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Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βαδίζει προς δηµογραφικό αδιέξοδο, αφού το πρόσηµο των 
γεννήσεων σε σχέση µε τους θανάτους παρουσιάζεται αρνητικό. Το πρόβληµα της υπογεννητικότητας 
στην Ελλάδα, το οποίο επιδεινώθηκε το 2008, µετά την οικονοµική κρίση, τείνει να πάρει διαστάσεις 
επιδηµίας. 

Οι δείκτες της EUROSTAT αναφέρουν ότι το 2050 ο αριθµός των Ελλήνων θα είναι περίπου 
6 εκατοµµύρια. 

Η HOPEgenesis ελπίζει, βάζοντας ένα µικρό λιθαράκι, να ξεκινήσει µια διαδικασία, µια προσπάθεια 
µέσω της οποίας θα ανατραπεί σταδιακά το κλίµα της υπογεννητικότητας στη χώρα µας.  Aπώτερος 
στόχος είναι οι λειτουργίες της HOPEgenesis να δώσουν έναυσµα για να οργανωθεί µια εθνική 
καµπάνια που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήµατος. 
 

Και το όνοµα αυτού Μηνάς! Σε µια ιδιαίτερη τελετή βαπτίστηκε την 12η Μαΐου 2017 το πρώτο µωρό 
της HOPEgenesis από το νησί της Θύµαινας. Νονός του µικρού ήταν ο Πρόεδρος της HOPEgenesis 
Δρ. Στέφανος Χανδακάς που τον έφερε στη ζωή. Ευχή µας, ο µικρός Μηνάς να είναι ο πρώτος από 
τα δεκάδες παιδιά που θα ζωντανέψουν και πάλι κάθε γωνιά της Ελλάδας µε τις παιδικές φωνές 
τους.
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Με τον τρέχοντα ρυθµό, ο αριθµός των εγκύων που θα αναλάβουµε το 2017 θα φτάσει τις 30 µε 40 εγκυµονούσες!

Με το πρόγραµµα #FILOS2017 προσκαλούµε όλους εσάς να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και µαζί να στηρίξουµε 
τις γυναίκες που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές να φέρουν και πάλι ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.  
Μέχρι στιγµής έχουµε εγγράψει 385 Φίλους, οι οποίοι µε την εγγραφή και την οικονοµική τους συνεισφορά 
έχουν βοηθήσει στα µέγιστα στο έργο της HOPEgenesis.  Στόχος µέχρι το τέλος του 2017 είναι να φτάσουµε 
τους 1000 Φίλους. 
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Το πρόβληµα της υπογεννητικότητας εµφανίζεται 
εντονότερο σε αποµακρυσµένες περιοχές της 
Ελλάδας. Ακολουθούν ορισµένες περιοχές της 
Ελλάδας µε ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ γεννήσεις το 2015 
σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία ληξιαρχικών 
πράξεων.
Η HOPEgenesis συνειδητοποιώντας το πρόβληµα της 
υπογεννητικότητας στην Ελλάδα αποφάσισε να εντάξει στο 
πρόγραµµά της 27 αποµακρυσµένες νησιωτικές περιοχές. 
Στόχος µέχρι το τέλος του 2017 είναι να εισάγει 27 επιπλέον 
περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΣΚΥΡΟΣ ΑΝΑΦΗ ΑΜΟΡΓΟΣ
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ΚΙΜΩΛΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ ΣΙΚΙΝΟΣ
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Μέγα Δωρητές:

Η βοήθεια όλων είναι άκρως σηµαντική και σας ευχαριστούµε ιδιαιτέρως!

Mπορείτε να βρείτε όλους τους υποστηρικτές της HOPEgenesis

H δράση της HOPEgenesis προβάλλεται δυναµικά στα µέσα επικοινωνίας (Τηλεόραση, Τύπος, 
Ραδιόφωνο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) από το Νοέµβριο 2016 έως και σήµερα.  Συγκεκριµένα, 
έχουν γίνει 327 αναφορές για τη δράση της HOPEgenesis από µεγάλα ειδησειογραφικά µέσα.  
Η HOPEgenesis καταφέρνει µε προσεκτικά βήµατα να ενηµερώνει τους Έλληνες για τη δράση 
της και για το πρόβληµα της υπογεννητικότητας. 

327
αναφορές
σε TV, Press, Radio,
       Social Media
Για να δείτε τις αναφορές πατήστε εδώ

Matsuhisa Fashion Bites Capital Link

Υμηττού και Ερυθρού Σταυρού 5, 6ος όροφος, Γραφείο 6.6, Μαρούσι, ΤΚ. 15123, Τηλ. 210 6455353, Email: hope@hopegenesis.org

On the Edge of Photography

Ευχαριστούµε όλους τους εθελοντές και φίλους της HOPEgenesis 
για την πολύτιµη βοήθειά τους στη συνέχιση του έργου µας.

Καλό Καλοκαίρι

Ακολουθήστε µας και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο:

       Facebook: /hopegenesis.org                                     Instagram: /hopegenesisorg         Twitter: /hopegenesisorg

εδώ

Μπορείτε να δείτε όλες τις 27 περιοχες δρασης της HOPEgenesis

εδώ
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Έχοντας ξεπεράσει τις προσδοκίες της για το 2017, 
η HOPEgenesis βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
εγκαινιάσει το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο - Newsletter. 
Μέσω αυτού παρέχονται ενηµερωτικές πληροφορίες 
σε όλους τους υποστηρικτές της HOPEgenesis για 
τα τελευταία της νέα, ενώ παράλληλα προσφέρεται 
και ένας απολογισµός των δράσεών της.

ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΤΗΣ HOPEgenesis

Ήδη η δράση της HOPEgenesis έχει συµβάλλει σε οκτώ «θαύµατα», µε τη γέννηση 
του πρώτου παιδιού από το ακριτικό νησί της Θύµαινας την 1η Δεκεµβρίου 2016 και 
επτά ακόµη παιδιών από τους Φούρνους, την Αλόννησο και τους Λειψούς το 2017. 
Το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της HOPEgenesis είναι έντονο, µε αποτέλεσµα ο 
οργανισµός µας να έχει δεχτεί να στηρίξει µέχρι στιγµής 21 νέες περιπτώσεις 
επωφελούµενων γυναικών από διάφορα νησιά της πατρίδας µας. Αυτό µας καθιστά 
ιδιαίτερα χαρούµενους καθώς η πρόβλεψη επωφελούµενων που είχαµε θέσει για 
ολόκληρο το 2017 ήταν 10!
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