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

Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Σοφία Μαυροπούλου, 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, 
Ελισάβετ-Ειρήνη Μιχαηλίδου, elisabeth_th@yahoo.com, Κωνσταντία 
Καπετανοπούλου, perigialiotisa@gmail.com, Ζωή Τριανταφυλλίδου, 
zoitriant@yahoo.gr, Δέσποινα Μασάκη, lidia_agapi@hotmail.com

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 στην Ελισάβετ Μιχαηλίδου

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

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

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

Ίσως η χώρα μας να περνά μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. Για εμάς τις νεότερες, 
είναι σίγουρα σήμερα από τις δυσκολότερες: μείωση μισθών, αύξηση ανεργίας, κοινωνική 
ανασφάλεια, φόβος, κατάθλιψη, απαισιοδοξία για το μέλλον… 

Οι μητέρες που θηλάζουν όμως ξέρουν ότι ο θηλασμός μπορεί να προσφέρει μία αυθεντική 
«επένδυση» για το μέλλον, μία «κατάθεση» την οποία δεν μπορεί κανείς να φορολογήσει, να 
«κουρέψει», να κατασχέσει. Ο θηλασμός προσφέρει αλλά και προϋποθέτει ένα πραγματικό 
«πλεόνασμα»: υπερεπάρκεια γάλακτος, αφθονία στοιχείων προστατευτικών για την υγεία, 
περίσσευμα αγάπης, ατέλειωτη χαρά, πλεόνασμα ψυχής. Είναι ένα πλεόνασμα που δεν είναι 
μετρήσιμο, ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Μέσω του θηλασμού, 
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του παιδιού μας, και γινόμαστε «διαθέσιμες»! 

Επιπλέον, είναι καιρός να αναγνωριστεί ότι ο θηλασμός και το μητρικό γάλα αποτελούν πηγή εθνικού 
πλούτου! Μέσω του θηλασμού κάθε οικογένεια εξοικονομεί ποσά της τάξης των 10.000 ευρώ για 
τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού, τόσο από το ξένο γάλα που δεν αγοράζει όσο και από την 
έλλειψη ιατρικών εξόδων. Ακόμη, ολόκληρο το Σύστημα Υγείας ωφελείται από την καλύτερη υγεία 
των παιδιών. Ο θηλασμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέτρο για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας!
Στο Σύνδεσμο Θηλασμού αναγνωρίζουμε αυτή τη σημασία του θηλασμού, όπως και τα 
μειονεκτήματα που μπορεί να έχει η υποκατάστασή του με την τεχνητή διατροφή. Σε αυτό το θέμα 
αναφέρεται ο παιδίατρος Δ. Αδαμίδης, διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της 
Ξάνθης, στο άρθρο του όπου παρουσιάζει τους κινδύνους του μη-θηλασμού βασιζόμενος σε 
διεθνείς έρευνες.

Αυτό το τεύχος επιπλέον σηματοδοτεί μία καινούρια αρχή για το περιοδικό του Συνδέσμου 
Θηλασμού Ελλάδος. Η συντακτική επιτροπή και οι υπεύθυνες για το περιοδικό σιγά-σιγά 
αποσύρονται, ορισμένες ύστερα από περισσότερα από 10 χρόνια, και νέες Σύμβουλοι θα 
αναλάβουν τα καθήκοντα τους. Το «γαλουχώ» γυρνά μία νέα σελίδα την ιστορία του, και συνεχίζει 
ανανεωμένο με νέα διάθεση και μεγαλύτερη φρεσκάδα, να δημοσιεύει τις δικές σας ιστορίες, 
επιστημονικά άρθρα και πληροφορίες για το θηλασμό γευστικές και εύκολες συνταγές για όλη την 
οικογένεια, να ενημερώνει για τα νέα του Συνδέσμου και για εκδηλώσεις που γίνονται στην Ελλάδα 
για το θηλασμό, και να εμπλουτίζεται με επιλεγμένες διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές 
προς τα μωρά και τις μαμάδες που θηλάζουν! 

Μυρτώ Χρονάκη, Σοφία ΜαυροπούλουΠ
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Το «πλεόνασμα» του θηλασμού
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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
•  Μαθαίνοντας τη μητρότητα μέσα από το θηλασμό
•  «Τα πάντα εν σοφία αποίησας»
•  Πως γνώρισα τη μητρότητα

Περί των κινδύνων του μη θηλασμού
•  ο κ. Αδαμίδης παρουσιάζει τα θεωρούμενα 

ως πλεονεκτήματα του θηλασμού από μια 
αντίστροφη οπτική

Εξαιρετικές περιπτώσεις
•  Κατάφερα να δώσω στην κόρη μου την 

υπέρτατη τροφή

Ρωτάτε-Απαντάμε
•  Τι είναι ο «κοντός» χαλινός

Τα νέα του Συνδέσμου
•  Αναφορά από την ημερίδα και το εργαστήριο 

της Catherin Watson Genna

Διατροφή και Συνταγές
•  Δροσιστική σπιτική λεμονάδα με τζιντζερ
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Σε αυτό το άρθρο, ο κ. Αδαμίδης παρουσιάζει 
τα θεωρούμενα ως πλεονεκτήματα του θηλα-
σμού από μια αντίστροφη οπτική: ως κινδύνους 
από την αντικατάστασή του από το τεχνητό 
βρεφικό γάλα, τόσο για το μωρό όσο και για 
τη μητέρα. 
Την ίδια θέση εκφράζει και ο Διεθνής Σύνδεσμος 
Θηλασμού (La Leche League International), 
στο βιβλίο του οποίου (The Womanly Art of 
Breastfeeding) αναφέρεται με έμφαση ότι ο θη-
λασμός ΔΕΝ έχει πλεονεκτήματα, αλλά είναι η 
φυσική φυσιολογική μέθοδος διατροφής του 
μωρού, ενώ το τάισμα με μπμπερό έχει πολλά 
μειονεκτήματα!
Στο άρθρο αυτό, οι επιστημονικές πληροφορίες 
παρουσιάζονται με εύληπτο και πειστικό τρόπο, 
εδώ ταυτόχρονα συνδυάζονται με την αίσθηση 
του χιούμορ και την αγωνιστική διάθεση του κ. 
Αδαμίδη, ο οποίος είναι γνωστός ανά την Ελλά-
δα για τη συνεισφορά του στην υποστήριξη του 
μητρικού θηλασμού!

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του θηλασμού 
και γιατί θεωρείται τόσο σημαντικός;

Καλύτερα να μιλάμε για τους κινδύνους της υγεί-
ας συνεπεία της σίτισης με υποκατάστατο. Όταν 
κάποιος πάει να πηδήξει από τον 3ο όροφο δεν 
του λέμε «αν δεν πηδήξεις έχεις 99% πιθανό-
τητα να μην είσαι νεκρός το επόμενο λεπτό», 
αλλά «αν πηδήξεις κατά 99% θα σκοτωθείς το 
επόμενο λεπτό». 

1η κατηγορία κινδύνων για την υγεία 
βρεφών και παιδιών από το μη θηλασμό 
(λόγω των στοιχείων που λείπουν από το υπο-
κατάστατο αλλά υπάρχουν στο μητρικό γάλα)

Αν ένα παιδί δεν θηλάσει, έχει διαπιστωθεί ότι 
θα αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα 
υγείας στη βρεφική και παιδική ηλικία, που εί-
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Περί των 
κινδύνων του 
μη-θηλασμού

Επιμέλεια: Μυρτώ Χρονάκη, Σύμβουλος Θηλασμού, Βόλος myrto.ch@gmail,com

Του Δημήτρη Αδαμίδη, παιδιάτρου, 
διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής και 
προέδρου της Επιτροπής Θηλασμού του 
Νοσοκομείου Ξάνθης, προέδρου της 
επιστημονικής επιτροπής IBFAN (Διεθνές 
Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή) 
Ελλάδας https://www.facebook.com/profile.
php?id=100002062509135 



υποκατάστατου, δηλαδή του ξένου γάλακτος, 
αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την υγεία 
βρεφών και παιδιών 

Στην σκόνη του γάλακτος εντοπίζονται ξένες 
ουσίες που αποτε-
λούν την αιτία για 5 
με 10 ανακλήσεις 
τον χρόνο παγκο-
σμίως:
Μεταλλικά κομμάτια 
νικελίου στην σκό-
νη του γάλακτος.
Κομματάκια από 
γυαλί ή σκληρό 
πλαστικό.
Απουσία βιταμινών 
στην σκόνη λόγω αλληλεπίδρασης με την πλα-
στική συσκευασία.
Παρουσία καδμίου, χαλκού, μολύβδου, αρσε-
νικού ή χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων 
που αυξάνονται κατά το βράσιμο του νερού
Χρωστικές από τις τυπωμένες ετικέτες
Μεγάλες δόσεις ιωδίου, υπερβολική δόση βι-
ταμίνης D 
Ανεπαρκής συγκέντρωση σιδήρου ή βιταμίνης 
C 
Νιτρικά σε επίπεδα πάνω από την ασφαλή 
δόση
Υπερβολική ποσότητα μαγνησίου και ογδόντα 
φορές περισσότερο μαγγάνιο σε σύγκριση με 
το μητρικό
Πρόκληση αλλαντίασης στα βρέφη
Παρουσία αλουμινίου, μελαμίνης ή περχλω-
ράτης 
Υψηλά ποσά δισφαινόλης-Α, σιλικόνης και 
φθαλικών από την συσκευασία
Παρουσία αφλατοξίνης ή εντομοκτόνων

Υψηλές συγκεντρώσεις μουκο- οιστρογόνων
Ουσίες διαφορετικές από εκείνες που αναγρά-
φονται στην συσκευασία

Τα ακούσατε στο ραδιόφωνο; Τα είδατε στην 
τηλεόραση; Τα δια-
βάσατε σε εφημερί-
δα; Μόνο σε ελά-
χιστες περιπτώσεις, 
και στα ψιλα!! Σας τα 
επισήμανε κάποιο 
μεγάλο επιστημο-
νικό συνέδριο (από 
αυτά που έχουν 
χορηγό εταιρείες 
υποκαταστάτων); 
Σας ενημέρωσε κά-

ποιος κρατικός φορέας; Ο Ε.Ο.Φ μήπως; Το 
υπουργείο; 

Επιπλέον, και παρά τα όσα πιστεύουμε, το 
ξένο γάλα για βρέφη ΔΕΝ είναι αποστειρω-
μένο προϊόν: 
•  Εντεροβακτηρίδιο Sakazakii παρόν σε 14% 

των δειγμάτων
•  Σπόροι κλωστηριδίων σε 20% των δειγμά-

των 
Το βρεφικό γάλα δεν θεωρείται ασφαλές για 
πρόωρα και για βρέφη κάτω του ενός μηνός από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων 
και το Υπουργείο Υγείας της Νέας Ζηλανδίας, 
που το 204 και το 2011 αντίστοιχα εξέδωσαν 
σύσταση να ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ το γάλα σε σκόνη 
για τη σίτιση αυτών των παιδιών. 

Ακόμη, βρίσκει κανείς στα βρεφικά γάλατα:
•  Έλαια καρύδας, σόγιας, χαρουπιού, ηλιέ-

λαιο κλπ.

6

ναι ανάλογα με τη διάρκεια του θηλασμού. Τα 
σημερινά επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύ-
ουν ότι αν το παιδί δεν θηλάσει την 1η μέρα 
αυξάνεται η νεογνική θνησιμότητα κατά 16%, 
τις δύο πρώτες μέρες κατά 22%, αν δεν θηλάσει 
καθόλου κατά 27%. 

Η σίτιση με υποκατάστατο σημαίνει 
μεγαλύτερο κίνδυνο κατά:

•  100% για ωτίτιδες 
•  47% για έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα)
•  476% για αλλεργική πρωκτοκολίτιδα 
• 178% για γαστρεντερίτιδα
•  257% για νοσηλεία στο νοσοκομείο για πα-

θήσεις αναπνευστικού κατά τον πρώτο χρό-
νο της ζωής

•  35% για άσθμα χωρίς οικογενειακό ιστορικό 
• 32% για παιδική παχυσαρκία 
• 64% για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
• 23% για οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
• 18% για οξεία μυελογενή λευχαιμία 
•  56% για σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θα-

νάτου 
•  138% για ανάπτυξη νεκρωτικής εντεροκολί-

τιδας σε πρόωρα
• 137% για πνευμονία
•  3.5 μονάδες χαμηλότερο γλωσσικό ΙQ στα 

5 έτη
•  4 μονάδες χαμηλότερο γλωσσικό IQ στα 10 

έτη
(Άτομα που είχαν θηλάσει για λιγότερο από ένα 
μήνα είχαν κατά μέσο όρο IQ 99.4 ενώ όσοι 
είχαν θηλάσει για τουλάχιστον 9 μήνες είχαν 
κατά μέσο όρο IQ 106)
•  Πιο συχνούς ή εντονότερους κολικούς και 

δυσκοιλιότητα στα βρέφη 
•  Παιδιά 5 ετών που δεν είχαν θηλάσει καθό-

λου είχαν 33% αυξημένη πιθανότητα: 
•  για προβλήματα συμπεριφοράς, συγκριτικά 

με αυτά που είχαν θηλάσει για περισσότερο 
από 4 μήνες

•  3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα παιδικής κα-
κοποίησης ή παραμέλησης (που έχει σχέση 
με το γεγονός ότι η μητέρα δεν θήλασε).

•  Όσα δεν θήλασαν καθόλου είχαν αυξημένη 
πιθανότητα να εμφανίσουν παιδική επιληψία 
κατά: 26%, σε σύγκριση με εκείνα που θήλα-
σαν τουλάχιστον 5 μήνες, 39%  με εκείνα που 
θήλασαν τουλάχιστον 8 μήνες, 50%  με εκείνα 
που θήλασαν τουλάχιστον 12 μήνες και 59% 
με εκείνα που θήλασαν παραπάνω.

•  Διπλάσια πιθανότητα να είναι υπέρβαρα ή πα-
χύσαρκα, σε σύγκριση με παιδιά που θήλασαν 
για τουλάχιστον 6 μήνες. 20% της παιδικής πα-
χυσαρκίας αποδίδεται στατιστικά στο τάισμα 
των βρεφών με τεχνητό βρεφικό γάλα.

• Αυξημένος κίνδυνος για άσθμα 
•  Μικρότερη καρδιο-αναπνευστική του αντο-

χή, σντιστρόφως ανάλογη με τη διάρκεια θη-
λασμού

•  Ο κίνδυνος χρόνιας πάθησης είναι 30 με 
200% μεγαλύτερος σε εκείνους που δεν θή-
λασαν, συγκριτικά με εκείνους που θήλασαν. 

•  Δυσκολίες σίτισης, νεοφοβία και αποστρο-
φή φαγητού στην νηπιακή ηλικία

• Λιγότερο γερά κόκαλα σε ηλικία 17 ετών
• Διαβήτη τύπου 1 (ινσουλινο-εξαρτώμενο)
•  Μικρότερο κατά το ήμισυ θύμο αδένα στους 

6 μήνες ζωής
•  Αυξημένη πιθανότητα αθηροσκλήρωσης ή 

υπέρτασης στην εφηβεία ή ενήλικη ζωή
2η κατηγορία κινδύνων από τη σίτιση με 
τεχνητό γάλα:
Εκτός από το γεγονός ότι το παιδί στερείται 
το μητρικό γάλα, τα συστατικά του ίδιου του 
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•  Πρωτεΐνες από γάλα αγελάδας, από ψάρι, 
σόγια ή ξηρούς καρπούς.

• Υδατάνθρακες από καλαμπόκι, πατάτα.
• Συστατικά από ψάρια, μύκητες ή αυγό.
•  Μεταλλαγμένες ουσίες: γενετικά τροποποι-

ημένο καλαμπόκι και σόγια έχουν βρεθεί σε 
πολλά υποκατάστατα

•  Γάλατα χωρίς λακτόζη, γάλατα με χαμηλά λι-
παρά

Άραγε έχουν γίνει ποτέ διπλές τυφλές μελέτες 
για να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν άμεσες ή 
απώτερες επιπτώσεις από αυτούς τους πειρα-
ματισμούς;

Μια 3η κατηγορία κινδύνων για την υγεία 
βρεφών και παιδιών σχετίζεται από τη χρήση 
του μπιμπερό ως συσκευής. Το τάισμα με μπι-
μπερό αυξάνει την πιθανότητα προβλημάτων 
όπως:

• Τερηδόνα

• Εφίππευση οδοντοστοιχιών
• Συνάθροιση οδόντων
• Μακρόστενη γνάθος προς τα πίσω
• Υψηλή, μακρόστενη υπερώα
•  Γλώσσα προέχουσα, αναπνοή από το στόμα
•  Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων
• Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο
•   Διαταραχές λόγου (δυσαρθρία) Eπιπλέον, το 

μπιμπερό είναι ανεξάρτητος παράγοντας κιν-
δύνου για παιδική παχυσαρκία. 

Η 4η κατηγορία κινδύνων υγείας για βρέφη 
και παιδιά οφείλεται στην κακή προετοιμασία 
του υποκατάστατου από τα πρόσωπα που τα-
ΐζουν το μωρό:
•  77% δεν έλαβαν οδηγίες για σωστή παρα-

σκευή:
•  33% δεν διάβασαν ποτέ τις οδηγίες παρα-

σκευής στην ετικέτα
•  47% δεν ελέγχουν την ημερομηνία λήξης
•  55% δεν έπλεναν τα χέρα πριν το ετοιμά-

σουν
•  32% δεν έπλεναν επαρκώς το μπιμπερό ανά-

μεσα στα γεύματα
•  35% ζέσταναν σε φούρνο μικροκυμάτων
•  6% έδωσαν βρεφικό γάλα που είχε φτιαχτεί 

τουλάχιστον 2 ώρες πριν
• 4 7% βάζουν στερεά τροφή στο μπουκάλι με 

το γάλα
•  20% αφήνουν το μωρό να κοιμηθεί με το μπι-

μπερό στο στόμα
•  Λάθος μέγεθος στο κουτάλι που περιέχεται 

στην συσκευασία, με αποτέλεσμα λάθος ανα-
λογία της σκόνης με το νερό

•  Λάθος οδηγίες προετοιμασίας στην συσκευ-
ασία 

•  Αυθαίρετη αραίωση ή συμπύκνωση - από μη-
τέρα ή από επαγγελματία υγείας (!) 

Παρόλα αυτά, η πολιτεία μας θέλει να «απε-
λευθερώσει» την διάθεση υποκαταστάτων 
στα σούπερ μάρκετ (!!)
Ένα άλλο μεγάλο μειονέκτημα του μη-
θηλασμού και του ταΐσματος με ξένο γάλα εί-
ναι τα προβλήματα που δημιουργεί στον οργα-
νισμό και την ψυχολογία της μητέρας, όπως:

•  4% μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του 
μαστού για την μητέρα, συγκριτικά με μητέρες 
που θήλασαν για ένα χρόνο

•  27% μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο των 
ωοθηκών στην μητέρα, σε σύγκριση με μητέ-
ρες που θήλασαν για ένα χρόνο. 

• Συχνότερη κατάθλιψη λοχείας
• Αυξημένος κίνδυνος πρώιμης σύλληψης
•  Μητέρα 2 παιδιών που δεν θήλασε καθόλου 

είναι στα 57 της κατά μέσο όρο 6.5 κιλά πα-
χύτερη από μητέρα 2 παιδιών που τα θήλασε 
συνολικά για τέσσερα χρόνια 

•  Λιγότερη οστική μάζα, συχνότερη οστεοπό-
ρωση μετά την εμμηνόπαυση

•  Γυναίκες 45 - 58 ετών που δεν θήλασαν, σε 
σύγκριση με γυναίκες που θήλασαν τουλά-
χιστον 3 μήνες έχουν: 28% περισσότερο 
σπλαχνικό λίπος στην κοιλιά, 6.5εκ μεγαλύ-
τερη περιφέρεια μέσης, 4 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα για επασβέστωση (αθηροσκλή-
ρωση) σε αορτή και στεφανιαία αρτηρία, 
9% μεγαλύτερη πιθανότητα για υπέρταση, 
23% διαβήτη, 20% υπερλιπιδαιμία.

•  Μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο θυρεοει-
δούς

•  Μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο ενδομητρί-
ου

Η μητέρα έχει ανάγκη το θηλασμό για τη δια-
σφάλιση της σωματικής και ψυχικής της υγεί-
ας, όπως και το μωρό!

Επίλογος της σύνταξης:
Ο θηλασμός σήμερα θεωρείται ο βέλτιστος 
τρόπος διατροφής και φροντίδας του μωρού, 
και αναγνωρίζεται ότι προστατεύει και τη μητέρα 
από πολλά προβλήματα υγείας. Συχνά όμως το 
τάισμα με μπιμπερό και «ξένο» γάλα θεωρείται 

εξίσου ικανοποιητική λύση, και οι κίνδυνοι του 
μη-θηλασμού και της τεχνητής διατροφής είτε 
αποσιωπούνται είτε υποβαθμίζονται. Στοιχεία 
όπως αυτά που παραθέτει ο δρ. Αδαμίδης σπά-
νια γίνονται γνωστά από συνέδρια, το Υπουργείο 
Υγείας ή τα ΜΜΕ. Αντίθετα, ορισμένοι επαγγελ-
ματίες υγείας όπως οι Πιστοποιημένοι Σύμβου-
λοι Γαλουχίας και οργανισμοί όπως το IBFAN, η 
UNICEF, ο WHO προσπαθούν να ενημερώνουν 
τις νέες και τις μέλλουσες μητέρες για τα προβλή-
ματα που δημιουργεί η αντικατάσταση του θηλα-
σμού από τη διατροφή με βιομηχανοποιημένο 
βρεφικό γάλα. Ο Σύνδεσμος Θηλασμού θεωρεί 
πολύ χρήσιμο να υπάρχει ενημέρωση για αυτούς 
τους κινδύνους, και αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί 
η δημοσίευση του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, 
ο ρόλος του Συνδέσμου και των Συμβούλων 
του συνεχίζεται και πέρα από την κριτική στις 
υπάρχουσες συνθήκες με την υποστήριξη και τη 
βοήθεια προς τις μητέρες στο να θηλάσουν τα 
παιδιά τους!
Τα στοιχεία που αναφέρονται προέρχονται 
από την ομιλία του δόκτορος Δ. Αδαμίδη την 
1η Εκπαιδευτική Ημερίδα της Πρωτοβουλίας 
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για Φαρμακεία Φιλικά προς το Μητρικό Θη-
λασμό με τίτλο: «Το φαρμακείο ως σημείο 
προαγωγής του θηλασμού- Ο φαρμακοποι-
ός ως εγγυητής της ασφαλούς χρήσης των 
φαρμάκων κατά την περίοδο της γαλουχίας» 
(http://www.mitrikosthilasmos.com/2013/05/
imerida-thilasmou-gia-farmakopoious-2013.
html#ixzz2xS68mreu) που έγινε στον Βόλο στις 
14 Σεπτεμβρίου 2013 και από τη συνέντευξη 
του στο περιοδικό medNutrition (http://www.
mednutrition.gr/o-mitrikos-thilasmos-simera) 
στις 13 Φεβρουαρίου 2013. 
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Όπως οι περισσότερες πρώτες φυσικές γέν-
νες, έτσι και η δική μου διήρκησε πολλές 

εξαντλητικές ώρες (20 περίπου), με μια μικρή επι-
πλοκή, αλλά τελικά όλα πήγαν πολύ καλά. 
Πολύ πριν την γέννα μου ενστικτωδώς ήθελα 
να θηλάσω γιατί αυτός μου φαινόταν ο φυσι-
κός τρόπος. Στο νοσοκομείο με βοήθησαν 
αρκετά με το θηλασμό (γέννησα στο εξωτερι-
κό) και μετά από δυο μέρες που πήγα σπίτι όλα 
πήγαιναν πολύ καλά, ώσπου άρχισα να παράγω 
παρά πολύ γάλα. Δεν το πρόλαβα, μου πέτρωσε 
το στήθος, έκανα πυρετό και αναγκάστηκα και 
πήρα αντιβίωση. Έτσι η αρχική εμπειρία μου με 
το θηλασμό δεν ήταν πολύ καλή, αρκετός πό-
νος, κούραση, μοναξιά, εγώ και ένα μωρό που 
την ώρα του θηλασμού μου προκαλούσε τόσο 
πολύ πόνο... Έκανα όλα τα γιατροσόφια, δηλα-
δή χλιαρά μπάνια, ζεστά πετσετάκια, κομπρέσες 
με παγωμένο λάχανο, όλα κουραστικά και χρο-
νοβόρα αλλά ήθελα πάρα πολύ να θηλάσει το 
παιδί μου και δεν το έβαζα κάτω. Ακολούθησαν 
περίπου πέντε-έξι εβδομάδες που κάθε φορά 
που θήλαζα έλεγα «έρχεται και το καρχαριάκι 
μας», και για τους τρεις πρώτους μήνες ανέβαλα 
κάθε εβδομάδα για την επομένη την παροχή ξέ-
νου γάλατος.
Εν τω μεταξύ έμαθα ποια είναι η σωστή στάση 
για να μην πονάει το στήθος, αλλά συνέχιζα να 
έχω παρά παρά πολύ γάλα. Μετά από κάθε γεύμα 
τους τέσσερις πρώτους μήνες έβγαζα πάντα γάλα 
για να μην πετρώσει το στήθος, είχα μόνιμα ένα 
πρήξιμο και ο μικρός είχε έντονους κολικούς.

Ευτυχώς τους πρώτους μήνες με υποστήριξε 
πολύ ο σύζυγός μου και η οικογένειά μου για 
να συνεχίσω. Βέβαια η μεγαλύτερη βοήθεια 
που είχα ήταν από την Σύμβουλο Θηλασμού 
του Συνδέσμου Θηλασμού (La Leche League), 
που μου γνώρισε μια φίλη μου. Είχα την τύχη 
να την γνωρίσω όταν ο γιος μου ήταν περίπου 
τεσσάρων μηνών. Έγινα μέλος του Συνδέσμου, 
και άρχισα να πηγαίνω στις Συναντήσεις όσο 
πιο τακτικά μπορούσα. Όσο πιο πολύ πήγαινα 
στις Συναντήσεις, αλλά και όσο περισσότερο 
μιλούσαμε με τις Συμβούλους  τόσο πιο καλά 
γνώριζα και καταλάβαινα τον γιο μου! Έτυχε να 
έχει δυσανεξία σε αρκετές τροφές και ήταν ιδι-
αίτερα ανήσυχος τα βράδια αλλά και την ημέρα. 
Με την ανεκτίμητη βοήθεια της Συμβούλου και 
μόνο, βρήκα ποιες τροφές τον ενοχλούσαν και 
τις έβγαλα από την δική μου διατροφή, και έτσι 
στους επόμενους δύο-τρεις μήνες κατάφερα να 
έχω ένα χαρούμενο μωρό. 
Πέρασα και από διάφορες άλλες δοκιμασίες, 
όπως μια περίοδο που πίστευα πως δεν είχα αρ-
κετό γάλα, άκουγα αρκετά τις απόψεις των γύρω 
μου, αλλά κατάφερα να ξεπεράσω όλα τα μικρά 
εμπόδια. Μετά τους έξι-εφτά μήνες που είχα στο 
μυαλό μου σαν όριο διακοπής του θηλασμού 
(λόγω των παραπάνω δυσκολιών), ήθελα να αρ-
χίσω τον απογαλακτισμό, εφόσον όπως έλεγε 
και ο γιατρός μου άρχιζαν και οι στερεές τροφές, 
οπότε και «δεν ήταν και πολύ χρήσιμο το γάλα 
μετά τους έξι μήνες». Ευτυχώς ο μικρός είχε άλλα 
στο νου του! Δεν ήταν έτοιμος για στερεές τρο-
φές έως και τον 10ο μήνα, και ευτυχώς υπήρχε η 
καλή μου Σύμβουλος και η σιγουριά μου!
Επίσης, όταν ο γιος μου ήταν περίπου εννιά μη-

Μαθαίνοντας τη μητρότητα μέσα από το θηλασμό

Οι μητέρες που θηλάζουν 
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νών, ένιωσα αρκετή πίεση από το στενό μου 
περιβάλλον αλλά και από τον εαυτό μου για να 
αρχίσω τον απογαλακτισμό. Όμως όσο περ-
νούσε ο καιρός τόσο πιο πολύ δενόμουν με το 
παιδί και απολάμβανα τις στιγμές που το θήλα-
ζα. Καταλάβαινα εγώ και μόνο εγώ τι είχε ο μι-
κρός όταν ήταν ανήσυχος και πάντα έβρισκα μια 
λύση. Δεν άρχισα τον απογαλακτισμό τότε και 
αυτό μας βοήθησε να κτίσουμε μια πολύ στενή 
σχέση. Άκουγα πολλές διαφορετικές απόψεις 
από γιατρούς, φίλες. μαμάδες, μη μαμάδες, μπα-
μπάδες και γιαγιάδες, όπως ότι πρέπει να έχουν 

πιπίλα τα μωρά γιατί αλλιώς μαθαίνουν στο δά-
χτυλο, ή ότι η πιπίλα είναι υποκατάστατο της αν-
θρώπινης επαφής, ή ότι πρέπει να θηλάζεις 10 
λεπτά και κάθε τρεις ώρες και όχι νωρίτερα, ή ότι 
το βράδυ πρέπει να το ξυπνάς το μωρό να θη-
λάζει, ή ότι το βράδυ εάν είναι ανήσυχο πρέπει 
να το αφήνεις να κλαίει στην κούνια του και να 
μην θηλάζεις για να μη μάθει στην αγκαλιά και 
να μάθει να κοιμάται μόνο του, ή ότι το γάλα 
μετά τους εννιά μήνες δεν ωφελεί πουθενά... και 
πολλά τέτοια. Μερικά από αυτά τα ασπάστηκα κι 
εγώ, ενώ κάποια άλλα όχι. 
Πολλές φορές θύμωνα με αυτά που άκουγα γιατί 
ενστικτωδώς φαινόταν λάθος τρόπος προσέγ-
γισης για μένα, αλλά επίσης θύμωνα και με τον 
εαυτό μου και δεν ήξερα ποιο δρόμο να διαλέ-
ξω. Ευτυχώς είχα πολύ καλή υποστήριξη από 

τη La Leche League. Με βοήθησε όσο κανείς 
άλλος να βρω αυτό που μου ταιριάζει. Και αυτό 
όχι μόνο με τις Συναντήσεις και με τις συζητήσεις 
μας, αλλά και μέσα από διάφορα Bazaars όπου 
πήρα μέρος και ένιωσα μέρος μιας ομάδας μα-
μάδων οι οποία μου ταιριάζει πολύ, και έχει σαν 
αξία την ανθρώπινη επαφή, το συναισθηματικό 
δέσιμο, την αμοιβαιότητα και τη συλλογικότητα 
και όχι την εξάρτηση. Η συζήτηση περί θηλα-
σμού οδηγεί στην αναζήτηση πολύ εσωτερικών 
χαρακτηριστικών του εαυτού μας. Αλλά έτσι δεν 
είναι και η μητρότητα;
Τελικά αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν υπάρχει 
σωστό και λάθος. Ότι η κάθε μητέρα μόνη της 
βρίσκει τον τρόπο και τον δρόμο της, όχι μόνο 
για τα θέματα θηλασμού αλλά και για την μητρό-
τητα γενικότερα! Για μένα ο θηλασμός δεν απο-
τελεί μόνο την πιο υγιεινή διατροφική πηγή (ο 
γιος μου δεν αρρώστησε έως και 16 μηνών ούτε 
μια φορά), αλλά και τον καλύτερο τρόπο για να 
δεθείς με το παιδί σου! Έτσι και ο απογαλακτι-
σμός ήρθε με σχετικά φυσικό και ήπιο τρόπο και 
για τους δυο μας στους 21 μήνες. Είναι οι πιο 
τρυφερές στιγμές που μπορεί κανείς να ζήσει! 
Ήμουν τυχερή και μπόρεσα να αντιμετωπίσω 
όλα τα εμπόδια και να θηλάσω και έτσι έμαθα 
να αναγνωρίζω τις ανάγκες του παιδιού μου και 
τα όρια του.
Αλλά κυρίως έμαθα καλύτερα τον εαυτό μου, τα 
δικά μου όρια, να έχω επιμονή, υπομονή, από 
πού να αντλώ δύναμη και να αντέχω, να είμαι ότι 
χρειάζεται το παιδί μου για να γίνει στο μέλλον 
ελεύθερο, δυνατό, υγιές, αυτορρυθμιζόμενο, 
ισορροπημένο, χαρούμενο. Ουσιαστικά πώς να 
είμαι μητέρα!

Νίκη Μοσκοφόγλου
Αθήνα
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Όσο περνούσε ο καιρός τόσο πιο πολύ 
δενόμουν με το παιδί και απολάμβανα τις 
στιγμές που το θήλαζα. Καταλάβαινα εγώ 
και μόνο εγώ τι είχε ο μικρός όταν ήταν 
ανήσυχος και πάντα έβρισκα μια λύση.
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λιου πλακούντα και για τον φόβο μιας αποκόλ-
λησης, από τον 5ο μήνα εγκυμοσύνης μέχρι το 
τέλος έπρεπε να μείνω στο κρεβάτι, κάνοντας 
ελάχιστες μετακινήσεις. Όμως κάθε εμπόδιο για 
καλό! Είχα άπλετο χρόνο στη διάθεσή μου και 
το laptop στην αγκαλιά μου (!), ατελείωτες ώρες 
της ημέρας για να εξερευνήσω θέματα για το 
νέο μου ρόλο. Περίπου στον 7ο μήνα, έχοντας 
διαβάσει πολλά άρθρα και για τον θηλασμό, 
είχα αποφασίσει ότι θα βάλω τα δυνατά μου να 
θρέψω μόνη μου το μωρό μου. Εξάλλου, θη-
λαστικά είμαστε και έχουμε και εμείς αυτή την 
πολύτιμη δυνατότητα! Ευτυχώς, δύο εβδομάδες 
πριν γεννήσω (θα γινόταν με καισαρική, καθώς 
ο μικρός μου δεν έπαιρνε θέση με τίποτα), ενη-
μερώθηκα από μια τηλεοπτική εκπομπή υγείας 
για τις Συμβούλους Θηλασμού, ένας όρος που 
μέχρι τότε αγνοούσα την ύπαρξη του. Έψαξα 
αμέσως και βρήκα πληροφορίες μέσω διαδικτύ-
ου και τότε επικοινώνησα με μία Σύμβουλο, η 
οποία ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα στο κάλε-
σμά μου. Ενημερώθηκα σε γενικές γραμμές και 
ένιωθα πιο έτοιμη.
Φυσικά, οι πρώτες δυσκολίες στην επιθυμία 
μου να θηλάσω προέκυψαν στο Μαιευτήριο. 
Και λέω «φυσικά», διότι αν και πολλά ιδιωτικά 
μαιευτήρια  δηλώνουν ότι είναι φιλικά προς τα 
βρέφη και τον θηλασμό, εφαρμόζουν μακράν 
αντίθετες πρακτικές. Προσωπικά, παρόλο που 
είχα ζητήσει αποκλειστικό θηλασμό, οι μαίες 
μου έφερναν το μωρό μου κάθε τέσσερις-πέντε 
ώρες, τις περισσότερες φορές κοιμισμένο. Δεν 
θήλαζε πάντα και κάποια στιγμή στην προσπά-
θειά μου να τον θηλάσω, ο μικρός μου ρεύτηκε 
βγάζοντας μια μεγάλη άσπρη γουλιά απ’ το στό-
μα. Το θράσος της μαίας ήταν η προσπάθειά της 
να με πείσει ότι αυτό ήταν βλέννα και όχι γάλα! 
Δεν είχα κουράγιο να ασχοληθώ άλλο μαζί τους 

(αν και θα έπρεπε!), αποφασισμένη πλέον ότι θα 
συνεχίσω το προσωπικό μου έργο με τον μικρό 
μου στο σπίτι… Να σημειώσω εδώ ότι επειδή 
το μωρό μου είχε χάσει 10-12% του αρχικού 
βάρους του, μας έγινε σαφής η αναγκαιότητα 
χορήγησης συμπληρώματος από το προσωπι-
κό του μαιευτηρίου και από τον παιδίατρο που 
είδε το παιδί όταν γυρίσαμε σπίτι. Μάλιστα, μου 
τέθηκαν και χρονικά όρια: 10 λεπτά θηλασμού 
από κάθε στήθος και κατόπιν απαραιτήτως χο-
ρήγηση συμπληρώματος. Όλα αυτά με πανικο-
βάλλανε και κλόνισαν κατά πολύ αυτό που εγώ 
είχα ονειρευτεί και προγραμματίσει πριν γεννή-
σω. Το πρώτο μας βράδυ ήταν ιδιαίτερα δύσκο-
λο: ο μικρός έκλαιγε ασταμάτητα, δεν ήθελε το 
στήθος, δάγκωνε και μάτωνε τις θηλές μου, ενώ 
εγώ έσφιγγα τα δόντια και κρατούσα τα δάκρυά 
μου στην προσπάθειά μου να του προσφέρω το 
αυτονόητο: το γάλα μου! Ο άντρας μου έτρεξε 
πανικόβλητος να αγοράσει γάλα από εφημερεύ-
ον φαρμακείο, θεωρώντας το καλύτερο και για 
τους δυο μας, μητέρα και γιο. 
Η αλήθεια είναι ότι θα άλλαζα πολλά αν γυρ-
νούσα τον χρόνο πίσω…. Θα άκουγα περισσό-
τερο την Σύμβουλο Θηλασμού, η οποία με στή-
ριξε απίστευτα και με στηρίζει μέχρι και σήμερα 
σε πολλά θέματα και πέραν του θηλασμού, θα 
έβαζα περισσότερες παρωπίδες στις «σειρή-
νες» και «συμβουλές» των παιδιάτρων που με 
άγχωναν με την χαμηλή πρόσληψη βάρους του 
παιδιού και άλλα πολλά... Τελικά, κατόπιν τρο-
μερής προσπάθειας από μέρους μας (μητέρας 
και γιου), περίπου στις 50 μέρες ξεκίνησα να 
θηλάζω αποκλειστικά τον μικρό μου χωρίς κα-
νένα συμπλήρωμα... Το πείσμα μου κυριάρχη-
σε: Ε ναι λοιπόν! Είμαι γυναίκα και μητέρα και θα 
αξιοποιήσω το δώρο που μου χαρίστηκε! Γιατί 
πολύ απλά κανένα μπιμπερό δεν υπήρχε πριν 
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«Τα πάντα εν σοφία εποίησας»

Ήταν ιδιαίτερη χαρά μου όταν μου ζητήθηκε 
από την Σύμβουλο Θηλασμού να αφηγη-

θώ την προσωπική ιστορία θηλασμού μου. Η 
αλήθεια είναι ότι κοιτώντας πίσω, υπάρχουν 
στιγμές που και η ίδια απορώ το πώς καταφέρα-
με με τον πρίγκιπά μου να φτάσουμε ως εδώ με 
τόσα «εμπόδια»…. Και όμως σήμερα, 11 μήνες 
μετά, έχω την τιμή να βιώνω ακόμα αυτό που 
ο Θεός και η Φύση δώρισαν τόσο απλόχερα 
στην γυναίκα: τον θηλασμό! 
Η σύντομη ιστορία που ακολουθεί είναι μόνο 
μια επισκόπηση των όσων περάσαμε εγώ και 
ο Διονύσης–Νικόλας μου, όπως και τόσες άλ-
λες ιστορίες θηλαζουσών μητέρων. Θα ήθελα 
όμως, μέσα και από το δικό μου παράδειγμα να 

πειστούν και άλλες μελλοντικές ή ήδη μητέρες 
ότι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το «ισχυρό 
όπλο» το οποίο μας προσφέρεται, με μια συμ-
βουλή μόνο: αναζητήστε βοήθεια από ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΑ ενημερωμένους Επαγγελματίες Υγείας 
και κατόπιν ακολουθείστε το μητρικό σας ένστι-
κτο….εμπιστευτείτε το! ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΛΑ-
ΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΑΣ!!
Τη στιγμή που πληροφορήθηκα την εγκυμοσύνη 
μου είχα ανάμεικτα συναισθήματα, με κυριότε-
ρο το άγχος μου για το αν θα τα κατάφερνα σε 
αυτόν τον νέο ρόλο που ήταν προ των πυλών! 
Όλα κυλούσαν ιδιαίτερα ομαλά και εγώ σταδια-
κά συνειδητοποιούσα τις αλλαγές στη ζωή μου. 
Όμως από ιατρική διάγνωση οπίσθιου παραχεί-

Οι μητέρες χρησιμοποιούσαν το στήθος 
τους για τον αρχέγονο σκοπό του: να 
θρέψουν, να γαληνέψουν, να κοιμίσουν, να 
παρηγορήσουν το μωρό τους! 
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μερικά χρόνια και επειδή οι τότε μητέρες χρησι-
μοποιούσαν το στήθος τους για τον αρχέγονο 
σκοπό του: να θρέψουν, να γαληνέψουν, να 
κοιμίσουν, να παρηγορήσουν το μωρό τους!  
Τα «εμπόδια» όμως δεν σταμάτησαν εκεί: λίγο δι-
άστημα αργότερα το μωρό μου παρουσίασε ένα 
φαινόμενο κατά το οποίο αρνιόταν πεισματικά 
να θηλάσει. Έκλαιγε σπαρακτικά και τέντωνε με 
αποστροφή το κορμάκι του. Απεργία θηλασμού: 
το βιώσαμε κι αυτό! Μόνο όταν ήμουν όρθια και 
τον έκανα βόλτες στην αγκαλιά στο σπίτι, κούρ-
νιαζε στο στήθος μου για να θηλάσει…. 
Πολλές ήταν οι στιγμές που άκουσα: «Δεν πειρά-
ζει κορίτσι μου και μέχρι τώρα όσο τον θήλασες 
μια χαρά είναι», «Βγάζει δόντια τώρα, μεγαλώνει, 
μήπως να σταματούσες να τον θηλάζεις;», «Έως 
πότε θα τον θηλάζεις;», «Περάσατε τους έξι μή-
νες, δεν του προσφέρεις τώρα κάτι περισσότε-
ρο»... Εγώ όμως πείσμωνα πιο πολύ, για κάτι 
που ούτως ή άλλως είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
του παιδιού μου και θέλω εκείνος να επιλέξει και 
να αποθηλάσει όσο το δυνατόν πιο φυσικά.
Σήμερα, ο μικρός μου πρίγκιπας θηλάζει όποτε 
θέλει εκείνος και κυρίως το βράδυ που με ξυ-
πνάει για να κουρνιάσει και να πιει από τον δικό 
μου χυμό! Δεν σας κρύβω ότι όλη η διαδικασία 

φυσικά δεν με κουράζει… Αντιθέτως, ακόμα 
και μέχρι σήμερα ζω στιγμές συγκίνησης όταν 
θηλάζει το μωρό μου και παρακαλώ καθημερι-
νά να αξιώνομαι να του προσφέρω αυτό που 
«εν σοφία εποίησας». Είναι ανεκτίμητη αυτή η 
σχέση δούναι και λαβείν…. Δίνεις απλά το γάλα 
σου και παίρνεις πίσω έναν τόσο ισχυρό δεσμό 
αγάπης που σε κάνει τον πιο δυνατό άνθρωπο 
του κόσμου! 
Φυσικά το γεγονός να μην θηλάσει μια γυναίκα 
δεν την καθιστά λιγότερο καλή μητέρα. Όμως 
πρέπει να λάβει ένα τέλος αυτός ο Μύθος που 
έχει πλαστεί τόσα χρόνια που αποθαρρύνει την 
κάθε νέα μητέρα να θηλάσει, παρουσιάζοντας 
πολλές προφάσεις και τελικά πείθοντάς την για το 
πλέον τετριμμένο: «Δεν Έχεις Γάλα καλή μου!».  
Κάθε Νέα Μητέρα Μπορεί να θηλάσει εφόσον 
το επιθυμεί. Μην αφήνετε Κανέναν να πτοεί 
αυτή σας την επιθυμία!
Σε αυτό το σημείο ήθελα να ευχαριστήσω την 
Σύμβουλό μου που έβγαινε πάντα σωστή στο 
καθετί που μου έλεγε, την μητέρα μου την Άννα, 
πολύτιμη υποστηρίκτριά μου τις πολύ δύσκολες 
στιγμές ανάρρωσής μου και φυσικά τον καθη-
μερινό αρωγό μου μέχρι σήμερα, τον σύζυγο 
μου τον Γιώργο που ακόμα και σήμερα στηρίζει 
και καμαρώνει αυτήν την σχέση μητέρας και γιου 
(και μας σκεπάζει ακόμα τις νύχτες που μας παίρ-
νει ο ύπνος θηλάζοντας!) και φυσικά ευχαριστώ 
εσένα, μικρέ μου πρίγκιπα, για ότι μου έχεις χα-
ρίσει μέχρι σήμερα που εύχομαι να συνεχιστεί 
για πολύ καιρό ακόμα…. Σου υπόσχομαι να μην 
σταματήσω ποτέ να υποστηρίζω με όλη μου τη 
δύναμη αυτό το θείο γυναικείο χάρισμα και να 
μοιράζομαι τις εμπειρίες μου οποτεδήποτε χρει-
αστεί….Σ’ αγαπώ πολύ μάτια μου!

Κωνσταντίνα Φραντζεσκάκη
Αθήνα 

Έμεινα έγκυος και ήξερα ότι ήμουν από τις τυ-
χερές: η δουλειά μου μου έδινε την δυνατό-

τητα να πάρω 13 μήνες άδεια! Είχα λοιπόν ένα 
καλό πλεονέκτημα καθώς ήμουν πάντα υπέρ του 
θηλασμού και είχα βάλει στόχο να θηλάσω το 
μωρό μου για ένα χρόνο. Άκουγα τις μαμάδες 
γύρω μου συνεχώς, να λένε «δεν είχα γάλα», 
και θεωρούσα ότι αν τα κατάφερνα ως τα πρώτα 
γενέθλια του παιδιού, αυτό θα ήταν αρκετό. Θα 
είχα αποφύγει εντελώς το ξένο, και το παιδί, με-
γάλο πια, θα έπινε φρέσκο γάλα με το ποτηράκι 
του. Θα τα είχα καταφέρει μια χαρά και με το 
παραπάνω.
Ο πρώτος θηλασμός πήγε πολύ καλά. Γέννησα 
σε ιδιωτικό μαιευτήριο και είχα ζητήσει να μη 
δοθεί καθόλου μπιμπερό, όπως ήταν η συνήθης 
πρακτική. Μετά από κάποια πίεση το δέχθηκαν. 
Περίπου μια ώρα μετά τη γέννα έβαλα το μωρό 
στο στήθος και με εξέπληξε ευχάριστα. Ήταν 
ζωηρό, και θήλασε χωρίς να προσπαθήσω 
πολύ! Μέσα στην εξάντλησή μου μετά από έναν 
πολύωρο τοκετό, ένιωθα χαρά και ικανοποίη-
ση. Είχα κάνει μια καλή αρχή και η μισή δουλειά 
είχε γίνει. 
Παρόλα αυτά, οι επόμενοι θηλασμοί ήταν πιο 
δύσκολοι. Είχα διαβάσει και ήξερα την θεωρία 
καλά. Πάλι όμως, δεν κατάφερνα να τοποθετή-
σω το μωρό σωστά. Το στήθος μου πονούσε. 
Οι μαίες είχαν διάθεση να με βοηθήσουν, αλλά 
με λύπη διαπίστωσα ότι ήξεραν λιγότερα κι από 
εμένα στο θέμα αυτό. Πίεζαν το στήθος μου 
άτσαλα για να το πιάσει το μωρό κι εγώ μέσα 
στο άγχος των πρώτων στιγμών τις άφηνα… Και 
τις πίστευα όταν με διαβεβαίωναν ότι είναι φυσι-
ολογικό να πονάω. Κι έτσι πληγώθηκαν οι θηλές 
μου και έτρεχε αίμα. Κι αυτό μαζί με την αντιβίω-

ση που μου δόθηκε για μια εβδομάδα μετά τον 
τοκετό, έφερε τη μυκητίαση. Τότε δεν ήξερα καν 
τι είναι αυτό... Μου προκαλούσε όμως δυνατό 
πόνο, σ’ όλο το μαστό, που ακτινοβολούσε 
στο χέρι και την πλάτη μου, κατά τη διάρκεια των 
θηλασμών αλλά και ενδιάμεσα.. Και σαν να μην 
έφταναν αυτά, είχα και την υπερπαραγωγή γά-
λακτος, η οποία δε φαινόταν να ρυθμίζεται όσο 
περνούσαν οι μέρες. Το στήθος μου ήταν μόνι-
μα πρησμένο, όπως την μέρα που κατέβηκε το 
γάλα, έκαιγε και μου προκαλούσε δέκατα. Ένιω-
θα συνεχώς, πόνο, στενοχώρια και δυσφορία.. 
Ο στόχος να θηλάσω ένα χρόνο έμοιαζε τώρα 
μακρινός αν όχι ανέφικτος. Πόσο θα άντεχα μ’ 
όλα αυτά;
Οι μέρες περνούσαν και το μωρό μάθαινε να 
θηλάζει όλο και πιο αποτελεσματικά, ενώ εγώ 
απορούσα γιατί συνέχιζα να πονάω τόσο. Οι 
πληγές στο στήθος μου «έχασκαν» και δεν  έλε-
γαν  να κλείσουν (αργότερα έμαθα ότι η μυκη-

Πώς γνώρισα τη μητρότητα
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τίαση έφταιγε και γι αυτό). Ένιωθα εξαντλημένη 
από το νέο μου ρόλο -το μωρό ξυπνούσε έως 
και 8 φορές κάθε βράδυ-, επιβαρυμένη από τις 
ορμόνες της λοχείας, και το στήθος μου πονού-
σε τόσο ώστε δεν άντεχε καν το άγγιγμα του 
ρούχου.
Οι ελάχιστες φορές που βγήκα από το σπίτι 
ήταν για επισκέψεις στους γιατρούς. Γυναικολό-
γος, παιδίατρος και μαστολόγος, με θεωρούσαν 
υπερβολική και απέδιδαν τους πόνους στη λο-
χεία. Εν τω μεταξύ, ψάχνοντας στο ιντερνέτ, σε 
ξένους ιστότοπους δίπλα στα συμπτώματα που 
παρουσιάζω, συναντώ τη λέξη μυκητίαση. Οι 
γιατροί δεν την είχαν ξανακούσει και πρότειναν 
λύση τη διακοπή. Ένιωθα να καταρρέω… Είχα 
πειστεί ότι έχω μύκητες, αλλά πώς να βρω θε-
ραπεία που κανείς γιατρός δεν τη γνώριζε καν; 
Ένιωθα χάλια, αλλά αρνιόμουν να πάρω χάπια 
για να διακόψω…
Και κυρίως γιατί το μωρό έδειχνε να έχει τόσο 
ανάγκη το θηλασμό… Περνούσε τον περισσό-

τερο χρόνο της νύχτας και της μέρας απολαμβά-
νοντας το γάλα της μάνας του, αγνοώντας αυτά 
που περνούσα. Δε δυσκολεύτηκε ποτέ να θηλά-
σει από το πρησμένο, όσο δεν πήγαινε άλλο, 
στήθος και δεν δυσφόρησε ποτέ με την μεγάλη 
ροή! Και η πιο ευχάριστη επίσκεψη ήταν στον 
παιδίατρο. Η κάθε ζύγιση έδειχνε ότι το μωρό 
έπαιρνε βάρος πολύ περισσότερο από το ανα-
μενόμενο. Θυμάμαι τη συγκίνηση που ένιωθα 
όταν ο γιατρός σχολίαζε ότι είναι μωρό μεγάλο 
για την ηλικία του. Έπαιρνα χαρά και δύναμη από 
το μωρό και αρνιόμουν να πιστέψω ότι το να δι-
ακόψω και να στερήσω τον μικρό από κάτι τόσο 
πολύτιμο, είναι μονόδρομος…
Και κάπου εκεί, μέσα στην απελπισία, μια φίλη 
με φέρνει σε επαφή με τη Συντονίστρια του Κέ-
ντρου Πληροφόρησης Θηλασμού, η οποία, με 
την απίστευτη κατανόηση και υπομονή της, με 
βοήθησε να ρυθμίσω την υπερπαραγωγή που 
προκαλούσε φραγμένους πόρους και δέκατα. 
Ήταν διαθέσιμη όποτε τη χρειάστηκα και ήταν 

το στήριγμά μου όταν όλες οι γνώμες 
των άλλων με «έριχναν» ψυχολογι-
κά. Η ίδια μίλησε με τις Συμβούλους 
Θηλασμού του Συνδέσμου, και αφού 
διαπίστωσαν ότι είχα μυκητίαση, με 
παρέπεμψαν σε μια Πιστοποιημένη 
Σύμβουλο Γαλουχίας (IBCLC) για να 
πάρω θεραπεία συμβατή με το θηλα-
σμό. Έτσι επιτέλους άρχισα να βλέπω 
αποτελέσματα.
Το μωρό ήταν πια στον τέταρτο μήνα 
όταν κατάφερα να θηλάσω χωρίς 
πόνο, κι όταν πια δεν πίστευα πλέον 
ότι ο θηλασμός ΔΕΝ πονάει! Θυμά-
μαι που χαιρόμουν σα μικρό παιδί. 
Μπορούσα πια να κρατώ τον μικρό 
μου γιο στην αγκαλιά μου, να τον 

κοιτάζω να απολαμβάνει το θηλασμό, χωρίς 
να σφίγγω τα δόντια και να περιμένω πότε θα 
τελειώσει. Ο θηλασμός πήρε τη θέση που έπρε-
πε να έχει από την αρχή: αυτή της χαράς του να 
προσφέρει μία μητέρα ένα από τα πολυτιμότερα 
δώρα στο παιδί της. Νιώθω ευγνωμοσύνη για 
όλες τις Συμβούλους που με βοήθησαν και τις 
ευχαριστώ γι αυτό!…
Και χωρίς πόνο πια, άρχισε ο καιρός να περνά 
πιο γρήγορα. Και πέρασαν οι μήνες και πλησίαζε 
ο καιρός να γυρίσω στη δουλειά. Φοβόμουν γι 
αυτή την επιστροφή, ο μικρός θήλαζε ακόμη σαν 
νεογέννητο αν και κόντευε  χρόνος, και εγώ είχα 
άγχος, πώς θα τα καταφέρει χωρίς εμένα. Ευτυ-
χώς η μετάβαση ήταν ομαλή. Συνήθισε γρήγορα 
τη γιαγιά του και δεν είχαμε δράματα… Το πρώτο 
πράγμα που έκανε όταν επέστρεφα ήταν να θη-
λάσει και εγώ ένιωθα πολύ καλά γι’ αυτό. Ήταν 
σαν να διαβεβαίωνε ο ένας τον άλλο, ότι όλα 
είναι καλά και ότι όλα συνέχιζαν από εκεί που 
έμεναν το πρωί όταν άνοιγα την εξώπορτα...
Και πέρασε κι άλλος καιρός και τα πρώτα του γε-
νέθλια είναι αρκετά πίσω μας πια. Κι εγώ αναθε-
ώρησα τις απόψεις μου, κι ούτε που σκέφτομαι 
καν τον αποθηλασμό. Όταν πέρασαν οι πόνοι, 
υποσχέθηκα στον εαυτό μου και στο γιο μου ότι 
θα τον θηλάσω για όσο διάστημα εκείνος θέ-
λει. Θεωρώ τον θηλασμό αναπόσπαστο μέρος 
της μητρότητας και τη γνώρισα μέσω αυτού. Και 
σκέφτηκα ότι αφού το μωρό του ανθρώπου εί-
ναι από τα πιο τέλεια όντα και χρειάζεται αρκετό 
χρόνο μέχρι να ενηλικιωθεί και να αυτονομηθεί, 
είναι λογικό να χρειάζεται να θηλάζει για μεγάλο 
διάστημα. Κι έτσι εξηγώ στο μυαλό μου το γε-
γονός ότι αν ένα παιδί αφεθεί να αποθηλάσει με 
φυσικό τρόπο, αυτό θα γίνει περίπου στα τρία 
με τέσσερα χρόνια του.
Αλλά ακόμη κι αν οι σκέψεις μου δεν έχουν επι-

στημονική βάση, βασίζομαι στο ένστικτό μου 
και στα σημάδια του παιδιού μου, που είναι 
πια 23 μηνών και θηλάζει όσο μερικά νεογέν-
νητα και το χρειάζεται τόσο. Όχι τόσο για τη 
θρέψη του, αφού τρώει πια τις στερεές τροφές 
ικανοποιητικά, αλλά γιατί είναι το μέσο για την 
κάλυψη και των, εξίσου σημαντικών θεωρώ, 
συναισθηματικών του αναγκών. Είναι ένας από 
τους βασικούς του τρόπους να συνδέεται μαζί 
μου. Νιώθει καλά, ηρεμεί όταν ξυπνάει τη νύχτα, 
όταν φοβάται ή πονάει, και είναι το μόνο που 
δεν εγκαταλείπει όταν δεν έχει διάθεση να παίξει 
ή όταν αρρωσταίνει…
Στο ταξίδι αυτό είχα αμέριστη τη συμπαράστα-
ση του συντρόφου μου - και είναι δυνατόν να 
τα  είχα καταφέρει αλλιώς; Με βοήθησε η θετική 
στάση του απέναντι στο θηλασμό και όταν στις 
δύσκολες στιγμές δήλωνε ότι «θέλω να είσαι 
εσύ καλά, για να είναι και το παιδί μας». Και με 
την πολλή υπομονή και αποδοχή με την οποία 
αντιμετώπισε την κατάσταση όταν εγώ αφιέρω-
να όλο μου το χρόνο στο μωρό μας.
Νιώθω πραγματικά τυχερή που βρέθηκαν οι δυο 
κυρίες, η Συντονίστρια του Κέντρου Πληροφό-
ρησης Θηλασμού και η Σύμβουλος Γαλουχίας, 
στο δρόμο μου. Με το σπουδαίο έργο τους 
και την αφιλοκερδή τους βοήθεια κατάφερα να 
συνεχίσω το υπέροχο αυτό ταξίδι. Και χαίρομαι 
για το παιδί μου, και χαίρομαι και για μένα- νιώ-
θω νικήτρια. Και η μεγαλύτερη χαρά και επιβρά-
βευση από όλες είναι όταν ο μικρός μου γιος, 
διακόπτει το θηλασμό, για να μου χαρίσει ένα 
μεγάλο, φωτεινό χαμόγελο!

Κάτση Σύλβια
Ηγουμενίτσα

syl.kat@hotmail.com
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Όταν έμεινα έγκυος είχα πειστεί ότι θα γεν-
νήσω φυσιολογικά κι ότι θα θηλάσω, 

αφού αυτή είναι η φυσική πορεία. Είχα ενημερω-
θεί παρακολουθώντας σεμινάρια μητρικού θη-
λασμού και θεωρούσα ότι πορευόμουν πλήρως 
προετοιμασμένη. Όλα άλλαξαν όταν ο γιατρός 
μου είπε ότι έπρεπε να κάνω καισαρική λόγω 
κονδυλωμάτων (ασχολίαστο!). Με τα πολλά, 

γέννησα στις 37 εβδομάδες και 6 ημέρες με και-
σαρική με ολική νάρκωση. Άργησα να βάλω το 
παιδί στο στήθος, αλλά το προσπαθούσα κάθε 
δύο ώρες όπως μας είχαν πει στο σεμινάριο. 
Το παιδί δεν κατάφερε να θηλάσει. Ήταν πάρα 
πολύ νωχελικό και συνέχεια κοιμόταν. Δεν βρέ-
θηκε κανένας γιατρός ή νοσηλευτικό προσωπι-
κό να με ενημερώσει ότι ήταν ναρκωμένο ακόμα 
απ’ την ολική νάρκωση που είχα κάνει. Το τρίτο 

24ωρο αισθάνθηκα το στήθος μου να πρήζεται. 
Δεν είχα την βοήθεια κάποιας μάνας που θήλασε 
αφού κι η μητέρα μου που ήταν μαζί μου δεν 
θήλασε (δεν είχε γάλα, λέει όπως λένε όλες όσες 
ξέρω που γέννησαν!). Η καλή μου μανούλα με 
έκανε να ανησυχήσω μήπως πάθω μαστίτιδα! 
Έκανα όλη τη νύχτα μαλάξεις και τελικά ζήτη-
σα να βάλω θήλαστρο για να βγει το γάλα. Και 
βέβαια, γάλα ακόμα δεν υπήρχε πάρα μόνο το 
οίδημα που έχουν οι λεχώνες όταν αρχίζει η δι-
αδικασία παραγωγής γάλακτος. Το παιδί όμως 
έχανε βάρος, αφού δεν θήλαζε! Το μόνο που 
μπορούσα να προσπαθήσω να κάνω ήταν να 
βάζω το στήθος μου στο στόμα της κάνοντας 
μαλάξεις μήπως και καταφέρει και πιει λίγο απ’ το 
πρωτόγαλα. Ο παιδίατρος στο μαιευτήριο μου 
υπέδειξε την τρίτη ημέρα να της δώσω φόρμου-
λα. Αναγκάστηκα, φοβισμένη για την υγεία του 
παιδιού μου μήπως και αφυδατωθεί, να δώσω 
ξένο γάλα! Σημειωτέον ότι το παιδί γεννήθηκε 
3550 και σε όλη μας την παραμονή δεν έκανε 
καθόλου ίκτερο!!!
Πήρα το παιδί αφού υπέγραψα, γιατί ο παιδία-
τρος δεν μου το έδινε. Είχε χάσει 490 γρ βά-
ρους, δηλαδή το 13% του αρχικού της βάρους- 
απ’ το 10% που ήταν το φυσιολογικό1. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι η 
μια μου θηλή ήταν επίπεδη, και γενικά δεν είχα 
μεγάλες θηλές. Την τέταρτη, λοιπόν, ημέρα και 
πριν βγούμε απ’ το μαιευτήριο, το παιδάκι μου 
κατάφερε και μου έβγαλε την θηλή έξω χωρίς 

καμία παρέμβαση (θηλές σιλικόνης κλπ). Πραγ-
ματικά, ήμουν πολύ περήφανη. Κερδίσαμε την 
πρώτη μας μάχη. Ήμουν αισιόδοξη ότι όλα θα 
πήγαιναν καλά. Φεύγοντας απ’ το μαιευτήριο, 
είχα στο νου μου ότι θα συνεχίσω την προσπά-
θεια με τον αποκλειστικό θηλασμό χωρίς άλλες 
παρεμβάσεις από μπιμπερό και γάλα σε σκόνη! 
Δυστυχώς, ήρθε η παιδίατρος την ίδια ήμερα και 
μας συμβούλεψε να δώσουμε ξένο γάλα μέχρις 
ότου πάρει τα πάνω της κι έπειτα να συνεχίσω 
την προσπάθεια για θηλασμό. Φοβόταν κι αυτή 
την αφυδάτωση! Μη ξέροντας τι να κάνω και 
φοβούμενη για την υγεία της μικρής, υπέκυψα κι 
έδωσα συμπλήρωμα, προσπαθώντας παράλλη-
λα να θηλάσω. Όμως η μικρή μου έμαθε στο 
μπιμπερό, και δεν άνοιγε το στόμα της, ούτε 
έκανε θηλαστικές κινήσεις. Έκλαιγα. Αισθανό-
μουν σαν ευνουχισμένη. Ότι είχα μεν στήθος, 
αλλά δεν είχε εκπληρώσει τον σκοπό του, τον 
θηλασμό! Ήμουν απελπισμένη, δεν ήξερα πως 
να το διαχειριστώ. Στις 21 ημέρες ζωής της ήρθε 
η Σύμβουλος Θηλασμού και αξιολόγησε τον 
θηλασμό. Η αρχική μας έννοια ήταν να μάθει το 
παιδί να κάνει θηλαστικές κινήσεις και να αρχίσει 
η παραγωγή γάλακτος με την βοήθεια νοσοκο-
μειακού θηλάστρου. Με κάποια, λοιπόν, ειδικά 
μπιμπερό, η μικρή έμαθε να κάνει θηλαστικές 
κινήσεις, και με το θήλαστρο άρχισε να ενεργο-
ποιείται ο μηχανισμός και να παράγω γάλα. Η 
μικρή, όμως, δεν άνοιγε αρκετά το στόμα της για 
να μπει σωστά το στήθος και το έπαιρνε πολύ 

Κατάφερα να δώσω στην κόρη μου την υπέρτατη τροφή!

1Τα μωρά που θηλάζουν από την πρώτη μέρα της ζωής τους χάνουν λιγότερο από το 10% του βάρους τους ή 
το αναπληρώνουν πολύ γρήγορα (σημείωση της σύνταξης).

Εξ
αι

ρε
τικ

ές
 π

ερ
ιπ

τώ
σε

ις

Από μικρή το 
μοναδικό πράγμα 

που έβλεπα σε 
γυναίκες που 

γεννούσαν ήταν
το μπιμπερό και

 η πιπίλα. Είχα 
ακούσει για τον 
θηλασμό, αλλά 

ποτέ μου δεν 
είχα την εικόνα 

μιας θηλάζουσας 
μητέρας.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 4



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

15Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 4

ρηχά, με αποτέλεσμα να με πληγώνει. Επέμενα 
παρά τους αφόρητους πόνους και τις πληγές. 
Και συνέχισα να επιμένω ξανά και ξανά, παρά 
τα όσα μου έλεγε ο περίγυρος να τα παρατήσω. 
Ήθελα να θηλάσω. Το θεωρούσα υποχρέωσή 
μου απέναντι στο παιδί μου. Το μόνο που θυμά-
μαι από εκείνη την περίοδο είναι να είμαι διαρ-
κώς γυμνόστηθη, τη μια με το παιδί αγκαλιά να 
προσπαθούμε να θηλάσει και την άλλη με το θή-
λαστρο στο στήθος να κατεβαίνει το γάλα. Γιατί 
ανά 1,5 ώρα έπρεπε να βάζω το θήλαστρο για 
20 λεπτά, με ένα 4ωρο νυχτερινής ξεκούρασης. 
Δεν παραπονέθηκα, δεν θεώρησα στιγμή ότι 
αυτό που κάνω είναι υπερβολή ή κούραση. Είχα 
εξοικειωθεί πια με τον πόνο στις θηλές μου και 
τον θεωρούσα φυσιολογικό. Κατά έναν περίερ-
γο τρόπο, η φύση σου δίνει τόση δύναμη που 
μπορείς να ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια. Κυκλο-
φορούσα σαν το ζόμπι. Προσπαθούσα να πα-
ραμένω ήρεμη και χαρούμενη για το παιδί μου. 
Βέβαια, είχα την αμέριστη συμπαράσταση και 
βοήθεια του συζύγου μου. Με βοηθούσε στο 
έπακρο με την μικρή. Έκανε τα πάντα μαζί της 
εκτός απ’ το να προσπαθεί να την θηλάσει! Είχα 
πεισμώσει. Δεν ήθελα να μπω στο παιχνίδι των 
βιομηχανιών και στο ξένο γάλα. Ήξερα πόσο 
ευεργετικό ήταν το γάλα μου και έπρεπε να της 
το δώσω. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να 
κάνω για το παιδί μου. Όταν την τάιζα με φόρ-
μουλα, έκλαιγα. Το σιχαινόμουν, αλλά δεν είχα 
άλλη επιλογή. Με το θήλαστρο ξεκίνησε η πα-
ραγωγή δειλά-δειλά. Αρχικά έβγαζα 10 ml μετά 
15 ml κοκ. Αγωνιούσα να συλλέξω γάλα για το 
επόμενο γεύμα της, για να μην πιει την φόρμου-
λα. Απ’ την πέμπτη εβδομάδα ζωής της, και μετά 
από πολλές ώρες αγκαλιά με το θήλαστρο, έγινε 
το θαύμα! Το κοριτσάκι μου έπινε αποκλειστι-
κά δικό μου γάλα. Συνεχίζαμε τις προσπάθειες 

θηλασμού, αλλά μάταια. Συνέχιζε να το παίρνει 
ρηχά. Παρ’ ολ’ αυτά συνέχιζα τις προσπάθειες 
ξανά και ξανά. Άρχισε να θέλει συνεχώς να πιπι-
λάει. Την έπαιρνα μαζί μου στο κρεβάτι για ύπνο 
και της προσέφερα το στήθος μου για να νανου-
ριστεί. Συνέχιζα να πονάω όπως με πιπιλούσε 
αλλά δεν τα παρατούσα. Έλεγα σε όλους: Εγώ 
θα θηλάσω! Δυστυχώς δεν ηρεμούσε ούτε στην 
διάρκεια της ημέρας. Ήθελε να πιπιλάει. Αρνού-
μουν κατηγορηματικά να της δώσω πιπίλα. Το 
θεωρούσα ένα πώμα για να «βουλώσουμε» το 
στόμα του παιδιού και να μην το ακούμε. Η Σύμ-
βουλος μου υπέδειξε να της δίνω το δάχτυλό 
μου να πιπιλάει για να μην χάσουμε την δερμα-
τική επαφή. Με κοιτούσαν φίλοι και γνωστοί σα 
να είχα έρθει από άλλο πλανήτη. Είχα πολλούς 
δαίμονες να πολεμήσω και πολύ κόσμο για να 
απολογηθώ. Δυστυχώς μπήκα στο λούκι να το 
κάνω χωρίς να έχω την υποχρέωση. Αντί να επι-
κεντρωθώ στους θηλασμούς και στις αντλήσεις 
και να υψώσω τοίχους σε όλους αυτούς, είχα 
κουραστεί να προσπαθώ να τους πείσω για την 
αναγκαιότητα του θηλασμού κι ότι μπορώ να τα 
καταφέρω. Κι έτσι, κυνηγώντας το δέντρο, έχα-
σα το δάσος- όπως λέει κι ο σοφός λαός. Μετά 
από αρκετούς καυγάδες με τον άντρα μου- που 
κατά τ’ άλλα με στήριξε παρά πολύ στην όλη προ-
σπάθεια-αναγκάστηκα να της δώσω την πιπίλα 
που σιχαινόμουν. Παραδόθηκα. Εκεί, χάσαμε 
το παιχνίδι του θηλασμού. Βέβαια, συνέχισα τις 
αντλήσεις με το θήλαστρο. Κουράστηκα να τσα-
κώνομαι και να απολογούμαι κι επαναπαύθηκα 
στο ότι τουλάχιστον πίνει το γάλα μου. Αν μου 
το επέτρεπε η ηλικία της, ακόμα θα προσπαθού-
σα να την θηλάσω. Μου λείπει να την έχω αγκα-
λιά και να προσπαθεί να θηλάσει ή να με πιπιλάει 
για να κοιμηθεί. Ακόμα έχω τύψεις όταν ακούω 
πόσο κοντά φέρνει ο θηλασμός την μητέρα με 
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Οι πρώτες διακοπές με το μωρό σας... «Θα μπορώ να θηλάζω άνετα και απρόσκοπτα; Τι να πρω-
τοκουβαλήσω και που να τα χωρέσω; Θα μπορέσω να ξεκουραστώ;» 
Στο Daphne’s Club Hotel Apartments ρωτήσαμε και απαντήσαμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και 
πολλά ακόμα προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των όλων των νέων μαμάδων και μπα-
μπάδων. Γι’ αυτό σε μας θα βρείτε:

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

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

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

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

Το Daphne’s Club Hotel Apartments βρίσκεται δίπλα στην όμορφη παραλία της Συ-
κιάς και το μοναδικό αισθητικό δάσος «Πευκιάς» Ξυλοκάστρου, σε απόσταση μόλις 
90 λεπτών από την Αθήνα και 60 λεπτών από την Πάτρα. Τα άνετα και ηλιόλουστα 
διαμερίσματά μας, ενός, δύο και τριών χώρων, μπορούν να φιλοξενήσουν από 1 έως 
5 άτομα. Είναι όλα εξοπλισμένα με κουζίνες, κλιματισμό, τηλεόραση και ιδιωτική βε-
ράντα. Για τα παιδιά υπάρχει χώρος δημιουργικής απασχόλησης και παιδική χαρά 
στον κήπο. Το ξενοδοχείο μας καλύπτεται από δωρεάν ασύρματο δίκτυο internet 
(WiFi). Παρέχονται δωρεάν ποδήλατα, ομπρέλες και καρέκλες για τη θάλασσα και 
παιδικά παιχνίδια. Το Daphne’s Club Hotel Apartments έχει πιστοποιηθεί με το ευ-
ρωπαϊκό οικολογικό σήμα «Ecolabel» και το διεθνές οικολογικό σήμα «Green key».
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το παιδί. Πόσο τους δένει. Δεν θα το ζήσω ποτέ 
αυτό με την κόρη μου και δεν ξέρω πως να το 
αναπληρώσω. Ίσως γι’ αυτό τώρα κάποιες φο-
ρές την κακομαθαίνω. Από ενοχές που δεν πο-
λέμησα αρκετά για να υπερασπιστώ το δικαίωμα 
της και την υποχρέωση μου ως μάνα, να θηλά-
σει. Ωστόσο, στους δύο μήνες είχα τόσο γάλα 
που άρχισα να αποθηκεύω και στην κατάψυξη. 
Όταν η μικρή έγινε τεσσάρων μηνών έφτασα 
να έχω ημερήσια παραγωγή γάλακτος 1700 ml 
και η μικρή μου να καταναλώνει 1200 ml. Είχα 
λοιπόν, 500 ml ημερησίως να καταψύχω. Αγο-
ράσαμε καταψύκτη για να τα αποθηκεύσουμε! 
Να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησα απ’ το μηδέν, με 
μηδέν παραγωγή γάλακτος. Σιγά-σιγά άρχισα 
να το “κόβω” για να επιστρέψω το θήλαστρο 
και να μπορέσω να επιστρέψω στην δουλειά. 
Η μικρή μου, σήμερα 11,5 μηνών, πίνει ακόμα 
το γάλα μου και απ’ ότι υπολογίζω θα συνεχίσει 
να το πίνει για δύο-τρεις μήνες ακόμα. Μπορεί 
να μην κατάφερα να θηλάσω, αλλά κατάφερα 
να δώσω στην κόρη μου την υπέρτατη τροφή: 

το γάλα μου. Μετανιώνω για τα λάθη μου και 
γιατί τελικά παραιτήθηκα απ’ την προσπάθειά 
μου αυτή. Είμαι πολύ περήφανη, πάντως, που 
μεγαλώνει με το γάλα μου. Και γι’ αυτό ευγνω-
μονώ τον άντρα μου που με στήριξε όλον αυτόν 
το καιρό για να συνεχίζω τις αντλήσεις και την 
Σύμβουλο Γαλουχίας που μας καθοδηγούσε. Αν 
είχα επιμείνει λίγο ακόμα, θα είχα καταφέρει να 
θηλάσω!! Άλλωστε, σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί 
να κατάφερε να θηλάσει η γιαγιά μου μέσα στην 
φτώχεια της κατοχής για τρία χρόνια κι εμείς με 
όλα τα καλά γύρω μας να μην έχουμε γάλα. Είναι 
ένας τεράστιος μύθος που, δυστυχώς, τον δια-
δίδουν πολλοί στις μέρες μας. Ε, λοιπόν, εγώ 
αυτόν τον μύθο τον κατέρριψα! Απ’ όλη αυτήν 
την εμπειρία, αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο θη-
λασμός δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, βαθιά πί-
στη, υπομονή κι επιμονή.!  Καλούς, πολλούς και 
μακροχρόνιους θηλασμούς σας εύχομαι. 

Έφη Αραβανή, Λευκάδα 

www.daphnesclub.com
mailto:info@daphnesclub.com
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Ένας από τους λόγους που συνεχίζεται ο 
πόνος είναι ο κοντός (βραχύς) γλωσσικός 

χαλινός (γλωσσοδέτης) ή αγκυλογλωσία,  ή 
και ο χειλικός χαλινός (μεμβράνη που κρατά το 
άνω χείλος προσκολλημένο στα ούλα της άνω 
γνάθου). Η αγκυλογλωσία1 ή γλωσσοδέτης εί-
ναι τα υπολείμματα μιας μεμβράνης που υπήρχε 
στην εμβρυική ζωή και συνδέει την γλώσσα με 
το κάτω μέρος του στόματος, η οποία εμποδίζει 
τη φυσιολογική κίνηση της γλώσσας. Η διατή-
ρηση αυτής της μεμβράνης και μετά τη γέννηση 
έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις για τη διατρο-

Τι είναι ο «κοντός χαλινός»; 
Πώς επηρεάζει τον θηλασμό;

Πώς αντιμετωπίζεται

Ρω
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τε
 - 
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άμ

ε

Yπεύθυνη στήλης: Κατερίνα 
Μιχαηλίδου, Σύμβουλος 

Θηλασμού, Ομάδα 
Νοτιοδυτικής Αττικής, 

Πιστοποιημένη Σύμβουλος 
Μητρικού Θηλασμού 
και Γαλουχίας IBCLC, 

βοηθός μητρότητας (CPD), 
katerinamich@gmail.com

1Ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού LLLΙ ήταν από τους πρώτους Οργανισμούς που αναφέρθηκαν στον βραχύ 
χαλινό και τις αρνητικές επιπτώσεις του στη γαλουχία (σημείωμα της σύνταξης).
2Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Συνδέσμου Επαγγελματιών για την Αγκυλογλωσσία (International 
Affiliation of Tongue Tie Professionals, IATP).

φή και την ανάπτυξη του μωρού2. 
Σύμφωνα με την σημασία του όρου η ονομασία 
«γλωσσοδέτης» μας παραπέμπει στην δυσκολία 
της γλώσσας να κινηθεί ελεύθερα. 

Στην πιο πάνω εικόνα φαίνεται το πώς επηρεά-
ζει την θηλαστική κίνηση ο γλωσσοδέτης, κα-
θώς διακρίνουμε ότι τα ούλα χτυπούν επάνω 
στην θηλή της μητέρας με αποτέλεσμα να είναι 
επώδυνος ο θηλασμός. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να υπάρχει μικρότερη αρνητική πίεση κατά 
την θηλαστική κίνηση καθώς και χαμηλή περι-
σταλτικότητα της γλώσσας και έτσι τα μωρά να 
κουράζονται και να μην τρέφονται επαρκώς.

Το θέμα του χαλινού και της αντιμετώπισης του 
εξετάστηκε εκτενώς στο εργαστήριο για τον μη-
τρικό θηλασμό με ομιλήτρια την Cathy Watson 
Genna, Σύμβουλο του Διεθνούς Συνδέσμου 
Θηλασμού LLLI και Πιστοποιημένη Σύμβουλο 
Γαλουχίας (IBCLC) που πραγματοποιήθηκε στο 
νοσοκομείο Αττικόν πέρσι τον Απρίλιο. Εκεί 
τονίστηκαν τα προβλήματα και οι επιπλοκές που 
μπορεί να δημιουργήσει ο βραχύς γλωσσικός 
και χειλικός χαλινός στο μωρό αλλά και κατ’ 
επέκταση σε όλη την οικογένεια, όπως:

•  δυσκολία στην κατάποση και στις θηλαστικές 
κινήσεις

•  λάθος πιάσιμο του στήθους παρά όλες τις 
προσπάθειες

•  αδυναμία πρόσληψης βάρους λόγω δυσκολί-
ας στο θηλασμό (που συνήθως καταλήγει σε 

σίτιση με βιομηχανοποιημένο γάλα και πρόω-
ρη διακοπή του θηλασμού!)

•  μαραθώνιοι θηλασμοί ή πολύ μικρής διάρκει-
ας

• ορθοδοντικά προβλήματα
• προβλήματα ανάπτυξης του λόγου
•  προβλήματα που σχετίζονται με την αναπνοή 

(κατά τη βρεφική ηλικία αλλά και αργότερα)
•  προβλήματα που σχετίζονται με την Γαστροοι-

σοφαγική παλινδρόμηση
• κολικοί, αέρια
•  χαμηλή η οριακά χαμηλή παραγωγή γάλακτος 

της θηλάζουσας μητέρας
•  συχνές μαστίτιδες και φραγμένοι πόροι ή και 

αποστήματα
 Υπάρχουν διάφοροι τύποι χαλινού: πρόσθιος, 
οπίσθιος αλλά και διαβαθμίσεις τους

Φυσιολογική 
θέση της γλώσσας

Βραχύς γλωσσικός χαλινός

Ο μητρικός θηλασμός 
είναι μια ευχάριστη 

φυσική διαδικασία που 
δεν θα πρέπει να είναι 

επώδυνη. Ωστόσο κάποιες 
φορές παρατηρείται ότι 
υπάρχει επίμονος και/ή 
παρατεταμένος πόνος 

καθώς και τραυματισμός 
κατά την διάρκεια του 

θηλασμού.

Γλώσσα σε σχήμα καρδιάς, όπου είναι 
εμφανής η καθήλωση

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 4
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Πώς αντιμετωπίζεται 
ο γλωσσοδέτης; 

Στην Ελλάδα πριν από την δεκαετία του ’50 
συνήθως θεράπευαν το γλωσσοδέτη τις πρώ-
τες ημέρες μετά τον τοκετό. Ίσως κάποιοι έχε-
τε ακούσει από τις γιαγιάδες σας την έκφραση 
«κόψαμε την χρυσή» («χρυσή» ονόμαζαν τον 
ίκτερο, όπου το δέρμα του μωρό κιτρίνιζε). 
Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι καθώς ελευθέρωναν 
την γλώσσα με μια μικρή τομή του γλωσσικού 
χαλινού, το μωρό σιτίζονταν καλύτερα και οι 
τιμές της χολερυθρίνης έπεφταν άμεσα!3

Στην χώρα μας παιδοχειρουργοί με εμπειρία 
στη διατομή χαλινού μπορούν να παρέμβουν 
διατέμνοντας αναίμακτα με ένα κατάλληλο χει-
ρουργικό εργαλείο ή με laser. Η διαδικασία δι-
αρκεί λίγα λεπτά και φυσικά το μωρό θηλάζει 
άμεσα.

Σύμφωνα με τις έρευνες και τις μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν με υπερήχους (σύμφωνα 
με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, την 
Ιατρική Ακαδημία Θηλασμού και άλλες έγκυρες 
πηγές), τα αποτελέσματα μετά τη διατομή ήταν 
εντυπωσιακά. Ο πόνος στις θηλές σταμάτησε, 
τα μωρά θήλαζαν πιο αποτελεσματικά και σε 
λιγότερη ώρα και η ροή του γάλακτος των μη-
τέρων ήταν πολύ καλή, με αποτέλεσμα να καλύ-
πτονται οι ανάγκες των βρεφών καθ’ όλη την 

διάρκεια του θηλασμού. 
Στο εργαστήριο για το χαλινό, η Σύμβουλος 
Θηλασμού Cathy Watson Genna εστίασε στην 
κινητικότητα της γλώσσας πριν και μετά τη δι-
ατομή και με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος 
επαγγελματίας να αναγνωρίσει τον τύπο του 
χαλινού. Επίσης διευκρινίστηκε η σημασία αξι-
ολόγησης του χειλικού χαλινού, ο οποίος επη-
ρεάζει εξίσου το θηλασμό αλλά και την αρχιτε-
κτονική των δοντιών αργότερα! 
Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι η ανασκόπηση 
της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει αδι-
αμφισβήτητα πως όταν ο γλωσσικός και χειλι-
κός χαλινός διαγνωσθούν και αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες, περισ-
σότερα μωρά θα βοηθηθούν να θηλάσουν πιο 
αποτελεσματικά,και έτσι περισσότερες μητέρες 
και μωρά θα απολαμβάνουν αυτήν την πολύτιμη 
σχέση!
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3Η χολερυθρίνη αποβάλλεται κατά 98% από τις κενώσεις και το μητρικό γάλα, λόγω των ελαφρά καθαρτικών 
στοιχείων του, βοηθάει πολύ σε αυτό.

Οπίσθιος γλωσσικός χαλινός, 
παρατηρήστε το σχήμα της γλώσσας

Πολύ βραχύς χαλινός

Χειλικός χαλινός

Χειρουργικό εργαλείο διατομής χαλινού
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Υλικά:
3 φλυτζάνια ζάχαρη
3 λίτρα νερό
4 φλυτζάνια φρέσκος χυμός λεμονιού
10 φέτες φρέσκο τζίντζερ
Φυλλαράκια από δυόσμο ή βασιλικό για το 
σερβίρισμα (προαιρετικό)

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα βράστε το νερό με το τζίντζερ 
και τη ζάχαρη για δέκα λεπτά. Μετά σβήστε τη 
φωτιά, αφαιρέστε το τζίντζερ και προσθέστε το 
χυμό λεμονιού. 

Όταν το σιρόπι κρυώσει βάλτε το σε μπουκάλια 
στο ψυγείο. Το σιρόπι κρατάει στο ψυγείο για 
πολύ καιρό αν και σας εγγυώμαι ότι δεν θα μεί-
νει για πολύ εκεί!! 
Για να κεράσετε τη λεμονάδα βάλτε λίγο σιρόπι 
στο ποτήρι και προσθέστε κρύο νερό ανάλογα 
με το γούστο σας. Αν σας ενοχλούν οι ίνες του 
λεμονιού στραγγίστε τη λεμονάδα πριν τη βάλε-
τε σε μπουκάλια.
Αν θέλετε μπορείτε να τη σερβίρετε με φυλλα-
ράκια από βασιλικό ή δυόσμο αν σας αρέσει το 
άρωμα τους.

Της Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού, 

Ομάδα Νότιας Αθήνας, penelope.kar@hotmail.gr
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ς Δροσιστική σπιτική λεμονάδα με τζιντζερ
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Υγιεινή, 
δροσιστική  
με μέταλλα, 

ιχνοστοιχεία, 
βιταμίνες
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Κάθε χρόνο η Πανελλήνια Ημερίδα των Διε-
θνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας 
IBCLC πραγματοποιείται, με επιτυχία και με με-
γάλη συμμετοχή, συνήθως στο πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αττικόν αλλά και αλλού. Η θεμα-
τολογία είναι σχετική με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
και προβλήματα της γαλουχίας και στοχεύει όχι 
μόνο στην ενημέρωση του κοινού αλλά κυρίως 
στην κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας που 
ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν,
Πέρσι, τον Απρίλιο του 2013, εκτός από την 
Ημερίδα, πραγματοποιήθηκε παράλληλα και για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διαφορετικό ερ-
γαστήριο κατάρτισης στη γαλουχία, το οποίο 
κάλυπτε θεματολογία σχετική με την ανατομία, 
τη φυσιολογία και τη δεξιότητα θηλασμού του 
βρέφους, απαντώντας στο ερώτημα με ποιον 
τρόπο είναι κατάλληλο να αντιμετωπίζονται τα 
σχετικά προβλήματα.
Καλεσμένη ήταν η διεθνούς φήμης IBCLC και 
Σύμβουλος του Διεθνούς Συνδέσμου Θηλα-
σμού LLL International Catherine Watson 
Genna η οποία ζει και εργάζεται στην Νέα Υόρ-
κη, και έχει πραγματοποιήσει έρευνα με την χρή-
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ση υπερήχων σχετικά με το θηλασμό και το συ-
ντονισμό θηλασμού και κατάποσης σε βρέφη 
με αγκυλογλωσία. Συμμετέχει ως συντάκτρια 
στην έκδοση του περιοδικού Clinical Lactation 
και είναι συγγραφέας του βιβλίου Supporting 
Sucking Skills in Breastfeeding (Jones & Batlett 
publishers, 2013 & 2008) και του Selecting & 
Using Breastfeeding Tools (Hale Publishing, 
2009).
Η συμμετοχή στο εργαστήριο ήταν εντυπωσι-
ακή καθώς από ολόκληρη την Ελλάδα και την 
Κύπρο οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 
έσπευσαν να αδράξουν την ευκαιρία όχι μόνο 
να ενημερωθούν αλλά και να ανταλλάξουν με-
ταξύ τους εμπειρίες όπως και ενθάρρυνση! 
Η Catherine Watson Genna, συνδυάζοντας τον 
ήπιο τόνο με την επιστημονική και αναλυτική 
σκέψη και κυρίως την κλινική της εμπειρία, κάλυ-
ψε όλες τις απορίες μας διευκρινίζοντας και τεκ-
μηριώνοντας το κάθε ζήτημα. Πυρήνας των θε-

μάτων της αποτελούσε η αγκυλογλωσία, στην 
οποία και αναφερόμαστε με σχετικό άρθρο. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές και χρήσιμες ήταν οι 
πληροφορίες σχετικά με το πως να βοηθήσου-
με ένα βρέφος το οποίο δεν ανταποκρίνεται με 
τις κατάλληλες θηλαστικές κινήσεις τις πρώτες 
48 ώρες ζωής του, καθώς και πότε και με ποιον 
τρόπο χρησιμοποιούμε τα βοηθήματα θηλα-
σμού. Το ενδιαφέρον του κοινού κορυφώθηκε 
όταν αναφέρθηκαν ειδικές περιπτώσεις (case 
studies). Το οπτικοακουστικό υλικό ήταν πολύ 
καλό και κατατοπιστικό, ενώ επιπλέον δόθηκαν 
εικόνες και κείμενα στους συμμετέχοντες.
Οι εντυπώσεις της Catherine από την Ελλάδα 
ήταν οι καλύτερες, φρόντισε να απολαύσει όχι 
μόνο την ελληνική κουζίνα αλλά και κάποιες 
από τις ιστορικής σημαίας τοποθεσίες της χώ-
ρας! Ευχόμαστε να είναι σύντομα και πάλι κοντά 
μας!

Αναφορά από την Ημερίδα και το Εργαστήριο 
της Catherine Watson Genna

Αυτή η Ημερίδα-Εργαστήριο ήταν αφιερωμένη στην μνήμη της Μιλένας Ρούζκοβα, γυναικολόγου-μαιευτήρα και 
Συμβούλου Γαλουχίας ΙΒCLC, από τις πρώτες στην Ελλάδα.
Η αγκυλογλωσία ή γλωσσοδέτης είναι τα υπολείμματα μιας μεμβράνης που υπήρχε στην εμβρυική ζωή και συν-
δέει την γλώσσα με το κάτω μέρος του στόματος, η οποία εμποδίζει τη φυσιολογική κίνηση της γλώσσας. 

Της Κατερίνας Μιχαηλίδου, Συμβούλου του Συνδέσμου Θηλασμού και Πιστοποιημένης Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC, katerinamich@gmail.com 
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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:


