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ΠΡΟΣ: Συνήγορο του Παιδιού

ΘΕΜΑ: Ανοιχτή έκκληση ενός βρέφους προς τον Συνήγορο του Παιδιού

Αξιότιµε κύριε Συνήγορε,
Είµαι ένα παιδί γεννηµένο στην Ελλάδα µας. Παίρνω το θάρρος να σας γράψω για
να κάνω έκκληση να µε προστατέψετε, εµένα και τους συνοµηλίκους µου.
Μαθαίνω ότι στην χώρα που γεννήθηκα έχουµε οικονοµική κρίση. Οι επιστήµονες – φίλοι
µου, που µε βοηθούν να εκφράσω µε λόγια αυτά που δεν µπορώ ακόµα να πω µόνος µου,
µού είπαν να σας αναφέρω ότι:
Η αύξηση στα ποσοστά µητρικού θηλασµού στην Ελλάδα µπορεί να ενισχύσει τόσο άµεσα
όσο και σε βάθος δεκαετιών την οικονοµία της.
Υπολογίστηκε ότι µια αύξηση των ποσοστών του θηλασµού στην Μεγάλη Βρετανία µόλις
κατά 1% µπορεί να οδηγήσει σε τέτοια αύξηση του δείκτη νοηµοσύνης στον πληθυσµό
των παιδιών, που να αποφέρει περίπου 300 εκατοµµύρια λίρες κάθε χρόνο λόγω αύξησης
της παραγωγικότητας (1).
Στις ΗΠΑ υπολόγισαν ότι εάν θήλαζαν περισσότερο τα παιδιά τους θα εξοικονοµούσαν 13
δισεκατοµµύρια δολάρια κάθε χρόνο και θα γλίτωναν 911 θανάτους βρεφών τον χρόνο
(2).
Σύµφωνα µε οικονοµοτεχνική µελέτη στην Ελλάδα, εάν τα συνοµήλικά µου βρέφη
θήλαζαν περισσότερο και λαµβάνοντας υπόψη µόλις τέσσερις από τις πολλές ασθένειες
από τις οποίες προστατεύει ο θηλασµός, θα εξοικονοµούσαµε τουλάχιστον 70
εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο, ενώ θα γλιτώναµε το περιβάλλον από τα σκουπίδια 5
εκατοµµυρίων αλουµινένιων κουτιών, από την κατανάλωση 11 εκατοµµυρίων

κιλοβατώρων ανά ώρα σε ηλεκτρική ενέργεια και την σπατάλη 50 εκατοµµυρίων λίτρων
νερού κάθε χρόνο (3).
Αγαπητέ κύριε Συνήγορε,
Οι επιστήµονες – φίλοι µου που µιλούν εκ µέρους µου επειδή εγώ δεν µπορώ ακόµα
να µιλήσω λένε ότι:
Έχω ανθρώπινο δικαίωµα να θηλάζω.
Η µητέρα µου έχει ανθρώπινο δικαίωµα να µε θηλάζει (4).
Ο θηλασµός είναι τροφή, υγεία, φροντίδα και αγάπη.
Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής είναι τα πιο κρίσιµα και καθοριστικά στην ζωή κάθε
ανθρώπου.
Ο θηλασµός είναι επείγον θέµα δηµόσιας υγείας για την Ελλάδα και όχι απλή επιλογή
lifestyle (5).
Ο θηλασµός έχει αποδειχθεί διεθνώς ως το πιο σηµαντικό και αποτελεσµατικό µέτρο
πρόληψης για να είναι τα µικρά παιδιά υγιή.
Χρειάζοµαι γάλα της µαµάς µου, όχι τεχνητό!
Χρειάζοµαι τη µαµά µου να µε θηλάζει αποκλειστικά για έξι µήνες, και έπειτα να µου δίνει
κι άλλες τροφές συνεχίζοντας να µε θηλάζει για τουλάχιστον 2 χρόνια (6).
Το τάισµά µου µε τεχνητό γάλα κάνει κακό στο περιβάλλον, στην Ελλάδα µας, στη Γη µας.
Αν δεν πιω το γάλα της µαµάς µου κινδυνεύω από λοιµώξεις όπως γαστρεντερίτιδες,
πνευµονία και ωτίτιδες. Κινδυνεύω ακόµα από αιφνίδιο βρεφικό θάνατο, άσθµα,
παχυσαρκία, διαβήτη, λευχαιµία. Αλλά και πολλά χρόνια µετά θα κινδυνεύω περισσότερο
από παχυσαρκία, διαβήτη, υπέρταση, καρκίνους. Αν η µαµά δεν µου δώσει το γάλα της,
κινδυνεύει η ίδια από επιλόχεια κατάθλιψη, από καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών,
από οστεοπόρωση σε µεγάλη ηλικία, από διαβήτη, υπέρταση και υπερλιπιδαιµία (7, 8).
Το τάισµα µε µπιµπερό ενισχύει τις ανισότητες και βαραίνει την ήδη δυσµενή θέση άτυχων
συνοµηλίκων µου.
Στον ανεπτυγµένο κόσµο, το 6 µε 24% του συνόλου των χρόνιων νοσηµάτων στους
ενήλικες αποδίδεται στον µη θηλασµό.
Η πολιτεία έχει υποχρέωση να βοηθήσει εµένα και την µητέρα µου προστατεύοντας,
προωθώντας και υποστηρίζοντας το θηλασµό.
Παρόλα αυτά, ενώ οι περισσότερες µητέρες θέλουν να θηλάσουν τα παιδιά τους και
ξεκινούν να το κάνουν, τρεις µήνες µετά την γέννηση µόλις 1 στα 10 παιδιά θηλάζει
αποκλειστικά, 6 µήνες µετά την γέννηση µόλις 0,6% των βρεφών θηλάζουν αποκλειστικά,
και µόλις 7 στα 100 παιδιά απολαµβάνουν τον θηλασµό στα πρώτα τους γενέθλια (9).
Βλέπω γύρω µου ότι πολύ λίγα από τα συνοµήλικά µου βρέφη στην Ελλάδα θηλάζουν
τη µαµά τους. Τι φταίει για αυτό; Οι επιστήµονες – βοηθοί µου µού λένε ότι:
Οι µητέρες µας θέλουν να θηλάσουν αλλά δεν υποστηρίζονται αρκετά για να το πετύχουν.
Οι γονείς µας παραπλανούνται από την ανεξέλεγκτη διαφήµιση και προώθηση προϊόντων
που υποκαθιστούν το γάλα της µαµάς µας.
Οι αποφάσεις για την τύχη µου επηρεάζονται υπερβολικά από ανθρώπους που βάζουν τα

χρήµατά τους πάνω από την υγεία µου.
Οι µητέρες µας έρχονται αντιµέτωπες µε πολλαπλά εµπόδια, όπως είναι η προώθηση
τεχνητού γάλακτος από µαιευτήρια και επαγγελµατίες υγείας, η µη τήρηση των διεθνών
κανόνων στην διαφήµιση και το µάρκετινγκ του τεχνητού γάλακτος και των µπιµπερό, η
έλλειψη σύγχρονης εκπαίδευσης των επαγγελµατιών υγείας στον θηλασµό και τη βρεφική
διατροφή, η έλλειψη Φιλικών προς τα Βρέφη νοσοκοµείων και άλλων δοµών στην
κοινότητα, η αποδυνάµωση των µητέρων µέσα από το υπερβολικά υψηλό ποσοστό
καισαρικών τοµών, η έλλειψη υποστήριξης να συνεχίσουν τον θηλασµό όταν επιστρέφουν
στην δουλειά, η έλλειψη εθνικής πολιτικής και σχεδίου δράσης για την βρεφική διατροφή
στην Ελλάδα, το κράτηµα στα συρτάρια του µοναδικού, µικρού σε µέγεθος προγράµµατος
υποστήριξης µητρικού θηλασµού «Αλκυόνη».
Αξιότιµε κύριε Συνήγορε,
Να τι µπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τα βρέφη της Ελλάδας µας (10):
Προστατέψτε το κατοχυρωµένο ανθρώπινό µου δικαίωµα για µητρικό θηλασµό.
Επενδύστε χρήµατα και ανθρώπους σε προγράµµατα και πολιτικές που ενισχύουν τον
θηλασµό: τολµήστε και δεν θα χάσετε σε βάθος χρόνου, ούτε εσείς, ούτε η Ελλάδα.
Προστατέψτε τον θηλασµό από την εµπορευµατοποίηση της βρεφικής διατροφής,
εφαρµόζοντας στην χώρα τον Διεθνή Κώδικα Εµπορίας Υποκατάστατων Μητρικού
Γάλακτος (11) και απαγορεύοντας την επιθετική προώθηση εµπορικών τροφίµων που
υπονοµεύουν τον θηλασµό και την σωστή διατροφή για παιδιά έως 2 ετών ή παραπάνω.
Φροντίστε ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συµφερόντων στους επιστήµονές µας,
στα πανεπιστήµιά µας και στα προγράµµατα σχετικά µε την βρεφική διατροφή που
καταρτίζετε.
Υποστηρίξτε όλες τις µητέρες της χώρας µας στην προσπάθειά τους να θηλάσουν,
παρέχοντας σε όλες επαρκή, αµοιβόµενη άδεια µητρότητας και υποστηρικτικά µέτρα για
να συνεχίσουν τον θηλασµό όταν επιστρέψουν στην δουλειά τους.
Εξασφαλίστε επαρκή, κατάλληλη και τακτική εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας στον
θηλασµό και στην βρεφική διατροφή, τόσο στα πανεπιστήµια όσο και έπειτα, στους
χώρους δουλειάς τους.
Ενισχύστε την Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκοµεία, οραµατιστείτε
Φιλική προς τα Βρέφη πρωτοβάθµια υγεία, Φιλικές προς τα Βρέφη κοινότητες και
Φιλικές προς τις Μητέρες µαιευτικές πρακτικές.
Ενηµερώστε το ευρύ κοινό για τους πιθανούς κινδύνους από την σίτισή µου µε τεχνητό
γάλα και για την ανωτερότητα του θηλασµού.
Αποφασίστε µια Εθνική Στρατηγική και πλάνο δράσης για την βρεφική διατροφή και τον
µητρικό θηλασµό, µε χρονοδιαγράµµατα επίτευξης στόχων.
Μεριµνήσετε για µια Εθνική Καµπάνια Μητρικού Θηλασµού που να στοχεύσει στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, στους γονείς, στην κοινότητα, στο σύστηµα υγείας και στο
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Προστατέψτε το δικαίωµά µου να θηλάζω τη µητέρα µου εκτός σπιτιού όποτε και όπου το
έχω ανάγκη.

Αγαπητέ κύριε Συνήγορε,
Παρακαλώ να µε προστατέψετε από έτοιµες τροφές κακής ποιότητας που µου
είναι άχρηστες και είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία µου. Φροντίστε ώστε οι γονείς µου
να µου παρέχουν φαγητό όσο γίνεται φρέσκο, ντόπιο από ελληνικά προιόντα, αγνό και
ανεπεξέργαστο, από το οικογενειακό τραπέζι.
Γεννήθηκα στην Ελλάδα που κάποτε ήταν ένδοξη και έχω δικαίωµα στο
µεγαλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας.
Αξιότιµε κύριε Συνήγορε,
Δεν µπορώ ακόµα να µιλήσω για αυτά που δικαιούµαι, αλλά αν µπορούσα θα σας
έλεγα τα εξής:
Θα µε βοηθήσετε να κάνω µια καλή αρχή που θα διαρκέσει για όλη την υπόλοιπή
µου ζωή;
Χρειάζοµαι το γάλα της µαµάς µου, όχι τεχνητό!
Προστατέψτε και ενδυναµώστε την µητέρα µου, φροντίστε για εµάς, τα µικρά
παιδιά σήµερα, το µέλλον της χώρας µας αύριο. Προστατέψτε µας από συµφέροντα
εχθρικά προς την υγεία µας. Επενδύστε στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής µας.
Κύριε Συνήγορε,
Προστατέψτε τα µικρά παιδιά της Ελλάδας µας από την ανεξέλεγκτη απληστία
των κερδών. Μην εγκαταλείπετε εµάς και τις µητέρες µας.
Οραµατιστείτε ένα υγιές και στιβαρό µέλλον της γενιάς µου, ώστε να σας
θυµούνται µε ευγνωµοσύνη οι επόµενες γενιές Ελλήνων. Τολµήστε να προωθήσετε τον
µητρικό θηλασµό όχι µόνο για την καλή υγεία τη δική µου και της µητέρας µου, αλλά και
για την καλή υγεία της οικονοµίας µας και του περιβάλλοντός µας. Επενδύστε στον
µητρικό θηλασµό για τις δεκαετίες που έρχονται.
Ευχαριστώ τη µητέρα µου που µε αυτό το γράµµα έκανε τη φωνή µου να ακουστεί.
Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ, είµαι σίγουρος ότι θα ενεργήσετε για λογαριασµό
όλων των Ελληνόπουλων που δεν µπορούν ακόµα να µιλήσουν.

Με εκτίµηση και µε το αγνό βλέµµα ενός µικρού παιδιού που
κοιτάζει κατευθείαν στα µάτια,
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