Απολογισμός δράσεων 2020
Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου”
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4.

Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

Εισαγωγή
Περιγραφή:
Το 2020 το Ίδρυμα υλοποίησε τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό

Για δεύτερη συνεχή χρονιά υποστηρίξαμε τις παιδικές

σε όλους τους στρατηγικούς άξονες του (κοινωνία, αγροτική

κατασκηνώσεις που υπάγονται στη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας για

ανάπτυξη, πολιτισμός και περιβάλλον). Εξαιτίας της πανδημίας

παιδιά με οικονομικές δυσκολίες.

όμως έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική βελτίωση των
υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρακάτω ακολουθεί

5.

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών Καλαμάτας

ο συνολικός απολογισμός ανά τομέα δραστηριοποίησης:
Περιγραφή:
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Α.Κοινωνική
Υποστήριξη και
Ανάπτυξη

Μέσα στο 2020 έχουμε στο σύνολο 83 παιδιά όπου
παρακολουθούν τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.

1. Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Από

Το 2020 συνεχίστηκε η στήριξη προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για
λειτουργία

των

θερινών

κατασκηνώσεών

της.

Στις

κατασκηνώσεις συμμετέχουν παιδιά με βάση οικονομικά κριτήρια.
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών
Καλαμάτας

αρχή

της

λειτουργίας

του

Κέντρου

έχουν

παρακολουθήσει/παρακολουθούν 179 παιδιά (105 αγόρια και

Περιγραφή:
την

την

Κάθε χρόνο φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις περί τα 1000
παιδιά και νέοι.

74 κορίτσια).
Από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου το 80 γονείς έχουν
παρακολουθήσει/παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης
(αγγλικά, υπολογιστές κλπ.). Παράλληλα, 36 άτομα έχουν βρει
εργασία εκ των οποίων 24 τη διατηρούν μέχρι σήμερα
(ποσοστό 67%). Μέσα στον χρόνο συνεχίστηκε η ατομική
συμβουλευτική γονέων από Κοινωνική Λειτουργό για 11

2. Μητρόπολη Μεσσηνίας – Γενικό φιλόπτωχο Ταμείο
Περιγραφή:
Δεν Στάλθηκε Σχετικό Αίτημα
3. Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Περιγραφή:
Συνεχίστηκε για μία ακόμα χρονιά η υποστήριξη των υποτροφιών
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της Μητρόπολης Μεσσηνίας για αριστούχους με οικονομικά
κριτήρια. Καλύφθηκαν 4 υποτροφίες μέσα στο 2020.

εξυπηρετούμενους.

8.

Σχολεία Μεσσηνίας – Εξοπλισμοί Σχολείων

Περιγραφή:
6. Πρόγραμμα Ένταξης Νέων Προσφύγων

Το 2020 εξαιτίας των lock down και της τηλεκπαίδευσης
τα σχολεία που μας ζήτησαν και έλαβαν χρηματική βοήθεια

Περιγραφή:

ήταν μόλις δύο, Το 1Ο Γυμνάσιο Μεσσήνης και το Γυμνάσιο

Το πρόγραμμα Stepping Stone έχει σχεδιαστεί από την ΜΕΤΑδραση

Διαβολιτσίου.

και το ΙΚΒΚΚ και υλοποιείται από την ΜΕΤΑδραση με την
υποστήριξη του Ιδρύματος. Το Stepping Stone στοχεύει στο να

9. Υποστήριξη Δράσης ΣΥΦΑΜΕΑ Καλαμάτας

παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ενσωμάτωση του
πληθυσμού νέων προσφύγων που επιθυμεί να παραμείνει στην
Ελλάδα,
Πρόγραμμα ένταξης νέων προσφύγων

παρέχοντας

βασική

εκπαίδευση,

υποστήριξη

και

εκπαιδευτικού χαρακτήρα εργασιακή απασχόληση. Το ΙΚΒΚΚ
συμμετέχει ενεργά στην εξεύρεση πρακτικών αλλά και στην
εξεύρεση πόρων για τη λειτουργία του προγράμματος. Για το 2020
σημειώθηκαν

θετικά

αποτελέσματα

στην

πρόοδο

των

επωφελούμενων παρόλο τις δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της
πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα 1179 νέοι πρόσφυγες προσέγγισαν
το πρόγραμμα και από αυτούς οι 513 παρακολούθησαν το μάθημα
της ελληνικής γλώσσας. Επίσης με τους 338 πραγματοποιήθηκαν
ραντεβού επαγγελματικής συμβουλευτικής και 67 άτομα βρήκαν
εργασία μέσα στο 2020.
7. Κοινωνικοί Σύλλογοι, Σωματεία Αθήνας & Μεσσηνίας

Περιγραφή:
Το ΣΥΦΑΜΕΑ είναι ένας από τους πιο ενεργούς συλλόγους
υποστήριξης ΑΜΕΑ στη Μεσσηνία. Οι δράσεις του αφορούν
κυρίως

αποκατάσταση

αλλά

και

δικτύωση

και

αλληλοϋποστήριξη ΑΜΕΑ. Για 6η συνεχή χρονιά, ο
Σύλλογος Φίλων ΑμεΑ (ΣΥΦΑΜΕΑ) ξεκίνησε πρόγραμμα
Απογευματινών

Ομάδων

Δημιουργικής

Απασχόλησης

Ατόμων με Αναπηρία. Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν
περισσότερα από 25 παιδιά. Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη
και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στήριξε τις δράσεις του
Συλλόγου

με

την

κάλυψη

του

κόστους

ενός

εργοθεραπευτή.
10.

Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου

–

Αξιολόγηση

Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων
Περιγραφή:
Μέσα στο 2020 έξι σύλλογοι και σωματεία όπως η Πρωτοβουλία
για το Παιδί, Παν. Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, η
Ηλιακτίδα, έλαβαν μικρές χρηματοδοτήσεις με τη μορφή εράνου

Περιγραφή:
Η

δωρεά

αφορούσε

την

οικονομική

στήριξη

του

Πανεπιστημίου προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα
όσον αφορά τη λειτουργία των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Η
χορηγία πραγματοποιήθηκε για 3 συνεχή χρονιά και η
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χρηματοδότηση ολοκληρώθηκε.

11.

12.

Σημεία Στήριξης

Υποτροφίες στη μνήμη Π. Φωτέα

Περιγραφή:
Ο Δήμος Καλαμάτας με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα
χορήγησε πέντε υποτροφίες σε Μεσσήνιους φοιτητές. Οι
υποτροφίες ΙΚΒΚΚ εις μνήμη Π. Φωτέα δίνονται κάθε χρόνο με
βάση κριτήρια αριστείας και οικονομικά σε νεοεισαχθέντες και
συνεχίζεται με βάση τις επιδόσεις τους για τέσσερα έτη
13.

Dog’s Voice

Περιγραφή:
Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα

Εξαιτίας της πανδημίας αναβλήθηκαν οι δράσεις για το 2020 και

Περιγραφή:
Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι αφενός, η

τα εν λόγο έξοδα αφορούν το 2019.

στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου
αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και
αφετέρου

η

ενδυνάμωση

των

δομών

των

ανωτέρω

14.

Anatolia College

οργανώσεων. Το Ίδρυμα στήριξε τη θεματική ενότητα με τίτλο
« Υποστήριξη Δράσεων για το παιδί – Παιδί και Υγεία»
χρηματοδοτώντας 3 προγράμματα με το ποσό των 5000€

Περιγραφή:
Το ίδρυμα υποστήριξε τις προσπάθειες του κολλεγίου για
ανέγερση του νέου Anatolia Elementary Learning Compex, και

έκαστος.

συγκεκριμένα τη κάλυψη του κόστους εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα χρηματοδοτήσαμε τις δομές:
Μέριμνα: Σκοπός του προγράμματος ήταν η λειτουργία
Τηλεφωνικής

Γραμμής

για

ψυχολογική

υποστήριξη

15.

Convergences

οικογενειών με παιδί με μικρό προσδόκιμο ζωής.
Openus: Σκοπός του προγράμματος ήταν να τρέξει πρόγραμμα
εκπαίδευσης παιδιών με δεξιότητες για οικοδόμηση της

Περιγραφή:
Αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας.

ψυχικής τους ανθεκτικότητας.
ΖΩΕΣ: Ενώ σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η

16.

ΕΛΕΠΑΠ Δυτικής Ελλάδος

ανάπτυξη επαφής και φιλικών δεσμών μεταξύ παιδιών που
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νοσούν με καρκίνο και εκπαιδευμένους σκύλους.

Περιγραφή:

ανέλαβε να επισκευάσει τη παιδική χαρά που βρίσκεται στη
Το Ίδρυμα αναλογιζόμενο τη διαχρονική προσφορά της ΕΛΕΠΑΠ
στην Ελληνική Κοινωνία ανέλαβε να υποστήριξη τη δομή του
Αγρινίου που καλύπτει παιδιά Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Πιο συγκεκριμένα η ΕΛΕΠΑΠ παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης
αποκατάστασης σε παιδιά με αναπηρίες με κοινωνικοοικονομικά
Η Μαργαρίτα

κριτήρια.
17.

Aurora

Περιγραφή:
Η οργάνωση Aurora ασχολείται με τη βελτίωση της φροντίδας που
παρέχεται σε ασθενείς με λευχαιμία καθώς επίσης και να παρέχει
υποστήριξη στις οικογένειες τους. Η παροχή στέγης σε οικογένειες
με χαμηλά εισοδήματα κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου
είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες που προσφέρουν.

Κεντρική Πλατεία του χωριού, σύμφωνα πάντα με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.
20.

Περιγραφή:
Μέσα στο ίδιο έτος το Ίδρυμα ανέλαβε

Δήμος Τριφυλίας – Υποτροφίες

Περιγραφή:
Η χρηματική υποστήριξη αφορούσε την παροχή υποτροφίας στους
4 αριστεύσαντες μαθητές των πανελληνίων από τα λύκεια των
Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας και ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας. Πιο
συγκεκριμένα δόθηκαν 1.000€ έκαστος.
19.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κορυφάσιου

Περιγραφή:
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Ύστερα από αίτημα του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου το Ίδρυμα

δύο φορές να

επισκευάσει και να συντηρήσει το πλωτό περιπολικό σκάφος
ΠΛΣ 143 όπου συμμετέχει σε αποστολές έρευνας και
διάσωσης.
21.

Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Περιγραφή:
Μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από δωρεές
προς το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Πιο συγκεκριμένα:
•

18.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αγοράστηκαν

7.692τμχ

μάσκες

ffp2

για

αντιμετώπιση της πανδημίας
•

Δόθηκαν 11.000τμχ μάσκες ffp2 για αντιμετώπιση

της πανδημίας από δωρεά συνεργατών της CostaMare, και
συγκεκριμένα από τον Zhou Yi.
22.

Δεσμός

Περιγραφή:
Επιθυμία της οικογένειας Παπαλεξόπουλου ήταν οι δωρεές
Εις Μνήμη Θ. Παπαλεξόπουλου να γίνουν προς τον Μη
Κερδοσκοπικό Οργανισμό Δεσμός. Έργο του δεσμού είναι να
δημιουργεί βιώσιμα δίκτυα ανάμεσα σε όσους θέλουν να
βοηθήσουν

23.

ΕΛΙΑΜΕΠ

(Ελληνικό

Ίδρυμα

Ευρωπαϊκής

&

Εξωτερικής Πολιτικής)
Περιγραφή:
Η χρηματική υποστήριξη του ιδρύματος αφορούσε τη λειτουργία
ενός προγράμματος μελέτης της Τουρκίας του Ερντογάν. Στόχος η
συγκέντρωση ερευνητών από όλο τον κόσμο για τη μελέτη της
Πολιτικής, Κοινωνικής, Οικονομικής και Εξωτερικής πολιτικής της
Τουρκίας.
24.

Τριανταφυλλάκη Κατερίνα – Κάλυψη Προσωπικών

Ιατρικών Αναγκών

27.

Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων

Περιγραφή:
Η χρηματική υποστήριξη αφορούσε το μισθοδοτικό κόστος
για τη διατήρηση της θέσεως της γραμματείας αλλά και κατ
επέκταση

της

Πανελλήνιας

Ένωσης

Συνταξιούχων

Πλοιάρχων.
28.

Στέγη Θηλέων “ο Άγιος Αλέξανδρος”

Περιγραφή:
Το συγκεκριμένο ίδρυμα λειτουργεί στη περιοχή του
παλαιού Φαλήρου και παρέχει στέγη και στήριξη σε

Περιγραφή:
Η χρηματική υποστήριξη αφορούσε στήριξη εράνου της Κατερίνας,

ανήλικες. Με τη συγκεκριμένη δωρεά στηρίξαμε το ευρύτερο
κοινωνικό τους έργο.

κόρης του κυρίου Τριανταφυλλάκη και της κυρίας Πρεζεράκου από
την Καλαμάτα προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση και θεραπεία

29.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσσήνης

που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ.
Περιγραφή:
25.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Ίδρυμα επιχορήγησε για τις γιορτές των Χριστουγέννων
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης για την

Περιγραφή:

αγορά γευμάτων προς τις συμμετέχουσες οικογένειες

Η χρηματική βοήθεια προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
αφορούσε την διοργάνωση του 4ου Συνεδρίου Ανάπτυξης &

30.

Ελληνική Πρεσβεία Ουάσιγκτον

Οικονομίας που θα διεξάγονταν στην Καλαμάτα.
Περιγραφή:
26.
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Εστία

Αφορά τη μελέτη και επισκευή ενός παλαιού κτιρίου όπου

Περιγραφή:

περιήλθε στα χέρια της Ελληνικής Πρεσβείας και στόχος

Η Εστία είναι σύλλογος για άτομα με ειδικές ανάγκες. Όπως κάθε

ήταν να ανακαινιστεί ώστε να λειτουργεί ως κατοικία του

χρόνο αγοράστηκαν γούρια για το νέο έτος με σκοπό την

Έλληνα Πρέσβη αλλά και να μπορεί να φιλοξενεί

υποστήριξη του Συλλόγου.

εκδηλώσεις.

34.

Συν – Ένωσις

Περιγραφή:
31.

ΟΧΙ Foundation

Μεγάλο τμήμα των δωρεών που πραγματοποιήθηκαν εντός του
2020 αφορούσε την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα. Με

Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα

Περιγραφή:

τη

συγκεκριμένη

δωρεά

αγοράστηκαν

νοσοκομειακοί

Κάθε χρόνο το «The OXI DAY FOUNDATION» απονέμει χρηματικά

αναπνευστήρες προκειμένου να ενισχυθεί το Εθνικό σύστημα

βραβεία σε ανθρώπους που συνείσφεραν στη προστασία της

Δημόσιας Υγείας.

Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Για το 2020 τα τιμώμενα
πρόσωπα προέρχονται από τον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα

35.

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

της πρώτης γραμμής αντιμετώπισης του covid – 19.
Περιγραφή:
32.

Συν – Ένωσις

Μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
πραγματοποιήθηκε ακόμα μία δωρεά για την ενίσχυση του

Περιγραφή:

Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Υγείας. Πιο συγκεκριμένα

Η χρηματική βοήθεια προς την ένωση αφορούσε την εκπλήρωσή

αγοράστηκαν 2 αναπνευστήρες εντατικής θεραπείας.

των σκοπών του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

36.

33.

Περιγραφή:

Συν – Ένωσις

Συν – Ένωσις

Μία ακόμα συνεργασία με τη Συν – Ένωσης για την
Περιγραφή:

αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν η αγορά μεγάλης ποσότητας

Η συγκεκριμένη χρηματική βοήθεια αφορούσε την υποστήριξη του

μασκών και παράδοση της στο Γενικό Νοσοκομείο του

Ελληνικού Λιμενικού Σώματος με την αγορά 10 ταχύπλοων

Ευαγγελισμού.

περιπολικών σκαφών Rafnar. Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής
από την Συν Ένωσις η δωρεά του ιδρύματος κάλυψε τις ανάγκες

37.

του Λιμεναρχείου της Καλύμνου.

Περιγραφή:
Μέσο

Καρκινάκι
της

εταιρείας

Active

Media

πραγματοποιήθηκε

δημοπρασία αγάπης στη Costa Navarino και τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο σωματείο Καρκινάκι, όπου
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ασχολείται με τον παιδικό καρκίνο.

38.

Saint Catherine Foundation

Προς το Πανεπιστήμιο το Ίδρυμα πραγματοποίησε δύο δωρεές
προκειμένου να ενισχύσει το πρόγραμμα «Επιδημιολογική

Περιγραφή:

Μελέτη για covid – 19». Πιο συγκεκριμένα αγοράστηκε ένας

Για ακόμα μία χρόνιά το Ίδρυμα υποστήριξε το έργο του

καταψύκτης και μια συσκευή αυτοματοποιημένης εκχύλισης

συγκεκριμένου ιδρύματος.

γενετικού υλικού.

39.

43.

Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Περιγραφή:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή:

Ένα νοσοκομείο που υποστηρίχτηκε επίσης για την αντιμετώπιση

Η δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Πειραιώς γίνεται με τη μορφή

της

χορηγίας δύο υποτροφιών για το τμήμα «Χρηματοοικονομικής

πανδημίας

ήταν

και

ο

Ευαγγελισμός.

Παραδόθηκαν

περισσότερες από 3000τμχ μάσκες.

& Τραπεζικής Διοικητικής».

40.

44.

Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς

Περιγραφή:
Περιγραφή:

Η δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς αφορούσε την

Η χρηματική βοήθεια αφορούσε τη δημιουργία μελέτης για

αγορά ενός ακτινολογικού μηχανήματος με ψηφιακό ανιχνευτή.

επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής.
45.
41.

Γενικό

Νοσοκομείο

Ευαγγελισμού

–

Γενικό

Νοσοκομείο Καλαμάτας

Κέντρο Υγείας Πύλου, Νοσοκομεία Αθηνών

Περιγραφή:
Οι δωρεές αυτής τη κατηγορίας αφορούν μικρές ποσότητες
αγοράς

μασκών

και

ειδών

υγιεινής

(π.χ

Οξύμετρα).

Περιγραφή:
Στα συγκεκριμένα νοσοκομεία αγοράστηκαν και παραδόθηκαν οι
παρακάτω ποσότητες ιματισμού: 660τμχ σεντόνια Galaxy, 125τμχ

46.

μαξιλαροθήκες Galaχy και 125τμχ μαξιλάρια.

Περιγραφή:

Δήμος Μεσσήνης

Η χρηματική υποστήριξη αφορούσε την αγορά 30 tablet
προκειμένου
42.
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Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή:

να

δοθούν

σε

οικογένειες

με

οικονομικά

προβλήματα προκειμένου τα παιδιά να μπορούν
παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα τους.

να

51.

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

Περιγραφή:
Η
47.

Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από δωρεές προς το
Νοσοκομείο

Ευαγγελισμός.

Πιο

συγκεκριμένα

πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση καμερών εντός των Μονάδων
Σύλλογος Ηλιακτίδα

Εντατικής Θεραπείας
48.

επικεντρωθήκαμε στα σχολεία της Μεσσηνίας όπου και
μοιράστηκαν 57 φορητοί υπολογιστές.

Στη προκειμένη περίπτωση το ίδρυμα μεσολάβησε προκειμένου να
με

σκοπό

την

ανάπτυξη

επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Σχολή Αξιωματικών Αμυγδαλέζα

Περιγραφή:
η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση αφορούσε την αγορά και
τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στη Σχολή Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κορδίλας Ιωάννης

επέμβαση και θεραπεία που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί
στις ΗΠΑ.
53.

Περιγραφή:

50.

τις ψηφιακές υποδομές κάθε σχολικής μονάδας στη χώρα. Εμείς

χρόνου Ιωάννη Κορδίλα που έπασχε από λευχαιμία, για

Καλαμάτας

θερμοκήπιο

Σωματείο

Η χρηματική υποστήριξη αφορούσε έρανο για την υγεία του 16

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ένα

στο

Περιγραφή:

Η συγκεκριμένη δωρεά έγινε στη μνήμη Dr. Sue Horner.

κατασκευαστεί

ιδρύματος

προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να μπορέσει να ενισχύσει

52.

Κολλέγιο Αθηνών

Περιγραφή:

49.

του

Επιχειρηματικότητας Νέων αφορούσε τη συμβολή μας στη

Περιγραφή:
Γενικό

συμμετοχή

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πύλου

Περιγραφή:
Τα

τελευταία

χρόνια

αρωγός

των

προσπαθειών

του

Λιμεναρχείου Πύλου έχει σταθεί το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη &
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Έτσι και το 2020 συμμετείχε στις
προσπάθειες του με δύο χρηματοδοτήσεις. Στη πρώτη
περίπτωση

βοήθησε

στην

αγορά

δύο

καινούργιων

φωτοτυπικών μηχανημάτων και στην συντήρηση ενός, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ανέλαβε την επισκευή ενός υπηρεσιακού
οχήματος.
54.

Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου

Περιγραφή:
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Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου έχει ομάδες γυναικών &
ανδρών στα αθλήματα του Πόλο, της Κολύμβησης, του

του Μπάσκετ και του Στίβου με διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Το

58.

Νηπιοκομικός Σταθμός Λεμεσού

ίδρυμα κατά τη διάρκεια του lock down στήριξε το προσωπικό
του ομίλου προκειμένου να καλυφθεί μέρος της μισθοδοσίας τους.

Περιγραφή:
Η συγκεκριμένη δωρεά έγινε στη μνήμη Κάθλιν Ε. Λανίτη.

55.

Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αμέα
59.

Περιγραφή:

Περιφερειακή

Πυροσβεστική

Διοίκηση

Βορείου Αιγαίου

Η χρηματική υποστήριξη που παρέχει το Ίδρυμα στο ΠΕΚΑΜΕΑ
αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος «Διακοπές στη Πόλη»

Περιγραφή:

όπου για 5 εβδομάδες τα παιδιά απολαμβάνουν εναλλάξ στις

Το Ίδρυμα βοήθησε στο να κατασκευαστούν ντουλάπες

ημέρες

προκειμένου

βόλτες

στη

θάλασσα

αλλά

και

σε

αθλητικές

δραστηριότητες.

βελτιωθούν

οι

πυροσβεστικές

εγκαταστάσεις.
60.

56.

να

Υποτροφία Καλογερόπουλος Οδυσσέας – SAE

Σωματεία & Φορείς εκτός Μεσσηνίας
Περιγραφή:

Περιγραφή:

Το Ίδρυμα καλύπτει ολόκληρη την υποτροφία του φοιτητή

Το Ίδρυμα στήριξε διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς και

Καλογερόπουλου

θεσμικούς φορείς (σχολεία, σώματα ασφαλείας, κλπ) με ποσά ως

δραστηριοποιείται στη βιομηχανία των Creative Media.

1000 ευρώ, κυρίως σε Αθήνα και ακριτικές περιοχές.
57.

Σωματεία Μεσσηνίας

Περιγραφή:
Το Ίδρυμα στήριξε διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς και με
ποσά ως 1000 ευρώ στην Π.Ε. Μεσσηνίας
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Οδυσσέα

στο

κολλέγιο

SAE

που

1.

Κέντρο

Αγροδιατροφικής

Επιχειρηματικότητας

3.

Αγροτικά Ερευνητικά Προγράμματα

Μεσσηνίας
Περιγραφή:

Β. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή:

Δεν κατατέθηκαν αξιόλογες προτάσεις εντός του έτους

Το 2020 συνεχίστηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία

κυρίως

πραγματοποιήθηκαν όλα διαδικτυακά δεδομένου ότι η πανδημία

κοροναϊού

λόγω

δυσλειτουργίας

Πανεπιστημίων

λόγω

δεν επέτρεπε τη φυσική παρουσία. Περισσότεροι από 80
συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

4. Ημερίδα ΙΚΒΚΚ για Αγροτική Ανάπτυξη

Αναφορικά με τις υπόλοιπες δράσεις του ΚΑΕΜ συνεχίστηκε το
πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας και εφαρμογής νέων πρακτικών.

Περιγραφή:

Πιο συγκεκριμένα προχώρησε η δημιουργία ενός cluster στην

Δεν Πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού

Πελοπόννησο, το οποίο σε συνεργασία με αντίστοιχα clusters

Γιορτή Μεσσηνιακής Γαστρονομίας 2019

στην Ελλάδα και την Ευρώπη θα επιτρέψει στο τοπικό

5.

επιμελητήριο

Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου

να

υποστηρίξει

αγροδιατροφικού τομέα

τους

με στοχευμένες

εξαγωγείς

του

των συνθηκών που επικρατούν στον αγρό
συμβουλών.

Εκπαιδευτικού

Προγράμματος

πληροφορίες και

συμβουλές. Τοποθετήθηκαν σένσορες για την παρακολούθηση
καλλιεργητικών

Συνέχιση

Περιγραφή: Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού

και παροχή

Πραγματοποιήθηκε

εφαρμογή

6.

Φεστιβάλ Ελαιόλαδου Καλαμάτας

ενεργών μικροοργανισμών και amino – 16 για τη βελτίωση της
ποιότητας και της γονιμότητας του εδάφους, μεγαλύτερη

Περιγραφή: Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού

ανθεκτικότητα των φυτών σε μυκητολογικές ασθένειες.
7.

2.

Σεμινάρια Γαστρονομίας

Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιόλαδου

Περιγραφή: Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού

Περιγραφή:
Δεν Πραγματοποιήθηκαν λόγω κορονοϊού

11 από 17

8.

Αγροτική Έκθεση Φιλιατρών

Περιγραφή: Δεν Πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού

9.

Υποστήριξη Προγράμματος «Βαμβακούς»

Περιγραφή:
Δεν Πραγματοποιήθηκε
10.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γευσιγνωσίας
Ελαιολάδου

Εκπαίδευση

Αλιέων

Μεσσηνίας

σε

Αλιευτικό

Τουρισμό
Περιγραφή:
Το πρόγραμμα αφορούσε καταγραφή ενδιαφερομένων και
ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες/ανάγκες για τη
μετατροπή του αλιευτικού σκάφους ώστε να έχει τη δυνατότητα
να μεταφέρει επισκέπτες για αλιευτικό τουρισμό. Ενημερώθηκαν
και εκπαιδεύτηκαν 35 ψαράδες.

11.

Δρόμοι της Ελιάς

Περιγραφή:
Η χρηματική βοήθεια προς την οργάνωση Δρόμοι της Ελιάς,
αφορούσε την υποστήριξη για να εφαρμόσει πρόγραμμα της
ουνέσκο με θέμα «Οι Δρόμοι της Ελιάς, οδοιπορικό πολιτισμού,
βιώσιμης ανάπτυξης και διαλόγου ανάμεσα στους λαούς».
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1.

University of Missouri

Περιγραφή:
Αναβλήθηκε η ανασκαφή λόγω κορονοϊού.
2.

Oxbelly

Περιγραφή:
Η χρηματική βοήθεια αφορούσε τη διοργάνωση της ετήσιας

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

συνάντησης κινηματογραφιστών διεθνούς φήμης στην Ελλάδα.
Τελικά πραγματοποιήθηκαν μόνο τα διαδικτυακά workshops.
3.

Oxbelly summer camp

Περιγραφή:
Δεν πραγματοποιήθηκε το θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα λόγω

Φεστιβάλ Χωρού Καλαμάτας

κορονοϊού.
4.

Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Περιγραφή:
Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
υποστηρίζει από το 2015 τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ
Χορού Καλαμάτας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
αποτελεί κορυφαία δραστηριότητα του Διεθνούς Κέντρου Χορού
της πόλης. To IKBKK ήταν ο πρώτος ιδιώτης χορηγός του Φεστιβάλ
ενώ πλέον έχουν ακολουθήσει και άλλοι. Η προσφορά του έχει
εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τον Δήμο Καλαμάτας και τους συντελεστές
του Φεστιβάλ. Το 2020 πραγματοποιήθηκε το 26ο Φεστιβάλ.
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5.

Ωδείο Καλαμάτας

Περιγραφή: Δεν πραγματοποιήθηκε.
6.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι Καλαμάτας

Περιγραφή:
Σωματεία και σύλλογοι από την Καλαμάτα και τη Δυτική
Μεσσηνία εντός του έτους ζητούν υποστήριξη για τη
συνέχιση του έργου τους. Εδώ συναντάμε τη Πειραματική
Σκηνή Καλαμάτας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθόπολης,
το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, το Αθλητικό
Σωματείο Τριφυλίας Δίων ο Κυπαρισσεύς κτλ.
7.

Πολιτιστικός Αύγουστος Διαβολίτσι

Περιγραφή:
Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού.
8.

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Περιγραφή:
Η ανασκαφή της Αρχαίας Θουρίας σε απόσταση περίπου 10
χλμ. βορειοδυτικά της Καλαμάτας, ξεκίνησε το 2007 υπό τη
διεύθυνση της τότε Προϊσταμένης της ΛΗ’ Ε.Π.Κ.Α.
Μεσσηνίας Δρος Ξένης Αραπογιάννη και συνεχίζεται υπό
την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, υπό τη
διεύθυνση της Επίτιμης Διευθύντριας Αρχαιοτήτων. Το
2020 συνεχίστηκε κυρίως η αποκάλυψη του αρχαίου
θέατρου της πόλης.
9.

University of Cincinatti

Περιγραφή:
Το 2015 ανακαλύφθηκε από τους Jack Davis και Sharon R.
Stocker από το Πανεπιστήμιο του Cincinnati ένας

ασύλητος, πλούσια κτερισμένος, λακκοειδής τάφος, πλησίον του
μυκηναϊκού ανακτόρου του Νέστορος, στον Άνω Εγκλιανό, στη
Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Ο τάφος, ο οποίος ανήκε σε
πολεμιστή, χρονολογείται περίπου το 1500 π. Χ. (Υστεροελλαδική
ΙΙ περίοδος) και αποτελεί την πιο εντυπωσιακή περίπτωση
επίδειξης

προϊστορικού

πλούτου

σε

ταφικά

μνημεία

της

Ηπειρωτικής Ελλάδας, που έχει έρθει στο φως τα τελευταία εξήντα
πέντε χρόνια. Τη διαδικασία ταυτοποίησης και συντήρησής τους
Αγροτική Έκθεση Φιλιατρών

ανέλαβε να υποστηρίξει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου για τρία χρόνια (από το 2016). Το 2017 ο
καθαρισμός και συντήρηση ενός μοναδικού δακτυλιδιού από αχάτη
έγινε αφορμή για αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος διεθνώς. Το
2020 οι ανασκαφικές εργασίες θα επικεντρωθούν στην ανακάλυψη
ενός νέου θόλου.
10.

υποστηρίζει
τένις

σε

τις

προσπάθειες

αμαξίδιο,

Γιώργου

του παγκόσμιου
Λαζαρίδη.

Την

προηγούμενη χρονιά έλαβε μέρος σε 18 τουρνουά σε 11 χώρες (3
τουρνουά σε Τουρκία, 3 σε Κροατία, 2 σε Ρουμανία, 2 σε
Πορτογαλία, 2 σε Ισραήλ και από ένα σε Λιθουανία, Ουκρανία,
Αυστρία, Αγγλία και Βουλγαρία) και φυσικά στο τουρνουά της
Μεσσήνης (Ancient Messene Open) του οποίου εμπνευστής ήταν ο
ίδιος. Επίσης ο Γιώργος Λαζαρίδης έκανε επισκέψεις σε σχολεία της
Καλαμάτας, της Αθήνας, του Μελιγαλά, της Καρδαμύλης και της
Μεσσήνης. Για το 2020 οι προσπάθειες του έχουν στόχο τη
συμμετοχή του στην Παραολυμπιάδα του Τόκυο.
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11.

Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσίου

Περιγραφή:

τοπικής

παιδικής

ομάδας

12.

200 Χρόνια 1821

Περιγραφή:
Η

Εθνική

Τράπεζα

ανέλαβε

μια

πρωτοβουλία

συντονισμού των Ιδρυμάτων για κάποιες κοινές
δράσεις ενόψει του εορτασμού των 200 χρόνων από
την Επανάσταση του ’21. Η πρωτοβουλία είναι σε
εξέλιξη και πιθανά ορισμένες δράσεις θα ξεκίνησαν να
σχεδιάζονται εντός του 2019.
Kalamata Drama School Festival

Περιγραφή:
Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας

Περιγραφή:
πρωταθλητή

της

ποδοσφαίρου.

13.

Πρωταθλητής Τένις σε αμαξίδιο, Λαζαρίδης Γεώργιος

Το Ίδρυμα

Υποστήριξη

(KaDISS) είναι ένα νέο, εντατικό πρόγραμμα 3
εβδομάδων, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων,
με

γλώσσα

διδασκαλίας

τα

αγγλικά,

που

πραγματοποιείται ετησίως στην πόλη της Καλαμάτας,
διδάσκοντας τέχνη της υποκριτικής.
14.

Κέντρο Έρευνας Για τις Ανθρωπιστικές

Επιστήμες
Περιγραφή:
Η χρηματική βοήθεια αφορούσε τη κάλυψη του
κόστους για ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική
Επανάσταση του 1821 : Ψηφιακό Αρχείο» προκειμένου
να μεταφραστεί στα αγγλικά.

15.

Διάζωμα, Γενική Συνέλευση

19.

MPT Foundation

Περιγραφή:

Περιγραφή:

Η χρηματική υποστήριξη προς το Μη Κερδοσκοπικό

Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κοροναϊού

Ίδρυμα MPT έγινε με σκοπό να πραγματοποιηθούν
κάποια μαθήματα μαγειρικής με την Diane Kochilas και

16.

Παναγιά Γαλαξά Η Θαλασσοκρατούσα

να παρουσιαστούν σε τηλεοπτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ.

Περιγραφή:
Η φετινή χρηματική υποστήριξη αφορούσε την εικονογράφηση του

20.

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Ναού που βρίσκεται στο Γαλαξίδι.
Περιγραφή:
17.

Δήμος Μεσσήνης

Η δωρεά αφορούσε την δυνατότητα απόκτησης
μουσικών οργάνων στα οποία είχε έλλειψη το Σχολείο.

Περιγραφή:
Το αίτημα αφορούσε τη χρηματική βοήθεια του δήμου Μεσσήνης
προκειμένου να πραγματοποιήσει εορταστικές εκδηλώσεις την
περίοδο του καρναβαλιού.

18.

Μοριάς 21

Περιγραφή:
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2020 την προετοιμασία για την
υλοποίηση

των

δράσεων

του

εορταστικού

προγράμματος

πολιτιστικού τουρισμού για την Πελοπόννησο με αφορμή τα 200
χρόνια από την Επανάσταση.
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1.

Helmepa
5.

Περιγραφή:
Η ετήσια δωρεά της Costamare προς την Helmepa γίνεται από το
Ίδρυμα. Είναι ένα Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

προσφέρει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε περίπου 6.500 μικρούς
μαθητές που γίνονται εθελοντικά μέλη του, να ενημερωθούν και
αναλάβουν

δράση

για

την

προστασία

του

θαλάσσιου

περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
2.

Δράση

Για

τη

Σύνδεση

Βιοποικιλότητας

&

Επιχειρηματικότητας
Περιγραφή:
Δεν πραγματοποιήθηκε.
3.

Πρόγραμμα Για τη Περίθαλψη & την Άγρια Ζωή

Περιγραφή:
Αφορά την υποστήριξη οργανώσεων που ασχολούνται με τη
προστασία και περίθαλψη άγριων ζώων.
4.

Δράση Καθαρισμού Περιοχής

Περιγραφή:
Δεν πραγματοποιήθηκε.
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Πρόγραμμα Κητωδών Ιουνίου

Περιγραφή:
To πρόγραμμα αφορά την καταγραφή και επιστημονική
τεκμηρίωση

των

πληθυσμών,

της

κατάστασης

των

μετακινήσεων και των απειλών των κητωδών στην Ιόνιο
Τάφρο.
6.

Navarino Challenge

Το πρόγραμμα αφορά υποστήριξη εράνου σε οργανώσεις
που στήριξε μέσα στο έτος το Ίδρυμα (“Καρκινάκι και
WWF”) , από τους συμμετέχοντες στο Navarino Challenge.
Περιγραφή:
7.

Green Tank

Περιγραφή:
Η χρηματική ενίσχυση αφορούσε την υποστήριξη της
Περιφέρειας Πελοποννήσου να καταθέσει τις προτάσεις της
για τη διαμόρφωση του νέου Περιφερειακού Προγράμματος
(ΠΕΠ) με βάση τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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