
 

 

  
 

 
 
 

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ  
ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΖΗΝΩΝΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει την κοινωνική του προσφορά μέσα από τις διαλέξεις του Ζηνώνειου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Με ιδιαίτερη επιτυχία δόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2020, στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών στη Λάρνακα, η 5η διάλεξη με τίτλο «Μητρότητα και Θηλασμός από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα» από 
τις: Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών ΒΝΕΣ,  Ασπασία Σκουρουμούνη 
Σταυρινού, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΒΝΕΣ, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Μόνικα Μιχαηλίδου, Παιδίατρο, 
Σύμβουλο Γαλουχίας. Οι τρεις ομιλήτριες, δύο προερχόμενες από τον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας (κλασικής 
και βυζαντινής φιλολογίας) και μια επαγγελματίας υγείας (παιδίατρος και σύμβουλος γαλουχίας), 
συνεργάστηκαν για μια διαχρονική και διεπιστημονική προσέγγιση στα φλέγοντα ζητήματα της μητρότητας και 
του θηλασμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  
 
Η εν λόγω παρουσίαση εκπονήθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας θεωρητικών πολιτισμικής 
ιστορίας (ερευνητές και ερευνήτριες από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού) και επαγγελματιών 
υγείας (μελών της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και του Συνδέσμου Θηλασμού «Δώρο Ζωής») για τις ανάγκες 
του ερευνητικού Προγράμματος «Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός από την Αρχαιότητα μέχρι 
Σήμερα» (πρόγραμμα EXCELLENCE/1216/0020 με το ακρωνύμιο Μητρικό Στήθος), το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω 
του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.  
 
Το πρώτο μέρος της ομιλίας εστίασε στο Ελληνορωμαϊκό και Βυζαντινό παράδειγμα της μητρότητας και του 
θηλασμού. Μια συνοπτική παρουσίαση του περιγράμματος του ερευνητικού Προγράμματος Μητρικό Στήθος 
εισήγαγε στη θεματική και φιλοσοφία, τη δομή, τη σημασία και πολύπλευρη δυνατή αξιοποίηση της εν λόγω 
ερευνητικής προσέγγισης στην ιστορία (κοινωνική, ιατρική και καλλιτεχνική/αισθητική) του μητρικού 
θηλασμού. Παρουσίαση πορισμάτων της έρευνας αυτής με εστίαση στο παράδειγμα της αγίας Περπετούας, 
μιας θηλάζουσας μητέρας που μαρτύρησε κατά τον τρίτο αιώνα μ.Χ., ανέδειξε πτυχές της κοινωνιολογικής 
διάστασης του φαινομένου του θηλασμού και ιδιαίτερα της θέσης και διάδρασης της θηλάζουσας γυναίκας 
(μάνας και παραμάνας) με τις κοινωνικές και πολιτικές δομές της αρχαιότητας και του πρώιμου Βυζαντίου. Η 
παρουσίαση έκλεισε με μια προέκταση της συζήτησης στο τώρα μέσα από ανάλυση σύγχρονων δεδομένων για 
τη θέση και τον ρόλο της μητρότητας και του θηλασμού στην Κύπρο σήμερα. Ακολούθησε συζήτηση επί 
ερωτημάτων των ακροατών. 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία περιορισμένου αριθμού παρευρισκομένων, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, προκειμένου να διασφαλίζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για προστασία της 
δημόσιας υγείας και η αποτροπή της μετάδοσης του ιού.  Η διάλεξη, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το 
Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ, βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο: (http://cybc.com.cy/audio-on-
demand/) και θα αναμεταδοθεί από το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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