
ΔΙΚΣΤΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ENCA: 

25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΕΩΝ!

από τη Μαρία Ανδρεουλάκη, 

Ελληνίδα εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ENCA, 

μέλος της συντονιστικής ομάδας του ENCA Hellas



ΔΙΚΣΤΟ

Σι μας λέει ο Μπαμπινιώτης:

Οργανωμένη ομάδα προσώπων και μέσων, που 

συνδέονται με πολύπλοκο τρόπο για την 

επίτευξη κοινού στόχου



NETWORK

Σι μας λέει το Oxford Dictionary:

 το σύνολο αλληλοτεμνόμενων οριζόντιων και κάθετων 
γραμμών (π.χ. ιστός αράχνης)

 μια ομάδα ή σύστημα αλληλοσυνδεόμενων ανθρώπων 
(ανθρώπινο δίκτυο)

 μια ομάδα ανθρώπων που ανταλλάσσουν πληροφορίες 
και επαφές για επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους 
(π.χ. ένα υποστηρικτικό δίκτυο)



EUROPEAN NETWORK OF CHILDBIRTH 

ASSOCIATIONS

 1993, πρώτη συνάντηση: Φρανκφούρτη. 
υμμετείχαν 13 χώρες

 2017: συμμετέχουν περίπου 20 χώρες

 Ελλάδα: 2004 συνέδριο ENCA στην Αθήνα 
(Ευτοκία). 





ENCA - WWW.ENCA.INFO



ΚΡΑΣΗ-ΜΕΛΗ

 Αυστρία

 Βουλγαρία

 Βοσνία

 Κροατία

 Σσεχία

 Γερμανία

 Ελλάδα

 Ουγγαρία

 Ιρλανδία

 Ιταλία

 Λουξεμβούργο

 Ολλανδία

 Πολωνία

 Πορτογαλία

 Ρουμανία

 λοβακία

 Ισπανία

 Σουρκία 

 Αγγλία





ENCA HELLAS – WWW.ENCAHELLAS.EU

encahellas

@gmail.com

www.facebook

.com/groups/

ENCAHellas

www.facebook

.com/encahell

as
ENCA Hellas

mailto:encahellas@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/ENCAHellas/
https://www.facebook.com/encahellas/
https://plus.google.com/u/0/109036989758820273327


Σι κάνει το ENCA;



ΟΤΓΓΑΡΙΑ: ΑΓΚΝΕ ΓΚΕΡΕΜΠ (AGNES GEREB)
ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΤ-ΜΑΙΕΤΣΗΡΑ-

ΜΑΙΑ & ΒΟΗΘΟΤ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΑΓΚΝΕ ΓΚΕΡΕΜΠ

http://legalfunddragnesgereb.net/

Κυνήγι μαιών στην Ουγγαρία 

7 περιστατικά για την Άγκνες (2003-2010)

Απρίλιος 2017 – απολογία:

Εισήγαγε νέες πρακτικές 

(π.χ. σύντροφοι στην αίθουσα τοκετού) 

Ενθάρρυνε την ελεύθερη έκφραση 

Επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση από την ιατρικοποιημένη
διαχείριση του τοκετού 

Άδικες διακρίσεις, έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους στην 
Ουγγαρία, υποστήριξη από τον ιατρικό κόσμο διεθνώς

http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-
2017/
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http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-2017/
http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-2017/
http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-2017/
http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-2017/
http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-2017/
http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-2017/
http://www.otthonszules.hu/last-plea-budapest-20th-april-2017/
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ΠΟΛΩΝΙΑ: 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΝΝΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

 Δημιουργία καμπάνιας με την υποστήριξη των ΜΜΕ 

(τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο)

 Αξιολόγηση και δημοσίευση αξιολογήσεων από 421 

κλινικών μονάδων

 Αποτελέσματα: 

α. ευαισθητοποίηση κοινού σε θέματα περιγεννητικής

φροντίδας

β. προώθηση δικαιωμάτων ελεύθερης επιλογής

γ. συλλογή πολύτιμων στοιχείων για περαιτέρω έρευνα

δ. δημιουργία «Οδηγού μαιευτικής φροντίδας»



2016: απονομή του βραβείου Ηνωμένων Εθνών για τους 

πληθυσμούς (2016 United Nations Population Award, 

http://www.unfpa.org/united-nations-population-award)  

http://www.unfpa.org/united-nations-population-award
http://www.unfpa.org/united-nations-population-award
http://www.unfpa.org/united-nations-population-award
http://www.unfpa.org/united-nations-population-award
http://www.unfpa.org/united-nations-population-award
http://www.unfpa.org/united-nations-population-award
http://www.unfpa.org/united-nations-population-award


ΙΣΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΣΕΧΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ:  

Η ΓΕΝΝΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ

 Οδηγίες για γονείς, παιδιά και διευθυντές 

σχολείων για ζωγραφιές σχετικές με τη γέννα

 Ακολούθησαν εκθέσεις των έργων 

















Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά νηπίου, δημοτικού, γυμνασίου-λυκείου: 

εγκυμοσύνη, τοκετός, θηλασμός

Έξι διαφορετικές ομάδες, έξι διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα 

με την ηλικία των παιδιών (διδασκαλία με διαφάνειες, ερωταπαντήσεις, εικαστικά, 

κούκλα, βίντεο, δραματουργία, αφήγηση, κ.ά.)

Ισπανία: περιγεννητική εκπαίδευση στα 

σχολεία

Ανακαλύπτοντας τη μητρότητα



Επιτραπέζια 

παιχνίδια

(π.χ. partabu)



ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

πατρόν για κατασκευή 

κούκλας



ΔΡΑΜΑΣΟΤΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΜΤΘΙ



Dramatización “De Parto”



ΙΠΑΝΙΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ 

ΕΚΔΟΗ ΟΔΗΓΙΨΝ ΓΙΑ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΚΕΣΟ

2008:

Επιτροπή από μητέρες, μαίες, γυναικολόγους 
(ισομερώς), σε συνεργασία με το υπουργείο 
υγείας και καταναλωτών.

Δημιουργία και έκδοση βιβλίου (117 σελ.) στα 
αγγλικά και ισπανικά, με τίτλο: 

«τρατηγική για υποστήριξη του φυσιολογικού 
τοκετού στο δημόσιο σύστημα υγείας»

https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrate
giaPartoNormalEnglish.pdf

https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrategiaPartoNormalEnglish.pdf
https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrategiaPartoNormalEnglish.pdf


ΓΑΛΛΙΑ: ΕΡΕΤΝΑ 2012 ΠΑΝΨ Ε ΤΝΘΗΚΕ 

ΣΟΚΕΣΟΤ 

 Ερωτηματολόγια για ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 
συνθηκών τοκετού

 Δημοσίευση 5 αναφορών βασισμένων σε πάνω από 
10.000 απαντήσεις γυναικών

 Κύρια θέματα: α. φαρμακευτική πρόκληση και επίσπευση 
τοκετού, β. οικονομική διάκριση εναντίον ‘εναλλακτικών’ 
τρόπων τοκετού, γ. σεβασμός στις επιθυμίες γυναικών και 
εμπειρίες τοκετού, δ. τοκετός και διαχείριση πόνου

 ε συνεργασία με το μεγαλύτερο Γαλλικό περιοδικό για 
γονείς

 Παρουσιάσεις σε επαγγελματικό κοινό (π.χ. Ευρωπαϊκό 
ύλλογο Μαιών)



IWRC 2013



ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ

ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 2012



FREEDOM FOR BIRTH – H TAINIA

Πάνω από 50 
προβολές με 
εκατοντάδες 
συμμετέχοντες 
σε Ελλάδα και 
Κύπρο!



ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΤΧΗ ΣΟΤ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ Ε 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΧΩΡΕ

 Ένα ενεργό δίκτυο από 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες

 Άρθρο της Beverley 
Lawrence Beech για τους 
‘τοξικούς πλακούντες’:

Toxic Maternity, Beverley 
Beech elaborates on The 
Curious case of Greek 
Placentas

AIMS HELPLINE: 0300 365 0663

helpline@aims.org.uk

AIMS JOURNAL Vol:25 NO:2 2013 27



ΑΛΛΕ ΔΡΑΕΙ – ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΧΕΨΝ, 

ΣΗΡΙΞΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΣΤΨΗ…

 υζήτηση μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών χωρών 

για την υποχρεωτική παρουσία δύο μαιών σε 

τοκετούς στο σπίτι

 Πρωτόκολλα ασφαλούς τοκετού

 Εκπαίδευση βοηθών μητρότητας

 Ασφάλιση μαιών

 Ανθρώπινα δικαιώματα στον τοκετό



ΡΟΤΜΑΝΙΑ: ΒΙΝΣΕΟ PROJECT – ΑΝΑΜΝΗΕΙ

ΘΗΛΑΜΟΤ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

 Πρωτοβουλία της 

Ρουμανίδας

εκπροσώπου –

δημιουργία μικρής 

ταινίας με μαρτυρίες 

παιδιών για το πώς 

θυμούνται τον θηλασμό!



ΙΠΑΝΙΑ: ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΥΙΛΙΚΗ ΣΗ  

ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ





ΙΠΑΝΙΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΙ

ΚΑΙΑΡΙΚΕ



ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΒΑΜΟΤ 2017

Ίνα Μέι Γκάσκιν: «προβλεπόμενος μήνας τοκετού» 



ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΒΑΜΟΤ 2017

 Ποσοστό γεννήσεων με καισαρική σε πόλη της 
Γερμανίας 55%. 

 Επίσημα στατιστικά από κράτος για τις γεννήσεις 
13.183 βρεφών από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2015. 
Μέσος όρος 1883 μωρά την εβδομάδα για κάθε 
μέρα της εβδομάδας σε πέντε χρόνια. Έρευνα για τις 
μέρες της εβδομάδας που γίνονται οι περισσότερες 
γεννήσεις. 

 Παρασκευές: 20% αύξηση γεννήσεων σε σχέση με 
άλλες μέρες

 Δευτέρες 30% αύξηση γεννήσεων σε σχέση με άλλες 
μέρες

 άββατο και Κυριακή 20% και 30% αντίστοιχα 
μείωση γεννήσεων σε σχέση με άλλες μέρες

 Παραμονή Χριστουγέννων και ημέρα των 
Χριστουγέννων μείωση γεννήσεων. Σις μέρες πριν (21, 
22/12) και μετά αύξηση 120%. 
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ΒΙΝΣΕΟ! – ΣΟ ΧΙΟΤΜΟΡ Ω

ΜΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ, 

ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ, 

ΑΛΛΑΓΗ!




