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Ηαλήθεια
είναι ότι ζούµε σε µια χώρα νει για το παιδί, είναι
που δεν υπερασπίζεται ενεργά τη λίγο και πρέπει να
µητρότητα, την παιδικότητα, δε σέβεται τα πίνει και ξένο γάλα.
δικαιώµατα του αγέννητου και γεννηµένου Ο θηλασµός από εδώ και πέρα είναι περιττός.
µωρού, που δεν θέλει να µεγαλώσει υγιή παιδιά,Ο θηλασµός θα χαλάσει τα δόντια του παιδιού.
αλλά προωθεί την κερδοφόρα αποµίµηση
To πιπίλισµα στο στήθος είναι βλαπτικό,
για να αντικαταστήσει το φυσιολογικό
κάνει το παιδί εξαρτηµένο, ανώριµο. Θήλαζε
πρωτότυπο προτιµώντας να τα ταΐσει µε τώρα µόνο πρωί και βράδυ. Μόλις το παιδί
χηµεία και όχι µε τη µόνη ειδική τροφή που βγάλει τα πρώτα δοντάκια, πρέπει να σταµατήσεις
να θηλάζεις και άλλα τέτοια. Αυτές οι
υπάρχει στον κόσµο για κάθε µωρό, το γάλα
της δικής του µάνας», αναφέρει ο Στέλιος X. µητέρες χρειάζονται επειγόντως επιχειρήµατα
Παπαβέντσης ∆ιπλωµατούχος Βασιλικού
και επιστηµονικά δεδοµένα ώστε να µπορούν
Κολεγίου Παιδιατρικής Μεγάλης Βρετανίας
να αντικρούουν σχόλια που εχθρεύονται
στο βιβλίο του «Επιστροφή στο µητρικό
το θηλασµό ενάντιες πρακτικές, αντιλήψεις,
θηλασµό» (εκδ. «Πατάκη»).
χωρίς καµία επιστηµονική βάση που
«Εννιάστις 10 µητέρες στην Ελλάδα ξεκινούν καθηµερινά υποσκάπτουν τις προσπάθειες
να θηλάζουν το µωρό τους µόνο για να εγκαταλείψουν
τους.
την προσπάθεια πρόωρα µέσα • To βιβλίο "Επιστροφή στο µητρικό θηλασµό»
στις επόµενες εβδοµάδες από τη γέννηση,
θεωρείται οδηγός επιβίωσης για γονείς
ερχόµενες συστηµατικά αντιµέτωπες µε και επαγγελµατίες υγείας. Ενδιαφέρει επίσης
δεκάδες εµπόδια στο θηλασµό, µε ελλιπή τους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς,
υποστήριξη και υπονόµευση», τονίζει ο γιατρόςκαθώς αποδεικνύει ότι η αύξηση στα ποσοστά
των παιδιών που θηλάζουν είναι προς το συµφέρον
κ. Παπαβέντσης και στο βιβλίο του αναφέρει
κάποιες φράσεις «ειδικών»και µη προς
-υγείας, οικονοµικό, οικολογικό, κοινωνικότις µητέρες... «όπως»: To γάλα σου δεν φτά¬
όλων.
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