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Φωτογραφία εξωφύλλου

Υπότροφοι του Ιδρύματος, που φοιτούν στην Αθήνα, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επάνω σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά): Κωνσταντίνος Γριβάκης - 1ο έτος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Κωνσταντίνος Καλαντζής - 1ο έτος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ, Χαρούν Χουσεΐν - 1ο 
έτος Ιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Κάτω σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά): Μαριέλα Μαργιόλα - 1ο έτος Φαρμακευτικής στο ΕΚΠΑ, Ιλάειρα-Καλλάς Μαραγκού - 1ο 
έτος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεόφιλος Μαυρουδής - μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική 
στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Ελευθερία Κλάγκου - μεταπτυχιακό στην Κλινική Βιοχημεία & Μοριακή Διαγνωστική στο ΕΚΠΑ, Σωτηρία Κριεμά-
δη - μεταπτυχιακό στην Προστασία Μνημείων στο ΕΜΠ, Βασίλης Κουκτζόγλου - μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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6

O Γιάννης Λάτσης στο επιβατηγό «Marianna VI».  
19 Απρίλιου του 1975, Ελευσίνα.
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«Αγκάλιασε με τη φαντασία σου  

τον κόσμο ολόκληρο, 

ζήσε μαζί του τις λύπες και τις χαρές, 

κατάλαβε τα προβλήματά του, 

βοήθησε όπου μπορείς και όσο μπορείς.»

Γιάννης Λάτσης, «Στα αγαπημένα μου εγγόνια»,  
Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 1995
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Οι δράσεις και τα ετήσια προγράμματα του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση που επιλεκτικά παρουσιάζο-
νται στον παρόντα απολογισμό έχουν διττό στόχο: αφε-
νός, να συνοψίσουν το εύρος των δραστηριοτήτων και τις 
στρατηγικές προτεραιότητες του Ιδρύματος για τη χρονιά 
που πέρασε και, αφετέρου, να αναδείξουν το έργο που 
επιτελούν καθιερωμένοι αλλά και αναδυόμενοι φορείς της 
Κοινωνίας των Πολιτών.

Tο Ίδρυμα συνεχίζει να προβαίνει σε σταδιακή αναπρο-
σαρμογή της στρατηγικής του προκειμένου να ανταπο-
κρίνεται καλύτερα στις πολύπλοκες και μεταβαλλόμενες 
επιπτώσεις της παρατεταμένης δημοσιονομικής κρίσης 
που πλήττει την ελληνική κοινωνία. Το δίπολο ανακου-
φιστικών-αναπτυξιακών δράσεων, βραχυπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα αντίστοιχα, αλλά κυρίως το 
ειδικό βάρος που πρέπει κατά περίπτωση να δίδεται στη 
μία ή την άλλη προσέγγιση με γνώμονα τον μέγιστο κοι-
νωνικό αντίκτυπο, αποτελεί τη βάση του ετήσιου στρατη-
γικού σχεδιασμού του στους τομείς της εκπαίδευσης, των 
επιστημών, του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας και 
της κοινωνικής ανάπτυξης.

Το 2015 ήταν, αναμφίβολα, μία χρονιά πολλαπλών κοινω-
νικών προκλήσεων που κορυφώθηκαν με τη δραματική 
κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης. Προσαρμόζοντας τα 
ανακλαστικά του στις επείγουσες κοινωνικές ανάγκες, το 
Ίδρυμα επικέντρωσε τη δράση του στον τομέα της κοινω-
νικής πρόνοιας και ανάπτυξης ενισχύοντας πρωτοβουλίες 

αξιόπιστων φορέων με πολυετή δράση και εμπειρία σε ένα 
ευρύ φάσμα πεδίων, μεταξύ των οποίων η δημόσια υγεία, 
η κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση και η ανακούφιση 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Μία εξ αυτών των πρωτοβουλιών ήταν η δημιουργία ενός 
Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο κέντρο 
της Αθήνας, στο οποίο εκτός από φιλοξενία παρέχεται 
πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ασυνόδευτα παιδιά-
πρόσφυγες προερχόμενα κυρίως από χώρες όπως το Αφ-
γανιστάν, η Συρία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος. Η εν λόγω 
δράση ενέχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς βασί-
στηκε στη σύμπραξη του Ιδρύματος με θεσμικούς φορείς 
κοινωνικής πολιτικής, καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα 
συστράτευσης μεταξύ Πολιτείας, ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων για την από κοινού αντι-
μετώπιση και διαχείριση έκτακτων ζητημάτων κοινωνικής 
αλληλεγγύης. 

Εξίσου, όμως, σημαντική για την ενίσχυση του τομέα 
κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα είναι και η σύμπραξη 
μεταξύ κοινωφελών ιδρυμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, 
το Ίδρυμα σε συνεργασία με δύο φιλανθρωπικούς οργα-
νισμούς υλοποίησε το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης», μία 
πιλοτική πρωτοβουλία ενίσχυσης καινοτόμων δράσεων 
μικρής κλίμακας με βασικό στόχο την ενδυνάμωση μη κερ-
δοσκοπικών οργανώσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχουν σε ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα.

Πρόλογος
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Παρά τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες που οδήγησαν 
στην αναπροσαρμογή των χορηγικών του προτεραιοτήτων, 
το Ίδρυμα διατήρησε απαρέγκλιτη τη στόχευσή του και 
στους άλλους τομείς δραστηριοποίησής του, τους οποίους 
παραδοσιακά ενισχύει από συστάσεώς του, μέσα από τη 
χρηματοδότηση ετήσιων προγραμμάτων εθνικής εμβέ-
λειας στην εκπαίδευση, τις επιστήμες και τον πολιτισμό, 
καθώς και μικρότερης κλίμακας δράσεων υλοποιούμενων 
από συνεργαζόμενους φορείς στους εν λόγω τομείς. 

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησε το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε 
Παρέα» σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 
της χώρας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και χορήγησε πλήθος υπο-
τροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση της 
πρόσβασης αποφοίτων ελληνικών Λυκείων στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Στον τομέα των επιστημών, συνέχισε την 
υποστήριξή του προς την ελληνική ερευνητική κοινότητα 
εστιάζοντας πλέον τη δράση του στις ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήμες, μέσω του νεοσυσταθέντος Κέντρου 
Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, καθώς και στην 
ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων διάχυσης της γνώσης. 

Παράλληλα, εμπλούτισε με τον αφιερωματικό τόμο 
«Μυκήνες» την ετήσια εκδοτική σειρά «Ο Κύκλος των 
Μουσείων» που στόχο έχει την προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της χώρας και χρηματοδότησε την ετήσια 
λειτουργία του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα, το οποίο υλο-

ποιεί δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, 
όπως η χορήγηση υποτροφιών για ναυτικές και ναυτιλια-
κές σπουδές, με σκοπό την ανάδειξη, μεταξύ άλλων, της 
ελληνικής ναυτιλιακής και επιχειρηματικής ιστορίας.

Κοινό παρονομαστή των δράσεων του Ιδρύματος, όπως 
αυτές συνοπτικά παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες, 
αποτελεί η υποστήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών που 
προάγουν την οργανωτική ενδυνάμωση της Κοινωνίας των 
Πολιτών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλ-
λοντος που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της 
λογοδοσίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του διαλόγου, 
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Αρχές που απο-
τελούν τα θεμέλια για ένα ισχυρό κοινωνικό οικοδόμημα, 
ανθεκτικότερο στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και 
ικανό να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα τις μελλο-
ντικές προκλήσεις της χώρας. 

Εκ μέρους του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος 
Δρ. Πέτρος Καλαντζής 
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88 66 121 3.000 

Το 2015  
σε αριθμούς

φορείς έλαβαν 
χρηματοδότηση 
για τις 
δράσεις τους

θέσεις εργασίας  
(πλήρους ή μερικής  
απασχόλησης)  
καλύφθηκαν με  
χρηματοδότηση  
του Ιδρύματος

υποτροφίες 
χορηγήθηκαν σε 
προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς 
φοιτητές

άτομα  
επισκέφθηκαν 
το Πλωτό Μουσείο 
Νεράιδα

Ενδεικτικοί φορείς που υποστηρίχθηκαν από το Ίδρυμα το 2015.

PRAKSIS, Γιατροί του Κόσμου, Μπορούμε, Δεσμός, Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας, Αποστολή 
«Άνθρωπος», Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Θέατρο Κωφών Ελλάδος, Caritas Αθήνας, Ινστιτούτο Προληπτικής και Εργασιακής Ιατρικής 
Prolepsis, Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος 
Παντελεήμων», Alzheimer’s Disease International, Κέντρο Ζωής, Ένωση Κυριών Δράμας, Διογένης, Μοιράζομαι, Κέντρο Παιδαγωγικής 
και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, Φάρος, Ειδικό Κατάστημα Κράτησης 
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7.500 22.000 6.500      1.750
παιδιά συμμετείχαν 
σε δράσεις 
εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα

άτομα ωφελήθηκαν 
από προγράμματα 
ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας και  
πρόληψης

άτομα έλαβαν 
βοήθεια σε βασικά 
αγαθά (τρόφιμα, 
θέρμανση κ.ά.)

άτομα  
υποστηρίχθηκαν 
από προγράμματα 
κοινωνικής  
προστασίας &  
ενσωμάτωσης

Νέων Αυλώνα, Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών Σάμου, Τεχνοδρομώ, Science For You, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες, Anatolia College – Centre for Talented Youth, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, University of Trento, Μουσείο Καποδίστρια – 
Κέντρο  Καποδιστριακών Μελετών, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Κέντρο Γαία, Ωδείον Αθηνών, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών 
Σπουδών στην Αθήνα, Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών, Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο «Ιστορικό Ντοκιμαντέρ» - Story Doc, Anemon 
Productions, Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης, CPD-Συνεργατική Σχεδιασμού, Καθαρά Χέρια, Friends of Europe, Save a Greek Stray. 



Εκπαίδευση

Μαθητές Δημοτικού παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
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1

Το Ίδρυμα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που 

στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες μέσα 

από πρωτότυπες δράσεις που εμπλουτίζουν 

τη διαδικασία της μάθησης και ενισχύουν 

την πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω της 

χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και 

μεταπτυχιακές σπουδές. 
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Μαθαίνουμε Παρέα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εργαστήρι εικαστικών με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών 
γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κα-
στοριάς. Στόχος ήταν να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη διαφορε-
τικότητα και να εδραιωθεί φιλική σχέση μεταξύ τους.
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Πρόγραμμα  
«Μαθαίνουμε Παρέα  
2014-2015»
Βόρεια Ελλάδα

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαί-
δευση, το Ίδρυμα υλοποιεί από το 2013 το πρόγραμμα 
«Μαθαίνουμε Παρέα» σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημο-
τικά σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της χώρας. 
Μέσω του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα σε νη-
πιαγωγούς και δασκάλους να συνεργαστούν με τα παιδιά 
σε καινοτόμες βιωματικές δραστηριότητες.   

Για κάθε σχολικό έτος η γεωγραφική στόχευση είναι 
διαφορετική: το 2013-2014 συμμετείχαν σχολεία από τη 
νησιωτική Ελλάδα, εκτός Εύβοιας και Κρήτης, το 2014-
2015 σχολεία από ηπειρωτικές παραμεθόριες περιοχές 
και το 2015-2016 το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε σχολικές 
μονάδες της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, της 
Πελοποννήσου και της Κρήτης μεταξύ των οποίων συμπε-
ριλαμβάνονται σχολεία που είναι χαρακτηρισμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας ως δυσπρόσιτα.
  
Η επιλογή των εκπαιδευτικών δράσεων γίνεται από τις 
αιτήσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κατόπιν 
δημόσιας πρόσκλησης που ανακοινώνει το Ίδρυμα στο 
τέλος κάθε σχολικού έτους. Τα πιο δημοφιλή θεματικά πε-
δία δραστηριοτήτων είναι η τοπική ιστορία, η σχολική και 
κοινωνική ζωή, το περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυξη, ο 
πολιτισμός και οι δραστηριότητες τέχνης, οι νέες τεχνολο-
γίες και η φιλαναγνωσία.

17 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με  
1.073 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
το σχολικό έτος 2014-2015 σε 9 παραμεθό-
ριους νομούς (Ροδόπης, Έβρου, Κιλκίς, Δρά-
μας, Σερρών, Καστοριάς, Πέλλας, Φλωρίνης 
και Ξάνθης). 

2.043 μαθητές έχουν συνολικά συμμετάσχει 
σε 55 δράσεις που έχουν επιλεγεί για χρημα-
τοδότηση από την έναρξη του προγράμματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
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Ρόδος

Κεφαλονιά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόγραμμα  
«Μαθαίνουμε Παρέα  
2013-2016»

Σαλαμίνα 

Πάτρα
(2 σχολεία)

Πύργος

Γύθειο Λακωνίας

Ναύπλιο

Λεωνίδιο

Ασκύφου

Φύλλα

Αλιβέρι

Άνδρος

Χίος

Λήμνος

Μυτιλήνη

Σύρος
(2 σχολεία)

Πάρος

Νάξος

Σάμος

Αστυπάλαια

Κως

Νίσυρος

Κάλυμνος

Kαστοριά

Φλώρινα

Πέλλα

Αξιούπολη Κιμμέρια

Αλεξανδρούπολη

Παρανέστι

Μικρόκαμπος

Κορησός

Κέρκυρα

Κιλκίς (3 σχολεία)

Σέρρες

Δράμα

Ξάνθη

Κένταυρος

Κομοτηνή

Χαλκίδα

Θήβα

Ζευγολατιό

Καρπενήσι

Λαμία

Αγρίνιο

Αχινός Στυλίδας

Σκούρτα

Γοργοπόταμος Ρεγκίνι

Ναύπακτος
Λειβαδιά

   
Σχολική περίοδος  
2013-2014

  
Σχολική περίοδος  
2014-2015

  
Σχολική περίοδος  
2015-2016
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2.

1.

1. Πρόγραμμα για την ιστορία του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.  
2. Τα παιδιά του 13ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών μαθαίνουν τη χρήση του πράσινου δωματίου στον κινηματογράφο.
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Εκπαιδευτικό  
Πρόγραμμα  
«Πρώτη Ώρα: Σινεμά»
Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών

Εργαστήρια  
Συμμετοχικού Σχεδιασμού  
«Η Αυλή μας Αλλιώς»
CPD – Συνεργατική Σχεδιασμού

Η CPD - Συνεργατική Σχεδιασμού είναι διεπιστημονική ομάδα που 
δημιουργήθηκε με σκοπό την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με 
κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

www.cpd-consultants.gr

Η Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών ιδρύθηκε το 1995, στοχεύ-
οντας στην εξοικείωση του ελληνικού κοινού με τον ανεξάρτητο 
αμερικανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογράφο. Μεταξύ 
άλλων, διοργανώνει από το 1995 το Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και από το 2012 το 
Athens Open Air Film Festival.

www.aiff.gr

Στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεών του για την ενίσχυση 
της ποιότητας στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα υποστήριξε την 
υλοποίηση του διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος «Πρώτη Ώρα: Σινεμά» σε γυμνάσια και λύκεια από τον 
Μάιο του 2015 έως τον Φεβρουάριο 2016. Στόχοι του είναι 
η εξοικείωση των μαθητών με την ιστορία του ελληνικού, 
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινηματογράφου, η επαφή 
με την εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης και η κριτική 
προσέγγιση ιστορικών, επιστημονικών και κοινωνικών ζητη-
μάτων μέσα από την προβολή αποσπασμάτων γνωστών και 
λιγότερο γνωστών ταινιών.

2.000 μαθητές από 18 γυμνάσια και 33 λύκεια 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήλθαν σε 
επαφή με τον κόσμο του σινεμά μέσα από το 
πρόγραμμα.

Σε συνεργασία με το 1ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου και τον 
Δήμο Αγίου Δημητρίου και με την αποκλειστική στήρι-
ξη του Ιδρύματος, η CPD, συνεργατική διεπιστημονική 
ομάδα σχεδιασμού πραγματοποίησε σειρά εργαστηρίων 
συμμετοχικού σχεδιασμού με τίτλο «Η Αυλή μας Αλλιώς». 
Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση 
επιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από αρχιτέκτονες, 
συγκοινωνιολόγους και γεωπόνους και στόχο είχε την 
εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του συμμετοχικού 
σχεδιασμού μέσα από την επαναπροσέγγιση του σχολι-
κού χώρου τους, με γνώμονα τις δικές τους επιθυμίες και 
ανάγκες. Επιπλέον στόχος ήταν η αναγνώριση της ιδιαί-
τερης αρχιτεκτονικής αξίας του ίδιου του κτηρίου, που 
είναι γνωστό και ως «Στρογγυλό» και σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτο την περίοδο 1969-1972. Με την 
ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι μαθητές και οι μαθή-
τριες κατέληξαν σε μια αποτύπωση των επικρατέστερων 
ιδεών τους για τη βελτίωση του προαυλίου, του αιθρίου 
και των χώρων πρασίνου του σχολείου τους. 

20 μαθητές Λυκείου συμμετείχαν ενεργά στα 
9 εργαστήρια που υλοποιήθηκαν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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1. Πρώτη Ώρα Σινεμά
2. Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στιγμιότυπο από το πρόγραμμα «Πρώτη Ώρα Σινεμά» 
στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής.
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1. Μουσείο Γουλανδρή
2. Μπορούμε Στο Σχολείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
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Εκπαιδευτικό  
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
«Αιολική Ενέργεια –  
Ο Άνεμος στη Ζωή μας»
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής  
Ιστορίας – Κέντρο Γαία

Εκπαιδευτικό  
Πρόγραμμα  
«Μπορούμε  
στο Σχολείο»
Μπορούμε

Η ευαισθητοποίηση μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σε 
ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής και τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία προς επί-
λυση συγκεκριμένων προβλημάτων ήταν ο βασικός άξονας 
των εργαστηρίων με τίτλο «Αιολική Ενέργεια – Ο Άνεμος 
στη Ζωή μας» που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το Ίδρυμα χρηματοδότησε 
τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από γυμνάσια και 
λύκεια της Αττικής στα βιωματικά εργαστήρια με ειδικό 
αντικείμενο την παραγωγή αιολικής ενέργειας και την 
ενημέρωσή τους για θέματα παραγωγής ενέργειας στην 
Ελλάδα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλο-
ντικής τους συνείδησης.

500 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου 
και της Α΄ Λυκείου συμμετείχαν συνολικά στο 
πρόγραμμα.

Με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών και την εξοικεί-
ωσή τους με θέματα εξοικονόμησης φαγητού, το Ίδρυμα 
στήριξε μέσα στο 2015 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
υλοποίησε η μη κερδοσκοπική εταιρεία Μπορούμε.  
Το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε σειρά δράσεων σε σχο-
λεία της Αττικής για την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης 
και την προώθηση του εθελοντισμού σε μαθητές.

1.128 μαθητές συμμετείχαν σε 45 προγράμμα-
τα που υλοποιήθηκαν σε δημοτικά, γυμνάσια 
και λύκεια της Αττικής το 2015.

Το Μπορούμε ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την αξιοποίηση του πλε-
ονάσματος του φαγητού σε κοινωφελείς δράσεις, διασυνδέοντας 
δωρητές τροφίμων και φορείς με περιορισμένους πόρους και ευ-
αισθητοποιώντας την κοινή γνώμη σε θέματα σπατάλης τροφίμων.

www.boroume.gr

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 1964 και 
είναι αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος, μέσα από μόνιμες εκθέσεις, ερευνητικό έργο 
και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

www.gnhm.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Κέντρο για  
Ταλαντούχα και  
Χαρισματικά Παιδιά
Anatolia College

«Master Classes» - 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Φυσικής Σωματιδίων
Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής 
Ομάδας Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων που ιδρύθηκε στο 
CERN με στόχο την εξοικείωση του ευρέoς κοινού με την έρευνα 
και τα αποτελέσματά της στον τομέα της φυσικής των στοιχειω-
δών σωματιδίων. Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης, σε συνεργασία 
με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, 
πραγματοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις σε μαθητές 
Λυκείων και Γυμνασίων και καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης, 
καθώς και παρουσιάσεις στο ευρύ κοινό.

www.physics.ntua.gr/POPPHYS/ 

Το Center for Talented Youth - CTY (Κέντρο για Χαρισματικά και 
Ταλαντούχα Παιδιά) στο Κολλέγιο Ανατόλια ήλθε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το 2013, ως συνεργασία του Κολλεγίου με το Johns 
Hopkins University και με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος. Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αμερικα-
νικού πανεπιστημίου Johns Hopkins, το οποίο ξεκίνησε το 1979 
με σκοπό να ενισχύσει την ακαδημαϊκή αριστεία, εντοπίζοντας 
χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο 
και υποστηρίζοντας την εξέλιξή τους. 

www.cty-greece.gr 

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε υποτροφίες για πέντε παιδιά 
(1 από την Α΄ Γυμνασίου, 2 από τη Β΄ Γυμνασίου και 2 από 
τη Γ΄ Γυμνασίου) για τη συμμετοχή τους στα καλοκαιρινά 
μαθήματα του Κέντρου για Ταλαντούχα και Χαρισματικά 
Παιδιά (Center for Talented Youth – CTY) στις εγκατα-
στάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Μέσα 
από το πρόγραμμα μαθητές και μαθήτριες (Β' Δημοτι-
κού έως Β' Λυκείου) από όλη την Ελλάδα καλούνται να 
ανακαλύψουν τις ακαδημαϊκές τους δυνατότητες και να 
ικανοποιήσουν την περιέργειά τους μέσα από μία συναρ-
παστική και διασκεδαστική εκπαιδευτική περιπέτεια τριών 
εβδομάδων. Το CTY εντοπίζει τα ταλαντούχα παιδιά με τη 
βοήθεια ειδικών εξετάσεων και τα καλεί στις εγκαταστά-
σεις του Κολλεγίου για να αναπτύξουν τα ταλέντα τους 
μέσω μαθημάτων που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο, είναι 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, αποτελούν πρόκληση 
και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πέρα από τα όρια του 
σχολικού προγράμματος.

2.200 παιδιά έχουν συνολικά συμμετάσχει 
στα προγράμματα του Κέντρου από την έναρ-
ξη της λειτουργίας του.

Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος, η Ελληνική Ομά-
δα Εκλαΐκευσης, η οποία πραγματοποιεί επιμορφωτικά 
σεμινάρια εισαγωγής στη θεωρία και τα πειράματα των 
στοιχειωδών σωματιδίων, ταξίδεψε το 2015 εκτός Αττικής, 
στο Άργος, την Τήνο, το Ρέθυμνο, την Κέρκυρα, την Τρί-
πολη, τα Τρίκαλα και τη Λέσβο, διοργανώνοντας  Master 
Classes, στα οποία συμμετείχαν:   

36 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και 126 μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, εκ των 
οποίων οι 45 φοιτούν στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Τρικάλων.
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1. Anatolia CTY
2. Master Classes Φυσικής 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η στιγμή του σχεδιασμού στο μάθημα «Επιστήμη και Μηχανική» 
του Center for Talented Youth στο Κολλέγιο Ανατόλια.
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Οι συμμετέχοντες στο 16ο Διεθνές Θερινό Σχολείο 
του Πανεπιστημίου του Τρέντο, Ιούνιος 2015.
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Διεθνές  
Θερινό Σχολείο  
Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL),  
Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Trento, Ιταλία

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο στο Πανεπιστήμιο του Trento 
απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους 
διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και ερευνητές με αντικεί-
μενο τα οικονομικά. Είναι ταυτόχρονα θερινό σχολείο 
(summer school), το οποίο διδάσκει σύγχρονες θεωρίες 
και μεθόδους, και εργαστήριο (workshop), όπου οι συμ-
μετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν επίκαιρα 
ζητήματα της παγκόσμιας οικονομίας και να ανταλλά-
ξουν απόψεις και εμπειρίες. Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί 
από το 2008 τo ετήσιο θερινό σχολείο, αναγνωρίζοντας 
την υψηλή ακαδημαϊκή αξία του.

Το 16ο Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου του Trento, 
με τίτλο "Inequality and the Changing  Distribution of 
Income” έλαβε χώρα από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου του 
2015, στο Τρέντο της Ιταλίας. Μεταξύ των ζητημάτων 
που συζητήθηκαν ήταν η επίπτωση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων στις επιδόσεις της οικονομίας, οι δυνατότη-
τες της πολιτικής να αμβλύνει τις εισοδηματικές ανισό-
τητες και η ενδεχόμενη διαφοροποίηση στις αιτίες που 
προκαλούν ανισότητες σε ανεπτυγμένα και υπό ανάπτυ-
ξη κράτη. 

37 μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι  
διδάκτορες και μεταδιδάκτορες από  
22 χώρες συμμετείχαν στο Θερινό Σχολείο.

14 καθηγητές οικονομικών από κορυφαία  
πανεπιστήμια διεθνώς πραγματοποίησαν  
διαλέξεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www-ceel.economia.unitn.it/school/s2015/index.html 



26

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ·  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών και  
Μεταπτυχιακών Υποτροφιών

Η παράδοση του Ιδρύματος στις υποτροφίες ξεκινά 
πολλές δεκαετίες πριν από τη σύστασή του, από το 1967, 
όταν ο Γιάννης Λάτσης συνέστησε το ομώνυμο Ίδρυμα 
Υποτροφιών Ηλείων, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε 
περίπου 2.000 νέους και νέες από τον νομό Ηλείας να 
πραγματοποιήσουν προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και μεταπτυχιακές σπουδές 
σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιπλέ-
ον των ανωτέρω υποτροφιών, το Ίδρυμα Υποτροφιών 
Ηλείων χορήγησε περίπου 2.000 έκτακτα βοηθήματα 
σε φοιτητές από τον νομό Ηλείας την περίοδο μετά τις 
καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 
2007. Το 2011 η δραστηριότητά του απορροφήθηκε από 
το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, που προχώρησε 
σε επανασχεδιασμό του προγράμματος με σκοπό την 
επέκτασή του σε φοιτητές από όλη την Ελλάδα.

Το πανελλαδικό πρόγραμμα υποτροφιών για προπτυχι-
ακές σπουδές απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών 
σχολείων. Η επιλογή των υποτρόφων του Ιδρύματος γί-
νεται μέσα από έναν συνδυασμό κοινωνικο-οικονομικών 
κριτηρίων και αριστείας. Το αντίστοιχο πρόγραμμα για 
μεταπτυχιακές σπουδές απευθύνεται σε νέους και νέες 
που έχουν λάβει πτυχίο από ιδρύματα της Ελλάδας ή 
του εξωτερικού. Η έμφαση δίνεται στις ακαδημαϊκές επι-
δόσεις και επιδιώξεις των υποψηφίων, ενώ λαμβάνεται, 
παράλληλα, υπ’ όψιν η τυχόν ύπαρξη ειδικών κοινωνικών 
και οικονομικών συνθηκών.

25 νέοι προπτυχιακοί υπότροφοι από σύνο-
λο 186 υποψηφίων επελέγησαν για το ακα-
δημαϊκό έτος 2015-2016.

20 νέοι μεταπτυχιακοί υπότροφοι από σύνο-
λο 671 υποψηφίων επελέγησαν για το ακα-
δημαϊκό έτος 2015-2016.

121 ήταν οι ενεργοί υπότροφοι του Ιδρύ-
ματος μέσα στο έτος, εκ των οποίων οι 88 
σε προπτυχιακό και οι 33 σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
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Υπότροφοι του Ιδρύματος που φοιτούν στην Αθήνα.
Από αριστερά προς τα δεξια:  
Θεόφιλος, Ελευθερία, Σωτηρία, Βασίλης
 



Eπιστήμη

Οι σταγόνες του χρωματισμένου νερού γλιστρούν χωρίς να καταστρέφουν το αδιάβροχο και αυτοκαθαριζόμενο χαρτί που δημιούρ-
γησε επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αναμένεται να έχουν εφαρμογή στην προστασία αρχαιολογικών αντικειμένων.
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2

Στρατηγική απόφαση του Ιδρύματος το 2015 

ήταν η συνέχιση της στήριξης του ερευνητικού 

έργου στην Ελλάδα εστιάζοντας πλέον στις  

ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.  

Η στήριξη αυτή πραγματοποιείται μέσω της  

συνεργασίας με το νεοσύστατο Κέντρο Έρευνας 

για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καθώς και της 

υλοποίησης προγράμματος για την ενδυνάμωση 

των επιστημονικών εταιρειών των εν λόγω  

επιστημονικών πεδίων.  
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Η ομάδα του Κέντρου Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών που ερεύνησε τους 
μηχανισμούς αναγέννησης του μυοκαρδίου.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ·  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επιστημονικές Μελέτες 2015 

Το 2008 το Ίδρυμα ξεκίνησε το πρόγραμμα «Επιστημο-
νικές Μελέτες», με σκοπό την ενδυνάμωση της βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλα τα επιστημονικά 
πεδία και την ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των 
ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων. Η επιλογή των προτάσεων για χρηματο-
δότηση γινόταν μέσω των αιτήσεων που υπέβαλλαν οι 
ερευνητικές ομάδες στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλη-
σης που ανακοίνωνε το Ίδρυμα και κατόπιν αξιολόγησης 
από την Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος. Από 
το 2013 στο πρόγραμμα εντάχθηκε και μια νέα παράμε-
τρος, η χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων απαρτιζό-
μενων αποκλειστικά από νέους ερευνητές κάτω των 40 
ετών, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της διαρροής νέων 
επιστημόνων στο εξωτερικό. 

Τα τελικά αποτελέσματα των μελετών ήταν ποικίλης 
μορφής: 

- Επιστημονικά άρθρα
- Ανακοινώσεις σε επιστημονικές συναντήσεις 
- Εκδόσεις τόμων, εγχειριδίων κ.ά.
- Διοργάνωση συνεδρίων και workshops για συζήτηση  
 ερευνητικών αποτελεσμάτων
- Ψηφιοποιήσεις και δημιουργία ψηφιακών  
 αρχείων/βάσεων δεδομένων
- Online εφαρμογές για την προβολή ψηφιακών  
 τεκμηρίων 
- Ντοκιμαντέρ και καλλιτεχνικά δρώμενα
- Αρχιτεκτονικές μελέτες
- Χαρτογραφήσεις και άλλα επιστημονικά εργαλεία

Εκτός από τη χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου, 
το Ίδρυμα επιχείρησε να συμβάλει και στη διάχυση των 
αποτελεσμάτων τόσο προς την επιστημονική κοινότητα, 
όσο και προς την κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
διοργάνωσε κατά καιρούς ημερίδες παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων, δημιούργησε συνοπτικές εκδόσεις και 
σύντομες ταινίες σχετικά με τις μελέτες και συντόνισε 
ανοιχτές συζητήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει ο επιστημονικός κόσμος της Ελλάδας. 

Το πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» ολοκληρώθη-
κε το 2015, όχι όμως και η στήριξη του Ιδρύματος στο 
επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Μετά από εσωτερική 
αξιολόγηση, το Ίδρυμα αποφάσισε να κατευθύνει εφε-
ξής τα κονδύλια που διαθέτει για την επιστήμη κυρίως 
στο πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
δεδομένης και της διαρκώς μειούμενης χρηματοδότη-
σης του γνωστικού αυτού πεδίου σε εγχώριο, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο.  

Τα αποτελέσματα των μελετών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Συνολικά, στα 8 χρόνια υλοποίησης  
του προγράμματος:

6.181 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα.

145 μελέτες χρηματοδοτήθηκαν, εκ των 
οποίων 52 στο πεδίο των Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, 49 στο πεδίο των 
Φυσικών Επιστημών και 44 στο πεδίο των 
Επιστημών της Ζωής. 

46 φορείς στην Ελλάδα, 14 στο εξωτερικό 
(πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μη  
κυβερνητικοί οργανισμοί κ.λπ.), καθώς και 
6 ανεξάρτητες ομάδες χρηματοδοτήθηκαν 
μέσω του προγράμματος.
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1. Τα μέλη της ομάδας του Κέντρου Βασικής Έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών που 
μελέτησε τη ρύθμιση της πρόδρομης αμυλοειδούς πρωτεΐνης από την οικογένεια πρωτεϊνων ΗU. 2. Η ομάδα του Ινστιτούτου 
Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που ασχολήθηκε με τις αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες για 
την προστασία ευαίσθητων αρχαιολογικών αντικειμένων.

1.

2.
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Οι ερευνήτριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που μελέτησαν 
με σύγχρονες τεχνικές τη μικροβιακή ποικιλότητα της φέτας και την επίδραση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τυριού.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ·  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                                ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 

Κέντρο Έρευνας  
για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες

Πρόγραμμα Στήριξης 
Επιστημονικών Εταιρειών

Στο πλαίσιο της απόφασης του Ιδρύματος για την 
ενίσχυση του τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών εντάσσεται η στρατηγική συνεργασία του 
με το νεοσύστατο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), που ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 2015. Το Ίδρυμα στήριξε την ίδρυση, τη λειτουργία 
και την πρώτη δημόσια πρόσκληση του Κέντρου μέσω 
ιδρυτικής χρηματοδότησης. Σκοπός του Κέντρου είναι η 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες μέσα από μια διαδικασία δημόσιων προ-
σκλήσεων προς νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές 
κατόχους διδακτορικών τίτλων για την υποβολή ερευ-
νητικών προτάσεων. Σημαντική, επίσης, δραστηριότητα 
του ΚΕΑΕ είναι η συνεργασία με αντίστοιχα Κέντρα και 
Ιδρύματα διεθνώς με στόχο την ανταλλαγή υποτρόφων 
και τη συνδιοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και 
άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων. Ήδη το ΚΕΑΕ 
έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με το European 
Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva και 
με το Max Planck Institute for the History of Science 
(MPIWG), Berlin. Η ενίσχυση του Κέντρου από το Ίδρυ-
μα θα συνεχιστεί και μέσα στο 2016, με τη χρηματοδότη-
ση των ερευνητικών προτάσεων που προκρίθηκαν από τη 
δημόσια πρόσκληση του 2015.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση 
των επιστημονικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, και οι 
οποίες έχουν, συνήθως, ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση. Οι επιστημονικές εταιρείες πα-
ράγουν πλούσιο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο, 
καθώς υλοποιούν ερευνητικές δραστηριότητες και 
προάγουν τον δημόσιο διάλογο και την αλληλεπίδραση 
μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας. 
Στόχος του προγράμματος είναι η μικρής κλίμακας ενί-
σχυση των οργανισμών αυτών, τόσο ως προς το επιστη-
μονικό/ερευνητικό τους έργο, όσο και ως προς τυχόν 
ζητήματα αναβάθμισης λειτουργιών και εσωτερικής 
τους ενδυνάμωσης. 

Συγκεκριμένα, οι προς χρηματοδότηση δράσεις περι-
λαμβάνουν την αναβάθμιση της διαδικτυακής παρου-
σίας ορισμένων φορέων, την ψηφιοποίηση και διάθεση 
(μέσω ελεύθερης πρόσβασης) τεκμηρίων και επιστημο-
νικών δημοσιεύσεων, τη δημιουργία νέων ερευνητικών 
εργαλείων κ.ά..

Η επιλογή των εταιρειών προς χρηματοδότηση γίνεται 
από τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι οργανισμοί 
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης που ανακοινώνει το 
Ίδρυμα, οι οποίες αξιολογούνται από την Επιστημονική 
Επιτροπή του προγράμματος.

243 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στη 
δημόσια πρόσκληση που εξέδωσε το Ίδρυμα 
το 2015, 8 επελέγησαν για χρηματοδότηση 
και αποφασίστηκε μερική στήριξη σε 10 
φορείς.

www.rchumanities.gr Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
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Δύο από τους ερευνητές που χρηματοδοτούνται μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 
 αριστερά ο Μενέλαος-Δημήτριος Κούντουρας (μελέτη με τίτλο «Μουσική και ποίηση των τροβαδούρων στο Λατινικό βασίλειο της Θεσ-

σαλονίκης μετά το 1204») και δεξιά ο Λέανδρος Κυριακόπουλος (θέμα μελέτης «Επιτελώντας τον Ευφορικό Κοσμοπολιτισμό: Δημόσιος 
Χώρος και Νομαδισμός στην Ηλεκτρονική Χορευτική Μουσική»).
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ·  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Oι βιβλιοθηκονόμοι Γιώργος Τσονωνάς και Ελένη Καραγιάννη 
εργάζονται για τον εμπλουτισμό των καταλόγων της Γενναδείου 
Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης Blegen.
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Ψηφιακό Αρχείο  
Ιωάννη Καποδίστρια
Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο  
Καποδιστριακών Μελετών 

Εμπλουτισμός καταλόγων 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης και 
Βιβλιοθήκης Blegen
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Κατά τα έτη 2013 και 2014 χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυ-
μα η δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου σχετικά με τη 
ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδί-
στρια (1776-1831), μέσα από την καταγραφή, συγκέντρωση 
και ψηφιακή παρουσίαση αρχειακών συλλογών και τεκμη-
ρίων που βρίσκονται διάσπαρτα στις διαφορετικές πόλεις 
και χώρες στις οποίες έζησε και έδρασε. Η επιστημονική 
επιτροπή του προγράμματος απαρτιζόταν από διακεκριμέ-
νους ιστορικούς και ειδικευμένους στο πεδίο της ψηφια-
κής παρουσίασης της ιστορίας. Στο πλαίσιο της διάχυσης 
των αποτελεσμάτων του έργου, το Ίδρυμα συνέχισε τη 
χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση ενημερωτικής 
εκδήλωσης για εκπαιδευτικούς στην Αίγινα τον Νοέμβριο 
του 2015 και για τη διοργάνωση ημερίδας τον Μάρτιο του 
2016.

13.000 τεκμήρια της αρχειακής συλλογής  
του Ιωάννη Καποδίστρια που φιλοξενείται στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κέρκυρα 
ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

1.658 μοναδικοί επισκέπτες περιηγήθηκαν 
στο Ψηφιακό Αρχείο το 2015.

714 τίτλοι επιστημονικών μελετών που έχουν 
συγγραφεί περί τον Καποδίστρια από το 1831 
έως το 1996 είναι συγκεντρωμένοι στο  
Ψηφιακό Αρχείο.

Μέσω της χρηματοδότησης του Ιδρύματος, δύο νέοι 
βιβλιοθηκονόμοι εκπαιδεύονται και ταυτόχρονα εμπλουτί-
ζουν τις δύο βιβλιοθήκες, τη Blegen και τη Γεννάδειο, για 
διάστημα ενός έτους. Μεταξύ των εργασιών που πραγ-
ματοποιούνται είναι η εκκαθάριση, διόρθωση και δημι-
ουργία βιβλιογραφικών εγγραφών για κάθε τίτλο, καθώς 
και η δημιουργία μεμονωμένων εγγραφών τεκμηρίων για 
καθέναν από τους τόμους πολύτομων έργων, περιοδικών ή 
μονογραφιών. Στην περίπτωση των βιβλίων της Γενναδείου 
σημειώνεται επίσης στη βιβλιογραφική εγγραφή η σπα-
νιότητά τους όταν πληρούν ορισμένα κριτήρια. Η Σχολή 
στεγάζει τεκμήρια και συλλογές προσωπικοτήτων, όπως 
του Ερρίκου Σλήμαν, του Γεωργίου Σεφέρη, του Οδυσσέα 
Ελύτη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, της οικογένειας Δρα-
γούμη κ.ά..   

23.073 εγγραφές τεκμηρίων έχουν  
δημιουργηθεί στη Βιβλιοθήκη Blegen.

16.095 εγγραφές τεκμηρίων έχουν  
δημιουργηθεί στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

Το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών ιδρύ-
θηκε το 1981 και βρίσκεται στην Κέρκυρα. Αποτελεί το μοναδικό 
μουσείο στη χώρα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή 
και το έργο του Ιωάννη Α. Καποδίστρια.

kapodistrias.digitalarchive.gr 

H Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ιδρύθηκε το 
1881 με σκοπό τη συστηματική μελέτη του ελληνικού πολιτισμού 
από την αρχαιότητα έως σήμερα, μέσα από το ερευνητικό έργο 
και τις δύο βιβλιοθήκες της, Blegen και Γεννάδειο.

www.ascsa.edu.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ·  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ



Tέχνες & Πολιτισμός

Λεπτομέρεια από τοιχογραφία, Δωμάτιο με τοιχογραφία, 1250-1180 π.Χ.
Η «Σιτοπότνια», η θεά που προστατεύει τη σοδειά και εγγυάται την ευφορία της γης.
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3

Η εκδοτική σειρά «Ο Κύκλος των Μουσείων» 

που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της 

χώρας, είναι η βασική δραστηριότητα  

του Ιδρύματος στον χώρο του πολιτισμού,  

παράλληλα με άλλες, μικρότερης εμβέλειας, 

πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να προάγουν 

την πολιτιστική δημιουργία σε όλες τις 

εκφάνσεις της, καθιστώντας την προσβάσιμη 

στο ευρύ κοινό.
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Το εξώφυλλο του τόμου Μυκήνες. 
Ανθρωπόμορφο είδωλο. «Ναός», 
δωμάτιο 19, 1250-1180 π.Χ.
Τα αποκρουστικά είδωλα έχουν 
ερμηνευθεί ως απεικονίσεις θεο-
τήτων, ως «αποτρόπαια», ομοιώ-
ματα δηλαδή για τον εξορκισμό 
κακών δυνάμεων, ως απεικονί-
σεις λατρευόμενων προγόνων ή 
και πιστών που επιδίδονται σε 
λατρευτικές τελετουργίες.  
Πιθανολογείται ότι το ιερατείο  
τα περιέφερε σε πομπές στηριγ-
μένα σε κοντάρια.
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Πρόγραμμα  
«Ο Κύκλος των Μουσείων»
Μυκήνες

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς «Ο Κύκλος των Μου-
σείων» εκδίδεται κάθε χρόνο, από το 1997, ένας τόμος 
αφιερωμένος σε αρχαιολογικό μουσείο της Ελλάδας, 
με σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων που 
συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση των 
επιμέρους σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού. 
Οι εκδόσεις αυτές δεν διατίθενται στο εμπόριο αλλά 
διανέμονται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, μεταξύ 
των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, 
μουσεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες και σχολές, υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και άλλοι φορείς  
πολιτισμού, έρευνας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό.

Ο τόμος που προστέθηκε το 2015 στην εκδοτική σειρά 
είναι αφιερωμένος στις Μυκήνες. Συγγραφέας είναι η 
Άλκηστις Παπαδημητρίου, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας. Ο τόμος προσφέρει 
μια συνολική αφήγηση της ιστορίας του τόπου που γέννη-
σε έναν σπουδαίο πολιτισμό, από τα πρώτα σημάδια κατοί-
κησης, τις εποχές της ανάπτυξης και της ακμής, αλλά και 
τους δύσκολους αιώνες που ακολούθησαν. Πέρα από τα 
γνωστά ευρήματα που φιλοξενούνται στο Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο, η έκδοση προσφέρει στον αναγνώστη μια 
ολοκληρωμένη περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και τα 
άγνωστα εκθέματα του Μουσείου των Μυκηνών ξετυλίγο-
ντας παράλληλα μια παρουσίαση της καθημερινής ζωής 
των ανθρώπων (συνήθειες, λατρεία των θεών, ταφές των 
νεκρών, συστήματα εξουσίας κ.λπ.).

480 πρωτότυπες φωτογραφίες συμπεριλαμ-
βάνει ο τόμος των Μυκηνών.

17 τόμοι έχουν μέχρι στιγμής συμπεριληφθεί 
στον Κύκλο των Μουσείων.

Η έκδοση, όπως και όλες της σειράς, είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα στην ιστο-
σελίδα του ιδρύματος.

ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Η «Μυκηναία». Τοιχογραφία από την περιοχή του Θρησκευτι-
κού Κέντρου, 1250 π.Χ.. Η πανέμορφη γυναίκα με την περίτεχνη 
κόμμωση, το επίσημο ένδυμα και τα πλούσια κοσμήματα στο 
λαιμό και τα χέρια απεικονίζει προφανώς μια θεά. Καθιστή και 
μεγαλόπρεπη θα υποδεχόταν την πομπή των πιστών που θα της 
έφερνε τις πολύτιμες προσφορές.
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Πρόγραμμα  
«Μικροί Μουσικοί»
Ωδείον Αθηνών

Με γνώμονα την ενίσχυση της μουσικής παιδείας στην 
Ελλάδα, το Ωδείον Αθηνών και το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Ιωάννη Σ. Λάτση σχεδίασαν από κοινού και υλοποιούν το 
πρόγραμμα υποτροφιών για μουσικές σπουδές «Μικροί 
Μουσικοί», το οποίο ξεκίνησε το 2013. Βασικός άξονας 
του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ταμείου υπο-
τροφιών μουσικών σπουδών για παιδιά των οποίων οι οι-
κογένειες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
των διδάκτρων. Κάθε χρόνο, το Ωδείο πραγματοποιεί 
ακροάσεις για παιδιά που είτε έχουν παρακολουθήσει 
μαθήματα μουσικής είτε είναι αρχάρια και επιλέγει τους 
σπουδαστές και τις σπουδάστριες που θα ενταχθούν 
στο πρόγραμμα βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων 
σε συνδυασμό με την κλίση τους στην μουσική. Εκτός 
από εκπαίδευση στο όργανο της επιλογής τους, στους 
«Μικρούς Μουσικούς» παρέχεται ολοκληρωμένη μουσι-
κή εκπαίδευση.

28 παιδιά από 6 έως 14 ετών από όλη την 
Αττική σπουδάζουν στο Ωδείο Αθηνών ως 
«Μικροί Μουσικοί».

15 από τα παιδιά εκπαιδεύονται στο πιάνο,  
5 στο βιολί, 3 στην κιθάρα, 2 στην άρπα,  
1 στο τρομπόνι, 1 στο κλαρινέτο και  
1 στο τσέλλο.

Tο Ωδείον Αθηνών είναι το αρχαιότερο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της νεώτερης Ελλάδας. Μεταξύ των αποφοίτων του συγκαταλέγο-
νται μουσικές προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Δημήτηρης Μητρόπουλος, ο Νίκος Σκαλκώτας, η Μαρία Κάλλας, ο Μάνος 
Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Δημήτρης Σγούρος κ.ά..

www.odeionathinon.gr

ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



45

ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπότροφος του προγράμματος «Μικροί Μουσικοί».
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Μάθημα χορωδίας για τους υποτρόφους του προ-
γράμματος «Μικροί Μουσικοί» στο Ωδείον Αθηνών.
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ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ιστορικός Paul Cartledge, καθηγητής στο πανεπιστήμιο  
του Cambridge, κατά τη διάρκεια του γυρίσματος για το ντοκιμαντέρ.
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Ντοκιμαντέρ:  
«Η ιστορία της διατροφής στην Ελλάδα  
από την προϊστορία μέχρι σήμερα»
Anemon Productions

Το ντοκιμαντέρ «Η ιστορία της διατροφής στην Ελλάδα 
από την προϊστορία μέχρι σήμερα» αποτελεί παραγωγή 
του ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την Anemon Productions, 
με την επιστημονική υποστήριξη και χρηματοδότηση του 
Ιδρύματος.

Στο εγχείρημα γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί με 
επιστημονικό και ταυτόχρονα καλαίσθητο τρόπο το νήμα 
της ιστορίας της διατροφής στον ελληνικό χώρο από τους 
προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 
Αποτελείται από πέντε επεισόδια που διαμορφώνονται 
με τη συνδρομή μιας διεπιστημονικής ομάδας, την οποία 
απαρτίζουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπο-
λόγοι και διατροφολόγοι. Τα επεισόδια αναφέρονται στα 
προϊστορικά χρόνια, την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τα Οθω-
μανικά χρόνια έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ελλάδα του σήμερα.

Για την έρευνα και την τεκμηρίωση των θεμάτων που 
παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, το Ίδρυμα έχει συγκρο-
τήσει ειδική επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ακα-
δημαϊκούς και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης, υπάρχει επικοινωνία με οργανισμούς, θεσμούς, 
μουσεία και ιδιώτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για 
την πρόσβαση σε αρχειακό υλικό που σχετίζεται με τη 
σειρά.

Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει συνεντεύξεις με Έλληνες 
και ξένους επιστήμονες, γυρίσματα σε αρχαιολογικούς 
και ιστορικούς χώρους, σε όλη την ηπειρωτική και νησιω-
τική Ελλάδα καθώς και σε σημαντικές τοποθεσίες στο 
εξωτερικό όπως η Κωνσταντινούπολη, η Καππαδοκία και η 
Μικρά Ασία, η Κύπρος, η  Μασσαλία, η Σικελία και η Ρώμη. 
Ερευνητές και ειδικοί της διατροφής φωτίζουν άγνωστες 
πτυχές στην εξέλιξη των τροφών και της μαγειρικής αλλά 
και στις πολιτιστικές επιρροές που αποτελούν αναπόσπα-
στο μέρος της ελληνικής διατροφής και ταυτότητας. 

Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.

ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Anemon είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2003 με αντικείμενο την παραγωγή ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και άλλων τεκμηρίων και σκοπό τη διάσωση και τον εμπλουτισμό της οπτικοακουστικής μνήμης και της ιστορίας. Είναι μέλος 
του ευρωπαϊκού οργανισμού «Documentary Campus» που εδρεύει στο Μόναχο και το Βερολίνο.  

anemon.gr 
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Εργαστήρια Παραγωγής 
Ντοκιμαντέρ «Aegean Docs»
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο  
«Ιστορικό Ντοκιμαντέρ» - StoryDoc

Το Ίδρυμα υποστήριξε την πρωτοβουλία του οργανισμού 
Story Doc, ο οποίος, σε συνεργασία με τον Δήμο Λέσβου, 
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, οργάνωσε και υλοποίησε εργαστήρια παραγω-
γής ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για νέους και ενηλίκους 
από τη Λέσβο. Τα 11 ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν 
προβλήθηκαν στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
AegeanDocs (28 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2015). Το 
πρόγραμμα με τίτλο «Φτιάξε τη δική σου ταινία»  ολοκλη-
ρώθηκε  σε 3 τριήμερα εργαστήρια, τον Φεβρουάριο, τον 
Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2015. Η συμμετοχή ήταν δωρε-
άν και στους συμμετέχοντες διατέθηκε κινηματογραφικός 
εξοπλισμός.  

60 συμμετέχοντες από 14 ομάδες εργασίας 
παρακολούθησαν τα εργαστήρια.

11 ταινίες ντοκιμαντέρ παρήχθησαν από τους 
νέους δημιουργούς.

H αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ιστορικό Ντοκιμαντέρ» - StoryDoc σκοπό έχει τη διοργάνωση σεμιναρίων ανάπτυξης ντοκιμαντέρ, 
την προώθηση του ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικού εργαλείου στη Μέση Εκπαίδευση μέσα από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την 
εμπλοκή των μαθητών ως δημιουργών, τη διοργάνωση φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και την παραγωγή ελληνικών ντοκιμαντέρ και προώθησή 
τους στη διεθνή αγορά.

www.storydoc.gr   
www.aegeandocs.gr  

ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Η αφίσα του Φεστιβάλ Aegean Docs.



Κοινωνική Πρόνοια

Ιατρική εξέταση σε παιδιά που στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την 
ομάδα ιατρών της οργάνωσης Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
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4

Εν μέσω της συνεχιζόμενης κοινωνικοοικονομι-

κής κρίσης, μέσα στο 2015 το Ίδρυμα ενίσχυσε 

πρωτοβουλίες που στόχο είχαν την αναβάθμιση 

του εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία της χώ-

ρας, καθώς και την αύξηση των ιατρικών υπηρε-

σιών που παρέχουν φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως 

τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Επιπλέον, παρείχε 

στήριξη σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς 

του τρίτου τομέα που υποστηρίζουν ευπαθείς 

κοινωνικά κατηγορίες πληθυσμού.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ · ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παιδίατρος στο Πολυϊατρείο  
της PRAKSIS στην Αθήνα. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ · ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παιδιατρείο–  
Πολυϊατρείο Αθήνας
PRAKSIS

Το 2013, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος, η PRAKSIS 
εγκαινίασε Παιδιατρικό Τμήμα, που εντάχθηκε στην ήδη 
υπάρχουσα δομή του Πολυϊατρείου της στο κέντρο της 
Αθήνας. Το Ίδρυμα συνεχίζει έκτοτε να στηρίζει το Παι-
διατρείο, όπου παρέχεται πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα 
σε παιδιά χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και κοινωνική 
υποστήριξη και συμβουλευτική στις οικογένειές τους. 
Όποτε κρίνεται απαραίτητο, τα παιδιά παραπέμπονται 
σε δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας. Στο Παιδια-
τρείο απασχολείται, εκτός από την ιατρό, και κοινωνικός 
λειτουργός, που δημιουργεί ατομικό φάκελο για το κάθε 
παιδί με πλήρες ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό, αλλά 
και υπεύθυνος εξεύρεσης πόρων, σε μια προσπάθεια να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δομής. Με την έξαρση 
της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, το καλοκαί-
ρι του 2015, πραγματοποιήθηκαν μεθοδικές παρεμβάσεις 
(streetwork) σε σημεία συγκέντρωσης μετακινούμενων 
πληθυσμών στο κέντρο της Αθήνας, όπου, παράλληλα με 
την ιατρική εξέταση, έγινε ενημέρωση των γονέων για θέ-
ματα υγιεινής και δόθηκαν σε αυτούς πολύτιμες συμβου-
λές για τη διαφύλαξη της υγείας των παιδιών τους.

1.909 παιδιά προσήλθαν στο Παιδιατρείο  
το 2015.

600 επισκέψεις αφορούσαν παιδιά από το 
Αφγανιστάν, 153 από τη Νιγηρία, 150 από τη 
Συρία και 132 από την Ελλάδα, οι οποίες ήταν 
και οι επικρατέστερες χώρες προέλευσης των 
ωφελουμένων.

5.200 περίπου παιδιά έχουν εξυπηρετηθεί 
στο Παιδιατρείο από την έναρξη της λειτουρ-
γίας του το 2013 μέχρι το τέλος του 2015.

H PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) είναι ανθρωπιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού 
αποκλεισμού που βιώνουν μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανθρωπιστικών και ιατρικών προγραμμάτων. Στο Πολυϊατρείο της 
οργάνωσης στην Αθήνα εργάζονται έμμισθοι και εθελοντές ιατροί με τις εξής ειδικότητες: Γενικός Ιατρός, Παιδίατρος, Γυναικολόγος, 
Ενδοκρινολόγος, Οδοντίατρος. Στη δομή συμπεριλαμβάνεται και Φαρμακείο. 

www.praksis.gr 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ · ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οδοντιατρείο –  
Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης
PRAKSIS

Εκτός από την Αθήνα, η PRAKSIS έχει Πολυϊατρείο και 
στη Θεσσαλονίκη, όπου από τον Σεπτέμβριο του 2014 
λειτουργεί αναβαθμισμένη Οδοντιατρική Μονάδα, που 
επίσης δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύ-
ματος. Η ύπαρξη της μονάδας παροχής οδοντιατρικής 
φροντίδας κρίνεται απαραίτητη καθώς έχει παρατηρηθεί 
ότι στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες παραμελείται η υγεία 
και η υγιεινή του στόματος. Μέσα στο 2015 συνεχίστηκε η 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος με σκοπό να παρασχεθούν 
οδοντιατρικές υπηρεσίες, όπως εμφράξεις, περιοδοντική 
φροντίδα, εξαγωγές, φαρμακευτική αγωγή κ.ά., σε ανθρώ-
πους χωρίς πρόσβαση σε δημόσιες δομές υγείας. 

Εκτός από την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας, πραγμα-
τοποιήθηκαν παρουσιάσεις με σκοπό την πρόληψη και την 
ενημέρωση για το αντικείμενο της δουλειάς  του οδοντιά-
τρου και τους κανόνες σωστής διατροφής και στοματικής 
υγιεινής σε νήπια, παιδιά ηλικίας 8-10 ετών και ενήλικες.

H PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) είναι ανθρωπιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού 
αποκλεισμού που βιώνουν μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανθρωπιστικών και ιατρικών προγραμμάτων. Στο Πολυϊατρείο 
στη Θεσσαλονίκη παρέχονται υπηρεσίες Γενικού Ιατρού, Γυναικολόγου/Μαιευτήρα, Οδοντιάτρου, Δερματολόγου, Οφθαλμιάτρου και 
Φαρμακείου.

www.praksis.gr 

621 οδοντιατρικά περιστατικά εξυπηρετήθη-
καν το 2015.

1.729 ασθενείς επισκέφθηκαν τη δομή από 
την έναρξη της λειτουργίας της τον Σεπτέμ-
βριο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το 54,8% των ωφελούμενων ήταν άνω των 
40 ετών.

Το 57, 9% των ωφελούμενων προέρχονταν 
από την Ελλάδα, το 23,4% από την Αλβανία 
και το 15,2% από τη Γεωργία.
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Το οδοντιατρείο της PRAKSIS 
στη Θεσσαλονίκη.
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Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ · ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δημιουργία Τμήματος  
Επειγόντων Περιστατικών  
στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Στη συνέχεια παλαιότερης χρηματοδότησης για τη δη-
μιουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά 
στο Γενικό Νοσοκομείο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, 
το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε σε αίτημα του σωματείου 
Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος για τη μερική κάλυψη 
του κόστους δημιουργίας αντίστοιχου Τμήματος στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Σκοπός του έργου ήταν η 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου, 
το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο σχεδόν των βαρέων και 
επειγόντων περιστατικών των Δωδεκανήσων. Επιπρόσθε-
τα, επιτρέπει στο νοσοκομείο να συλλέξει με πιο οργα-
νωμένο τρόπο επαρκή δεδομένα σχετικά με το πλήθος 
και το είδος των σοβαρών τραυματισμών και της αντι-
μετώπισής τους. Το έργο υλοποιήθηκε με την οικονομική 
υποστήριξη του Ιδρύματος και των εταιρειών Ελληνικά 
Πετρέλαια και Norton Rose Fullbright Greece.  
 
Εκτός από την ανωτέρω χρηματοδότηση, το Ίδρυμα χρη-
ματοδότησε τον φορέα για τη δημιουργία και παραγωγή 
του φυλλαδίου με τίτλο «Το κολύμπι σώζει ζωές» που 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια των 
παιδιών μέσα στο νερό.

900 περίπου περιστατικά παιδιών εξυπηρετή-
θηκαν από το νεοσύστατο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

6.000 περίπου ενημερωτικά φυλλάδια για 
την ασφάλεια στο νερό διανεμήθηκαν σε σχο-
λεία, νοσοκομεία, αθλητικούς συλλόγους, στις 
εκδηλώσεις του φορέα και μέσω του Πλωτού 
Μουσείου Νεράιδα.

200.000 περίπου παιδιά έχουν επωφελη-
θεί από το έργο του σωματείου από το 2010 
μέχρι σήμερα.

Η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1995 από ομάδα ιατρών 
και γονέων με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων στα παιδιά και την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών. Από 
το 2010, το Σωματείο μεσολαβεί για να δημιουργηθούν Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Δημόσια Νοσοκομεία, όπου το 
τραυματισμένο παιδί εισάγεται κατευθείαν και σταθεροποιείται χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

www.pedtrauma.gr 
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Αγορά Χειρουργικού 
Εξοπλισμού
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά  
«Άγιος Παντελεήμων»

Εξοπλισμός Τμήματος 
Πλαστικής Χειρουργικής, 
Μικροχειρουργικής και 
Κέντρου Εγκαυμάτων
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Ιωάννη Σ. Λάτση προχώρησαν σε συγχρηματοδότηση 
αγοράς χειρουργικού εξοπλισμού για το Ουρολογικό 
Τμήμα του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύονται κυρίως 
ασθενείς με χαμηλό εισόδημα ή ανασφάλιστοι. Με τον 
νέο εξοπλισμό βελτιώθηκαν οι συνθήκες των επεμβάσεων 
που σχετίζονται με τον προστάτη, επιτρέποντας να εφαρ-
μοστεί η αποτελεσματικότερη και πιο οικονομική μέθοδος 
TURis, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα και μικρό-
τερο χρόνο νοσηλείας των ασθενών, σε ένα νοσοκομείο 
που καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου τμήματος της Αττικής, 
περιφερειακών νοσοκομείων αλλά και των νησιών. Με τον 
νέο εξοπλισμό μειώθηκε κατά μία ημέρα η νοσηλεία των 
ασθενών με αντίστοιχη μείωση στο λειτουργικό κόστος 
του νοσοκομείου. Επίσης, περιορίστηκε η απώλεια αίματος 
κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, με συνεπακόλουθη εξοι-
κονόμηση στις μονάδες αίματος για ασθενείς με μεγαλύ-
τερες ανάγκες μεταγγίσεων.

467 επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του 2015 στο Ουρολογικό Τμήμα. 

Το 80% των νοσηλευομένων στο συγκεκριμέ-
νο τμήμα είναι άνω των 55 ετών.

73 ουρολογικές κλινικές υπάρχουν στα δη-
μόσια νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων 
μόνο οι 12 εφαρμόζουν τη μέθοδο TURis. 

www.nikaia-hosp.gr www.gna-gennimatas.gr

Στη συνέχεια της πολυετούς και σταθερής στήριξης που 
παρέχει σε δομές δημόσιας υγείας της χώρας, το Ίδρυμα 
εξασφάλισε την προμήθεια εξειδικευμένων μηχανημάτων 
για το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, Μικροχειρουργικής 
και Κέντρου Εγκαυμάτων του νοσοκομείου. Ο εξοπλισμός 
αφορά την παρακολούθηση και την αναπνευστική υποστή-
ριξη ασθενών που νοσηλεύονται με εγκαύματα. 

34 περιστατικά εγκαυματιών νοσηλεύτηκαν 
στο νοσοκομείο το 2015.

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» είναι ένα από τα 
3 συνολικά στη χώρα που διαθέτουν μονάδα 
εγκαυμάτων. 
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Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά.
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Το Κέντρο Ημέρας για άτομα με ΗΙV της ΜΚΟ "Κέντρο Ζωής".

2.

1.

1. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης του οδηγού για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια του Alzheimer’s Disease 
International. 2. Το Κέντρο Ημέρας της οργάνωσης Κέντρο Ζωής.
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Κέντρο Ημέρας  
και Κοινωνικές Υπηρεσίες
Κέντρο Ζωής

Οδηγός για Περιθάλποντες  
Ατόμων με Άνοια
Alzheimer’s Disease International

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης και στήριξης 
των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, το Ίδρυμα ανέλαβε 
για όλη τη διάρκεια του 2015 να συνεχίσει την ενίσχυση 
της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας του Κέντρου Ζωής 
και το έργο των κοινωνικών υπηρεσιών του φορέα. Οι 
δομές αυτές παρέχουν κοινωνική και συναισθηματική στή-
ριξη, ενημέρωση και δραστηριότητες ψυχαγωγίας στους 
ωφελούμενους του Κέντρου Ζωής.  

509 συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν από την 
Κοινωνική Υπηρεσία του φορέα και 269  
συνεδρίες από την Ψυχολογική Υπηρεσία  
μέσα στο 2015.

1.350 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το  
Κέντρο Ημέρας.

15.109 περιστατικά HIV λοίμωξης έχουν κατα-
γραφεί σύμφωνα με στοιχεία από το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ) μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015. 

Το Ίδρυμα συγχρηματοδότησε, από κοινού με το ΤΙΜΑ 
Κοινωφελές Ίδρυμα, την παραγωγή και μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα του ενημερωτικού εγχειριδίου με τίτλο 
«Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια».  
Ο οδηγός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας και παρέχει οδηγίες και συμβου-
λές σε όσους φροντίζουν ανθρώπους με άνοια, με σκοπό 
την καλύτερη κατανόηση της νόσου για τους ίδιους και 
την αποτελεσματικότερη φροντίδα για τους ασθενείς.  
Ο οδηγός θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλη τη χώρα μέσω 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών και άλλων οργανώσεων σχετικών  
με τη νόσο.

10.000 οδηγοί εκτυπώθηκαν με τη  
χρηματοδότηση των δύο ιδρυμάτων.

Το Κέντρο Ζωής είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνω-
ση που ιδρύθηκε το 1991, με στόχο τη στήριξη ατόμων που ζουν 
με HIV/AIDS στην Ελλάδα, καθώς και των οικογενειών τους, την 
πρόληψη και ενημέρωση.

www.kentrozois.gr

Η Alzheimer's Disease International (ADI) ιδρύθηκε το 1984 με 
σκοπό τη στήριξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων 
που ζουν με άνοια και έχει έδρα το Λονδίνο. Συνεργάζεται στενά 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εθνικούς φορείς για την 
άνοια με στόχο την ευαισθητοποίηση και καλύτερη ενημέρωση για 
τη νόσο.

www.alz.co.uk  
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Πρόγραμμα  
«Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα,  
όχι απροστάτευτα»
Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Το πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι 
απροστάτευτα» ξεκίνησε το 2012. Μέχρι τότε, βασική δρα-
στηριότητα του φορέα ήταν η πραγματοποίηση ιατρικών 
αποστολών στην Αιθιοπία, πάλι με επίκεντρο τα παιδιά. 
Έχοντας συνεργαστεί με την Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 
και στο παρελθόν, μέσα στο 2014-2015 το Ίδρυμα στήριξε 
το πρόγραμμα που σκοπό είχε να προσφέρει κάλυψη σε 
εμβόλια για βρέφη και παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση 
στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρόγραμμα υλοποιήθη-
κε σε συνεργασία με Δήμους της χώρας, την περιφέρεια 
Αττικής, δημόσια νοσοκομεία και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις.

1.614 παιδιά εμβολιάστηκαν μέσα στο 2015 
σε 72 δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 
Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο, την 
Ημαθία, τη Χαλκιδική και την Ξάνθη.

53 εθελοντές παιδίατροι, 8 εθελοντές νοση-
λευτές και 14 γενικοί εθελοντές βοήθησαν 
στην υλοποίηση του προγράμματος.

3.588 παιδιά έχουν εμβολιαστεί συνολικά από 
την έναρξη του προγράμματος το 2012.

Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την παροχή δωρεάν ιατρικής βοή-
θειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας, ιατρικής εκπαίδευσης και υγειονομι-
κής υποδομής καθώς και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, σε συνεργασία με άλλες M.K.O., τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και δίκτυα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

www.missionanthropos.com 
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Εμβολιασμός από τη ΜΚΟ Αποστολή  
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ» σε παιδιά Ρομά.
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Επίσκεψη ωφελούμενης στο πολυϊατρείο  
των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα Πειραιά.
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Πρόγραμμα Στήριξης  
Ηλικιωμένων  
«Υγιής Γήρανση 65+»
Γιατροί του Κόσμου

Οι Γιατροί του Κόσμου, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου 
τους, σχεδίασαν το πρόγραμμα με τίτλο «Υγιής Γήρανση 
65+», που υλοποιήθηκε στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο της οργά-
νωσης στο Πέραμα για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 
του 2014 έως τον Αύγουστο του 2015 με χρηματοδότηση 
του Ιδρύματος. Η ομάδα υλοποίησης αποτελούνταν από 
ιατρό, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, το προσωπικό 
του Πολυϊατρείου και εθελοντές. Μέσα από το πρόγραμ-
μα, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής από 65 έως 85 
ετών έλαβαν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών που 
λειτούργησε σε πολλές περιπτώσεις υποστηρικτικά όχι 
μόνο για τους ίδιους τους ωφελούμενους αλλά και για τις 
οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, η ομάδα του προγράμ-
ματος παρείχε στους ηλικιωμένους ιατρική φροντίδα και 
καθοδήγηση, ενημέρωση για κοινωνικοπρονοιακά ζητή-
ματα, επισιτιστική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
συμβουλευτική για κοινωνικά ζητήματα και συμβουλευτική 
σε συγγενείς ωφελουμένων με συμπτώματα άνοιας.

101 ηλικιωμένοι από το Πέραμα, τη Νίκαια,  
το Κερατσίνι, τον Πειραιά, τον Κορυδαλλό και 
τη Σαλαμίνα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

1.298 επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν με  
αντικείμενο την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

1.452 επισκέψεις έγιναν στην Κοινωνική  
Υπηρεσία.

132 συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο  
Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης.

Οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1990, ως μέλος του Δι-
εθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου. Μέσω αποστολών ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, το ιατρικό, παραϊατρικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του οργανισμού προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά.

www.mdmgreece.gr
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Κάλυψη  
Λειτουργικών  
Αναγκών
Τράπεζα Τροφίμων –  
Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας

Συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση στήριξης της Τρά-
πεζας Τροφίμων που ξεκινά από την ίδρυση της Τράπεζας 
το 1995 με σημαντική δωρεά του Γιάννη Λάτση, το Ίδρυμα 
εξακολουθεί να ενισχύει το έργο της, μέσα από το οποίο 
καθημερινά λαμβάνουν ενίσχυση σε τρόφιμα και βασικά 
είδη ατομικής υγιεινής φορείς που παρέχουν στέγη σε 
ανθρώπους με περιορισμένους πόρους. Με τη χρηματοδό-
τηση καλύφθηκε η θέση εργασίας ενός ατόμου με διοικη-
τικά καθήκοντα συντονισμού του πολύπλευρου έργου του 
οργανισμού που συνίσταται σε συγκέντρωση τροφίμων, 
ειδών καθαριότητας και ατομικής περιποίησης από βιομη-
χανίες και ιδιώτες και καθημερινή δωρεάν διανομή τους 
σε ιδρύματα και συσσίτια εντός Αττικής.

144 συσσίτια και ιδρύματα κοινωνικής προ-
στασίας στηρίζονται συστηματικά από την 
Τράπεζα Τροφίμων.

6 δράσεις συλλογής προϊόντων από κατανα-
λωτές πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα 
μέσα στο 2015. Σε αυτές συμμετείχαν 380 
εθελοντές οι οποίοι συγκέντρωσαν 35 τόνους 
προϊόντων.

20 χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε η Τρά-
πεζα το 2015. Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει 
συγκεντρώσει και διανείμει περίπου 16.300 
τόνους προϊόντων. 

Η Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας ιδρύθηκε το 1995 από τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο ως ο πρώτος φορέας 
στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας 
Ευρωπαϊκών Τραπεζών Τροφίμων (FEBA), που αριθμεί 23 τράπεζες-μέλη.

www.traptrof.gr
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Εφοδιασμός φορέα στην Τράπεζα Τροφίμων.
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Προετοιμασία γεύματος στην Caritas Αθήνας. 
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Ενίσχυση Συσσιτίου  
του Προσφυγικού Έργου
Caritas Αθήνας

Πρόγραμμα Σίτισης και 
Προώθησης Υγιεινής 
Διατροφής - ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ινστιτούτο Προληπτικής και Εργασιακής  
Ιατρικής Prolepsis

Η Caritas Αθήνας, μέλος του διεθνούς δικτύου της 
Caritas, εδώ και 30 χρόνια εργάζεται για την εξυπηρέτηση 
και την παροχή φροντίδας και ανακούφισης σε πρόσφυ-
γες και μετανάστες που βρίσκονται στην Αθήνα. Μετά 
την κατακόρυφη αύξηση της επισιτιστικής ανάγκης στους 
πληθυσμούς των προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα, 
το Ίδρυμα ενίσχυσε τα συσσίτια που πραγματοποιεί η 
οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας. Εκτός από τα συσσίτια, 
η οργάνωση παρέχει και πλήθος άλλων υπηρεσιών, όπως 
ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των 
προσφύγων και των μεταναστών, δωρεά ρουχισμού, δωρε-
άν εμβολιασμούς παιδιών, υπηρεσίες κοινωνικού λειτουρ-
γού, δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά κ.ά.

400 άτομα την ημέρα εξυπηρετεί, κατά μέσο 
όρο, το συσσίτιο.

10% των ωφελουμένων είναι παιδιά κάτω  
των 10 ετών.

63% των ωφελουμένων προέρχονται από  
το Αφγανιστάν.

71.600 άτομα ετησίως λαμβάνουν τις  
υπηρεσίες της Caritas. 

Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 το Ίδρυμα συνεισέφερε 
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η στόχευση του προγράμ-
ματος είναι διπλή: αφενός να αντιμετωπιστεί η διαφαινό-
μενη ανεπάρκεια στη σίτιση ορισμένου ποσοστού μαθη-
τών και αφετέρου να καλλιεργηθούν στα παιδιά υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες. Υλοποιείται από το 2012 από το 
Ινστιτούτο Prolepsis και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απο-
τελεί τον μέγα δωρητή του προγράμματος. Σε αυτό συμ-
μετέχουν σχολεία που επιλέγονται με βάση τον συνολικό 
δείκτη της επισιτιστικής ανασφάλειας που καταγράφεται 
στην εκάστοτε σχολική μονάδα. 

406 μαθητές από 6 σχολεία των νομών  
Αττικής, Έβρου και Ημαθίας εντάχθηκαν  
στο πρόγραμμα  με τη χρηματοδότηση του 
Ιδρύματος. 

11.000.000 γεύματα τουλάχιστον έχουν 
προσφερθεί σε 23 νομούς της χώρας μέσω 
του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ από το 2012 
μέχρι σήμερα.

Η Caritas Αθήνας ιδρύθηκε το 1987 και τελεί υπό τη δικαιοδοσία 
του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Καθολικών Αθηνών. Μεταξύ άλλων, 
οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τους εξής τομείς: Τρίτης 
Ηλικίας, Αιμοδοσίας, Υγείας, Προσφύγων, Φυλακών, Ανθρώπων 
σε ανάγκη, Εμψυχώσεως, Κοινωνικής Συμπαράστασης, Αναδόχων 
Απόρων Ηλικιωμένων, Εκδηλώσεων, κ.ά..

www.caritas.gr  

Το Ινστιτούτο Προληπτικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis εί-
ναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με άξονες δράσης την προ-
αγωγή της υγείας, την ιατρική έρευνα και την περιβαλλοντική και 
εργασιακή ιατρική. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ινστιτούτο 
έχει αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους οργανισμούς 
στην Ελλάδα και σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

diatrofi.prolepsis.gr
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Πρόγραμμα «Ο Δεσμός 
προσφέρει ζεστασιά»
Δεσμός

Πρόγραμμα  
«Μπορούμε στο Χωράφι»
Μπορούμε

Μέσω του προγράμματος που χρηματοδότησε το Ίδρυμα, 
γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η περισσευούμενη 
αγροτική παραγωγή προς όφελος φορέων που έχουν ανά-
γκη. Με τη βοήθεια εθελοντών συλλέγεται το πλεόνασμα 
της παραγωγής και διοχετεύεται σε φορείς όπως ιδρύ-
ματα παιδικής προστασίας, γηροκομεία κ.λπ.. Ο φορέας 
υλοποίησης λειτουργεί σαν κόμβος επικοινωνίας μεταξύ 
αυτών που προσφέρουν (αγρότες, συνεταιρισμοί) και 
αυτών που έχουν ανάγκη (ιδρύματα, συσσίτια, υπηρεσίες 
δήμων).

6,3 τόνοι φρέσκων λαχανικών και φρούτων 
συγκεντρώθηκαν το 2015 μέσα από το πρό-
γραμμα. Τα τρόφιμα που εξοικονομήθηκαν 
προσφέρθηκαν στη συνέχεια σε κοινωφελείς 
φορείς σε όλη την Ελλάδα από 62 εθελοντές.

28% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων παγκο-
σμίως παράγουν προϊόντα που δεν φτάνουν 
στον καταναλωτή, λόγω απώλειας ή σπατά-
λης, σύμφωνα με την Οργάνωση Τροφίμων 
και Γεωργίας (FAO) του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών.

Το Μπορούμε ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την αξιοποίηση του πλε-
ονάσματος του φαγητού σε κοινωφελείς δράσεις, διασυνδέοντας 
δωρητές τροφίμων και φορείς με περιορισμένους πόρους και ευ-
αισθητοποιώντας την κοινή γνώμη σε θέματα σπατάλης τροφίμων.

boroume.gr

Το σωματείο Δεσμός ιδρύθηκε το 2012 με βασικό σκοπό να συμ-
βάλλει στην αποτελεσματική αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει 
η χώρα μας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμων δικτύων 
αλληλεγγύης και την καλλιέργεια της κοινωνικής και ανθρωπιστι-
κής υπευθυνότητας.

desmos.org

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Ίδρυμα στήριξε το 
πρόγραμμα που υλοποιεί η οργάνωση Δεσμός για την 
παροχή καυσίμων θέρμανσης σε φορείς κοινωνικής πρό-
νοιας και σχολεία σε όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την 
εύρυθμη λειτουργία τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Η 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος κάλυψε τον ανεφοδιασμό 
φορέων κοινωνικής πρόνοιας, μεταξύ των οποίων ιδρύ-
ματα παιδικής πρόνοιας, στέγες τρίτης ηλικίας, ξενώνες 
αστέγων και κακοποιημένων γυναικών και φορείς που 
παρέχουν υπηρεσίες σε ανθρώπους με αναπηρία.

901 άτομα σε 23 φορείς κοινωνικής πρόνοιας 
υποστηρίχθηκαν μέσω του προγράμματος με 
39.720 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.
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1. Δεσμός
2. Μπορούμε στο χωράφι
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Διανομή πετρελαίου από τον «Δεσμό».
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Προετοιμασία της αποστολής τεύχους 
του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» σε συνδρομητές.
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Πρόγραμμα «Συνδρομή 
Αλληλεγγύης» στο περιοδικό 
δρόμου «Σχεδία»
Διογένης

Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής Βοήθειας 
για Ηλικιωμένους
Ένωση Κυριών Δράμας

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 2002 στη Δράμα με στόχο 
την παροχή πολύπλευρης στήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
της ευρύτερης περιοχής. Μεταξύ άλλων, λειτουργεί το «Σπίτι 
Ανοικτής Φιλοξενίας» για τη φιλοξενία γυναικών και παιδιών που 
το έχουν ανάγκη, καθώς και τη «Γραμμή βοήθειας κακοποιημένου 
παιδιού και γυναίκας» για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη.

www.dlu.gr 

Η ΑΜΚΕ Διογένης ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να υποστηρίξει 
πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ένταξη και την επανένταξη 
αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων στον κοινωνικό ιστό. Εκτός 
από το περιοδικό «Σχεδία», στις δραστηριότητες της οργάνωσης 
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία «Γκολ στη 
Φτώχεια», στην οποία εντάσσεται η Εθνική Ομάδα Αστέγων, και 
οι «Αόρατες Διαδρομές», πρόγραμμα περιηγήσεων στην Αθήνα με 
ξεναγούς άστεγους συνανθρώπους μας.

www.shedia.gr

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διογένης εκδίδει 
το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» και εποπτεύει το δίκτυο 
διανομής του από το 2013. Το περιοδικό είναι μέλος του 
Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (International 
Network of Streetpapers) και πωλείται μόνο σε συγκεκρι-
μένα σημεία από το δίκτυο διαπιστευμένων πωλητών που 
προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
όπως άστεγοι και άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος ξεκίνησε 
μια νέα υπηρεσία συνδρομών στο περιοδικό, στην οποία 
εργάζονται άνθρωποι που έχουν δυσκολία να πραγματο-
ποιήσουν πώληση στο δρόμο, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω 
προβλημάτων υγείας. 

12 άνθρωποι, κυρίως τρίτης ηλικίας, εργάστη-
καν συνολικά στο πρόγραμμα των συνδρομών 
μέχρι το τέλος του 2015.

122 περιοδικά δρόμου από 41 χώρες εντάσσο-
νται στο Διεθνές Δίκτυο Περιοδικών Δρόμου.

Από το 2014 το Ίδρυμα, σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινω-
φελές Ίδρυμα, στηρίζει την Ένωση Κυριών Δράμας για την 
κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των ωφελούμενων 
της οργάνωσης. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί ανέλαβαν να 
οργανώσουν και να υλοποιήσουν τη δράση που περιλαμ-
βάνει, εκτός από την προμήθεια τροφίμων μέσω διατα-
κτικών, την κοινωνική υποστήριξη, τη συμβουλευτική και 
την ενδυνάμωση των ωφελούμενων που προέρχονται από 
ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οικογένειες 
άνω των 2 ατόμων με ηλικιωμένο μέλος, ηλικωμένος-η με 
άνεργο παιδί, ζευγάρια ηλικιωμένων και μοναχικά άτομα.

74 περίπου οικογένειες από τη Δράμα  
λαμβάνουν μηνιαίως τρόφιμα μέσω του  
προγράμματος.
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Κοινωνική Ανάπτυξη

 Τον Μάιο του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του ξενώνα για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες στα Πετράλωνα.
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5

Οι δράσεις κοινωνικής ανάπτυξης που στηρίζει 

το Ίδρυμα επικεντρώνονται στην κοινωνική 

προστασία και ένταξη, την ενδυνάμωση της 

κοινωνίας των πολιτών, τον αθλητισμό και το 

περιβάλλον, με σταθερό προσανατολισμό 

στη στήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν 

στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, 

ανταποκρίνονται σε σύγχρονες προκλήσεις και 

ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό.
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Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  
Ανηλίκων «PRAKSIS Π»
PRAKSIS

Με τη στήριξη του Ιδρύματος και εν μέσω της κλιμάκωσης 
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών δημιουργή-
θηκε το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα 
Πετράλωνα. Η δημιουργία του Κέντρου προέκυψε από τη 
σύμπραξη του Ιδρύματος με το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ανθρωπιστικό σωμα-
τείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα PRAKSIS. Μέσα στο 
2015 στο Κέντρο φιλοξενήθηκαν 154 ανήλικα αγόρια 8-18 
ετών, προερχόμενα κυρίως από χώρες όπως το Αφγανι-
στάν, η Συρία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος. Εκτός από 
τη φιλοξενία και σίτιση των ωφελούμενων, παρέχονται 
υπηρεσίες νομικού χαρακτήρα για την ενημέρωση των 
ανηλίκων σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις δυνα-
τότητες οικογενειακής επανένωσης ή επαναπατρισμού, 
ατομικές συνεδρίες για την ψυχοκοινωνική υποστήριξή 
τους, εκμάθηση ελληνικής και άλλων γλωσσών, καθώς 
και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Η παραπομπή 
των ανηλίκων στο Κέντρο γίνεται με τη διαμεσολάβηση 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με 
ειδικό πρόγραμμα συνοδειών. Η χρηματοδότηση του Ιδρύ-
ματος κάλυψε τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου και 
της αγοράς εξοπλισμού, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα 
των τεσσάρων πρώτων μηνών λειτουργίας του Κέντρου 
(Μάιος-Αύγουστος 2015), τα οποία στη συνέχεια ανέλαβε 
το ελληνικό δημόσιο.

154 ασυνόδευτοι ανήλικοι φιλοξενήθηκαν 
από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου 
μέχρι το τέλος του 2015 και 14 από αυτούς 
επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

2.248 αιτήματα για να προωθήσει ασυνόδευ-
τους ανήλικους στις δομές φιλοξενίας που 
λειτουργούν υπό την εποπτεία και διαχείριση 
κυρίως μη κυβερνητικών οργανώσεων  
δέχθηκε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης το 2015. 

H PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) είναι ανθρωπιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού 
αποκλεισμού που βιώνουν μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανθρωπιστικών και ιατρικών προγραμμάτων.

www.praksis.gr 
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Η εξωτερική όψη του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων «PRAKSIS Π» στα Πετράλωνα.
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Mέλη του προσωπικού του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων.
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Η τραπεζαρία και ένα από τα δωμάτια του Κέντρου.
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«Απογεύματα Μελέτης» –  
Κέντρο Ημέρας για 
Ασυνόδευτα Ανήλικα
Φάρος

Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος δημιουργήθηκε 
μια γωνιά μελέτης για τους ασυνόδευτους ανήλικους στο 
Κέντρο Ημέρας που λειτουργεί η αστική μη κερδοσκοπι-
κή εταιρεία Φάρος στο κέντρο της Αθήνας. Σκοπός της 
πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών και 
γνωστικών δυνατοτήτων των παιδιών μέσω ομαδικών δρα-
στηριοτήτων, μαθημάτων και ανάγνωσης βιβλίων. Εκτός 
από τη δημιουργία της βιβλιοθήκης και την επένδυσή 
της με βιβλία κατάλληλα για τη συγκεκριμένη κοινωνική 
ομάδα (βιβλία εκμάθησης ελληνικών για αλλοδαπούς, 
λογοτεχνικά βιβλία στη γλώσσα τους κ.λπ.), μέσω της χρη-
ματοδότησης καθιερώθηκαν και τα «Απογεύματα Μελέ-
της», εβδομαδιαίες δηλαδή συναντήσεις των παιδιών υπό 
το συντονισμό κοινωνικής λειτουργού, όπου διαβάζονται 
βιβλία, αναπτύσσονται διάφορες θεματικές και, εν γένει, 
παρέχεται ένα χαλαρό πλαίσιο εκπαίδευσης και προσωπι-
κής ανάπτυξης για τα παιδιά αυτής της ευάλωτης ομάδας.

142 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά έχει προσεγ-
γίσει η κοινωνική λειτουργός του φορέα μέσω 
streetwork, τα οποία στη συνέχεια έχουν επι-
σκεφτεί το Κέντρο Ημέρας, μέσα στους τρεις 
πρώτους μήνες του 2016.   

Ο Φάρος ιδρύθηκε το 2014 με βασικό στόχο την παροχή βοήθειας 
και υποστήριξης σε ασυνόδευτα παιδιά μέσω της συμβουλευτι-
κής, της οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων, της παροχής 
διαφόρων μαθημάτων και της παραπομπής τους σε οργανισμούς 
με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι υποστηρικτικές υπηρεσί-
ες του Κέντρου Ημέρας του Φάρου αφορούν τουλάχιστον 200 
παιδιά το μήνα.

www.faros.org.gr 

Έκτακτη  
Επισιτιστική  
Ενίσχυση
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής  
Μεταναστών Σάμου

Το καλοκαίρι του 2015 και εν μέσω των ραγδαίων οικονο-
μικών εξελίξεων, το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε στην έκτακτη 
ανάγκη κάλυψης δαπανών σίτισης των μεταναστών που 
φιλοξενεί το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών Σά-
μου. Η χρηματοδότηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη 
πρακτική του Ιδρύματος να συνεισφέρει σε περιπτώσεις 
επιτακτικών αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν 
με άλλο τρόπο αλλά και στην ευρύτερη ευαισθησία σε 
θέματα μεταναστών και προσφύγων.

1.100 περίπου μετανάστες, άνδρες, γυναίκες, 
ηλικιωμένοι και παιδιά έλαβαν 3 γεύματα την 
ημέρα με τη βοήθεια του Ιδρύματος.

300 μετανάστες κατά μέσον όρο βρίσκονταν 
καθημερινά στο νησί της Σάμου τους καλο-
καιρινούς μήνες.
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Δημιουργική απασχόληση παιδιών  
στο Κέντρο Ημέρας του Φάρου.
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Γυναίκα με τύφλωση δακτυλογραφεί κείμενο σε γραφή braille.
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Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας  
για Ευάλωτες Ομάδες Τυφλών
Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών Ελλάδος 
εφάρμοσε για πρώτη φορά το 2015 ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας για ευάλωτες ομάδες 
τυφλών. Μέσα από το πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε 
αποκλειστικά από το Ίδρυμα, υποστηρίχθηκαν νεοτυφλω-
θέντες, άτομα τρίτης ηλικίας, άνεργοι νέοι και νέοι χωρίς 
επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο Φάρος Τυφλών σχε-
δίασε και υλοποίησε μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων 
που λειτούργησε ως προστατευτικό δίχτυ για τους ωφε-
λούμενους σε πολλαπλά επίπεδα: την ατομική, ομαδική 
και οικογενειακή υποστήριξη, τη στήριξη συνανθρώπων 
μας και σε περιοχές εκτός Αττικής, τη συνεργασία με 
δημόσιους φορείς για την αύξηση των παροχών υγείας σε 
τυφλούς, την υλοποίηση προγραμμάτων ελεύθερου χρόνου 
με επισκέψεις σε μουσεία καθώς και προγραμμάτων προώ-
θησης της απασχόλησης στα παραγωγικά εργαστήρια του 
φορέα και, τέλος, τη χαρτογράφηση των φορέων τυφλότη-
τας πανελλαδικά.

205 ωφελούμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμ-
μα, εκ των οποίων 86 νεοτυφλωθέντες,  
53 ηλικιωμένοι και 55 νέοι άνεργοι χωρίς 
επαγγελματικό προσανατολισμό.

2.500 περίπου είναι οι ωφελούμενοι του  
Φάρου Τυφλών, κυρίως στην Αττική αλλά 
και στην περιφέρεια καθώς και σε χώρες του 
εξωτερικού.

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1946 και παρέχει στήριξη 
σε άτομα με προβλήματα όρασης, σε νεοτυφλωθέντα άτομα καθώς και στις οικογένειες αυτών. Στον Φάρο λειτουργούν τα εξής τμήμα-
τα: Koινωνική Υπηρεσία, Εκμάθηση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γραφής Braille και Ξένων Γλωσσών, Κεραμεικής-Πηλοπλαστικής, 
Πλεκτού, Μακραμέ-Κομποδετικής, Θεατρικό Εργαστήρι, Γυμναστήριο, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, Πολιτιστική Λέσχη, Εκτυπωτικό 
Τμήμα Braille, Στούντιο Ηχογράφησης Ομιλούντων Βιβλίων, Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, Μουσείο Αφής, Εργαστήριο 
Παραγωγής Λευκών Ειδών, Εργαστήριο Παραγωγής Ειδών Καθαριότητος και Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων. 

www.fte.org.gr 
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Εφαρμογή ICSee για άτομα  
με προβλήματα όρασης
Science For You (SciFY)

Η Science For You είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2012 με στόχο τη δημιουργία ανοιχτών, ελεύθερα προσβάσι-
μων λογισμικών και προϊόντων πληροφορικής που διατίθενται δωρεάν και επιλύουν προβλήματα στα πεδία των υπηρεσιών για τα άτομα 
με αναπηρία, της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, της οργανωσιακής ευφυΐας και της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών.

www.scify.org

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στήριξης που παρέχει σε 
πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ένταξη και αυξάνουν 
την προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρία, το 
Ίδρυμα χρηματοδότησε τη νέα ολοκληρωμένη έκδοση της 
εφαρμογής ICSee (I Can See) από τη μη κερδοσκοπική 
εταιρεία Science For You. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε 
android συσκευές (smartphones και tablets) βοηθώντας 
ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας και γλώσσας, να δουν εικόνες ή έγγραφα σε 
πραγματικό χρόνο με τη χρήση ειδικών φίλτρων, βελτιώ-
νοντας σημαντικά την καθημερινότητά τους. Παράλληλα 
με την ανάπτυξη της νέας έκδοσης  της εφαρμογής, ο φο-
ρέας προχώρησε σε σχετική ενημέρωση οργανισμών και 
κοινοτήτων που εξυπηρετούν ανθρώπους με προβλήματα 
όρασης στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, όπως ο 
Καναδάς, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Φινλανδία και οι Η.Π.Α., 
προκειμένου οι  ωφελούμενοί τους να εγκαταστήσουν 
και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή από τις συσκευ-
ές τους. Διατίθεται δωρεάν μέσω του Google Play, δεν 
απαιτεί χρήση ειδικής συσκευής και δεν εξαρτάται από τη 
γλώσσα του χρήστη.  

500 χρήστες κατέβασαν την εφαρμογή από 
τη δημοσίευση της αναβαθμισμένης έκδοσής 
της στα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος  
Φεβρουαρίου 2016.
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Ανάγνωση κειμένου με τη βοήθεια της εφαρμογής 
ICSee για άτομα με προβλήματα όρασης.
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Η αφίσα της παράστασης «Οδός Αστέγων» 
του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος.
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Θεατρική Παράσταση  
«Οδός Αστέγων»
Θέατρο Κωφών Ελλάδος

Θεατρικό  
Εργαστήρι
Τεχνοδρομώ

Το Σωματείο Τεχνοδρομώ ιδρύθηκε το 2011 και έχει σκοπό τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων εθελο-
ντικής και ακτιβιστικής προσέγγισης  και την ανάπτυξη πνεύματος  
αλληλεγγύης μέσω των Τεχνών και των εκφάνσεών τους στην 
καθημερινότητα.

texnodromo.gr 

Το Θέατρο Κωφών Ελλάδος (ΘΚΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 1983 με στόχο την προσέγγιση και εξοικείωση του κοινού με 
την κουλτούρα των κωφών και τη νοηματική γλώσσα, μέσω της 
σύμπραξης και της ισότιμης συνεργασίας επί σκηνής κωφών και 
ακουόντων καλλιτεχνών. Από την αρχή της καλλιτεχνικής του 
πορείας, το Θέατρο Κωφών Ελλάδος πραγματοποιεί παραγωγές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγγίζοντας θέματα κοινωνικού και 
πολιτικού προβληματισμού.

www.deaftheaterofgreece.com

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ίδρυμα στήριξε το Θέ-
ατρο Κωφών Ελλάδος για την προετοιμασία και προβολή 
της παράστασης με τίτλο «Οδός Αστέγων». Είναι η πρώτη 
φορά που το θέατρο ανεβάζει κωμικό έργο, το οποίο 
βασίζεται στο διήγημα «Ζωή εν τάφω» του Γιάννη Ζευ-
γώλη από το βιβλίο του «Αστεγοσκόπειο». Στη σκηνή του 
θεάτρου αλληλεπιδρούν κωφοί και ακούοντες ηθοποιοί 
εξερευνώντας την έννοια του χιούμορ στη νοηματική και 
την ομιλούμενη γλώσσα.

2.500 περίπου θεατές παρακολούθησαν την 
παράσταση που διήρκεσε από τον Νοέμβριο 
του 2015 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2016.

17 άτομα απαρτίζουν την ευρύτερη ομάδα του 
Θεάτρου Κωφών.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει από τον Σεπτέμβριο του 2015 
μέχρι τον Αύγουστο του 2016 τη λειτουργία του Θεατρι-
κού Εργαστηρίου που λειτουργεί η οργάνωση Τεχνοδρομώ 
μέσα στο Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού. Σε αυτό 
συμμετέχουν οροθετικοί κρατούμενοι από το νοσοκομείο 
«Άγιος Παύλος» των φυλακών. Μέσα από δραστηριότητες 
όπως η συγκρότηση και λειτουργία θεατρικής ομάδας, η 
προετοιμασία θεατρικής παράστασης, οι προβολές ταινι-
ών και η οργάνωση καλλιτεχνικών δράσεων επιδιώκεται η 
νοητική, συναισθηματική και ηθική ενίσχυση και υποστήρι-
ξη των συμμετεχόντων κρατούμενων. 

15 κρατούμενοι έχουν συμμετάσχει στη λει-
τουργία της ομάδας, 12 στην προβολή ταινίας 
και 35 στο μουσικό απόγευμα που διοργανώ-
θηκε μέσα στις φυλακές.
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Δράσεις Καλλιτεχνικής 
Απασχόλησης Παιδιών
Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής 
Επιμόρφωσης «Σχεδία»

Εξοπλισμός Σχολής Ειδίκευσης 
Τεχνιτών Αλουμινίου
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα

Η «Σχεδία» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθη-
κε το 1987. Έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και διακρίσεων 
μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και τη βελτίωση των συνθη-
κών ζωής περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων.

www.schedia-art.gr 

Το Κέντρο υλοποιεί στοχευμένες δράσεις και προγράμμα-
τα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη στήριξη, ενθάρ-
ρυνση και εκπαίδευση γονέων και παιδιών, αξιοποιώντας 
την καλλιτεχνική έκφραση και τον πειραματισμό ως μέσα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το 2005, η Σχεδία ίδρυσε το 
Διαπολιτισμικό Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης του 
Δήμου Ελευσίνας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιού-
νται καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με τη συμμετοχή περίπου 100 παιδιών κάθε χρόνο. 
Στο πλαίσιο ευρύτερης κοινωνικής παρέμβασης στην 
περιοχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την καταπολέμη-
ση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της τέχνης και της 
εκπαίδευσης, ο φορέας υλοποίησε το 2015 με τη στήριξη 
του Ιδρύματος δράσεις καλλιτεχνικής απασχόλησης  παι-
διών σε σχολεία της Δραπετσώνας. Επρόκειτο για σύντο-
μα εργαστήρια εικαστικής και θεατρικής έκφρασης που 
αποσκοπούσαν να ευαισθητοποιήσουν παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικούς στο ζήτημα της καλλιέργειας της δημιουρ-
γικότητας σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας με απώτερο 
στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ως 
αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή λειτουργεί στη Δραπετσώνα 
μόνιμο διαπολιτισμικό Καλλιτεχνικό Εργαστήριο για παιδιά 
με βασικούς χρηματοδότες τη φιλανθρωπική οργάνωση  
Hellenic Hope και τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
στο οποίο συμμετέχουν σε σταθερή βάση 45 παιδιά.

530 παιδιά συμμετείχαν στις δράσεις καλλιτε-
χνικής απασχόλησης.

Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα είναι χώρος 
κράτησης για περίπου 300 νέους ηλικίας 18 έως 21 ετών. 
Σε μια προσπάθεια εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων, 
λειτουργούν στο κατάστημα κράτησης σχολείο (δημοτικό, 
γυμνάσιο και λύκειο), θεατρική και μουσική ομάδα και 
δίνεται η ευκαιρία για εξ αποστάσεως κατάρτιση. Από 
το 2011 λειτουργεί, επίσης, Σχολή Ειδίκευσης Τεχνιτών 
Αλουμινίου με την εθελοντική προσφορά του Ινστιτούτου 
Κατασκευαστών Αλουμινίου – Κέντρου Πιστοποίησης και 
Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης και του 
Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου. Ο κάθε 
κύκλος σπουδών διαρκεί έξι μήνες, παρέχοντας πιστοποί-
ηση γνώσεων. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος, αγορά-
στηκε εξοπλισμός για την αναβάθμιση των μαθημάτων 
που πραγματοποιούνται στη Σχολή και διανεμήθηκαν είδη 
ένδυσης και υπόδησης, μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας, 
στους κρατούμενους που αδυνατούσαν να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους.

7 νέοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα θεωρη-
τικής και πρακτικής κατάρτισης της Σχολής 
Ειδίκευσης Τεχνιτών Αλουμινίου το 2015.



91

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά στο Κέντρο Παιδαγωγικής και  
Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
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Πρόγραμμα  
«Σημεία Στήριξης»

Τον Ιούλιο του 2015 τρία ιδρύματα, το ΤΙΜΑ Κοινωφε-
λές Ίδρυμα (www.timafoundation.org), η φιλανθρωπική 
οργάνωση Hellenic Hope (www.hellenic-hope.org) και το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση εξέδωσαν κοινή δη-
μόσια πρόσκληση με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων 
για μικρής κλίμακας έργα από φορείς κοινωνικής πρόνοι-
ας. Βασικός σκοπός του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» 
είναι η ενδυνάμωση των ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονι-
σμό των υπηρεσιών που παρέχουν σε ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες στην Ελλάδα, οι οποίες αντιμετωπίζουν καταστά-
σεις ασθένειας, κακοποίησης, πείνας, φτώχειας ή στέρη-
σης, καθώς και οποιοδήποτε είδος αναπηρίας. Συνολικά 
υποβλήθηκαν 133 προτάσεις και επιλέχθηκαν 17 φορείς για 
χρηματοδότηση.

Οι φορείς και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι οι εξής:
1. Bloode: ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνα κινητά με σκοπό 
τη δικτύωση εθελοντών αιμοδοτών και ασθενών.  
bloode.org 
2. Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος: δημιουργία δα-
νειστικής βιβλιοθήκης με επιλεγμένους τίτλους, οργάνωση 
λέσχης βιβλιοφιλίας και προσαρμογή 3 λογοτεχνικών έργων 
για παιδιά με σύνδρομο Down.  
www.down.gr 
3. Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ηρόδικoς: 
ανάπτυξη και προώθηση δύο αθλημάτων για άτομα με ανα-
πηρία στις περιοχές των Σερρών και της Κομοτηνής:  α) Το 
Boccia, που απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με βαριές 
μορφές αναπηρίας και β) το Τ.In.Basket, παραλλαγή του 
γνωστού αθλήματος η οποία φέρνει κοντά άτομα με κινητι-
κά προβλήματα αλλά και άτομα χωρίς κάποια αναπηρία.  
irodikos.gr 
4. Άγγιγμα Ζωής: δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με 
σκοπό την αξιολόγηση από εθελοντές γιατρούς ιατρικών 
εξετάσεων από ασθενείς στις Κυκλάδες που έχουν διαγνω-
στεί με καρκίνο. 
www.agigmazois.gr 
5. Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων: δημιουργία ιστοσελί-
δας με σκοπό τη συγκέντρωση χρηστικών πληροφοριών 
που απευθύνονται σε μετανάστες ή πρόσφυγες αιτούντες 
άσυλο.  
refugees.gr 
6. Γυναίκες σε Δίκτυο: εκπαιδευτικά σεμινάρια σε άνεργες 
γυναίκες σχετικά με ραπτική, δημιουργικότητα, ενδυνάμωση 
δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητα. 
www.diktyo.org 
7. Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας 
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης: εκπαιδευτικά προγράμματα ρο-
μποτικής/αγγλικών και αγωγής υγείας σε κορίτσια Ρομά.  
www.sfe-epath.com 
8. MathAid Greece: δωρεάν διαδικτυακό φροντιστήριο σε 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
www.mathaidgreece.com 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ·  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
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Οι φορείς και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα είναι οι εξής:
1. Φιλανθρωπικό Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου 
«Διονύσιος Θεοφιλάτος»: δημιουργία εβδομαδιαίου ψυχα-
γωγικού προγράμματος, με στοιχεία νοητικής ενδυνάμω-
σης, για τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους, διάρκειας 12 
μηνών.  
www.kmerimnamosxatou.gr 
2. PRAKSIS: δημιουργία εντύπου οδηγού βοήθειας ηλικι-
ωμένων ο οποίος θα περιέχει συμβουλές ασφάλειας και 
αποφυγής ατυχημάτων καθώς και υλικό με καταγραφή 
δυνατοτήτων δικτύωσης και κοινωνικοποίησης.  
www.praksis.gr 
3. Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»: δημιουργία και 
συντονισμός λέσχης κινηματογράφου για υγιείς ηλικιω-
μένους καθώς και ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές 
τους. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη της επίπτωσης του 
κινηματογράφου στη ψυχολογία των ηλικιωμένων, των 
ασθενών και των φροντιστών τους.  
www.nstr.gr 
4. ΜΕΝΤΟΡΕΣ Κοιν.Σ.Επ.: δημιουργία εκπαιδευτικού 
προγράμματος που στοχεύει στην εξοικείωση ηλικιωμένων 
κατοίκων της Λάρισας με τη χρήση χρεωστικών καρτών.  
www.mentores.eu 
5. Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης 
(Χ.Α.Ν.Θ.): δημιουργία ψυχαγωγικού προγράμματος νέων 
προς άτομα της τρίτης ηλικίας για την ψυχοκοινωνική τους 
ενδυνάμωση.   
www.ymca.gr 
6. Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέ-
ντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Κλειστής Νοση-
λείας «Ο Άγιος Σπυρίδωνας» Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου 
& Σελίνου: ενσωμάτωση στο σύστημα φροντίδας ενός 
προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης για πρόληψη και 
αντιμετώπιση διαταραχών μνήμης και άλλων γνωστικών 
λειτουργιών.  
www.annousakeio.gr 

Οι φορείς και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 
Hellenic Hope είναι οι εξής:
1. Μαζί για το Παιδί: οργάνωση-παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών από το Συμβουλευτικό Κέντρο της Ένωσης 
προς όφελος κοινωνικών ομάδων που αδυνατούν να 
επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αλληλεγγύης 
Αθηνών.  
mazigiatopaidi.gr 
2. Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης: εκπαιδευτική 
δράση γνωριμίας σε άτομα με προβλήματα όρασης των 
τεσσάρων βασικών κατηγοριών της Σύμβασης των Δικαι-
ωμάτων του Παιδιού: Επιβίωση, Ανάπτυξη, Προστασία και 
Συμμετοχή, μέσω της μετατροπής 4 αντιπροσωπευτικών 
έργων των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν δημιουργηθεί 
από παιδιά, για άτομα τυφλά ή με μειωμένη όραση.  
www.childrensartmuseum.gr  
3. Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευ-
τικών Ιδρυμάτων: εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων 
δημιουργικής απασχόλησης και εισαγωγή του συστήματος 
play therapy για τα μοναχικά παιδιά που νοσηλεύονται 
στα Νοσοκομεία Παίδων. 
www.diaconia.gr



94

Υποστήριξη  
λειτουργίας  
Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης  
για Παιδιά και Νέους

Ενίσχυση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας
Μοιράζομαι

Ο Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους 
είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα, με στόχο να εξοικειώσει μαθητές 
και φοιτητές γενικής εκπαίδευσης με την εικόνα της αναπηρίας, 
να καταργήσει τα στερεότυπα σχετικά με τη διαφορετικότητα και 
να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών των ομάδων 
του πληθυσμού.

www.skep.gr 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μοιράζομαι ιδρύθηκε το 
2013 με σκοπό την προαγωγή, διάδοση και πραγμάτωση της ιδέας 
της προσφοράς και της αλληλεγγύης μέσω της δημιουργίας και 
λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας κοινωνικής αλληλεγγύης 
που διασυνδέει την ανάγκη με την προσφορά.

www.moirazomai.gr 

Κεντρικός άξονας δράσης του Σ.Κ.Ε.Π. είναι η διοργά-
νωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ενδυνάμωση 
της κοινωνίας των ενεργών πολιτών μέσω της εθνικής και 
διεθνούς δικτύωσης του Συνδέσμου. Το Ίδρυμα στήριξε τη 
λειτουργία του Συνδέσμου το 2015, με στόχο την υλο-
ποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για ζητήματα 
σχετικά με την αναπηρία σε μαθητές γενικής εκπαίδευσης, 
τη διεξαγωγή δράσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών 
γενικής εκπαίδευσης και νέων με αναπηρία και την πραγ-
ματοποίηση βιωματικών προγραμμάτων προσομοίωσης 
καταστάσεων κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας.

2.600 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου συμμετείχαν σε προγράμματα ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης για την πραγμα-
τικότητα της αναπηρίας. 

1.900 μαθητές μέσης εκπαίδευσης και νέοι 
με αναπηρία συμμετείχαν σε δράσεις αλλη-
λεπίδρασης, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Αποτυπώματα».

620 νέοι έλαβαν μέρος σε βιωματικές  
προσομοιώσεις αναπηρίας.

Το Ίδρυμα στήριξε μέσα στο 2015 τη διαδικτυακή πλατ-
φόρμα Μοιράζομαι, η οποία φέρνει κοντά τις ανάγκες 
ατόμων και οργανώσεων σε αγαθά και υπηρεσίες με την 
προσφορά όσων θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν, χω-
ρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων. Είναι η πρώτη πλατφόρμα 
τέτοιου είδους στην Ελλάδα που αποσκοπεί να δημιουργή-
σει μια αλυσίδα αλληλεγγύης και προσφοράς με σύγχρο-
νο και απλό τρόπο. Μέσω της στήριξης του Ιδρύματος, 
καλύφθηκαν λειτουργικές ανάγκες καθώς και μια θέση 
κοινωνικού λειτουργού, που επικοινωνεί με τους ανθρώ-
πους που εξυπηρετεί ο φορέας, διατηρώντας ιστορικό και 
αξιολογώντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

245 ανάγκες καλύφθηκαν μέσω της πλατφόρ-
μας το 2015.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ·  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Συνδέσμου 
Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους.
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Friends of Europe

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ·  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των 40 ευρωπαίων ταλαντούχων 
νέων από διαφορετικούς τομείς εξειδικευσης, στο Δουβλίνο, 
Σεπτέμβριος 2015.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ·  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

40 under 40 European Young 
Leaders Seminar
Friends of Europe

Το Ίδρυμα ενίσχυσε το ευρωπαϊκό think tank Friends of 
Europe και, ειδικότερα, το πρόγραμμα “40 under 40” 
European Young Leaders Seminar καθώς και το ετήσιο 
“State of Europe” high-level roundtable event για το έτος 
2015. Στο πρώτο, που διοργανώνεται ετησίως από το 2011, 
καλούνται 40 ταλαντούχοι νέοι και νέες κάτω των 40 
ετών από όλη την Ευρώπη και από διάφορους χώρους, την 
πολιτική, την οικονομία, τον τρίτο τομέα, τις επιχειρήσεις, 
να παρακολουθήσουν συζητήσεις και να συμμετάσχουν 
σε εργαστήρια με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. 
Στόχος του είναι η συμβολή στη διαμόρφωση ενός βιώσι-
μου μέλλοντος για την Ευρώπη μέσω της ουσιαστικής συ-
νεργασίας και της ανάπτυξης μεθοδολογιών ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Στην ετήσια εκδήλωση 
που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο τον Σεπτέμβριο του 2015, 
αναπτύχθηκαν ζητήματα σε σχέση με τη μετανάστευση 
και το προσφυγικό, την κλιματική αλλαγή, το οικονομικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και ζητήματα που 

Το Friends of Europe – Les Amis de l’ Europe ξεκίνησε το 1999 ως όμιλος προβληματισμού με βασική στόχευση τη διαπραγμάτευση επί-
καιρων θεμάτων, τη διατύπωση απόψεων για την επίλυσή τους και τη διάχυση των απόψεων αυτών μέσα από τη συμμετοχή παραγόντων 
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στα κράτη-μέλη.

www.friendsofeurope.org  
40under40.eu 

άπτονται της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως ενδεικτι-
κά η ευρωπαϊκή ταυτότητα, το Brexit κ.ά..  Το “State of 
Europe” high level roundtable event έλαβε χώρα στις 22 
Οκτωβρίου του 2015 στις Βρυξέλλες και συμμετείχαν σε 
αυτό στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βουλευτές των 
κρατών-μελών και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών. Στην ατζέντα των συζητήσεων 
κυρίαρχη θέση είχαν το προσφυγικό ζήτημα, η καταπολέ-
μηση των κοινωνικών ζητημάτων που ανακύπτουν εντός 
και εκτός των ορίων της Ε.Ε. και η κλιματική αλλαγή.

Μεταξύ των συνεργατών του Friends of Europe βρίσκο-
νται στελέχη από ευρωπαϊκές και μη κυβερνήσεις, διε-
θνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκό-
σμια Τράπεζα, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Διεθνής Διαφάνεια 
(Transparency International) και η WWF, αλλά και επιχει-
ρήσεις και πανεπιστήμια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ·  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάλυψη Λειτουργικών 
Αναγκών
Καθαρά Χέρια

Στήριξη Καταφυγίου 
Αδέσποτων Ζώων
Save A Greek Stray

www.saveagreekstray.com Τα Καθαρά Χέρια είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που 
ιδρύθηκε το 2012 στην Κω, με στόχο την καταπολέμηση της 
έλλειψης βασικών ειδών ατομικής υγιεινής και την προστασία 
του περιβάλλοντος.

www.cleanhands.gr

Αναγνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπο της δραστηριότη-
τας της οργάνωσης Καθαρά Χέρια για το περιβάλλον, 
το Ίδρυμα κάλυψε μέσα στο 2015 λειτουργικά έξοδα και 
υλικοτεχνική υποδομή, ώστε ο φορέας να επεκτείνει το 
εύρος των εργασιών του. Στηριζόμενος σε μια πρωτότυπη 
ιδέα, ο φορέας συνεργάζεται με ξενοδοχεία και επιχει-
ρήσεις συλλέγοντας υπολείμματα σαπουνιών και άλλων 
ειδών ατομικής υγιεινής, στη συνέχεια τα επεξεργάζεται 
και παράγει ανακυκλωμένα προϊόντα υγιεινής έτοιμα για 
χρήση. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της σπατάλης, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενίσχυση φορέων πρόνοιας τους οποίους προμηθεύει με 
το τελικό προϊόν.

4.382 τόνους υλικών ανακύκλωσαν τα  
Καθαρά Χέρια το 2015

Η Save A Greek Stray (SGS) είναι μια νεοσύστατη αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προστασία των 
αδέσποτων ζώων. Στους βασικούς άξονες δραστηριοποίη-
σής της συμπεριλαμβάνονται η εν γένει κτηνιατρική περί-
θαλψη άρρωστων ή τραυματισμένων ζώων, η υιοθεσία των 
ζώων από φιλόζωες οικογένειες, η ίδρυση και λειτουργία 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η προαγωγή 
της φιλοζωΐας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργά-
ζεται, επίσης, με τον Δήμο Ωρωπού για την εφαρμογή 
προγράμματος στείρωσης. Μέσα από τη χρηματοδότηση 
ενισχύθηκε η λειτουργία του πρότυπου καταφυγίου στον 
Ωρωπό και οι υπόλοιπες δράσεις του φορέα.
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Το προσωπικό του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων 
της Save a Greek Stray.
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Ο κολυμβητής Αντώνης Τσαπατάκης. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  · ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στήριξη  
Προετοιμασίας  
Αθλητών

Το Ίδρυμα στηρίζει από τον Ιανουάριο του 2015 την προ-
ετοιμασία της Νικόλ Κυριακοπούλου, που αγωνίζεται στο 
άλμα επί κοντώ, και του Λούη Τσάτουμα, που αγωνίζεται 
στο άλμα εις μήκος, στο δρόμο της προετοιμασίας τους 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016. Η υποστήρι-
ξη των αθλητών γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν 
αθλητή στο δρόμο για το Ρίο 2016», που συγκεντρώνει την 
προσφορά από οργανισμούς, εταιρείες και ιδιώτες για 
την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού αθλητισμού 
στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη στη δυσχε-
ρή οικονομικά συγκυρία που διανύει η χώρα. Το Ίδρυμα 
ενισχύει, επίσης, την προετοιμασία του Αντώνη Τσαπατάκη 
για τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς του Ρίο 
στο άθλημα της κολύμβησης. 

3η στον κόσμο κατατάχθηκε η Νικόλ  
Κυριακοπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
του Πεκίνου το 2015 και 4ος στην Ευρώπη  
ο Λούης Τσάτουμας στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Κλειστού Στίβου της Πράγας την ίδια 
χρονιά.

2ος στον κόσμο αναδείχθηκε ο Αντώνης  
Τσαπατάκης στα 100 μ. πρόσθιο κατηγορίας 
SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβη-
σης ατόμων με αναπηρία που έγινε στη  
Γλασκώβη το 2015.
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Η άλτρια επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου.
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Ο άλτης του μήκους Λούης Τσάτουμας.



Πλωτό Μουσείο Νεράιδα

Το 2015 ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μικρούς 
επισκέπτες του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα.
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6

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 2013 με σκοπό, μεταξύ άλλων, 

την προβολή της ναυτικής ιστορίας της χώρας, 

την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα 

και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα 

από δράσεις εκπαιδευτικού, ενημερωτικού 

και επιστημονικού χαρακτήρα. Στεγάζει την 

επιχειρηματική ιστορία του Γιάννη Λάτση, την 

ιστορία του πλοίου «Νεράιδα» και το χρονικό 

της ανακατασκευής του. Μέχρι σήμερα το 

έχουν επισκεφθεί περίπου 30.000 άτομα.
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ΠΛΩΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑ

Στιγμιότυπο από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με τίτλο 
«Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα. Ένα παιχνίδι εν πλω.»
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ΠΛΩΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑ

Λειτουργία  
Μουσείου

Τον Μάιο του 2015, το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα λειτούρ-
γησε με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες της μαρίνας 
του Φλοίσβου. Όσοι επισκέφθηκαν το μουσείο είχαν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση που εξιστορεί την 
επιχειρηματική πορεία του Γιάννη Λάτση, την ιστορία του 
ίδιου του πλοίου και το χρονικό της ανακατασκευής του σε 
σύγχρονο και αξιόπλοο πλωτό μουσείο. Ιδιαίτερη μέριμνα 
δόθηκε από το προσωπικό του μουσείου στην εξοικείω-
ση των μικρών επισκεπτών με κομμάτια της ναυτιλιακής 
ιστορίας της χώρας, μέσα από συγκεκριμένα τεκμήρια, 
εκθέματα και μοντέλα πλοίων. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας 
χρονιάς, το Πλωτό Μουσείο μετέβη στο Λεωνίδιο Αρ-
καδίας, έναν από τους παλαιούς προορισμούς του τις 
δεκαετίες του 1950 και του 1960, όταν λειτουργούσε ως 
επιβατηγό και όταν η σύνδεση της περιοχής με την Αττική 
γινόταν κυρίως μέσω θαλάσσης. Το Νεράιδα παρέμεινε 
ελλιμενισμένο στην Πλάκα από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρί-
ου και η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον 
Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Συνολικά δέχθηκε περίπου 1.500 
επισκέπτες. 

3.000 περίπου επισκέπτες υποδέχθηκε το 
Πλωτό Μουσείο Νεράιδα μέσα στο 2015.

2 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό 
σχετικές με τη ναυτιλία και τη ναυπηγική 
χορήγησε το ΝΠΙΔ Πλωτό Μουσείο Νεράιδα 
σε νέους που συνέχισαν την κατάρτισή τους 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Πλωτό Μουσείο Νεράιδα συστάθηκε το 2012 με κύριους σκοπούς την ανάδειξη και προώθηση 
της ιστορίας της ελληνικής εμπορικής και ποντοπόρου ναυτιλίας, την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προβολή της επιχειρηματικής πορείας του ιδιοκτήτη του, Γιάννη Λάτση, μέσα από δράσεις εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα.  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα. 
Ένα παιχνίδι εν πλω»

Μέσα στο 2015, το Πλωτό Μουσείο προχώρησε στον σχε-
διασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με 
τίτλο «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα, ένα παιχνίδι εν πλω». 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών 
και πραγματοποιείται δωρεάν στους χώρους του μουσεί-
ου. Σύμφωνα και με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα», βασική στό-
χευση του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών 
με ζητήματα που αφορούν στη ναυτιλιακή ιστορία και 
παράδοση της χώρας. Οι θεματικές περιοχές που καλύ-
πτονται είναι η θάλασσα, τα καράβια, οι μεταφορές και τα 
ταξίδια καθώς και η ιστορία του ίδιου του πλοίου. Συμμε-
τέχοντας σε βιωματικές δραστηριότητες που εξάπτουν τη 
φαντασία και καλλιεργούν τη γνώση, τα παιδιά έρχονται 
σε επαφή με όλα τα παραπάνω θέματα μέσα από την 
ανακάλυψη και το παιχνίδι. 

Τον Μάιο του 2015 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματο-
ποιήθηκε στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα κατά την παρα-
μονή του στη μαρίνα του Φλοίσβου και τον Σεπτέμβριο 
του 2015 στο λιμάνι της Πλάκας Λεωνιδίου. Στις αρχές 
του 2016 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβε την έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή σε συνεργασία με 
σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

110 παιδιά συνολικά συμμετείχαν στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα.
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Συνέδριο για τον  
Πρώιμο Κινηματογράφο

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε το διεθνές συνέδριο για τον 
πρώιμο κινηματογράφο (1896-1940) στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, που ήταν 
μια πρώτη απόπειρα να βρεθούν μαζί και να συζητήσουν 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο επιστήμονες και ερευνητές που 
εξειδικεύονται σε ζητήματα του βωβού και του πρώιμου 
ηχητικού κινηματογράφου εκτός των κυρίαρχων κινηματο-
γραφιών της Ευρώπης και του Χόλυγουντ. Η διαμόρφωση 
των εθνικών κινηματογραφιών, οι τρόποι παραγωγής και 
κατανάλωσης του κινηματογραφικού προϊόντος καθώς και 
η αλληλεπίδραση στο έργο των πρωτοπόρων κινηματογρα-
φιστών των Βαλκανίων και της Εγγύς Ανατολής αποτέλε-
σαν τα βασικά θέματα που έθιξαν ερευνητές από πανεπι-
στήμια της περιοχής ενδιαφέροντος του συνεδρίου, αλλά 
και από την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν προβολές κινηματογρα-
φικού υλικού της υπό εξέταση εποχής στην Ταινιοθήκη της 
Ελλάδας και στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα. Το υλικό παρα-
χώρησαν οι ταινιοθήκες της Ολλανδίας και της Ρουμανίας 
και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

 

Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ακαδημαϊκό ηλεκτρονικό περιοδικό Filmicon, η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για τον κινηματογράφο των Βαλκανίων altcine και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

www.eap.gr  
www.altcine.com 
filmiconjournal.com/journal 
www.tainiothiki.gr 

38 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
και 200 ακροατές, πανεπιστημιακοί, φοιτη-
τές και κινηματογραφιστές συμμετείχαν στις 
εργασίες του συνεδρίου.
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Συζήτηση επιστημόνων του κινηματογράφου στο Νεράιδα,στο 
πλαίσιο της φιλοξενίας μέρους του συνεδρίου για τον Πρώιμο 

Κινηματογράφο, Ιούνιος 2015.
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Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα.
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