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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Νέα ζεηρά ζεκηλαρίφλ γηα κέιιοσζες κεηέρες από ηα Public 
 

Σο πρώηο ζεκηλάρηο ζα πραγκαηοποηεζεί ζηης 11 Μαρηίοσ κε ζέκα «Η 

υστοιογία ηες εγθύοσ» 

 

Πνιιέο κέιινπζεο κεηέξεο έρνπλ αλάγθε από ρξήζηκεο θαη αμηόπηζηεο 

πιεξνθνξίεο, θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ππνζηήξημε πξηλ ηνλ ηνθεηό, ώζηε λα 

πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηε ζεκαληηθόηεξε ζηηγκή ηεο δσή ηνπο. Τα Public 

www.public.gr / blog.public.gr βξίζθνληαη δίπια ζηηο κέιιοσζες κακάδες 

δηνξγαλώλνληαο ζεκηλάρηα κε ζθοπό λα «απαληήζοσλ» κε ζύγτρολο ηρόπο ζε 

θιαζζηθά ερφηήκαηα ποσ προθύπηοσλ όηαλ οη γσλαίθες αιιάδοσλ ρόιοσς 

(γπλαίθα, ζύληξνθνο, κακά). Τα ζεκηλάξηα πνπ μεθηλνύλ ην Μάξηην θαη 

νινθιεξώλνληαη ην Μάην, δηνξγαλώλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε εθδνηηθνύο νίθνπο 

θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε δεύηερε Πέκπηε ηοσ κήλα ζηης 12:00 ζηελ 

αίζοσζα εθδειώζεφλ ηοσ Public σληάγκαηος. 

 

Σα ζεκηλάρηα ζα πιαηζηώλοσλ εηδηθοί επηζηήκολες (γπλαηθνιόγνη, παηδίαηξνη, 

καίεο, ςπρνιόγνη, δηαηξνθνιόγνη) νη νπνίνη ζα απαληούλ ζε απορίες ποσ 

αθορούλ όιο ηο δηάζηεκα, πρηλ θαηά ηε δηάρθεηα θαη κεηά ηελ εγθσκοζύλε. 

Θα πξνηείλνπλ ιύζεηο ζε ζέκαηα όπσο ε επηιόρεηα θαηάζιηςε, ε δηαηξνθή ηεο 

ζειάδνπζαο κεηέξαο, ε πξνεηνηκαζία ηνπ πξώηνπ παηδηνύ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 

κσξνύ, ε επαλαθνξά ηνπ ζώκαηνο κεηά ηελ  εγθπκνζύλε, θιπ.   

 

Ο πξώηνο θύθινο ζεκηλαξίσλ μεθηλάεη ζηηο 11 Μαξηίνπ κε ζέκα «Η ςπρνινγία ηεο 

εγθύνπ» ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθδόζεηο ΜΙΝΩΑΣ θαη ην βηβιίν «Κνξίηζηα ζα γίλσ 

Μάλα!» ηεο Χξηζηίλαο Κνπαλά (1ε έθδνζε: Φεβξνπάξηνο 2014). Η ζπγγξαθέαο ζα 

παξνπζηάζεη ηα βαζηθά ςπρνινγηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ κία έγθπν θαη ζα 

κνηξαζηεί κε ην θνηλό ηηο πξνζσπηθέο ηεο εκπεηξίεο.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΑΡΣΙΟΤ – ΑΠΡΙΛΙΟΤ: 

 

11 Μαρηίοσ 2014 «Η υστοιογία ηες εγθύοσ»: Παξνπζίαζε κε ρηνύκνξ από ηε 

ζπγγξαθέα ησλ βαζηθώλ ςπρνινγηθώλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ κία έγθπν, 

ζπδήηεζε κε ην θνηλό, ζε «ραιαξή κνξθή νκαδηθήο ςπραλάιπζεο»  

 

18 Μαρηίοσ 2014: «Πρφηλή αδηαζεζία θαη άιιοη κύζοη ηες εγθσκοζύλες»: 

Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε από ηε ζπγγξαθέα όισλ ησλ «θιηζέ» ηεο εγθπκνζύλεο 

πνπ ηειηθά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε όιεο κε ηνλ ίδην ηξόπν π.ρ. αδηαζεζία θαη ηάζε 

πξνο έκεην ην απόγεπκα θαη όρη ην πξσί – πηζαλή παξνπζία γπλαηθνιόγνπ)  

 

http://www.public.gr/
http://blog.public.gr/
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1 Απρηιίοσ 2014: «Σοθεηός θαη Θειαζκός»: Δύν κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο 

ελόηεηεο πνπ ζα αλαιπζνύλ κε ηελ παξνπζία ηεο εηδηθήο ζύκβνπινπ ζειαζκνύ, 

θαο ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ θαη πηζαλόηαηα κίαο καίαο – πάληα κε ην ύθνο ηνπ βηβιίνπ, 

ρσξίο απζηεξά «επηζηεκνληθή» γιώζζα  

 

15 Απρηιίοσ 2014: «Οη πρώηες κέρες: Μελ θάλεης ηα ίδηα ιάζε!»: Η Χξηζηίλα 

Κνπαλά θαη κία νκάδα γπλαηθώλ πνπ έγηλαλ πξόζθαηα κακάδεο κνηξάδνληαη 

κπζηηθά γηα ην πξώην δηάζηεκα, από ην πξόγξακκα ηνπ λενγέλλεηνπ έσο ηνλ 

ξόιν θαη ηε βνήζεηα ησλ γηαγηάδσλ.  

 

 

Λίγα ιόγηα γηα ηε ζσγγραθέα: 

Η Χξηζηίλα Κνπαλά γελλήζεθε ην 1973 θαη έρεη ζπνπδάζεη Επηθνηλσλία θαη Μέζα Μαδηθήο 

Ελεκέξσζεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ.  

Έρεη δνπιέςεη σο ζπληάθηξηα ζε πεξηνδηθά lifestyle, κνπζηθήο, απηνθηλήηνπ θαη καγεηξηθήο, 

δηνξζώηξηα ζε εθεκεξίδεο, επηκειήηξηα ζε εθδνηηθό νίθν, κέρξη λα ηελ θεξδίζεη ε 

δηαθήκηζε.  

Είλαη δεκηνπξγόο ηεο AMKO www.givethekid.gr, ην νπνίν ζεσξεί έλα από ηα κεγαιύηεξα 

δώξα ζηε δσή ηεο, θαη ηνπ www.projectmamamila.gr, ην 1ν ζπλέδξην κακάδσλ bloggers πνπ 

έγηλε ζηελ Ειιάδα. Γξάθεη θάζε κήλα ζην free press γηα γνλείο «Τaιθ». Τν Κνξίηζηα, ζα γίλσ 

κάλα! είλαη ην πξώην ηεο ζπγγξαθηθό δεκηνύξγεκα. 

 

Λίγα ιόγηα γηα ηο βηβιίο «Κορίηζηα, ζα γίλφ κάλα!»: 

Η εγθπκνζύλε, ν ηνθεηόο θαη ε άθημε ελόο κσξνύ κέζα από έλα πξνζσπηθό εκεξνιόγην κε 

ρηνύκνξ, εηιηθξίλεηα, πάζνο θαη κηθξέο ζπκβνπιέο!  

Η Χξηζηίλα Κνπαλά κνηξάδεηαη ηηο εκπεηξίεο ηεο από ηε ζηηγκή πνπ πξσηνείδε ην ζεηηθό 

ηεζη εγθπκνζύλεο κέρξη ηε γέλλεζε ηνπ κσξνύ ηεο θαη ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ: 

νη λαπηίεο, ε πξώηε «θινηζηά», νη ππέξερνη, νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, νη επηζθέςεηο ζηνλ γηαηξό, 

ε δηαηξνθή, ην άγρνο λα πάλε όια θαιά, ηα ζπλαηζζήκαηα, ε ζρέζε κε ηνλ ζύληξνθό καο, ν 

ηνθεηόο, ν ζειαζκόο, νη πξώηεο κέξεο ζην ζπίηη, ε δσή κεηά.  

Όια όζα πξέπεη λα μέξεη κία έγθπνο γπλαίθα πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην βηβιίν, δνζκέλα 

κε ρηνύκνξ θαη ακεζόηεηα αιιά θαη κε κηθξέο θαη δνθηκαζκέλεο ζπκβνπιέο, όπσο αθξηβώο 

ηηο κνηξάδνληαη νη γπλαίθεο κεηαμύ ηνπο. 

 

 

http://www.givethekid.gr/

