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Τhank Υou!

Έχουµε φτάσει στο Πάσχα του 2022 και είµαστε χαρούµενοι που τα µωρά που έχουν 
γεννηθεί από το πρόγραµµα της HOPEgenesis φθάνουν τα 448, ενώ αναµένονται να 
γεννηθούν άλλα 64 από αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας, αποµονωµένα 
ηπειρωτικά χωριά και ακριτικά νησιά, που παρουσίαζαν ελάχιστες ή µηδενικές 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 64 448
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448
ΜΩΡΑ

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 µπορείς να δεις αυτό το email;

γεννήσεις πριν το πρόγραµµα.



έχουν γεννηθεί

αναµένονται

µέχρι σήµερα πάνω από

ΙΑΤΡΙΚΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

448 ΜΩΡΑ

συνολικά

512 ΜΩΡΑ

συνεργαζόµενα

κέντρα
σε

64 ΜΩΡΑ

25

500

15 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
σε όλη την Ελλάδα

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

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

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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Το Κέντρο Αειφορίας CSE, υλοποίησε µελέτη για το κοινωνικό αποτύπωµα της δράσης 
της HOPEgenesis, χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία του Social Return on Investment 
(SROI). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, κάθε ένα ευρώ επένδυσης ισοδυναµεί µε 5,69 Ευρώ 

Η συγκεκριµένη µεθοδολογία, αποτελεί διεθνές πρότυπο για τη µέτρηση του 
κοινωνικού αποτυπώµατος καθώς και για το κατά πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιεί 
µια εταιρεία το κεφάλαιο και τους πόρους της για να δηµιουργήσει αξία για την 
κοινωνία, αξιολογώντας τη γενική πρόοδο του έργου, όσο και τις οικονοµικές και 

Το ποσό της συνολικής επένδυσης για το πρόγραµµα της HOPEgenesis για το 2021 
ισοδυναµεί µε δηµιουργία συνολικής κοινωνικής αξίας ύψους 2,66 εκ. ευρώ (!!!) µε 

Επιπλέον, η HOPEgenesis συνέβαλε στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών και πιο συγκεκριµένα στο στόχο 3: «διασφαλίζοντας µια ζωή µε 
υγεία και προάγοντας την ευηµερία για όλους, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και 
της οικονοµικής κατάστασης», όπως επίσης και το στόχο 11: «διασφαλίζοντας την 
πρόσβαση όλων σε επαρκείς, ασφαλείς βασικές υπηρεσίες όπως οι µαιευτικές 

Για να διαβάσετε την µελέτη µπορείτε να πατήσετε εδώ

Ωφελούµενες & Μωρά

Το Kοινωνικό Aποτύπωµα
 της HOPEgenesis

προστιθέµενη αξία στην οικονοµία και κοινωνία!

σηµαντικά επιπρόσθετα κοινωνικό-οικονοµικά οφέλη.

ιατρικές παροχές».

κοινωνικές επιπτώσεις του. 

Σε συνέχεια της επιστηµονικής έρευνας, κατ’ ανάθεση στον Επίκουρο Καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς κ. Παναγιώτη Ξένο, µε θέµα: «Τεκνοποιία και Μητρότητα 
στην Ελλάδα σήµερα: Στάσεις, αντιλήψεις, ανάγκες», η HOPEgenesis µε την Lidl 
Ελλάς προχωράνε σε πανελλήνια καµπάνια ενηµέρωσης «Εµείς οι γυναίκες…», υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η καµπάνια 
εστιάζει στην παρουσίαση έξι γυναικών, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
επαγγελµατικούς τοµείς και συνδυάζουν καριέρα, οικογένεια και κοινωνική παρουσία. 
Η κάθε γυναίκα αφηγείται µία ξεχωριστή ιστορία, όµως όλες µαζί δίνουν ένα µήνυµα:

Μπορείτε να δείτε τα δηµοσιευµένα βίντεο εδώ

«Εµείς οι γυναίκες…»

«Mπορούµε Καριέρα και Οικογένεια µαζί!»

Πανελλήνια καµπάνια ενηµέρωσης 
από την HOPEgenesis & την
Lidl Ελλάς! 

Κάθε 1€ ισοδυναµεί µε 5,69€
προστιθέµενη αξία! 



Σε νέα έρευνα σχετικά µε το φαινόµενο της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα 
προχώρησε η HOPEgenesis, αυτή τη φορά σε συνεργασία µε το Εργαστήριο 
Μάρκετινγκ του τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τη βοήθεια της Eurolife FFH. Στόχος της έρευνας
αυτής είναι να εντοπίσει και να καταγράψει τάσεις και συµπεριφορές της ελληνικής 
οικογένειας, ως προς το ενδεχόµενο απόκτησης ενός ή περισσότερων παιδιών, 
αναλύοντας ταυτόχρονα το πρόβληµα σε πολλαπλά επίπεδα. Η µεθοδολογία της 
έρευνας στηρίχθηκε στην παρατήρηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, µέσα 
από τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων, focus group και τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Ο σκοπός της ποιοτικής 
µεθοδολογίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και τις στάσεις διαφορετικών κοινών 
που συνδέονται άµεσα µε το προς έρευνα θέµα, ενώ της ποσοτικής καταγραφής 
είναι να συλλέξει δεδοµένα για την πληρέστερη κατανόηση του φαινοµένου της 

Η HOPEgenesis έλαβε πιστοποίηση ESG (Environmental, Social and Governance) 
από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) µέσω του προγράµµατος ESG Impact & Investing 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη σηµασία της ενσωµάτωσης κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης στην 

Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσµια προτεραιότητα που κινητοποιεί τις 
κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση 
νέων πρακτικών, που µπορούν να επηρεάσουν θετικά την ικανότητα των 
εργαζοµένων να παράγουν αξία µακροπρόθεσµα. Το εξειδικευµένο πρόγραµµα 
πιστοποίησης από τον διεθνή οργανισµό CPD (Continuing Professional Develop-
ment) διεξάχθηκε από το Κέντρο Αειφορίας (Center of Sustainability and Excel-
lence), µε 15ετή διεθνή εµπειρία στο χώρο και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο 2021.

Την Κάσο επισκέφτηκαν µε την κανονιοφόρο (Κ/Φ) «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», στις 29 
Ιανουαρίου η HOPEgenesis και η Eurolife FFH και η MIYA του Πολεµικού 
Ναυτικού, σε ένα οδοιπορικό ενηµέρωσης των κατοίκων του νησιού για την 
υποστήριξη που µπορούν να προσφέρουν στις οικογένειες που θέλουν να φέρουν 
στον κόσµο παιδιά. Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού, επισκέφτηκαν τον χώρο που 
θα φιλοξενήσει τον δηµοτικό παιδικό σταθµό του νησιού, ένα έργο της HOPEgene-
sis σε συνεργασία µε την Eurolife FFH, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία 
κατασκευής και αναµένεται να παραδοθεί µέσα στο 2022. Παράλληλα, οι κάτοικοι 
του νησιού, ενηµερώθηκαν για τις υπηρεσίες εξωσωµατικής γονιµοποίησης που 
παρέχει η HOPEgenesis µε τη στήριξη της Μονάδας Ιατρικής Υποβοηθούµενης 

Οδοιπορικό στο νησί της Κάσου

«Παρατηρητήριο
για την Υπογεννητικότητα»

HOPEgenesis NPO is ESG Αccredited

Αναπαραγωγής του Πολεµικού Ναυτικού.

εταιρική στρατηγική. 

υπογεννητικότητας.

Το 2018 ξεκίνησε η σύµπραξη της HOPEgenesis µε τον Όµιλο Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη, ένας από τους πρώτους χορηγούς που ενστερνίστηκαν το όραµά µας για 
την ανατροπή της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, µε την υιοθεσία του νησιού της 

Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
& HOPEgenesis

Αλοννήσου. Από τότε µέχρι τώρα συνεχίζουµε µαζί!

Η έρευνα “Υπογεννητικότητα και γνώσεις αναπαραγωγικής υγείας και γονιµότητας 
στην Ελλάδα» δηµοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό Upsala Journal of 

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από την Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε 
συνεργασία µε την HOPEgenesis, µε επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Λίνα 
Μιχαλά και τη συµµετοχή του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, 

Έρευνα της HOPEgenesis & του ΕΚΠΑ
στο Upsala Journal of Medical Sciences.

∆ιαβάστε το άρθρο εδώ

Medical Sciences.

Παναγιώτη Ξένου.

Ένα πολλά υποσχόµενο Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 
2022, µεταξύ της HOPEgenesis, της ΚΕ∆Ε (Κεντρική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων 
Ελλάδος) και της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης). Με τη σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού φορέα, ακαδηµαϊκών και 
της Κοινωνίας των Πολιτών, προχωράµε µαζί, στη διαµόρφωση ενός πλαισίου 
κοινών ενεργειών που αφορούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση 
καινοτόµων δράσεων για την αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη 
της οικογένειας στην Ελλάδα. Σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η 
προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο µέσω της συµµετοχής σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά και 
ολοκληρωµένα σχέδια παρέµβασης και έργων (πιλοτική εφαρµογή και ανάδειξη 
καλών πρακτικών) για την επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν την 

Μνηµόνιο Συνεργασίας
µε την ΚΕ∆Ε και την ΕΕΤΑΑ

αντιµετώπιση του προβλήµατος της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Από την HOPEgenesis, το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών & την
Eurolife FFH.

Μια σπουδαία συνεργασία
συνεχίζεται.

Οδοιπορικό στο νησί της Κάσου από την
HOPEgenesis & την Eurolife FFH µε το
Πολεµικό Ναυτικό.



Η εταιρία Vidavo, µε εµπειρία είκοσι ετών σε εφαρµογές τηλεϊατρικής και αρκετά 
βραβεία καινοτοµίας, στηρίζει το έργο της HOPEgenesis και συνδράµει στην υγεία 
και την ασφάλεια των εγκύων γυναικών και των µωρών τους του προγράµµατός µας 
που ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές µε τη δηµιουργία µιας έξυπνης πλατφόρµας 
-τη µοναδική στην Ελλάδα µε πιστοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Η καινοτοµία και οι δυνατότητες της πλατφόρµας αυτής αλλά και η παροχή της 
δωρεάν χρήσης της, επιτρέπει στην HOPEgenesis να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
πορείας των γυναικών και των εµβρύων τους, µέσω ιατρικών συσκευών µε 
σύστηµα Bluetooth. Με αυτόν τον τρόπο, η ιατρική οµάδα είναι πάντα ενήµερη για τις 
σηµαντικές ιατρικές µετρήσεις της κάθε εγκύου κι ας βρίσκεται χιλιόµετρα µακριά, 
ενώ η γυναίκα νιώθει την ασφάλεια που θα είχε αν επισκεπτόταν τον γυναικολόγο 

Οι περιοχές που εφαρµόζεται ήδη το πρόγραµµα είναι τα νησιά: Άγιος Ευστράτιος, 
Κάσος, Καστελλόριζο, Πάτµος, Αστυπάλαια, Πάτµος, Κουφονήσια, Φούρνοι και

Vidavo & HOPEgenesis,
µαζί στη στήριξη των εγκύων γυναικών

Ο οργανισµός THI Canada ανανέωσε τη συνεργασία µε την HOPEgenesis που 
ξεκίνησε το 2021 µε την προσθήκη της υιοθεσίας του νησιού της Φολεγάνδρου, 
προσφέροντας δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες τοκετού. Είµαστε ευγνώµονες που ο 
οργανισµός THI Canada, είναι αρωγός στην προσπάθειά µας να ξαναγεµίσουν τα 

Για 5η συνεχόµενη χρονιά, οι ωφελούµενες γυναίκες του προγράµµατός µας καθώς 
και οι συνοδοί τους, µπορούν να ταξιδέψουν µε ασφάλεια, µε τα πλοία της Blue Star 
Ferries από τα ακριτικά νησιά της Ελλάδας προς τα ιατρικά κέντρα, για να λάβουν 
την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική φροντίδα δωρεάν. Ευχαριστούµε θερµά την 
Attica Group για τη διάθεση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και την υποστήριξη στον 

Η Blue Star Ferries συνεχίζει
να στηρίζει τα ακριτικά νησιά

ITF Hellas: Η συνεργασία
συνεχίζεται!

Από το 2020, η ITF Hellas συνδράµει στο έργο της HOPEgenesis. Το 2022 µας 
βρίσκει ξανά ενωµένους για την υποστήριξη περισσότερων νέων ζευγαριών.

αγώνα για την υπογεννητικότητα της χώρας µας!

ΤΗΙ CANADA
συνοδοιπόροι &  το 2022! 

ακριτικά νησιά από παιδικά χαµόγελα!

Τα µωράκια που ήρθαν στον κόσµο µέσω της πολύτιµης στήριξης της εταιρείας 
Stoiximan έφτασαν τα 50! Έχοντας συµπληρώσει 5 έτη συνεργασίας, η HOPEgene-
sis και η Stoiximan συνεχίζουν έµπρακτα το έργο τους στα νησιά: Αγαθονήσι, 
Αρκιοί, Αστυπάλαια, Θύµαινα, Καστός, Κάλαµος, Ελαφόνησος, Φούρνοι,

50 µικροί ήρωες
από την Stoiximan!

Περισσότερα µάθετε εδώ

Αίθουσα αναψυχής
για τα παιδιά του ∆ήµου Αγράφων

Η Παλαιοκατούνα στο ∆ήµο Αγράφων διαθέτει πλέον τη δική της αίθουσα 
αναψυχής για τα παιδιά και τα χαµόγελά τους αποτελούν τη µεγαλύτερη µας 
ανταµοιβή. Ευχαριστούµε από καρδιάς την εταιρεία Eurolife FFH για την άµεση 
ανταπόκριση τους στο αίτηµα του ∆ηµάρχου Αγράφων, κ. Καρδαµπίκη.

50
ΜΩΡΑ

Vidavo & HOPEgenesis, µαζί στη
στήριξη των εγκύων γυναικών
ακριτικών περιοχών µέσω
αποµακρυσµένης ιατρικής. 

της.

Σχοινούσα.

Σχοινούσα και Ψέριµος µέσα από το πρόγραµµα Μικροί Ήρωες.



Eυχαριστούµε

Rhodamine Red C

K PHOTOGRAPHY WHITE DOG FILMS

Στον δρόμο για ένα
καλύτερο αύριο



Η δράση µας συνεχίζεται δυναµικά κι αµείωτα. Αυτό, εξάλλου, γίνεται εµφανές από την 
σταθερά αυξανόµενη προβολή του έργου µας στα µέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, 
τύπος, ραδιόφωνο, social media). Έχουµε φτάσει  τα 8.378 media mentions στα 
µεγάλα ειδησεογραφικά µέσα! Στόχος µας είναι η παρουσίαση του προγράµµατός µας 
κι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση φορέων, προτείνοντας λύσεις για το µείζον πρόβληµα 

Media Mentions

Σ ο λ ω μ ο ύ  4 - 6  Σ τ ρ α τ ή γ η ,  1 5 4  5 1  Ν .  Ψ υ χ ι κ ο ,  Τ η λ .  2 1 6 9 0 0 2 0 8 8 ,  Ε m a i l :  h o p e @ h o p e g e n e s i s . o r g

λουθήστε µας και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο:

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

ΓΙΝΕ #FILOS2022

Καλό Πάσχα!
2022

8.378
αναφορές
σε µεγάλα ειδησεογραφικά

µέσα
Για να δείτε τις αναφορές πατήστ

εδώ
ε

της υπογεννητικότητας που αντιµετωπίζει η χώρα µας.

Η µεγάλη επιτυχία που γνώρισε η καµπάνια #FILOS, ξεπερνώντας τους 2000 
υποστηρικτές, µας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουµε. Η υποστήριξή σας είναι ο 
κινητήριος µοχλός για την «γέννηση» της ελπίδας και φέτος. Σας καλούµε, λοιπόν, να 
γίνετε #FILOS2022 ή να ανανεώσετε την συνδροµή σας, προσφέροντας έτσι την 
πολύτιµη βοήθειά σας στο εγχείρηµά µας για την ανατροπή της υπογεννητικότητας. 

ΓΙΝΕ #FILOS2022

Μπορείτε να γίνετε #FILOS2022 εδώ


