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BIRTH CHOICES FESTIVAL

Ο Σύλλογος «Εγκυμονώ-Γεννώ-Επιλέγω» - “Birth Choices” στα πλαίσια των δράσεων
του με στόχο την υποστήριξη και την ενημέρωση των μελλοντικών γονέων για τις επιλογές
στον τοκετό, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα της μητρότητας,
διοργανώνει διήμερο φεστιβάλ πολλαπλών δραστηριοτήτων την
Παρασκευή 31 Μαΐου και Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 στο
Block
33
(26ης Οκτωβρίου 33-περιοχή Σφαγεία).

Στην Θεσσαλονίκη η ενημέρωση και η στήριξη των γονιών για το φυσικό τοκετό
επείγει όλο και περισσότερο, αφού τον Ιούνιο του 2013 και ύστερα από δυο
μηνυτήριες αναφορές του Συλλόγου Μαιών/Μαιευτών Θεσσαλονίκης, 63 γονείς
που επέλεξαν να γεννήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι από το 2008 μέχρι το 2010,
οδηγούνται στα δικαστήρια ως κατηγορούμενοι για «ρύπανση περιβάλλοντος»
απ’τους πλακούντες. ( http://diki79.blogspot.gr/ - http://www.grivas.info/ - http :// forbirth .
blogspot
.
gr
/
).
T
ο θέμα έχει κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις γι’ αυτό και είναι σημαντικό να
υπάρξει ενημέρωση του κοινού, αλλά και συμπαράσταση στους διωκόμενους
γονείς.
Η επιλογή του φυσικού τοκετού στο σπίτι, στην Ελλάδα διώκεται, και οφείλουμε
να δώσουμε ένα βροντερό ΠΑΡΟΝ υποστηρίζοντας τους συνανθρώπους μας,
καθώς και κάθε ζευγάρι που θα επιλέξει μελλοντικά τον τοκετό στο σπίτι.
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Το "Βirth Choices Festival" – “Η γιορτή για την ελευθερία στη γέννα”, θα περιλαμβάνει
δραστηριότητες όπως: συναυλίες, καλλιτεχνικά δρώμενα και θεατρικά. Ψυχαγωγικά
προγράμματα και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, ομιλίες από επαγγελματίες
διαφόρων κλάδων για τα δικαιώματα και τις επιλογές των γυναικών στην γέννα, προβολές
σχετικών ταινιών, εκθέσεις μικροπωλητών, κλήρωση δώρων και πολλά άλλα.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις θα είναι με ελεύθερη συνεισφορά και τα έσοδα θα δοθούν στους
κατηγορούμενους γονείς για να καλυφθεί ένα μέρος των εξόδων της εν λόγω δίκης, καθώς
και για την ενίσχυση του συλλόγου.

Οι εκδηλώσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της διεθνούς εβδομάδας Σεβασμού στην Γέννα
που διοργανώνει ο ENCA HELLAS ( http :// www . encahellas . eu /). Η Διεθνής Εβδομάδα
για τον Σεβασμό στην Γέννα, που πραγματοποιείται κάθε Μάιο, αποτελεί την ευκαιρία ν'
ακουστούν δυνατά φωνές από ολόκληρο τον πλανήτη σε θέματα που αφορούν την
προώθηση του φυσικού τοκετού και τη βελτίωση της προγεννητικής φροντίδας.

Λίγα λόγια για το σύλλογο...
Ο Σύλλογος " Εγκυμονώ - Γεννώ - Επιλέγω " (Birth Choices) δημιουργήθηκε το Μάρτιο
του
2008 στην
Θεσσαλονίκη, έχει κάνει μέχρι σήμερα ποικίλες και σημαντικές δράσεις πάντα με στόχο
την υποστήριξη και προώθηση του φυσικού τοκετού και την κατάδειξη, από τη μια της
συνεχώς αυξανόμενης εμπορευματοποίησης των μαιευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα κι από
την άλλη της έλλειψης ενημέρωσης για τις διαφορετικές δυνατότητες τοκετού που
υπάρχουν. Μας ενδιαφέρει ν' ανοίξουμε έναν διάλογο που θα φωτίσει την αμέλεια των
ιδιωτικών κλινικών και των νοσοκομείων, και θα ενθαρρύνει τις γυναίκες ν' απαιτούν
μεθόδους τοκετού και μεταγεννητικής φροντίδας διαφορετικές από αυτές που παρέχονται
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τώρα.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

31.05.13 Συναυλίες(οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μ.μ.)

ΖΑΚ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, STRINGLESS, DE SADE EXUPERY, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΗΣ, ΣΑΚΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ(STANDUP COMEDY), SPECIAL GUEST ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, REGGETIKO
PROJECT, FULLCIRCEL REGGAE - STEFANATTY, JAMMAROOTS, SELECTOR
RASTAYOUTH & SISTAH SOFIA, BALCN COLA

01.06.13

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ( ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 11)

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ( ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 11): ΠΗΛΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΑΣ, ΜΙΚΡΟΤΟΠΟΣ,
ΚΛΟΟΥΝ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, ΖΟΥΜΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ & 19:00 ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ( ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 11): ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΟΜΙΛΙΕΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΖΟΥΜΠΑ, ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ, FLAMENCO, YOGA ΕΓΓΥΩΝ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6984733687, 6979604360
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