
 

Πανελλαδικός 
Ταυτόχρονος ∆ηµόσιος Θηλασµός 2016 

“Βοηθήστε τις µητέρες να θηλάσουν οπουδήποτε, οποτεδήποτε! ” 

Στα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Μητρικού Θηλασµού*, το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τον 7ο 
Πανελλαδικό Ταυτόχρονο ∆ηµόσιο Θηλασµό σε περισσότερες από 50 πόλεις της Ελλάδας!  
Για την Πτολεµαϊδα την διοργάνωση έχει αναλάβει και φέτος η  

“Οµάδα Εθελοντών  και Υποστηρικτών Μητρικού Θηλασµού και Μητρότητας Πτολεµαΐδας” 
(https://www.facebook.com/groups/omada.uposthri3hs.thilasmou.ptolemaidas/) 

(https://www.facebook.com/BFMumsPtolemaida?fref=ts) 

και σας προσκαλεί την Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.µ. (προσέλευση) σε µια εκδήλωση 
γιορτή για τον µητρικό θηλασµό! Καθώς ο θηλασµός είναι ελεύθερος και δεν υπακούει σε ωράρια, τα 
µωράκια που θα θέλουν να θηλάσουν γύρω στις 12.00 µ. θα καταµετρηθούν την ίδια ώρα στις 
συµµετέχουσες πόλεις της χώρας! 

Σε αυτή τη γιορτή µας δίνεται η αφορµή µητέρες - µέλη των οµάδων του ∆ικτύου µας να 
ευαισθητοποιήσουν, να αφυπνίσουν και να υποστηρίξουν τις νέες µητέρες και την ελληνική κοινωνία 
γενικότερα για τον µητρικό θηλασµό, όχι µόνο ως λέξεις σε ένα φυλλάδιο ή σε µία οµιλία, αλλά εµπράκτως, 
ως εικόνα και παρουσία, «από µητέρα προς µητέρα». Στόχος µας είναι η Ελλάδα να αποτελέσει µια χώρα 
υποστηρικτική και φιλική προς το θηλασµό, που θα αγκαλιάζει και θα στηρίζει την νέα µητέρα όσο εκείνη 
θα µαθαίνει την τέχνη του θηλασµού. 

Σας περιµένουµε λοιπόν και φέτος, θηλάζουσες ή µη, µέλλουσες µητέρες, µητέρες πρώην θηλάζουσες, 
µπαµπάδες, γιαγιάδες, φίλους και λοιπούς συγγενείς, ΟΛΟΥΣ εσάς που στηρίζετε τον µητρικό θηλασµό και 
θέλετε να ενηµερωθείτε, να γιορτάσουµε µαζί την Εβδοµάδα Μητρικού Θηλασµού. Στην Πτολεµαϊδα η 
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί, στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας.  

Στην εκδήλωση θα χορέψουν τα παιδιά µας, θα πάρουν µπαλόνια, θα υπάρχουν µικροεκπλήξεις, Θα 
µοιραστεί ενηµερωτικό υλικό, θα γίνουν συζητήσεις και θα γνωριστούµε από κοντά! Τέλος, θα υπάρξουν 
αναµνηστικά και θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση µε χρήσιµα δώρα για τις έγκυες και τις θηλάζουσες 
µητέρες.  

* To 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασµός της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Μητρικού Θηλασµού από την 
WABA (Παγκόσµια Συµµαχία για ∆ράση στο Θηλασµό), τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) και τη 
UNICEF, στις 1-7 Αυγούστου. Στην Ελλάδα, η εβδοµάδα αυτή εορτάζεται 1-7 Νοεµβρίου και φέτος ο 
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) ενώνει τις δυνάµεις του µε την ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) 
να εξαπλωθεί το  µήνυµα «βοηθήστε τις µητέρες να θηλάσουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε». 

Πληροφορίες για την εκδήλωση στην Πτολεµαϊδα εδώ: 
https://www.facebook.com/events/1783775895228959/  

Βρείτε τα σηµεία συνάντησης και στις 51 πόλεις, εδώ: https://www.facebook.com/thilazo  

Φιλικά, Η διαχείρηση της Οµάδας Εθελοντών και Υποστηρικτών Μητρικού Θηλασµού Πτολεµαΐδας  
   


