
Το μητρικό γάλα δίνει στο μωρό 
συνεχή ενεργό προστασία από τις λοιμώ-
ξεις, όταν το σώμα του δεν μπορεί ακόμα 
να προστατευτεί από μόνο του, περιέχει 
στη σωστή αναλογία, όλη την ενέργεια, 
τα διατροφικά στοιχεία και το νερό που 
χρειάζεται στους έξι πρώτους μήνες 
της ζωής του και είναι πιο εύπεπτο από 
οποιοδήποτε άλλο γάλα ή τροφή. Είναι 
δωρεάν και διαρκώς διαθέσιμο, καθώς 
παράγεται την ώρα του θηλασμού (το 
στήθος δεν είναι «αποθήκη» γάλακτος), 
είναι πάντα αποστειρωμένο, ακόμα κι αν 
η μητέρα ζει σε κακές συνθήκες υγιεινής, 
δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια για την 
παραγωγή του και έχει μηδενικό οικολο-
γικό αποτύπωμα. 

Τα παιδιά που θηλάζουν έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να μην γίνουν 
ποτέ παχύσαρκα, να έχουν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και να αναπτύξουν 
συναισθηματική νοημοσύνη και υγιείς 
διαπροσωπικές σχέσεις στην ενήλικη 
ζωή τους.  Συγχρόνως, οι μητέρες  που 
θηλάζουν φαίνεται να έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του 
μαστού, απολαμβάνουν ένα μοναδι-
κό αίσθημα αλληλεξάρτησης με το 
μωρό τους, ανακτούν γρηγορότερα και 

χωρίς μεγάλη διαιτητική προσπάθεια τη 
φιγούρα που είχαν πριν την εγκυμοσύνη 
τους, ενώ η μήτρα και το στήθος τους 
επανέρχονται ομαλά και χωρίς επιπλοκές 
στην προ-εγκυμοσύνης κατάσταση. 

Το υποκατάστατο μητρικού 
γάλακτος σε σκόνη, αντίθετα, είναι 
δύσπεπτο, συχνά ευθύνεται για κολικούς 
και δυσκοιλιότητα και όχι σπάνια για 
αλλεργίες στα βρέφη που το κατανα-
λώνουν. Επιπλέον, πιθανολογείται ότι 
προκαλεί μια μορφή επίκτητης ανοσοα-
νεπάρκειας, δεν φαίνεται να συμβάλλει 
εξ ίσου στην δημιουργία και  ενδυνάμω-
ση του συναισθηματικού δεσμού μητέρας 
και παιδιού και δεν είναι αποστειρωμένο. 
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός 
ότι   κάθε χρόνο ανακαλούνται και 
αποσύρονται από την αγορά αρκετές 
παρτίδες από όλες τις εταιρίες, λόγω 
επικίνδυνων προσμίξεων στη σύνθεσή 
του. Το υποκατάστατο γάλακτος έχει, 
ακόμη, σημαντικό οικολογικό αποτύπω-
μα, καθώς η παραγωγή και διανομή του 
συνδέεται άμεσα, εξαιτίας των ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων, με την αύξηση 
των αέριων ρύπων  που συντελούν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
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μητέρες που θηλάζουν θωρακίζονται απέναντι στον καρκίνο του μαστού
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οι οικολογοι 
Πραςινοι, 
αναγνώριζοντασ το 
Μητρικο θηλασΜο ώσ 
δικαιωμα του παιδιου 
και τησ Μητερασ, 
διεκδικουΜε Μεσα απο 
Μια σειρα αιτηΜατών 
πληρεστερη 
ενηΜερώση, 
ελευθερια επιλογησ 
και τη δηΜιουργια 
καταλληλών δοΜών 
στηριξησ τησ 
αποφασησ τησ Μητερασ 
να θηλασει. 
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μΕλος ΤοΥ ΕΥρωΠαΪκοΥ ΠραςινοΥ κομμαΤος



Στην ελληνική κοινωνία των δεκαετιών 60-90, όπου η υπερ-
κατανάλωση έγινε δείκτης «ποιότητας ζωής», ο μητρικός θηλασμός 
αντιμετωπίστηκε ως περιττός και ξεπερασμένος  με το επιχείρημα 
ότι είναι εχθρός της γυναικείας ομορφιάς και χειραφέτησης, της 
κοινωνικής προόδου, μέχρι και της υγιούς ψυχικής ανάπτυξης του 
παιδιού(!).  Μητέρα και βρέφος χειραγωγήθηκαν χάριν του κέρδους 
όσων εμπλέκονται στην παραγωγή, διανομή και διαφήμιση του 
τεχνητού γάλακτος. Ο απογαλακτισμός και η αντικατάσταση του μητρι-
κού γάλακτος με υποκατάστατο εισχώρησε σε ιδιωτικές και δημόσιες 
μαιευτικές κλινικές, στερώντας από μητέρες και βρέφη   μια σχέση 
που συντελεί στην ωρίμανση του νευρικού και μυϊκού συστήματος και 
στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ισορροπία. 

Σήμερα, παρά το γεγονός ότι η επίσημη επιστημονική κοινό-
τητα, η Unicef, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα αρμόδια 
υπουργεία σε όλες τις χώρες τάσσονται κάθετα υπέρ του μητρικού 
θηλασμού, παρ’ ότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το Διεθνή Κώδικα 
Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος, που πρακτι-
κά δεν επιτρέπει την διαφήμιση υποκατάστατων σε υγιή βρέφη 
και μητέρες,  επιβιώνουν  τόσο πρακτικές και στερεότυπα που 
αποθαρρύνουν τον μητρικό θηλασμό, όσο και  μύθοι που στρέφουν 
την μητέρα σε πρόωρο απογαλακτισμό. Η ισχυρή και μεθοδευμένη 
αναπαραγωγή των μύθων αυτών δημιουργεί τον ιστό που εμπλέκει 
την μητέρα στην αποδοχή του υποκατάστατου, όπως έχει αναδειχθεί 
και με έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες που είχαν υποστεί 
αυτού του είδους την προπαγάνδα. Οι έννοιες «νερουλό», «αδύ-
ναμο», «όχι αρκετό» γάλα, «μικροβιακά φορτισμένο πρωτόγαλα», 
«ανάγκη συμπληρώματος θρεπτικών στοιχείων» υποβάλλουν στην 
αποδοχή της έννοιας του «άχρηστου μητρικού γάλακτος» που σε 
μια σύγχρονη κοινωνία δεν έχει πια θέση. 

Η πρακτική της απομόνωσης της μητέρας από το νεογνό, χωρίς 
να είναι ιατρικά επιβεβλημένο, καθώς και της  χορήγησης συνθετικού 
γάλακτος, κάποιες φορές ακόμα και εν αγνοία της μητέρας στις 
μαιευτικές κλινικές, τα «συσκευασμένα δώρα γάλακτος» κατά την 
αποχώρηση από την κλινική, η συχνή ανυπαρξία ειδικά εκπαιδευμέ-
νου προσωπικού, η έμμεση και η άμεση διαφήμιση υποκατάστατου 
γάλακτος, η συχνή συνταγογράφηση μάρκας γάλακτος από το 
γιατρό κατά την αποχώρηση, η συνταγή του παιδιάτρου για 
προγραμματισμένα γεύματα ανά 3/4ωρο, αλλά και η δυσμενής 
αντιμετώπιση της θηλάζουσας μητέρας από τον οικογενειακό, κοι-
νωνικό και εργασιακό της περίγυρο, περιορίζουν τις συνθήκες, κάτω 
από τις οποίες μια μητέρα θα επιλέξει να θηλάσει ολοκληρωμένα και 
αποτελεσματικά το μωρό της. Δηλαδή να το θηλάσει αποκλειστικά 
με δικό της γάλα για έξι μήνες, όποτε το μωρό το επιθυμεί, χωρίς 
συμπλήρωμα ή ωράριο, χωρίς να χρειάζεται να απομονώνεται από 
την κοινωνική και οικογενειακή της ζωή και μετά τους πρώτους 
έξι μήνες, να συνεχίσει το θηλασμό προσθέτοντας σταδιακά άλλες 
τροφές στην διατροφή του, εκτός από συνθετικό γάλα. 

Τα κοινωνικά στερεότυπα που επικρατούν, η  άποψη ότι η εγκυμο-
σύνη και η γαλουχία είναι σύντομες εξαιρέσεις στη συνεχή «κανονική» 
φυσιολογία του γυναικείου σώματος, αλλά και η ύπαρξη «εχθρικών» 
προς το θηλασμό συζύγων, μητέρων, πεθερών, παιδιάτρων, μαιευτή-
ρων, μαιών και λοιπών «ειδικών» που διαρκώς επιτηρούν, διορθώνουν 
και συμβουλεύουν τη νέα μητέρα, την κάνουν να αποσιωπά και να 
μην διεκδικεί το σωματικό κόπο και την ευχαρίστηση που νιώθει στη 
συμβιωτική σχέση της με το μωρό της. Η απαξίωση, άλλωστε, της 
ανθρώπινης προσπάθειας σε κάθε μορφή της βρίσκεται στη βάση 
της αυξανόμενης  παραγωγής όλο και πιο άχρηστων προϊόντων που 
καταναλώνονται ασκόπως και αδιαλείπτως. 

να ΕφαρμοςΤΕι ςΤην Πραξη ο εγκεκριμένος και επισήμως υιοθετημένος από 
τη χώρα μας Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος, 
ο οποίος ορίζει διαφημιστικούς κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύ-
σουν τα βρέφη (είτε θηλάζουν είτε όχι), τους γονείς (ή οποιονδήποτε φροντίζει ένα 
βρέφος) και το υγειονομικό προσωπικό που φροντίζει βρέφη.

να ΕκΠονηθΕι γραΠΤη ΠολιΤικη ΤοΥ ΥΠοΥργΕιοΥ ΥγΕιας για το Μητρικό 
θηλασμό και να οργανώνεται τακτική εκπαίδευση όλου του προσωπικού υγείας 
[μαιών, παιδιάτρων, γυναικολόγων κτλ] για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής

να ΥΠαρχΕι ΕνημΕρωςη ολων Των ΕγκΥων για τα οφέλη και τους τρόπους 
διαχείρισης του θηλασμού και παροχή βοήθειας προς τις μητέρες, για να ξεκινήσουν 
το θηλασμό αμέσως μετά τη γέννηση

να θΕςμοθΕΤηθΕι το επάγγελμα της βοηθού μητρότητας 

να αΠαγορΕΥθΕι η χορηγηςη στα μαιευτήρια οποιασδήποτε άλλης τροφής ή 
υγρού στα νεογέννητα παρά μόνο μητρικού γάλακτος, εκτός κι αν επιβάλλεται να 
γίνει διαφορετικά για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους

να ΕφαρμοςΤΕι ΕκΤΕνως ςΕ ολΕς Τις μαιΕΥΤικΕς κλινικΕς, δημόσιες και 
ιδιωτικές, η πρακτική “rooming in”, δηλαδή να επιτρέπεται να παραμένει η μητέρα 
μαζί με το μωρό της 24 ώρες την ημέρα 

να λΕιΤοΥργΕι η ΠΕριοδος Παραμονης ςΤο μαιΕΥΤηριο ως ευκαιρία 
«εκπαίδευσης» στο θηλασμό, τόσο για τη μητέρα όσο και για το βρέφος

να θΕςΠιςΤοΥν ΠΕιθαρχικΕς και ΠοινικΕς κΥρωςΕις για τους επαγγελμα-
τίες υγείας και τους ιδιοκτήτες κλινικών που διαφημίζουν, χορηγούν, ή προάγουν με 
οποιονδήποτε τρόπο το υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, εκτός αν υπάρχει ειδική 
αιτιολόγηση για το αντίθετο.

να ΠαραΠΕμΠονΤαι οι μηΤΕρΕς κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο ή την 
κλινική σε υπηρεσίες  ή ομάδες υποστήριξης του θηλασμού.

να ΕΠιΤρΕΠΕΤαι δια νομοΥ ο θηλαςμος στους δημόσιους χώρους, τους 
χώρους εστίασης, αναψυχής, και τους χώρους εργασίας.

να ΠροςαρμοςΤοΥν καΤαλληλα οι αδΕιΕς μηΤροΤηΤας και άδειες θηλα-
σμού ώστε να είναι δυνατός [και παράλληλα να προάγεται] ο θηλασμός

να διαΠαιδαγωγηθΕι η Ελληνικη κοινωνια, μέσω ενημερωτικών μηνυμά-
των, αλλά και μέσα στις εκπαιδευτικές δομές, στην αποδοχή και την επιδοκιμασία 
του μητρικού θηλασμού και να αποσυνδεθεί το στήθος της θηλάζουσας μητέρας 
από οποιαδήποτε σεξιστική αναφορά.

οι οικολογοι Πραςινοι, 
Με σκοπο την δηΜιουργια 
τών κοινώνικών, νοΜικών 
και πολιτικών συνθηκών 
που θα επιτρεψουν την 
οΥςιαςΤικη αςκηςη του 
δικαιώΜατοσ στο θηλασΜο,

η κατασταση 
ςημΕρα

παραβασεισ και
ςΤΕρΕοΤΥΠα

Kaτά τις 
δεκαετίες 
‘60-’90 μητέρα 
και βρέφος 
χειραγωγήθη-
καν χάριν του 
κέρδους όσων 
εμπλέκονται 
στην παραγω-
γή, διανομή 
και διαφήμιση 
του τεχνητού 
γάλακτος.

Ο απογα-λακτισμός και η αντικατάσταση του μητρικού γάλακτος με υποκατάστατο αποξε-νώνει μητέρες και βρέφη.

Ο θηλασμός, 
όμως, είναι 
δικαίωμα τόσο 
του παιδιού, 
όσο και της 
μητέρας. Αυτό 
σημαίνει ότι, 
αν και εφόσον 
θέλει μια γυ-
ναίκα, πρέπει 
να μπορεί να 
θηλάσει. Για 
να ασκήσει, 
ωστόσο, αυτό 
το δικαίωμά 
της, η μητέρα 
πρέπει να είναι 
ενήμερη, ελεύ-
θερη και υπεύ-
θυνη για την 
επιλογή της και 
να υπάρχουν 
οι κατάλληλες 
δομές στήριξης 
της απόφασής 
της. 

διΕκδικοΥμΕ:


