Δελτίο Τύπου
ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλία οργάνωσης εκδήλωσης της προβολής του
ντοκιμαντέρ Freedom for Birth στην Αθήνα, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου
2018
Τον Ιανουάριο του 2018 η μαία και μαιευτήρας Ágnes Geréb, καταδικάστηκε από
το δικαστήριο της Ουγγαρίας σε δύο χρόνια φυλάκιση, χωρίς τη δυνατότητα
έφεσης, και απαγόρευση στο να παρίσταται σε τοκετούς στο σπίτι για τα επόμενα
10 χρόνια.
Η εξέλιξη αυτών των γεγονότων, εκτός του ότι μας συγκίνησε, μας ώθησε στο να
πάρουμε την απόφαση να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε.
Σε επικοινωνία και συνεργασία με το ENCA Hellas, οι βοηθοί μητρότητας Άννα
Κόλλια, Δάφνη Πετρακάκη και Ευτυχία Τοπούζη διοργανώσαμε την προβολή
του ντοκιμαντέρ "Freedom for Birth" στην Αθήνα, που αφορά στη συγκεκριμένη
υπόθεση και στην υπόθεση της Anna Ternovsky, μητέρας η οποία διεκδίκησε στο
δικαστήριο της Χάγης, το δικαίωμά της να γεννήσει στο σπίτι της, με τις μαίες της
επιλογής της.

Επιθυμία μας ήταν επιπλέον, το κοινό να έχει την ευκαιρία να συζητήσει και να
ενημερωθεί για θέματα που το απασχολούν αναφορικά με τα δικαιώματα και τις
επιλογές που μία οικογένεια έχει στην Ελλάδα στο πώς και πού επιθυμεί να φέρει
το παιδί της στον κόσμο.
Έτσι, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε στην εκδήλωση επαγγελματίες υγείας, που
πρεσβεύουν αυτές τις αξίες, οι οποίοι ένθερμα αποδέχτηκαν.
Οι στόχοι μας ήταν αφ’ ενός να συμβάλλουμε στην αναγνωρισιμότητα και τη
διάδοση της υπόθεσης της Ágnes Geréb, καθώς είναι μια υπόθεση, που μας αφορά
όλους, αφ’ εταίρου να ενισχύσουμε το σημαντικό έργο του ENCA Hellas και να
ευαισθητοποιήσουμε το κοινό δίνοντάς του τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με
τις επιλογές του.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, στον φιλόξενο
χώρο του DanceVaccum στο Χαλάνδρι.

Ο χώρος επιλέχθηκε με βάση ορισμένα σημαντικά ζητούμενα για εμάς, όπως
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, παροχή επαγγελματικού οπτικοακουστικού εξοπλισμού και
χωρητικότητας κοινού.

Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από το κοινό αμέσως και προωθήθηκε μέσω mail και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που εντός λίγων ημερών καλύφθηκαν όλες οι
θέσεις και χρειάστηκε να δημιουργήσουμε λίστα αναμονής.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν σύνολο 60 άτομα.
Η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους.
Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την υπόθεση της Ágnes, έγινε παρουσίαση του
ρόλου του ENCA Hellas από την εκπρόσωπό του Μαρία Ανδρεουλάκη και η
προβολή του ντοκιμαντέρ.
Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των
προσκεκλημένων επαγγελματιών, οι οποίοι ήταν:
• Ιωάννα Βασιλάκη, μαία, πρόεδρος του σωματείου «Σπίτι Θηλασμού»,
διεθνώς πιστοποιημένη σύμβουλος γαλουχίας IBCLC
• Ελευθερία Δημοπούλου, μαία, πρόεδρος του σωματείου «Ευτοκία»
• Έλντα Λάτη, μαία
• Αρετή Μαλάκη Τζαρτζάνου, δικηγόρος και βοηθός μητρότητας
• Σταμάτης Στουρνάρας, μαιευτήρας – γυναικολόγος
• Ευαγγελία Φιλιππάκη, γενική οικογενειακή γιατρός, διεθνώς πιστοποιημένη
σύμβουλος γαλουχίας IBCLC

Το κοινό είχε την ευκαιρία να εκφράσει απορίες, που προέκυψαν, σε συνέχεια της
προβολής και να απευθύνει ερωτήσεις προς τους επαγγελματίες.
Η συζήτηση ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική. Κάποια από τα θέματα που
αναδείχθηκαν και κέντρισαν το ενδιαφέρον των περισσοτέρων ήταν:
- Ανθρώπινα δικαιώματα - Τα δικαιώματα της γυναίκας στον τοκετό
- Οι επιλογές, για τον τοκετό, του ζευγαριού στην Ελλάδα
- Η ανάληψη των ευθυνών του ζευγαριού στις επιλογές τους, ως το πρώτο βήμα
προς τη γονεϊκότητα
Ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς, και ως μητέρες και ως βοηθοί μητρότητας, για την
επίτευξη των αρχικών στόχων, άλλα επίσης για το ότι την προσπάθειά μας
αγκάλιασαν και επικρότησαν όχι μόνο γονείς και συνάδελφοι αλλά και
επαγγελματίες υγείας όπως μαίες, φοιτήτριες μαιευτικής και μαιευτήρεςγυναικολόγοι, που παραβρέθηκαν. Αυτό σε συνδυασμό με τα σχόλια, που λάβαμε
αργότερα από πολλούς, επιβεβαιώνει το όραμά μας για ένα καλύτερο μέλλον στην
περιγεννητική φροντίδα στη χώρα μας, που έρχεται όταν όλοι είμαστε ενωμένοι,
λειτουργούμε ως σύνολο, με αγάπη και σεβασμό, πάντα με επίκεντρο το γενικό
καλό της οικογένειας.
Με αγάπη,
Οι βοηθοί μητρότητας Άννα Κόλλια, Δάφνη Πετρακάκη, Ευτυχία Τοπούζη

