
∆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.

420οικογένειες

Mέχρι σήµερα πάνω από

Εθελοντές Ιατροί, 
µαίες και άλλοι 
επαγγελµατίες υγείας80

Περισσότεροι από

27Συνεργαζόµενα
Ιατρικά Κέντρα 15 περιοχές

σε όλη 
την Ελλάδα 

σε

∆ιανύουµε τις αρχές της Άνοιξης του 2021, ζούµε µε lockdown, παρόλα αυτά τα 
µωρά που έχουν γεννηθεί από την HOPEgenesis ξεπερνούν τα 355, ενώ 
αναµένονται να γεννηθούν άλλα 51 από αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας, 
αποµονωµένα ηπειρωτικά χωριά και ακριτικά νησιά, που παρουσίαζαν ελάχιστες ή 
µηδενικές γεννήσεις πριν το πρόγραµµα.

Το τελευταίο τρίµηνο κάναµε ένα διαφορετικό οnline οδοιπορικό µε την Stoiximan 
όπου συναντήσαµε «Μικρούς Ήρωες» και τις οικογένειες τους από το Αγαθονήσι, 
την Αστυπάλαια, τη Σχοινούσα και τους Φούρνους, ξεκινήσαµε µια νέα 
πρωτοποριακή συνεργασία µε το Deloitte Foundation για την προµήθεια 
συσκευών αποµακρυσµένης ιατρικής παρακολούθησης των ωφελουµένων µας 
στην Αστυπάλαια, γεννήθηκε το πρώτο µωρό µέσα από το πρόγραµµα 
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (ΙVF) της ΗΟPEgenesis, βραβευτήκαµε µε το  
“Best Medical Birth & Fertility Services-Greece” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
GHP News, κρατήσαµε το θέµα της υπογεννητικότητας και της οικογένειας  στην 
επικαιρότητα µε τη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: «Οικογένεια και 
καριέρα: προκλήσεις και λύσεις για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα» σε 
συνεργασία µε το Ινστιτούτο δηµόσιας Υγείας και το πρόγραµµα «Αναγέννηση» 
τέθηκε υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για το 2021. 
 

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
Καλιαννοί Καρύστου

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 ∆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

Παναγιά ∆οµοκού
Παπάδες Β. Έυβοιας
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 

406
355 51

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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Την Πέµπτη 25 Φεβρουαρίου το Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας του Αµερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδος (ACG) σε συνεργασία µε τη HOPEgenesis διοργάνωσε συζήτηση 
µε τίτλο  «Οικογένεια και καριέρα: προκλήσεις και λύσεις για την 
υπογεννητικότητα στην Ελλάδα» φέρνοντας στο επίκεντρο τους παράγοντες που 
οδηγούν σε µειωµένα  ποσοστά γεννήσεων και οι οικονοµικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Εισηγήσεις στην εκδήλωση πραγµατοποίησαν 
κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου, της επιστηµονικής κοινότητας και 
της κοινωνικής προσφοράς: Η Υφυπουργός Υγείας, κα Ζωή Ράπτη, η Πρέσβης 
Καλής Θελήσεως της UNESCO, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών µε 
καρκίνο «ΕΛΠΙ∆Α» και του «Ιδρύµατος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», κα 
Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της ΑΣΤ.Μ.Κ.Ε. HOPEgene-
sis, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, ∆ρ. Στέφανος Χανδακάς και η Καθηγήτρια και 
Κοσµήτορας του School of Business & Economics του Αµερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος, ∆ρ. Άννα Τριανταφύλλου.  Τη συζήτηση συντόνισε ο 
πνευµονολόγος-εντατικολόγος, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας 
του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης.
∆είτε όλους τους οµιλητές εδώ.

HOPEgenesis – Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας.

Συζήτηση για την υπογεννητικότητα

Τη ∆ευτέρα 8 Μαρτίου, µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, το Κέντρο 
Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την 
Ισότητα (ΚΕ.ΜΕ.Φ.Ι.) του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO) 
πραγµατοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση µε 
θέµα τη "Γυναικεία Ηγεσία στη νέα εποχή".  

Στην τοποθέτησή της η Πρόεδρος του 
ΚΕ.ΜΕ.Φ.Ι., βουλευτής Α΄ Αθηνών κα ΌλγαΚεφαλογιάννη,  τόνισε ότι «η 
γυναικεία ηγεσία, η ισχυρή δηλαδή, παρουσία της γυναίκας στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων γίνεται προαπαιτούµενο στην εξέλιξη των κοινωνιών». Η ανάγκη 
για περισσότερες γυναίκες στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων αλλά και στην 
παραγωγική διαδικασία, γίνεται, σύµφωνα µε την κα Κεφαλογιάννη, 
«κορυφαία αναπτυξιακή προϋπόθεση» ενώ ανέφερε πως «σήµερα, όσο ποτέ 
άλλοτε, χρειάζεται να διεκδικήσουµε το αυτονόητο. Περισσότερες γυναίκες 
παντού…». Την εισαγωγική τοποθέτηση στην εκδήλωση έκανε ο τ. Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, Επίτιµος καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., κος Προκόπιος 
Παυλόπουλος. Tην εκδήλωση χαιρέτισαν προσωπικότητες από τον επιχειρηµατικό, 
ακαδηµαϊκό και πολιτικό χώρο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγχαρητήρια κα Κεφαλογιάννη!

Η Πρέσβης της HOPEgenesis, βουλευτής Α΄ Αθηνών,

κα Όλγα Κεφαλογιάννη µίλησε για τη «Γυναικεία Ηγεσία  

στη νέα εποχή» 

Συνάντηση µε την Α.Ε. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για το

θέµα της υπογεννητικότητας και την αντιµετώπισή της

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος της HOPEgenesis ∆ρ. Στέφανος 
Χανδακάς και η κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθηνών και Πρέσβης του 
κοινωφελούς έργου της HOPEgenesis, συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, µε 
την Α.Ε. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κα Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου 
προκειµένου να την ενηµερώσουν για το µείζον θέµα της υπογεννητικότητας και 
να προτείνουν λύσεις για την αντιµετώπισή του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσίασαν την έρευνα που εκπονήθηκε µε 
πρωτοβουλία της HOPEgenesis από το Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής 
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιά, µε θέµα: «∆ιερεύνηση των παραγόντων που 
δηµιουργούν το πρόβληµα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα», που υλοποιήθηκε 
χάρη στην υποστήριξη του Οµίλου Eurolife FFH µε σκοπό να αποτελέσει τη 
δυναµική µιας ολοκληρωµένης αντίληψης του προβλήµατος, ως εργαλείο για τη 
διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής δηµογραφικής πολιτικής.  

Επίσης, έγινε ενηµέρωση για  το Πρόγραµµα της HOPEgenesis  “Αναγέννηση”, το 
οποίο έχει στόχο την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας και την υποστήριξη του 
γηγενούς ελληνικού πληθυσµού στις, εθνικής σηµασίας, περιοχές των 
Αντικυθήρων, Γαύδου, Καστελλόριζου και ∆ιαποντίων Νήσων. To πρόγραµµα για 
το 2021 έχει τεθεί υπό την αιγίδα της ΑΕ Προέδρου της ∆ηµοκρατία 
κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 

Tην Πέµπτη 11 Μαρτίου 2021 η Stoiximan και η HOPEgenesis πραγµατοποίησαν το 
πρώτο διαδικτυακό οδοιπορικό µε συνοδοιπόρους τη δηµοσιογράφο ∆έσποινα 
Καµπούρη και ωφελούµενες µητέρες του προγράµµατος «Μικροί Ήρωες για την 
Ελλάδα». Το οδοιπορικό ήταν γεµάτο συγκίνηση µαζί µε στιγµές χαράς και 
ευγνωµοσύνης. Μητέρες από τους Φούρνους, τη Θύµαινα, την Αστυπάλαια και τη 
Σχοινούσα µοιράστηκαν τις δυσκολίες µε τις οποίες ήρθαν αντιµέτωπες πριν από την 
ένταξή τους στο πρόγραµµα και τα συναισθήµατά τους σήµερα, προτρέποντας και άλλες 
γυναίκες να συµµετέχουν, επισηµαίνοντας τα οφέλη και τα κίνητρα που προσφέρονται µε 
τη συνεχή και πολύτιµη υποστήριξη του προγράµµατος. Η εταιρεία Stoiximan αποτελεί 
συνοδοιπόρο και υποστηρικτή του προγράµµατος από την πρώτη στιγµή και οι "Μικροί 
ήρωες"  στάθηκαν αφορµή για ακόµα ένα «ταξίδι» γεµάτο ελπίδα και αγάπη µέσα από τις 
αληθινές ιστορίες ωφελούµενων µαµάδων του προγράµµατος. 

Ευχαριστούµε! 

Ένα διαφορετικό οnline οδοιπορικό της HOPEgenesis 

µε τη Stoiximan και τους «Μικρούς Ήρωες για την Ελλάδα»

 

Βράβευση της HOPEgenesis ως “Best Medical Birth

& Fertility Services- Greece” από την GHP News

H HOPEgenesis βραβεύτηκε ως “Best Medical Birth & Fertility Services-Greece” 
στα Ευρωπαϊκά  Βραβεία Κοινωνικής Μέριµνας 2021 που διοργανώθηκαν από 
την GHP News.

H GHP είναι µια παγκόσµια πλατφόρµα ανταλλαγής πληροφοριών της 
επιστηµονικής κοινότητας από διαφορετικούς χώρους χώρους για την υγεία του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος. H επιλογή  των νικητών πραγµατοποιείται από 
την κριτική επιτροπή  µετά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
του υποψήφιου οργανισµού, για έναν χρόνο. 

Kαλωσορίζουµε τον νέο συνεργάτη µας, Rise-club!

Η ΗΟPEgenesis εγκαινιάζει µια νέα 
συνεργασία µε τo Rise Club, µια 
πρωτοποριακή κοινότητα σύνδεσης 
και υποστήριξης µαµάδων. Το  Rise 
Club θα πραγµατοποιεί τις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις στα 
γ ρ α φ ε ί α  τ η ς  Η Ο P E g e n e s i s  
προκειµένου ν α  π α ρ έ χ ε ι  τ η  
δυνατότητα στις άνεργες µητέρες 
να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας 
αλλά και να αναβαθµίσουν και να 
αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους. 
Για το σκοπό αυτό, θα προσφέρει 
υπηρεσίες επαγγελµατικής συµβου- 
λευτικής (π.χ. σύνταξη CV), ψυχικής 
υγείας, προσωπικής ενδυνάµωσης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Καλή αρχή Rise Club!



Deloitte Foundation – ΗΟPEgenesis 

αποµακρυσµένη ιατρική παρακολούθηση 

Μια νέα πρωτοποριακή συνεργασία ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2021, µεταξύ του 
Deloitte Foundation, του κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος της Deloitte 
Ελλάδος και της HOPEgenesis. H συνεργασία αφορά στην προµήθεια συσκευών 
αποµακρυσµένης ιατρικής παρακολούθησης στις ωφελούµενες του 
προγράµµατος που διαµένουν στην Αστυπάλαια εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των 
εγκύων και των µωρών τους, µέσα από εξελιγµένες συσκευές bluetοοth και ειδικά 
διαµορφωµένης πλατφόρµας. 

Οι ωφελούµενες γυναίκες του προγράµµατος της HOPEgenesis, θα µπορούν να 
καταγράφουν µε απόλυτη ακρίβεια, τόσο τον καρδιακό παλµό του εµβρύου, όσο 
και την πίεση αλλά και τη γλυκόζη τους και να στέλνουν απευθείας τα 
αποτελέσµατα στον µαιευτήρα – γυναικολόγο που τις παρακολουθεί, προκειµένου 
να διαγνωστεί η εύρυθµη λειτουργία των ίδιων των εγκύων αλλά και των µωρών 
τους, ανά πάσα στιγµή. Επίσης, µέσα από την ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα θα 
µπορούν να διατηρούν το προσωπικό τους ιατρικό ψηφιακό αρχείο και να 
προγραµµατίζουν απευθείας τις επισκέψεις στον γιατρό τους. 

Σας ευχαριστούµε µέσα από την καρδιά µας!

1η γέννηση µέσω του προγράµµατος IVF της ΗΟPEgenesis 

Η ΗΟPEgenesis καλωσορίζει το 
πρώτο µωράκι που γεννήθηκε 
µ έ σ α  α π ό  τ ο  π ρ ό γ ρ α µ µ α  
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής 
(ΙVF) του οργανισµού. 

Το υγιές κοριτσάκι πήρε την πρώτη 
του ανάσα στο Μαιευτήριο Μητέρα  
µε τη συνεργασία του ∆ρ. Στέφανου 
Χανδακά και της οµάδας του. 

Είµαστε πολύ περήφανοι!

Χορηγία εις µνήµην Ζωής Βάρδα

Η οικογένεια Βάρδα προέβη σε µια 
χορηγία εις µνήµην της Ζωής 
Βάρδα που έδωσε σάρκα και οστά 
στο όνειρο µιας οικογένειας από 
τη Σίκινο, καλύπτοντας τα έξοδα  
της εγκυµοσύνης και του τοκετού 
και συγκεκριµένα το κόστος των 
εξετάσεων, του µαιευτηρίου 
καθώς και των µετακινήσεων από 
και προς τα ιατρικά κέντρα. 

Ευχαριστούµε πολύ!

∆ωρεά της εταιρείας ITF HELLAS S.A.

στη HOPEgenesis, για δεύτερη χρονιά

H  φ α ρ µ α κ ε υ τ ι κ ή  ε τ α ι ρ ε ί α  
Ι T F  HELLAS προχώρησε, για 
δεύτερη χρονιά, σε δωρεά προς 
τη ΗΟPEgenesis για την ενίσχυση 
του έργου της στην αντιµετώπιση 
της υπογεννητικότητας στην 
Ελλάδα. 

Ευχαριστούµε!

Συνεργασία του ανθρωπιστικού φορέα "Coeurs pour 

Tous Hellas - Καρδιές για Όλους"  µε τη HOPEgenesis

Μία πολύ ξεχωριστή συνεργασία ξεκίνησε µεταξύ της ΗOPEgenesis και του 
ανθρωπιστικού φορέα "Coeurs pour Tous Hellas - Καρδιές για Όλους",  
προσφέροντας δωρεάν στις ωφελούµενες γυναίκες του προγράµµατος, τη 
δυνατότητα να κάνουν έναν εξειδικευµένο υπέρηχο στην καρδιά του εµβρύου 
τους, προκειµένου να διερευνηθεί η καλή καρδιακή λειτουργία στα πλαίσια του 
προγεννητικού ελέγχου.  

Ο φορέας "Coeurs pour Tous Hellas - Καρδιές για Όλους", µε ανθρωπιστικό και µη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 2015 και σκοπός του είναι η οικονοµική 
ενίσχυση των άπορων ασθενών παιδιών µε καρδιοπάθεια. 
http://www.coeurspourtoushellas.gr

Ευχαριστούµε "Coeurs pour Tous Hellas - Καρδιές για Όλους"!

Attica group ανανέωση συνεργασίας 

µε τη HOPEgenesis για 4η συνεχή χρονιά 

Η Attica Group  για 4η συνεχόµενη 
χρονιά, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Εταιρικής Υπευθυνότητας «Με προορισµό 
εσάς» υποστηρίζει το έργο µας στη HOPE-
genesis, διαθέτοντας δωρεάν ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια. 

Ο ι  ω φ ε λ ο ύ µ ε ν ε ς  γ υ ν α ί κ ε ς  τ ο υ  
προγράµµατος και οι συνοδοί τους µπορούν 
να ταξιδέψουν, µε τα πλοία της Blue Star 
Ferries & Hellenic Seaways, από τα 
ακριτικά νησιά της Ελλάδας προς τα ιατρικά 
κέντρα, για να λάβουν την απαραίτητη 
ιατρική και ψυχολογική φροντίδα, 
προκειµένου να φέρουν στον κόσµο υγιή 
µωρά. 

Ευχαριστούµε Attica Group για την 
υποστήριξη!

Μια διαφορετική κοπή πίτας µε παράδοση στο σπίτι

Η HOPEgenesis επίλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να µοιραστεί την 
πρωτοχρονιάτική πίτα µε τους φίλους και συνεργάτες της. Τηρώντας τους 
κανόνες ∆ηµόσιας Υγείας και τους περιορισµούς εστίασης λόγω Covid-19, δεν 
πραγµατοποίησε την καθιερωµένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Η οµάδα της HOPEgenesis έστειλε σε συνεργάτες και φίλους τα κοµµάτια στον 
χώρο τους. Όλα αυτά µπόρεσαν να πραγµατοποιηθούν µε την πολύτιµη συµβολή 
του Fresh Patisserie που πρόσφερε τη βασιλόπιτα καθώς και την εξαιρετική 
συσκευασία και της Βoxify Logistics που έκανε τη διανοµή. Είκοσι ένα (21) 
φλουριά βρίσκονταν κρυµµένα στα κοµµάτια και έψαχναν να βρουν τους 
τυχερούς του 2021! 

Ευχαριστούµε θερµά τα καταστήµατα Serkos, Patseas, Ilias Lalaounis, 
Kessaris, Vourakis, Katramopoulos, Venetia Vildiridis, Ileana Makri 
και Aesthet για τη διάθεση των καταπληκτικών γουριών. Καλή χρονιά µε υγεία 
και δηµιουργία!

2021

Ντοκιµαντέρ The Guardian για την υπογεννητικότητα

Οµάδα της εφηµερίδας The Guardian µε τις δηµοσιογράφους Leah Green και 
Ekaterina Ochagavia γύρισαν ένα ντοκιµαντέρ µε θέµα την υπογεννητικότητα 
στην Eυρώπη. Για την Ελλάδα ταξίδεψαν µε την οµάδα της HOPEgenesis στους 
Λειψούς, την Πάτµο και τους Αρκιούς. 

Eίχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον ένα και µοναδικό µαθητή στους Αρκιούς, το 
νησί των 50 κατοίκων, να µιλήσουν µε τον ∆ήµαρχο και τις ωφελούµενες στους 
Λειψούς και να παρακολουθήσουν τα εγκαίνια του πρώτου και µοναδικού 
∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού στην Πάτµο. Είναι ένα οδοιπορικό στην Ελλάδα 
αποτύπωσης του προβλήµατος της υπογεννητικότητας και των επιπτώσεών του. 

To 1o µωρό της ΗΟPEgenesis για το 2021 

ήταν ένας «Μικρός ήρωας»!

Το πρώτο µωρό της HOPEgenesis για το 2021 ήρθε το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021. 

Με την πολύτιµη στήριξη της εταιρείας Stoiximan -µέσω του προγράµµατος ΕΚΕ της 
εταιρείας- ένα υγιέστατο αγοράκι. Ένας ακόµη «µικρός ήρωας» από την 
Αστυπάλαια είναι κοντά µας. 

Να µας ζήσει!



Rhodamine Red C

ευχαριστούµε!
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K PHOTOGRAPHY WHITE DOG FILMS

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 #FILOS2021

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 6.353 
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

6.353 
αναφορές
σε µεγάλα ειδησεογραφικά

    µέσα
Για να δείτε τις αναφορές πατήστε 

εδώ

Η µεγάλη επιτυχία που γνώρισε η καµπάνια #FILOS2020, ξεπερνώντας τους 2000 
υποστηρικτές, µάς δίνει το κίνητρο να συνεχίσουµε. Η υποστήριξή σας είναι ο 
κινητήριος µοχλός για τη «γέννηση» της ελπίδας και φέτος. Σας καλούµε λοιπόν να 
γίνετε #FILOS2021 ή να ανανεώσετε τη συνδροµή σας, προσφέροντας έτσι την 
πολύτιµη βοήθειά σας στο εγχείρηµά µας για την ανατροπή της υπογεννητικότητας.

ΓΙΝΕ#FILOS2021
πατώντας 

εδώ

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

HOPEgenesis #FILOS

#FILOS2021

XΡONIA ΠΟΛΛΑ EΛΛΑ∆Α!


