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Μάιος 2019 

 

Προς τα μέλη του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος 

Θέμα: Ο ΣΥ.ΒΟ.Μ.Ε. Μέγας Χορηγός έκθεσης φωτογραφίας για τη γέννηση 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητά μέλη, 

 

ο σύλλογός μας υποστηρίζει μια πρωτοποριακή εκδήλωση! Ενημερωθείτε παρακάτω 

για λεπτομέρειες και διαδώστε ή υποστηρίξτε την εκδήλωση όπως μπορείτε! 

 

Η Θέμις Στυλιανοπούλου, φωτογράφος, πιστοποιημένη βοηθός μητρότητας και μέλος 

του συλλόγου μας, θα πραγματοποιήσει έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «traveller.» την 

ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα: 

 

traveller. 

Έκθεση φωτογραφίας της Θέμιδας Στυλιανοπούλου,  

εμπνευσμένη από τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννα. 

 

Η έκθεση θα γίνει στις 12-19 ΜαΪου στη γκαλερί -ισμός στην Αθήνα, στα πλαίσια 

της Διεθνούς Εβδομάδας Σεβασμού στη Γέννα με τη στήριξη του ENCA Hellas (http:// 

www.encahellas.eu/) και του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος που συμμετέχει 

ως Μέγας Χορηγός, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ο τίτλος της έκθεσης Traveller εμπνέεται από το υπαρξιακό μας ταξίδι μέσα στον χρόνο 

χωρίς χρόνο. Ο ερχομός του νέου ανθρώπου γίνεται το νήμα για τον επισκέπτη – θεατή 

της έκθεσης να περπατήσει μια διαδρομή που αρχετυπικά υπάρχει ήδη μέσα του. Ένα 

κάλεσμα να ξαναθυμηθεί ενώνοντας τελείες στη δική του ιστορία. Ο θεατής μεταφέρεται 

στις πρώτες στιγμές μετά τη μήτρα, “τις στιγμές ανάμεσα στους δύο κόσμους, εκεί που 

το τέλος γίνεται αρχή, εκεί που το σκοτάδι γίνεται φως, εκεί που ο νέος άνθρωπος ψάχνει 

να χωρέσει”. 

Στόχος της έκθεσης μέσα από αυτό το ταξίδι είναι η ενημέρωση για τις επιλογές μιας 

μητέρας-οικογένειας στη συνθήκη του τοκετού, η ενδυνάμωση στην απόφασή τους να 

επιλέξουν, η επανασύνδεση με την ίδια μας τη φύση.  

Η Θέμις Στυλιανοπούλου είναι μητέρα δύο παιδιών. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως 

φωτογράφος και βοηθός μητρότητας Τοκετού/Λοχείας/Περιγεννητικής Απώλειας. 

Μέσα από την πορεία της στη μητρότητα κατάλαβε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για 

σωστή πληροφόρηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων. Από το 2013 βρίσκεται δίπλα 
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σε μητέρες - οικογένειες με αποστολή τη στήριξή τους ώστε να συνδεθούν ξανά με όσα 

ήδη γνωρίζουν. 

 

 

Ως φωτογράφος είχε το κάλεσμα να αποτυπώσει τη γέννηση και τις ανάσες της έτσι 

όπως είναι. Συνήθως στο σκοτάδι. Εκεί που τα συναισθήματα γλυστρούν το ένα μέσα 

στο άλλο. Από τον πόνο στη χαρά και την έκσταση, από την ηρεμία στην ένταση, από 

τον έλεγχο στην παράδοση, από την ησυχία στον ήχο, από τον θάνατο στη ζωή. 

 

Επιμέλεια της έκθεσης: Δέσποινα Σιδηροπούλου 

 

Χώρος: Γκαλερί -ισμός (http://www.ismos.gr), Ευπατρίδων 17 & Τριπτολέμου, Γκάζι 

 

Εγκαίνια: Κυριακή 12/5, στις 18.00-22.30 

Ωράριο λειτουργίας:  

Τετάρτη 15/5,  18:00 - 22:00  

Πέμπτη 16/5,   18:00 - 22:00  

Παρασκευή 17/5,  18:00 - 22:00  

Σάββατο 18/5,  12:00 - 20:00   

Κυριακή 19/5,  12:00 - 20:00 

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2509163825769629/ 

 

Με την ευχή να έχουμε πάντα την ευκαιρία να υποστηρίζουμε όλες μας τέτοιες 

εκδηλώσεις, ελπίζουμε να σας δούμε εκεί! 

 

Το Δ.Σ. του ΣΥ.ΒΟ.Μ.Ε. 
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