Τα ουέλη του μακροχρόνιου θηλασμού
Η Διιελίδα πνπ ζπλερίδεη λα ζειάδεη ην 18 κελώλ παηδί ηεο έξρεηαη ζπρλά
αληηκέησπε κε ερζξηθέο ηνπνζεηήζεηο από επαγγεικαηίεο πγείαο θαη από ηνλ θνηλσληθό ηεο
πεξίγπξν. «Μα ην ζειάδεηο αθόκα;», «ην γάια ζνπ δελ πξνζθέξεη πιένλ ηίπνηα ζην παηδί»,
«ην θαθνκαζαίλεηο» θαη πόζα άιια.
Η επηζηεκνληθή αιήζεηα βξίζθεηαη πνιύ καθξηά από ηηο παξαπάλσ πιαλεκέλεο
γλώκεο. Η επηζηεκνληθή αιήζεηα δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηέο ηηο απαξραησκέλεο θνηλσληθέο
αληηιήςεηο πνπ έρνπλ παγησζεί ζην κπαιό ησλ πεξηζζόηεξσλ γηαηξώλ θαη γνληώλ, παξά ηηο
αλαξίζκεηεο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο πνπ ηηο αλαηξνύλ. Η επηζηεκνληθή αιήζεηα
έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν: «
Τα βξέθε ζπληζηάηαη λα ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά γηα έμη κήλεο, έπεηηα λα δνθηκάδνπλ ζηεξεέο
ηξνθέο ζπλερίδνληαο παξάιιεια λα ζειάδνπλ ηε κάλα ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα ή γηα
όζν επηζπκνύλ κεηέξα θαη παηδί, ρσξίο αλάγθε επηβνιήο θάπνηνπ αλώηεξνπ νξίνπ ζηε
δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ». Η επηζηεκνληθή αιήζεηα ζήκεξα έρεη λα θάλεη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Παηδηαηξηθήο Αθαδεκίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: « Τα βξέθε
ζπληζηάηαη λα ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά γηα έμη κήλεο, έπεηηα λα δνθηκάδνπλ ζηεξεέο ηξνθέο
ζπλερίδνληαο παξάιιεια ην ζειαζκό γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν ή γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα
επηζπκνύλ κεηέξα θαη παηδί.
Υπάξρνπλ δέθα ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν κεηξηθόο ζειαζκόο ζπλερίδεη λα είλαη
αλεθηίκεηνο θαη αλαληηθαηάζηαηνο γηα έλα παηδί άλσ ησλ έμη κελώλ:

1.

Ο ζειαζκόο κεηά ηνπο έμη κήλεο ηεο δσήο ηνπ κσξνύ πξνζηαηεύεη αθόκα

πεξηζζόηεξν κεηέξα θαη παηδί από ρξόληα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά λνζήκαηα.
Όιεο νη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ είλαη δνζνεμαξηώκελεο. Πην απιά,
έλα παηδί πνπ ζήιαζε γηα δώδεθα κήλεο έρεη κηθξόηεξν θίλδπλν λα πάζεη ζαθραξώδε δηαβήηε
ζε ζρέζε κε έλα άιιν πνπ ζήιαζε γηα έμη κήλεο. Μηα κεηέξα πνπ ζειάδεη ην δύν ρξνλώλ
θνξηηζάθη ηεο πξνζηαηεύεηαη πιεξέζηεξα από ηνλ θαξθίλν καζηνύ ζε ζύγθξηζε κε εθείλε πνπ
ζηακάηεζε ηε γαινπρία ζηνπο έμη κήλεο. Τν ίδην ηζρύεη γηα ην δείθηε λνεκνζύλεο ηνπ παηδηνύ,
γηα ηε θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ, γηα ηε ιεπραηκία θαη ην ιέκθσκα, γηα ηελ παρπζαξθία,
ηε ρνιεζηεξίλε, ην άζζκα, ηηο αιιεξγίεο, ηε δπζαλεμία ζηε γινπηέλε, ηελ πγεία ησλ δνληηώλ,
ηελ ζσζηή δηακόξθσζε ηνπ πξνζώπνπ, ην ζπλαηζζεκαηηθό δέζηκν κε ηνπο γνλείο, ηνλ
θαξθίλν ησλ σνζεθώλ ζηε κεηέξα, ηελ παρπζαξθία ηεο κεηέξαο, ην κεηαβνιηθό πξνθίι ηεο
κεηέξαο θαη γηα πνιιέο άιιεο θαηαζηάζεηο.
Τα λήπηα πνπ ζειάδνπλ είλαη πγηή παηδηά κε γεξά δόληηα, ρσξίο ηεξεδόλα, πνπ γίλνληαη πνιύ
αλεμάξηεηα, ζπλαηζζεκαηηθά αζθαιή, έμππλα λήπηα θαη θηηάρλνπλ πιήξεηο ζρέζεηο κε
άιινπο αλζξώπνπο.
2. O ζειαζκόο κεηά ηνπο έμη κήλεο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζξέςε ηνπ παηδηνύ.

Ο ζειαζκόο θαηά ην δεύηεξν ρξόλν ηεο δσήο – πξόζιεςε κεηξηθνύ γάιαθηνο θαηά κέζν όξν
450ml ηελ εκέξα κε ειεύζεξν, αλεκπόδηζην ζειαζκό θαηά απαίηεζε ηνπ παηδηνύ– πξνζθέξεη
ζην παηδί, κεηαμύ άιισλ, ην 30% ηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο, ην 45% ησλ πξσηετλώλ πνπ
ρξεηάδεηαη, ην 35% ησλ απαηηήζεσλ ζε αζβέζηην, ην 75% ησλ αλαγθώλ ζε βηηακίλε Α, ην 95%
ηεο βηηακίλεο Β12 θαη ην 60% ηεο αλαγθαίαο πνζόηεηαο βηηακίλεο C. Τν γάια ηεο κακάο
γίλεηαη ζηαδηαθά ιηγόηεξν ζε πνζόηεηα αιιά πην παρύ θαη ρνξηαζηηθό. Δίλαη πνιύ πινύζην ζε
σθέιηκα ιηπαξά, νπζίεο εληειώο απαξαίηεηεο γηα ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ θαηά
ηε λεπηαθή ειηθία. Μπνξεί λα καο θαίλεηαη όηη ην κεηξηθό γάια είλαη πιένλ «ιίγν», ηα
θαηλόκελα όκσο απαηνύλ. Πεξηέρεη θαηά κέζν όξν 50% πεξηζζόηεξν ιίπνο, ελώ ππάξρνπλ
γεύκαηα πνπ ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε ιίπνο θηάλεη ην 28% - ζαλ έλα πνιύ παρύ ηπξί!
Σπγθξίλεηέ ην κε ηα επεμεξγαζκέλα γάιαηα αγειάδαο γηα βξέθε γηα αληίζηνηρε ειηθία, πνπ
πεξηέρνπλ θπξίσο θνξεζκέλα ιηπαξά ζε ζπγθέληξσζε έσο 3%. Τα κσξά έσο δύν εηώλ
πξέπεη λα παίξλνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ιηπαξώλ θαη πεξηνξηζκόο ζε ιηπαξά δηθαηνινγείηαη
κόλν κεηά ηα δύν πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπο.
Τν κσξό κεηά ηνπο έμη κήλεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίζεη ζηαδηαθά ηηο ζηεξεέο ηξνθέο. Ο
ζειαζκόο δελ αληηθαζηζηά ηα θαηλνύξγηα ηξόθηκα, ην θαγεηό ηνπ κσξνύ, αιιά ην
ζπκπιεξώλεη. Πνιινί γνλείο δελ θαηαλννύλ όηη ν απνγαιαθηηζκόο δελ ζεκαίλεη απνζειαζκό,
αιιά ζηαδηαθή αύμεζε ηεο πξόζιεςεο ηξνθώλ πέξαλ ησλ γαιαθηνθνκηθώλ κε ζηαδηαθή
κείσζε ηεο πξόζιεςεο κεηξηθνύ γάιαθηνο. Τν μέλν γάια δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο δελ είλαη
θαζόινπ απαξαίηεην γηα ην ελλέα κελώλ βξέθνο πνπ ηξώεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
θξεαηάθη, παηαηνύια θαη κπξόθνιν, ζειάδνληαο ηηο ππόινηπεο ώξεο. Τν θξέζθν αγειαδηλό
γάια όπσο θαη ηα γαιαθηνθνκηθά γεληθόηεξα είλαη έλα ρξήζηκν – αιιά όρη θπξίαξρν - θνκκάηη
ζε κηα κεγαιύηεξε πνηθηιία ηξνθίκσλ γηα ην 18 κελώλ παηδί πνπ θαηά ηα άιια ζπλερίδεη λα
ζειάδεη ηε κάλα ηνπ.
«Μα είλαη κέξεο πνπ ν ελόο έηνπο Άθεο ζειάδεη ζπλέρεηα ρσξίο λα ηξώεη ηίπνηα». Δληειώο
θπζηνινγηθό. Κάζε γνληόο πνπ έρεη εκπεηξία από βξέθε θαη λήπηα γλσξίδεη ην ζηνηρεηώδεο, όηη
ε όξεμή ηνπο δελ είλαη θαζόινπ ζηαζεξή, όηη ζπρλά επηζηξέθνπλ ζην γάια, είηε είλαη κεηξηθό
είηε μέλν, όπνηε αξξσζηήζνπλ, βγάινπλ δνληάθηα, αηζζαλζνύλ άζρεκα. Μεηά από ιίγεο
εκέξεο ζπλήζσο ηξώλε παξαπάλσ από ην ζπλεζηζκέλν, αλαπιεξώλνληαο ηα γεύκαηα πνπ
έραζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξξώζηηαο ηνπο.
3. Ο ζειαζκόο κεηά ηνπο έμη κήλεο ζπλερίδεη λα ρηίδεη ηελ άκπλα ηνπ παηδηνύ.
Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα είλαη αλώξηκν θαηά ηα πξώηα ηξία κε ηέζζεξα ρξόληα ηεο δσήο.
Τν γάια ηεο κακάο πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο νξκόλεο, έλδπκα, απμεηηθνύο παξάγνληεο,
αληηθιεγκνλώδεηο νπζίεο, αληηζώκαηα θαη ιεκθνθύηηαξα γηα λα ζπκπιεξώζεη ηελ άκπλα ηνπ
λεπίνπ θαη λα δώζεη ώζεζε ζηελ σξίκαλζή ηεο.

4. Ο ζειαζκόο κεηά ηνπο έμη κήλεο πξνζηαηεύεη άκεζα από ηηο ινηκώμεηο ηεο πξνζρνιηθήο
ειηθίαο.

Ο παξζέλνο νξγαληζκόο ηνπ παηδηνύ εθηίζεηαη μαθληθά ζε ρηιηάδεο ηνύο, κηθξόβηα θαη άιινπο
βιαπηηθνύο παξάγνληεο. Η κεηέξα εθηίζεηαη ζην ίδην πεξηβάιινλ, αληηδξά άκεζα θαη
πιεξέζηεξα ζε ζύγθξηζε κε ην παηδί παξάγνληαο αληηζώκαηα, ηα νπνία θαη πξνζθέξεη ζην
παηδί ηεο κέζα από ην γάια ηεο. Τν γάια ηεο κακάο κεηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο εκθαλίδεη
απμεκέλεο πνζόηεηεο από έλα ηζρπξό έλδπκν, ηε ιπζνδύκε, ε νπνία θαηαζηξέθεη, ζθνηώλεη
ηα κηθξόβηα. Ο ζειαζκόο απνηειεί ζεκαληηθή αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ην λήπην πνπ πεγαίλεη
γηα πξώηε θνξά ζηνλ παηδηθό ζηαζκό, γηα ην παηδί πνπ έξρεηαη ζπλερώο ζε επαθή κε ηα
κηθξόβηα πνπ θέξλνπλ ζην ζπίηη ηα κεγαιύηεξα αδεξθάθηα ηνπ. Δίλαη απνδεδεηγκέλν όηη ηα
παηδηά πνπ ζειάδνπλ καθξνρξόληα αξξσζηαίλνπλ πνιύ πην ζπάληα θαη ιηγόηεξν ζνβαξά.
5. Ο ζειαζκόο κεηά ηνπο έμη κήλεο πξνζθέξεη άκεζε ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ζην κηθξό
παηδί πνπ αλνίγεηαη ζηνλ άγλσζην θόζκν.
Όιε ε πξνζρνιηθή ειηθία πξνρσξάεη κε δπν βήκαηα κπξνζηά, πξνο ηνλ απέξαλην έμσ
θόζκν, ηνλ γεκάην πξνθιήζεηο θαη θηλδύλνπο, αθνινπζνύκελα από έλα βήκα πίζσ, πξνο ηελ
αζθάιεηα ηνπ γλσζηνύ θαη κηθξνύ θόζκνπ ηεο κακάο θαη ηνπ ζπηηηνύ. Κάζε θνξά πνπ έλα
κηθξό παηδί ρηππάεη, έρεη ππξεηό, αιιάδεη μαθληθά πεξηβάιινλ, αλαζηαηώλεηαη γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν, ρξεηάδεηαη κηα άκεζε επαλαθνξά ζηνλ γλσζηό θόζκν ηεο αζθάιεηαο. Τν
ζηήζνο ηεο κάλαο πξνζθέξεη κηα ζαπκαζηή θσιηά, ην παηδί δελ αθήλεηαη λα θιάςεη ηόζν όζν
λα ξαγίζεη ν εζσηεξηθόο ηνπ θόζκνο. Οη ζύγρξνλεο δπηηθέο αληηιήςεηο απαξλνύληαη απηόλ ηνλ
πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ ζηήζνπο. Τν παηδί πνπ θιαίεη πξέπεη λα «κάζεη» λα παξεγνξείηαη
κόλν ηνπ, λα αθήλεηαη λα θιαίεη, λα γίλεη «αλεμάξηεην», κε άιια ιόγηα λα απειπίδεηαη,
θιείλεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ, λα ηδξπκαηνπνηείηαη.
6. Ο ζειαζκόο κεηά ηνπο έμη κήλεο θάλεη πην εύθνιε ηελ έλαξμε ζηεξεώλ ηξνθώλ θαη ηελ
εγθαηάζηαζε πινύζηνπ δηαηηνινγίνπ.
Η γεύζε ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο είλαη δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ην ηη θαηαλάισζε ε κεηέξα
θάζε θνξά. Αιιάδεη από γεύκα ζε γεύκα, από κέξα ζε κέξα, από κήλα ζε κήλα. Τν κηθξό
ιακβάλεη πινύζηα εξεζίζκαηα θαη έηζη δέρεηαη θαηλνύξγηεο ηξνθέο πην εύθνια. Πξηλ αθόκε
δνθηκάζεη ην πξαγκαηηθό ζθόξδν, ην καηληαλό, ην βαζηιηθό, ηα έρεη ήδε γεπηεί θαη ζπλεζίζεη
κέζα από ην γαιαηάθη ηεο κακάο ηνπ. Αλ ε κεηέξα ηξέθεηαη πγεηηλά, ην κσξό ζα απνδερζεί ηηο
πγεηηλέο ηξνθέο. Ταπηόρξνλα, επεηδή ε πξάμε ηνπ ζειαζκνύ αθήλεη ηελ πξσηνβνπιία ζην
κσξό, ζε αληίζεζε κε ό,ηη γίλεηαη κε ηε δηαηξνθή κε κπηκπεξό, ην παηδί πνπ ζπλερίδεη λα
ζειάδεη έρεη κάζεη λα «αθνύεη» ηα έλζηηθηά ηνπ, ηελ πείλα θαη ηε δίςα ηνπ, λα παίξλεη
πξσηνβνπιία θαη λα θαζνξίδεη ην ίδην ηηο αλάγθεο ηνπ ζε ηξνθή. Έηζη γίλεηαη αλεμάξηεην ζην
θαγεηό πην γξήγνξα θαη καο απαζρνιεί ζηε δηαηξνθή ηνπ πνιύ ιηγόηεξν. Τα πξώηα δύν
ρξόληα ηεο δσήο έρνπλ βξεζεί θξίζηκα γηα ηε δηακόξθσζε ησλ δηαηξνθηθώλ καο
πξνηηκήζεσλ. Αιιαγέο επέξρνληαη δύζθνια κεηά ηελ ειηθία απηή εάλ έλα κσξό ζπλήζηζε ζε
θαγεηό ηύπνπ «θαζη θνπλη» όπσο νη γεπζηηθά κνλόηνλεο βξεθηθέο θξέκεο, νη γιπθαληηθέο
νπζίεο, ηα επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα, ηα γεπζηηθά κνλόηνλα, ίδηα θαη απαξάιιαθηα μέλα γάιαηα
γηα βξέθε.

7. Ο ζειαζκόο κεηά ηνπο έμη κήλεο δίλεη πεξαηηέξσ ώζεζε ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνύ.
Τν γάια ηεο κακάο κεηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο πεξηέρεη ζε απμεκέλεο πνζόηεηεο
ρνιεζηεξόιε, ζεξνηνλίλε θαη σθέιηκα ιηπαξά. Η ρνιεζηεξόιε απνηειεί απαξαίηεην
ζπζηαηηθό ηνπ ξαγδαία απμαλόκελνπ εγθεθάινπ, δνκηθό πιηθό ζηηο κεκβξάλεο ησλ λεπξηθώλ
θπηηάξσλ. Βξίζθεηαη ζην μέλν γάια αγειάδαο ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο. Η ζεξνηνλίλε είλαη
νξκόλε πνπ σο λεπξνδηαβηβαζηήο παίδεη ζπνπδαίν ξόιν ζηελ σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ.
Έιιεηςή ηεο απμάλεη πξνβιήκαηα όπσο ε ππεξθηλεηηθόηεηα θαη ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή.
Λείπεη εληειώο από ηα μέλα γάιαηα δεύηεξεο θαη ηξίηεο βξεθηθήο ειηθίαο. Τα πνιπαθόξεζηα
ιηπαξά ζεσξνύληαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηε λνεκνζύλε. Αθόκα θαη ηα πνιπαθόξεζηα ιηπαξά
κε ηα νπνία έρνπλ εκπινπηηζηεί μέλα γάιαηα ηειεπηαίαο γεληάο είλαη ακθηιεγόκελν θαηά πόζν
είλαη ίδηα πνηνηηθά κε εθείλα ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο, θαηά πόζν θηάλνπλ ζηνλ εγθέθαιν θαη
αζθνύλ νπνηαδήπνηε ζεηηθή επίδξαζε. Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη θάζε επηπιένλ κήλαο
κεηξηθνύ ζειαζκνύ αληαλαθιά ζεηηθά ζην δείθηε λνεκνζύλεο ηνπ κηθξνύ παηδηνύ.
8. Ο καθξνρξόληνο ζειαζκόο δεκηνπξγεί παηδηά πην αζθαιή θαη αλεμάξηεηα ζε βάζνο
ρξόλνπ.
Η πξώηκε αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ βξεθώλ έρεη αξλεηηθό αληίθηππν καθξνπξόζεζκα. Τν παηδί
θάησ ησλ δύν εηώλ πνπ αθήλεηαη λα θιαίεη, πνπ δελ ην παίξλνπλ αγθαιηά γηα λα κελ ην
«θαθνκάζνπλ», έρεη κηα βαζηθή αλάγθε, απηήλ ηεο επαθήο. Αλ ε παξνδηθή αλάγθε ηνπ
ηθαλνπνηεζεί, πεξλάεη. Αλ ε αλάγθε ηνπ – λα ζειάζεη θαη λα έρεη ηε κακά θνληά ηνπ γηα
παξάδεηγκα – δελ ηθαλνπνηεζεί, ρώλεηαη βαζηά ζην ππνζπλείδεην, ππνβόζθεη θαη θάπνηα
ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ή θαη εθεβηθήο ειηθίαο εθδειώλεηαη κε παζνινγηθό ηξόπν.
Πξνζπαζώληαο λα απνκαθξύλνπκε όζν γίλεηαη ην κσξό καο θαη λα ην πηέζνπκε λα γίλεη
αλεμάξηεην πξηλ εθείλν ληώζεη έηνηκν, νδεγνύκαζηε ζην αληίζεην απνηέιεζκα: δεκηνπξγνύκε
έλα εμαξηεκέλν παηδί, κε ζπλαηζζεκαηηθέο αλαζθάιεηεο, κε θελά θαη παιηλδξνκήζεηο.
Αληίζεηα, ην λήπην δπόκηζε εηώλ πνπ θαηαθεύγεη ζην ζηήζνο κεηά ηνλ παηδηθό ζηαζκό θαη
απνθαζίδεη εθείλν πόηε ζα ζηακαηήζεη ην ζειαζκό είλαη πην ζίγνπξν όηη ζα γίλεη έλα παηδί
θνηλσληθό, κε πινύζην ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν, αζθαιέο θαη κε απηνπεπνίζεζε.
9. Ο καθξνρξόληνο ζειαζκόο πξνζθέξεη αλείπσηε απόιαπζε ζηε κεηέξα θαη ην παηδί.
Πξνηειεπηαίν κα όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθό! Γελ είλαη ληξνπή λα ληώζεηο πιήξσζε επεηδή είζαη
κάλα θαη ζπλερίδεηο λα ζειάδεηο ην παηδί ζνπ! Σηηο κέξεο καο έρνπκε αληηζηξέςεη ηελ
πξαγκαηηθόηεηα θαη απαξλνύκαζηε ηα απηνλόεηα. Η κεηέξα παίξλεη επραξίζηεζε από ην
ζειαζκό, αζξνίδεη εκπεηξίεο ηόζν δπλαηέο πνπ δύζθνια κπνξεί λα ηηο πεξηγξάςεη κε ιέμεηο.
Σύκθσλα κε έξεπλεο απηόο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο πνπ δίλνπλ νη κεηέξεο γηα ηελ
ζπλέρηζε ηεο γαινπρίαο ζηε λεπηαθή ειηθία. Η απόιαπζε ηεο κεηέξαο δελ είλαη θάηη θαθό,
αληηζέησο ζα έπξεπε λα πξνβάιιεηαη σο επηρείξεκα ππέξ ηνπ ζειαζκνύ. Γε γίλνληαη όια
κόλν γηα ην θαιό ηνπ παηδηνύ. Δίλαη απίζηεπηε ε ραξά λα δίλεηο ό,ηη έρεηο γηα ην παηδί ζνπ,

εθείλν λα παίδεη θαη λα γειάεη ζην ζηήζνο ζνπ! Η γπλαίθα ληώζεη πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλε,
ζπλαηζζεκαηηθά απνγεησκέλε, ν παηέξαο ηπρεξόο πιάη ηεο. Τν κηθξό παξεγνξεί ηε κεηέξα
κέζα από ην ζειαζκό ζηνλ ίδην βαζκό πνπ ε κεηέξα παξεγνξεί εθείλν. Η γπλαίθα ληώζεη πην
δπλαηή, κε κεγαιύηεξε ππνκνλή, κεηακνξθώλεηαη κε ην καθξνρξόλην ζειαζκό, γίλεηαη πην
δεθηηθή, πην πξνζαξκόζηκε, εκπνηηζκέλε γηα κήλεο κε ηηο νξκόλεο ηεο αγάπεο. Τε βνεζά λα
αθνπγθξάδεηαη ην λήπηό ηεο, λα ην πξνζηαηεύεη, λα επηθνηλσλεί βαζηά καδί ηνπ. Δίλαη εθιεθηό
δώξν γηα ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα, όζν θαη γηα ην παηδί. Γπζηπρώο ηα ζηεγαλά θαη νη
αξλεηηθέο λννηξνπίεο ηνπ θόζκνπ ζρεηηθά κε ην καθξνρξόλην ζειαζκό απνηξέπνπλ πνιιέο
από ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ηνλ ελζηεξλίδνληαη λα εθθξαζηνύλ γηα απηόλ αλνηρηά θαη λα
κεηαδώζνπλ ζηελ ζπλήζε νηθνγέλεηα ησλ κπηκπεξό ηελ επινγία ηνπ ζειαζκνύ σο πξάμεο
ραξάο θαη παηρληδηνύ.
10. O καθξνρξόληνο ζειαζκόο δεκηνπξγεί θαηλόκελν ληόκηλν, νδεγώληαο άιιεο νηθνγέλεηεο,
αιιά θαη ηηο λέεο γεληέο, ζην ζειαζκό.
Η γπλαίθα πνπ ζειάδεη ην πξώην ηεο παηδί ηείλεη λα ζειάζεη ην δεύηεξν γηα πεξηζζόηεξν
θαηξό, ην ηξίην γηα αθόκα πεξηζζόηεξν θιπ. Η αιιαγή ζηε λννηξνπία δηαθεκίδεη ηε γαινπρία
θαη δίλεη ην παξάδεηγκα, ην πξόηππν ζε άιιεο κεηέξεο ώζηε λα επηιέμνπλ ην ζειαζκό, λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο αξρηθέο δπζθνιίεο θαη λα βηώζνπλ θαη απηέο ην ζαύκα ηεο γαινπρίαο θαη
ηεο παξαηεηακέλεο γαινπρίαο. Τα κεγαιύηεξα παηδηά πνπ ζειάδνπλ εκπνηίδνληαη γιπθά κε
ηελ εκπεηξία θαη δεκηνπξγνύλ ηελ επόκελε γεληά απόιπηα εμνηθεησκέλσλ κε ην ζειαζκό
γνληώλ.

Τα παξαπάλσ επηζηεκνληθά δεδνκέλα παξακέλνπλ άγλσζηα ζηε κέζε ειιεληθή
νηθνγέλεηα, αιιά δπζηπρώο θαη ζην κεγαιύηεξν θνκκάηη ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ αζρνινύληαη
κε κηθξά παηδηά. Η επζύλε αλήθεη ζηελ πνιηηεία, ζην ζύζηεκα πγείαο θαη ηνπο θνξείο ηνπ. Αλ
έλα θνξηηζάθη δεθαπέληε κελώλ κηιάεη ήδε θηηάρλνληαο κηθξέο πξνηάζεηο, πνιινί ζα
απνδώζνπλ ηελ εμππλάδα ηνπ ζην θύιν ηνπ, αξθεηνί ζηα γνλίδηα από ηνπο έμππλνπο γνλείο
ηνπ, άιινη ζηα εξεζίζκαηα πνπ παίξλεη από ην κεγαιύηεξν αδεξθάθη ηεο, ειάρηζηνη όκσο ζα
απνδώζνπλ ηελ εμππλάδα ηεο ζην γεγνλόο όηη ζήιαζε απνθιεηζηηθά γηα έμη κήλεο θαη
ζπλερίδεη έσο ζήκεξα λα απνιακβάλεη ην ζηήζνο ηεο κακάο. Κη όκσο απηή ηπραίλεη λα είλαη ε
πην πηζαλή επηζηεκνληθή εμήγεζε γηα ηελ αικαηώδε ςπρνθηλεηηθή ηεο αλάπηπμε.
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