ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η HOPEgenesis, σε συµµόρφωση µε τον νέο Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των ∆εδοµένων 2016/679 (GDPR), προσάρµοσε
την Πολιτική περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις διαδικασίες της, προκειµένου να συνεχίσει να παρέχει τη µέγιστη δυνατή
προστασία στους φίλους και συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, η HOPEgenesis επιθυµεί να συνεχίσει την επικοινωνία µαζί σας για θέµατα που άπτονται του
ενδιαφέροντος σας. Αν δεν θέλετε να λαµβάνετε πλέον ενηµερωτικά email από εµάς, κάντε κλικ εδώ. Η ασφάλεια και ο σεβασµός των προσωπικών σας
δεδοµένων αποτελεί δέσµευση της HOPEgenesis.
∆εν μπορείτε να δείτε αυτό το email;
Κάντε κλικ εδώ
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Καλό Καλοκαίρι

Οι καλύτερες στιγµές της HOPEgenesis

∆ιανύουµε το ελληνικό καλοκαίρι και ελπίζουµε να είσαστε όλοι υγιείς και
ασφαλείς.
Θα θέλαµε να σας περιγράψουµε πώς βιώσαµε σαν Α.Μ.Κ.Ε. την περίοδο της
πανδηµίας και να σας επισηµάνουµε ότι συνεχίζουµε ακάθεκτοι τον αγώνα µας για
τη µείωση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ακολουθώντας συνεχώς τις
οδηγίες του Ε.Ο.∆.Υ. παραµείναµε στο σπίτι ασφαλείς και κατορθώσαµε να
εξελίξουµε ακόµα περισσότερο τις δράσεις και τις διοικητικές µας υπηρεσίες,
αξιοποιώντας πλήρως την απαγόρευση κυκλοφορίας.
Προχωρήσαµε και µέσα σε αντίξοες συνθήκες και πολλούς περιορισµούς
καταφέραµε:
Nα ξεπεράσουµε τα 300 υγιή µωρά
Να ολοκληρώσουµε την πρώτη µας επιτυχηµένη κύηση µε θεραπεία υπογονιµότητας
Να υλοποιήσουµε το νέο µας πρόγραµµα για αποµακρυσµένη ιατρική
παρακολούθηση ωφελούµενων µέσα από πρωτοπόρες εφαρµογές
εξατοµικευµένης τηλεϊατρικής
Να δηµιουργήσουµε τη νέα µας ιστοσελίδα
Να δηµιουργήσουµε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για να εξυπηρετούµε
ακόµα πιο γρήγορα και έγκυρα τις ωφελούµενες γυναίκες του προγράµµατός
µας και τους συνεργάτες µας

thank you
Kατανοµή γεννήσεων της HOPEgenesis
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

HOPEgenesis ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Αγαθονήσι
Αγία Άννα Μαντουδίου
Αγία Τριάδα Καρπενησίου
Άγιος Γεώργιος Φθιώτιδος Μακρακώµης
Άγιος Νικόλαος Καρπενησίου
Άγραφα
Αθαµάνιο ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
Αλόννησος
Αµυγδαλιά ∆ωρίδος
Ανάφη
Αστυπάλαια
Αχλάδι Μαντουδίου
Βαθύλακος Κοζάνης
Βελβεντός Κοζάνης
Βίνιανη Αγράφων
Βούπλη Αγράφων
Γούλες Κοζάνης
Γραικικό Τζουµέρκα
Γρανίτσα Αγράφων
∆αφνούλα Αγράφων
∆οµιανοί Καρπενησίου
∆ονούσα
Ελάτη Σερβίων
Θεοδώριανα Κεντρικών Τζουµέρκων
Θύµαινα
Κάλυµνος
Κάσος
Καστανιά Σερβίων
Καστελλόριζο
Καταρράκτης Κεντρικών Τζουµέρκων
Καταφύλλι Αγράφων
Κέδρος Αγράφων
Κερασιά Μαντουδίου
Κερασοχώρι Αγράφων
Κίµωλος
Κόµιτο ∆ήµου Καρύστου
Κονίστρες
Κρανίδια Σερβίων
Κρέντη Αγράφων
Λάβα Σερβίων
Λειψοί
Λεπιανά Αγράφων
Λευκάδα Μακρακώµης
Λεύκαρα ∆ήµο Σερβίων
Λιδωρίκι ∆ωρίδος
Λιθοχώρι Αγράφων
Μαρµάρι
Μεγάλη Κάψη Μακρακώµης
Μεγάλο Χωριό Καρπενησίου
Μεσιάνη Κοζάνης
Μηλιωτάδες ∆εµάτι Ανατολικό Ζαγόρι
Μικρό Χωριό Καρπενησίου
Μικρόβαλτο Σερβίων
Μοναστηράκι Αγράφων
Μονοδρί Κονίστρες
Μυρίκι Καρπενησίου
Νέο Αργύρι Αγράφων
Νίσυρος
Οινούσσες
Παλαιοκατούνα Αγράφων
Παλαιοκάτουνο Κεντρικών Τζουµέρκων
Παπάδες Β. Eύβοιας
Πάπιγκο Ζαγορίου
Πάτµος
Παύλιανη Λαµιέων
Πλατανόρρευµα Σερβίων
Πρασιά Αγράφων
Ραπτόπουλο Αγράφων
Ροδίτης Σέρβια Κοζάνης
Σέρβια Κοζάνης
Σέριφος
Σίκινος
Σίφνος
Σκόπελος
Σκύρος
Στένωµα Καρπενησίου
Στουππαίοι Καρύστου
Σχοινούσα
Τήλος
Τριπόταµος Αγράφων
Τυµφρηστός
Φολέγανδρος
Φουρνά Καρπενησίου
Φούρνοι
Ψαρά

HOPEgenesis ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
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Ωφελούµενες & Μωρά

306

43

έχουν γεννηθεί

αναµένονται

σύνολο

349
360γυναίκες
Mέχρι σήµερα πάνω από

27 15
80
Συνεργαζόµενα
Ιατρικά Κέντρα

Περισσότεροι από

σε

περιοχές
σε όλη
την Ελλάδα

Εθελοντές Ιατροί,
µαίες και άλλοι
επαγγελµατίες υγείας

Μίνως Μάτσας: Συναυλία στη Ρωµαική Αγορά
για τoυς σκοπούς της HOPEgenesis

Σας περιµένουµε σε µια µαγική βραδιά, στον ανοιχτό χώρο της Ρωµαϊκής
Αγοράς, σε µια µοναδική συναυλία που δίνει ο Μίνως Μάτσας, όπου θα
παρουσιάσει τα πιο σηµαντικά τραγούδια της 20χρονης δισκογραφικής
διαδροµής του για την ενίσχυση των σκοπών της Hopegenesis.
Πέµπτη

10 Σεπτεµβρίου 2020
έναρξη 20:30 | Ρωµαϊκή Αγορά Αθηνών

«Ο κόσµος µόνο όταν τον µοιράζεσαι υπάρχει»
Τραγουδούν: Ελεονώρα Ζουγανέλη και Κώστας Τριανταφυλλίδης.
Σας περιµένουµε!
Για πληροφορίες
παρακαλούµε επικοινωνήστε
στο hope@hopegenesis.org

Θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι αποστάσεις
βάσει κανονισµού COVID – 19
Στον χώρο θα υπάρχει valet parking

ΝΕΑ επιστηµονική έρευνα
για την υπογεννητικότητα σε 195 χώρες, προβλέπει
τον πληθυσµό της Ελλάδας κάτω από 5.500.000 το 2100

Σε νέα έρευνα που δηµοσιεύθηκε στην έγκυρη Ιατρική Επιθεώρηση The Lancet, η
Ελλάδα είναι µία από τις χώρες που µε µετριοπαθή σενάρια θα δει τον πληθυσµό
της να πέφτει περίπου στο µισό σε 80 χρόνια, λόγω υπογεννητικότητας, ενώ το
χειρότερο σενάριο προβλέπει συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσµού ακόµη και στα
4,73 εκατοµµύρια, µε δεδοµένο το µέγεθος των 10,4 εκατ. το 2017 (διαβάστε εδώ
όλη την έρευνα link).

Συνεργασία της ΗΟΡΕgenesis µε την Όλυµπος
«Ελληνικά Γαλακτοµεία Α.Β.Ε.»

Η γαλακτοβιοµηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της
και έχοντας επιδείξει σηµαντική κοινωνική δράση, συνεργάζεται µε την µοναδική
προσπάθεια της HOPEgenesis στην αντιµετώπιση της Υπογεννητικότητας στην
Ελλάδα. Για την ΟΛΥΜΠΟΣ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σηµαντικό
κοµµάτι µιας µακροχρόνιας στρατηγικής, που προκύπτει από τη θέλησή της να
στηρίζει την κοινωνία, διατηρώντας πάντα υψηλή ποιότητα και κυρίως,
αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν τη δύναµή της.
Ευχαριστούµε ΟΛΥΜΠΟΣ!

Συνέντευξη του ∆ρ. Στέφανου Xανδακά
στην εφηµερίδα Guardian

Ο ∆ρ. Στέφανος Χανδακάς
τοποθετείται στο µείζον θέµα
της υπογεννητικότητας και
αναφέρεται στο έργο της
HOPEgenesis µέσα από τη
συνέντευξή του στην εφηµερίδα
Guardian µε αφορµή την
εξαγγελία του επιδόµατος από
την κυβέρνηση, ως µέτρο για
την αύξηση γεννήσεων.
(∆είτε όλη τη συνέντευξη)

Η Σοφία Μπεκατώρου – Νέα Πρέσβης της HOPEgenesis

Η Σοφία Μπεκατώρου είναι η νέα Πρέσβης της
ΗΟPEgenesis από τον τοµέα του Αθλητισµού για
την προώθηση του έργου του οργανισµού. Στη
Σοφία χρωστάµε σαν Έλληνες µοναδικές στιγµές
υπερηφάνειας για τα Ολυµπιακά µετάλλια της, τις
διακρίσεις, το ήθος και τον επαγγελµατισµό της. Η
επίσηµη παρουσίαση θα γίνει τον Σεπτέµβριο, αλλά
θέλαµε να µοιραστούµε τα ωραία νέα µαζί σας.
Ευχαριστούµε Σοφία!

“ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ”
για καλό σκοπό!

Ο founder του MANCODE, Θαλής Πιτούλης, µε µία µακρά πορεία στο χώρο της
επικοινωνίας και των εκδόσεων, προχώρησε στη συγγραφή του “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ”. Ένα βιβλίο ανατρεπτικό και διαφορετικό από
αυτά που έχουµε συνηθίσει, ικανό να εµπνεύσει τον οποιονδήποτε. Μία σειρά από
µικρές ιστορίες από τη ζωή και την καριέρα του, µε προσωπικές εµπειρίες και
περιπέτειες που κρύβουν µεγάλες αλήθειες.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φερενίκη και τα έσοδά του θα διατεθούν
για κοινωνικό σκοπό, στη στήριξη του έργου της HOPEgenesis, στη µάχη για την
καταπολέµηση της υπογεννητικότητας στη χώρα.
Ευχαριστούµε Θαλή Πιτούλη!
(µπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο εδώ)

Βράβευση της ΗΟPEgenesis στα Ηellenic Responsible
Business Awards 2020 - ΜΚΟ της χρονιάς

Τον Φεβρουάριο πραγµατοποιήθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη, για πέµπτη συνεχή
χρονιά, τα Hellenic Responsible Business Awards, όπου βραβεύτηκαν εταιρείες
που προωθούν τις αξίες της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας και επενδύουν στη
βιώσιµη ανάπτυξη. Η τελετή απονοµής είχε τεθεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, και είχε
ευρεία θεσµική τιµητική στήριξη. Η ΗΟPEgenesis τιµήθηκε µε το χρυσό βραβείο
ΜΚΟ της Χρονιάς για τη δράση της στην ανατροπή της Υπογεννητικότητας στην
Ελλάδα. Την τελετή χαιρέτησε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κος Άδωνις
Γεωργιάδης, ενώ Πρόεδρος της 30µελούς Κριτικής Επιτροπής των βραβείων, ήταν
ο κος Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της
Ελλάδας και Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων.

Συνέντευξη του ∆ρ. Στέφανου Χανδακά
στο EURONEWS στην εκποµπή «good Μorning Europe»

Tον Φεβρουάριο ο ∆ρ. Στέφανος Χανδακάς ήταν προσκεκληµένος της εκποµπής
«Good Μorning Europe», το πρωινό δελτίο που µεταδίδεται σε όλη την
Ευρώπη, από το κανάλι Euronews. Μίλησε σε απευθείας µετάδοση και
αναφέρθηκε στο µείζον δηµογραφικό ζήτηµα, τους λόγους της υπογεννητικότητας
στην Ελλάδα, τη δράση της HOPEgenesis και τη χορήγηση επιδόµατος γέννησης.
Συγχαρητήρια!

∆ωρεά της εταιρείας ITF HELLAS S.A. στην HOPEgenesis

H φαρµακευτική εταιρεία ΙTF HELLAS προχώρησε σε δωρεά προς την ΗΟPEgenesis
για την ενίσχυση του έργου της στην αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.
Ευχαριστούµε ΙTF HELLAS!

Επισκεφθείτε
το:

H Advisable
µε πολύ αγάπη
δηµιούργησε
το καινούργιο µας site

www.hopegenesis.org

ευχαριστούµε!
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ευχαριστούµε!

media mentions

Η δράση µας συνεχίζεται δυναµικά κι αµείωτα. Αυτό, εξάλλου, γίνεται εµφανές από
τη σταθερά αυξανόµενη προβολή του έργου µας στα µέσα επικοινωνίας (τηλεόραση,
τύπος, ραδιόφωνο, µέσα κοινωνικής δικτύωσης). Συνολικά, έχουν γίνει 5.267
αναφορές στην οργάνωσή µας στα µεγάλα ειδησεογραφικά µέσα. Στόχος µας είναι η
παρουσίαση του προγράµµατός µας και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση φορέων,
προτείνοντας λύσεις για το µείζον πρόβληµα της υπογεννητικότητας που
αντιµετωπίζει η χώρα µας.

5.267
αναφορές
σε µεγάλα ειδησεογραφικά

µέσα

Για να δείτε τις αναφορές πατήστε
εδώ

HOPEgenesis #FILOS

Η µεγάλη επιτυχία που γνώρισε η καµπάνια #FILOS2019, ξεπερνώντας τους 1700
υποστηρικτές, µας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουµε. Η υποστήριξή σας είναι ο
κινητήριος µοχλός για τη «γέννηση» της ελπίδας και φέτος. Σας καλούµε λοιπόν να
γίνετε #FILOS2020 ή να ανανεώσετε τη συνδροµή σας, προσφέροντας έτσι την
πολύτιµη βοήθειά σας στο εγχείρηµά µας για την ανατροπή της υπογεννητικότητας.

ΓΙΝΕ#FILOS2020
πατώντας

εδώ
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά µε την ηµεροµηνία λήξης της συνδροµής σας #FILOS2019
µπορείτε να µας στείλετε email εδώ

ΓΙΝΕ #FILOS2020
Ακολουθήστε µας και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο:
Facebook: /hopegenesis.org

Instagram: /hopegenesisorg

Twitter: /hopegenesisorg

YouTube: HOPEgenesis

LinkedIn: HOPEgenesis NPO

Σολωμού 4-6 & Στρατήγη, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. 210 6455353, Email: hope@hopegenesis.org

