Η γλώσσα που ευνοεί τα μπουκάλια
Η αιήζεηα είλαη πσο ν κεηξηθόο ζειαζκόο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ από ην
θπζηνινγηθό. Η ηερλεηή δηαηξνθή ελόο βξέθνπο κε κπνπθάιη δελ είλαη νύηε ην ίδην κε ην
κεηξηθό ζειαζκό νύηε θαιύηεξε, αιιά αλεπαξθήο, αηειήο θαη θαηώηεξε. Απηέο νη ιέμεηο είλαη
δύζθνιεο, αιιά ρξεηάδεηαη λα εηπσζνύλ.
Έλαο παηδίαηξνο ιέεη: ‘έρεηο κηα θαιή επθαηξία λα πξνζθέξεηο ζην παηδί ζνπ ην
θαιύηεξν δπλαηό μεθίλεκα ζηε δσή, κέζα από ην εηδηθό δέζηκν ηνπ ζειαζκνύ. Τα εθπιεθηηθά
ηνπ πιενλεθηήκαηα γηα ζέλα θαη ην κσξό ζνπ ζα δηαξθέζνπλ κηα δσή’. Καη ε κεηέξα δίλεη
κπνπθάιη. Γηαηί;
Γηαηί έσο έλα βαζκό απηέο νη εθθξάζεηο ζα κπνξνύζαλ λα πξνέξρνληαη από έλα
δηαθεκηζηηθό θπιιάδην βξεθηθνύ γάιαθηνο. Όηαλ ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη
ππνζηεξηθηέο ηνπ ζειαζκνύ δε δηαθέξεη από εθείλε ησλ γαιαθηνβηνκεραληώλ, κάιινλ νη
πξώηνη θάλνπλ ράξε ζηηο δεύηεξεο.
Αλαιπηηθόηεξα:
Το καλύηερο δσναηό, ηο ιδεώδες, ηο ηέλειο.
Δίζηε νη ‘θαιύηεξνη δπλαηνί’ γνλείο; Δίλαη ε δσή ζαο ζην ζπίηη ‘ηδεώδεο’; Φηηάρλεηε
ζπλερώο ‘ηέιεηα’ γεύκαηα; Φπζηθά θαη όρη. Απηά είλαη ζαπκαζηνί ζηόρνη, όρη ηα ειάρηζηα
ζηάληαξ. Αο ην εθθξάζνπκε αλάπνδα: Δίζηε αλεπαξθείο γνλείο; Δίλαη ε δσή ζαο ζην ζπίηη κε
νκαιή; Φηηάρλεηε άζιηα θαγεηά; Ούπο, ηώξα πνλάεη! Μπνξεί λα κελ έρεηε απαίηεζε λα είζηε
πνιύ πάλσ από ην θπζηνινγηθό, αιιά κε βεβαηόηεηα δε ζέιεηε λα είζαζηε θαηώηεξνη ηνπ
θπζηνινγηθνύ.
Όηαλ ν παηδίαηξνο ιέεη όηη ν ζειαζκόο είλαη ν θαιύηεξνο δπλαηόο ηξόπνο ζξέςεο γηα
ηα κσξά γηαηί παξέρεη ηελ ηδαληθή δηαηξνθή, ε ινγηθή, απηόκαηε απάληεζε είλαη ‘Δ, θαη;’. Η
δηθή καο εκπεηξία κάο ιέεη όηη ηα ηδαληθά πξάγκαηα δελ καο είλαη θαη απαξαίηεηα. Ο κέζνο
όξνο είλαη εληάμεη θαη κηα ηέηνηα γιώζζα ηείλεη λα ππνλνεί όηη ην μέλν βξεθηθό γάια είλαη
θπζηνινγηθό, ζην κέζν όξν, αζθαιέο θαη επαξθέο. Η αιήζεηα είλαη πσο ν κεηξηθόο ζειαζκόο
δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ από ην θπζηνινγηθό. Η ηερλεηή δηαηξνθή ελόο βξέθνπο κε
κπνπθάιη δελ είλαη νύηε ην ίδην κε ην κεηξηθό ζειαζκό νύηε θαιύηεξε, αιιά αλεπαξθήο,
αηειήο θαη θαηώηεξε. Απηέο νη ιέμεηο είλαη δύζθνιεο, αιιά ρξεηάδεηαη λα εηπσζνύλ.
Πλεονεκηήμαηα ηοσ θηλαζμού.
Όηαλ κηιάκε γηα πιενλεθηήκαηα – ηε ‘ρακειόηεξε’ πηζαλόηεηα γηα θαξθίλν, ην
‘κεησκέλν’ θίλδπλν γηα αιιεξγίεο, ην ‘εληζρπκέλν’ δέζηκν ηεο κεηέξαο κε ην παηδί, ην
‘ηζρπξόηεξν’ ζύζηεκα άκπλαο – εληζρύνπκε ηε δηαηξνθή κε κπνπθάιη σο ην απνδερόκελν
κέηξν ηνπ θπζηνινγηθνύ.
Δπεηδή ν κεηξηθόο ζειαζκόο είλαη ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, ηα κσξά πνπ ζειάδνπλ
δελ είλαη πην ‘πγηή’ αιιά ηα κσξά πνπ παίξλνπλ κπνπθάιη πην ζπρλά θαη πην ζνβαξά
άξξσζηα. Τα κσξά πνπ ζειάδνπλ δε ‘κπξίδνπλ θαιύηεξα’ αιιά ηα κσξά πνπ παίξλνπλ

κπνπθάιη κπξίδνπλ άζρεκα θαη δπζάξεζηα. Τα κσξά πνπ ζειάδνπλ δελ παζαίλνπλ ιηγόηεξεο
αιιεξγίεο αιιά ηα κσξά πνπ παίξλνπλ κπνπθάιη παζαίλνπλ πεξηζζόηεξεο αιιεξγίεο. Τα
κσξά πνπ ζειάδνπλ δελ είλαη πην πξνζηαηεπκέλα από ινηκώμεηο αιιά ηα κσξά πνπ
παίξλνπλ κπνπθάιη θηλδπλεύνπλ λα λνζειεπηνύλ ζην λνζνθνκείν κε πην ζπρλέο θαη πην
βαξηέο ινηκώμεηο.
Όηαλ νη παηδίαηξνη απνηπγράλνπλ λα αξζξώζνπλ αληίινγν ζηνλ ηξόπν πνπ ηα κέζα
ελεκέξσζεο θαη νη εηαηξίεο βξεθηθώλ γαιάησλ ρξεζηκνπνηνύλ ‘αληίζηξνθε’ θξαζενινγία,
όηαλ δελ πεξηγξάθνπλ ηνπο θηλδύλνπο ηεο ηερλεηήο δηαηξνθήο γηα ηα κσξά, θξύβνπλ από ηε
κεηέξα θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηεο ρξεηαζηνύλ ώζηε λα πάξεη ζσζηέο απνθάζεηο. Μηα
κεηέξα πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζην ζειαζκό δε ζα ην πνιεκήζεη θαη πνιύ αλ ν ζηόρνο
είλαη απιά λα πεηύρεη έλα ‘ζπέζηαι κπόλνπο’. Αληίζεηα ζα ηξέμεη λα βξεη θαηάιιειε βνήζεηα
αλ μέξεη πόζα πξάγκαηα δηαθεδεύνληαη γηα απηήλ θαη ην παηδί ηεο αλ απηό θαηαιήμεη ζην
κπνπθάιη. Μηα άιιε κακά δε ζα έδηλε βξεθηθό γάια έηζη ‘γηα λα ζπλεζίζεη ην κηθξό ην
κπνπθάιη’, αλ ήμεξε όηη ην πεξηερόκελν ηνπ κπνπθαιηνύ πξνθαιεί θαθό.
Πνπζελά δελ είλαη ε παξαπιάλεζε επθνιίαο γηα ηελ νκαιόηεηα ηεο δηαηξνθήο κε
κπνπθάιη πην πξνζεθηηθά δηαζπαξκέλε ζηελ θνηλή πεπνίζεζε από ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε
λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο. Αλ ξσηήζεηε δέθα παηδηάηξνπο γηα ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην
θάπληζκα ηεο κεηέξαο θαη ην δείθηε λνεκνζύλεο ηνπ παηδηνύ, θάπνηνο ζα βξεζεί λα ζαο πεη:
‘Τα παηδηά ησλ κεηέξσλ πνπ θαπλίδνπλ ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειόηεξν δείθηε
λνεκνζύλεο’.
Αλ σζηόζν ξσηήζεηε ηνπο ίδηνπο παηδηάηξνπο γηα ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηα βξεθηθά
γάιαηα θαη ην δείθηε λνεκνζύλεο ησλ παηδηώλ, όινη ζα απαληήζνπλ:
‘Τα λεόηεξα εηδηθά γάιαηα γηα βξέθε πεξηέρνπλ ηα σθέιηκα ιηπαξά ηνπ κεηξηθνύ
γάιαθηνο θαη βνεζνύλ ζηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ βξεθώλ’(παπαγαιία από πξνπαγάλδα ησλ
θαξκαθεπηηθώλ αληηπξνζώπσλ),
θάπνηνη ζα πνπλ
‘Τα ζύγρξνλα γάιαηα γηα βξέθε έρνπλ ηέηνηα πεξηεθηηθόηεηα πνπ είλαη ζρεδόλ
εθάκηιια ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο’,
ιίγνη ζα αλαθέξνπλ
‘Τα κσξά πνπ ζειάδνπλ ηείλνπλ λα έρνπλ ειαθξά πςειόηεξν δείθηε λνεκνζύλεο ζε
ζρέζε κε απηά πνπ παίξλνπλ κπνπθάιη’,
θαλέλαο όκσο δε ζα ζαο πεη όηη
‘Τα κσξά πνπ πίλνπλ ηερλεηό γάια ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειόηεξν δείθηε λνεκνζύλεο
θαηά 3 κε 6 κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθό’,
..ην νπνίν είλαη θαη ε απιή αιήζεηα.
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παξαπιαλήζεηο όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε πνζνζηά, ηα νπνία αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ ζθνπηά
από ηελ νπνία ηα βιέπεη θαλείο. Αλ κηα έξεπλα έδεημε 25% κείσζε ζηνλ θαξθίλν καζηνύ γηα
ηηο γπλαίθεο πνπ ζήιαζαλ ηα παηδηά ηνπο, απηόκαηα θαη κόλν αιιάδνληαο ηελ νπηηθή ηεο
κειέηεο ζπκπεξαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο πνπ έδηλαλ κπνπθάιη ζηα παηδηά ηνπο έρνπλ 33%

απμεκέλν θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Δίδαηε πώο, κόλν θαη κόλν αληηζηξέθνληαο ηε
θξαζενινγία, αιιάδνπλ ζεκαληηθά ηα ζπκπεξάζκαηα, πξνο όθεινο ηνπ ζειαζκνύ;
Φαληαζηείηε ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα είρε ζηελ θνηλή γλώκε κηα αλαθνίλσζε απηήο ηεο έξεπλαο
ζε δειηίν εηδήζεσλ, αθνύ πξνεγνύκελα αληηζηξαθεί ε νξνινγία.
Σπέζιαλ. Ιδιαίηερο. ‘
Ο ζειαζκόο είλαη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε’. ‘Οξγαλώζηε κηα ηδηαίηεξε γσλία γηα ζειαζκό’.
‘Αθηεξώζηε ηδηαίηεξν ρξόλν γηα ζειαζκό’. Σε κηα νηθνγέλεηα, ‘ηδηαίηεξα’ γεύκαηα παίξλνπλ
έμηξα ρξόλν. Ιδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ζεκαίλνπλ έμηξα δνπιεηά. Τν ηδηαίηεξν είλαη θαιό, αιιά
πνιύπινθν, δελ είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, δελ είλαη θάηη πνπ ζέιεηο λα θάλεηο ζπρλά.
Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ε δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο πξέπεη λα ηαηξηάμεη κε κηα δσή γεκάηε
αζρνιίεο – θαη θπζηθά ηαηξηάδεη. Η αλαθνξά ζην ‘ηδηαίηεξν’ ηνπ ζειαζκνύ απνζαξξύλεη ηηο
γπλαίθεο, δελ ηηο πξνηξέπεη λα ζειάζνπλ.
Κάπνηνη παηδίαηξνη ζα πνπλ:
‘Δε θέλοσμε να κάνοσμε ηις μηηέρες ποσ δίνοσν μποσκάλι να νιώζοσν ένοτες’.
‘Θέινπκε λα αθήζνπκε ζηηο γπλαίθεο ην δηθαίσκα επηινγήο αλάκεζα ζην ζειαζκό θαη ην
κπνπθάιη’. Σθέθηνληαη ζσζηά;
Γνθηκάζηε απηό: Υπήξμαηε ζύκα ζε έλα ζνβαξό δπζηύρεκα. Οη γηαηξνί,
θπζηνζεξαπεπηέο θαη ππόινηπνη ‘εηδηθνί’ ζαο εμήγεζαλ όηη είλαη πνιύ δύζθνιν λα
πεξπαηήζεηε μαλά. Αλ ην πξνζπαζήζεηε ζα πεξάζεηε πνιινύο κήλεο πόλνπ θαη δπζθνιίαο
ρσξίο εγγύεζε γηα νπνηαδήπνηε επηηπρία. Σαο πξνηείλνπλ λα ζπκβηβαζηείηε ζηελ ηδέα ηεο
αλαπεξηθήο θαξέθιαο θαη ζαο βνεζνύλ λα δήζεηε κε απηήλ. Δίθνζη ρξόληα κεηά, όηαλ ηα
πόδηα ζαο έρνπλ αηξνθήζεη πέξα από θάζε ειπίδα, ζπλαληάηε θάπνηνλ πνπ πέξαζε ην ίδην
αηύρεκα κε εζάο είθνζη ρξόληα πξηλ. ‘Ήηαλ δύζθνιν’, ιέεη. ‘Γηα ηξεηο κήλεο πέξαζα από ηελ
θόιαζε. Αιιά από ηόηε κπνξώ θαη πεξπαηάσ’. Πσο ζα αηζζαλόζαζηαλ; Έλνρνο;
Οη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο, ζην άθνπζκα απηνύ ηνπ ζελαξίνπ δε ζα έλησζαλ έλνρεο
αιιά ζπκσκέλεο, πξνδνκέλεο, εμαπαηεκέλεο. Θα ήζειαλ λα είραλ κηα δεύηεξε επθαηξία γηα λα
επαλνξζώζνπλ. Θα κεηάλησλαλ γηα ηελ επθαηξία πνπ ράζεθε. Γελ αηζζαλόκαζηε έλνρνη όηαλ
καο ζηεξνύλ από θάηη επράξηζην ή ζεκαληηθό. Η κεηέξα πνπ δε ζειάδεη πξνζβάιιεη ηε δηθηά
ηεο πγεία, απμάλεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα έμνδα ζην κεγάισκα ηνπ παηδηνύ ηεο θαη ράλεη ηελ
επθαηξία λα βηώζεη κηα από ηηο κεγάιεο απνιαύζεηο ηεο δσήο. Φάλεη θάηη βαζηθό γηα ηελ ίδηα
ηεο ηελ ύπαξμε.
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πξνεηνηκαζκέλε όρη απιά κε ιόγηα ηνπ αέξα όπσο ‘ν ζειαζκόο είλαη ην ηδεώδεο γηα ην παηδί
ζνπ’, απνιακβάλεη βνήζεηα από επαγγεικαηίεο πγείαο ώζηε λα βειηηώζεη ηηο δεμηόηεηέο ηεο
ζην ζειαζκό θη όκσο δελ θαηαθέξλεη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη, ζπλήζσο θαηαιήγεη ζην κπνπθάιη
κε κηα αίζζεζε απνδνρήο γηαηί μέξεη πσο έθαλε ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύζε. Από ηελ άιιε,
ην θαηά πνιύ ζπλεζέζηεξν ζελάξην είλαη εθείλν ηεο ιερώλαο πνπ δελ έρεη θακία
πιεξνθόξεζε θαη βνήζεηα γηα ην ζειαζκό, αληηκεησπίδεη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπζηεκαηηθά

ακθηζβεηεί ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα ζειάζεη ην κσξό ηεο θαη ηεο δίλεη έηνηκν ην κπνπθάιη δίπια
ζε θάζε επθαηξία. Απηή ε κεηέξα ζα ζπκώζεη πνιύ γηα ην ζύζηεκα πνπ ηεο πξόζθεξε κόλν
εκπόδηα θη όρη ηε βνήζεηα πνπ αξγόηεξα αλαθάιπςε όηη ηε ρξεηαδόηαλ. Απηή ε κεηέξα κπνξεί
λα αηζζαλζεί θαη ελνρή, αιιά είλαη θπξίσο νξγή.
Αο επηζηξέςνπκε ηώξα ζηα ιόγηα ηνπ παηδηάηξνπ, ρξεζηκνπνηώληαο απηήλ ηε θνξά
ηηο πξαγκαηηθέο ιέμεηο.
‘Γε ζέισ λα θάλσ ηηο κεηέξεο πνπ δίλνπλ κπνπθάιη λα αηζζαλζνύλ ζπκό. Γε ζέισ λα
ηηο θάλσ λα αηζζαλζνύλ πξνδνκέλεο. Γε ζέισ λα ηηο θάλσ λα αηζζαλζνύλ παξαπιαλεκέλεο’.
Κάησ από ηε δήισζε ‘δε ζέισ λα ηηο θάλσ λα αηζζαλζνύλ έλνρεο’ θξύβεηαη έλα ζύζηεκα πνπ
πξνζπαζεί λα θαιύςεη ηα ίδηα ηνπ ηα ιάζε. Γελ πξνζπαζεί λα πξνζηαηεύζεη ηηο γπλαίθεο.
Πξνζπαζεί λα πξνζηαηεύζεη ηνλ εαπηό ηνπ. Πξνζπαζεί λα ηηο εθθνβίζεη ώζηε λα κελ
ζηξαθνύλ ελαληίνλ ηνπ.
Θεηικά και αρνηηικά, πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα.
Ο ζειαζκόο είλαη έλα δσηηθό δήηεκα πγείαο, όρη κία επηινγή από δύν ίζεο επηινγέο.
‘Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ λα κελ θαπλίδεηο είλαη όηη κπαίλεηο πην δύζθνια ζε παξέεο σο έθεβνο.
Έλα πιενλέθηεκα ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη όηη ράλεηο βάξνο σο έθεβνο.’ Έηζη ζθεθηόκαζηε; Γελ
είλαη ην πξαγκαηηθό δήηεκα ν θαξθίλνο θαη ν ζάλαηνο; Τα ππόινηπα – είηε κηινύκε γηα θαπλό
είηε γηα ηα βξεθηθά γάιαηα – είλαη απιώο θαπλόο.
Δίλαη κεηνλέθηεκα ηνπ ζειαζκνύ ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα ιεξώζεη ηα ξνύρα ηεο
γπλαίθαο; Ή όηη δε κπνξνύκε λα δνύκε πόζν γάια παίξλεη ην παηδί; Ή όηη είλαη πην ζπρλόο
από ηε δηαηξνθή κε κπνπθάιη; Ή όηη ην κσξό θαθνκαζαίλεη ζηελ αγθαιηά ηεο κακάο; Δίλαη
πιενλέθηεκα ηνπ κπνπθαιηνύ όηη δε θέξλεη ζηε κεηέξα αηζζήκαηα ληξνπήο; Όηη ρξεηάδνληαη
κόλν 5-6 κπνπθάιηα ηελ εκέξα (γηαηί είλαη ηόζν δπζθνινρώλεπηα γηα ην κσξό όζν πέληε
ζνπβιάθηα ηε θνξά γηα έλαλ ελήιηθα); Αο ζνβαξεπηνύκε. Θα πάξεη κηα γπλαίθα κηα ζνβαξή
απόθαζε πνπ αθνξά ηε καθξνπξόζεζκε πγεία ηε δηθή ηεο θαη ηνπ κσξνύ ηεο ζηεξηδόκελε
ζην πσο κπξίδνπλ νη πάλεο θαη πόζν δέξκα θαίλεηαη θαηά ην θαγεηό; Απηά δελ είλαη ηα
πξαγκαηηθά δεηήκαηα, είλαη ηερλεηά θαη απνηέιεζκα κηαο ινγηθήο θαη κηαο γιώζζαο πνπ έρεη
επηβιεζεί ζηνλ δπηηθό θόζκν θαηά ηα ηειεπηαία 50-60 ρξόληα από ηε βηνκεραλία ηνπ
κπνπθαιηνύ.
Γηαηί πξνζθέξνπλ νη βηνκεραλίεο βξεθηθώλ γαιάησλ ιίζηεο κε ππέξ θαη θαηά θαη
αλαγλσξίδνπλ θάπνηεο αλεπάξθεηεο ησλ πξνηόλησλ ηνπο; Γηόηη νπνηαδήπνηε ‘ηζνξξνπεκέλε’
πξνζέγγηζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε κηα ηζρπξά πξνθαηεηιεκκέλε θνπιηνύξα απηόκαηα
ππνζηεξίδεη ηελ πξνθαηάιεςε. Δπηπιένλ αθνύγεηαη πνιύ ‘επηζηεκνληθή’. Αλ ην Α θαη ην Β
απνηεινύλ ζρεδόλ ίζεο επηινγέο θαη πεξηζζόηεξεο από 90% ησλ γπλαηθώλ (θαη ησλ γηαηξώλ
ηνπο) δηαιέγνπλ ην Β, είλαη ινγηθό κηα γπλαίθα λα αθνινπζήζεη ηελ πιεηνςεθία. Σε κηα
θνπιηνύξα θπξηαξρνύκελε από ηα κπνπθάιηα, ‘ειεπζεξία επηινγήο’, ‘ειεύζεξε απόθαζε’ κε
δύγηζκα ησλ ππέξ θαη θαηά ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά κπνπθάιη.
Μα είναι κάηι ποσ μόνο οι γονείς μπορούν να αποθαζίζοσν.

Αιήζεηα. Αιιά αλ δελ αξζξώλεηο ιέμε θαηά ηε δηαδηθαζία ζεκαίλεη όηη πηζηεύεηο ε
ιίζηα ησλ ‘ππέξ θαη θαηά’ είλαη αθξηβήο. Έλαο παηδίαηξνο κπνξεί λα πεί:
‘Όηαλ κηα γπλαίθα έξρεηαη ζην ηαηξείν κνπ κε ην κσξό ηεο γηα πξώηε θνξά κεηά ην
καηεπηήξην ηε ξσηάσ αλ ζειάδεη ή αλ δίλεη κπνπθάιη. Αλ απαληά πσο δίλεη κπνπθάιη
ζπγθαηαλεύσ θαη πξνρσξάσ ζηηο ππόινηπεο εξσηήζεηο. Σέβνκαη ηελ απόθαζή ηεο θαη δελ
ηεο ιέσ πόζν ιάζνο έθαλε.’
Ωζηόζν αλ ε ίδηα γπλαίθα εξρόηαλ ζηνλ ίδην παηδίαηξν ιέγνληαο όηη μεθίλεζε ην
θάπληζκα κεξηθέο κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηό, ν γηαηξόο ζα επηζήκαλε όινπο ηνπο θηλδύλνπο γηα
εθείλε θαη ην κσξό ηεο, κε ζηόρν λα αιιάμεη ηελ απόθαζή ηεο όζν είλαη αθόκα λσξίο θαη
εύθνιν. Θα ήηαλ αλεύζπλν απιώο λα ‘άθελε ηε κεηέξα λα απνθαζίζεη’. Δίλαη ππνθξηηηθό λα
είλαη νη γηαηξνί ηόζν μεθάζαξνη ζε άιια ζέκαηα όπσο ην θάπληζκα θαη θαηά ηα άιια λα
‘ζέβνληαη’ ηελ απόθαζε κηαο κεηέξαο λα κε ζειάζεη, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα βεβαησζνύλ
πσο απηή γλσξίδεη όιε ηελ αιήζεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζηάζεο. Γλσξίδνληαο
ηαπηόρξνλα πνιύ θαιά ηελ πνξεία πνπ αθνινύζεζε απηή ε γπλαίθα έσο όηνπ θηάζεη ζηελ
πόξηα ηνπ ηαηξείνπ: παληειήο έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην ζειαζκό πξνγελλεηηθά, ερζξηθέο
ηνπ ζειαζκνύ ελέξγεηεο ζην καηεπηήξην, δσξεάλ κπνπθάιηα έηνηκα ζην ζπίηη θαη πιαλεκέλεο
απόςεηο ζπγγελώλ θαη θίισλ.
Αλ ξσηήζεηε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ ηα κηθξά ηνπο κεηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο
δσήο, ζα δηαπηζηώζεηε όηη ζέκαηα όπσο ε δηάξθεηα ηνπ θάζε ζειαζκνύ, νη ώξεο θαη ηα
κεζνδηαζηήκαηα, θαηά πόζν ην παηδί παίξλεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία, ηηο ζσζηέο πνζόηεηεο,
ην αλ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ην ζηήζνο γηα λα θάεη ή γηα λα παξεγνξεζεί, όια απηά θη άιια
ηόζα αλνύζηα δεηήκαηα πνπ εληππώλνληαη ζην κπαιό θάζε λέαο κεηέξαο εμαηηίαο ηεο
θπξίαξρεο θνπιηνύξαο ηνπ κπνπθαιηνύ δελ αθνξνύλ, δελ απαζρνινύλ πιένλ ηηο γπλαίθεο
εθείλεο πνπ ζπλερίδνπλ λα βάδνπλ ην κσξό ηνπο γηα πνιύ θαηξό ζην ζηήζνο. Οη κάζθεο ηόηε
πέθηνπλ, νη ςεύηηθεο αλεζπρίεο θαη νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο εμαλεκίδνληαη. Απνκέλεη απηό
πνπ πξαγκαηηθά είλαη ν ζειαζκόο, δειαδή
μηηρόηηηα ζηο ζηήθος,
ταρά,
ζτέζη,
αγάπη,
ζωή.
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