Health Organization. Child Growth 
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Αυτό είναι ένα πολύ ελαφρύ, γευστικότατο και υγιεινό κέικ που κάνω σε 
κάθε Συνάντηση και οι μαμάδες ζητάνε πάντα τη συνταγή! Δοκιμάστε το 
λοιπόν άφοβα!

Για μαμάδες που έχουν αλλεργία στα αυγά αντι-
καταστήσετε τα με πουρέ μήλου ώστε να γίνει 
το κέικ νηστήσιμο, αφού δεν περιέχει ούτε 
γάλα, ούτε βούτυρο.

Υλικά για το κανονικό κέικ:
1 φλ. πουρέ κόκκινης κολοκύθας
1/2 φλ. ελαιόλαδο
3/4 φλ. ζάχαρη
2 αυγά
1 και 3/4 φλ. αλεύρι
1 και 1/2 κ. γλ. baking powder
1/2 κ. γλ. αλάτι
1/2 κ. γλ. σόδα
1/2κ. γλ. μοσχοκάρυδο
1/2 κ. γλ. γαρύφαλλο σε σκόνη
1 γεμάτο κ. γλ. κανέλα
1/2 κ. γλ. τζίντζερ σκόνη (προαιρετικό)
1/2 φλ καρύδια (προαιρετικό)
1/2 φλ. σταφίδες (προαιρετικό)

Εκτέλεση:
Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά μαζί ή τα βάζουμε 
σε αρτοπαρασκευαστή και ψήνουμε σε 180ο C 
για μία ώρα έως μία ώρα και ένα τέταρτο. Για να 
βεβαιωθούμε ότι το κέικ είναι έτοιμο βυθίζουμε 
ένα μαχαίρι στο κέντρο του. Αν το μαχαίρι βγει 
στεγνό σημαίνει ότι το κέικ έχει ψηθεί. 

Σε αρτοπαρασκευαστή ίσως χρειαστεί μιάμι-
συ ώρα. Αν ο αρτοπαρασκευαστής σας έχει 
πρόγραμμα ψησίματος μόνο 60 λεπτών απλά 
ξαναβάλτε τον στη ρύθμιση «ψήσιμο» μόλις τε-
λειώσουν τα 60 λεπτά και σταματήσει, και μετά 
ελέγξτε στα 15 λεπτά αν έχει γίνει το κέικ, και αν 
όχι στα 30 λεπτά.

Πώς κάνουμε τον σπιτικό πουρέ κολοκύθας
Για να κάνουμε τον πουρέ της κολοκύθας 
παίρνουμε κόκκινη κολοκύθα, την κόβουμε σε 
κομματάκια και τη βράζουμε με ελάχιστο νερό 
(βγάζει πολύ ζουμί κατά τη διάρκεια του βρασί-
ματος) σκεπασμένη σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 
μαλακώσει. Μετά την στραγγίζουμε και τη λιώ-
νουμε σε ένα πιάτο με ένα πιρούνι. Τη βάζουμε 
σε σακουλάκια μετρώντας 1 φλιτζάνι κολοκύ-
θας ανά σακουλάκι και τη φυλάμε στην κατάψυ-
ξη. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε το κέικ 
ξεπαγώνουμε το σακουλάκι και ακολουθούμε 
τη συνταγή. Προσοχή, όταν ξεπαγώνουμε το 
σακουλάκι η κολοκύθα μένει συμπαγής στο 
κέντρο του πιάτου και γύρω της υπάρχει νερό. 
Αυτό το νερό δεν το πετάμε αλλά το βάζουμε 
κανονικά στη συνταγή.

Της Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού, Ομάδα Νότιας Αθήνας, penelope.kar@hotmail.gr
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Κέικ Κολοκύθας
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Παραλλαγή χωρίς αυγά αλά Μαίρη Κ:
Για τη νηστίσιμη παραλλαγή αντί για τα αυγά προσθέτουμε 2/3 φλ. πουρέ μήλου και μειώνουμε τη ζάχαρη σε 2/3 του φλιτζανιού.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε σε οποιοδήποτε κέικ δεν θέλετε να βάλετε αυγά. Για κάθε αυγό που δεν βάζετε, προσθέτετε 1/3 φλιτζάνι πουρέ μήλου τον οποίο φτιάχνετε ακολουθώντας την ίδια συνταγή με τον πουρέ κολοκύθας.

*Αφιερωμένο στη Μαίρη Κ, μαμά ενός γλυκύτατου μπέμπη με αλλεργία εξαιτίας της οποίας πειραματίστηκα να 
κάνω το κέικ χωρίς τα αυγά για να μην πειράζουν το μωρό! Σ’ ευχαριστώ πολύ Μαίρη μου!
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Ειδικά, το 2012 οι Σύμβουλοι του 
ΣΘΕ δέχθηκαν 3.058 τηλεφωνήμα-
τα, έκαναν 63 επισκέψεις σε σπίτια 
μητέρων και απάντησαν σε 726 ηλε-
κτρονικά μηνύματα και 61 μηνύματα 
μέσω κινητών τηλεφώνων. Στις δη-
μόσιες εμφανίσεις των Συμβούλων 
συμμετείχαν 1.744 ενήλικες! 

Το 2012 ήμασταν συνολικά 29 
Σύμβουλοι της La Leche League σε 
όλη την Ελλάδα και συντονίσαμε 12 
Ομάδες με Μηνιαίες Συναντήσεις 
όλο το χρόνο, προσφέροντας υπο-
στήριξη και ενημέρωση για τη μητρό-
τητα μέσω του θηλασμού. Ακόμη, 
ειδικά αυτή τη χρονιά οι Σύμβουλοι 
έκαναν 4 έκτακτες Συναντήσεις σε 
πόλεις όπου δεν υπάρχουν Ομάδας 
(Σέρρες, Λαμία, Χανιά, Ηράκλειο 

Κρήτης), συμμετείχαν σε Διημερίδες 
για το θηλασμό (στη Ζάκυνθο, στη 
Κέρκυρα και στη Χαλκίδα), σε Σεμι-
νάριο για το Μητρικό θηλασμό στη 
Ξάνθη και στην 5η Ετήσια Ημερίδα 
Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλου-
χίας στην Αθήνα. 
 
Ακόμη, ο Σύνδεσμος Θηλασμού 
Ελλάδος υποστηρίζει δύο Κέντρα 
Πληροφόρησης Θηλασμού σε απο-
μακρυσμένες περιοχές (Ηράκλειο 
Κρήτης και Σύρο), στα οποία είναι 
υπεύθυνες μητέρες που ενδιαφέρο-
νται για το μητρικό θηλασμό. 

Όπως και το 2011, έτσι και το 2012, 
την Εβδομάδα Εορτασμού του Μη-
τρικού Θηλασμού οι μητέρες και οι 
Σύμβουλοι διοργάνωσαν με μεγάλη 
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επιτυχία ένα χαριστικό Παζάρι στη 
Θεσσαλονίκη και μία Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή στο Βόλο. Με αυτές 
τις ανοιχτές εκδηλώσεις δημιουρ-
γούνται πιο στενοί δεσμοί ανάμεσα 
στα μέλη μας και συγκεντρώνονται 
έσοδα, που είναι πολύτιμα για να 
πετύχουμε τους σκοπούς του Συν-
δέσμου.  

Με τη δική σας υποστήριξη και πα-
ρουσία στις Συναντήσεις μας θα 
συνεχίσουμε να μεταδίδουμε τις 
σωστές πληροφορίες και να προ-
σφέρουμε τη συναισθηματική και 
κοινωνική υποστήριξη που χρειά-
ζεται κάθε μητέρα που θέλει να με-
γαλώσει το μωρό της μέσα από το 
θηλασμό. 

Συνάντηση στις Σέρρες

Συνάντηση 
στη Λαμία

Χάρη στη θερμή και σταθερή υποστήριξή 
σας ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος
-La Leche League Greece συνεχίζει το έργο 
και την αποστολή του για τις μανούλες που 
μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το μητρικό 
θηλασμό στην Ελλάδα. 
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Θέλεις να θηλάσεις το μωρό σου;

ΜΠΟΡΕΙΣ+
•   Στην Ελλάδα υπάρχουν είκοσι έξι Σύμβουλοι Θηλασμού, 

ειδικά εκπαιδευμένες, πρόθυμες να σου προσφέρουν αφιλοκερδώς στήριξη, 

βοήθεια, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

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

στην Μυτιλήνη, στη Ξάνθη και στην Κέρκυρα.

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

φυλλάδια του Συνδέσμου και το περιοδικό “γαλουχώ”.

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

για τη ιδέα και το περιεχόμενο αυτού του κειμένου

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

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

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

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

6.   Τα μωρά που θηλάζουν αρρωσταίνουν λιγότερο και γίνονται 

καλά πιο γρήγορα; 

7.  Το μητρικό γάλα είναι πάντα έτοιμο και δωρεάν; 

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

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

αντιμετωπίζονται με επιτυχία, αρκεί να ζητήσεις βοήθεια από 

τον κατάλληλο άνθρωπο;

Γνωρίζεις ότι: Τέλος, μάθε ότι:



Προϊόντα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου, φυτικά, βιολογικά καλλυντικά αλλά και οικολογική μόδα από 100% οργανικό βαμβάκι. Ξύλινα και εκπαιδευτικά 
παιχνίδια φτιαγμένα με σεβασμό στο παιδί, βιβλία για γονείς και παιδιά και CDs με ποιοτική μουσική από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Πρακτικές, μοδάτες τσάντες αλλαγής, αγνά, υποαλλεργικά, βιοδιασπώμενα απορρυπαντικά, προϊόντα θηλασμού και πρακτικά αξεσουάρ από ασφαλή υλικά, 
αλλά και χρήσιμα είδη φτιαγμένα από τα χεράκια Ελληνίδων WAHMs*.

Ένα κατάστημα για απαιτητικές και συνειδητοποιημένες  οικογενείες!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *Work At Home Moms


