
Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός 2018 

 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τον 9ο 

Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό σε περισσότερες από 50 πόλεις της Ελλάδας! 

 

Για την Αττική την διοργάνωση έχει αναλάβει και φέτος η 

''Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Θηλασμού Αττικής"  

www.facebook.com/groups/Attiki.Thilasmos 

αυτή τη φορά διοργανώνοντας ένα περίπατο στον ιστορικό πεζόδρομο Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τίτλο: 

 

«Θηλασμός: Βήμα βήμα προς την επιτυχία» 

 

Έτσι την Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. (προσέλευση) με 2.00 μ.μ. (λήξη) εμείς οι 

μητέρες θα συναντηθούμε για ένατη συνεχή χρονιά για να γιορτάσουμε και να περπατήσουμε μαζί κάτω 

από την Ακρόπολη με στόχο την ευαισθητοποίηση, την αφύπνιση και την υποστήριξη των νέων μητέρων 

και της ελληνικής κοινωνίας 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. 

 

Το σημείο συνάντησής μας θα είναι επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου (άρ. 18) μπροστά από το άγαλμα του 

στρατηγού Μακρυγιάννη, πολύ κοντά στη στάση του Μετρό «Ακρόπολη». Θα κάνουμε μία όμορφη βόλτα 

με μία στάση για την καθιερωμένη μας φωτογραφία στα σκαλιά που οδηγούν στο Ωδείο Ηρώδου του 

Αττικού, ενώ η διαδρομή μας θα ολοκληρωθεί επί της Αποστόλου Παύλου στο ύψος του Ιερού του Διός.  

 

Σας περιμένουμε λοιπόν και φέτος, θηλάζουσες ή μη, μέλλουσες μητέρες, με κοιλίτσες ή με σκέψη για 

κοιλίτσες, 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. 

 

 Πληροφορίες για την εκδήλωση στην Αττική: www.facebook.com/events/185341445714987/ 

 Βρείτε τα σημεία συνάντησης για τις υπόλοιπες πόλεις, εδώ: www.facebook.com/thilazo  

  Διοργανωτές:      Υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων: 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/Attiki.Thilasmos
http://www.facebook.com/events/185341445714987/
https://www.facebook.com/thilazo?hc_location=ufi


Ορισμένες εικόνες από την περσινή και παλαιότερων ετών εκδηλώσεις, στο Ζάππειο: 

 

 

 



 
 

  
 

   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ  

Η εκδήλωσή μας προβλήθηκε πέρυσι στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ, όλων των ιδιωτικών 

καναλιών, στο ραδιόφωνο, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε:  

1. https://www.news247.gr/koinonia/mitrikos-thilasmos-ta-social-media-spane-ta-tampoy-poy-na-

apeythynthoyn-oi-miteres-gia-dorean-ypostirixi.6524131.html  

2. https://www.protothema.gr/greece/article/728415/zappeio-mamades-thilasan-dimosia-gia-8i-sunehi-

hronia/  

3. https://www.youtube.com/watch?ytbChannel=null&v=dKgEPcOcPYA&app=desktop  

4. https://www.facebook.com/livemediagr/videos/1546371872108243/?hc_location=ufi  

5. https://www.newsit.gr/ellada/zappeio-plimmyrise-paidika-xamogela-miteres-thilasan-ta-mora-

tous/2279846/ 

6. http://www.thetoc.gr/new-life/well-being/article/panw-apo-1000-mamades-thilasan-ta-paidia-tous-sto-

zappeio-eikones 

 

Περισσότερα Video από προηγούμενες χρονιές μπορείτε να παρακολουθήσετε και στον λογαριασμό μας 

στο youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCRZTnJT8AokiiRRkh5ewRcg  

 

6ος Δημόσιος Ταυτόχρονος Θηλασμός 2015 – Αττική: 

https://www.youtube.com/watch?v=suEZ0VAZMr8 
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