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Θερμή ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στις εκδηλώσεις προαγωγής και προάσπισης του
Μητρικού Θηλασμού που πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
του 2019, από την 5η & 6η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων, το Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων και τον Σταθμό
Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου Ιωαννίνων, στα πλαίσια του εορτασμού της
Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού.

Μέλη του προσωπικού των παραπάνω δομών, εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών,
προσκεκλημένοι επαγγελματίες υγείας από τον Σύλλογο Μαιών – Μαιευτών Ιωαννίνων,
εικαστικοί και μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιωαννίνων, μέλη εικαστικών εργαστηρίων, γονείς – λήπτες των υπηρεσιών υγείας των
ΤΟΜΥ, του ΚΥ Ιωαννίνων και του ΣΠΜΠ, ο πολιτιστικός Σύλλογος ΧΕΝ Ιωαννίνων και ο
Σύλλογος Γυναικών Νέου Βελισσαρίου, όλοι τους συνέβαλαν με την παρουσία, την ηθική
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υποστήριξη και σε πολλές περιπτώσεις την άμεση εμπλοκή και συμμετοχή τους, στην
υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που σκοπό είχε την ανάδειξη της σημασίας του Μητρικού
Θηλασμού και την προάσπιση του φετινού συνθήματος της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Μητρικού Θηλασμού «Ενδυναμώνουμε τους Γονείς – Διευκολύνουμε τον Θηλασμό».

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας το κοινό είχε τη δυνατότητα
να απολαύσει έργα ζωγραφικής με θέμα την απεικόνιση του Μητρικού Θηλασμού. Οι
αντιδράσεις και εντυπώσεις των 700 περίπου ατόμων που επισκέφθηκαν την έκθεση
επιβεβαίωσαν την αρχική μας προσδοκία να λειτουργήσει για το κοινό ως ένας ευχάριστος
και ουσιαστικός τρόπος προσέγγισης της όλης φιλοσοφίας γύρω από τον Μητρικό
Θηλασμό.

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, ως επιστέγασμα μιας φιλόδοξης προσπάθειας που ξεκίνησε
από την 5η & 6η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων τον Αύγουστο του 2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
του πρώτου χώρου θηλασμού σε δημόσια υπηρεσία στην Ήπειρο. Μετά από την
πρωτοβουλία των Δήμου Ιωαννιτών για την κατασκευή και διαμόρφωση του συγκεκριμένου
χώρου στο Δημαρχιακό Κτήριο Κατσικά Ιωαννίνων και την επιστημονική υποστήριξη του
προσωπικού της 5ης & 6ης ΤΟΜΥ ιωαννίνων, του Κέντρου Υγείας Ιωαννίνων και του
Σταθμού Προστασίας, Μάνας, Παιδιού και Εφήβου, τελέστηκαν τα εγκαίνια, παρουσία του
Δημάρχου Ιωαννίνων κ. Ελισάφ Μωυσή, του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα –
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης, κ. Βλέτσα Βασίλειου,
του Αντιδημάρχου Ανακύκλωσης και Καθαριότητας κ. Πήχα Ευάγγελου, της βουλευτή κας
Κεφάλα Μαρίας – Αλεξάνδρας, εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου και του Συλλόγου
Μαιών – Μαιευτών Ιωαννίνων και πλήθους κόσμου. Η εκδήλωση καλύφθηκε από τοπικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να
ενημερωθεί για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου και φυσικά για τον συμβολικό του
χαρακτήρα.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων,
ενημερωτική εκδήλωση με στόχο την ενδυνάμωση της θερμής αλυσίδας
μητέρα-παιδί-πατέρας και την ευαισθητοποίηση όσων την πλαισιώνουν και την Τετάρτη 6
Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Σταθμού Προστασίας Μάνας Παιδιού και
Εφήβου εορταστική εκδήλωση από τους συνδιοργανωτές των δράσεων για την προαγωγή
του Μητρικού Θηλασμού με συμμετέχοντες εγκύους, θηλάζουσες μητέρες, γονείς και
παιδιά. Στις εκδηλώσεις αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούσαν σε πρακτικές οδηγίες και
συμβουλές, σε μεθόδους για έναν επιτυχημένο συνδυασμό του Μητρικού Θηλασμού και της
επιστροφής της μητέρας στην εργασία, στον ιδιαίτερο ρόλο που αναλαμβάνει ο πατέρας
στην όλη διαδικασία, κα.
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Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι συντονίστριες της 5ης & 6ης ΤΟΜΥ Ιωαννίνων,
συμμετείχαν σε εκπομπές τοπικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, όπου και
επισήμαναν τη σημασία ενδυνάμωσης των γονέων και διευκόλυνσης του Μητρικού
Θηλασμού.

Ο έγκαιρος προγραμματισμός των παρεμβάσεων, η άρτια οργάνωσή τους, το υψηλό
επίπεδο των παρουσιάσεων και διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν αλλά κυρίως η διάθεση
για ουσιαστική ευαισθητοποίηση του κοινού, η πίστη στη σπουδαιότητα του Μητρικού
Θηλασμού των εμπλεκομένων φορέων και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου συνέβαλαν
στην επιτυχία των δράσεων.

Οι προσπάθειες μας για την προάσπιση και προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού
συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με στόχο την προστασία και διάδοσή του και μέσω αυτών
την καθιέρωση εκείνης της κουλτούρας που θα διασφαλίζει στην κάθε μητέρα και στο κάθε
παιδί τη δυνατότητα άσκησης αυτού του τόσου σπουδαίου και αναφαίρετου δικαιώματος.
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