
  

                                                                                    Ξάνθη,28/10/2016 

Προς: Ιατρικό Σύλλογο Ξάνθης  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε & Αγαπητοί Ιατροί του συλλόγου,  

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (https://www.facebook.com/thilazo/?fref=ts) διοργανώνει όπως κάθε 

χρόνο, τον 7ο Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό. Εκδηλώσεις θα 

πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από 50 πόλεις της Ελλάδας από τις κατά 

τόπους εθελοντικές ομάδες υποστήριξης που είναι μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου 

Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Θηλασμού και Μητρότητας.  

Για την Ξάνθη την διοργάνωση έχει αναλάβει για 5η  συνεχή  χρονιά, η  

“ΞΑΝΘΗ: Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας” 

(https://www.facebook.com/groups/xanthithilasmos/1206588852717570/?notif_t

=like&notif_id=1476685072507504) και σας προσκαλεί,  

           την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. (προσέλευση)στην 

Κεντρική πλατείας Ξάνθης στο ΘΕΑΤΡΑΚΙ (έναντι ΟΤΕ) σε αυτή την εκδήλωση 

γιορτή για τον μητρικό θηλασμό και σε περίπτωση κακοκαιρίας θα 

πραγματοποιηθεί στο Φουαγιέ του δημοτικού Αμφιθεάτρου. Καθώς ο θηλασμός 

είναι ελεύθερος και δεν υπακούει σε ωράρια, τα παιδιά που θα θέλουν να 

θηλάσουν γύρω στις 12.00 μ. θα καταμετρηθούν την ίδια ώρα στις συμμετέχουσες 

πόλεις της χώρας! 

ΣΚΟΠΟΣ της εκδήλωσης - γιορτής του Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου 

Θηλασμού, είναι η ΑΠΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ θηλασμού και η 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μας με την εικόνα της θηλάζουσας μητέρας. 

Η επιθυμία των μητέρων για επιστροφή στο θηλασμό, παράλληλα με το πλήθος των 

δυσκολιών από εξωγενείς συνήθως παράγοντες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, 

γέννησε την ανάγκη δημιουργίας τοπικών εθελοντικών υποστηρικτικών ομάδων 

θηλασμού. Στις ομάδες αυτές, εμείς οι γυναίκες-μητέρες συμφωνήσαμε με ένα 

προφορικό ηθικό «συμβόλαιο» να στηρίζουμε η μία την άλλη. Μητέρες βοηθούν 

άλλες μητέρες να μάθουν την μητρική τέχνη του θηλασμού, να μοιράζονται τις 

γνώσεις, τις εμπειρίες και τις αγωνίες τους, αλληλοϋποστηρίζονται, παίρνουν δύναμη 

και κουράγιο. Με την απενοχοποίηση του δημόσιου θηλασμού, η μητέρα δε 

χρειάζεται να απαρνηθεί την κοινωνική ζωή της ή να αποχωριστεί το παιδί της, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις κάθε είδους υποχρεώσεις της ή να συμμετάσχει σε 

προσωπικές δραστηριότητες. 

https://www.facebook.com/thilazo/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/xanthithilasmos/1206588852717570/?notif_t=like&notif_id=1476685072507504
https://www.facebook.com/groups/xanthithilasmos/1206588852717570/?notif_t=like&notif_id=1476685072507504


Την 6η Νοέμβρη λοιπόν θα ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ γιατί Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ 

ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ. 

Θα γιορτάσουμε γιατί βοηθώντας η μία την άλλη, κάθε χρόνο ΟΛΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΝΑ ΘΗΛΑΣΟΥΝ τα παιδιά 

τους και μαθαίνουν τρόπους να υπερνικούν δυσκολίες κ αντιξοότητες. 

Θα γιορτάσουμε γιατί όλο και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ! 

Με την εκδήλωση του Ταυτόχρονου Θηλασμού, φέρνουμε σε επαφή την κοινωνία με 

την εικόνα του θηλασμού, δείχνουμε πόσο τρυφερή, μαγική, αληθινά αγνή διαδικασία 

είναι μα και συνάμα διακριτική. Άλλωστε ένα μωρό έχει ανάγκη μόνο τρία πράγματα: 

ζεστασιά από την αγκαλιά της μαμάς του, τροφή από το στήθος της και ασφάλεια από 

την παρουσία της και με το θηλασμό μπορεί να καλύψει ΚΑΙ τα τρία. 

 Με την εκδήλωση του Ταυτόχρονου Θηλασμού, διαμαρτυρόμαστε για το 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ των παιδιών μας στο δημόσιο θηλασμό. Τα παιδιά μας δεν θα 

θηλάσουν ΠΟΤΕ ξανά σε τουαλέτες, παρκινγκ, αυτοκίνητα, σα να ναι ντροπή. Τα 

παιδιά μας έχουν δικαίωμα να θηλάζουν όπου και όποτε το ζητήσουν, σε εστιατόρια, 

σε καφέ, σε παγκάκια... ΕΛΕΥΘΕΡΑ και  ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ!! 

Με την εκδήλωση του Ταυτόχρονου Θηλασμού, θέλουμε να φωνάξουμε πως ο 

δημόσιος θηλασμός για μια μητέρα και το παιδί της δεν είναι επίδειξη, είναι 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ!! 

Η εκδήλωση δεν αφορά μόνο θηλάζουσες μητέρες! Η εκδήλωση έχει ενημερωτικό 
χαρακτήρα. Γι’ αυτό σας περιμένουμε λοιπόν και φέτος ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ, -
μέλλουσες μητέρες, μητέρες που δεν τα κατάφεραν στο παρελθόν, φίλους και 
συγγενείς που επιθυμούν να ενημερωθούν σωστά, όλους όσους  στηρίζουν τον 
μητρικό θηλασμό- για να ενημερωθούμε και για να γιορτάσουμε μαζί την 
Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού! 
 

Θα παρακαλούσαμε θερμά να προωθήσετε ηλεκτρονικά προς τα μέλη του 

Συλλόγου, την αφίσα και το πρόγραμμα. Θα χαρούμε πολύ να 

παραβρεθούν  εκπρόσωποι του συλλόγου σας στην εκδήλωση της ομάδας 

μας. 

  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  

https://www.facebook.com/events/365851067090916/ 

Με εκτίμηση,  

 

Οι εθελόντριες διοργανώτριες και  διαχειρίστριες  της ομάδας  
ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΠΑΝΤΩΝΗ (marina1931@windowslive.com, τηλέφωνο 697 595 5025) 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ( sophia.chris.1985@gmail.com, τηλέφωνο 693 670 8787) 

https://www.facebook.com/events/365851067090916/
mailto:sophia.chris.1985@gmail.com


  

 
*Από τo 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 

από την WABA (Παγκόσμια Συμμαχία για Δράση 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 

τηνUNICEF, ώστε να εξαπλωθεί το φετινό μήνυμα: «Υποστηρίξτε τις μητέρες να θηλάσουν 

οποτεδήποτε, οπουδήποτε». 

 


