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~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 

«Σα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν» 
Γηνξγάλσζε: ENCA Hellas 

ην πιαίζην ηεο Γηεζλνύο Δβδνκάδαο γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα (15-21 Μαΐνπ 2017), πνπ θέηνο είρε ζέκα 
«40 εβδνκάδεο; Ο ηνθεηόο έξρεηαη ζηελ ώξα ηνπ, δελ πξνγξακκαηίδεηαη», ηo Διιεληθό Γίθηπν γηα ηνλ 
εβαζκό ζηε Γέλλα ENCA Hellas, δηνξγάλσζε κε επηηπρία εκεξίδα κε ζέκα «Σα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ 
θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν», ην άββαην 20 Μαΐνπ 2017, ζην Γεκαξρείν Ακαξνπζίνπ ππό ηελ 
αηγίδα ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ. 
 
Σελ εκεξίδα ραηξέηεζε ν Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ, Πξόεδξνο ηνπ ΙΑ θαη ηεο ΚΔΓΔ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, ν 
νπνίνο επηβξάβεπζε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ην εβαζκό ζηε Γέλλα (ENCA Hellas), πνπ 
αθνξά ζηελ  ελεκέξσζε ησλ γπλαηθώλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο, εθθξάδνληαο ηε ζηήξημή ηνπ.  
Η θα Μαξία Αλδξενπιάθε, Διιελίδα εθπξόζσπνο ηνπ ENCA Hellas ζηα επξσπατθά ζπλέδξηα, αλαθέξζεθε 
ζηε ζεκαζία ηνπ Γηθηύνπ θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ εδώ θαη 25 ρξόληα. Η θα Ναηάζα Μαπξνκνπζηάθε, 
ζηαηηζηηθόο θαη γεληθή ζπληνλίζηξηα ηνπ ENCA Hellas, αλέθεξε ελδεηθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πνηνη 
επαγγεικαηίεο εκπιέθνληαη ζηνλ ηνθεηό ζε θάπνηεο ρώξεο-κέιε ηνπ ENCA.   

H  εθπξόζσπνο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ ENCA από ηε Βξεηαλία Ms Beverley Lawrence Beech, 
αθηηβίζηξηα, ζπγγξαθέαο, επίηηκε πξόεδξνο ηνπ AIMS αλέιπζε ην πώο άιιαμαλ ηα δηθαηώκαηα ηεο 
γπλαίθαο ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα ζηελ Αγγιία, θαη ήηαλ αθνξκή γηα έκπλεπζε γηα δξάζεηο θαη ζηελ 
Διιάδα.  
 
Η δηθεγόξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ θαη δηαρεηξίζηξηα Αηηηθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο Μεηξηθνύ Θειαζκνύ θαη 
Μεηξόηεηαο θα Καζζηαλή Μηρνπνύινπ εμήγεζε απιά θαη κε αθξίβεηα ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεηαη ε 
έγθπνο ζε θάζε ζηάδην ηεο εγθπκνζύλεο, ηνπ ηνθεηνύ ηεο θαη κεηά θαη ηη κπνξεί λα θάλεη ζε πεξηπηώζεηο 
πνπ απηό δελ γίλεηαη. Η ζπγγξαθέαο θαη δεκνζηνγξάθνο θα ηέιια Κάζδαγιε κίιεζε γηα ηνλ ξόιν ησλ 
γπλαηθώλ θαη ζην πώο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα από ηε δηθή ηνπο πιεπξά. Σέινο, ε αξρηηέθησλ, 
δηδάθησξ ΑΠΘ θα Μπξηώ Υξνλάθε αλέπηπμε θαη έδεημε πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν ρώξνο ζηνλ ηνθεηό.  
 
Σελ εκεξίδα ζπληόληζαλ ε θα Ξαλζίππε Παζραιίδνπ γηαηξόο, IBCLC θαη ε θα Γηάλλα Βαζηιάθε, καία, 
IBCLC, ελώ παξεπξέζεζαλ αξθεηνί επαγγεικαηίεο πγείαο, επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πεξηγελλεηηθή πεξίνδν, θαη γνλείο.  
 
αο ππελζπκίδνπκε όηη ε έξεπλα πνπ δηελεξγεί ην Διιεληθό Γίθηπν γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα ENCA 
Hellas ζρεηηθά κε ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα θαη ηνλ ηνθεηό ζπλερίδεηαη κέρξη ηνλ Γεθέκβξην όπνπ θαη 
νινθιεξώλεηαη ε δξάζε “40+2 εβδνκάδεο”. Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη δηαζέζηκν πξνο ζπκπιήξσζε εδώ: 
http://www.encahellas.eu/questionnaire_enca.html  
 

ρεηηθά κε ην ENCA Hellas θαη ηε Γηεζλή Δβδνκάδα γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα: www.encahellas.eu   
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε: 
Ναηάζα Μαπξνκνπζηάθε, 6936789584, encahellas@gmail.com, Διηζάβεη Μηραειίδνπ 6955954022 
 

http://www.encahellas.eu/questionnaire_enca.html
http://www.encahellas.eu/
mailto:encahellas@gmail.com
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~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 
«Αο κηιήζνπκε γηα ηνλ ζειαζκό» 

Γηνξγάλσζε: Θενδώξα Καξαβέγηα (IBCLC) 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πίηη Θειαζκνύ ηε Γεπηέξα 15 Μαΐνπ κε ηέζζεξηο ζπκκεηνρέο. Πήγε θαιά, 
απαληήζεθαλ αξθεηέο εξσηήζεηο, νη  κεηέξεο θαη νη κέιινπζεο κεηέξεο  έθπγαλ ραξνύκελεο θαη 
ελδπλακσκέλεο. Δίρε ιίγεο ζπκκεηνρέο γηαηί ππήξμε έλα κπέξδεκα κε ηελ ώξα δηεμαγσγήο ηνπ. 

 
~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 

Pilates γηα εγθύνπο, Postnatal yoga 0-4 κελώλ 
Γηνξγάλσζε: Aquabirth 

 
Καιεζπέξα,  
εκάο θέηνο ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξακε [ΓΧΡΔΑΝ] ζηηο εγθύνπο θαη ηηο λέεο κακάδεο δελ πήγαλ θαιά ζε 
ζρέζε κε άιιεο ρξνληέο!  
 
ην πηιάηεο γηα εγθύνπο είρακε ζπκκεηνρή κόλν από 2 εγθπκνλνύζεο!! Δλώ ζην postnatal yoga γηα κακάδεο 
κε κσξά από 0-4 κελώλ δελ είρακε θακία ζπκκεηνρή!  
 
Πξάγκα πνπ κε ιππεί ηδηαηηέξσο γηαηί ζπλεηδεηνπνηώ γηα αθόκα κηα θνξά ηελ έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ζηηο 
γπλαίθεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο "απνθαηάζηαζεο " κεηά ηνλ ηνθεηό αλ κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ απηόλ 
ηνλ όξν! Αθνύ ην πξόγξακκα ηνπ postnatal yoga πνπ πξνζθέξνπκε είλαη έλα πνιύ εμεηδηθεπκέλν 



 
 
 

 
Αναφορές IWRC 2017 Σελίδα 4 

πξόγξακκα γηα λα μεθηλήζεη λα αζθείηαη ε λέα κεηέξα κεηά ηνλ ηνθεηό ρσξίο λα θηλδπλεύεη από 
ηξαπκαηηζκνύο!!   
 
Καιή ζπλέρεηα ζηε δξάζε ζαο!!  
 

~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 
Tibetan Pulsing γηα γπλαίθεο 

Γηνξγάλσζε: Λίηπα Γεσξγνπνύινπ 
 
 
Καιεζπέξα, 
ε δηθή κνπ εθδήισζε, ην tibetan pulsing, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε επεηδή δελ είρακε ζπκκεηνρέο.  
 
Πηζηεύσ όηη δελ έθαλα ζσζηή πξνώζεζε, επεηδή δελ είρα ζηείιεη από ηελ αξρή ην όλνκα ηνπ ρώξνπ πνπ ζα 
γηλόηαλ ε εθδήισζε θη έηζη δελ κπήθε ζην πξόγξακκα.  
  
Σνπ ρξόλνπ θαιύηεξα. 
  
Φηιηθά, 
Λίηπα Γεσξγνπνύινπ 

 
~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 

Οκαδηθό κάζεκα Feldenkrais Awareness Through Movement+ 
Παξνπζίαζε-πδήηεζε γηα ηε Κέζνδν Feldenkrais 

Γηνξγάλσζε: Καξηιέλα Πεηξίδνπ (πηζηνπνηεκέλε δαζθάια ηεο κεζόδνπ 
Feldenkrais) 

 
Καιεζπέξα ζαο 
αο επραξηζηώ πνιύ πνπ κνπ δώζαηε ηελ επθαηξία λα εηζάγσ θάηη λέν ζην πξόγξακκα ηεο εβδνκάδαο 
ζεβαζκνύ, πνπ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πεξηγελλεηηθή ίζσο θξνληίδα, από ηελ άιιε ηελ αθνξά 
ζίγνπξα θαζώο έρεη λα θάλεη κε κηα πξαθηηθή επίγλσζεο, πνπ ε γπλαίθα πνπ κπαίλεη ζηνλ θόζκν ηεο 
κεηξόηεηαο θαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο δίπια ηεο ρξεηάδεηαη ζήκεξα όζν πνηέ άιινηε γηα λα ρηίζεη ηελ 
(ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή) αθεξαηόηεηά ηεο.  
 
ηηο δηθέο κνπ δύν εθδειώζεηο (Παξαζθεπή 19 θαη άββαην 20/5) δελ είραλ δπζηπρώο ζπκκεηνρέο παξά 
κόλν κηα θνηηήηξηα καία, ζηελ νπνία έδσζα θηόιαο θπζηθά ηα ζπγραξεηήξηά κνπ!! Όζν ππάξρνπλ ηέηνηεο 
λέεο θνπέιεο ππάξρεη ειπίδα!  
 
Θα ήζεια πνιύ λα ζπλερίζσ ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ην ENCA Hellas ζε ζρέζε κε ό,ηη κπνξώ λα πξνζθέξσ, 
λα δηαηεξώ ηελ ελεκέξσζή κνπ θαη λα γλσξίζσ θαη άιινπο επαγγεικαηίεο θνληηλώλ πξαθηηθώλ θαη ό,ηη 
αθνξά ην ζώκα θαη ηνλ θπζηθό ηξόπν λα ιεηηνπξγεί θαη λα καζαίλεη. 
 
Δίκαη αλνηρηή ζε πξνηάζεηο πάληα. Γελ ζθέθηνκαη απηή ηε ζηηγκή πώο ζα κπνξνύζε λα είλαη θαιύηεξα, 
εθηόο ίζσο από ηελ ηδέα ηνύ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο νη δξάζεηο ίζσο ώζηε πεξηζζόηεξνο θόζκνο λα 
ζπκκεηέρεη θαη λα ππάξρεη πξνζέιεπζε. Π.ρ. δπν ή ηξεηο δξάζεηο καζεκάησλ καδί αληί γηα έλαο - έλαο 
κόλνο ηνπ. Δίλαη θάηη ζπδεηήζηκν πηζηεύσ.  
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Δύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηηο δξάζεηο ηνπ Γηθηύνπ θαη πεξηζζόηεξε δύλακε θάζε ρξόλν!  
 
Δίκαη επίζεο αλνηρηή θαη γηα ηελ εβδνκάδα ηνθεηνύ θαη κε ελδηαθέξεη ζίγνπξα θαη ε επηζηεκνληθή νκάδα 
αλ κπνξώ λα θαλώ ρξήζηκε.  
 
ρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο Μεζόδνπ Feldenkrais πνπ θαηλνκεληθά ίζσο είλαη άζρεηε κε ηελ πεξηγγελεηηθή 
θξνληίδα, απιά ζέισ λα ηνλίζσ πσο έρεη λα θάλεη κε ην λα κάζεη θαλείο λα δείρλεη πξνζνρή πξνο ην ζώκα 
ηνπ θαη ηνλ εαπηό ηνπ, λα ην αθνύεη, λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηα όξηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ (θαη άιια 
ηόζα), νπόηε γηα κέλα απηή είλαη θαη ε κεγαιύηεξε ζύλδεζε!  
 
αο επραξηζηώ πνιύ  
Καξηιέλα Π. 
 

~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 
 

 «Γλσξηκία κε ην Καζάδ Άγγιγμα ηες Πεηαλούδας ηεο Γξ. Δύαο Ράηρ 
θαη εθαξκνγέο ηνπ ζηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν» 

Γηνξγάλσζε: Καξία Αλδξενπιάθε & Ιήδα Καλζνπνύινπ-Θππξίνπ 
 
 
 

Πνύ: «πίηη Θειαζκνύ», Μηθξάο Αζίαο θαη Καζηειινξίδνπ 14, 15233 Υαιάλδξη, 
https://www.facebook.com/Spitithilasmou/ 

Πόηε: Σεηάξηε 17/5/2017, 6-8 κ.κ. 
Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: maria.andreoulaki@gmail.com 

 
 
Η εθδήισζε ζπλέπεζε κε γεληθή απεξγία ζηελ Αζήλα εθείλε ηε κέξα θαη έηζη είρακε αθπξώζεηο ηειεπηαίαο 
ζηηγκήο. Μαο θηινμέλεζε ην πίηη Θειαζκνύ πνπ είρε νξγαλώζεη θαη άιιεο εθδειώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο 
εβδνκάδαο ζεβαζκνύ. 
 
Ξεθηλήζακε κε κηα εηζαγσγή γηα ηε Γηεζλή Δβδνκάδα γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα, ιίγα ιόγηα γηα ην πώο 
μεθίλεζε θαη πώο ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα, όπσο θαη ιίγα ιόγηα γηα ην δίθηπν ENCA θαη 
ENCA Hellas θαη ηηο δξάζεηο ηνπ.  
 
Μεηά θάλακε κηα εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία θαη ηε ζεσξία ηνπ Μαζάδ Άγγιγμα ηης Πεηαλούδας ηεο Γξ. Δύαο 
Ράηρ όπσο ην εθάξκνζε αξρηθά ζε θιηληθό πιαίζην γηα ηε θξνληίδα θαη αλάλεςε πξόσξσλ βξεθώλ θαη 
αξγόηεξα ζε έγθπεο, λέεο κεηέξεο, παηδηά αιιά θαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο θαη πεξηπηώζεηο, από ηε ζύιιεςε 
κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο. 
 
Παξεπξέζεθαλ δύν έγθπεο, κηα κεηέξα κε ην παηδάθη ηεο (ειηθίαο δεκνηηθνύ), έλα δεπγάξη κε ην κσξό ηνπο 
(ηξηώλ κελώλ) θαη άιια επηά άηνκα, νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο θαη έλαο άλδξαο (ζπλνιηθά είρακε δύν 
άλδξεο, καδί κε ηνλ λέν παηέξα).  
 
Όιεο/νη νη ζπκκεηέρνπζεο είραλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ ην Μαζάδ Άγγιγμα ηης Πεηαλούδας από άηνκα 
πνπ ην γλώξηδαλ.  
 
πδεηήζακε ηα νθέιε ηνπ γηα ηελ εγθπκνζύλε, ηνλ ηνθεηό, ηελ κεηαγελλεηηθή πεξίνδν γηα ηε κεηέξα θαη ην 
κσξό αιιά θαη γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα, κηιήζακε γηα εθαξκνγέο ηνπ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, όπσο π.ρ. ζε 
αζζέλεηα θαη πξνζαξκνγέο ηνπ όηαλ ρξεηάδεηαη (π.ρ. θαζηζηά αληί γηα μαπισηά ή λα γίλεηαη ελ κέξεη αληί 

https://www.facebook.com/Spitithilasmou/
https://www.facebook.com/Spitithilasmou/
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γηα νιόθιεξν). Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ γλώξηδαλ ην καζάδ απηό πξνζθέξζεθαλ λα ην μαλαθάλνπλ ζε όζνπο 
ελδηαθέξνληαη. 
 
Τπήξρε θνπηί δσξεώλ (δελ καδεύηεθε θάπνην πνζό) θαη αθίζα γηα ηελ Δβδνκάδα εβαζκνύ. 
 
Δπραξηζηνύκε ην πίηη Θειαζκνύ γηα ηε θηινμελία θαη ην δίθηπν ENCA Hellas γηα ηελ επθαηξία λα 
κνηξαζηνύκε απηό ην ζεξαπεπηηθό εξγαιείν. 
 
Οη ζπληνλίζηξηεο, 
Καξία Αλδξενπιάθε, βνεζόο κεηξόηεηαο, πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ηνπ Μαζάδ Άγγιγμα ηης 
Πεηαλούδας 
Ιήδα Καλζνπνύινπ-Θππξίνπ, βνεζόο κεηξόηεηαο, κνπζηθόο 

 

~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 
«Θα γίλσ κακά!Πξνεηνηκάδνκαη γηα ηνλ ηνθεηό θαη ηνλ ζειαζκό» 

Γηνξγάλσζε: Θέληξν Θειαζκνύ θαη Κεηξόηεηαο mitrikosthilasmos.com 
 

 

Σν mitrikosthilasmos.com, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Γηεζλή Δβδνκάδα γηα ηνλ 

εβαζκό ζηε Γέλλα, δηνξγάλσζε ην δσξεάλ 

ζεκηλάξην "Θα γίλσ κακά! - Πξνεηνηκάδνκαη γηα 

ηνλ ηνθεηό θαη ηνλ ζειαζκό", ζην «Κέληξν 

Θειαζκνύ & Μεηξόηεηαο 

mitrikosthilasmos.com». 

 

Σν ζεκηλάξην κεηαδόζεθε απνζπαζκαηηθά ζε 

δσληαλή ζύλδεζε κέζα από ηελ ηειενπηηθή 

εθπνκπή "πίηη κνπ ζπηηάθη κνπ" ζηνλ Alpha, θαηά 

ηελ νπνία απεπζύλζεθε πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο 

όισλ ζηελ Ηκεξίδα ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ηνλ 

εβαζκό ζηε Γέλλα ENCA Hellas κε ζέκα "Σα 

δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαηά ηελ 

αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν" πνπ γηλόηαλ ηελ ίδηα 

εκέξα ην απόγεπκα. ππό ηελ Αηγίδα ηνπ Γήκνπ 

Ακαξνπζίνπ θαη κε Υνξεγό Δπηθνηλσλίαο 

ην mitrikosthilasmos.com.  

 

(όλα ηα θωηογραθικά ζηιγμιόησπα ηοσ ζεμιναρίοσ και backstage από ηην ηηλεοπηική ζύνδεζη μπορείηε να 

δείηε εδώ και ηο ζτεηικό βίνηεο εδώ). 

 

Με νκηιήηξηα ηελ θα Γηάλλα Βαζηιάθε, καία-ζύκβνπιν γαινπρίαο IBCLC, ζε κηα θαηάκεζηε από εγθύνπο 

θαη κειινληηθνύο κπακπάδεο αίζνπζα, δώζακε απαληήζεηο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο ζηα πην ζπρλά 

εξσηήκαηα πεξί ηνθεηνύ θαη ζειαζκνύ, θάλακε αληίζηνηρα βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη ζην ηέινο 

http://www.mitrikosthilasmos.com/
https://www.facebook.com/KentroThilasmouMitrotitas
https://www.facebook.com/KentroThilasmouMitrotitas
https://www.facebook.com/KentroThilasmouMitrotitas
http://www.mitrikosthilasmos.com/2017/04/imerida-enca-hellas.html
http://www.mitrikosthilasmos.com/2017/04/imerida-enca-hellas.html
http://www.mitrikosthilasmos.com/2017/04/imerida-enca-hellas.html
http://mitrikosthilasmos.com/
http://bit.ly/2un5mcj
https://www.youtube.com/watch?v=zIWLDzSBtbc
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απνραηξεηηζηήθακε όινη κε πιαηηά ρακόγεια θαη ηθαλνπνίεζε θαη κε ηελ επρή λα έξζνπλ κεηά από έλαλ 

όκνξθν ηνθεηό, γεξά κσξάθηα ζηε δσή, έηνηκα λα απνιαύζνπλ ην ζειαζκό καδί κε ηε κακά ηνπο! 

 

Σνπο επραξηζηνύκε ζεξκά όινπο γηα ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηα θαιά ηνπο ιόγηα πνπ καο γεκίδνπλ κε 

αηζηνδνμία θαη καο δίλνπλ δύλακε γηα κηα αθόκε θαιύηεξε ζπλέρεηα!! 

 

~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 
«Ο εξρνκόο ηνπ κσξνύ… Κηα θάζε πνιύπινθε. 

Δπηιέγνπκε λα καο ελώζεη θαη όρη λα καο απνκαθξύλεη.» 

«Οζηενπαζεηηθή θαη πεξηγελλεηηθή θξνληίδα» 

Γηνξγάλσζε: Γλσξίδσ & Οξίδσ 
 
Αγαπεηή ζπληνληζηηθή νκάδα ηνπ ENCA, 
δεηάκε ζπγγλώκε γηα ηε δπζθνιία καο λα αληαπνθξηζνύκε άκεζα ζηελ αλαηξνθνδόηεζε/απνινγηζκό πνπ 
δεηήζαηε θαη ε νπνία είλαη πξαγκαηηθά πνιύ ζεκαληηθή γηα θάζε δξάζε πνπ πινπνηείηαη. Γπζηπρώο, νη 
ππνρξεώζεηο καο ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα δελ καο επέηξεπαλ λα απαληήζνπκε λσξίηεξα.  
 
Από ηηο δύν νκηιίεο πνπ θηινμελήζακε είρε ζπκκεηνρή κόλν ε κηα, κε ηνλ θν Παληνύια, ζηελ νπνία 
παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ 15 άηνκα. Δίρε πνιύ ελδηαθέξνλ ην θνηλό θαη ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
ηελ πξνγελλεηηθή θαη πεξηγελλεηηθή θξνληίδα από ηελ πξνζέγγηζε ηεο νζηενπαζεηηθήο επηζηήκεο θαη 
πξαθηηθήο, εμεγήζεθε ε ιεηηνπξγία ηεο, αιιά θαη ζπδεηήζεθαλ ζεκαληηθνί πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ην 
πώο κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί θαη λα δηεπθνιπλζεί έλαο θπζηθόο ηνθεηόο … ζηελ ώξα ηνπ!  
 
Γπζηπρώο δελ ζπγθεληξώζεθε θάπνην ρξεκαηηθό πνζό, παξόηη έγηλε παξόηξπλζε θαη από καο, αιιά θαη 
από ηνλ νκηιεηή θαη γηα απηό δελ επηθνηλσλήζακε κε ην αξκόδην άηνκν ηεο νκάδαο. 
 
Χο πξνο ηε ζπλνιηθόηεξε δηεμαγσγή θαη ην πώο πήγαλ νη ππόινηπεο δξάζεηο ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκν λα 
έρνπκε κηα εηθόλα, όηαλ θαη εζείο ζα έρεηε όια ηα δεδνκέλα.  
 
Θεσξνύκε, επίζεο, όηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπγθεληξώλνληαη ζηνηρεία σο πξνο ην ηη απνθνκίδεη ν θάζε 
παξεπξηζθόκελνο θαη ίζσο ζε απηό λα βνεζνύζε έλα εξσηεκαηνιόγην θνηλό πνπ λα δηαλέκεηαη ζε όινπο 
ηνπο ρώξνπο/δξάζεηο, δηακνξθσκέλν κε ηα εξσηήκαηα πνπ ζεσξεί ην ENCA ζεκαληηθά θαη ζηε βάζε ησλ 
επηδησθόκελσλ ζηόρσλ ηνπ (ηα νπνία εξσηεκαηνιόγηα λα απνζηέιινληαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζπληνληζηηθή 
νκάδα). Απηό ίζσο ζα βνεζνύζε θαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. 
 
Αθόκε σο πξνο ηελ αλαθνίλσζε ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεηαη 
λσξίηεξα (πεξίπνπ έλα κε ελάκηζε κήλα πξηλ) ώζηε λα πξνιαβαίλεη λα θνηλνπνηείηαη από ηνπο θνξείο θαη 
λα ην πξνγξακκαηίδνπλ πην έγθαηξα νη ελδηαθεξόκελνη. 
 
Διπίδνπκε λα κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηα παξαπάλσ έζησ ζε θάπνην βαζκό ζηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ 
ENCA θαη ζα είλαη ηηκή καο θαη ραξά καο λα ζπλερίζνπκε λα θηινμελνύκε αληίζηνηρεο δξάζεηο ζηνλ ρώξν 
καο. 
 
αο επραξηζηνύκε! 
Με εθηίκεζε ζην έξγν ζαο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ζαο, 
  
Γλσξίδσ & Οξίδσ: ηνλ Δαπηό κνπ, ηε ηαδηνδξνκία κνπ  
Ρνύκειεο 44, 16232, Βύξσλαο, Αζήλα  
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ηει./θαμ: 2109326600, www.gnoorizo.gr 

 

~ • ~ ΑΘΖΛΑ ~ • ~ 
«Ζ εγθπκνζύλε θαη ν ηνθεηόο από ηελ πιεπξά ηνπ ζπληξόθνπ» 

Γηνξγάλσζε: Άλλα Θόιιηα, Γάθλε Πεηξάθε, Δπηπρία Σνπνύδε (βνεζνί 

κεηξόηεηαο) 

ηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνύο Δβδνκάδαο γηα ην εβαζκό ζηε Γέλλα 2017, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 
19 Μαΐνπ ζπλάληεζε κε ζέκα «Η εγθπκνζύλε θαη ν ηνθεηόο από ηελ πιεπξά ηνπ ζπληξόθνπ» κε 
ζπληνλίζηξηεο ηηο βνεζνύο κεηξόηεηαο Άλλα Κόιιηα, Γάθλε Πεηξαθάθε θαη Δπηπρία Σνπνύδε. 

θνπόο ηεο ζπλάληεζεο απηήο ήηαλ λα δνύκε από ηε ζθνπηά ηνπ κέιινληα παηέξα πώο ε αλαγλώξηζε θαη 
θάιπςε ησλ δηθώλ ηνπ αλαγθώλ θαη επηζπκηώλ πέξα από ηεο ζπληξόθνπ ηνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάιιειε 
ππνζηήξημε πξνο απηήλ, ηνλ λέν ηνπ ξόιν θαη ην δέζηκν ζπλνιηθά ηεο νηθνγέλεηαο. 

Γεδνκέλνπ πσο νη αιιαγέο ζηε γπλαίθα, ηόζν ζπλαηζζεκαηηθέο όζν θαη ζσκαηηθέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εγθπκνζύλεο είλαη γλώξηκεο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο, απηή ηε θνξά δόζεθε βήκα θαη ιόγνο ζηνπο άληξεο 
λα κηιήζνπλ γηα ηα δηθά ηνπο άγρε θαη αλεζπρίεο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη 
επξέσο γλσζηέο. 

ηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ ζπλνιηθά 8 άηνκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηξία δεπγάξηα, δύν εθ ησλ νπνίσλ 
βξίζθνληαλ ζε εγθπκνζύλε, κία αθόκε κέιινπζα κεηέξα, έλα δεπγάξη πνπ ήξζε από πξνζσπηθό 
ελδηαθέξνλ θαη επεηδή ην ζέκα ηνπο άγγημε πνιύ θαη κία κεηέξα δύν παηδηώλ. 
Από ηα άηνκα πνπ είραλ δειώζεη ζπκκεηνρή ππήξμε κία απνπζία. 
 
Η ζπλάληεζε έγηλε κε ηε κνξθή ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο ηδεώλ, πξνζσπηθώλ αλαθνξώλ θάηη πνπ 
βνήζεζε πνιύ ηνπο κπακπάδεο λα λνηώζνπλ νηθεία θαη λα αλνηρηνύλ. 
Έγηλε πξνβνιή απνζπάζκαηνο ληνθηκαληέξ επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα ζην νπνίν αθνινύζεζε ζπδήηεζε 
γύξσ από ηελ νξκνληθή αιιαγή θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηηο ζσκαηηθέο 
αιιαγέο πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ ζηνλ άληξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, θάηη πνπ θέληξηζε 
πνιύ ην ελδηαθέξνλ ησλ παξαβξηζθόκελσλ. 
 
Η ζπλάληεζε πξνσζήζεθε κέζσ Facebook θαη έιαβε από ηελ πξώηε ζηηγκή πνιιά ζεηηθά ζρόιηα ελώ 
επηθνηλσλήζεθε νηθεηνζειώο από κεηέξεο θαη επαγγεικαηίεο πεξηγγελεηηθήο θξνληίδαο. 

 

~ • ~ ΑΡΓΟ ~ • ~ 
Πξνβνιή Freedom for Birth 

Γηνξγάλσζε:Οκάδα Τπνζηήξημεο Κεηξηθνύ Θειαζκνύ θαη κεηξόηεηαο 
Αξγνιίδαο 

 

http://www.gnoorizo.gr/
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Σν άββαην 20/05/2017 
πξνβιήζεθε ζηελ Παηδηθή θαη 
Νεαληθή Βηβιηνζήθε ην 
ληνθηκαληέξ "Microbirth". 
 
Μέιινπζεο κεηέξεο, 
ππνςήθηεο κεηέξεο, κεηέξεο 
αιιά θαη ππνςήθηνη 
κπακπάδεο παξαβξέζεθαλ 
ζηελ πξνβνιή γηα λα 
ελεκεξσζνύλ θαη λα 
ζπδεηήζνπκε γηα ηηο εκπεηξίεο 
καο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 
πνπ πξνέθπςαλ από ην 
ληνθηκαληέξ. 
 
πλνιηθά ήκαζηαλ 10 άηνκα κεηαμύ ησλ νπνίσλ δπν έγθπεο.  
 
Η κηα ζπλνδεπόηαλ από ηνλ ζύδπγν θαη ζα πξνζπαζήζεη γηα θπζηθό ηνθεηό. Έρεη δηαβάζεη αξθεηά, ήηαλ 
πιεξνθνξεκέλε. Θα γελλήζεη ζηελ Κόξηλζν (λνκίδσ είπε ζε θιηληθή. δελ ζπκάκαη. Η γηαηξόο ηεο είλαη 
Σξίπνιε θαη ζα έρεη καία από ην Αξγνο, ηελ όπνηα μέξσ. Τπνζηεξίδεη ηνλ θνιπηθό ηνθεηό θαη ηνλ ζειαζκό).  
 
Η άιιε έγθπνο έρεη θάλεη καζήκαηα αλώδπλνπ ζην Έιελα θαη ζα γελλήζεη εθεί.  
 
Ήηαλ έλα δεπγάξη (νη νπνίνη δελ είλαη αθόκε γνλείο) αιιά είραλ απνξίεο θαη γηα ηνλ ηνθεηό ζην λεξό. Ήηαλ 
κηα θνπέια πνπ έρεη ηειεηώζεη λνζειεπηηθή θαη ήξζε λα ελεκεξσζεί. Δπίζεο ήηαλ κηα θπξία πνπ δνπιεύεη 
ζε παηδίαηξνη. Μηα θπξία πνπ έρεη δίδπκα 12 εηώλ θαη έλα αγνξάθη 10 εηώλ (γελλεκέλα κε θαηζαξηθή). Μηα 
ππνςήθηα καλνύια. Πξνζπαζεί γηα εγθπκνζύλε.  
 
Μπνξεί λα κελ ήκαζηαλ πνιιά άηνκα αιιά παξαθνινπζήζακε ην ληνθηκαληέξ κε πξνζήισζε. Κάζε ηνπο 
ιέμε κάο αθνπκπνύζε ζηελ θαξδηά. Ο έλαο θύξηνο είπε όηη ίζσο λα έρεη κηα δόζε ππεξβνιήο αιιά ήηαλ 
αλαγθαία γηα λα ζίμεη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ ζέκαηνο. 
 
αο επραξηζηνύκε. 
 
Καξία θιηάκε 
Γηαρεηξίζηξηα Αξγνιίδαο 
 

 

~ • ~ ΒΟΙΟ ~ • ~ 
«Ο ξόινο ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

θπζηνινγηθνύ ηνθεηνύ» 
«Ο θπζηθόο ηνθεηόο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνλ πξνγξακαηηζκέλν ηνθεηό» 

«Ο πξνγξακκαηηζκέλνο ηνθεηόο θαη νη επηηώζεηο ζηνλ ζειαζκό» 
Γηνξγάλσζε: Κπξηώ Υξνλάθε (ύκβνπινο ηνπ πλδέζκνπ Θειαζκνύ 

LLL) 
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Φέηνο, ε Αιίθε, ε Θσκαΐο θαη εγώ νξγαλώζακε κηα εθδήισζε ζηα κέζα ηεο εβδνκάδαο, ηελ Σεηάξηε 17 
Μαΐνπ 2017, ζην θαθέ Πεξηζπσκέλε ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν. 

 Η εθδήισζε απνηεινύληαλ από ηξεηο νκηιίεο-ζέκαηα: «Ο ξόινο ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο ζηελ ππνζηήξημε 
ηνπ θπζηνινγηθνύ ηνθεηνύ», πνπ ζα παξνπζίαδε ε Θσκαΐο Νηέκθα. Βνεζόο Μεηξόηεηαο (ππό 
πηζηνπνίεζε), «Ο θπζηθόο ηνθεηόο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ηνθεηό», Αιίθε Καδάθε. 
Μαία-Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο, θαη ηέινο, «Πξνγξακκαηηζκέλνο ηνθεηόο θαη νη επηπηώζεηο ζηνλ 
ζειαζκό», Μπξηώ Υξνλάθε, ύκβνπινο ηνπ πλδέζκνπ Θειαζκνύ. 

Γεκνζηεύζακε ηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ εθδήισζε ζε Οκάδεο ηνπ Βόινπ θαη ηεο Μαγλεζίαο ζην facebook 
έλαλ κήλα θαη μαλά κία εβδνκάδα πην πξηλ. Δπίζεο έζηεηια δεκνζίεπζε ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο από ηελ 
πξνεγνύκελε Πέκπηε.  

Δλδηαθέξζεθαλ πνιιά άηνκα, ζην FB ζρεδόλ 200, αιιά ηειηθά ε ζπκκεηνρή δελ ήηαλ θαη πνιύ κεγάιε.  Η 
Θσκαΐο όκσο νξγάλσζε θαιά ηε ζπδήηεζε θαη εμειίρηεθε ζε νκαδηθή ςπρνζεξαπεία κε εμηζηόξεζε ηνπ-
ησλ ηνθεηώλ ηεο θαζεκίαο.  

 

~ • ~ ΘΑΣΟΡΗΑ ~ • ~ 
«Ο ξόινο ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο» 

Γηνξγάλσζε: Αγλή Κειιίδνπ (βνεζόο κεηξόηεηαο), Υξηζηίλα Θνςηδά 
(βνεζόο κεηξόηεηαο), Γώξα Φηιίππνπ (Oxygen Health Club) 

 
 
ηελ εθδήισζε καο ζην Άξγνο 
Οξεζηηθό Καζηνξηάο ήξζαλ ζύλνιν 12 
γπλαίθεο θαη έλαο άληξαο. 
 
ηελ αξρή είπακε δπν ιόγηα γηα ην 
ENCA θαη ηελ εβδνκάδα ζεβαζκνύ, 
ζηε ζπλέρεηα πξνβάιακε ην 
ληνθηκαληέξ ηνπ DONA International 
θαη ηέινο θιείζακε κε κηα κηθξή 
παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε γύξσ από 
ηνλ ξόιν ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο.  
 
Τπήξρε πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη 
απηό θάλεθε από ηηο εξσηήζεηο θαη 
ηνλ σξαίν δηάινγν πνπ αθνινύζεζε 
ζην ηέινο.  
  
Η ζπλεξγαζία κε ηε Υξηζηίλα αιιά θαη κε ηνλ ρώξν πνπ καο θηινμέλεζε ήηαλ άςνγε...  
  
θαη ηνπ ρξόλνπ  

Αγάπε θαη Φσο  
Υξηζηίλα & Αγλή  
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~ • ~ ΘΑΣΟΡΗΑ ~ • ~ 
Ηζηνξίεο Σνθεηνύ 

Γηνξγάλσζε: Οκάδα Τπνζηήξημεο Κεηξηθνύ Θειαζκνύ θαη Κεηξόηεηαο 
Θαζηνξηάο 

 
 
ε κηα δεζηή θαη ζπλαηζζεκαηηθά 
θνξηηζκέλε αηκόζθαηξα, ε Οκάδα 
Τπνζηήξημεο Μεηξηθνύ Θειαζκνύ θαη 
Μεηξόηεηαο Καζηνξηάο πξαγκαηνπνίεζε 
ηελ εθδήισζε «Ιζηνξίεο ηνθεηνύ» ηελ 
πεξαζκέλε Σεηάξηε ζην Ξύιηλν πηηάθη ηεο 
Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο.  
 
Οη ζπκκεηέρνπζεο κεηέξεο είραλ ηελ 
επθαηξία ζε κηα θηιηθή ζπδήηεζε λα 
κεηαθέξνπλ ην δηθό ηνπο πξνζσπηθό θαη 
μερσξηζηό βίσκα ηνπ ηνθεηνύ ηνπο.  
 
ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο αλαδείρζεθαλ 
ζεκαληηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα 
ηε θπζηθή δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνύ όπσο ν 
πξνγξακκαηηζκέλνο ηνθεηόο, νη ηερλεηέο 
παξεκβάζεηο αιιά θαη νη πξαθηηθέο πνπ δελ 
αθήλνπλ πεξηζώξην επηινγήο ζηε κεηέξα 
λα εθθξαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ηεο, λα θηλεζεί ειεύζεξα ζην ρώξν θαη λα αθνύζεη ην ζώκα 
ηεο.  
 
Η εθδήισζε δηνξγαλώζεθε κε αθνξκή ηε Γηεζλή Δβδνκάδα γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα (15-21 Μαΐνπ 
2017) κε ζέκα «40 Δβδνκάδεο; Ο ηνθεηόο έξρεηαη ζηελ ώξα ηνπ δελ πξνγξακκαηίδεηαη» θαη δελ ζα 
κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο.  
 
https://www.facebook.com/groups/kastoriathilasmos/ 
 
***ύλνιν ήκαζηαλ 10 γπλαίθεο  

 
 

~ • ~ ΘΟΕΑΛΖ ~ • ~ 
Ζκεξίδα γηα ηελ Δβδνκάδα γηα 

ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα 
Γηνξγάλσζε: Οκάδα εζεινληώλ 

κεηξηθνύ ζειαζκνύ θαη 
κεηξόηεηαο 

 
 

https://www.facebook.com/groups/kastoriathilasmos/
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Καιεζπέξα από ηελ Οκάδα Μεηξηθνύ Θειαζκνύ θαη Μεηξόηεηαο Κνδάλεο θαη ηηο δηαρεηξίζηξηέο ηεο.  
 
Οη δξάζεηο καο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ήκηζπ. Έγηλε κόλν ην πξσηλό θνκκάηη κε ηελ θπξία νιαρίδνπ, 
καία ηνπ Μπνδνζάθεην Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο. Σν βησκαηηθό ην παξαθνινύζεζαλ 5 έγθπεο πνπ 
έκεηλαλ πνιύ επραξηζηεκέλεο θαη κάιηζηα νη 2 γξάθηεθαλ θαη ζηα καζήκαηα αλώδπλνπ ηνθεηνύ ηνπ 
λνζνθνκείνπ.  
 
Σν απόγεπκα είρακε κηα σξαία ζπδήηεζε κε γπλαηθνιόγν ηεο πόιεο καο πνπ δέρηεθε ηελ πξόζθιεζε θαη 
ήξζε (θάιπςε θαη ην θελό ηεο αθπξσζείζαο νκηιίαο ηεο Λίλαο Κακπνπξίδνπ.)  
 
Θα ζέιακε κεγαιύηεξε αληαπόθξηζε ζίγνπξα , αιιά θαη πάιη κείλακε πνιύ επραξηζηεκέλεο από ηελ 
παξνπζία ηεο θ. νιαρηδνπ. 

 
~ • ~ ΘΧ ~ • ~ 

Πξνβνιή Freedom for Birth 
Γηνξγάλσζε: Δηξήλε Θαιατηδίδνπ (βνεζόο κεηξόηεηαο) 

 
Καιεζπέξα ζαο, 
ε Κσο ζπκκεηείρε γηα δεύηεξε θνξά ζηελ 
Γηεζλή Δβδνκάδα γηα ηνλ εβαζκό ζηε 
Γέλλα.  
 
Φέηνο έγηλε ε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο Freedom 
for Birth. Γπζηπρώο ε πξνζέιεπζε δελ ήηαλ 
κεγάιε. Μαδεπηήθακε ζπλνιηθά 4 άηνκα, εθ 
ησλ νπνίσλ κία εγθπνύια θαη κία 
εθπαηδεπηηθόο. Η παξνπζίαζε πήγε πνιύ 
θαιά θαη ππήξμε θ εθηελήο ζπδήηεζε ζην 
ηέινο.  
 
Σα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην ηξαπέδη είλαη 
πσο (θαη) ζηελ Διιάδα πξέπεη λα παιεύνπκε 
γηα ηα απηνλόεηα. πδεηήζεθε επίζεο ε 
αλάγθε λα ππάξρνπλ επαγγεικαηίεο πγείαο 
πνπ κπνξνύλ λα εκπηζηεπηνύλ νη έγθπεο θαη 
νη νηθνγέλεηεο ηνπο.  
 
Σέινο, κέζα από ην παξάδεηγκα ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, θαηαιήμακε πσο ν θαζέλαο από εκάο κπνξεί λα 
βάιεη ην ιηζαξάθη ηνπ γηα λα γίλεη απηόο ν θόζκνο θαιύηεξνο. 
  
Να είζηε θαιά πνπ καο δίλεηε απηή ηε δπλαηόηεηα. 
Δγώ από ηελ Κσ ζα παιεύσ λα αθνύγνληαη απηέο νη θσλέο πνπ θάλνπλ ηνλ θόζκν απηό θαιύηεξν θαη 
σξαηόηεξν!!!!  
  
Δηο ην επαληδείλ! 
Φηιηά από Κσ! 
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~ • ~ ΙΖΚΛΟ ~ • ~ 

Πξνβνιή Microbirth θαη ζπδήηεζε γηα ηνλ ηνθεηό ζην ζπίηη 
Γηνξγάλσζε: Λαηάζα Καπξνκνπζηάθε (ζπληνληζηηθή νκάδα ENCA 

Hellas) 

 
ηε Λήκλν ζπκκεηέρνληαο γηα 2ε θνξά θέηνο ζηε Γηεζλή Δβδνκάδα γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα 
πξνβιήζεθε ην ληνθηκαληέξ Microbirth θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηνθεηό ζην ζπίηη.  
 
ηελ εθδήισζε παξεπξέζεζαλ κία βνεζόο κεηξόηεηαο, κία καία, κακάδεο, άηεθλεο θνπέιεο, παηδάθηα θαη 
κία γηαγηά.  
 
Μνηξαζηήθακε ηηο εκπεηξίεο ηνθεηνύ πνπ είρακε ε θάζε κία (από θπζηθό ηνθεηό ζην ζπίηη κέρξη 
ηαηξηθνπνηεκέλεο αλαίηηεο θαηζαξηθέο ηνκέο) θαη ζπδεηήζακε ηη ζα κπνξνύζακε λα είρακε θάλεη 
δηαθνξεηηθά, πώο ήηαλε νη εκπεηξία καο θαη ηη καο έκεηλε από ηνπο ηνθεηνύο καο.  
 
Σν ληνθηκαληέξ πξνβιεκάηηζε θαη εληππσζίαζε όζνπο ην παξαθνινύζεζαλ θαη ζπδεηήζακε γύξσ από 
απηό. 
 

~ • ~ ΙΖΚΛΟ ~ • ~ 
«πδήηεζε γηα ηε ζρέζε ηεο εγθπκνζύλεο, ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο ινρίαο κε 

ηελ πλεπκαηηθόηεηα.» 
Γηνξγάλσζε: Ράληα Δξεκάθε (βνεζόο κεηξόηεηαο ηνθεηνύ θαη ινρείαο 

θαη ζπληνλίζηξηα γπλαηθείσλ θύθισλ) 
 

Κνληνπνύιη, Λήκλνο 
πληνλίζηξηα: Ράληα Δξεκάθε 
 
Θέκα ζπδήηεζεο: ε πίζηε θαη ε γέλλα: αο κνηξαζηνύκε πώο ε πίζηε καο επεξεάδεη ηε ζύιιεςε θαη ηε 
γέλλεζε θαη πώο νη εκπεηξίεο καο γύξσ από ζέκαηα ηνθεηνύ κεηακνξθώλνπλ ηελ πίζηε καο. Μόλν γηα 
γπλαίθεο. 
 
θνπόο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ λα ελζαξξύλνπκε γπαλίθεο από ηα ρσξηά λα κνηξαζηνύλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 
εκπεηξίεο γύξσ από ηε γέλλα κε ζηόρν ηε βαζύηεξε ζύλδεζε θαη ακνηβαίν ζεβαζκό θαη θαηαλόεζε. 
Ήξζαλ 12 γπλαίθεο θαη ην κνίξαζκα ήηαλ βαζύ θαη αλνηρηό θαη ε εκπεηξία δέζηαλε ηηο θαξδηέο ησλ 
πεξηζζνηέξσλ. 
 
Δπραξηζηώ ην ENCA Hellas γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηε Ναηάζα Μαπξνκνπζηαθάθε γηα όιε ηελ ππνζηήξημε, 
ηηο ππελζπκίζεηο θαη ηελ ππνκνλή. 
 

~ • ~ ΛΑΤΠΙΗΟ ~ • ~ 
«Δγθπκνζύλε- Σνθεηόο- Ινρεία: Πώο κπνξώ λα απνθνξηηζηώ από ηα 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα;» 
«Ζ ζεκαζία ηεο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο σο ζηήξηγκα ηνπ κεηξηθνύ 

 καο ξόινπ» 
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Γηνξγάλσζε: Φξύληα Παρύγηαλλε (ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο), Γεσξγία 
Υαηδεληθνιάνπ (Φπρνιόγνο) 

 
Καιεζπέξα ζαο! 
αο επηζπλάπησ έλα απνινγηζηηθό θείκελν 
word θαη ιίγεο θσηνγξαθίεο από ηελ 
εθδήισζή καο πνπ έγηλε ζην Ναύπιην, ζηηο 
15 Μαΐνπ 20117, κε ζέκα: «Φπρηθή 
πξνεηνηκαζία θαη ελδπλάκσζε γηα λένπο 
γνλείο».  
 
Ήηαλ δπν νκηιίεο θαη αλνηρηή ζπδήηεζε. Σα 
ζέκαηα ησλ νκηιηώλ καο:  
1. Δγθπκνζύλε-Σνθεηόο-Ινρεία: Πώο 
κπνξώ λα απνθνξηηζηώ από ηα 
έληνλα ζπλαηζζήκαηα; 
2. Ζ ζεκαζία ηεο πλεπκαηηθήο 
αλαδήηεζεο σο ζηήξηγκα ηνπ 
κεηξηθνύ καο ξόινπ 
Δηζεγήηξηεο: Γεσξγία Υαηδεληθνιάνπ 
θαη Φξίληα Παρύγηαλλε 
 
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο! 
 
Με εθηίκεζε, 
Γεσξγία Υαηδεληθνιάνπ 
Σ: 27520-93030, Κ: 6986-174429 
 
ηελ εθδήισζε κεηείραλ 20 άηνκα (2 άλδξεο θαη 18 γπλαίθεο) 
Τπήξμε έληνλν ελδηαθέξνλ θαη κεηά ηηο νκηιίεο έγηλε ζπδήηεζε πνπ θξάηεζε πεξίπνπ 1 ώξα 
 
Σα ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ ζηε ζπδήηεζε ήηαλ πνηθίια. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 
- Πνηεο νη επηπηώζεηο ζηε κεηέπεηηα εμέιημε θαη ςπρνινγία ησλ παηδηώλ καο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν γελλήζεθαλ (θαηζαξηθή ή θπζηνινγηθό ηνθεηό) 
- Πώο κπνξώ λα μεπεξάζσ ηελ ηξαπκαηηθή κνπ εκπεηξία από ηηο δπζθνιίεο ηεο πξώηεο κνπ εγθπκνζύλεο 

θαη ηνθεηνύ ώζηε λα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα θάλσ θαη ην δεύηεξν παηδί πνπ ηόζν πνιύ ζέισ 
- Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία γηα ηηο κεζόδνπο απνθόξηηζεο ησλ έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηελ 

εγθπκνζύλε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα αλαηξνθήο ησλ παηδηώλ καο 
- Πώο λα δηαρεηξηζηώ ηνλ ζπκό ηνπ παηδηνύ κνπ πνπ ζπζρεηίδσ κε ηελ αλάγθε κνπ λα ιείπσ από ην ζπίηη 

γηα λα πεγαίλσ ζηε δνπιεηά κνπ ηελ νπνία αγαπώ πνιύ 
- Μεγάισζα ππεξπξνζηαηεπηηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα κεγαιώζσ θη εγώ ηα παηδηά κνπ 

ππεξπξνζηαηεπηηθά; 
 
Δπίζεο, έγηλε κνίξαζκα πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ, όπσο ε εκπεηξία κίαο κεηέξαο πνπ γέλλεζε ην πξώην ηεο 
παηδί κε θαηζαξηθή ιόγσ επηπινθώλ θαη απνθάζηζε θαη πέηπρε λα γελλήζεη ην δεύηεξν παηδί ηεο κε 
θπζηνινγηθό ηνθεηό  ζε κηα επνρή (πξν δεθαεηίαο) πνπ κόλν 2 γηαηξνί ζε όιε ηελ Διιάδα μεγελλνύζαλ κε 
θπζηνινγηθό ηνθεηό. 
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Η γεληθόηεξή καο αίζζεζε είλαη όηη ε ζπλάληεζε ιεηηνύξγεζε ζε πνιύ δεζηό θαη θηιηθό θιίκα θαη ην 
ελδηαθέξνλ δηαηεξήζεθε έληνλν από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Δπίζεο είρακε αξθεηά ζεηηθά ζρόιηα ζην 
ηέινο θαηά ηελ απνρώξεζε ηνπ θόζκνπ, θαζώο θαη ηηο επόκελεο κέξεο. 

 
~ • ~ ΡΟΓΟ ~ • ~ 

Πξνβνιή Microbirth θαη Freedom For Birth 
Γηνξγάλσζε: Οκάδα Τπνζηήξημεο Κεηξηθνύ Θειαζκνύ Ρόδνπ 

 

Καιεζπέξα, 
 
νη θσηνγξαθίεο καο είλαη εδώ:  
https://www.facebook.com/pg/thilasmos.rodos/photos/?tab=album&album_id=1667987699897870 
 
Γπζηπρώο δελ είρακε πνιιέο ζπκκεηνρέο. Πεξίπνπ 10-15 άηνκα παξαθνινύζεζαλ. 

 

~ • ~ ΔΡΡΔ ~ • ~ 
«Δίκαη έγθπνο! Θαη ηώξα;» 

Γηνξγάλσζε: LoveBirth Βνεζνί Κεηξόηεηαο εξξώλ 
 

Η εκεξίδα "Δίκαη έγθπνο, θαη ηώξα; "πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 17 Μαΐνπ 2017 ζηνλ 4ν όξνθν ηεο 
Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο. Αθνξνύζε ηελ εγθπκνζύλε θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ηόζν ζηε 
γπλαίθα όζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο. . Η εκεξίδα δηνξγαλώζεθε από ηνλ ύιινγν Βνεζώλ Μεηξόηεηαο, κε 
ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ εξξώλ θαη ηνπ πιιόγνπ εξξαίεο Μαλνύιεο θαη έγηλε ζην πιαίζην 
ηεο Γηεζλνύο Δβδνκάδαο γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα πνπ θέηνο είρε ζέκα “40 εβδνκάδεο; Ο ηνθεηόο 
έξρεηαη ζηελ ώξα ηνπ, δελ πξνγξακκαηίδεηαη» πνπ δηνξγαλώζεθε θαη ζπληνλίζηεθε ζηελ Διιάδα από ην 
Διιεληθό Γίθηπν γηα ηνλ εβαζκό ζηε Γέλλα, ENCA Hellas. 
 
Η βνεζόο κεηξόηεηαο Μαξία ηγθηξίδνπ αλέιπζε ηνλ ξόιν ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο θαη έδσζε ζην θνηλό 
ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ην πιάλν ηνθεηνύ θαη ηελ πνξεία ηεο εγθπκνζύλεο-ινρείαο. Η ρεηξνπξγόο 
καηεπηήξαο γπλαηθνιόγνο Αιηώδε Λνπίδα αλαθέξζεθε ζηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Αλέιπζε ηη ζπκβαίλεη ζην ζώκα ηεο εγθύνπ θαη ζην έκβξπν ζε θάζε ηξίκελν 
ηεο θύεζεο θαη πνηεο αθξηβώο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ηεο εγθπκνζύλεο. Η 
Διηζάβεη- Δηξήλε Μηραειίδνπ, ύκβνπινο Θειαζκνύ ηεο La Leche League International, αλαθέξζεθε ζηε 
ζπνπδαηόηεηα ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ, αλέθεξε ηξόπνπο θαη παξαδείγκαηα πνπ βνεζνύλ ηελ ζειάδνπζα 
θαη ην κσξό ηεο. Δπίζεο ηόληζε ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο ζειαζκνύ.  Η ςπρνιόγνο Υξηζηηάλα 
Γθόιθνπ ηέινο, αλέπηπμε ηελ ςπρνινγία ηεο εγθύνπ, ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ε εγθπκνζύλε ηόζν ζηε 
γπλαίθα όζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο θαη ηόληζε ηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα αλεζπρήζνπλ ηελ εγθπκνλνύζα 
θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο, πνπ ήηαλ πάλσ από 50, ζην ηέινο έζεζαλ εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο ελώ ηόληζαλ 
ην όηη ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη μαλά.  

 
 

https://www.facebook.com/pg/thilasmos.rodos/photos/?tab=album&album_id=1667987699897870
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