
Ανοιχτή πρόσκληση για έκθεση έργων φοιτητών/τριων της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα 

τον «Μητρικό Θηλασμό», στα πλαίσια του Εορτασμού της Εβδομάδας 

Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2019 

 

  Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΝΠΙΔ επιχορηγούμενο και εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Υγείας) από το 2013 υλοποιεί  το πρόγραμμα "Αλκυόνη : Εθνική Πρωτοβουλία 

Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού", με στόχο την αύξηση του ποσοστού και της διάρκειας 

του Μητρικού Θηλασμού στη χώρα μας και κυρίως την αλλαγή της κουλτούρας που αφορά τον 

Μητρικό Θηλασμό, μέσα από δράσεις που απευθύνονται στην ελληνική οικογένεια, στους 

επαγγελματίες υγείας, στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

 Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού αναγνωρίζοντας τη θέση και τη διαχρονική αξία της Τέχνης 

στη διαμόρφωση της κουλτούρας του πληθυσμού, θα ήθελε τη συνεργασία της Ανωτάτης 

Σχολής Καλών Τεχνών στο έργο αυτό, διοργανώνοντας μία γιορτή αφιερωμένη στον Μητρικό 

Θηλασμό. Με αφορμή τον εορτασμό  της εβδομάδας για τον  Μητρικό Θηλασμό (1-7 

Νοεμβρίου) καλεί τους/τις φοιτητές/τριες από το Ε΄εξάμηνο σπουδών και άνω, να 

δημιουργήσουν έργα με θέμα τον Μητρικό Θηλασμό, τα οποία θα εκτεθούν στον εκθεσιακό 

χώρο της Α.Σ.Κ.Τ. «Νίκος Κεσσανλής» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η έκθεση θα 

προβληθεί, καλυφθεί δημοσιογραφικά και θα συνοδευτεί με εκδήλωση ενημέρωσης. Σκοπός της 

διοργάνωσης αυτής είναι η ενημέρωση για τον μητρικό θηλασμό και η αξία του για το παιδί, τη 

μητέρα και την κοινωνία με μικρής διάρκειας παρουσίαση και έντυπο υλικό καθώς και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από μία άλλη οπτική, αυτή της Τέχνης. 

 

 Όποιος/α φοιτητής/τρια από το Ε΄εξάμηνο σπουδών και άνω, επιθυμεί να συμμετέχει στην 

έκθεση πρέπει να παραδώσει ένα έργο με την παραπάνω θεματική, με όποιο υλικό ή μέσο 

επιλέξει με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 2,00x2,00μ. την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου από τις 

10.00 ως τις 11.00 π.μ. στον εκθεσιακό χώρο της Α.Σ.Κ.Τ. «Νίκος Κεσσανλής». Η επιλογή των 

έργων θα γίνει από επιτροπή καθηγητών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών.  

  

Διάρκεια έκθεσης : 1 Εως 7 Νοεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ.Πέννυ Γκέκα Ε.Δ.Ι.Π. στο Α΄ 

Εργαστήριο Ζωγραφικής, penny_geka@yahoo.com 

 

 

 


