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Θηλάζω 
άρα υπάρχω!

Ο θηλασμός 
των δίδυμων
αγοριών μου 

My 
breasfeeding 

story

ΣΤΑΣΕΙΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ



Η αποδοχή των διαφημίσεων δε συνεπάγεται την προώθηση των αντίστοιχων προιόντων και δραστηριοτήτων από το Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος.
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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 για τα 
μέλη του Συνδέσμου. Το κόστος της ετήσιας 
συνδρομής είναι 30 ευρώ. Μπορείτε να γίνετε 
μέλος σε οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα: 
210 6003249 ή στο διαδίκτυο: www.llli.org

Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Βίλλυ Κάλτσα, Φιλώτα 46, Θρακομακεδόνες, 
Αττική 13676

Yπεύθυνη σύνταξης: Μυρτώ Χρονάκη

Συντακτική επιτροπή: Βίλλυ Κάλτσα, 
Σοφία Μαυροπούλου, Κατερίνα Μιχαηλίδου 

Υπεύθυνη στήλης “The English Voice of 
LLL Greece”: Kathy Dounoulis

Υπεύθυνη στήλης «συνταγές και 
διατροφή»: Πηνελόπη Καραγκούνη

Υπεύθυνη στήλης «ρωτάτε-απαντάμε»: 
Κατερίνα Μιχαηλίδου

Υπεύθυνη ιστοριών: Κατερίνα Μιχαηλίδου

Υπεύθυνη βιβλιοπαρουσίασης: 
Σοφία Μαυροπούλου

Υπεύθυνες διορθώσεων: 
Σοφία Μαυροπούλου, Πηνελόπη Καραγκούνη

Υπεύθυνες διαφημίσεων: 
Κατερίνα Μιχαηλίδου, Βίλλυ Κάλτσα 

Μπορείτε να δώσετε την ιστορία σας στην 
Σύμβουλο της Ομάδας σας, ή να τη στείλετε 
στην Κατερίνα Μιχαηλίδου, 
katerinamich@gmail.com, ή στη 
Μυρτώ Χρονάκη, myrto.ch@gmail.com

Σχεδιασμός εντύπου: Λίζα Κουντούρη 

Η αποδοχή των διαφημίσεων δεν συνεπάγεται την 
προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων από τον 
Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος. 
Ο Σύνδεσμος Θηλασμού 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 Β’
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, στο 
adapalandjian@gmail.com

Η κρίση: νέες σημασίες, νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση, ο θηλασμός αποκτά νέες ση-
μασίες: προσφέρει στους γονείς τη διπλή ευκαιρία να ελαχιστοποιήσουν το 
κόστος της διατροφής του νέου μωρού, και ταυτόχρονα να μειώσουν τα 
ιατρικά έξοδα καθώς ο τα μωρά που θηλάζουν είναι πιο υγιή. 
Μακροπρόθεσμα, η σχέση που αναπτύσσεται μέσω του θηλασμού δείχνει 
στα παιδιά ότι δεν είναι η κατανάλωση βιομηχανικών προϊόντων που προ-
σφέρει ικανοποίηση, και ότι η οικονομική άνεση δεν είναι πάντοτε απαραί-
τητη για μια υψηλή ποιότητα ζωής. Γονείς και παιδιά μαθαίνουν ότι είναι οι 
ανθρώπινες σχέσεις στις οποίες μπορούν να βασίζονται και όχι τα κατανα-
λωτικά αντικείμενα για τη συ-
ναισθηματική τους ασφάλεια, 
όπως και για τη χαρά, την 
ευτυχία, και συχνά και για την 
ίδια την επιβίωση.
Στα πλαίσια της συνέχισης της 
υποστήριξης των νέων μητέ-
ρων που θηλάζουν, αλλά λαμ-
βάνοντας υπόψιν του και την 
αναγκαιότητα μείωσης των 
εξόδων του, ο Σύνδεσμος 
Θηλασμού ακολουθεί το πα-
ράδειγμα της La Leche League 
International: το περιοδικό 
των μητέρων που θηλάζουν 
θα εκδίδεται πλέον ηλεκτρονι-
κά. Έτσι μειώνονται τα έξοδα 
κατά πολύ, και ταυτόχρονα 
προσφέρεται η δυνατότητα σε 
πολύ περισσότερες μητέρες 
αλλά και άλλους ενδιαφερόμε-
νους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το θηλασμό και τις ιστορίες 
των μητέρων που θηλάζουν. Το «γαλουχώ» θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 
περισσότερους από ότι πριν παραλήπτες, και τα προηγούμενα τεύχη θα είναι 
ανά πάσα στιγμή επίσης διαθέσιμα. 
Σε αυτό το πρώτο ηλεκτρονικό τεύχος θα βρείτε εμπειρικές και επιστημονικές 
πληροφορίες για την τοποθέτηση του μωρού στο στήθος, για τις πρώτες στε-
ρεές τροφές, τις δέκα προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα μαιευτήριο «φιλικό 
προς τα βρέφη» και το θηλασμό. Οι ιστορίες των μητέρων που θηλάζουν 
είναι όπως πάντα ο κορμός του περιοδικού, και ποικίλλουν από ευχάριστες 
και ομαλές εμπειρίες θηλασμού μέχρι πονεμένες θηλές και τον καθημερινό 
αγώνα της ανύπαντρης μητέρας και τη σημασία του θηλασμού στη ζωή της. 
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την ανάγνωση σε αυτό το πρώτο ηλεκτρονικό 
τεύχος όπως και σε όλα τα επόμενα, και να συνεχίσετε να μας στέλνετε τις 
ιστορίες σας!

Μυρτώ Χρονάκη, 
υπεύθυνη σύνταξης

Προλογικό σημείωμα
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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, ενθάρ-
ρυνση και υποστήριξη. 

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 καλύτερη σωματική και συναισθημα-
τική 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 θεμάτων.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος εκπροσωπεί στη χώρα μας το Διεθνή Σύν-
δεσμο Θηλασμού, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσφέρει πληρο-
φορίες, 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 Υγεί-
ας πάνω σε θέματα θηλασμού. 

Ο Σύνδεσμος σε διεθνές επίπεδο πλαισιώνεται από μια Επιστημονική Επι-
τροπή η οποία αποτελείται από 50 ειδικούς επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο 
(γιατρούς, ψυχολόγους, 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 θη-
λασμό, που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά μέσα στον Οργανισμό για να μπορούν 
να βοηθούν άλλες μητέρες να μάθουν την τέχνη του θηλασμού. Προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και εκτός από τις μηνιαίες συναντήσεις δέχονται 
και τηλεφωνήματα από μητέρες και τις επισκέπτονται όταν αυτό είναι αναγκαίο 
και δυνατό.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ:

• Ποιες είμαστε και τι κάνουμε
• Πώς να εγκαταστήσετε το γάλα σας
•  Η πρώτη ανοσοποιητική προστασία 

του μωρού
•  Πώς θα ξέρετε ότι το υγιές τελειόμη-

νο 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 στή-

θος
• 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 αρρω-

στήσει
• 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; 

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, τηλ. 210 600 32 49

Ποιες είμαστε και τι κάνουμε



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

5Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1

Oι μητέρες που θηλάζουν
• Η πρώτη του λέξη ήταν μεμ!
•  Πώς βίωσα το θηλασμό...
•  Να μη το βάζουμε εύκολα κάτω!
•  Θηλάζω άρα υπάρχω 
•  Το μαρτύριο που έγινε γλυκιά συνήθεια
•  Η μάνα πάντα ξέρει τι είναι καλύτερο για το 

παιδί της

Στάσεις θηλασμού και τοποθέτηση 
του μωρού στο στήθος
•  Ο σωστός τρόπος 
   για να θηλάσετε το μωρό σας

Εξαιρετικές περιπτώσεις
• Αναμνήσεις από τη Γουατεμάλα 
• Μια παράμετρος στη σχέση αγάπης - θηλασμού
• Ο θηλασμός των δίδυμων αγοριών μου

The English Voice of LLL Greece
•  My Breastfeeding Story 

Ρωτάτε-Απαντάμε
•  Νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη

Διατροφή και Συνταγές
•  Λύσεις στα προβλήματα του θηλασμού 

μέσα από τη βοήθεια μητέρας προς μητέρα
•  Πρώτες στερεές τροφές: τι, πότε, πώς
•  Οι ισχυρισμοί για οφέλη από την 

πρώιμη εισαγωγή στερεών τροφών στο 
διαιτολόγιο των μωρών αντικρούονται
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Περιεχόμενα
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Η σωστή στάση θηλασμού είναι 
εξαιρετικά σημαντική για τις 

πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση. 
Άμα εσείς και το μωρό σας έχετε τη 
σωστή στάση, οι θηλές παραμένουν 
υγιείς και το μωρό τρέφεται αποτελε-
σματικά. Ένας πολύ συχνός λόγος για 
τον οποίο οι μητέρες απευθύνονται 
στο Σύνδεσμο Θηλασμού (La Leche 
League) είναι ο πόνος στις θηλές. 
Η σωστή στάση θηλασμού λύνει σε 
πολλές περιπτώσεις αυτό το συχνό 
πρόβλημα.

Βασικά βήματα για σωστή 
τοποθέτηση του μωρού στο στήθος

1. Καθήστε άνετα και στηρίξτε την 
πλάτη σας. Τοποθετήστε μαξιλάρια 
κάτω από τα χέρια σας και πάνω στην 
αγκαλιά σας, και βάλτε τα πόδια σας 
πάνω σε ένα υποπόδιο ή έναν τηλε-

φωνικό κατάλογο. 
2. Τοποθετήστε το μωρό κοντά σας 
ξαπλωμένο στο πλάι με τους γοφούς 
του λυγισμένους ώστε να μη χρειάζε-
ται να γυρνάει το κεφάλι του για να 
φτάσει το στήθος σας. Το στόμα και η 
μύτη του θα πρέπει να είναι στραμμέ-
να προς τη θηλή σας. Αν είναι εφικτό, 
ζητήστε από κάποιον να σας δώσει 
το μωρό αφού έχετε τακτοποιηθεί 
πρώτα και κάθεστε άνετα. 
3. Κρατήστε το στήθος σας έτσι 
ώστε το πηγούνι του μωρού σας να 
ακουμπάει στο στήθος. 
4. Τοποθετήστε το μωρό στο στή-
θος. Ενθαρρύνετε το μωρό σας να 
ανοίξει το στόμα του διάπλατα και 
τραβήξτε το κοντά σας ακουμπώντας 
το χέρι σας πίσω από την πλάτη του 
(και όχι πίσω από το κεφάλι ή τον 
αυχένα του) ώστε το πηγούνι του 

να οδηγείται προς το στήθος σας. Η 
μύτη του θα ακουμπάει στο στήθος. 
Το χέρι σας θα αποτελεί έναν «δεύτε-
ρο λαιμό» για το μωρό σας. 
5. Αν νιώθετε πόνο, απομακρύνετε 
το μωρό προσεκτικά από τη θηλή και 
δοκιμάστε ξανά. Μπορεί να χρειαστεί 
να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 
αρκετές φορές τις πρώτες εβδομά-
δες. Χρειάζεται λίγη εξάσκηση μέχρι 
να ανακαλύψετε εσείς και το μωρό 
σας την τεχνική που σας βολεύει.

Πέρα από τα βασικά…

Όσο εσείς και το μωρό σας αποκτάτε 
μεγαλύτερη εμπειρία στο θηλασμό, 
θα δείτε πως οι στάσεις θηλασμού 
μπορεί να αλλάζουν ή να διαφορο-
ποιούνται αρκετά ακόμη και από θη-
λασμό σε θηλασμό. Αν εσείς αισθά-
νεστε άνετα και το μωρό σας θηλάζει 

τοποθέτηση του 
μωρού στο στήθος

Στάσεις 
θηλασμού και

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1



με επιτυχία, κάντε ό,τι σας βολεύει. 
Αν θέλετε, μπορείτε να πειραματιστεί-
τε με τις παρακάτω τέσσερις στάσεις 
θηλασμού.
Να θυμάστε πως σε όλες αυτές τις 
στάσεις θηλασμού είναι πολύ σημα-
ντικό να φέρνετε το μωρό στο ύψος 
της θηλής. Το να σκύβετε πάνω από 
το μωρό μπορεί να σας προκαλέσει 
πονοκεφάλους, πόνο στους ώμους 
και στον αυχένα ή στις θηλές σας.

Στάση «αγκαλιά»

 
Η στάση «αγκαλιά» χρησιμοποιείται 
συνήθως μετά τις πρώτες εβδομάδες. 
Για να θηλάσετε το μωρό σας ενώ το 
κρατάτε σε ένα μαξιλάρι πάνω στα 
πόδια σας, θα πρέπει να είναι γυρι-
σμένο στο πλάι, να στηρίζεται πάνω 
στον έναν ώμο και στον ένα γοφό 
του και το στόμα του να είναι στο 
ίδιο επίπεδο με τη θηλή σας. Ειδικά 
τις πρώτες εβδομάδες θα ήταν καλό 
να χρησιμοποιείτε μαξιλάρια για να 
ανασηκώνετε το μωρό σας, ώστε να 
φτάνει στο ύψος της θηλής καθώς 
και για να στηρίζετε τους αγκώνες 
σας. Κρατήστε το στήθος σας είτε 
με το κράτημα «μισοφέγγαρο» είτε 
το «πιάσιμο του χορευτή» όπως πε-
ριγράφεται στην ενότητα «Πώς να 
κρατάτε το στήθος» παρακάτω. Το 
κεφάλι του μωρού θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένο πάνω στο μπράτσο 
σας και η πλάτη του θα πρέπει να είναι 
κατά μήκος του εσωτερικού του βρα-
χίονα και της παλάμης σας. Όταν κοι-
τάτε προς τα κάτω θα πρέπει να βλέ-
πετε το μωρό γυρισμένο στο πλάι. Το 
στοματάκι του θα πρέπει να καλύπτει 
ένα με ενάμιση εκατοστά περίπου της 
σκούρας περιοχής γύρω από τη θηλή 
σας. Σιγουρευτείτε ότι το αυτί του, ο 
ώμος του και οι γοφοί του είναι σε 
ευθεία γραμμή. Σε ένα νεογέννητο το 
κεφάλι και ο πισινός του θα πρέπει να 
είναι στην ίδια ευθεία.

Στάση «αγκαλιά –χιαστί»

 
Τις πρώτες εβδομάδες, πολλές μη-
τέρες βρίσκουν τη στάση «αγκαλιά-
χιαστί», η οποία είναι μια παραλλαγή 
της στάσης «αγκαλιά», ιδιαίτερα χρή-
σιμη, γιατί εξασφαλίζει τον μεγαλύτε-
ρο έλεγχο.
Σε αυτή τη στάση, το μωρό στηρίζε-
ται πάνω σε ένα μαξιλάρι στα πόδια 
σας ώστε να μπορέσει να ανασηκω-
θεί στο ύψος της θηλής. Οι αγκώνες 
σας θα πρέπει επίσης να στηρίζονται 
πάνω σε μαξιλάρια ώστε τα χέρια σας 
να μη σηκώνουν το βάρος του μω-
ρού γιατί αλλιώς θα κουραστείτε πριν 
τελειώσει ο θηλασμός.
Αν ετοιμάζεστε να θηλάσετε από το 
αριστερό στήθος, θα πρέπει να κρα-

τάτε το στήθος με το αριστερό σας 
χέρι με το κράτημα «πιάσιμο του χο-
ρευτή». Θα στηρίζετε το μωρό σας 
με τα δάχτυλα του δεξιού σας χεριού. 
Θα το κάνετε ως εξής: τοποθετήστε 
απαλά το χέρι σας πίσω από τα αυ-
τιά και τον αυχένα του μωρού με τον 
αντίχειρα και το δείκτη πίσω από κάθε 
αυτί του μωρού. Το «πλέγμα» που 
δημιουργούν ο αντίχειρας, ο δείκτης 
και η παλάμη σας και πάνω στο οποίο 
ακουμπάει ο αυχένας του μωρού σας 
λειτουργεί ως ένας «δεύτερος λαι-
μός» για το μωρό σας. Η παλάμη σας 
ακουμπάει ανάμεσα στις ωμοπλάτες 
του μωρού σας. Καθώς ετοιμάζεστε 
να «κολλήσετε» το μωρό στο στή-
θος σας σιγουρευτείτε ότι το στόμα 
του είναι πολύ κοντά στη θηλή σας 
από την αρχή. Μόλις το μωρό ανοί-
ξει διάπλατα το στόμα του πιέστε με 
την παλάμη σας την πλάτη του μωρού 
σας. Το στόμα του θα πρέπει να κα-
λύπτει τουλάχιστον 2,50 εκ. από τη 
βάση της θηλής.

Στάση «κάτω από τη μασχάλη» 

 
Αυτή είναι μια καλή στάση για τη 
μαμά που γέννησε με καισαρική επει-
δή κρατάει το μωρό μακριά από την 
τομή της επέμβασης. Τα περισσότερα 
νεογέννητα νιώθουν πολύ άνετα σε 
αυτή τη στάση. Επίσης βοηθάει τις 
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μητέρες που έχουνε έντονο αντα-
νακλαστικό παραγωγής γάλακτος 
καθώς το μωρό μπορεί να χειριστεί 
πιο εύκολα τη ροή του γάλακτος. Στη 
στάση «κάτω από τη μασχάλη» το κε-
φάλι του μωρού συγκρατείται από το 
χέρι σας και η πλάτη του είναι τοπο-
θετημένη κατά μήκος του μπράτσου 
σας. Το στήθος σας το πιάνετε με τη 
λαβή «μισοφέγγαρο» (βλ. «Πώς να 
κρατάτε το στήθος σας») Το μωρό εί-
ναι στραμμένο προς εσάς με το στό-
μα του στο ύψος της θηλής. Οι γο-
φοί του μωρού σας είναι λυγισμένοι 
και τα πόδια του είναι τοποθετημένα 
κάτω από το χέρι σας με τέτοιο τρόπο 
ώστε οι πατούσες του να κοιτάνε το 
ταβάνι. (Έτσι το μωρό δεν μπορεί να 
κλωτσήσει την καρέκλα σας). Και εδώ 
τα μαξιλάρια είναι χρήσιμα για να φέ-
ρουν το μωρό στο σωστό ύψος.

Ξαπλωτή στάση

 
Για πολλές μητέρες το να θηλάζουν 
τα μωρά τους ξαπλωμένες είναι μια 
πολύ άνετη στάση, ειδικά τη νύχτα. 
Η μητέρα και το μωρό ξαπλώνουν 
στο πλάι κοιτώντας ο ένας τον άλλο. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε μαξιλά-
ρια πίσω από την πλάτη σας καθώς 
και πίσω ή ανάμεσα στα γόνατά σας 
για να νιώσετε πιο άνετα. Για να μην 
«τσουλάει» το μωρό μακριά σας μπο-
ρείτε να τοποθετήσετε ένα μαξιλάρι ή 
μια τυλιγμένη κουβέρτα πίσω από την 
πλάτη του. Μπορείτε να αγκαλιάσετε 
το μωρό με το χέρι σας έχοντας την 
πλατούλα του κατα μήκος του πήχη 
σας. Φροντίστε να έχει τους γοφούς 
του λυγισμένους καθώς και το αυτί 
του, τον ώμο του και τον γοφό του 

σε μια ευθεία ώστε να ρουφάει το 
γάλα πιο εύκολα. Κάποιες μητέρες το 
βρίσκουν ιδιαίτερα χρήσιμο να εξα-
σκούνται σε αυτή τη στάση κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.

Πως να κρατάτε το στήθος

Καθώς κρατάτε το μωρό σε οποια-
δήποτε από τις παραπάνω στάσεις 
θηλασμού, μπορεί να χρειαστεί να 
κρατήσετε το στήθος σας με το ελεύ-
θερο σας χέρι. Έτσι θα απομακρύνε-
τε το βάρος του στήθους σας από το 
πηγούνι του μωρού και θα το βοηθή-
σετε να θηλάσει πιο αποτελεσματικά.

Το «μισοφέγγαρο»: κρατήστε το 
στήθος σας ως εξής: 
τοποθετήστε τον αντίχειρα στο πάνω 
μέρος του στήθους, βεβαιωθείτε πως 
δεν ακουμπάει τη θηλαία άλω (τη 
σκούρα περιοχή που περιβάλλει τη 
θηλή) και τα άλλα τέσσερα δάχτυλα 
σας στο κάτω μέρος του στήθους. Τα 
δάχτυλά σας θα πρέπει να απέχουν 
αρκετά από το στόμα του μωρού. 
Αυτό το κράτημα είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμο όταν θηλάζετε στη στάση «κάτω 
από τη μασχάλη» καθώς και στη στά-
ση «αγκαλιά».

«Πιάσιμο του χορευτή» 
Τοποθετήστε τα δάχτυλα σας επίπεδα 
πάνω στα πλευρά σας κάτω από το 
στήθος σας και το δείκτη σας στην 
πτυχή κάτω από το στήθος. Κατεβά-
στε τον αγκώνα σας έτσι ώστε το 
στήθος σας να κρατιέται μεταξύ του 
δείκτη και του αντίχειρά σας. Ο αντί-
χειρας θα βρίσκεται εξωτερικά προς 
τη μασχάλη σας ενώ τα άλλα τέσσερα 
δάχτυλα εσωτερικά προς το στέρνο 
σας. Αυτό το κράτημα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο όταν θηλάζετε στη στάση 
«αγκαλιά» ή στη στάση «αγκαλιά-
χιαστί».

Είναι το μωρό μου 
τοποθετημένο σωστά;

Όταν τοποθετείτε το μωρό σας στο 

στήθος, χρησιμοποιήστε τη θηλή σας 
για να «γαργαλήσετε» το κέντρο του 
κάτω χείλους του μωρού σας. Αυτό 
θα ενθαρρύνει το μωρό σας να ανοί-
ξει διάπλατα το στόμα του (όπως 
όταν χασμουριέται). Στρέψτε τη θηλή 
σας ελαφρά προς το πάνω μέρος του 
στόματος του μωρού φέρνοντας το 
πηγούνι του προς τα εσάς.
Για να σιγουρευτείτε πως το μωρό 
σας είναι τοποθετημένο σωστά ελέγ-
ξτε τα παρακάτω:
• η μύτη του μωρού σχεδόν να ακου-
μπάει στο στήθος σας (να μην απέ-
χουν παραπάνω από ένα χιλιοστό)
• τα χείλη του μωρού να είναι ανοι-
χτά και να σφραγίζουν γύρω από τη 
θηλή
• τουλάχιστον ενάμιση εκατοστό της 
σκούρας περιοχής γύρω από τη θηλή 
είναι μέσα στο στόμα του.
Αν έτσι όπως είναι τοποθετημένο το 
μωρό στο στήθος σας δεν νιώθετε 
άνετα ή πονάτε, βάλτε απαλά το δεί-
κτη σας μέσα στο στόμα του μωρού 
ανάμεσα στα ούλα του, απομακρύνε-
τε το μωρό από το στήθος σας και 
προσπαθήστε ξανά. 
Όταν βάζετε το μωρό στο στήθος, 
στην αρχή θα θηλάσει χωρίς να κατα-
πίνει, καθώς τοποθετεί τη θηλή στο 
στόμα του, και δίνει το μήνυμα για 
να «κατεβεί» το γάλα. Όταν ξεκινήσει 
να πίνει γάλα, θα δείτε το σαγόνι του 
να κινείται, και τα αυτάκια του και τα 
μηνίγγια του να τρεμοπαίζουν. Θα 
το ακούσετε να καταπίνει, γρήγορα 
στην αρχή, μετά πιο αργά, καθώς η 
πείνα του ικανοποιείται.

γλώσσα θηλή

γαλακτοφόροι 
αδένες
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Κάποιες μητέρες και μωρά μπορούν 
να θηλάσουν καλά σε οποιαδήποτε στάση θηλασμού ενώ 

κάποιες άλλες μητέρες και μωρά χρησιμοποιούν μόνο μία ή δύο 
στάσεις θηλασμού όσο μαθαίνουν να θηλάζουν. Αυτό που είναι ιδανι-

κό για μια μητέρα μπορεί να μην είναι ιδανικό για μια άλλη. Επίσης κάτι που είχε 
επιτυχία καλά κατά τη διάρκεια ενός θηλασμού μπορεί να πάει στραβά στον επόμενο 

θηλασμό.
Η μητέρα δεν θα πρέπει να πονάει όταν θηλάζει και η θηλή της δεν θα πρέπει να δείχνει ‘πατη-

μένη’, ‘πιεσμένη’ ή ταλαιπωρημένη όταν βγαίνει από το στόμα του μωρού της. Το μωρό ξέρει πότε είναι σωστά 
τοποθετημένο: θα επιβραβευτεί καθώς το γάλα της μαμάς του θα ρέει μέσα στο στόμα του. Αν πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις δεν έχει σημασία αν η τεχνική του θηλασμού φαίνεται τέλεια ή όχι. Η μητέρα και το μωρό θα έχουν κατα-
φέρει να βρούν μια στάση που τους βολεύει και δεν χρειάζεται να επέμβει κάποιος τρίτος. Κανόνες και κανονισμοί δεν έχουν 

καμία θέση στη σχέση μητέρας και μωρού. Κάθε δυάδα μητέρας και μωρού είναι διαφορετική και ότι εξυπηρετεί μια μητέρα και 
το μωρό της μπορεί να μην είναι κατάλληλο για ένα άλλο ζεύγος μητέρας-μωρού.
«Αν αφήσουμε ένα μωρό ελεύθερο θα βρει μόνο του την κατάλληλη στάση ανάλογα με τη διάπλαση του στόματός του και 
τη διάπλαση του στήθους, της θηλής και της σκούρας περιοχής γύρω από τη θηλή της μητέρας του. Τα προβλήματα ξεκινούν 
όταν το μωρό ‘χάσει’ τις ‘οδηγίες χρήσης’ λόγω των παρεμβάσεων στη γέννηση ή κάποιου άλλου παράγοντα.», λέει η Laure 
Marchand-Lucas.
Κάθε μητέρα γνωρίζει το μωρό της καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αλλά μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να 

γνωρίσουν ο ένας τον άλλο. Υπάρχουν πολλά «κομμάτια» σε αυτό το χορό στάσεων θηλασμού και τοποθέτησης στο 
στήθος που λαμβάνει χώρα μεταξύ μαμάδων και μωρών. Αυτός ο χορός χρειάζεται περισσότερο ενίσχυση 

και ενθάρρυνση παρά έλεγχο και περιορισμό. Η άποψη που επικρατεί σε διάφορα εγχειρίδια σχετικά 
με την «διαχείριση» του θηλασμού υπονοεί έλεγχο και δεν βοηθάει. ουσιαστικά η μητέρα και το 

μωρό είναι αυτοί που διαχειρίζονται την προσωπική εμπειρία θηλασμού με το δικό τους τρόπο 
με στοργική καθοδήγηση και δέχονται βοήθεια όταν και αν τη χρειαστούν.

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη σε κάθε μητέρα, μαζί με την υποστήριξη και 
ενθάρρυνση της σχέσης μητέρας-μωρού βρίσκονται στην καρδιά της φι-

λοσοφίας του Συνδέσμου Θηλασμού.

Ο «χορός» μητέρας και μωρού
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Οι μητέρες 
που θηλάζουν 

Η πρώτη του λέξη 
ήταν μεμ!

Η πρώτη του λέξη ήταν μεμ!, πολύ 
νωρίς, λιγότερο από σαράντα 

ημερών, το φώναξε μέσα στη νύχτα. 
Δεν κατάλαβα αν καλούσε εμένα ή το 
στήθος - μάλλον τα δυο ταυτίζονταν 
εκείνη τη στιγμή. Κι ενώ τον έβαζα να 
κοιμηθεί στην άκρη του μεγάλου δι-
πλού κρεβατιού, το πρωί βρισκόταν 
κολλημένος πάνω μου. Έρποντας 
ερχόταν προς το μέρος μου μέσα 
στο σκοτάδι. η πρώτη του αυτόνομη 
κίνηση ιδία βούληση ήταν προς το 
στήθος. Το πρώτο του κίνητρο για 
αυτενέργεια. Έχει περάσει πάνω από 
ένας χρόνος από τότε και έχει μάθει 
τώρα πια να ξεχωρίζει μαμά και μεμ. 
Προφέρει και τα δύο δυνατά και με 
λαχτάρα - η λέξη μεμ συνοδεύεται 
σχεδόν πάντα από το δάχτυλο που 
δείχνει.
Ζούμε με το Νικόλα οι δύο μας στη 
Θεσσαλονίκη, μερικές φορές μένει 
μαζί μας και η γιαγιά του, πιο σπάνια 
φίλοι φιλοξενούμενοι. Έχουμε τα-
ξιδέψει μαζί και έχουμε χωριστεί και 
για λίγες μέρες. Μετά τους τρεις πρώ-
τους μήνες από τη γέννηση του συνέ-
χισα όπως και πριν τη δουλειά μου. 
Ζούμε ανατολικά κι απολαμβάνουμε 
το πάρκο της νέας παραλίας της Θεσ-
σαλονίκης. Από τον 13ο μήνα που 

άρχισε να περπατάει παίζουμε και πο-
δόσφαιρο. Ο Νικόλας είναι δραστή-
ριος και κοινωνικός. Μέχρι να γίνει 
έξι μηνών τον έπαιρνα σε κάθε μου 
έξοδο μαζί μου φορετό, σε sling -σε 
εκθέσεις, συνέδρια, δείπνα, συναυλί-
ες. Τώρα που είναι δεκαεπτά μηνών 
αρχίζει να μιλάει - μαμά, μπάπα (για 
τη μπάλα) τιάπου, πάιζετς,  μπάγια-
μπούκα, γιαγιά, νανά (όπως αυτοα-
ποκαλείται). Η γιατρός μας είναι πολύ 
ευχαριστημένη από την  ανάπτυξη 
του.  Μου επισημαίνει πως είμαι πολύ 
καλή μητέρα.
Ο Νικόλας θηλάζει από τα πρώτα 
λεπτά μετά τη γέννηση του. Αυτό το 
θαύμα της φύσης ομολογώ δεν προ-
έκυψε σε μένα αυθόρμητα -σε αντίθε-
ση με τον μικρό που συμπεριφέρθη-
κε σαν γνήσιο θηλαστικό- αλλά ήταν 
μια απόλυτα συνειδητή επιλογή και 
αποτέλεσμα εσωτερικής συγκρότη-
σης, προσπάθειας και ενημέρωσης. 
Όπως και η προσωπική μου εμπειρία 
της μητρότητας. Ας το διατυπώσω 
λίγο πιο σχολαστικά: εάν δεν είχα 
διαβάσει για τη σημασία της πρώτης 
ώρας και τη λειτουργία της ορμονικής 
αλυσίδας κατά τη διάρκεια του τοκε-
τού, εάν δεν είχα μαζί μου μια ενεργή 
μαία, εάν δεν είχα αλλάξει στον τε-

λευταίο μήνα γιατρό και δεν είχα βρει 
κάποιον υπέρ του φυσικού τοκετού, 
εάν δεν είχα επικοινωνία μέσα στην 
κλινική  με καλή μου φίλη και σύμ-
βουλο θηλασμού δεν είμαι σίγουρη 
ότι θα είχαν συμβεί όλα αυτά.
Ίσως και ναι, αλλά κατά τα προσω-
πικά μου δεδομένα, η απουσία συ-
ντρόφου που να με υποστηρίζει σε 
συνδυασμό με το πραγματικό μποϋ-
κοτάζ που έγινε στην κλινική κατά του 
θηλασμού πολύ πιθανόν να μας είχαν 
οδηγήσει στο αγελαδινό γάλα.
Μέσα στην κλινική του έδωσα σε 
πανικό το δεύτερο βράδυ μια μερίδα 
γάλα σκόνη την οποία μου έφερε η 
νοσοκόμα με προθυμία αντιστρό-
φως ανάλογη αυτής που μου έφερε 
το θήλαστρο, και την οποία ο Νικό-
λας και έκανε αμέσως όλη εμετό. Δεν 
ξαναπροσπάθησα. Το επόμενο πρωί 
η φίλη μου με πληροφόρησε ότι το 
πρωτόγαλα είναι ελάχιστης ποσότη-
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τας και όμως αρκεί. 
Τις πρώτες μέρες στο σπίτι απομο-
νώθηκα με το Νικόλα για να εγκα-
τασταθεί ο θηλασμός. Απομάκρυνα 
σκόπιμα και τη μητέρα μου που εκνευ-
ριζόταν διαρκώς με την επιμονή μου 
να μην του δώσω συμπλήρωμα γάλα-
κτος ή τσάι σύμφωνα με τις προτρο-
πές των εφημερευόντων παιδιάτρων 
ή τις δικές της αναμνήσεις μητρότη-
τας. Στα χρόνια της μητέρας μου η 
λεχώνα ήταν δεδομένο ότι είναι ανή-
μπορη, έχει χάσει την αυτοδυναμία 

της, υπομένει σιωπηλά τον πόνο μετά 
τον τοκετό και ενεργεί στα πρώτα της 
μητρικά καθήκοντα ακολουθώντας 
τις συμβουλές των γιατρών και των 
μεγαλύτερων οικείων της γυναικών. 
Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για μένα 
να βιώσω τις μέρες της λοχείας σαν 
μια κατάσταση ενεργού μητρότητας. 
Περάσαμε σαράντα μέρες μέσα στον 
Αύγουστο πλέοντας στο αρχιπέλα-
γος της λακτόζης. Φίλοι ερχόταν για 
επίσκεψη και για να μας μαγειρέψουν. 
Η καθαρίστρια μου έκανε κάποιες 

ώρες μαζί του ώστε να τακτοποιήσω 
τα γραφειοκρατικά της γέννησης.  Η 
παιδίατρος μάς υποστήριξε ηθικά και 
πρακτικά  -ψευδοθηλές, μαξιλάρι θη-
λασμού, κρέμα θηλών, μικρές πετσέ-
τες τυλιγμένες ρολό για κάτω από το 
στήθος, όλες οι πιθανές στάσεις του 
θηλασμού. Μετά από σαράντα μέρες 
δεν χρειαζόμαστε κανένα βοήθημα.
Όταν ξανάρχισα να δουλεύω απέ-
κτησα ένα νέο αξεσουάρ – το θήλα-
στρο. Σας πληροφορώ ότι ακόμα και 
στα πιο απίθανα μέρη μπορεί να εξα-
σφαλιστεί σε μια μητέρα που θέλει να 
χρησιμοποιήσει θήλαστρο ηλεκτρι-
σμός και ιδιωτικότητα. Όχι μόνο στο 
γραφείο αλλά και στο σταθμαρχείο 
του σιδηροδρομικού σταθμού, στην 
κουζίνα του εστιατορίου, στο αερο-
δρόμιο. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά 
ντροπή στη διεκδίκησή του. Νομίζω 
ότι τόσο η προσωπική επιμονή όσο 
και η κοινωνική υποστήριξη με βοή-
θησαν να τα καταφέρω να θηλάζω. 
Σαφώς και πιστεύω -αυτό που λέ-
γεται και γράφεται παντού- ότι δεν 
υπάρχει καλύτερο δώρο ζωής για τα 
παιδιά μας. Θέλω να συμβάλω με τη 
προσωπική μου μαρτυρία ώστε να 
βοηθήσω να τα καταφέρουν περισ-
σότερες μητέρες που το επιθυμούν.  

Σοφία, Θεσσαλονίκη-Βόλος

Πώς βίωσα το θηλασμό...
Είμαι η Ρεγγίνα, μητέρα του Γιώρ-

γου και του Σπύρου. Γέννησα το 
Γιώργο τον Ιούλιο του 2003 σε ηλικία 
26 ετών. Ένιωθα πολύ όμορφα στην 
εγκυμοσύνη μου, περίμενα πως και 
πως το μωρό μου, και διαβάζοντας 
σχετικά βιβλία προετοιμαζόμουν για 
τη φροντίδα του. Το θέμα της διατρο-
φής του με απασχολούσε ιδιαίτερα. 
Ήθελα να τον θηλάσω, αλλά επειδή 
η μητέρα μου δεν είχε θηλάσει κα-
θόλου εμένα κι ελάχιστα την αδερφή 
μου γιατί «δεν είχε γάλα», θεωρούσα 

πως ήταν κληρονομικό και ίσως το 
ίδιο θα συνέβαινε και σε μένα. Πα-
ρόλα αυτά προετοιμαζόμουν.
Όταν γεννήθηκε ο Γιώργος, αισθα-
νόμουν έτοιμη, πλήρως ενημερωμέ-
νη. Έμενε να εφαρμόσω στην πράξη 
αυτά που είχα μάθει στη θεωρία. Κι 
εκεί άρχισαν τα δύσκολα. Ο Γιώρ-
γος ήταν ένα νωχελικό μωρό, όσον 
αφορά το φαγητό του, όπως άλλω-
στε είναι και σήμερα. Ήταν σαν να 
μην πείναγε ποτέ. Οι προσπάθειές 
μου να θηλάσω πήγαιναν απ’ το κακό 
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στο χειρότερο. Η παιδίατρος που 
είχαμε τότε, στην πρώτη της επίσκε-
ψη στο σπίτι μας με συμβούλεψε να 
βγάλω απ’ το διαιτολόγιό μου πολ-
λές τροφές μήπως το μωρό εκδηλώ-
σει αλλεργία ή κάνει κολικούς. Έκανα 
λοιπόν ό,τι μου είπε, έκοψα και τα 
σκόρδα και τα κρεμμύδια «για να μη 
μυρίσει το γάλα», και για τις 20 πρώ-
τες μέρες της λοχείας μου τρεφόμουν 
μόνο με μία ψητή μπριζόλα και δυο 
ντομάτες την ημέρα! Απ’ τη μια είχα 
την πείνα μου κι απ’ την άλλη τις ερε-
θισμένες θηλές, ένα μωρό που στο 
στήθος κοιμόταν και μακριά από το 
στήθος έκλαιγε και το γάλα να χύνε-
ται συνεχώς απ’ τα στήθη μου. Στην 
αρχή δεν το έβαζα κάτω, υπέμενα 
γιατί έτσι πίστευα πως είχα χρέος να 
κάνω. Πέρασα 30 μέρες πλένοντας 
το στήθος και θηλάζοντας. Γιατί μου 
συνέβαινε αυτό; Το γάλα έτρεχε κι 
εγώ ακολουθούσα κατά γράμμα όλες 
τις «συνταγές επιτυχίας»: έβαζα το 
μωρό 20 λεπτά στο ένα στήθος και 
20 στο άλλο, το άλλαζα συχνά… 
Γιατί αυτό έκλαιγε συνέχεια; Ο 
άντρας μου προσπαθούσε να 
με βοηθήσει αλλά δεν ήξερε 
τον τρόπο. Ίσως δεν τον άφη-
να. Θεωρούσα το θηλασμό 
προσωπική υπόθεση. Μα 
δεν μπορούσαν να με βο-
ηθήσουν ούτε οι γυναίκες 
που είχαν θηλάσει και μά-
λιστα για μεγάλο διάστημα. 

Λες και δε θυμόντουσαν πώς γίνεται! 
Την απάντηση ήρθε να δώσει η παιδί-
ατρος επιβεβαιώνοντας τα λόγια των 
γύρω μου: «Το μωρό δε χόρταινε 
γιατί μάλλον το γάλα μου δεν ήταν 
καλό». Η λύση; Το ξένο γάλα. Αυτό 
ήταν! Δυστυχώς είχα αποτύχει! Δεν 
ήθελα πια ούτε να ακούω για γυναί-
κες που θήλαζαν. Ναι, ζήλευα!
Τότε άκουσα πρώτη φορά για το Σύν-
δεσμο Θηλασμού La Leche League, 
αλλά θεώρησα πως ήταν πια αργά να 
ζητήσω τη βοήθεια των συμβούλων. 
Συνέχισα να θηλάζω όσο έβλεπα το 
στήθος μου να έχει γάλα, χωρίς εν-
διαφέρον πια, απλά από υποχρέωση. 
Ο παιδίατρος που παρακολουθούσε 
εμένα όταν ήμουν μικρή προσπάθη-
σε να με βοηθήσει, αλλά μάλλον είχα 
παραιτηθεί. Παράλληλα έδινα και 
ξένο γάλα. Ο Γιώργος έγινε πεντέμι-
σι μηνών κι ένα πρωί απλά αρνήθηκε 
το στήθος για χάρη του μπουκαλιού. 
Μια εβδομάδα μετά ήταν σαν να μην 
είχε δει στήθος ποτέ του!
Ο Σπύρος ήρθε το Σεπτέμβριο του 
2006. Ήμουν σίγουρη πως δε θα θή-
λαζα. Αφού είχα αποτύχει στο πρώτο 
παιδί που οι συνθήκες ήταν ιδανικές, 
πώς θα τα κατάφερνα στο δεύτερο 
που οι υποχρεώσεις μου πια στο 
σπίτι ήταν τόσο αυξημένες; Ωστόσο, 
άρχισα πάλι χωρίς άγχος να προετοι-
μάζομαι. Συζήτησα με την παιδίατρο 
- άλλη από εκείνη την πρώτη - που 
παρακολουθεί μέχρι σήμερα τα παι-
διά μου, η οποία με παρέπεμψε στο 
μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου». Πα-
ρακολούθησα εκεί ένα σεμινάριο για 

το θηλασμό, ήρθα σε 
επαφή με συμβού-

λους και διάβασα 
τα ενημερωτικά 
φυλλάδια του 

Σ υ ν δ έ σ μ ο υ 

LLL. Αυτά με έκαναν να ελπίζω πως 
ίσως αυτή τη φορά να τα κατάφερνα. 
Αποφάσισα να κλείσω τα αφτιά μου 
και να αφήσω τη φύση να ενεργήσει.
Όταν ο Σπύρος έγινε 30 ημερών, 
τον πήρα και πήγαμε στην πρώτη μας 
συνάντηση του Συνδέσμου. Έμεινα 
έκθαμβη! Συνάντησα κι άλλες μαμά-
δες που θήλαζαν τα μωρά τους ή και 
νήπια. Εκεί συνειδητοποίησα πως δεν 
ήμουν μόνη αλλά ούτε και μοναδική. 
Ό,τι περνούσα εγώ το περνούσαν κι 
άλλες μαμάδες, που αντιμετώπιζαν τα 
ίδια προβλήματα και είχαν τις ίδιες 
ανησυχίες μ’ εμένα. Είδα ότι το δικό 
μου μωρό δεν ήταν διαφορετικό. Με 
την ενθάρρυνση του Συνδέσμου δεν 
έκοψα τίποτα από τη διατροφή μου 
και θήλαζα το μικρό μου όσο ήθελε, 
ατελείωτες ώρες. Δεν αρνήθηκα το 
στήθος μου ούτε στο μεγαλύτερο γιο 
μου, όταν, βλέποντάς με να θηλάζω 
τον αδερφό του, με δοκίμαζε ζητώ-
ντας μου να κάνει το ίδιο. Μετρούσα 
κάθε επιπλέον μέρα που ο Σπύρος θή-
λαζε. Την ημέρα που έκλεισε τέσσερις 
μήνες έκλαψα από συγκίνηση. Τα είχα 
καταφέρει! Συνέχισα να θηλάζω. Ευ-
τυχώς, γιατί στους 7 μήνες, όταν δώ-
σαμε στο Σπύρο την πρώτη του κρέμα 
Ρυζάλευρο – Βανίλια, έπαθε αλλεργικό 
σοκ. Η αλλεργιολόγος με εξετάσεις 
διέγνωσε αλλεργία στο αγελαδινό 
γάλα που περιείχε η κρέμα – και αργό-
τερα και στο κατσικίσιο. Μέχρι τότε ο 
θηλασμός ήταν μια δοκιμή. Από τότε 
έγινε αναγκαιότητα. Ο Σπύρος θή-
λαζε εντατικά χωρίς να παίρνει πολύ 
βάρος. Αρχίσαμε να ανησυχούμε. 
Η παιδίατρος σύστησε τη χορήγηση 
υποαλλεργικού γάλακτος. Με τη στή-
ριξη της Συμβούλου θηλασμού έκανα 
υπομονή και τελικά το υποαλλεργικό 
γάλα δεν χρειάστηκε. 
Σήμερα ο Σπύρος κοντεύει να κλείσει 
τα τρία και θηλάζει ακόμα! Θηλάζει 
παντού – στη βόλτα, στην καφετέρια, 
στα καταστήματα, και βρίσκει στο 
στήθος ανακούφιση όταν είναι κρυ-
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ωμένος ή κουρασμένος, όταν πονάει 
ή φοβάται, κι όσο πιο πολύ θηλάζει 
τόσο πιο ανεξάρτητος γίνεται! Κι εγώ 
με τη σειρά μου βρίσκω ανακούφιση 
στο Σύνδεσμο σε στιγμές κούρα-
σης ή αμφιβολιών. Ο θηλασμός μάς 
έχει γίνει πια τρόπος ζωής. Θέλω να 
γευτώ όλες τις φάσεις του. Γνώρισα 
πώς είναι να θηλάζει ένα νήπιο που 
έχει δόντια και τώρα περιμένω να 
δω πώς είναι ένα παιδάκι να παίρνει 
μόνο του την πρωτοβουλία του απο-
γαλακτισμού. Λυπάμαι όταν ακούω 
γυναίκες να λένε πως δεν έχουν γάλα 
ή λειτουργούς υγείας να λένε ότι το 

μητρικό γάλα μετά τους έξι μήνες δεν 
έχει καμία αξία. Επίσης, ακούω συχνά 
τελευταία πως, αν ο Σπύρος δε στα-
ματήσει να θηλάζει, θα γίνει προβλη-
ματικός. Σε όλους αυτούς απαντάω 
πως «αν το γάλα μου είναι άχρηστο, 
η φύση θα αποφασίσει να μου το κό-
ψει από μόνη της».
Είναι στην ευχέρεια κάθε μητέρας να 
επιλέξει αν θα θηλάσει το μωρό της ή 
όχι. Ενθαρρύνω όμως τις μητέρες που 
αποφασίζουν να θηλάσουν να μην 
ντρέπονται και να μην κρύβονται.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω από καρδιάς το Σύνδεσμο LLL για 

την ψυχολογική και άλλη στήριξη που 
μου παρέχει, το περιβάλλον μου για 
τη διακριτικότητα που επιδεικνύει σε 
αυτό που αποφάσισα να κάνω, και 
τη βοήθεια με τις καθημερινές μου 
υποχρεώσεις, το σύζυγό μου που πί-
στεψε σε μένα και είναι πάντα δίπλα 
μου και με ενθαρρύνει να συνεχίσω, 
το Γιώργο που δείχνει κατανόηση για 
τις ατελείωτες ώρες που περνάω θη-
λάζοντας τον αδερφό του και, τέλος, 
τον ίδιο το Σπύρο για την καλή συ-
νεργασία του.

Ρεγγίνα Γιατρά, Αθήνα

Να μη το βάζουμε εύκολα κάτω!

Θα ήθελα να μιλήσω για την 
εμπειρία μου ως νέα μητέρα 

και ιδιαίτερα για το θηλασμό ,για να 
παροτρύνω πολλές νέες μητέρες να 
το τολμήσουν για το όφελος του 
παιδιού τους και δικό τους.
Η εγκυμοσύνη μου ήταν αρκετά καλή, 
όταν ήρθε η ώρα του τοκετού στις 13 
Αύγουστου είχα πολύ άγχος, αγωνιά, 

ανυπομονησία και πολλά ερωτηματι-
κά γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για 
μένα. Μετά από μια ημέρα εξαντλη-
τικού τοκετού ήρθε η μικρή μας στο 
κόσμο. Τα συναισθήματα μου ήταν 
απερίγραπτα και ιδιαίτερα όταν μου 
την έδωσαν στην αγκαλιά μου .
Κατά την διάρκεια παραμονής μου 
στο νοσοκομείο υπήρχε μεγάλη 

υποστήριξη και ενημέρωση από το 
προσωπικό σχετικά με το θηλασμό. 
Βέβαια υπήρχε και η έντονη επιθυμία 
από την πλευρά μου, πίστευα ότι ήταν 
ένα δώρο για το μωρό μου. Στην 
πορεία βέβαια υπήρχαν πραγματικές 
δυσκολίες, και ήμουν έτοιμη να τα 
παρατήσω. Είχα απογοητευτεί, γιατί 
ενώ έτρωγε το μωρό κανονικά δεν 
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Το είδα γραμμένο σε ένα φόρουμ 
και πλέον θεωρώ ότι με εκφράζει 

απόλυτα!

Τον Φεβρουάριο του 2008 ανακαλύ-
πτω με έκπληξη ότι είμαι έγκυος ενώ 
ακόμα δεν έχουμε παντρευτεί με τον 
Σπύρο. Κλείνω ραντεβού στη γυναι-
κολόγο μας και βλέπουμε στον υπέ-
ρηχο ένα σακουλάκι με μια κουκίδα 
μέσα… το μωρό μου! Ως τελειομανής 
λοιπόν αρχίζω να ψάχνω μανιωδώς 
στο ιντερνέτ πληροφορίες για την 
εγκυμοσύνη. Στο μυαλό μου είχα 
δυο δεδομένα, πρώτον ότι θέλω 
να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό 
όπως η μητέρα μου και δεύτερον ότι 
θα θηλάσω τουλάχιστον έξι μήνες 
το μωράκι μου όπως έκανε η μητέρα 
μου σε μένα. Προσωπικά θεωρώ ότι 
οι εμπειρίες μέσα από την οικογένεια 
παίζουν σημαντικό ρόλο στο αν τε-
λικά θα θηλάσει ή όχι μια γυναίκα. 
Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ να 
δώσω στο μωρό μου κάτι λιγότερο 
από αυτό που έλαβα εγώ. Φυσικά 
και τους πρώτους μήνες της εγκυμο-
σύνης ασχολιόμουν περισσότερο με 
τον τοκετό και στο να καταφέρω να 

βρω έναν γιατρό που θα με ξεγεννή-
σει φυσιολογικά μιας και οι περισ-
σότερες γυναίκες πλέον γεννάνε με 
καισαρική τομή χωρίς αυτό να είναι 
πάντα αναγκαίο, και να επιλέξω ένα 
δημόσιο νοσοκομείο μιας και για 
μένα η γέννα είναι κάτι το φυσιολο-
γικό για να «πρέπει» να κοστίζει με-
ρικές χιλιάδες ευρώ. Τελικά βρήκα μια 
γυναικολόγο στο ΕΛΕΝΑ κοντά στον 
8ο μήνα… κάλλιο αργά παρά ποτέ! 
Οι μήνες κύλησαν όμορφα και είχα 
μια πολύ καλή εγκυμοσύνη που δεν 
με σταμάτησε ούτε από το να κάνω 
μπάνιο σε παγωμένη θάλασσα Μάιο 
μήνα! Όσο πλησίαζα στον 5ο μήνα 
και αφού είχα εξαντλήσει τα θέματα 
του τοκετού ανακάλυψα σε ένα φό-
ρουμ μια ενότητα για τον θηλασμό, 
και μπαίνοντας εκεί βρήκα ένα κάρο 
προβλήματα που μπορεί να σου συμ-
βούν και να σε αποτρέψουν από το 
να θηλάσεις. Εκεί άρχισα να έχω άγ-
χος πολύ μεγαλύτερο από αυτό της 
γέννας. Δεν με ένοιαζε αν θα πονέσω 
μιας και το είχα πάρει απόφαση αλλά 
δεν μπορούσα να διανοηθώ να μου 
συμβεί κάτι από αυτά που ακούμε του 
τύπου «δεν είχα γάλα», «δεν μπο-

ρούσε να πιάσει το μωρό τη θηλή», 
«το γάλα μου δεν του έφτανε» κτλ, 
και να χάσω το θηλασμό. Μετέφερα 
λοιπόν κάποιους προβληματισμούς 
μου σε μια πιστοποιημένη σύμβουλο 
γαλουχίας, την Αγλαΐα, η οποία βοη-
θάει τις μητέρες μέσα από το φόρουμ 
απαντώντας τους στα διάφορα ερω-
τήματα, και μου είπε να μάθω όσο 
περισσότερα μπορώ για το θηλασμό 
από την La Leche Leaque και να πάω 
και στις συναντήσεις τους. Έτσι και 
έγινε! Πήγα σε μια συνάντηση και 
είδα τόσες πολλές όμορφες μητέρες 
με χαρούμενα παιδάκια να τρέχουν 
πάνω κάτω και να θηλάζουν ανάμε-
σα στα διαλείμματα του παιχνιδιού 

έπαιρνε βάρος ανάλογο με την ηλικία 
που βρισκόταν. Οπότε ζήτησα βοή-

θεια από την σύμβουλο γαλουχίας1  
που ήξερα, και εκείνη με καθοδήγησε 

με τις γνώσεις της, και με ενθάρρυνε 
έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχος 
μας, να συνεχίσω το θηλασμό. Σήμε-
ρα η μικρή είναι στον τέταρτο μήνα, 
συνεχίζει το θηλασμό και παίρνει κα-
νονικά βάρος .
Αυτό που ήθελα να τονίσω στις νέες 
μητέρες είναι να μην τα βάζουν εύκο-
λα κάτω. Το σημαντικότερο είναι η 
ψυχολογική στήριξη από το περιβάλ-
λον, γιατί είναι μια ευαίσθητη περίο-
δος για τη γυναίκα.

Κατερίνα Τάσση, Αθήνα

Θηλάζω άρα υπάρχω!

1Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας και Μητρικού Θηλασμού (IBCLC).
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τους, πήρα ένα σωρό πληροφορίες 
και ρώτησα για την σωστή στάση μια 
από τις Συμβούλους μιας και αυτό 
ήταν που με έκαιγε περισσότερο (η 
πρώτη επαφή με το μωρό), πήρα τα 
φυλλάδια τους και περίμενα πλέον 
την μεγάλη στιγμή! Ήξερα πλέον πως 
ότι και να μου συμβεί υπάρχουν αυ-
τές οι μανούλες που αφιερώνουν τον 
χρόνο τους αφιλοκερδώς για να σε 
βοηθήσουν μέσω τηλεφώνου, και αν 
φυσικά υπήρχε κάποιο σοβαρότερο 
θέμα υπάρχουν και οι πιστοποιη-
μένες σύμβουλοι που έρχονται στο 
σπίτι σου.
1η Δεκεμβρίου λοιπόν ήρθε στη ζωή 
ο Οδυσσέας μου μετά από έναν δύ-
σκολο τοκετό, χωρίς επισκληρίδιο, 
και ευτυχώς με την παρουσία του 
συζύγου μου που με βοήθησε πάρα 
πολύ. Μου το ακούμπησαν το μωρό 
για λίγο στο στήθος να δουν αν θα 
πιάσει τη θηλή γιατί ήταν εξαιρετικά 
ζωηρός, αλλά εκείνος στα λίγα αυτά 

δευτερόλεπτα που μας έδωσαν με 
κοίταξε στα μάτια και μου τον άρ-
παξαν πριν προλάβει να περάσει ένα 
λεπτό… και εγώ μέσα στην παραζάλη 
μου δεν μπόρεσα να τους σταματήσω 
για να ζητήσω να με αφήσουν να θη-
λάσω αμέσως… Απογοήτευση πρώ-
τη… Στην ανάνηψη έρχεται η γιατρός 
και μου λέει ότι επειδή τα νερά δεν 
ήταν καθαρά όταν βγήκε το μωρό θα 
τον κρατήσουν για λίγες ώρες και θα 
μου το φέρουν μετά… Οι ώρες έγι-
ναν μια νύχτα και χρειάστηκε να πάω 
να τον δω στη μονάδα των προώρων 
Β’, μέσα σε μια θερμοκοιτίδα γυμνό 
μακριά από την αγκαλιά μου… Το κλά-
μα ξεκινάει! Τελικά με ενημερώνουν 
ότι θα πρέπει να το παρακολουθή-
σουν γιατί είχε μια τιμή υψηλότερη, 
και θα έπρεπε να πηγαίνω εκεί να το 
θηλάζω κάθε τρεις ώρες… Το άγχος 
και η απογοήτευση στο μεγαλείο της. 
Το πρωί στις 8 κατεβαίνω να θηλάσω 
το μωράκι μου πρώτη φορά… Τον 

παίρνω αγκαλιά, βάζω το μαξιλάρι 
και εκείνος πιάνει το στήθος αμέσως 
αλλά με δαγκωματιά! Ωχ, λέω, αρ-
χίσαμε! Από την πρώτη μέρα κιόλας 
μου πλήγωσε τις θηλές. Ταυτόχρονα 
άρχισαν και τα προβλήματα με το 
νοσοκομείο, δεν μας έλεγαν κάτι 
τρέχει με το παιδί ενώ εμείς το βλέ-
παμε μια χαρά, ζωηρό, μεγάλο και 
υγιές. Ζητήσαμε αποκλειστικό θηλα-
σμό (το βράδυ όμως επειδή έκλεινε 
η μονάδα θα του έδιναν ξένο όπως 
και να είχε) και μας έστησαν καυγά-
δες… Μην μπορώντας να κάνουν αλ-
λιώς έγραψαν φυσικά στην ταμπέλα 
Μ.Θ. (Μητρικός Θηλασμός), αλλά η 
νοσοκόμα μού είπε «ότι και να λέει 
το χαρτί εγώ ξένο θα του δώσω»!!! 
Ευτυχώς που το νοσοκομείο είναι το 
πλέον φιλικό προς το θηλασμό στην 
Ελλάδα!!! Κάποιες φορές το έβρισκα 
ταϊσμένο και έφευγα απογοητευμέ-
νη και πρησμένη από το κλάμα και 
το οίδημα στο στήθος (μιας και είχε 
κατέβει ήδη το γάλα και εγώ δεν είχα 
το μωράκι μου για να το τραβήξει) 
και άλλες κοιμισμένο. Το στήθος μου 
γέμισε κοκκινίλες, και επισκέφτηκα 
το τμήμα του μητρικού θηλασμού 
του νοσοκομείου όπου μου είπαν 
ότι πρέπει να πάρω αντιβίωση γιατί 
θα πάθω μαστίτιδα. Ευτυχώς η για-
τρός μου με βοήθησε με μασάζ και 
αποσυμφόρησε τους φραγμένους 
πόρους και άρχισα παράλληλα να 
αντλώ με θήλαστρο ώστε να μην έχω 
πρόβλημα. Το μωρό άρχισε να με 
πληγώνει χειρότερα μετά τα μπιμπε-
ρό που του έδιναν, και ανακαλύψαμε 
ότι του είχαν δώσει και πιπίλα! Ότι 
δηλαδή θέλαμε να αποφύγουμε μας 
συνέβηκε! Τελικά επειδή είχαν περά-
σει οι μέρες και η κατάσταση ήταν 
τραγική ενώ ξέραμε ότι το παιδί μας 
ήταν καλά, υπογράψαμε και τον πή-
ραμε την έβδομη μέρα. 
Σπίτι επιτέλους μόνο εγώ και το 
μωρό, χωρίς κανένα μπουκάλι ανά-
μεσα μας. Οι πόνοι στης θηλές αφό-
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ρητοι, και μερικές φορές, παρόλο 
που δαγκωνόμουν, είχα φωνάξει και 
από τον πόνο… Ακόμα και η μητέρα 
μου είχε αγανακτήσει και έλεγε μή-
πως τελικά να του δώσουμε και λίγο 
ξένο… Το κοίταζε να θηλάζει και εγώ 
να υποφέρω και ήθελε να το πάρει 
αγκαλιά και να το θηλάσει εκείνη! Τι 
λανολίνη έβαλα, τι ψευδοθηλές δοκί-
μασα, τίποτα! Κάλεσα μια σύμβουλο 
στο σπίτι, την Κατερίνα, και μου είπε 
ότι εγώ τα κάνω σωστά, αλλά το παι-
δί έχει πολύ ένταση στη σιαγόνα και 
με πληγώνει. Δοκιμάσαμε διάφορες 
στάσεις, και ευτυχώς με την ξαπλωτή 
ίσως ήταν λίγο καλύτερα τα πράγμα-
τα… Μέχρι και οστεοπαθητικό φέ-
ραμε να δει το μωρό, αλλά τζίφος! 
Έπρεπε να το πάρω απόφαση ότι το 
μωρό μου έχει τα σαγόνια του καρ-
χαρία. Φοβόμουν όταν πέρναγε η 
ώρα και έφτανε το επόμενο γεύμα… 
φοβόμουν όταν πλησίαζε το προ-
σωπάκι του κοντά μου, και αυτό με 
είχε εξουθενώσει εντελώς. Το μόνο 
καλό ήταν ότι θήλαζε πολύ λίγη ώρα 
και κοιμόταν πολλές ώρες το βράδυ. 
Εγώ αναγκαστικά σηκωνόμουν και 
αντλούσα για να μην μειωθεί το γάλα 
μου1. Ακόμα γεμάτη γάλατα είναι η 
κατάψυξη μας μιας και δεν ήπιε παρά 
μόνο δύο φόρες από μπιμπερό. Έβα-
ζα για έναν μήνα περίπου ψευδοθη-
λές και μετά από ένα λεπτό που χα-

λάρωνε το στοματάκι του τις έβγαζα 
γιατί δεν τον βόλευαν ούτε εκείνον. 
Τουλάχιστον του χαλάρωναν κάπως 
το σαγονάκι. Είχα φτάσει τόσο στα 
όρια μου που έστειλα τον άντρα μου 
και αγόρασε ένα κουτί γάλα για ώρα 
ανάγκης. Κάθε φορά που έφτανα στα 
όρια της υστερίας έλεγα λίγο ακόμα 
και θα του δώσω ξένο… με χαρά μου 
σας λέω ότι αυτό το γάλα δεν ανοί-
χτηκε ποτέ και ότι το πήρε πίσω ο 
φαρμακοποιός έξι μήνες μετά!!!
Στις 38 ημέρες το μωρό άρχιζε να 
αλλάζει ξαφνικά προς το καλύτερο, 
σαν να ρυθμίστηκαν τα ωράρια του, 
και επιτέλους σταμάτησαν να πονάνε 
οι θηλές μου! Δεν το πίστευα! Έκτο-
τε απόλαυσα επιτέλους το θηλασμό 
και ανυπομονούσα να περάσει η ώρα 
να τον ταΐσω. Δεν υπάρχει ωραιότε-
ρο συναίσθημα από το να ξέρεις ότι 
αυτό το γλυκό πλασματάκι που βγή-
κε από μέσα σου ζει χάρη στο γάλα 
σου! Ότι περνάνε οι μήνες και εκείνο 
μεγαλώνει μόνο χάρη σε σένα όπως 
και τότε μέσα στην κοιλίτσα, ότι το 
στήθος σου είναι το ηρεμηστήριο 
του… και αυτή η εικόνα να το παίρνει 
ο ύπνος από την ευχαρίστηση…
Κάπου στη μέση πάθαμε και μια μυ-
κητίαση αλλά την αντιμετωπίσαμε, και 
δυο μαστίτιδες αλλά χάρη στον ομοι-
οπαθητικό μας τις αντιμετωπίσαμε σε 
λίγες μόνο ώρες και γλιτώσαμε την 
αντιβίωση. 
 Τώρα είμαστε αντράκια και δεν έχου-
με πιει ούτε σταγονίτσα ξένο γάλα 
αλλά ούτε και κρέμες εμπορίου (ρυζά-
λευρα κτλ). Ευτυχώς δεν αντιμετωπί-
σαμε ποτέ θέμα βάρους και ήμασταν 
πάντα δύο-τρεις μήνες μπροστά από 
την ηλικία μας στις καμπύλες ανάπτυ-
ξης.
Ευτυχώς χάρη στην ενημέρωση που 
είχα από τις συναντήσεις της La Leche 
League ήμουν προετοιμασμένη να 

αποφύγω τυχόν λάθος «συμβου-
λές» των γιατρών για το γάλα, όπως 
πχ όταν είπα στην παιδίατρο για τις 
θηλές μου, είπε να δώσω ξένο για 
να ξεκουραστούν! Ευτυχώς ακόμα 
που είμαι τόσο ξεροκέφαλη, και ότι 
πω το κάνω ακόμα κι αν τα βρω μπα-
στούνια, όπως και τα βρήκα και στον 
τοκετό και στον θηλασμό στην αρχή. 
Ευτυχώς που υπάρχουν και στην Ελ-
λάδα σύμβουλοι θηλασμού και βοη-
θάνε τις μανούλες που θέλουν πολύ 
αλλά συναντάνε εμπόδια.
Πριν γεννήσω έλεγα θα θηλάσω 
τουλάχιστον ένα χρόνο, μετά που 
γέννησα έλεγα άντε να φτάσουμε 
τις 40 ημέρες, άντε τις 60, άντε λίγο 
ακόμα. Τώρα φυσικά δεν μπορώ να 
διανοηθώ πως θα σταματήσω να θη-
λάζω, και ευελπιστούμε να φτάσουμε 
τα δυο χρόνια όπως προτείνει και 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ).
Πιστεύω προσωπικά ότι ο θηλα-
σμός, όσο εύκολος και αν φαίνεται 
και πρέπει να είναι δηλαδή, για κά-
ποιες γυναίκες γίνεται μερικές φορές 
Γολγοθάς. Χρειάζεται λοιπόν πάνω 
απ’ όλα θέληση, υπομονή και σωστή 
ενημέρωση.
 Προσωπικά, υπομονή δεν είχα κα-
θόλου, και ευχαριστώ το μωράκι μου 
γιατί μου την έμαθε αυτό. Ευχαριστώ 
επίσης την Αγλαΐα, την Κατερίνα, την 
γυναικολόγο μου, και τον άντρα μου 
το Σπύρο για όλη αυτή την υπέρο-
χη (το καταλαβαίνεις κατόπιν αυτό) 
εμπειρία που είχα με τον τοκετό και 
τον θηλασμό.

Ιωάννα Τσιτρά, Aθήνα

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1

1Το γάλα μιας μητέρας που θηλάζει χωρίς περιορισμούς, συμπλήρωμα ή πιπίλα δεν μειώνεται. Το μωρό της Ιωάννας χόρταινε σε λίγη 
ώρα και δεν χρειαζόταν περισσότερο γάλα.
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Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου 
ήμουν ήδη αποφασισμένη να θη-

λάσω το μωρό μου, πριν καν διαβά-
σω για τα οφέλη του θηλασμού. Απ’ 
ό,τι διάβαζα τότε είχα σχηματίσει την 
εντύπωση ότι ο θηλασμός είναι το 
πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Έτσι 
λοιπόν πήγα να γεννήσω το μωρό 
μας με την πεποίθηση ότι όποια έχει 
μαστούς θηλάζει. Τίποτα από αυτά 
που είχα διαβάσει δεν με είχε προε-
τοιμάσει για τις δυσκολίες και τη μάχη 
που θα έδινα για να κάνω το αυτο-
νόητο: να θρέψω το παιδί μου όπως 
έχει προβλέψει η φύση. 
Το μωρό μου γεννήθηκε με φυσιο-
λογικό τοκετό και προσπάθησα να 
το βάλω αμέσως να θηλάσει, αλλά 
δεν μου το άφησαν αρκετή ώρα. 

Ήρθε κοντά μου τέσσερις ώρες μετά. 
Προσπάθησα να τη βάλω στο στή-
θος αλλά δεν κατάφερα να την κάνω 
να πιάσει καλά. Ως άπειρη ζητούσα 
βοήθεια από τις μαίες, οι οποίες μου 
έλεγαν η καθεμία και άλλη θεωρία: 
ότι οι θηλές μου είναι μικρές, ότι το 
μωρό δεν μπορεί να πιάσει καλά, ότι 
η στάση μου δεν είναι σωστή, πάρε 
ψευδοθηλές, βάλε μαξιλάρια, άλλα-
ξε στάση, βγάλε με το θήλαστρο... 
Όταν την έβαζα να θηλάσει δεν ξε-
κόλλαγε από το στήθος, δίνοντάς 
μου την εντύπωση ότι δεν χορταίνει. 
Παρόλο που ήθελα να την έχω κοντά 
μου συνέχεια για να τη θηλάζω όποτε 
ήθελε, οι συνθήκες του μαιευτηρίου 
με τις συγκατοίκους μου να θέλουν 
να ξεκουραστούν χωρίς να ακούν το 
μωρό μου να κλαίει, τους επισκέπτες 
να μπαινοβγαίνουν και τον πόνο, 
που είχε κάνει ήδη την εμφάνισή του, 
δεν μου το επέτρεπαν. 
Ήδη από τη δεύτερη ημέρα οι θηλές 
μου είχαν ματώσει και έτρεμα όταν 
άκουγα τα ροδάκια από τα πυρέξ με 
τα μωράκια που ξεχύνονταν στους 
διαδρόμους... Έβλεπα το μωρό μου 
σαν τον προσωπικό μου βασανιστή. 
Και σαν να μην έφτανε ο πόνος, προ-
στέθηκαν και οι τύψεις για τις σκέψεις 
που έκανα... Με τις ορμόνες να παί-
ζουν πινγκ πονγκ στο κεφάλι μου και 
τα δάκρυα να κυλούν με κάθε ευκαι-
ρία, τη θήλασα αποκλειστικά μέχρι το 
τέλος της τρίτης ημέρας. Η μικρή δεν 
ξεκόλλαγε από το στήθος και όταν 
την έβγαζα έκλαιγε απαρηγόρητα... 
Έκλαιγα κι εγώ από τον πόνο και την 
απογοήτευση... Υπό την πίεση των 
συνθηκών και των δικών μου ανθρώ-
πων που μας έβλεπαν να ταλαιπωριό-

μαστε και να κλαίμε της έδωσα λίγα 
ml ξένο γάλα που απλόχερα έδιναν 
στο μαιευτήριο... Το πόσο με πλήγω-
σε όταν την είδα να ηρεμεί δεν λέγε-
ται.  Ένιωσα αποτυχημένη και ανίκανη 
να θρέψω το παιδί μου... 
Τις επόμενες μέρες στο σπίτι όλα κύ-
λησαν σχετικά ομαλά, με εξαίρεση τις 
μονίμως πληγωμένες μου θηλές. Με 
το που τελείωνε ένα γεύμα, σκεφτό-
μουν με φρίκη το επόμενο... Ωστό-
σο, το γάλα έτρεχε άφθονο από το 
στήθος μου, η μικρή μας χόρταινε και 
αυτό μου έδινε κουράγιο να αντέχω. 
Στο πρώτο άλμα ανάπτυξης, την 9η 
ημέρα πέρασε σχεδόν ένα 24ωρο να 
θηλάζει και να πιπιλάει... Μόλις την 
έβγαζα από το στήθος για να πάρω 
μια ανάσα, σπάραζε στο κλάμα. Πό-
νος, δάκρυα, απογοήτευση, αγωνία 
μήπως υποσιτίζεται η μικρή... Υπό την 
πίεση της κατάστασης υπέκυψα πάλι 
και της δώσαμε συμπλήρωμα για να 
ηρεμήσει... 
Ήδη είχα έρθει σε επαφή με σύμβου-
λο θηλασμού για βοήθεια. Σκεφτό-
μουν ότι δεν είναι δυνατόν κάτι τόσο 
φυσικό να συνεπάγεται τόσο πόνο 
και κλάμα. Πριν έρθει η σύμβουλος 
ήρθε η πρώτη μαστίτιδα. Πυρετός 
40, ρίγη, το στήθος πετρωμένο. 
Πήρα αντιβίωση και η παραγωγή μου 
έπεσε κατακόρυφα1. Λίγο-λίγο, κάθε 
μέρα το συμπλήρωμα που έπαιρνε η 
μικρή αυξανόταν.
Υπό την καθοδήγηση της συμβούλου 
ξεκίνησα αντλήσεις με νοσοκομει-
ακό θήλαστρο, τριγωνέλλα και milk 
thistle για να αυξήσω την παραγωγή 
μου και να συμπληρώνω τα γεύματα 
της μικρής όσο ήταν δυνατόν με δικό 
μου γάλα. Ο πόνος στις θηλές επέμε-

Θηλασμός: το μαρτύριο 
που έγινε γλυκιά συνήθεια

 1Η αντιβίωση δεν προκαλεί συνήθως μείωση της παραγωγής του γάλακτος. Πιθανότατα ευθυνόταν το συμπλήρωμα. (Σημείωμα της 
σύνταξης)
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νε, παρόλο που το μωρό θεωρητικά 
έπιανε καλά, κι έτσι κάλεσα οστεο-
παθητικό να δει μήπως μπορούμε να 
διορθώσουμε την πίεση που ασκεί η 
μικρή. Όντως στη διάρκεια της θερα-
πείας η μικρή χαλάρωσε, αλλά στο 
επόμενο τάισμα η πίεση και ο πόνος 
επανήλθαν. 
Σε δύο εβδομάδες και δεύτερη μα-
στίτιδα... Ξανά πυρετός, 41 αυτή τη 
φορά, ξανά αντιβίωση, ξανά πτώση 
στην παραγωγή και αδύνατον να βάλω 
τη μικρή στο στήθος από τον πόνο για 
4 ημέρες... Αντλούσα κάθε τρεις ώρες 
ελάχιστες ποσότητες, ο μπαμπάς της 
την τάιζε με το μπιμπερό αλλά εκείνη 
σπάραζε στο κλάμα, μάλλον επειδή 
δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είχε 
χάσει εμένα και το αγαπημένο της βυ-
ζάκι... Εκτός των άλλων, το μωρό δεν 
έπαιρνε πολύ βάρος.  
Μέχρι την έκτη εβδομάδα το συμπλή-
ρωμα που της δίναμε έφτασε περίπου 
τα 150-200 ml τη μέρα, μοιρασμένο 
στα γεύματά της, ή σκόνη ή δικό μου, 
ό,τι είχα καταφέρει να αντλήσω εν 
μέσω μαραθώνιων θηλασμών... Ο 

στόχος για αποκλειστικό θηλασμό 
φαινόταν ακόμη μακρινός... Τότε 
ξεκίνησα να παίρνω δομπεριδόνη 
(φάρμακο που αυξάνει το γάλα) υπό 
τις υποδείξεις της συμβούλου, για να 
βοηθήσω πιο δραστικά την παραγω-
γή μου. Μέχρι να βρούμε την κατάλ-
ληλη δοσολογία πέρασα και τρίτη 
περιπέτεια με πυρετό και πέτρωμα 
στο στήθος, ευτυχώς αυτή τη φορά 
πολύ ελαφρύτερα και χωρίς αντιβί-
ωση. Προσπαθούσα να κάνω 8-10 
γεύματα την ημέρα και τουλάχιστον 
δύο αντλήσεις.
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, η «χαρά της 
μητρότητας» ήταν για πολύ καιρό 
άγνωστη έννοια για μένα. Ο θηλα-
σμός μου είχε γίνει σχεδόν εμμονή 
– έτσι τουλάχιστον το έβλεπαν οι 
άνθρωποι του ευρύτερου περιβάλλο-
ντός μου, που ήξεραν τι περνάω και 
δεν καταλάβαιναν γιατί επέμενα να 
θηλάσω...
Ευτυχώς η μικρούλα μου, παρόλο 
που κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να 
της δημιουργήσουμε σύγχυση, με 
διάφορα είδη μπιμπερό και πιπίλες, 
φαίνεται ότι ήθελε κι εκείνη πολύ να 
θηλάσει και συνεργάστηκε άψογα σε 
όλη την προσπάθεια.
Σε περίπου δέκα μέρες είδα επιτέλους 
για πρώτη φορά τη μικρή μου να 
βγαίνει από το στήθος χωρίς κλάμα, 
ικανοποιημένη και χορτασμένη... Η 
χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Το συνε-
χόμενο «γκλουκ-γκλουκ» που έκανε 
καταπίνοντας ήταν σαν μουσική στ’ 
αυτιά μου... Είναι υπέροχο να βλέ-
πεις το μωρό σου να μεγαλώνει και 
να αναπτύσσεται αποκλειστικά με το 
δικό σου γάλα... Σήμερα είναι πλέον 
τεσσάρων μηνών, παίρνει πολύ ικα-
νοποιητικό βάρος και πλησιάζει την 
καμπύλη ανάπτυξης της γέννησής της, 
στο 85%. Η αίσθηση είναι υπέροχη. 
Ανυπομονώ να έρθει η ώρα να τη 
θηλάσω! Κάθεται βέβαια στο στήθος 
αρκετή ώρα αφού φάει για πιπίλισμα 
μέχρι τελικής πτώσεως, αλλά αντέ-

χω πλέον γιατί έχει μεγαλώσει, έχει 
μάθει να πιάνει καλά το στήθος και 
δεν πονάω. Έχω ήδη σταματήσει τη 
δομπεριδόνη και όλα τα συμπληρώ-
ματα. Το στήθος μου περνάει φάσεις 
με πετρώματα και πόνους αλλά πλέον 
έχω μάθει να το αντιμετωπίζω και να 
προχωράω.
Ο πατερούλης αποδείχθηκε πραγμα-
τικός σύντροφος. Με υποστήριξε έν-
θερμα σε όλη την προσπάθεια, έδειξε 
κατανόηση παρόλη την κλαψούρα, 
και θα τον ευγνωμονώ πάντα γι αυτό. 
Επίσης χρωστώ ευγνωμοσύνη στη 
σύμβουλο θηλασμού γιατί έδωσε 
απαντήσεις, λύσεις και ψυχολογική 
στήριξη σε μια περίοδο που κανείς άλ-
λος δεν είχε τις γνώσεις και την εμπει-
ρία να το κάνει. Σημαντική ήταν επίσης 
η υποστήριξη από το περιβάλλον μου 
– μαμά, αδερφή, φίλες – χωρίς την 
οποία μπορεί να μην είχα αντέξει. 
Ο θηλασμός ήταν ένα στοίχημα που 
ήθελα πολύ να κερδίσω ξέροντας 
ότι είναι το σωστό για το παιδί μου. 
Μακάρι ωστόσο να μπορούσα να 
γυρίσω πίσω το χρόνο... Θα έκανα 
λιγότερα λάθη: δεν θα είχα δώσει 
συμπλήρωμα τις πρώτες μέρες, ερμη-
νεύοντας την επιθυμία του μωρού για 
πιπίλισμα ως πείνα και θα είχα απευ-
θυνθεί από την πρώτη μέρα σε σύμ-
βουλο θηλασμού για βοήθεια. 
Νιώθω πως ο θηλασμός είναι το πιο 
δύσκολο πράγμα που έχω καταφέρει 
στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Χρειάζε-
ται αφοσίωση, υπομονή, θυσίες και 
σε ορισμένες ατυχείς περιπτώσεις 
αντοχή στον πόνο, αλλά το μυστικό 
της επιτυχίας είναι η θέληση. Σήμερα 
μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αν 
χρειαζόταν, θα ξαναπερνούσα όλες 
τις δυσκολίες προκειμένου να θηλά-
σω. Κι όπως μου είχε πει ο γιατρός 
μου: αν θες να θηλάσεις, είναι σίγου-
ρο ότι θα τα καταφέρεις.

Κατερίνα Βασιλά
Αθήνα
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Εάν με ρωτούσες πριν μερικούς μή-
νες πως φαντάζεσαι τη ζωή σου 

μετά τον ερχομό της μπέμπας, σίγου-
ρα δεν θα μπορούσα να σου περιγρά-
ψω αυτή την υπέροχη κατάσταση που 
βιώνω αυτή τη στιγμή. Το μωρό αυτό 
αισθάνομαι πως το περίμενα όλη μου 
τη ζωή, και ήξερα πως όταν ερχόταν 
η στιγμή να το κρατήσω στην αγκαλιά 
μου, θα προσπαθούσα να του προ-
σφέρω ότι καλύτερο μπορούσα.
Από την αρχή είχα φανταστεί τη στιγ-
μή που θα γεννούσα φυσιολογικά 
το παιδί μου, καθώς και τη στιγμή 
που θα το ακουμπούσα στο στήθος 
μου να πιει τις πρώτες του γουλίτσες 
γάλα. Η πρώτη απογοήτευση ήρθε 
όταν μια εβδομάδα πριν γεννήσω, ο 
γιατρός μου με ενημερώνει ότι μάλ-
λον θα μου το πάρουν με καισαρική 
διότι ήταν πολύ ψηλά και εγώ προς 
το τέλος είχα παρουσιάσει λίγο ζά-
χαρο. Τα πρώτα αρνητικά καμπανάκια 
από τους γύρω μου δεν άργησαν να 
σημάνουν… «Μετά την καισαρική το 
γάλα αργεί να κατέβει….», «μπορεί να 
σου κοπεί λόγω των φαρμάκων…» 
και ένα σωρό άλλες ασάφειες, οι 
οποίες με έκαναν να απογοητεύομαι. 
Παρ’ όλα αυτά εγώ μέσα μου ήθελα 
και πίστευα πως το παιδί μου θα κα-
ταφέρω να το θηλάσω.

Το κοριτσάκι μου τελικά ήρθε στον 
κόσμο στις 26 Μαΐου του 2010 με 
καισαρική τομή. Ανέβηκα στο δω-
μάτιο, και παρά την ταλαιπωρία του 
χειρουργείου, εγώ ένιωθα λες και 
μου είχαν χορηγήσει το φάρμακο 
της απέραντης ευτυχίας (αυτό το συ-
ναίσθημα βέβαια το έχω μέχρι και 
σήμερα…). Ζήτησα από τις μαίες του 

ορόφου να καταγράψουν πως ήθε-
λα αποκλειστικό θηλασμό και πως 
θέλω να μου φέρνουν το παιδί κάθε 
φορά μου ζητεί να φάει. Ο Γολγοθάς 
μου λοιπόν ξεκίνησε από την πρώτη 
κιόλας μέρα που μου την έφεραν να 
θηλάσει. Παρακάλεσα τη μαία να μου 
δείξει πως ακριβώς πρέπει να θηλάσει 
το μωρό (αν και το μωρό μου ήξερε 
καλύτερα πως έπρεπε να το κάνει). 
Δεν μπορούσα να φανταστώ τον βί-
αιο τρόπο που θα του βουτούσε το 

κεφαλάκι, θα του άνοιγε το στομα-
τάκι και θα έβαζε με πίεση το στήθος 
μου μέσα. Φυσικό επακόλουθο ήταν 
να τραυματιστεί η θηλή και να πονέ-
σει. Παρακάλεσα αργότερα μια άλλη 
μαία να μου δείξει πως πρέπει μόνη 
μου να βάζω το μωράκι μου στο στή-
θος... ακριβώς η ίδια κατάσταση! Το 
στήθος μου είχε αρχίσει να πονάει 
και να ανοίγουν πληγές. Έπειτα μου 
λένε πως δεν κάνει να θηλάσω με 
πληγιασμένο στήθος, και πως πρέπει 

Η μάνα πάντα ξέρει τι είναι 
καλύτερο για το παιδί της
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να της δώσω ξένο γάλα. Η μεγαλύτε-
ρη απερισκεψία που έκανα πάνω στο 
άγχος μου ήταν ότι ακολούθησα τη 
συμβουλή τους (ενδεχομένως αυτό 
να πυροδότησε και την τροφική αλ-
λεργία στο αγελαδινό γάλα που εμ-
φάνισε στην πορεία). Ταυτόχρονα το 
γάλα είχε αρχίσει να πετρώνει και το 
στήθος να πονά περισσότερο. Ευτυ-
χώς μετά τη μια φορά που της έδωσα 
ξένο αποφάσισα πως πρέπει να βρω 
έναν τρόπο να φάει το μωρό από το 
στήθος χωρίς να πονάω.

Επιστρέφοντας σπίτι, ζήτησα από μια 
γνωστή μου να μου πει πώς να επι-
κοινωνήσω με κάποια κοπέλα που θα 
μπορούσε να με βοηθήσει στο ζήτη-
μα αυτό. Μου έδωσε το τηλέφωνο 
της Κατερίνας, η όποια μου είπε πως 
είναι σύμβουλος θηλασμού. Δεν 
μπορούσα να φανταστώ πως αυτή 
θα ήταν η λύση στο τεράστιο πρό-
βλημα που ένιωθα πως αντιμετώπιζα. 
Ήρθε σπίτι και μου έδειξε πως έπρεπε 
να τοποθετώ το μωρό μου στο στή-

θος, τι να κάνω σε περίπτωση που το 
γάλα πέτρωνε στο στήθος, διάφορες 
στάσεις θηλασμού, και φυσικά πώς 
να χρησιμοποιήσω το θήλαστρο για 
να βγάζω γάλα αλλά και πώς να αυ-
ξάνω την παραγωγή του. Αρχικά το 
θήλαστρο δε με βοήθησε όπως φα-
νταζόμουν, και η ποσότητα που κα-
τάφερνα να αντλήσω ήταν ελάχιστη, 
η μικρή ζητούσε γάλα κάθε μία ώρα, 
οι θηλές ακόμα πονούσαν. Τότε λοι-
πόν εμφανιστήκαν όλοι οι καλοί συγ-
γενείς και γνωστοί να μου πουν πως 
το γάλα μου δεν της έφτανε, πως δεν 
ήταν καλό, και πως πρέπει να πάρει 
οπωσδήποτε συμπλήρωμα. Μου δη-
μιουργούσαν απίστευτο άγχος. Εγώ 
όμως είχα πεισμώσει τόσο πολύ που 
έλεγα πως δεν υπάρχει περίπτωση 
να μην καταφέρω να θηλάσω απο-
κλειστικά το παιδί μου. Αποφάσισα 
λοιπόν πως δεν θα ξανακούσω κανέ-
ναν και θα ακολουθούσα το ένστικτο 
μου και τις συμβουλές της Κατερίνας, 
η οποία οφείλω να ομολογήσω πως 
μου στάθηκε όσο κανένας άλλος τις 

δύσκολες αυτές στιγμές. Βέβαια είχα 
την αμέριστη συμπαράσταση και από 
το σύντροφο μου, ο όποιος κάποια 
στιγμή μου είπε μια πολύ σοφή κου-
βέντα: «μην ακούς κανέναν, η μάνα 
πάντα ξέρει τι είναι καλύτερο για το 
παιδί της». Είχα πάθει ψύχωση με το 
θηλασμό, και παρά του ότι η μπέμπα 
έτρωγε ασταμάτητα και εγώ κοιμό-
μουν ελάχιστα, δεν τα παράτησα 
ούτε μια στιγμή. Δεν τήρησα κανό-
νες για τρίωρα και τετράωρα, και της 
έδινα το στήθος ακόμα και όταν το 
ζητούσε για παρηγοριά εξαιτίας των 
κολικών. Το παιδί μου το μεγάλωσα 
αγκαλιά και δεν το μετανιώνω ούτε 
στιγμή!

Η μικρή αναπτυσσόταν με πολύ γρή-
γορους ρυθμούς, και όσο το έβλεπα 
αυτό, τόσο καμάρωνα για το ότι τρε-
φόταν αποκλειστικά με το γάλα μου. 
Κανένας δεν πίστευε πως το παιδί 
αυτό δεν έπαιρνε ξένο γάλα. Πολλοί 
μάλιστα μετά τον 4ο μήνα μου έλε-
γαν πως δεν χρειάζεται να τη θηλάζω 
άλλο γιατί το γάλα δεν είναι πια καλό, 
και πως θα κακομάθει κα δεν θα ξε-
κολλήσει από αυτό. Εγώ βέβαια συ-
νέχιζα να κλείνω τα αυτιά μου και να 
κάνω αυτό που θεωρούσα καλύτερο 
για το παιδί μου. Όταν μάλιστα τον 
5ο μήνα αρρώστησα, και είδα πως το 
παιδί μου δεν κόλλησε καθόλου γιατί 
έπαιρνε αντισώματα μέσω του μητρι-
κού γάλατος, εκεί, ακόμα και αν είχα 
και έναν ενδοιασμό για το αν έπρε-
πε να σταματήσω ή όχι το θηλασμό, 
αποφάσισα πως θα το πάω όσο με 
πάει! Το παιδί μου θα σταματήσει να 
θηλάζει όταν είναι έτοιμο. Δεν υπάρ-
χει μεγαλύτερη ευτυχία να διαπιστώ-
νεις πως το παιδί σου ζει μέσα από 
εσένα ακόμα και όταν πλέον έχει βγει 
από τη ζεστασιά της κοιλιάς σου…

Μαρία Γεωργιάδη
Αθήνα



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

21Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1

Η αποδοχή των διαφημίσεων δε συνεπάγεται την προώθηση των αντίστοιχων προιόντων και δραστηριοτήτων από το Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος.



Την ώρα που μου έκανε ο γυναι-
κολόγος τον πρώτο υπέρηχο 

τον ρώτησα: «τι μπορούμε να δού-
με τώρα;», «βλέπουμε αν το έμβρυο 
είναι ζωντανό, αν είναι ένα ή δυ... 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ!» μου λέει πριν καλά-
καλά ολοκληρώσει τη φράση του. 
«ΔΥΟ;;;!!!!». Μόνο οι μητέρες που 
έχουν δίδυμα μπορούν νομίζω να 
καταλάβουν το σοκ που παθαίνει μια 
μαμά όταν μάθει ότι περιμένει δίδυ-
μα. 
Η πρώτη μας κόρη γεννήθηκε στο 
σπίτι και έτσι αρχίσαμε να συζητάμε 
για το τι θα κάνουμε με τα δίδυμα. 
Ήρθαμε σε επαφή με το Κέντρο Φυ-
σικού Τοκετού στη Γουατεμάλα και 
γνωρίσαμε τη μαία μας τη Χάνα. Με 
την υποστήριξη του γυναικολόγου 
και του παιδίατρου καταστρώσα-

με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 
κάθε ενδεχόμενο. 
Ο φόβος μου κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ήταν ο πρόωρος το-
κετός. Τελικά τα δίδυμα γεννήθηκαν 
στις 38 εβδομάδες και 4 μέρες. Με-
ταφέραμε τη μπανιέρα τοκετού από 
το Κέντρο στο σπίτι και η γέννα έγινε 
μέσα στο νερό. Όλα πήγανε όπως 
τα θέλαμε. Κυριακή πρωί έσπασαν τα 
νερά, στις 5 το απόγευμα άρχισαν οι 
δυνατοί πόνοι, στις 7 ήρθαν οι μαίες 
και μπήκα στη μπανιέρα με τον άντρα 
μου, στις 20:15 γεννήθηκε ο Αλέξης 
και στις 20:45 ο Μάρκος ο κάθε ένας 
2700kg. 
Μια ώρα μετά τη γέννα κάθισα με τα 
δυο μωρά στο κρεβάτι και τα έβαλα 
στο στήθος. Θήλασαν και οι δυο 
αμέσως. Ήταν η αρχή μιας σχέσης η 

οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα που 
τα δίδυμα είναι δυο χρονών. Στην 
αρχή ήταν λίγο δύσκολο να τους 
βάζω και τους δυο ταυτόχρονα στο 
στήθος αλλά με λίγη υπομονή και 
μετά από τις πρώτες άγαρμπες προ-
σπάθειες βρήκαμε ποια στάση μας 
βολεύει τελικά. Θήλασαν  αποκλει-
στικά μέχρι τους επτά μήνες και ήταν 
και οι δυο παχουλοί και υγιέστατοι. 
Ναι, το γάλα έφτανε και περίσσευε. 
Φυσικά δεν θα μπορούσα μόνη μου 
να τα καταφέρω. Είχα βοήθεια στο 
σπίτι από τον άντρα μου, τη μητέρα 
μου και μια κυρία που είχα προσλά-
βει. Δεν θα τα κατάφερνα χωρίς την 
υποστήριξη της La Leche στη Γουατε-
μάλα και χωρίς όλα αυτά που έμαθα 
στις συναντήσεις της La Leche στο 
Βόλο κατά την πρώτη μου εγκυμο-

Αναμνήσεις από τη Γουατεμάλα
Δίδυμα: γέννα στο νερό και αποκλειστικός θηλασμός

Εξαιρετικές περιπτώσεις
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σύνη. Όχι, οι πρώτοι τρεις μήνες δεν 
ήταν εύκολοι αλλά έπαιρνα κουράγιο 
με τα πρώτα χαμόγελα, με τα ρούχα 
που έβαζα στο ντουλάπι γιατί δεν 
τους  έκαναν πια και με τα φουσκωμέ-

να μαγουλάκια μόνο από με το γάλα 
της μαμάς. 
Όταν έκλαιγαν και οι δυο απαρηγό-
ρητοι και ο μόνος τρόπος να ηρεμή-
σουν ήταν να τους βάλω στο στήθος 

και τους δυο αισθανόμουνα τυχερή 
που μπορούσα να το κάνω. Όταν η 
κόρη μου ήταν δυόμιση  χρονών είχε 
πάρει δυο κούκλες και τις είχε βάλει 
τη μια από εδώ και τη άλλη από εκεί 
για να τους δώσει «ουγιά» όπως έκα-
νε η μαμά, έμοιαζε σαν να ήταν το πιο 
φυσιολογικό και εύκολο πράγμα του 
κόσμου. Με πολλή θέληση, υποστή-
ριξη και βοήθεια νομίζω πως όλες οι 
μητέρες που έχουν δίδυμα μπορούν 
να τα καταφέρουν. Όταν με ρωτάνε 
αν γέννησα με καισαρική και αν συ-
μπλήρωνα με ξένο γάλα δεν μπορώ 
παρά να απαντάω με ένα χαμόγελο 
ικανοποίησης: ΟΧΙ!!! Γέννησα στο 
σπίτι, θήλασα αποκλειστικά και είμαι 
η πιο περήφανη μαμά στον κόσμο!!!

Βιολέτα Βολιώτη, Βόλος

Μία ώρα μετά τον τοκετό

Ονομάζομαι Κυριακή και ο δεύ-
τερος γιος μου Χρυσόστομος. 

Γίνεται τριών ετών και έξι μηνών στη 
γιορτή του τον Νοέμβριο. Είναι μια 
μεγάλη γλύκα. Καθημερινά ρωτάει: 
μαμά μ’ αγαπάς καλύτερα; Όταν τον 
μαλώνω, συζητάει δυνατά μόνος 
του: η μαμά δεν μ’ αγαπάει πια, και 
παραπονιέται.
Ο Χρυσόστομος θηλάζει ακόμη. Τα 
μεμέ μου, λέει, και θέλει να τα βλέπει 
και τα δύο. Όταν βλέπει μόνο το ένα 
αγχώνεται. Όταν θηλάζει το χέρι του 
παίζει με την άλλη θηλή, αιτία για συ-
νεχείς τσακωμούς μεταξύ μας. Είναι η 
πρώτη εμπειρία μου από μακρόχρο-
νο θηλασμό. Τον μεγάλο μου γιο τον 
θήλασα μαζί με ξένο γάλα μόνο για 
τρεις μήνες. Προβλήματα στη συζυγι-
κή μου σχέση με οδήγησαν στην λά-
θος σκέψη και πράξη να το διακόψω 
το θηλασμό. Ο απογαλακτισμός φυ-
σικά δεν σταμάτησε το διαζύγιο...

12 χρόνια αργότερα, όταν γεννή-
θηκε ο Χρυσόστομος, γνώριζα την 
ύπαρξη της La Leche League, ήξερα 
περισσότερα για το θηλασμό, είχα 
κάνει πράγματα εγώ η ίδια για την 
υποστήριξη του στο νησί της Νάξου 
που κατοικώ, και ήταν φυσικό να θη-
λάσω.
Το πρώτο μήνυμα, η πρώτη επικοι-
νωνία που είχα με τον Χρυσόστομο, 
όταν πρωτοϋποψιάστηκα την εγκυμο-
σύνη του, ήταν μια χαμηλή φωνούλα 
που μου έλεγε, «μα όμως εγώ θέλω 
να ζήσω». Είμαι ανύπαντρη μητέρα 
του Χρυσόστομου. Είναι δύσκολο 
το βίωμα. Νοιώθω βαριά στη σκέψη 
ότι μόνο σε μένα έχει να απευθυνθεί 
και αυτό είναι όλο.
Ξεκίνησα αποκλειστικό θηλασμό 
αμέσως μετά την γέννα σε επαρχιακό 
νοσοκομείο. Δεν είχα υποστήριξη 
ούτε καμιά βοήθεια στο μαιευτήριο. 
Αντίθετα άκουσα κάθε τετριμμένη 

φράση που γνώριζα ότι συνηθίζε-
ται να λέγεται. Ήμουν μάρτυρας από 
πρώτο χέρι της παραπληροφόρη-
σης και της ψυχολογικής πίεσης που 
ασκείται στις λεχώνες όταν δεν έχουν 
φροντίσει να είναι ενημερωμένες για 
το θηλασμό του παιδιού τους. Καλο-
θελήτριες οι μαίες, μού συνιστούσαν 
το ένα λάθος μετά το άλλο. Η ερώ-
τηση που μου έβγαινε αυθόρμητα 
προς αυτές ήταν: «εσείς θηλάσατε;» 
Καμία μαία του συγκεκριμένου νοσο-
κομείου δεν είχε θηλάσει. Μερικές 
μάλιστα δεν είχαν καν μεγαλώσει τα 
παιδιά τους. Από βρέφη ζούσαν στο 
σπίτι της γιαγιάς. Έχω συμπεράνει ότι 
οι γυναίκες που έχουν στερηθεί τα 
παιδιά τους ζηλεύουν αυτές που ζουν 
τις στιγμές τους. Όλες χρησιμοποι-
ούσαν τυποποιημένα ανούσια λόγια. 
Ως μαία και εγώ η ίδια υποστήριζα το 
θηλασμό ενημερωμένα, ήταν η ώρα 
μου να αποδείξω ότι εννοούσα όσα 

Μια παράμετρος στη σχέση αγάπης-θηλασμού

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

23Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1



υποστήριζα, και να χρησιμοποιήσω 
τις γνώσεις μου για το καλό το δικό 
μου και του παιδιού μου. 
Τον πρώτο χρόνο της ζωής του γιου 
μου και τον δεύτερο θήλαζα και συ-
νέχιζα. Ο Χρυσόστομος ξεπερνούσε 
τα κρυολογήματα και τα μπουκώμα-
τα της μύτης με τους συχνούς θη-
λασμούς. Δεν του έχω δώσει ποτέ 
αντιβίωση και είμαι πολύ χαρούμενη 
γι’ αυτό.

Στο γαλουχώ σκέφτηκα να γράψω 
αυτό το άρθρο πρόσφατα μετά από 
κουβέντα που είχα με μία συνάδελφο 
και φίλη. Με ρώτησε γιατί τον θηλά-
ζω ακόμη. Ήθελα να της πω την δική 
μου αλήθεια. Γι’ αυτό μετά από κά-
ποια σκέψη της έδωσα το λόγο που 
σας καταθέτω παρακάτω:
Το να είμαι ανύπαντρη μητέρα εν έτει 
2010 δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα 
που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου. 
Βέβαια δεν έχω άμεσα προβλήματα 
επιβίωσης όπως πιθανόν να είχα σε 
άλλες εποχές. Η επιβίωση μόνη της 
όμως δεν είναι το μόνο ζήτημα για 
την ισορροπία του ανθρώπου, την 
ευτυχία του, την προσωπική, την οι-
κογενειακή, την κοινωνική. Η καθη-
μερινότητα ενός μόνου γονέα είναι 

δύσκολη. Είναι βουνό χωρίς πλατώ-
ματα για ξεκούραση, και δεν φαίνεται 
η κορυφή.
Στο σπίτι μου μετά την άδεια μητρό-
τητας άλλαξαν πολλά πράγματα και 
στριμώχτηκα. Είχα τη φροντίδα του 
νοικοκυριού και των παιδιών, ήμουν 
και εργαζόμενη. Κούραση, εντάσεις 
στο καθημερινό χώρο εργασίας, λι-
γότερος ο χρόνος του ύπνου, δου-
λειές που εκκρεμούσαν στο τέλος 

της ημέρας. Η ζωή της εργαζόμενης 
μητέρας είναι πλήρης. Πολύ περισσό-
τερο η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας 
όπου απουσιάζει η στήριξη του πα-
τέρα σε υλικό και πρακτικό επίπεδο, 
για την ευθύνη και την ανατροφή των 
παιδιών. 
Στο ναυάγιο μιας μονογονεϊκής οικο-
γένειας και της ανύπαντρης μητέρας, η 
κοινωνική απομόνωση που φέρνει η 
διαφορετικότητα, το παράπονο για 
την παράνοια και τις αντιδράσεις για 
τη μητρότητα εκτός γάμου, ο θηλα-
σμός γίνεται σανίδα σωτηρίας. Η 
απομόνωση και η μοναξιά αντισταθ-
μίζεται από την στενή σωματική επα-
φή ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί, 
την αγκαλιά.
Το θηλασμό τον τρίτο χρόνο τον 

διατήρησα γιατί με βοηθούσε να πα-
ραμένω μέσα στην ανθρώπινη φύση 
μου. Όταν απαξιώνεται η συμπεριφο-
ρά ενός ανθρώπου, όταν λαμβάνει 
εχθρότητα και δεν είναι αρεστός, το 
μίσος αντανακλάται, αρχίζει να παγώ-
νει το αίμα. Ο καρδιακός ο μυς δεν 
ζεσταίνεται αρκετά όταν απουσιάσει 
για πολύ καιρό η χαρά και το γέλιο. 
Η κακία, ψυχρή, φωλιάζει, απλώνε-
ται σαν δηλητήριο. Τις στιγμές που 
ήθελα απλώς να μισήσω αυτούς που 
αντιμετώπιζαν την αδυναμία μου σαν 
ευκαιρία για να δείξουν εχθρότητα, 
γινόταν μάχη μέσα μου, για το αν θα 
επιτρέψω ξανά την ανταλλαγή ζεστα-
σιάς ανάμεσα σε μένα και το γιο μου. 
Αυτή η μάχη δινόταν πολλές φορές 
καθημερινά, κάθε φορά που με άγγι-
ζε το παιδί μου, γιατί εγώ δεν ήθελα 
τίποτα και κανένας να με αγγίζει. 
Και διαπίστωνα ότι η αγάπη είναι 
επιλογή καθημερινή. Είναι κάτι που 
διδάσκεται μέσα από πρακτικές. Η 
τέχνη της αγάπης από άνθρωπο σε 
άνθρωπο είναι ίσως η πιο δύσκολη 
τέχνη. Ο θηλασμός είναι τεχνική, από 
τις πρώτες τεχνικές, στη μάθηση της 
τέχνης της αγάπης των ανθρώπων.

Δούναι και λαβείν. Επαφή, επαφή. 
Την σωματική παρουσία της μητέρας 
τη θέλει και τη χρειάζεται το παιδί. 
Εκείνο προσφέρει ολοκληρωτικά τη 
δική του. Μαζί με το σώμα του και 
την αγκαλιά του, την παρουσία του, 
το βλέμμα, την αφοσίωση, την ψυχή 
του. Μια γυναίκα θηλάζει χωρίς να 
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βλέπει το παιδί της. Πόσο χρόνο μια 
μητέρα, όταν έχει αγκαλιά το παιδί της 
χρειάζεται για να το προσέξει για να 
το ακούσει; Ποια γυναίκα ακούει τη 
φωνή του παιδιού της να της μιλάει ή 
το κλάμα του και δεν απλώνει το χέρι 
για να το αγγίζει, δεν το χαϊδεύει, δεν 
το φιλάει;
Θέλει το παράπονο της άγαμης μη-
τέρας για την αδικία που νοιώθει να 
την κλείσει στην θλίψη της, στον μι-
κρούλη τον εαυτό της. Να κλάψει, να 
κλαφτεί, να σχηματίσει έναν κόσμο 
μίζερο. Η φωνή του παιδιού της ζητά 
να τη φέρει ξανά επιτακτικά στη ζωή.
Η φωνή του Χρυσόστομου ήταν ο 
θηλασμός του. Μου χτύπαγε τα πο-

νεμένα μου μηνίγγια: μαμά, δεν είσαι 
μόνη. Δεν είσαι η μόνη διασωθείσα, 
είμαστε δύο. Άσε με να θηλάσω για 
να μείνουμε ζωντανοί.
Με το θηλασμό φτιάχνεται, συντη-
ρείται, διατηρείται, μία σχέση. Δύο 
σώματα, το ένα δίνει τροφή, το άλλο 
την παίρνει. Αγκαλιά, αγκαλιά, αγάπη. 
Συντήρηση του σώματος και διατή-
ρηση της επαφής. Ζωή. Ανταλλαγή 
της αγάπης, άγγιγμα. 
Αγώνας για την επιβίωση του ανθρώ-
που μέσα μας.
Ευχαριστώ εσάς, όλες τις γυναίκες 
της LLL που πολύ πριν από εμένα και 
για εμένα ανακαλύψατε το θαύμα του 
θηλασμού, και στηρίξατε όλες και η 

καθεμιά ξεχωριστά την ανθρώπινη 
αγάπη. Σας ευχαριστώ για την από-
φαση σας να συμμετέχετε και να βοη-
θάτε. Να συντηρείτε και να επιμένετε. 
Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω μέσα 
από το περιοδικό σας την Αγλαΐα, 
Σύμβουλο Γαλουχίας και Μητρικού 
Θηλασμού (IBCLC). Ήταν ή πρώτη 
γυναίκα που συνάντησα, παθιασμέ-
νη μητέρα με το παιδί της και με το 
θηλασμό του. Της χρωστάω για όσα 
άκουσα και έμαθα από αυτήν για την 
επιμονή της θηλάζουσας μητέρας σε 
δύσκολες συνθήκες.

Κυριακή Ρέμπα, Νάξος

Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να 
μοιραστώ μαζί σας την προσω-

πική μου ιστορία θηλασμού. Ως δα-
σκάλα, γνώριζα από τις σπουδές μου 
για τα άπειρα ψυχοσωματικά οφέλη 
που προσφέρει ο θηλασμός στο παι-

δί. Ήθελα και είχα σκοπό, όταν με το 
καλό αποκτήσω κι εγώ το δικό μου 
παιδάκι, να το θηλάσω αποκλειστικά, 
δίνοντάς του όσα περισσότερα εφό-
δια μπορούσα για να γίνει ένα υγιές 
σωματικά και ψυχικά άτομο.

Όταν έμεινα έγκυος, στο δεύτερο ρα-
ντεβού μου στο γιατρό, έμαθα πως 
τα ζουζουνάκια μου είναι δύο. Δίδυ-
μα διχοριακά και διαμνιακά! Έχοντας 
ήδη ενημέρωση πάνω στο θέμα από 
το Πανεπιστήμιο όσον αφορά τα 

Ο θηλασμός των δίδυμων αγοριών μου
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ψυχοσυναισθηματικά του θέματος 
του θηλασμού, ξεκίνησα να ψάχνω 
τα πρακτικά. Έψαχνα στο διαδίκτυο 
τρόπους και πρακτικές  για το πώς θα 
μπορούσα να τοποθετώ τα μωρά μαζί 
στα στήθη, πώς να τα βάζω, πώς να 
τα βγάζω κ.λ.π. Είχα πάει σε μία συ-
νάντηση της La Leche League και είχα 
ακούσει επίσης πολλές πληροφορίες 
για το θηλασμό και είχα ενημερωθεί 
για το πρακτικό μέρος του θέματος. 
Γενικά ήμουν πολύ αισιόδοξη και πί-
στευα πως θα κατάφερνα να θηλάσω 
και τα δύο μου μωρά αποκλειστικά.
Γέννησα σε μεγάλο ιδιωτικό μαιευτή-
ριο της Αθήνας με προγραμματισμέ-
νη καισαρική και επισκληρίδιο αναι-
σθησία. Από την πρώτη στιγμή που 
πήγα να δηλώσω τα στοιχεία μου, 
τους ενημέρωσα ότι θέλω αποκλει-
στικό θηλασμό των παιδιών μου. Τα 
αγοράκια μου ήταν τελειόμηνα και σε 
άριστη κατάσταση, οπότε δεν χρει-
άστηκε να μπουν στη θερμοκοιτίδα, 
πράγμα που με βοήθησε στο θηλα-
σμό. Το μόνο θέμα που με προβλη-
μάτιζε ήταν το βάρος των παιδιών, το 
οποίο ήταν σχετικά χαμηλό.
Η διαμονή μας στο μαιευτήριο ήταν 
πολύ κουραστική έως εξαντλητική. Η 
τομή μου ήταν αρκετά μεγάλη, λόγω 
της διπλής γέννας, όπως είπε ο για-
τρός. Πονούσα πολύ και το γεγονός 
αυτό με έκανε δυσκίνητη. Επειδή είχα 
ζητήσει αποκλειστικό θηλασμό των 
μωρών μου μού τα έφερναν και τη 
νύχτα να τα θηλάσω. Ο σύζυγος μου 

έμεινε και τις έξι νύχτες που βρισκό-
μασταν μέσα στο μαιευτήριο. Εκεί, 
λόγω του γεγονότος ότι δυσκολευ-
όμουν στις κινήσεις μου, δεν ήμουν 
σε θέση να σηκωθώ μόνη μου και να 
βάλω το μωρό που κρατούσα στο 
πυρέξ και να πιάσω το άλλο μωρό 
για να το θηλάσω. Έτσι έμεινε όλες 
τις νύχτες και εκείνος εκεί για να με 
βοηθάει με το σήκωμα των μωρών.
Εντωμεταξύ, τα μωρά, λόγω του χα-
μηλού βάρους τους όπως μας είπαν, 
δυσκολεύονταν με το θηλασμό. Για 
το λόγω αυτό, το προσωπικό του 
μαιευτηρίου μου πρότεινε να χρη-
σιμοποιήσω το νοσοκομειακό του 
θήλαστρο. Κάθε φορά λοιπόν, μισή 
ώρα πριν να μου φέρουν τα μωρά 
μου, έβγαζα γάλα με το θήλαστρο 
και τους το έδινα. Αυτό το έκανα και 
τη νύχτα, έχοντας ζητήσει να με ξυ-
πνούν πριν να μου φέρουν τα μωρά 
μου. Όπως καταλαβαίνετε, η κούραση 
ήταν μεγάλη και ο ύπνος λιγοστός.
Την τρίτη μέρα μετά τη γέννα μου, 
μέρα που κατεβαίνει το γάλα, ήμουν 
σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. 
Φοβόμουν πως τα παιδιά μου δεν 
τρώνε και έκλαιγα. Δεν γνώριζα πως 
τα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα τα νε-
ογέννητα τρώνε λίγο, καθώς έχουν 
πολύ μικρό στομαχάκι και η τροφή 
που χρειάζονται δεν είναι μεγαλύ-
τερη από ένα κουταλάκι του γλυκού 
γάλα. Ο λόγος που ήμουν σε αυτή 
τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση 
ήταν τελικά οι ορμόνες μου, οι οποί-
ες μετά τη γέννα έπεσαν κατακόρυφα 
λόγω της δίδυμης κύησης.
Φύγαμε από το μαιευτήριο με τα 
μωρά μας όντας πολύ κουρασμένοι 
και ο σύζυγος και εγώ. Ξεκινήσαμε 
για το ταξίδι της επιστροφής στο 
σπίτι μας, καθώς μένουμε στην Ερ-
μούπολη της Σύρου. Είχα νοικιάσει 
και νοσοκομειακό θήλαστρο για να 
μπορώ να αντλώ το γάλα μου, καθώς 
τα παιδάκια μου εξακολουθούσαν να 
δυσκολεύονται.

Οι πρώτες μέρες στο σπίτι ήταν εξα-
ντλητικές. Κοιμόμασταν ελάχιστα έως 
καθόλου. Έβγαζα γάλα με το θήλα-
στρο, το έδινα στα μωρά και μετά τα 
έβαζα και στο στήθος και θήλαζαν. Οι 
θηλασμοί ήταν μαραθώνιοι. Τα μωρά 
ήταν όλη την ημέρα στο στήθος. 
Τα έβαζα να τρώνε και ταυτόχρονα, 
όμως κουράζονταν και γκρίνιαζαν. 
Δυσκολεύονταν ακόμη και όταν ήταν 
ένας-ένας στο στήθος, τους  έφευγε, 
τους ξανατοποθετούσα και ξανά και 
ξανά το ίδιο. 
Όσο περνούσαν οι μέρες τα πράγ-
ματα καλυτέρευαν. Από τις σαράντα 
μέρες και έπειτα δεν είχαμε ανάγκη 
κανένα θήλαστρο και κανένα μπου-
κάλι. Τα αγοράκια μου θήλαζαν απο-
τελεσματικότατα, και το χαίρονταν 
και αυτά και εγώ, και ο μπαμπάς τους. 
Η βοήθεια, η συμπαράσταση και η 
στήριξη που είχα από το σύζυγό μου 
ήταν πολύ μεγάλη, και ίσως να μην τα 
κατάφερνα αν εκείνος δε με στήριζε 
τόσο. 
Θήλαζα και θηλάζω παντού! Σε κα-
φετέριες, σε μαγαζιά, στο δρόμο, 
στη θάλασσα, όπου τύχει...! Το γεγο-
νός ότι τρέφεις μόνη τα παιδιά σου 
σε κάνει να νιώθεις πολύ δυνατή σαν 
άνθρωπος και να έχεις μεγάλη αυτο-
πεποίθηση.
Τώρα τα παιδάκια μου είναι εννέα 
μηνών και συνεχίζουν να θηλάζουν, 
τρώγοντας παράλληλα και στερεές 
τροφές. Δεν τους έδωσα ποτέ πιπίλα, 
οπότε το στήθος είναι η μόνη τους 
παρηγοριά και το μόνο μέρος που 
ηρεμούν. Τι πιο όμορφο από το να 
είναι τα παιδιά σου ένα με σένα!

Άννα Ροσσολάτου
Ερμούπολη, Σύρος
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My breastfeeding story starts from 
the strong impressions that I had as 
a little girl listening to the stories of 
my grandmother breastfeeding her 
children. Very often my mother told 
me that my grandmother breastfed 
her four children up to four years 
and that she even breastfed her 
neighbour’s child for a year, out of 
compassion for the baby, because 
the mother had no milk and the ba-
by’s health was thus endangered (she 
had already lost her previous child 
for the same reason). Of course the 
story was told in a tone to show 
how self-sacrificial my grandmother 
was for her children and heroic she 
was (which in a way she was! Both in 
the Second World War and the civil 
war has acted heroically and was 
nominated with a medal). 
But I’ve never heard a word about 
the joys of breastfeeding which I 
was about to discover later my-
self. My mother could not really 
talk about them, because she didn’t 
know them. She breastfed me for 
only three months, maybe less, al-

though she was breastfed for years 
herself. The medical establishment 
in the ‘70s disempowered women 
and promoted formula milk as bet-
ter. My mother handed her power 
and the old knowledge to the ex-
perts with of course a big price for 
her and her family to pay and a big 
compromise to the health of her 
children. I was very often ill with ear 
infections, cold and flues.
When I became pregnant with my 
son, I always visualized breastfeed-
ing my baby as an act that is peace-
ful, warm and loving. I was given a 
lot of information in England from 
the NHS (National Health Service) 
about the benefits of breast feed-
ing and I have done a lot of research 
in relation to psychological bond-
ing and attachment and the ben-
efits of breastfeeding. And in my 
work as a psychotherapist I would 
always encourage the women visit-
ing me with post natal depression to 
breastfeed their children because it 
naturally strengthened the bond and 
the mother could respond more ap-

propriately to the needs of her child. 
With this information and the stories 
of my childhood I was naturally led 
to decide to breastfeed my son. 
I was planning a natural birth and 
later a home birth in order to en-
sure that the baby would stay at 
all times with me and that no other 
milk other than mine would be given 
to him. I kept this image in my mind 
but other than books I had no other 
experience or contact with mothers 
and their newborns. So I didn’t really 
know how it would happen. 
It was when I came to LLLeague 
through Eutokia that I started grad-
ually having an idea of the whole 
process. Just seeing mothers with 
babies of all ages breastfeeding was 
a mind-opening experience for me. 
The mothers and babies looked hap-
py and breastfeeding was just normal 
and accepted from this small com-
munity as the most natural thing. It 
was like a little paradise for me, and 
it strengthened my determination 
for a home birth and breastfeeding.
It was the role modelling of breast-
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feeding mothers in LLL that kept me 
going in the difficult first months and 
through the whole period of breast-
feeding until the 4th birthday of my 
son. My first role model as a mother 
was my sister-in-law who is also 
a midwife in Switzerland and a LLL 
member. When I saw her breastfeed-
ing her son it felt so warm and lov-
ing. Without these women I realised 
that I would not have been inspired 
enough to carry on breastfeeding 
through a very difficult beginning 
and to continue up to a time my son 
started naturally weaning himself. 
Everything looked so natural and 
easy that I did not think more about 
learning how to breastfeed. I bought 
the LLL book, but just looked at it 
quickly without reading it thour-
oughly. After I gave birth at home to 
my wonderful son Theophilos, I was 
taken aback by how long it took me 
to actually help my baby to latch on 
correctly. I did not realise that one of 
my nipples was inverted and started 
bleeding very quickly. Unfortunately 
I did not receive any help from my 
birth team in identifying and treating 
the problem. The pain was extreme, 
almost unbearable, and having a big 
hungry baby crying for food made 
it even more difficult to support my 
decision to breastfeed. I was very 
close to stopping breastfeeding, 
when I received a very simple piece 
of advice from my sister-in-law. She 
told me to go bare-breasted for a 

few days. It took only one day and 
my nipple was healed and my baby 
could latch on comfortably. What a 
relief that was… and what pleasure 
and peace to have my baby on my 
breast giving him my love, tender-
ness and warmth in the way I had 
envisioned it.
On the third week after the birth I 
travelled to our summerhouse on 
an island and there I had my first 
and so far only mastitis. It lasted 
only one night and I was treated 
homoeopathically (by my husband 
who is a homeopath). Although 
I raised a very high fever for a few 
hours, I felt better than before, once 

it was gone. These first experiences 
with breastfeeding made me feel 
very humble and compassionate 
with other mothers deciding to stop 
breastfeeding, although they started 
out with the best of intentions. 
I realised that although breastfeed-
ing is the most natural thing in the 
world for mother and baby, we do 
not live any more according to our 
nature. Moreover, it is the natural 
nowadays that interrupts the un-
natural way of living! Natural ways 
have no support in our society. 
Women used to support one anoth-
er, as can be seen in the story of my 
grandmother. She had a big farm to 
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run and four children 
of her own to care for, 
and she would still find 
the time to breastfeed 
the neighbour’s child 
for a year. It was due 
to the quiet presence 
of La Leche League 
that I had the strength 
to continue breast-
feeding, even if that 

meant making big adjustments to 
my life and the way I was working. 
In past years the care of the mother 
and baby was a community affair in 
Greece where the whole village was 
contributing in one way or another 
to support the new mother. But 
since that does not exist anymore, 
we need to create our own support-
ive community around us.
After a difficult and turbulent begin-
ning, I experienced mostly the plea-
sures of breastfeeding. Breastfeeding 
has connected me with Mother Na-
ture and female intuition. It slowed 
down my pace and gave me more 
time for daydreaming, singing, more 
time for being rather than doing. 
Breastfeeding gave me the opportu-
nity to review my life and the choic-
es I have made, while the natural 
endorphins released made me more 
responsive to the needs of my baby. 
These endorphins also provided me 
with endurance and strength to face 
the physical and the psychological 
demands of motherhood. 
I never thought I would breastfeed 
for four years, but I realised that 
breastfeeding helped me not only 
to give my son the best nourishment 
for his developing brain and body, 
but also to strengthen our emotion-
al bond and to connect and respond 
more intuitively to his needs. It was 
due to breastfeeding that I was able 
to respect his need not to eat solid 
foods until he was 14 months. He 

looked healthy and vibrant on just 
breastmilk. So every time he refused 
the mashed food and creams, I was 
able to accept it and go with his 
need to self-wean at his own pace. 
He went straight on eating food like 
we did by himself from the plate. Be-
cause he was breastfed I also knew 
that he was very close to his nature 
and that he could select the best 
food for himself and so he did. One 
of his first favourite foods was lem-
ons (eating them whole) and greens. 
Now I understand that children who 
breastfeed can choose their own 
food and they should be encouraged 
to do so at their own rhythm.
So it felt the most natural thing 
to let my son to self-wean himself 
completely at four years. I some-
times miss this instant physical, 
emotional and spiritual connection 
of union and love that I experienced 
with him. I would come back from 
work and the moment he would 
come to my arms to breastfeed our 
connection was complete at all lev-
els without words. Our love was 
fully present with the smell of sweet 
milk, warm arms and loving eyes.
When he was ill, which was rare, I was 
not anxious because I knew I could 
offer him the best nourishment and 
medicine: my milk. On the few occa-
sions he had fever, it would subside 
immediately after breastfeeding. 
The LLL gatherings continued to 
support me with the lovely presence 
of all the women and children. I was 
thus encouraged to breastfeed pub-
licly feeling comfortable myself and 
nobody ever complained or gave 
me negative feedback about it – on 
the contrary, I got frequent compli-
ments and encouragement and many 
women would remember and share 
their breastfeeding stories with me. 
For me, it became the most natural 
thing in the world and I would not 

compromise this basic need of my 
child for any reason. 
Now, that I am breastfeeding my 
four months old daughter Amaryllis 
I feel so blessed for the joy and ten-
derness that we share in our peace-
ful breastfeeding moments. Again, I 
feel so grateful that I can offer her 
through breastfeeding not only the 
best nutrition, but also my love and 
devotion in a physical and spiritual 
way, as well as the legacy and the 
role model as a mother which I did 
not have. Sometimes when I see my 
son “breastfeeding” his baby doll, 
there is no need to tell him that this 
is what mommies do. I know that 
through his experimentation he is 
rehearsing his future role as a loving 
father. A father that will be sensitive 
to support the mother of his chil-
dren to breastfeed them as my lov-
ing husband did with me. After all, 
he can only extend this love he has 
received.
Thus, I feel deep gratitude for the 
role modelling that all women at 
LLL provided for me with their loving 
presence and invaluable offer that 
no book or theoretical knowledge 
could provide. As a mother and as a 
psychotherapist I firmly believe that 
breastfeeding is one of the greatest 
guides for raising children in a more 
peaceful and loving way. 

Athena Eftichia Sotiropoulou
Athens
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There is clear scientific evidence 
that breastfeeding protects both the 
short and long term health of moth-
ers and babies.  It reduces the risk 
of infections such as gastroenteri-
tis and respiratory, ear and urinary 
tract infections, particularly infec-
tions requiring hospitalisation, even 
in developed countries such as the 
UK. The risk of diabetes and obesity 
in children and cancer in mothers is 
lessened and it reduces the risk of 
postnatal depression and neglect. 
With the current risk of swine flu, 
exclusive breastfeeding reduces the 
risk of the baby catching secondary 
infections, which could be serious 
enough to need hospital admission.

The BMJ article says that delaying 
introducing solid food may 
increase the risk of iron deficiency 
anaemia (IDA)

Breastmilk supplies all the essential 
nutrients a baby needs for around 
the first six months of life.  There 

isn’t a lot of iron in breastmilk be-
cause there isn’t supposed to be. It 
is more completely absorbed by a 
baby than the kind in formula, baby 
cereal or supplements.  Breastmilk 
contains a protein that binds to any 
extra iron that the baby doesn’t use 
because too much iron can end up 
feeding the wrong kind of bacteria 
in his intestines and this can result 
in diarrhoea/constipation or even 
microscopic bleeding. Formula fed 
babies can have too much iron in 
their intestines, which causes these 
problems and ends up reducing their 
overall iron.
If a baby is started on solids before 
he is ready iron stores can drop.  
Some fruits and vegetables can 
bind with iron before the baby has 
a chance to use it.  These foods are 
often low in iron and so are simply 
replacing the perfect food for babies 
with ones with fewer nutrients.
To help ensure a breastfed baby has 
a good supply of iron, women can 
look at their diet during pregnancy 

and ask that the umbilical cord is not 
cut before it stops pulsating as this 
adds to his iron supply.

The BMJ article says that delaying 
introducing solids may increase 
the risk of coeliac disease

Coeliac disease is associated with 
the early introduction of gluten, 
which is found in cereals.  Currently 
available evidence on the timing of 
the introduction of gluten into the 
infant diet is insufficient to support 
any recommendations and a study 
suggesting this should be at four 
months is considered by many to be 
flawed.  There is evidence suggest-
ing that not being breastfed at the 
time gluten is introduced into the 
diet is associated with an increased 
risk of subsequently developing co-
eliac disease.

The article says that delaying 
introducing solids may increase 
food allergies

La Leche League GB’sresponse to 
the article reported in the British 
Medical Journal, January 2011, 
questioning the recommendation 
to introduce solid food to babies 
at 6 months 19.01.2011

La Leche League has been providing breastfeeding information and support to parents for over fifty years. We 
support the view of The World Health Organisation (WHO), The Department of Health (DH), and other eminent 
organisations, that infants should be exclusively breastfed for around the first six months of life to achieve optimal 
growth, development and health. Thereafter, to meet their evolving nutritional requirements, infants should receive 
appropriate complementary foods alongside continued breastfeeding.
When WHO recommended this policy it was based on a systematic review of 3,000 studies on infant feeding.  The 
article the British Medical Journal published, on 14 January 2011, suggesting that babies need solids earlier than 
six months of age, is not a new research study or a systematic review of all available evidence.  Three of the four 
authors of this research have declared an association with the baby feeding industry.
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A baby’s insides are 
designed to be ready 
for solid food once 
his outside has devel-
oped enough for him 
to eat it on his own. 
If offered too soon 
he will automatically 
thrust it back out to 
protect his digestive 
tract. La Leche League 

suggests mothers look for cues that 
their baby is ready, such as being 
able to sit up, pick up food, get it in 
his mouth and chew without chok-
ing, and that often happens around 
six months. A baby’s digestive tract 
needs to be mature before starting 
solids so the lining of his intestines 
is sealed against allergens (allergy 
producers).  If given solids too early 
allergens can slip through the in-
testinal wall into the blood stream 
and the baby produces antibodies 
against them, which can result in al-
lergies such as eczema.
At around six months a baby starts 
producing adult-type enzymes, 
which we need to break down food 
for digestion.  If he has solids before 
he can digest them properly it can 
cause tummy problems and the nu-
trients will not be fully utilised.
Trials are being undertaken to test if 
babies with a family history of true 
allergy might be helped by earlier in-
troduction of certain foods but, as a 
rule, the majority of babies are less 
likely to have an allergic reaction to 
foods by around six months.

The article suggests that 
introducing new tastes at 
an earlier age may increase 
acceptance of leafy green 
vegetables and encourage healthy 
eating later in life

This is purely speculative.  Breast-

milk prepares a baby for family food 
as it changes in flavour depending 
on the mother’s diet and so expos-
es the baby to various tastes from 
birth on wards. In fact research 
shows that formula-fed babies often 
don’t accept new tastes as willingly 
as breastfed babies.  What a baby 
prefers to eat will be dependent on 
many things and will change as he 
grows. Some mothers have found 
that if a baby was encouraged to 
eat a food he had shown a particular 
aversion to it caused a negative re-
action, perhaps showing that babies 
instinctively know what to refuse.  If 
offered a range of healthy foods ba-
bies tend to take what they need.

The article says that delayed 
introduction to solid foods may 
be linked to increased obesity

This is in total conflict with the stud-
ies showing that early introduction, 
particularly of sugary foods, is an 
important factor behind the obesity 
epidemic and can lead to babies be-
ing overfed.  Breastfeeding helps a 
baby to regulate his own appetite so 
that when he starts solids he may be 
better able to avoid over eating.  
La Leche League GB knows that 
women already receive conflicting 
advice and information on many 
aspects of childcare and that this 
report has caused concern and con-
fusion amongst parents wondering 
what to do for the best for their chil-
dren. Babies’ individual development 
varies and parents are best placed to 
look for signs that their baby may 
be ready for solid food, around six 
months of age.
While we recognise that it is impor-
tant to ensure that recommenda-
tions are based on the best available 
evidence, and are regularly reviewed, 
we continue to believe that breast-

milk provides everything a baby 
needs up to around six months of 
age and that to introduce other 
foods before a baby is ready is not 
beneficial.
La Leche League GB offers breast-
feeding information and support to 
all. Established as an Affiliate of LLL 
International in the 1980s, LLLGB 
has 68 groups and 245 Leaders.  
LLL Leaders are mothers who have 
breastfed a child for 12 months or 
longer and undergone an accredita-
tion process. They know that breast-
feeding is not always easy and how 
much difference having someone to 
talk to can make. Leaders provide 
telephone counselling, email sup-
port and local group meetings, as 
well as leaflets on a wide range of 
breastfeeding questions, informa-
tion on more unusual situations, 
access to a panel of professional 
advisors, and can often lend out 
books covering various aspects of 
pregnancy and child care.
LLLGB’s national telephone helpline 
(0845 120 2918) connects moth-
ers directly to an accredited Leader, 
while our website (www.laleche.
org.uk) includes an online help form 
that enables a mother to receive 
email help from an LLL Leader.  All 
our Leaders are volunteers and an-
swer calls from home while looking 
after their families.
The new 8th edition of La Leche 
League International’s The Wom-
anly Art of Breastfeeding was pub-
lished on July 13th 2010 and can be 
purchased from the  LLLGB SHOP 
www.lllgbbooks.co.uk.

Written by Anna Burbidge, Chair, 
Council of Directors, on behalf of La 
Leche League GB
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Όλοι γνωρίζουμε ότι η φυσική συνέ-
χεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού 
είναι ο θηλασμός. Είναι η φυσική συ-
νέχεια τόσο για τη μητέρα όσο και για 
το μωρό. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε 
κάποιος να σκεφτεί ότι είναι κάτι που 
γίνεται αβίαστα, ενστικτωδώς, αντα-
νακλαστικά και χωρίς προβλήματα.
Δυστυχώς όμως, τα πράγματα δεν 
είναι πάντα έτσι. Πολλές φορές προ-
κύπτουν προβλήματα στο θηλασμό, 
άλλοτε μικρά και άλλοτε σημαντικά. 
H Ruth Lawrence, γιατρός, που έχει 
θηλάσει τα δικά της παιδιά και έχει 
γράψει ένα βιβλίο-οδηγό του θηλα-
σμού, που απευθύνεται σε γιατρούς, 
λέει: «o θηλασμός δεν είναι αντανα-
κλαστικός, είναι μια διαδικασία που 
μαθαίνεται. Στον πολιτισμό μας, πολ-
λές γυναίκες δεν έχουν δει ποτέ ένα 

μωρό στο στήθος. Έτσι, όταν καλ-
λούνται να θηλάσουν το δικό τους 
παιδί, ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας 
τους εξαρτάται από τη μάθηση και τη 
σωστή πληροφόρηση».
Αυτό που όλοι παρατηρούμε είναι 
ότι ενώ οι περισσότερες μητέρες ξε-
κινούν το θηλασμό, μέσα σε λίγες 
μέρες ή εβδομάδες ή στην καλύτε-
ρη περίπτωση μέσα σε λίγους μήνες 
έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια. 
Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Οι πιο 
συνηθησμένες απαντήσεις που δί-
νουν οι ίδιες είναι: “δεν είχα αρκετό 
γάλα, έπαθα μαστίτιδα, πληγώθηκαν 
οι θηλές μου, το μωρό δεν «έπιανε» 
καλά” κ.τ.λ. Τα περισσότερα προβλή-
ματα δημιουργούνται από τις λάθος 
πληροφορίες που παίρνουν οι μητέ-
ρες, ενώ κάποια θα προέκυπταν έτσι 

κι αλλιώς. Πάντως, τα προβλήματα 
μπορούν να αποφευχθούν ή να λυ-
θούν γρήγορα με την κατάλληλη πλη-
ροφόρηση και υποστήριξη.
Ένα από τα 10 βήματα που προτείνο-
νται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας για επιτυχία στο θηλασμό εί-
ναι η παραπομπή της νέας μητέρας 
που βγαίνει από τη μαιευτική κλινική 
σε μία ομάδα υποστήριξης του θη-
λασμού. Είναι ανεκτίμητη η αξία της 
επαφής της νέας μητέρας με άλλες 
μητέρες που θηλάζουν. Κανένα βι-
βλίο και καμία θεωρητική γνώση δεν 
μπορεί να συγκριθεί με την επαφή με 
μία έμπειρη θηλάζουσα μητέρα και 
το ικανοποιημένο, χαρούμενο μωρό 
της.
Αυτή η οργανωμένη ομάδα μητέρων 
που υποστηρίζει τις γυναίκες που 

Λύσεις στα 
προβλήματα 

του θηλασμού μέσα 
από τη βοήθεια 

μητέρας προς μητέρα 
Νατάσσα Διάκου, Σύμβουλος La Leche League Greece

Εβδομάδα Διατροφής 2011
Την Κυριακή 30/1/2011 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης έγινε η ημερίδα 
που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος  Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων για την Εβδομάδα 
Διατροφής 2011. Ημερίδα αφορούσε τη διατροφή πριν τη σύληψη, κατά την εγκυμοσύνη και το 
θηλασμό καθώς και τη διατροφή του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. 
H Σύμβουλος Θηλασμού Νατάσσα Διάκου παρουσίασε εκ μέρους της LLL Greece το θέμα «Λύ-
σεις στα προβλήματα του θηλασμού μέσα από τη βοήθεια μητέρας προς μητέρα». Η μεγάλη 
αίθουσα των ομιλιών ήταν γεμάτη από κόσμο. Η παρουσία της  LLL Greece ήταν ξεχωριστή, 
άφησε θετικές εντυπώσεις και μετέδωσε στο ακροατήριο κάτι από τη μαγεία που για όλες μας 
σημαίνει η La Leche League.

Διατροφή και συνταγές
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θέλουν να θηλάσουν τα παιδιά τους 
είναι ο Σύνδεσμος Θηλασμού La 
Leche League. La Leche League ση-
μαίνει «ο σύνδεσμος του γάλακτος». 
Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνω-
ση, που προσφέρει πληροφόρηση, 
ενθάρρυνση και υποστήριξη σε μη-
τέρες που θέλουν να θηλάσουν τα 
παιδιά τους. Είναι η παλαιότερη και 
μεγαλύτερη οργάνωση θηλασμού 
στον κόσμο. Ιδρύθηκε στην Αμε-
ρική το 1956. Ήταν η εποχή που η 
σκόνη γάλακτος είχε επικρατήσει ως 
βρεφική τροφή και το να θηλάζεις 
το μωρό σου ήταν κάτι ξεπερασμέ-
νο. Επτά μητέρες τότε, αποφάσισαν 
να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και 
υποστηρίζοντας η μία την άλλη να 
τα καταφέρουν με το θηλασμό. Στη 
συνέχεια προσέφεραν την εμπειρία 
και τον ενθουσιασμό τους σε άλλες 
μητέρες και σιγά σιγά η παρέα άρχισε 
να μεγαλώνει. 
Σήμερα, η La Leche League έχει πα-
ραρτήματα σε περισσότερες από 70 
χώρες του κόσμου. Συμβουλεύει επί-
σημα τη UNISEF και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας σε θέματα μητρι-

κού θηλασμού. Διανέμει πάνω από 3 
εκατομμύρια έντυπα και βιβλία κάθε 
χρόνο, μεταφρασμένα σε 30 γλώσ-
σες, μεταξύ των οποίων και τα ελλη-
νικά. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1979 
και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες 
υποστήριξης με συμβούλους θηλα-
σμού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 
τη Μυτιλήνη, το Βόλο και τη Λάρισα.
Σε διεθνές επίπεδο, ο Σύνδεσμος 
πλαισιώνεται από Συμβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας, με επιστήμονες και 
ερευνητές από όλον τον κόσμο (για-
τρούς, ψυχολόγους, διαιτολόγους 
και άλλους). Έτσι, πίσω από τις συμ-
βούλους υπάρχει ολόκληρο δίκτυο 
υποστήριξης ώστε να δίνονται απα-
ντήσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα 
και να αντιμετωπίζονται οι δύσκολες 
περιπτώσεις.
Ίσως αναρωτηθεί κάποιος, ποιος 
ακριβώς είναι ο ρόλος μιας τέτοιας 
οργανωμένης ομάδας υποστήριξης. 
Τα παλιά χρόνια οι γυναίκες δεν συμ-
μετείχαν σε ειδικές ομάδες θηλασμού 
και όμως τα κατάφερναν πολύ καλά 
να θηλάσουν τα παιδιά τους. Όταν 
ξεκίνησε η προσπάθεια της La Leche 

League αλλά δυστυχώς, μέχρι και 
σήμερα, ο θηλασμός ήταν και είναι 
μια τέχνη υπό εξαφάνιση. Οι μητέ-
ρες αναζητούν συμβουλές από τους 
επαγγελματίες υγείας, αφού δεν μπο-
ρούν να αντλήσουν από την εμπειρία 
και τη σοφία άλλων μητέρων. Η La 
Leche League είναι δίπλα σε κάθε μη-
τέρα που χρειάζεται πληροφόρηση 
και στήριξη σε θέματα θηλασμού. 
Οι σύμβουλοι της La Leche είναι 
μητέρες που έχουν θηλάσει ένα ή 
περισσότερα μωρά και θέλουν να 
μοιραστούν τις γνώσεις και τον εν-
θουσιασμό τους για το θηλασμό. 
Έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν 
να βοηθάνε άλλες μητέρες να μάθουν 
την τέχνη του θηλασμού και ενημερώ-
νονται διαρκώς από το σύνδεσμο για 
τις τελευταίες εξελίξεις πάνω σε σχετι-
κά θέματα. Προσφέρουν εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους. Οργανώνουν μη-
νιαίες συναντήσεις οι οποίες γίνονται 
στο φιλικό περιβάλλον κάποιου από 
τα σπίτια των μελών του συνδέσμου. 
Οι μητέρες εκεί συνήθως φέρνουν 
μαζί τα θηλάζοντα μωρά τους και 
έτσι, οι μέλλουσες μαμάδες έχουν 
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–ίσως για πρώτη φορά στη ζωή 
τους- την ευκαιρία να δουν πώς είναι 
ο θηλασμός στην πραγματικότητα! 
H σηζήτηση σε αυτές τις συναντή-
σεις καθοδηγείται απο τη σύμβουλο 
θηλασμού, η οποία παρουσιάζει τα 
βασικά σημεία του θέματος που θα 
συζητηθεί. Όμως αυτές οι συναντή-
σεις δεν είναι μαθήματα ή σεμινάρια. 
Είναι ανοικτές συζητήσεις ανταλαγής 
πληροφοριών και εμπειριών. Ακόμα 
και όταν το θέμα της συνάντησης 
φαίνεται σε κάποια μητέρα γνωστό, 
συνήθως στο τέλος, έχει εισπράξει 
σε πληροφορίες και συναισθήματα 
πολύ περισσότερα από όσα φαντα-
ζόταν. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα 
και πεπερασμένα, καθώς όμως καμία 
συνάντηση δεν είναι ίδια με μία άλλη 
και πάντα η συζήτηση εμπλουτίζεται, 
πολλές μητέρες παρακολουθούν τις 
συναντήσεις ξανά και ξανά για πολλά 
χρόνια, κατά την ανατροφή των παι-
διών τους. Στις μηνιαίες συναντήσεις 
υπάρχει πάντα χρόνος για να συζη-
τήσουν οι σύμβουλοι με τις μητέρες 
και μέλλουσες μητέρες οποιοδήποτε 
θέμα τις απασχολεί σχετικά με το θη-
λασμό. Οι σύμβουλοι της La Leche 
δέχονται επίσης τηλεφωνήματα από 
μητέρες οποιαδήποτε μέρα και ώρα 
και τις επισκέπτονται, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο και δυνατό.
Πολλές φορές, και μόνο το γεγονός 
ότι η νέα μητέρα μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να τηλεφωνήσει σε μία σύμ-
βουλο θηλασμού της La Leche και 
να ακούσει μια ευγενική και υποστη-
ρικτική φωνή μιας μητέρας που έχει 
την κατάλληλη πληροφόρηση και την 
προσωπική εμπειρία, είναι αρκετό για 
να νιώσει τη βεβαιότητα που χρειάζε-
ται και να συνεχίσει σε μία επιτυχημέ-
νη σχέση θηλασμού με το μωρό της.
Ίσως ο καλύτερος τρόπος να δούμε 
τη συμβολή μιας ομάδας υποστήρι-
ξης όπως η La Leche League είναι 
να ακούσουμε τη γνώμη κάποιων 
μελών της, όπως αυτή δημοσιεύθη-
κε στο βιβλίο The womanly art of 
breastfeeding (7η έκδοση): 
Μια μητέρα λέει: «ως φαρμακοποι-
ός και βιβλιοφάγος αφιέρωσα τους 
μήνες της πρώτης μου εγκυμοσύνης 
διαβάζοντας ό,τι μπορούσα να βρω 
γύρω από τον τοκετό, το θηλασμό 
και την ανατροφή των παιδιών. Πε-
ρίμενα λοιπόν τη γέννηση του παι-
διού μου με αυτοπεποίθηση. Ήξερα 
για την La Leche League, αλλά δεν 
πίστευα ότι μου είναι απαραίτητη μια 
τέτοια οργάνωση. Τον πέπτο μήνα 
της εγκυμοσύνης μου πείστηκα να 
συνοδεύσω μια φίλη, επίσης έγκυο 
σε μια συνάντηση της La Leche. Αυτή 
η συνάντηση αποτέλεσε για εμένα 
κομβικό σημείο, με τις εξειδικευμένες 
προτάσεις για διάφορα θέματα και την 
ψυχολογική τόνωση που πήρα από 
τις άλλες μητέρες. Οι μήνες πέρασαν, 

η κόρη μου και εγώ απολαμβάναμε 
μια επιτυχημένη σχέση θηλασμού 
και συνέχιζα να εποφελούμαι από 
τις συναντήσεις της La Leche και τις 
φιλίες που είχα αναπτύξει εκεί μέσα. 
Κοιτάζοντας πίσω τώρα, δεν μπο-
ρώ να πιστέψω πόσο αφελής ήμουν 
όταν σκεφτόμουν ότι μπορώ να τα 
μάθω όλα από τα βιβλία. Η La Leche 
League μου πρόσφερε ένα ασφαλές 
λιμάνι στην ταραγμένη θάλασσα της 
πρώτης μητρότητας και να είστε σί-
γουροι ότι και τη δεύτερη φορά σε 
αυτό το λιμάνι θα τρέξω!»
Μία άλλη μητέρα γράφει: «ο λόγος 
που νιώθω τόση ευγνωμοσύνη στη 
La Leche League είναι ότι με βοήθη-
σε να καταλάβω τι σημαίνει «μητρό-
τητα» και μου έδωσε αυτοπεπίθηση 
στην ανατροφή των παιδιών μου. Τα 
δικά μου παιδικά χρόνια ήταν άσχημα 
και φοβόμουν να γίνω μητέρα. Έχο-
ντας μια σταθερή και όμορφη σχέση 
θηλασμού με το μωρό μου κατάφε-
ρα να συντονιστώ σωματικά και συ-
ναισθηματικά στις ανάγκες του. Στις 
συναντήσεις έβλεπα άλλες μητέρες 
σε γαλήνη και ισορροπία με τα μωρά 
και τα παιδιά τους. Μητέρες οι οποίες 
μάθαιναν όπως εγώ αλλά και από τις 
οποίες μπορούσα να μάθω. Έκανα 
φιλίες με πολλές από αυτές και αυτό 
ήταν ένα ακόμα γεγονός που εμπλού-
τισε τη ζωή τη δική μου και των παι-
διών μου με φυσικό επακόλουθο την 
θετική επίδραση και στο σύζυγό μου. 
Μέσα στη La Leche League εισπράτω 
αρκετή δόση υποστήριξης για το θη-
λασμό ώστε να εξισορροπώ όποιες 
αρνητικές εμπειρίες είχα ζήσει στο 
παρελθόν».
Οι τρόποι που μπορεί κάποιος να έρ-
θει σε επαφή με τη La Leche League 
είναι μέσα από το τηλ. Κέντρο 210 
6003249 που ισχύει για όλη την Ελ-
λάδα και βέβαια μέσα από την επίση-
μη ιστοσελίδα του συνδέσμου στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.llli.org/Greece.html.
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Καλές πρώτες στερεές τροφές 
Μπορείτε να ξεκινήσετε τις στερεές 
τροφές με φρούτα και λαχανικά, ένα 
νέο ανά εβδομάδα και εφόσον δεν 
έχει αλλεργική αντίδραση το μωρό, 
προσθέτετε κάτι καινούριο.

Φρούτα
• μπανάνες κομμένες σε μισές ή ένα 
τέταρτο φέτας (προσοχή στις αλλερ-
γικές αντιδράσεις)

• κομπόστα αχλάδι ή μήλο. Φτιάξτε 
την κομπόστα απλά βράζοντας το 
φρούτο στον ατμό ή με λίγο νεράκι 
χωρίς κανένα πρόσθετο. Για να γίνει 
το μείγμα πιο υδαρές μπορείτε να το 
αναμείξτε με λίγο νερό. Αργότερα 
μπορείτε να τα δώσετε ωμά
• δαμάσκηνα, ροδάκινα, αχλάδια, 
ή βερίκοκα, λίγο βρασμένα αν είναι 
απαραίτητο για να μαλακώσουν. 
Γενικά προτιμήστε φρούτα εποχής 

- εκτός από εσπεριδοειδή πριν τους 
12 μήνες
• αβοκάντο ώριμο, λιωμένο ή κομμέ-
να σε μικρές μπουκίτσες

Λαχανικά (βρασμένα με λίγο ζουμί-
συμπληρώνετε ένα νέο λαχανικό ανά 
εβδομάδα)
• πατάτα ή γλυκοπατάτα
• καρότο
• κολοκύθι

Υπεύθυνη στήλης: Πηνελόπη Καραγκούνη, Σύμβουλος Θηλασμού, Ομάδα Νότιας Αθήνας 

Της Κατερίνας Μιχαηλίδου, Συμβούλου Θηλασμού, Ομάδα Νοτιοδυτικής Αθήνας Πιστοποιημένης Συμβούλου Μητρικού Θηλασμού και Γαλουχίας IBCLC
και Πηνελόπης Καραγκούνη, Συμβούλου Θηλασμού, Ομάδα Νότιας Αθήνας

Διατροφή και συνταγές

Πρώτες στερεές 
τροφές: τι, πότε, πώς

Στο προηγούμενο τεύχος του γαλουχώ καλύφθηκε το πρώτο μέρος σχετικά με την εισαγωγή  στερεών τροφών και 
πως μια μητέρα μπορεί να διακρίνει ποια είναι τα σημάδια ετοιμότητας.
Σε αυτό το τεύχος θα δούμε, με βάση τη La Leche League International και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World 
Health Organization) και άλλες πηγές, ποιες τροφές και πως μπορούμε να προσφέρουμε έως τον πρώτο χρόνο ζωής 
του παιδιού, βάζοντας τα θεμέλια για καλές διατροφικές συνήθειες στο παιδί μας, προστατεύοντας την γαλουχία , και 
παράλληλα αποτρέποντας πιθανή εκδήλωση αλλεργιών.
Μετά την περίοδο του αποκλειστικού θηλασμού, συνήθως αφού το μωρό κλείσει τους 6 μήνες, μπορούμε να ξεκινή-
σουμε την εισαγωγή και άλλων τροφών παράλληλα και συμπληρωματικά με το θηλασμό. Οι πρώτοι μήνες (6-9) είναι ο 
καιρός που το μωρό θα δοκιμάσει νέες γεύσεις και υφές. Θηλάστε το μωρό σας πριν του προσφέρετε άλλη τροφή. 
Το μητρικό γάλα παραμένει η βασικότερη και σημαντικότερη τροφή στο διαιτολόγιο του μωρού σας μέχρι τα πρώτα του 
γενέθλια. Επιπλέον, είναι πιο πιθανό ότι θα δείξει ενδιαφέρον για νέα φαγητά όταν δεν είναι υπερβολικά πεινασμένο. Σε 
αυτή την ηλικία, τα άλλα φαγητά είναι περισσότερο για πειραματισμό, παιχνίδι και διασκέδαση, με τις νέες γεύσεις, υφές, 
χρώματα, μυρωδιές και σχήματα. Θυμηθείτε ακόμη να προσφέρετε το στήθος μετά το «γεύμα» στερεάς τροφής. 

Με τι είδους τροφές μπορούμε να ξεκινήσουμε;
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• φασολάκια πράσινα 
• Λαχανικά εποχής (παντζάρι, μπρό-
κολο μετά τον 7ο, σπανάκι μετά τον 
8ο μήνα)
Κατά την περίοδο που το μωρό έχει 
τα πρώτα του δόντια μπορείτε να 
προσφέρετε τροφές που μπορεί να 
κρατάει το μωρό πχ λίγο μπανάνα, ή 
μπρόκολο βρασμένο.

Υδατάνθρακες
• Ρύζι, κεχρί (που είναι πλούσιο σε 
σίδηρο) σε νιφάδες, άλλα δημητρια-
κά όπως βρώμη, κριθάρι, φαγόπυρο 
κοκ μετά τον 7ο μήνα, κριθάρι και 
κινόα μετά τον 8ο μήνα. Βράζετε με 
νερό και προσθέτετε μητρικό γάλα. 
Μπορείτε να κάνετε συνδυασμούς 
αφού δώσετε το κάθε νέο  δημητρια-
κό μετά από 5 μέρες.
• ψωμί ολικής άλεσης και φρυγανιές 
μετά τον 7ο προς 8ο μήνα, καθώς και 
ζυμαρικά. Τα δημητριακά ολικής άλε-

σης και το ψωμί είναι τα πιο θρεπτικά. 
• Πολλές μητέρες προτιμούν να 
αφήνουν τα μωρά τους να μασου-
λάνε ένα σκληρό κομμάτι ψωμί αντί 
για βρεφικά μπισκότα με ζάχαρη για 
ανακούφιση από τον πόνο της οδο-
ντοφυΐας.

Ζωικές πρωτεΐνες
• καλομαγειρεμένο κοτόπουλο, που 
είναι μαλακό και εύκολο να το φάνε 
– μαζί με τα λαχανικά
• καλομαγειρεμένο και μαλακό μο-
σχάρι, λιωμένο ή σε μικρά κομμάτια.
• ψάρι μαλακό, φρέσκο (μετά από τον 
πρώτο χρόνο της ζωής του μωρού). 
Προσοχή και στα πιο μικρά αγκάθια.

Όσπρια (μετά από τον 8ο-9ο μήνα)
• καλά βρασμένες μαλακές φακές απο-
φλοιωμένες (κόκκινες) με λίγο ρύζι
• φασόλια (χωρίς τις φλούδες που εί-
ναι δύσπεπτες), μικρή ποσότητα, μαζί 

με λαχανικά, πχ καρότο-πατάτα

Δίνουμε ποικιλία τροφών για να δι-
ασφαλίσουμε ότι καλύπτονται όλες 
οι ανάγκες του παιδιού σε θρεπτικά 
συστατικά. Ο σίδηρος και ο ψευδάρ-
γυρος που περιέχονται στις τροφές 
είναι σημαντικά στοιχεία για τον ανα-
πτυσσόμενο οργανισμό του μωρού, 
και ειδικότερα για μωρά που έχουν 
έλλειψη σιδήρου λόγω προωρότη-
τας ή απώλεια αίματος στην περιγεν-
νητική περίοδο.

Η καλύτερη τροφή είναι αυτή που 
βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά στη 
φυσική της κατάσταση. Για αυτό, εί-
ναι προτιμότερο να μη δίνουμε πολύ 
επεξεργασμένα τρόφιμα όπως έτοι-
μες βρεφικές κρέμες ή ποτά χαμηλής 
θρεπτικής αξίας όπως τσάι ή αναψυ-
κτικά με ζάχαρη.

Πότε και πώς ξεκινάμε τις στερεές τροφές;

 Ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού 
(La Leche League International), σε 
συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας προσφέρει τις ακόλου-
θες οδηγίες για τη σωστή διατροφή 
του μωρού μετά την εισαγωγή των 
στερεών τροφών:
1. Ξεκινάμε όταν συμπληρωθεί ο 6ος 
μήνας με πολύ μικρή ποσότητα τρο-
φής (1/4 κουταλάκι του γλυκού για 
πρώτη δόση, 1/2 κ. γλ. για δεύτερη 
δόση κοκ, αυξάνοντας την ποσότητα 
καθώς το παιδί μεγαλώνει). Πολλές 
μητέρες συμφωνούν ότι το να πολ-
τοποιούν την τροφή είναι ένας απο-

τελεσματικός και ασφαλής τρόπος να 
ταΐσουν το μωρό τους, άλλες όμως 
έχουν παρατηρήσει ότι το μωρό προ-
τιμά να πιάνει μικρά μαλακά κομμάτια 
φρούτων ή βρασμένων λαχανικών 
και να πειραματίζεται, να παίζει μαζί 
τους, ή ακόμη και τα φέρνει μόνο 
του στο στόμα του και να τα τρώει! 
Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθού-
με την ανάπτυξη του μωρού μας για 
να διαπιστώσουμε αν είναι έτοιμο 
για αυτόν το νέο τρόπο ταΐσματος 
(πχ αν κάθεται μόνο του, αν μπορεί 
να καταπιεί την τροφή), και του δί-
νουμε την τροφή με τον ανάλογο 

τρόπο, λιωμένη ή πολτοποιημένη με 
κουτάλι, κομμένη σε κομματάκια, και 
το επιβλέπουμε στενά. Αν δούμε ότι 
το μωρό δεν είναι έτοιμο για στερεά 
τροφή, περιμένουμε λίγο καιρό και 
ξαναδοκιμάζουμε. Το μητρικό γάλα 
είναι υπέρ-επαρκές για αυτή την ηλι-
κία. 
2. Αυξάνουμε σταδιακά την πυκνότη-
τα και την ποικιλία της τροφής καθώς 
το παιδί μεγαλώνει, προσαρμόζοντάς 
την στις απαιτήσεις και τις ικανότητες 
του. 
3. Αυξάνουμε τον αριθμό των γευ-
μάτων καθώς το παιδί μεγαλώνει. Ο 
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κατάλληλος αριθμός των γευμάτων 
εξαρτάται από την περιεκτικότητα των 
τροφών σε ενέργεια καθώς επίσης 
και την ποσότητα που καταναλώνεται 
σε κάθε γεύμα.
4. Ταΐζουμε υπεύθυνα τα παιδιά μας:
• τα ταΐζουμε με ευαισθησία απέναντι 
στην πείνα τους και την αποστροφή 
τους προς την τροφή όταν χορτά-
σουν
• ξεκινούμε με πολύ μικρές ποσό-
τητες, αυξάνοντας σταδιακά την πο-
σότητα ανάλογα με την ανταπόκριση 
του μωρού. 
• τα ταΐζουμε αργά και υπομονετικά 

ενθαρρύνοντάς τα να φάνε, αλλά 
χωρίς να τα πιέζουμε (δεν τα μπου-
κώνουμε, ούτε τα πιέζουμε να κατα-
πιούν γρήγορα)
• πολλά μωρά, ειδικά μετά τους οχτώ 
μήνες, προτιμούν να πιάνουν μόνα 
τους το φαγητό τους με το χέρι και 
όχι να τα ταΐζουμε με το κουτάλι. Σε 
αυτή την περίπτωση, δίνουμε στο 
μωρό μικρά κομματάκια, το αφήνου-
με να πιάσει μόνο του την τροφή, και 
το επιβλέπουμε. Έτσι αναπτύσσει και 
κινητικές ικανότητες. 
• εάν αρνηθούν κάποια τρόφιμα, 
πειραματιζόμαστε με διαφορετικούς 

συνδυασμούς, γεύσεις, υφή και με-
θόδους ενθάρρυνσης

• Πάντοτε καθόμαστε μαζί τους 
όταν τρώνε. ΠΟΤΕ δεν αφήνουμε 
μόνο του ένα μωρό που προσπα-
θεί να φάει!

Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για 
την εισαγωγή των στερεών τροφών 
βασισμένο στις συστάσεις του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της 
Διεθνούς Ένωσης Πιστοποιημένων 
Συμβούλων Γαλουχίας και Μητρικού 
Θηλασμού είναι το παρακάτω:

 Ηλικία Είδος τροφής Υφή-πυκνότητα συχνότητα ποσότητα

 6-8 μηνών Τροφές πλούσιες  Χυλωμένες, πολτοποιημένες 2-3 φορές τη μέρα 2-3 κουταλιές  
  σε σίδηρο, λαχανικά,  ή ημι-στερεές τροφές  του γλυκού.
  φρούτα, κρέας, με κουτάλι Θηλάστε όσο Αυξήστε
  δημητριακά  συχνά θέλει σταδιακά στα  
    το μωρό σας 2/3 ενός μπωλ
     250ml σε κάθε
     γεύμα σύμφωνα με
     τις ανάγκες του μωρού

9 με 11 μηνών Δώστε μία ποικιλία Φαγητά πολτοποιημένα 3-4 φορές τη μέρα 3/4 ενός μπωλ
  υγιεινών τροφών με κουτάλι ή πιρούνι,   ή πιάτου 250ml
  που είναι πλούσια ή μικρά κομμάτια φαγητού Θηλάστε όσο περίπου, ή
  σε θρεπτικά που να μπορεί το παιδί συχνά θέλει όσο θέλει το μωρό
  συστατικά και εύκολα να πιάσει με τα δάχτυλα του το μωρό σας
  στην προετοιμασία και να τα φάει μόνο του
   
12 - 24 μηνών Το φαγητό   3-4 φορές τη μέρα Ένα γεμάτο μπωλ
  της οικογένειας    250ml ή αντίστοιχη
  με την ίδια υφή   Υγιεινά σνακ ανάμεσα ποσότητα σε πιάτο,
  και πυκνότητα, ή   από τα γεύματα ή όσο θέλει το παιδί
  σε μικρότερα      
  κομμάτια  Θηλάστε όσο συχνά
    θέλει το παιδί σας  
    (και εσείς!)

Αυτές είναι γενικές οδηγίες για όλα τα παιδιά. Το καθένα όμως έχει τις δικές 
του ανάγκες και προτιμήσεις. Όπως και με το θηλασμό, ο Διεθνής Σύνδεσμος 
Θηλασμού προτείνει να παρακολουθούμε το παιδί μας και να ικανοποιούμε 
τις δικές του ανάγκες σε ποσότητα και είδος τροφής. 
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P
 Το κάθε μωρό έχει διαφορετικές 
ανάγκες και προτιμήσεις. Υπάρχουν 
όμως κάποιοι κανόνες που ισχύουν 
για όλα τα παιδιά:
• Οι τροφές πρέπει να δοκιμάζονται 
μία κάθε φορά, και σε μικρή πο-
σότητα. Η κάθε τροφή δοκιμάζε-
ται για μια εβδομάδα πριν εισά-
γουμε δεύτερη, ώστε η μητέρα να 
μπορεί να καταλάβει αν υπάρξει 
κάποια αλλεργική αντίδραση στην 
συγκεκριμένη τροφή. (Οι αλλεργι-
κές αντιδράσεις μπορεί να περιλαμ-
βάνουν εξάνθημα, συγκαμένο ποπό, 
συριγμό στην αναπνοή, άσθμα, 

μπούκωμα και συμπτώματα κρυο-
λογήματος, κόκκινα μάτια που φα-
γουρίζουν, εκνευρισμό, ανησυχία, 
κολικούς, εμετό, διάρροια ή δυσκοι-
λιότητα, εντερικές διαταραχές).
• Τα αυγά, οι ξηροί καρποί (ιδιαί-
τερα τα φυστίκια), τα ψάρια και τα 
οστρακοειδή θέλουν μεγάλη προ-
σοχή.
• Οι αναμεμιγμένες τροφές που 
περιέχουν διάφορα αλλεργιογόνα 
δεν θα πρέπει να δίνονται αν δεν 
έχει πρώτα δοκιμαστεί ξεχωριστά 
το κάθε συστατικό χωρίς να έχει δι-
απιστωθεί κάποιο πρόβλημα.

Μην δώσετε στο μωρό σας:
• Δημητριακά που περιέχουν γλουτέ-
νη, όπως κριθάρι, σίκαλη, σιτάρι πριν 
τον 8ο-9ο μήνα
• Γαλακτοκομικά προϊόντα πριν τους 
12 μήνες
• Ψάρι πριν τους 12 μήνες 
• Εσπεριδοειδή πριν τους 12 μήνες
• Κρόκο πριν τους 9 και ασπράδι πριν 
τους 12 μήνες
• Μέλι πριν τους 12 μήνες
• Φυστίκια, ξηρούς καρπούς, και 
οστρακοειδή τουλάχιστον πριν τους 
36 μήνες

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις πιθανές αλλεργίες;

Πηγές: 
LLLI (2010) The Womanly Art of Breastfeeding
Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος, φυλλάδιο ‘Oι πρώτες στερεές τροφές’, από το πακέτο φυλλαδίων Μητρικός Θηλασμός 
http://www.llli.org/FAQ/firstfoods.html 
http://www.ilca.org, 2005 International Lactation Consultant Association
http://www.linkagesproject.org, Linkages. Academy for Educational Development.
http://nrc.uchsc.edu. National Health and Safety Standards, guidelines for out-of-home childcare programs. 2nd Ed.
http://www.who.int/child-adolescenthealth/publications, World Health Organization, Complementary feeding: Family foods for 
breastfed children. WHO/FCH/CAH/00.6. 
www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION/WHO_FCH_CAH_00.6.htm
http://www.aap.org, American Academy of Pediatrics. 2005. Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics. 115(2): 496-506.
http://www.aap.org, American Academy of Pediatrics. 1999. Ten Steps to Support Parent’s Choice to Breastfeed their Baby.

Η εισαγωγή στερεών τροφών είναι μια περίοδος εκμάθησης και πειραματισμού για το μωρό αλλά και για τη μητέρα, 
και μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 6 μήνες, ή και περισσότερο αν υπάρχει ιστορικό αλλεργιών στην οικογένεια. 
Όπως και με το θηλασμό, παρακολουθούμε τις ανάγκες και την ανάπτυξη του μωρού μας, και αφήνουμε σε αυτό την 
τελική απόφαση για το αν και πόσο θα φάει. Μπορεί να αργήσει, συγκριτικά με άλλα παιδιά, μπορεί να μας εκπλήξει 
ορμώντας στο φαγητό της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, το φαγητό μπορεί να είναι μια πηγή ευχαρίστησης, και το 
τάϊσμα διασκέδαση!

Καλή αρχή σε σας και στο μωρό σας!
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Η La Leche League παρέχει πληρο-
φορίες για το θηλασμό και υποστή-
ριξη στους γονείς για περισσότερα 
από 50 χρόνια. Υποστηρίζουμε την 
άποψη του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, του Υπουργείου Υγείας (Μ. 
Βρετανίας) και άλλων διακεκριμένων 
οργανισμών, ότι τα βρέφη θα πρέπει 
να θηλάζουν αποκλειστικά περίπου 
για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής 
τους, ώστε να επιτευχθεί ιδανική σω-
ματική και ψυχολογική ανάπτυξη και 
υγεία. Μετά από αυτό το χρονικό δι-
άστημα, προκειμένου να καλυφθούν 
οι αυξανόμενες διατροφικές τους 
ανάγκες, τα βρέφη θα πρέπει να λαμ-

βάνουν κατάλληλα συμπληρωματικά 
τρόφιμα, με ταυτόχρονη συνέχιση 
του θηλασμού. 
Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας εξέδωσε αυτές τις οδηγίες, είχε 
βασιστεί σε συστηματική ανασκόπη-
ση 3.000 μελετών που αφορούσαν 
τη βρεφική διατροφή. Το άρθρο που 
δημοσιεύθηκε στο British Medical 
Journal (BMJ), στις 14 Ιανουαρίου 
2011, στο οποίο υποστηρίζεται η 
άποψη ότι τα βρέφη χρειάζονται στε-
ρεές τροφές πριν τους 6 μήνες, δεν 
είναι μια νέα ερευνητική μελέτη ή μία 
συστηματική ανασκόπηση όλων των 
διαθέσιμων δεδομένων. Τρεις από 

τους τέσσερις συγγραφείς αυτού του 
άρθρου έχουν δηλώσει τη συνεργα-
σία τους με τη βιομηχανία βρεφικών 
τροφών.
Υπάρχουν σαφή επιστημονικά στοι-
χεία ότι ο θηλασμός προστατεύει 
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μα-
κροπρόθεσμα την υγεία των μητέρων 
και των μωρών. Μειώνει τον κίνδυ-
νο νοσημάτων του γαστρεντερικού 
και του αναπνευστικού συστήματος, 
των ώτων, του ουροποιητικού συ-
στήματος και ιδιαίτερα νοσημάτων 
που χρήζουν νοσοκομειακής περί-
θαλψης, ακόμα και σε ανεπτυγμένες 
χώρες όπως η Βρετανία. Ο κίνδυνος 

Οι ισχυρισμοί για οφέλη από την 
πρώιμη εισαγωγή στερεών τροφών στο 
διαιτολόγιο των μωρών αντικρούονται

Στις 13 Ιανουαρίου 2011 δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ) το άρθρο με τίτλο 
«Έξι μήνες αποκλειστικού θηλασμού: πόσο καλές είναι οι αποδείξεις;» απο τους συγγραφείς Fewtrell M, Wilson DC, 
Booth I και Lucas A (BMJ 2011;342:c5955). Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς υποτείθεται ότι ανασκοπούν τα επιστη-
μονικά δεδομένα και θέτουν το ερώτημα «μήπως ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί η οδηγία για αποκλειστικό θηλασμό 
τους 6 πρώτους μήνες της ζωής του βρέφους;», ή αλλιώς, μήπως θα έπρεπε να εισάγονται οι στερεές τροφές νωρίτερα 
απο τους 6 μήνες στο διαιτολόγιο των μωρών; (ολόκληρο το άρθρο μπορεί να βρει κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5955.full).
Το άρθρο αυτό πήρε μεγάλη δημοσιότητα, αναπαράχθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης και συζητήθηκε σε πολλούς 
κύκλους. Ταυτόχρονα όμως ξεσήκωσε και μεγάλη αντίδραση από τον επιστημονικό κόσμο. Κάποιες από τις απαντήσεις 
που αντικρούουν τους ισχυρισμούς του άρθρου έχουν δημοσιευθεί και στο ίδιο το περιοδικό (BMJ) και μπορεί κανείς 
να τις βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5955.full/reply#bmj_el_248086.
Μεταξύ των δημοσιευμένων αντιδράσεων είναι και η απάντηση της La Leche League Μεγάλης Βρετανίας (LLLGB), που 
συντάχθηκε από την Anna Burbidge, υπεύθυνη της LLLGB:

Η απάντηση της LLL Μεγάλης Βρετανίας στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο British 
Medical Journal (BMJ), τον Ιανουάριο 2011, στο οποίο αμφισβητείται η σύσταση για 
εισαγωγή στερεών τροφών στα μωρά στους 6 μήνες.

Από την Anna Burbidge, Chair, Council of Directors, εκ μέρους της La Leche League GB
(μτφρ: Νατάσσα Διάκου)
19.1.2011

επιμέλεια: Νατάσσα Διάκου, Σύμβουλος Θηλασμού, 
Θεσσαλονίκη Ομάδα 1, συνεργάτιδα της υπευθυνης για την επιστιμονική υποστήριξη των Συμβούλων Gabi Grupe

Διατροφή και συνταγές
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σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρ-
κίας στα παιδιά, καθώς και καρκίνου 
στις μητέρες μειώνεται, όπως επίσης 
η πιθανότητα επιλόχειας κατάθλιψης 
και παραμέλησης του βρέφους. Με 
το πρόσφατο πρόβλημα της γρίπης 
των χοίρων ο αποκλειστικός θηλα-
σμός μειώνει τον κίνδυνο δευτερο-
γενών μολύνσεων των μωρών, οι 
οποίες μπορεί να είναι αρκετά σοβα-
ρές ώστε να απαιτείται εισαγωγή στο 
νοσοκομείο.

Το άρθρο στο BMJ λέει ότι η 
καθυστέρηση εισαγωγής στερεών 
τροφών μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο σιδηροπενικής αναιμίας.

Το μητρικό γάλα παρέχει όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που 
χρειάζεται το μωρό για περίπου τους 
πρώτους 6 μήνες της ζωής του. Δεν 
υπάρχει πολύς σίδηρος στο μητρι-
κό γάλα γιατί δεν πρέπει να υπάρ-
χει. Αφομοιώνεται πολύ καλύτερα 
από το μωρό απ’ ότι ο σίδηρος που 
υπάρχει στο γάλα σε σκόνη, στα βρε-
φικά δημητριακά ή στα φαρμακευτικά 
συμπληρώματα διατροφής. Το μητρι-
κό γάλα περιέχει μια πρωτεΐνη που 
δεσμεύει τον επιπλέον σίδηρο στον 
οργανισμό του μωρού, γιατί η υπερ-
βολική ποσότητα σιδήρου οδηγεί 
σε υπέρμετρη ανάπτυξη βλαβερών 
μικροοργανισμών στο έντερό του, 
με πιθανό αποτέλεσμα διάρροια ή 
δυσκοιλιότητα ή ακόμα και μη φα-
νερή (μικροσκοπική) αιμορραγία. Τα 
μωρά που διατρέφονται με σκόνη 
γάλα ενδέχεται να συγκεντρώσουν 
υπερβολική ποσότητα σιδήρου στο 
έντερό τους, με τα επακόλουθα που 
προαναφέρθηκαν και με τελικό απο-
τέλεσμα τη μείωση των συνολικών 
αποθεμάτων τους σε σίδηρο.
Αν δώσουμε στο μωρό στερεές τρο-
φές προτού να είναι το ίδιο έτοιμο, 
τα αποθέματα σιδήρου στον ορ-
γανισμό του μπορεί να μειωθούν. 

Ορισμένα φρούτα και λαχανικά δε-
σμεύουν το σίδηρο πριν να προλά-
βει ο οργανισμός του μωρού να τον 
απορροφήσει. Τα τρόφιμα αυτά είναι 
συνήθως φτωχά σε σίδηρο και δί-

νοντάς τα πρόωρα στο μωρό, απλά 
αντικαθιστούμε την τέλεια τροφή με 
υποδεέστερες. 
Για να εξασφαλίζεται ότι το μωρό 
που θηλάζει έχει επαρκή εφόδια σε 
σίδηρο, είναι καλό οι γυναίκες να 
φροντίζουν τη διατροφή τους κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να 
ζητούν από το μαιευτήρα τους να μην 

κόβεται ο ομφάλιος λώρος πριν παύ-
σει να πάλλεται, καθώς με αυτόν τον 
τρόπο ενισχύονται τα αποθέματα του 
μωρού σε σίδηρο. 

Το άρθρο στο BMJ λέει ότι η 
καθυστέρηση εισαγωγής στερεών 
τροφών μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο εμφάνισης κοιλιοκάκης 
(δυσανεξίας στη γλουτένη).

Η κοιλιοκάκη σχετίζεται με την πρό-
ωρη εισαγωγή στη διατροφή του 
μωρού της γλουτένης, που βρίσκε-
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ται στα δημητριακά. Τα μέχρι τώρα 
διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με το 
χρόνο εισαγωγής της γλουτένης στη 
διατροφή του βρέφους δεν είναι 
επαρκή για να υποστηρίξουν οποια-
δήποτε σύσταση, ενώ μια μελέτη που 
προτείνει ότι αυτό πρέπει να γίνεται 
στους τέσσερις μήνες, θεωρείται από 
πολλούς ανακριβής. Υπάρχουν στοι-
χεία που δείχνουν ότι το να μη θηλά-
ζει ένα μωρό κατά την περίοδο που 
εισάγεται η γλουτένη στη διατροφή 
του, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης κοιλιοκάκης.

Το άρθρο λέει ότι η καθυστέρη-
ση εισαγωγής στερεών τροφών 
μπορεί να αυξήσει τις τροφικές 
αλλεργίες.

Ο οργανισμός του μωρού είναι σχε-
διασμένος να δεχτεί τις στερεές τρο-
φές όταν το μωρό έχει αναπτυχθεί 
τόσο ώστε να μπορεί να τις φάει 
μόνο του. Αν του τις δώσουμε πρό-
ωρα, θα τις σπρώξει έξω από το στό-
μα του για να προστατέψει το πεπτικό 
του σύστημα. Η La Leche League 
προτείνει οι μητέρες να ψάχνουν 
για ενδείξεις ότι το μωρό τους είναι 
έτοιμο για στερεές τροφές, όπως το 
να μπορεί να καθίσει, να πιάσει και 
να βάλει φαγητό στο στόμα του και 
να το μασά χωρίς να πνίγεται. Αυτό 
συνήθως γίνεται γύρω στους 6 μή-
νες. Ο πεπτικός σωλήνας του μωρού 
πρέπει να είναι ώριμος να δεχθεί τις 
στερεές τροφές, έτσι ώστε να μην 
επιτρέπει την είσοδο στα αλλεργιο-
γόνα. Αν δοθούν οι στερεές τροφές 
πρόωρα, οι αλλεργιογόνες ουσίες 
μπορεί να περάσουν από το τοίχωμα 
του εντέρου στην κυκλοφορία του 
αίματος και να παραχθούν αντισώμα-
τα, κάτι το οποίο μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση αλλεργιών 
όπως το έκζεμα.
Γύρω στους 6 μήνες το πεπτικό σύ-
στημα του μωρού αρχίζει να παράγει 

ένζυμα όμοια με αυτά των ενηλίκων, 
που είναι απαραίτητα για την πέψη 
των τροφών. Αν το μωρό λάβει στε-
ρεές τροφές χωρίς να μπορεί να τις 
πέψει κατάλληλα, μπορεί να εμφα-
νίσει πεπτικά προβλήματα, ενώ τα 
θρεπτικά συστατικά δεν θα αξιοποι-
ηθούν πλήρως.
Γίνονται μελέτες για το αν τα μωρά 
με επιβεβαιωμένο οικογενειακό ιστο-
ρικό αλλεργίας θα μπορούσαν να 
βοηθηθούν με την πρώιμη εισαγω-
γή ορισμένων τροφών. Ως κανό-
νας όμως ισχύει ότι τα περισσότερα 
μωρά έχουν μικρότερες πιθανότητες 
να παρουσιάσουν τροφική αλλεργία 
γύρω στους 6 μήνες.

Το άρθρο υποστηρίζει ότι η εισα-
γωγή νέων γεύσεων σε μικρότερη 
ηλικία μπορεί να αυξήσει την 
αποδοχή κατανάλωσης φυλλωδών 
πράσινων λαχανικών και να ευνο-
ήσει την υγιεινή διατροφή στην 
μετέπειτα ζωή.

Αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς 
υποθετικός. Το μητρικό γάλα προε-
τοιμάζει το μωρό για τα τρόφιμα της 
οικογένειας καθώς αλλάζει γεύση 
ανάλογα με τη διατροφή της μητέρας 
και έτσι εκθέτει το μωρό σε ποικιλία 
γεύσεων από την πρώτη μέρα της 
ζωής του. Στην πραγματικότητα οι 
έρευνες δείχνουν ότι τα μωρά που 
τρέφονται με γάλα σε σκόνη δεν δέ-
χονται νέες γεύσεις το ίδιο πρόθυ-
μα όσο τα μωρά που θηλάζουν. Το 
τι θα προτιμήσει το μωρό να τρώει 
θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγο-
ντες και θα αλλάζει καθώς μεγαλώ-
νει. Πολλές μητέρες διαπίστωσαν ότι 
όταν πίεσαν το μωρό τους να φάει 
κάτι για το οποίο έδειχνε ιδιαίτερη 
αποστροφή, αυτό του προκάλεσε 
κάποια αντίδραση (όπως αλλεργία). 
Αυτό δείχνει ότι πιθανόν τα μωρά εν-
στικτωδώς ξέρουν τι πρέπει να αρνη-
θούν να φάνε. Αν τους προσφερθεί 

ποικιλία υγιεινών τροφών, τα μωρά 
έχουν την τάση να φάνε ότι χρειάζο-
νται.

Το άρθρο λέει ότι η καθυστέρηση 
εισαγωγής στερεών τροφών 
μπορεί να συνδέεται με την 
παχυσαρκία.

Αυτό έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με 
τις έρευνες που δείχνουν ότι η πρώ-
ιμη εισαγωγή, ιδιαίτερα τροφών που 
περιέχουν ζάχαρη είναι σημαντικός 
παράγοντας πίσω από την επιδημία 
παχυσαρκίας και μπορεί να οδηγή-
σει σε υπερβολικό τάισμα των μω-
ρών. Ο θηλασμός βοηθά το μωρό 
να ρυθμίσει μόνο του την όρεξή του 
και έτσι όταν αρχίσει τις στερεές τρο-
φές μπορεί καλύτερα να αποφύγει το 
υπερβολικό φαγητό.
Η La Leche League της Βρετανίας 
γνωρίζει ότι οι γυναίκες δέχονται 
αντικρουόμενες πληροφορίες και 
συμβουλές πάνω σε πολλά ζητήματα 
της φροντίδας των παιδιών και ότι 
αυτό το άρθρο προκάλεσε ανησυ-
χία και σύγχυση στους γονείς, που 
αναρωτιούνται τι είναι καλύτερο να 
κάνουν για τα παιδιά τους. Κάθε παιδί 
έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυ-
ξης και οι γονείς είναι οι πιο κατάλλη-
λοι να εντοπίσουν τα σημάδια ότι το 
μωρό τους ίσως είναι έτοιμο για στε-
ρεές τροφές, γύρω στους 6 μήνες.
Παρ’ όλο που αναγνωρίζουμε ότι 
είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται 
ότι οι συστάσεις μας βασίζονται στα 
καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία και ότι 
ελέγχονται τακτικά, συνεχίζουμε να 
πιστεύουμε ότι ο μητρικός θηλασμός 
παρέχει όλα όσα έχει ανάγκη ένα 
μωρό μέχρι περίπου την ηλικία των 6 
μηνών και το ότι δεν είναι ωφέλιμο 
να εισάγονται στερεές τροφές πριν 
το μωρό είναι έτοιμο.

Anna Burbidge
La Leche League GB
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Ρωτάτε - απαντάμε Yπεύθυνη στήλης: Κατερίνα Μιχαηλίδου, Σύμβουλος Θηλασμού, Ομάδα 

Νοτιοδυτικής Αττικής, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού 

και Γαλουχίας IBCLC, katerinamich@gmail.com

Ερώτηση: Πως μπορώ να ξέρω αν 
to νοσοκομείο όπου πρόκειται να 
γεννήσω προσφέρει υποστήριξη στο 
θηλασμό; Υπάρχουν κάποιες προδια-
γραφές, και ποιες είναι αυτές;

Απάντηση: Θα συμφωνήσετε μαζί 
μου ότι κάθε γυναίκα που ετοιμάζεται 
να γεννήσει το μωρό της έχει ανά-
γκη, σε αυτήν την σημαντική στιγμή 
της ζωής της, να αισθάνεται ασφα-
λές και υποστηρικτικό το περιβάλλον 
ώστε να βοηθηθεί όχι μόνο κατά τον 
τοκετό, αλλά και στην ολοκλήρωση 
της φυσικής συνέχειας του κύκλου 
σύλληψη-εγκυμοσύνη-τοκετός-
θηλασμός. Στα ελληνικά μαιευτήρια 
η ενημέρωση και η υποστήριξη γαι 
το θηλασμό ήταν μέχρι πρόσφατα 
μάλλον πλημμελής. Όμως είναι γεγο-

νός ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται 
κάποιες αλλαγές: ακούμε πολύ πιο 
συχνά ότι τα μαιευτήρια (ιδιωτικά η 
δημόσια) δηλώνουν ότι είναι Φιλι-
κά Προς τα Βρέφη και τον Μητρικό 
Θηλασμό, διοργανώνουν σεμινάρια 
προς ενημέρωση των μητέρων, δη-
μοσιεύουν έντυπο υλικό κοκ.

Είναι όμως αυτό αρκετό; Τηρούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για να θεω-
ρηθεί ότι πράγματι υποστηρίζουν το 
μητρικό θηλασμό, και ότι είναι όντως 
«φιλικά προς τα βρέφη;»

Πριν από αρκετά χρόνια συστάθηκε 
η πρωτοβουλία «Νοσοκομείο Φιλι-
κό Προς τα Βρέφη» (Baby-Friendly 
Initiative), με σκοπό να υπάρχει ένα 
περιβάλλον που να ικανοποιεί τη βα-

σική ανάγκη του μωρού να είναι μαζί 
με τη μητέρα του, και να υποστηρίζε-
ται ο μητρικός θηλασμός.
Ας δούμε τα σχετικά στοιχεία: τι ακρι-
βώς είναι αυτός ο θεσμός, πότε και 
πως ξεκίνησε, και εάν υπάρχει κάποιο 
φιλικό προς τα βρέφη μαιευτήριο 
στην χώρα μας.

Η Πρωτοβουλία «Νοσοκομεία 
Φιλικά προς τα Βρέφη» 
Στη Συνάντηση Κορυφής για το Παιδί 
του 1990, οι εκπρόσωποι όλων των 
κρατών του κόσμου δεσμεύτηκαν να 
δραστηριοποιηθούν ενάντια στην 
τάση να αποφεύγεται ο μητρικός 
θηλασμός και να υποκαθίσταται από 
βρεφικό γάλα του εμπορίου. Ανα-
γνωρίζοντας την αξία του μητρικού 
θηλασμού, η UNICEF και ο Παγκό-
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σμιος Οργανισμός Υγείας καθιέρω-
σαν την πρωτοβουλία Νοσοκομεία 
Φιλικά προς τα Βρέφη.

Η UNICEF και η Παγκόσμια Ορ-
γάνωση Υγείας έχουν ορίσει δέκα 
προϋποθέσεις για να θεωρηθεί 
ένα Νοσοκομείο «Φιλικό προς τα 
Βρέφη»: 
 1.  Ύπαρξη γραπτής πολιτικής για το 

θηλασμό και τακτική ενημέρωση 
του προσωπικού υγείας 

 2.  Εκπαίδευση όλου του προσω-
πικού υγείας στις απαραίτητες 
δεξιότητες για την εφαρμογή 
αυτής της πολιτικής. 

 3.  Πληροφόρηση όλων των εγκύ-
ων για τα οφέλη και το χειρισμό 
του θηλασμού. 

 4.  Παροχή βοήθειας προς τις μητέ-
ρες για να ξεκινήσουν το θηλα-
σμό μισή ώρα μετά τη γέννηση. 

 5.  Επίδειξη στις μητέρες για το πώς 
να θηλάζουν και πώς να διατη-
ρηθεί η διατροφή των βρεφών 
με μητρικό γάλα ακόμη κι αν θα 
έπρεπε να αποχωρισθούν τη μη-
τέρα τους. 

 6.  Να μη δίνεται στα νεογέννητα 
καμιά άλλη τροφή ή υγρό παρά 
μόνο μητρικό γάλα, εκτός κι αν 
επιβάλλεται να γίνει διαφορετικά 
για ιατρικούς λόγους. 

 7.  Διευκόλυνση της πρακτικής 
«rooming in», δηλαδή να επι-
τρέπεται να παραμένει η μητέρα 
μαζί με το μωρό της 24 ώρες την 
ημέρα. 

 8.  Ενθάρρυνση του θηλασμού 
όταν το μωρό το αποζητά. 

 9.  Όχι πιπίλες ή άλλα αντικείμενα 
για το στόμα όταν το μωρό θη-
λάζει. 

 10.  Ενδυνάμωση και δημιουργία 
ομάδων υποστήριξης του θη-
λασμού στις οποίες θα απευ-
θύνονται οι μητέρες όταν φεύ-
γουν από το νοσοκομείο ή την 
κλινική. 

Από το 1991 που ξεκίνησε η πρω-
τοβουλία αυτή, περισσότερα από 
20.000 νοσοκομεία σε 152 χώρες 
σε όλο τον κόσμο έχουν χαρακτη-
ρισθεί ως «Νοσοκομεία Φιλικά προς 
τα Βρέφη».
Στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει κα-
νένα τέτοιο νοσοκομείο. Ωστόσο 
έχουν γίνει προσπάθειες  προς αυτή 
την κατεύθυνση: πχ τα μαιευτήρια Ατ-
τικόν, Λητώ, Έλενα έχουν εφαρμόσει 
ορισμένα από αυτά τα βήματα, σε μερι-
κά περιφερειακά νοσοκομεία το μωρό 
παραμένει μαζί με τη μητέρα σχεδόν 
όλο το 24ωρο, κάποια διανέμουν τα 
προγράμματα του Συνδέσμου Θηλα-
σμού, και το Κέντρο Φυσικού Τοκε-
τού της Ευτοκίας στο μαιευτήριο Νίκη 
εφαρμόζει και τα δέκα βήματα. Βέβαια 
στα περισσότερα μεγάλα ιδιωτικά μαι-
ευτήρια δεν ενθαρρύνεται πρακτικά ο 
θηλασμός και το μωρό πηγαίνει στη 
μητέρα βάσει προγράμματος.

Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν 
οι μητέρες στην περίπτωση που το 
μαιευτήριο δεν είναι χαρακτηρισμέ-
νο «φιλικό προς τα βρέφη»;
Η μέλλουσα μητέρα μπορεί να ρω-
τήσει αν το νοσοκομείο τηρεί αυτές 
τις προϋποθέσεις. Αν δεν το κάνει, 
μπορεί με δική της πρωτοβουλία, να 
απαιτήσει αποκλειστικό θηλασμό, 
συγκατοίκηση (rooming-in) με το 
μωρό, να το θηλάζει όταν το ζητά, 
να μην του δίνει συμπλήρωμα εκτός 
αν υπάρχει συγκεκριμένος ιατρικός 
λόγος, και να αποφύγει πλήρως την 
πιπίλα τις πρώτες μέρες της ζωής του 
μωρού. 
Μπορεί επίσης να ενημερωθεί για το 
θηλασμό κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης πηγαίνοντας στις συναντή-
σεις του Συνδέσμου Θηλασμού, και 
να συνεχίσει να επικοινωνεί με τις 
Συμβούλους και μετά τη γέννα, ακό-
μη και αν το νοσοκομείο δεν παρα-
πέμπει στην οργάνωση της La Leche 
League-Σύνδεσμος Θηλασμού!


