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[PLEASE SCROLL DFOWN FOR ENLGISH] 

H ομάδα ευαισθητοποιημένων μητέρων και επαγγελματιών 

περιγεννητικής υγείας ΒirthVoice και                                                 

το δίκτυο πολιτών για τον σεβασμό στη γέννα ΕNCA Hellas  

σας προσκαλούν σε δύο εκδηλώσεις                                                  

που δεν πρέπει να χάσετε!  

Αγαπητές φίλες και φίλοι 

Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ιούνιο την Αμερικανίδα μαία, 

συγγραφέα, ακτιβίστρια του τοκετού και παιδαγωγό της μεθόδου Waldorf Rahima 

Balwin Dancy, για δύο σημαντικές εκδηλώσεις σχετικές με τη γέννα και τη 

γονεϊκότητα. 

Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες 

στον χώρο της περιγεννητικής φροντίδας, και όποιον άλλον ενδιαφέρεται για την 

περιγεννητική περίοδο, την πρώτη παιδική ηλικία και τη γονεϊκότητα.  

Σας προσκαλούμε λοιπόν  

την Σρίτη 25 Ιουνίου το βράδι, σε μια παρουσίαση-συζήτηση με θέμα: 

 «Η καλύτερη αρχή στη ζωή: η σημασία μιας θετικής εμπειρίας στη 
γέννα και τη γονεϊκότητα»  

με τη Rahima Baldwin Dancy 
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Πώς ήταν η εμπειρία γέννησης του μωρού σας και γιατί είναι σημαντική; 

Γιατί τα παιδιά λένε «όχι!» περίπου στην ηλικία των 2,5 και πώς να ανταποκριθείτε; 

Τι χρειάζονται πραγματικά τα μικρά παιδιά για να μπορούν να προετοιμαστούν 

καλύτερα για τον σημερινό μας κόσμο; 

Η Rahima θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της ως μαία και παιδαγωγός Waldorf, 

έτσι ώστε να εμπνευστούμε για να δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που πραγματικά 

χρειάζονται και συγχρόνως να υποστηρίξουμε όλα τα μέλη της οκογένειας. 

Η παρουσίαση-συζήτηση θα γίνει στα Αγγλικά με διερμηνεία στα Ελληνικά.  

   

την Σετάρτη 26 Ιουνίου το πρωί, για μια παρουσίαση-συζήτηση με θέμα:   

«Γέννα, ενδυνάμωση, και το βαθύ θηλυκό στοιχείο»  

 

Μια συζήτηση με τη Rahima Baldwin Dancy πάνω στο ερώτημα:   

«Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να πάρουν στα χέρια τους                               

τη δύναμη της εγκυμοσύνης και του τοκετού;»  

Η συζήτηση θα γίνει στα Αγγλικά.                                                                                                     
[Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε αλλά δυσκολεύεστε με τη γλώσσα, επικοινωνήστε μαζί μας]. 

Η Rahima Baldwin Dancy ίδρυσε τον οργανισμό Informed Homebirth και παρευρίσκεται 

σε τοκετούς από το 1977. Μέσα από τα βιβλία της Special Delivery και Pregnant Feelings, 

αναγνωρίστηκε και δραστηριοποιήθηκε ως ηγετική φυσιογνωμία στο κίνημα του 

φυσικού τοκετού και των μαιών στις ΗΠΑ. Είναι επίσης διεθνώς αναγνωρισμένη ως 

παιδαγωγός της μεθόδου Waldorf για την πρώτη παιδική ηλικία όπως και εκπαιδεύτρια 
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γονέων, και το βιβλίο της You Are Your Child's First Teacher έχει μεταφραστεί σε επτά 

γλώσσες. Ήταν συνδιευθύντρια κέντρου τοκετού για εννέα χρόνια και μέχρι πρόσφατα 

(μόλις συνταξιοδοτήθηκε) συντόνιζε το πρόγραμμα LifeWays, εμπνευσμένο από την 

παιδαγωγική Waldorf για παιδιά 1-5 ετών. Η Rahima μόλις επέστρεψε από το Μπαλί, 

όπου εκπαίδευε φοιτήτριες μαιευτικής, και, μαζί με τον σύζυγό της Agaf Dancy, 

επισκέπτονται την Ελλάδα. Έχουν τέσσερα ενήλικα παιδιά ηλικιών 33-43 και ένα 

εγγόνι.  

  

ΠΟΣΕ: Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, 8-10.30μ.μ. 

ΠΟΤ: PLAYGROUP, Κύπρου 37B, Αγ. Παρασκευή (κοντά στο Μετρό Αγ. Παρασκευής), 

www.playgroup.gr, 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ, ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: maria.andreoulaki@gmail.com, 

info@playgroup.gr, Τηλ: 210 6090770 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΥΟΡΑ: €10 το άτομο ή το ζευγάρι 

 

 

 

ΠΟΣΕ: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, 10π.μ.-2μ.μ. 

ΠΟΤ: BirthVoice, Κορυτσάς 7, Κηφισιά, 1ος όροφος (κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ ΚΑΤ), 

www.birthvoice.gr  

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ, ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: maria.andreoulaki@gmail.com, 

laura@birthvoice.gr, tel: 210 6232527 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΥΟΡΑ: €5-10 το άτομο ή το ζευγάρι 

 

 

http://www.playgroup.gr/
mailto:maria.andreoulaki@gmail.com
mailto:info@playgroup.gr
http://www.birthvoice.gr/
mailto:maria.andreoulaki@gmail.com
mailto:laura@birthvoice.gr
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Sensitized mothers & birth professionals-led grass roots 

movement BirthVoice and                                                            

Active citizens’ network for respect in childbirth                      

ENCA Hellas                                                                                                                                                   

invite you to two not-to-be missed events! 

Dear friends 

We are honored and delighted to have with us in June Rahima Balwin Dancy, American 

midwife, author, childbirth activist and Waldorf early childbirth educator, for two 

important events on childbirth and parenting. 

The events are open to parents, educators, childbirth professionals, and anyone else 

interested in the perinatal period and early childbirth and parenting. 

Please join us on 

Tuesday 25th June, in the evening, for the presentation-discussion: 

"The Best Start in Life: Why Birth and Parenting Matter" 

with Rahima Baldwin Dancy 
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What is your baby's experience of birth and why does it matter? 

Why do children say "No!" around 2-1/2 and how do you respond? 

What do young children really need to prepare them for today's world? 

Rahima will share insights from her experience as a midwife and Waldorf early childhood 

educator that can help you give your children what they really need and support every 

member of the family. 

The presentation will be in English, with interpretation in Greek. 

 

Wednesday 26th June, in the morning, for the presentation-discussion: 

“Birth, Empowerment and the Deep Feminine” 

 

A conversation with Rahima Baldwin Dancy on the question  

"How can we help women reclaim pregnancy and birth?" 

The discussion will be held in English.                                                                                   
[Please contact us if you are interested in participating but have language barriers]                                            

Rahima Baldwin Dancy founded Informed Homebirth and began attending births in 1977.  

Through her books Special Delivery and Pregnant Feelings, she was a leading activist in the 

childbirth and midwifery movement in the United States.  She is also internationally known 

as a Waldorf early childhood and parenting educator, and her book You Are Your Child's 

First Teacher has been translated into seven languages. She was co-director of a birth center 

for nine years and recently retired from running a LifeWays (Waldorf-inspired) program for 

1-5 year olds. She and her husband, Agaf Dancy, are visiting Greece after she was teaching 

student midwives in Bali. They have four grown children, ages 33-43, and one grandchild. 
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WHEN: Tuesday 25th June 2013, 8-10.30pm 

WHERE: PLAYGROUP, Kyprou 37B, Ag. Paraskevi (close to Metro Ag. Paraskevi) 

www.playgroup.gr, 

INFORMATION, REGISTRATIONS: maria.andreoulaki@gmail.com, info@playgroup.gr, 

tel: 210 6090770 

SUGGESTED DONATION: €10 per person or couple 

 

 

 

WHEN: Wednesday 26th June 2013, 10am-2pm 

WHERE: BirthVoice, Korytsas 7, Kiffisia - 1st floor, (close to KAT train station), 

www.birthvoice.gr  

INFORMATION, REGISTRATIONS: maria.andreoulaki@gmail.com, laura@birthvoice.gr, 

tel: 210 6232527 

SUGGESTED DONATION: €5-10 per person or couple 
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