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Με σύνθημα «Μια νίκη για όλη τη ζωή»
Επιτυχημένη εκδήλωση για τον παγκόσμιο
ταυτόχρονο μητρικό θηλασμό
Λευκωσία: Σε θεσμό για τις νεαρές μητέρες
έχει καθιερωθεί η εκδήλωση για τον Παγκόσμιο
Ταυτόχρονο Μητρικό Θηλασμό η οποία
πραγματοποιήθηκε φέτος για 8η συνεχόμενη
χρονιά από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μητρικού
Θηλασμού «Δώρο Ζωής», με τη στήριξη της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, στα πλαίσια του
προγράμματος έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ». Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή και της Εθνικής
Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού Κύπρου και εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Μητρικού Θηλασμού.
Με σύνθημα «Μια νίκη για όλη τη ζωή» συνολικά 328 μητέρες συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 4
Οκτωβρίου 2014 σε προκαθορισμένα σημεία σε όλες της πόλεις της Κύπρου, όπου θήλασαν 333
παιδιά, μεταφέροντας το μήνυμα ότι ο θηλασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός με ευεργετικά
αποτελέσματα για την υγεία των παιδιών, όχι μόνο στη βρεφική ηλικία, αλλά και μεταγενέστερα!
Tο θέμα των φετινών εκδηλώσεων, όπως ορίστηκε από την Παγκόσμια Συμμαχία για Δράση στο
Θηλασμό WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), έχει ως επίκεντρο την απόλυτη στήριξη
της κοινωνίας προς τις θηλάζουσες μητέρες με στόχο την επίτευξη της συνεχιζόμενης γαλουχίας που
αποτελεί Δώρο Ζωής.
Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, επιβεβαιώνει τη στήριξή της προς
τον άνθρωπο, δηλώνοντας παρών από την πρώτη στιγμή της ζωής του. Μέσα από το πρόγραμμα
κοινωνικής ευθύνης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ στηρίζει διαχρονικά τις
εκδηλώσεις για τον Ταυτόχρονο Μητρικό Θηλασμό, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια του
Συνδέσμου “Δώρο Ζωής”, για ενημέρωση και στήριξη όλων των νέων μητέρων, που επιλέγουν να
χαρίσουν στα παιδιά τους το ανεκτίμητο δώρο του θηλασμού.
Η Επικεφαλής του Τμήματος Marketing και Εταιρικής Εικόνας της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ κα
Σωτηρούλλα Σωτηρίου, δήλωσε: «Το πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΚΡΙΣΤΗΣ, προάγει έμπρακτα το θηλασμό και στηρίζει τις μητέρες που επιλέγουν να δώσουν στα
παιδιά τους το αγνό μητρικό γάλα. Ως εταιρεία στηρίζουμε τον άνθρωπο με ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και γι’
αυτό εστιάζουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα προς αυτά».
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Είσαι μέλος; Συνδέσου και σχολίασε
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