
∆εν μπορείτε να δείτε αυτό το email;
Κάντε κλικ εδώ

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 
ενδιαφέροντός 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.

380γυναίκες

Mέχρι σήµερα πάνω από

Εθελοντές Ιατροί, 
µαίες και άλλοι 
επαγγελµατίες υγείας80

Περισσότεροι από

27Συνεργαζόµενα
Ιατρικά Κέντρα 15 περιοχές

σε όλη 
την Ελλάδα 

σε

∆ιανύουµε το φθινόπωρο του 2020 και µπήκαµε σε νέο lockdown, παρόλα αυτά τα 
µωρά που έχουν γεννηθεί ξεπερνούν τα 335, ενώ αναµένονται να γεννηθούν άλλα 
33 µωρά από αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας, αποµονωµένα ηπειρωτικά 
χωριά και ακριτικά νησιά, που παρουσίαζαν ελάχιστες ή µηδενικές γεννήσεις πριν το 
πρόγραµµα.

Το τελευταίο τρίµηνο καταφέραµε πολλά παρόλες τις δυσκολίες:  έγιναν τα εγκαίνια 
του πρώτου και µοναδικού παιδικού σταθµού στην Πάτµο  σε συνεργασία µε το 
∆ήµο Πάτµου, την Eurolife FFH και την Οµάδα Αιγαίου, υπογράφηκε το  Μνηµόνιο 
Συνεργασίας µεταξύ του Γενικού Επιτελείου Στρατού και της ΗΟPEgenesis για 
την παροχή θεραπειών Υπογονιµότητας µέσω της Μονάδας Ιατρικώς 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) του ΝΝΑ, και η δις Ολυµπιονίκης Σοφία 
Μπεκατώρου, ανακηρύχθηκε πρέσβης της HOPEgenesis από τον χώρο του 
αθλητισµού. 

Οι καλύτερες στιγµές της HOPEgenesis

Αγαθονήσι
Αγία Άννα Μαντουδίου

Αγία Τριάδα Καρπενησίου
Άγιος Γεώργιος Φθιώτιδος Μακρακώµης

Άγιος Νικόλαος Καρπενησίου
Άγιος Ευστράτιος

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
Κορυσχάδες Καρπενησίου 

Κρανίδια Σερβίων
Κρέντη Αγράφων

Λάβα Σερβίων
Λειψοί

Λεπιανά Αγράφων
Λεπιανά Κεντρικών Τζουµέρκων 

Λευκάδα Μακρακώµης
Λεύκαρα ∆ήµου 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. Εύβοιας
Πάπιγκο Ζαγορίου

Πάτµος
Παύλιανη Λαµιέων

Πεντάπολη ∆ωρίδος 
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
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Kατανοµή γεννήσεων της HOPEgenesis 
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σύνολο

αναµένονταιέχουν γεννηθεί

Ωφελούµενες & Μωρά

Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα

Euromedica Γενική Κλινική ∆ωδεκανήσου, Ρόδος

Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», Σύρος

EUROMEDICA ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, Κοζάνη

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Λάρισα

Γενικό Νοσοκοµείο «Αχιλλοπούλλειο», Βόλος

Πολυκλινική «ΕΛΕΥΘΩ», Χίος

EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Θεσσαλονίκη

Γενική Κλινική Ιπποκράτειο Ίδρυµα Αγρινίου, Αγρίνιο

Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Γενικό Νοσοκοµείο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα

Γενικό Νοσοκοµείο Κοζάνης «Μαµάτσειο», Κοζάνη

Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας, Λαµία

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, Λάρισα

Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Γενικό Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Γενικό Νοσοκοµείο Άµφισσας, Άµφισσα

Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας, Άρτα

Γενικό Νοσοκοµείο Καρπενησίου, Καρπενήσι

ΡΕΑ Μαιευτήριο- Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική

Μαιευτική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Ιωάννινα

Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική,  Αρεταίειο Νοσοκοµείο Αθηνών

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.), Ναυτικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών
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H McVictor & Hamilton δηµιούργησε τη νέα καµπάνια για την εταιρία Όλυµπος, για  τη 
συνεργασία µε την HOPEgenesis. Με πρωταγωνίστρια τη µικρή Ελένη, µια µαθήτρια 
ενός µονοθέσιου σχολείου ακριτικής περιοχής, µε µια ταινία µονοσήµαντη, µε δυνατά 
ασπρόµαυρα πλάνα µε έντονο contrast, η McVictor & Hamilton αναδεικνύει το θέµα 
της υπογεννητικότητας, µιλώντας στην καρδιά του θεατή. Την καµπάνια υπογράφει το 
µήνυµα «το γάλα θέλει παιδιά», τονίζοντας τη σχέση της Όλυµπος µε την οικογένεια 
και τα παιδιά, αλλά και δίνοντας προστιθέµενη αξία στην ενέργεια Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικής γαλακτοβιοµηχανίας. Ο Θαλής Πιτούλης, Creative 
Chairman στην McVictor & Hamilton, δήλωσε: «Για αυτή τη συνεργασία είµαι διπλά 
υπερήφανος έχοντας το δηµιουργικό κοµµάτι της εταιρείας Όλυµπος, αλλά και ως 
Αντιπρόεδρος της HOPEgenesis. Για εµάς στη McVictor & Hamilton, η κοινωνική 
ευθύνη είναι υποχρέωσή µας». 

(∆είτε εδώ)

HOPEgenesis δηµιουργεί την καµπάνια
«Το γάλα θέλει παιδιά»
«Το γάλα θέλει παιδιά»

Η McVictor & Hamilton για την Όλυµπος και την

To Σάββατο 3 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε ο πρώτος και µοναδικός ∆ηµοτικός 
Παιδικός Σταθµός στην Πάτµο, που ολοκληρώθηκε µε την υποστήριξη της 
Eurolife FFH, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Πάτµου, και την Οµάδα Αιγαίου. Το έργο 
αποτελεί ορόσηµο για την περιοχή και φωτεινό παράδειγµα των αποτελεσµάτων της 
σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς  κ α ι  ∆ ι ε υ θ ύ ν ω ν  Σ ύ µ β ο υ λ ο ς  τ η ς  E u r o l i f e  F F H   
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου τόνισε ότι, ως εταιρία, η Eurolife  είναι στο πλευρό 
της Ελληνικής Οικογένειας και στόχος τους είναι να υλοποιούν πράξεις ουσίας, που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.  Ο Στέφανος Χανδακάς,  Πρόεδρος 
της HOPEgenesis επεσήµανε ότι η Πάτµος είναι µια περιοχή-πρότυπο και αποτελεί 
παράδειγµα για την πρόοδο της πρωτοβουλίας της HOPEgenesis από την πρώτη 
στιγµή. 

Νοιώθουµε τεράστια ευγνωµοσύνη και συγκίνηση για αυτή τη σύµπραξη! 

Ο πρώτος και µοναδικός ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 

της Πάτµου είναι γεγονός!

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εγκαινίασε τη συνεργασία του µε την HOPEgenesis, 
η οποία αποτελεί ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο µοντέλο συνέργειας δηµοσίου και 
µη κερδοσκοπικού φορέα για την έµπρακτη αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας 
στην Ελλάδα.

Στην τελετή υπογραφής του Μνηµονίου Συνεργασίας που πραγµατοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ανάµεσα στο Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και την HOPEgenesis, παρουσία του Αρχηγού 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ, του 
Υπαρχηγού Γ.Ε.Ν., Υποναύαρχου Γεώργιου Καµπουράκη ΠΝ, του ∆ιευθυντή 
Υγειονοµικού Γ.Ε.Ν., Υποναύαρχου (ΥΙ) ∆ηµοσθένη ∆αµιανού ΠΝ και του Πλοιάρχου 
(ΥΙ) ∆ηµήτριου Τρύφου ΠΝ, ∆ιευθυντή Μονάδας Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής 
Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, επισφραγίστηκε η πρωτοπόρα συνεργασία µε 
σκοπό την ενίσχυση των πληθυσµών είκοσι τεσσάρων (24) ακριτικών νησιών της 
χώρας, τα οποία βρίσκονται υπό την "προστασία" των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Συγκεκριµένα, µέσω της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής 
(MIYA) του Γ.Ε.Ν., θα παρέχονται υπηρεσίες θεραπειών υπογονιµότητας (IVF) σε 
γυναίκες του προγράµµατος της οργάνωσης, οι οποίες επιθυµούν να κυοφορήσουν 
αλλά αντιµετωπίζουν δυσκολίες γονιµότητας και διαµένουν µόνιµα στον Άγιο 
Ευστράτιο, τη Γαύδο, την Κάσο, τους Λειψούς, τη Σκύρο, τους Φούρνους, την 
Ανάφη, τη ∆ονούσα, το Καστελλόριζο, τη Νίσυρο, τη Σχοινούσα, τη Χάλκη, τους 
Αρκιούς, την Ηρακλειά, την Κίµωλο, τις Οινούσσες, την Τήλο, τα Ψαρά, την 
Αστυπάλαια, τη Θύµαινα, τα Κουφονήσια, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο και την 
Ψέριµο, ενώ η HOPEgenesis πρόκειται να τους παρέχει τις υπηρεσίες της, ήτοι 
κάλυψη εξόδων τοκετού, εξετάσεων, µεταφορικών, διαµονής κ.λπ. 

Στην HOPEgenesis είµαστε πολύ περήφανοι!

Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας του 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού µε την HOPEgenesis

Το νοσοκοµείο ΜΗΤΕΡΑ στηρίζει την HOPEgenesis

Tο νοσοκοµείο  ΜΗΤΕΡΑ, στηρίζει έµπρακτα 
τη δράση της HOPEgenesis από την πρώτη 
στιγµή, προσφέροντας σε γυναίκες που 
κατοικούν σε ακριτικά νησιά και 
αποµακρυσµένες περιοχές, δωρεάν ιατρική 
περίθαλψη και φροντίδα κατά τη διάρκεια 
της εγκυµοσύνης έως την ηµέρα του 
τοκετού τους. 

Ευχαριστούµε µέσα από την καρδιά µας!

Ο founder του MANCODE, Θαλής Πιτούλης και “νονός” της ΗΟPEgenesis,  µε µία 
µακρά πορεία στο χώρο της επικοινωνίας και στις εκδόσεις, προχώρησε στη 
συγγραφή του “Απαγορεύεται η είσοδος στους διαφηµιστές”. Ένα βιβλίο 
ανατρεπτικό και διαφορετικό από αυτά που έχουµε συνηθίσει, ικανό να εµπνεύσει 
τον οποιοδήποτε. 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 
στη στήριξη του έργου της HOPEgenesis, στη µάχη για την καταπολέµηση της 
υπογεννητικότητας της χώρας. 

Ευχαριστούµε MANCODE, Ευχαριστούµε κ. Πιτούλη!

(µπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο εδώ)

ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ” για καλό σκοπό!

Συνεχίζει να …““ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

Οµιλία ∆ρ. Στέφανου Χανδακά στο Institute of Public Health

Ο ΣΤ’ Κύκλος ∆ιαλέξεων  του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας του Αµερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος ξεκίνησε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, µε τη διαδικτυακή Συζήτηση Στρογγυλής  
Τράπεζας «Πανδηµία COVID-19: ∆εύτερο Κύµα»,  στην οποία συµµετείχε ο Πρόεδρος 
της ΗΟPEgenesis  ∆ρ. Στέφανος Χανδακάς. Στην οµιλία του ο ∆ρ. Χανδακάς, ανέλυσε τα 
νεότερα δεδοµένα για τον Covid-19 και την εγκυµοσύνη, καθώς και τις βασικές οδηγίες 
που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι γυναίκες που κυοφορούν για την προστασία του 
εµβρύου, τη δική τους αλλά και των οικείων τους. Στη συζήτηση συµµετείχαν 
ο κ. Θοδωρής Λύτρας, Επίκουρος Καθηγητής ∆ηµόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου και ο Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµώξεων, 
ΕΚΠΑ, κ. Γεώργιος Σαρόγλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης 
Μπεχράκης, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας. 

(∆είτε εδώ)

Βράβευση της εταιρίας EUROPA  στα 

  “Salus &  The Kind Hearts Awards 2020“

Ευχαριστούµε EUROPΑ.

Συγχαρητήρια για τη διάκριση στα βραβεία “Salus & The Kind Hearts Awards 2020“ 
για την εταιρία ΕUROPA, η οποία βραβεύτηκε για τις ενέργειες Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης που πραγµατοποίησε το 2020. Ανάµεσα στις ενέργειες της 
είναι και  η συνεργασία µε την ΗΟPEgenesis για την υποστήριξη των γεννήσεων 
στους Λειψούς. 

Η Attica Group βραβεύεται 

µε 7 βραβεία Tourism Awards 2020

Θερµά συγχαρητήρια και στην Αttica Group, 
για το βραβείο της στα Tourism Awards 2020 
στην  κατηγορία  «Strategy/Στρατηγ ική  
Επένδυση/Συνεργασία/Ανάπτυξη». Η Attica 
Group στο πλαίσιο του προγράµµατος 
εταιρικής υπευθυνότητας «Με Προορισµό 
Εσάς», υποστηρίζει το έργο της  HOPEgenesis, 
παρέχοντας τη δωρεάν µεταφορά των 
ωφελούµενων γυναικών και των συνοδών 
τους από τα ακριτικά νησιά της Ελλάδας µε τα 
πλοία των εταιριών της Blue Star Ferries & 
Hellenic Seaways. 

Οι δύο Οργανισµοί ανανεώνουν τη συνεργασία τους και ετοιµάζουν νέες ενέργειες 
µε πανελλαδική εµβέλεια. Ενώνουν τις δυνάµεις τους για δεύτερη χρονιά  και 
σχεδιάζουν δράσεις κατά της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ο σχεδιασµός των 
κοινών ενεργειών χωρίζεται σε δύο άξονες, την επιστηµονική προσέγγιση της 
υπογεννητικότητας και την υποστήριξη ωφελούµενων και τοπικών κοινωνιών. 
Στόχος αυτής της σύµπραξης είναι η αλλαγή του δηµογραφικού χάρτη της Ελλάδας 
και η ανάδειξη και συνειδητοποίηση του προβλήµατος της υπογεννητικότητας στη χώρα. 

Ευχαριστούµε για ακόµη µια χρονιά!

Η Eurolife FFH και η HOPEgenesis 

ενάντια στην υπογεννητικότητα

H Σοφία Μπεκατώρου Πρέσβης του αθλητισµού

για την HOPEgenesis

Ο Πρόεδρος της HOPEgenesis ∆ρ. Στέφανος Χανδακάς την Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 
2020, ανακήρυξε την δις Ολυµπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου, πρέσβη από τον 
χώρο του αθλητισµού, για την προώθηση του έργου της για την ανατροπή της 
υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Σε µία  κλειστή (λόγω συνθηκών) συνάντηση που 
πραγµατοποιήθηκε στον Ναυτικό Όµιλο Ελλάδος, παρουσία του κ. Σπύρου 
Καπράλου, µέλους της ∆ΟΕ και Προέδρου της Ελληνικής Ολυµπιακής 
Επιτροπής, ο ∆ρ. Στέφανος Χανδακάς τόνισε: «Η αντιµετώπιση του προβλήµατος 
της υπογεννητικότητας χρειάζεται συνέργειες και έχει ανάγκη από δυναµικές 
γυναίκες όλων των ιδιοτήτων. Η κα Σοφία Μπεκατώρου έχει αποδείξει µε την 
πολυετή και εξαιρετικά επιτυχηµένη παρουσία της στον τοµέα του αθλητισµού 
ότι είναι µία γυναίκα που µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στο να µεταφέρουµε 
το µήνυµα µας». Τέλος, η κα Σοφία Μπεκατώρου ανέφερε: “Το µεγαλύτερο δώρο 
για µια γυναίκα είναι η µητρότητα και νιώθω εξαιρετικά τυχερή που βιώνω 
καθηµερινά την αλληλεπίδραση µε τα παιδιά µου. Η HOPEgenesis στηρίζει όλες 
εκείνες  τις µητέρες  που λόγω των συνθηκών διαβίωσης τους µέχρι σήµερα 
φαντάζονταν τη µητρότητα ως ένα άπιαστο  όνειρο. Ενώνουµε τις δυνάµεις µας 
λοιπόν µε την HOPEgenesis για να σταθούµε δίπλα στη νέα γενιά και να αλλάξουµε 
αυτό που µέχρι σήµερα φαινόταν ακατόρθωτο. Προχωράµε σαν οµάδα και 
στηρίζουµε τους συνανθρώπους µας για να ανατρέψουµε το φαινόµενο της 
υπογεννητικότητας». 

Ευχαριστούµε Σοφία! 

Χρυσή βράβευση στην εταιρία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Ευχαριστούµε θερµά την εταιρία ΓΙΩΤΗΣ!

Συγχαρητήρια στην εταιρία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. για τα δύο χρυσά βραβεία που  έλαβε στο 
πλαίσιο της φετινής Τελετής Απονοµής των «Retail Business Awards 2020». Το Χρυσό 
βραβείο απονεµήθηκε στην κατηγορία Suppliers’ CSR Campaign για το Πρόγραµµα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας «Μια ελπίδα γεννιέται!» που ενισχύει 
τους σκοπούς  της HOPEgenesis για τη µείωση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Η 
εταιρία ΓΙΩΤΗΣ έχει υιοθετήσει 90 αποµακρυσµένα χωριά της Ελλάδας, τα οποία 
ανήκουν στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου και  καλύπτει όλα τα 
έξοδα παρακολούθησης της εγκυµοσύνης τους, τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου και 
του τοκετού, όπως και όλα τα έξοδα µεταφοράς και φιλοξενίας τους. Επιπλέον, η εταιρία 
καλύπτει τις ανάγκες σε βρεφικές τροφές των µωρών που γεννιούνται  στα 90 χωριά που 
έχει «υιοθετήσει», για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους. 

Τέταρτη κορυφαία διάκριση για το πρόγραµµα

«Μικροί  Ήρωες» by Stoiximan

Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάδειξη των αναγκών αλλά και την ενδυνάµωση των 
ακριτικών τοπικών κοινωνιών της χώρας και ενισχύει τους σκοπούς της HOPEgenesis 
για την αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. 

Η συνεργασία της Stoiximan µε την HOPEgenesis περιλαµβάνει την υιοθέτηση 10 
ακριτικών νησιών: Αστυπάλαια, Αρκιοί, Ελαφόνησος, Αγαθονήσι, Κάλαµο, Κάσο, 
Σχοινούσα, Θύµαινα, Φούρνοι και Ψέριµο. Οι ήρωες του αύριο µπορούν να γεννηθούν 
ακόµη και στα πιο µακρινά µέρη. 

Συγχαρητήρια στην εταιρία Stoiximan 
για τη σηµαντική διάκριση που έλαβε 
στα Corporate Affairs Excellence 
Awards 2020, για το τετραπλά 
βραβευµένο πλέον Πρόγραµµα 
Ετα ιρ ικής  Κοινωνικής Ευθύνης 
"Μικροί  Ήρωες".

Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συνεχή στήριξή σας!

Την  Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε το 
πρώτο online Virtual Gala του Τhe Hellenic Initiative. 
Ο κεντρικός  παρουσιαστής του ABC news Τζορτζ 
Στεφανόπουλος, µαζί µε τον Σάκη Ρουβά λειτούργησαν 
ως οικοδεσπότες σε αυτή την πρωτότυπη διαδικτυακή 
εκδήλωση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 1500 

θεατές από τα σπίτια τους. Ανάµεσα στους προσκεκληµένους ήταν η Νανά Μούσχουρη,  
η Άλκηστις Πρωτοψάλτη,  ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής Ελπιδοφόρος, ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ,  η Νία Βαρντάλος,  η Ρίτα Γουίλσον και ο Χρήστος 
Μάστορας από τις Melisses,  ενώ απηύθυνε  χαιρετισµό ο πρωθυπουργός  Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Το event στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία. Η ΗΟPEgenesis ήταν ανάµεσα 
στους οργανισµούς που στηρίζει το ΤΗΙ  µέσω της εκδήλωσης ενώ το πρόγραµµα και η 
αποστολή της παρουσιάστηκαν µέσα από ένα συγκινητικό video που φτιάχτηκε ειδικά για 
αυτή τη βραδιά.

Thank you The Hellenic Initiative!  

Η ΗΟPEgenesis ανάµεσα στους οργανισµούς 

που στηρίζει το ΤHI µέσω του πρώτου Virtual Gala 2020



ευχαριστούµε!
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Ακολουθήστε µας και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο:

       Facebook: /hopegenesis.org          Instagram: /hopegenesisorg         Twitter: /hopegenesisorg          YouTube: HOPEgenesis          LinkedIn: HOPEgenesis NPO

ΓΙΝΕ #FILOS2020

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 6.009  
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.

media mentions

6.009 
αναφορές
σε µεγάλα ειδησεογραφικά

    µέσα
Για να δείτε τις αναφορές πατήστε 

εδώ

Η µεγάλη επιτυχία που γνώρισε η καµπάνια #FILOS2019, ξεπερνώντας τους 1712 
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
µπορείτε να µας στείλετε email εδώ 

HOPEgenesis #FILOS


