Απνινγηζκόο δξάζεωλ 2018
Ίδξπκα “Καπεηάλ Βαζίιε θαη Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ”

θαηλνηφκν θαη κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα. Τν 2018 ζπκκεηείραλ

Δηζαγωγή
Τν

2018

ην

76 παηδηά. Σηε ζπκβνπιεπηηθή νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο θαη
Ίδξπκα

πινπνίεζε

έλα

νινθιεξσκέλν

εθπαίδεπζεο ζπκκεηείραλ 25 άηνκα.

πξνγξακκαηηζκφ ζε φινπο ηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ηνπ
(θνηλσλία,

αγξνηηθή

αλάπηπμε,

πνιηηηζκφο,

πεξηβάιινλ).

Παξαθάησ αθνινπζεί ζπλνιηθφο απνινγηζκφο αλά ηνκέα

Α.Κνηλωληθή
Τπνζηήξημε θαη
Αλάπηπμε

δξαζηεξηνπνίεζεο:

2.

Καηαζθελώζεηο Αξρηεπηζθνπήο

Περιγραφή:
Τν 2018 ζπλερίζηεθε ε ζηήξημε πξνο ηελ Αξρηεπηζθνπή
Αζελψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζεξηλψλ θαηαζθελψζεψλ ηεο.
Σηηο θαηαζθελψζεηο ζπκκεηέρνπλ παηδηά κε βάζε νηθνλνκηθά

Α. Κνηλωληθή Τπνζηήξημε θαη Αλάπηπμε

θξηηήξηα.

Οη δξάζεηο πξνέθπςαλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη απνθάζεηο
Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο παηδηώλ
Καιακάηαο

ηνπ ΓΣ θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2018 θαζψο θαη
απφ πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ έηνπο απφ
κέιε ηνπ ΓΣ.

3.

Γεληθό

Φηιόπηωρν

Σακείν

Μεηξόπνιεο

Μεζζελίαο
Περιγραφή:
Τν Ίδξπκα ππνζηεξίδεη ζηαζεξά ηα ζπζζίηηα ηεο Μεηξφπνιεο

1.

Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο παηδηώλ Καιακάηαο

Παηδηθώλ Υωξηώλ SOS

Μεζζελίαο ε νπνία παξέρεη ηαθηηθά κεληαία νηθνλνκηθά
βνεζήκαηα ζε άηνκα ζε αλάγθε θαη έθηαθηεο νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο ζε αζζελείο θαη απφξνπο γηα ηελ ηαηξηθή ή

Περιγραφή:

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηνπο θαζψο θαη άιιεο αληίζηνηρεο

Τν 2017 μεθίλεζε γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε νηθνγέλεηεο νη
νπνίεο

βηψλνπλ

ηελ

αλεξγία

ή

αλήθνπλ

ζηα

αλάγθεο.

ρακειά

εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. Τν πξφγξακκα έρεη δχν βαζηθέο

4.

παξακέηξνπο ε κηα ζα αθνξά ηα παηδηά θαη ηελ ππνζηήξημε

Stone

ηνπο, ελψ ε άιιε ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ θαη ηε

Περιγραφή:

ζπκβνπιεπηηθή

ζε

ζέκαηα

νηθνγελεηαθήο

δηαρείξηζεο,

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη εμεχξεζεο εξγαζίαο. Τν
πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζην ζθέινο ηεο ππνζηήξημεο ησλ
παηδηψλ θαη ζε άιιεο ηέζζεξηο πφιεηο ελψ φζνλ αθνξά ηελ
παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο είλαη

Πξόγξακκα έληαμεο λέωλ πξνζθύγωλ, Stepping

Τν πξφγξακκα Stepping Stone έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ
ΜΔΤΑδξαζε

θαη

ην

ΙΚΒΚΚ

θαη

πινπνηείηαη

απφ

ηελ

ΜΔΤΑδξαζε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ιδξχκαηνο. Τν Stepping
Stone ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε
γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ πιεζπζκνχ λέσλ πξνζθχγσλ πνπ
επηζπκεί λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα, παξέρνληαο βαζηθή

πνπ επηζπκεί λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα, παξέρνληαο βαζηθή
εθπαίδεπζε,

ππνζηήξημε

θαη

εθπαηδεπηηθνχ

ραξαθηήξα

εξγαζηαθή απαζρφιεζε.Τν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φινπο
ηνπο πξφζθπγεο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα
θαη πξνηίζεληαη λα παξακείλνπλ ζηε ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα
Πξόγξακκα έληαμεο λέωλ πξνζθύγωλ,
Stepping Stone

ην πξφγξακκα παξέρεη: ππνζηήξημε ζε εηνηκαζία λνκηθψλ
εγγξάθσλ,

βαζηθή

εθκάζεζε

ειιεληθψλ,

ζπκβνπιεπηηθή,

εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, πξίλ θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο άιια εξγαζηήξηα (πρ ξαπηηθή γηα γπλαίθεο, ρξήζεο
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ελδπλάκσζεο γπλαηθψλ θιπ)
αλαπηχρζεθαλ γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
αιιά θαη ελζσκάησζεο. Τν 2018 ζπλνιηθά απαζρνιήζεθαλ 42
άηνκα ζε εξγαζίεο, ελψ 80 ζπκκεηείραλ ζηα ζεκηλάξηα θαη 87
έδσζαλ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ειιελνκάζεηαο κε επηηπρία
80%.

Τπνζηήξημε δξάζεο ΤΦΑΜΔΑ Καιακάηαο

Περιγραφή:
Γηα

ηξίηε

ζπλερή

ρξνληά,

ν

Σχιινγνο

Φίισλ

ΑκεΑ

(ΣΥΦΑΜΔΑ) μεθίλεζε πξφγξακκα Απνγεπκαηηλψλ Οκάδσλ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Τν
Ίδξπκα Καπεηάλ Βαζίιε θαη Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ
ζηήξημε ηηο δξάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ.

7.

“Υαξηνγξάθεζε

θαη

Αμηνιόγεζε

ηωλ

Με

Κεξδνζθνπηθώλ Οξγαλώζεωλ ζηελ Διιάδα (ΘΑΛΗ ΙΙ)”
Περιγραφή:
Σηφρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε ζπλέρηζε ηεο
Αμηνιφγεζεο ησλ ΜΚΟ, ζηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
έξγνπ «ΘΑΛΗΣ – Αμηνιφγεζε Διιεληθψλ ΜΚΟ», ε έληαμε
λέσλ πξνο Αμηνιφγεζε νξγαλψζεσλ αιιά θαη ε βειηίσζε
ησλ

κεζνδνινγηθψλ

θξηηεξίσλ

κε

ηελ

πξνζζήθε

πεξηζζφηεξσλ πνηνηηθψλ, ηθαλψλ λα θαηαδείμνπλ ην ηδηαίηεξν

Πξόγξακκα Prince‟s Trust, “Get Into”

5.

6.

Κνηλωληθνί

ύιινγνη

ωκαηεία

Αζήλαο

θαη

Μεζζελίαο
Περιγραφή:
Σσκαηεία θαη ζχιινγνη θπξίσο απφ ηε Μεζζελία εληφο ηνπ
έηνπο δεηνχλ ππνζηήξημε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
Υπνινγίδεηαη νηη θαιχπηνπκε ην 1/3 ησλ δηαθφξσλ αηηεκάησλ.

ξφιν νξηζκέλσλ νξγαλψζεσλ.

8.

Get Into

Περιγραφή:
Τν Prince‟s Trust International μεθηλάεη πξφγξακκα ζηελ
Διιάδα. Σηφρνο ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη

επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε λέσλ (16-30 εηψλ) πνπ γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο κεηνλεθηνχλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο. Τν

Β. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Ίδξπκα

εξγάδεηαη

κε

λένπο

αιιά

θαη

επηρεηξήζεηο

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη παξάιιεια εθπαίδεπζε ζε λένπο
θαη θαηάιιεινπο εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο. Ο ζηφρνο

11.

Κνηλωληθό Παληνπωιείν Μεζζήλεο

Περιγραφή:
Τν Ίδξπκα επηρνξήγεζε γηα ηηο γηνξηέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ ην
Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ αγνξά
γεπκάησλ πξνο ηηο ζπκκεηέρνπζεο νηθνγέλεηεο.

γηα ην 2018 είλαη 60 άηνκα.
Β. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Δγθαηάζηαζε ζηαζκνύ γεωξγίαο αθξηβείαο

9.

εκεία ηήξημεο
Οη δξάζεηο πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ

Περιγραφή:
Σηφρνο

ηνπ

πξσηφηππσλ

Πξνγξάκκαηνο
δξάζεσλ

είλαη,

κηθξήο

αθελφο,

θιίκαθαο

ε

θαη

ζηήξημε
κέγηζηνπ

θνηλσληθνχ αληίθηππνπ πξνο φθεινο επάισησλ θνηλσληθά
νκάδσλ θαη, αθεηέξνπ, ε ελδπλάκσζε δνκψλ θαη ε
αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ αλσηέξσ Οξγαλψζεσλ. Τν
Ίδξπκα Καπεηάλ Βαζίιε & Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ
ζηήξημε ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Υπνζηήξημε δξάζεσλ
Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ΚΑΔΜ

πνπ έγηλαλ πξνο ην Ίδξπκα “Καπεηάλ Βαζίιε θαη Κάξκελ
Κσλζηαληαθφπνπινπ”, κέζα απφ επαθέο, εμειίμεηο θαη δξάζεηο
πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαη 2018.
Βαζίδνληαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηάζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
κειέηεο κε ηίηιν “Σρέδην γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ
ηνκέα ζηε Μεζζελία” πνπ εθπνλήζεθε ην 2013 ζε ζπλεξγαζία
κε ην ΙΟΒΔ. Οη ελφηεηεο θαη νη ζηφρνη αληαπνθξίλνληαη

γηα ην παηδί - Παηδί θαη πγεία».

επαθξηβψο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
10.

κειέηεο.

Τπνηξνθίεο ζηε κλήκε Π. Φωηέα

Περιγραφή:
Ο Γήκνο Καιακάηαο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Ίδξπκα
ρνξήγεζε πέληε ππνηξνθίεο ζε Μεζζήληνπο θνηηεηέο. Οη
ππνηξνθίεο ΙΚΒΚΚ εηο κλήκε Π. Φσηέα δίλνληαη θάζε ρξφλν
κε

βάζε

θξηηήξηα

αξηζηείαο

θαη

νηθνλνκηθά

ζε

λενεηζαρζέληεο θαη ζπλερίδεηαη κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο
γηα ηέζζεξα έηε.

1.

Λεηηνπξγία

Κέληξνπ

Αγξνδηαηξνθηθήο

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Μεζζελίαο
Περιγραφή:
Τν Κέληξν Αγξνδηαηξνθηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Μεζζελίαο
δεκηνπξγήζεθε ην 2016, απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ιδξχκαηνο
Καπεηάλ Βαζίιε & Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ θαη ηε Σρνιή
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο

παξνπζίαζαλ ζπλαξπαζηηθνχο γεπζηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη
Σρνιήο - Κνιέγην Πεξξσηή. Σθνπφο ηνπ Κέληξνπ είλαη ε

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ Μεζζεληαθψλ πξντφλησλ. Σην

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα

ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο δηνξγάλσζεο νη ζπκκεηέρνληεο

ηεο Μεζζελίαο. Τν Κέληξν πξνζθέξεη βησκαηηθά εθπαηδεπηηθά

παξαθνινχζεζαλ

πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο

εηζεγήζεηο πνπ αλέδεημαλ ηελ αμία ηεο νινθιεξσκέλεο

παηδείαο, ηελ αλάδεημε επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ θαη ηε βειηίσζε

δηαρείξηζεο κηαο Μεζζεληαθήο γαζηξνλνκηθήο εκπεηξίαο γηα

ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή. Η κέζε

θάζε επηζθέπηε ηεο πεξηνρήο.

κε

κηα

ζεηξά

απφ

ελδηαθέξνπζεο

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη 28 εθπαηδεπηηθψλ σξψλ
Αγξνηηθά Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα

θαη απεπζχλνληαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο

3.

γλψζεηο ηνπο ζε βαζηθά ζέκαηα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.

Περιγραφή:

εκηλάξηα Γαζηξνλνκίαο 2018

Τν παξφλ έξγν αθνξνχζε ζηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ
Σην 2018 πινπνηήζεθαλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα φπσο:

αξσκαηηθψλ/θαξκαθεπηηθψλ

θπηψλ

(λεπέηα

–

Nepeta

camforata, ηζάη ηνπ βνπλνχ – Sideritis clandestina θαη
•

Τππνπνίεζε, Δπεμεξγαζία θαη Σπληήξεζε Τξνθίκσλ

βαιζακφρνξην – Hypericum perforatum) πνπ θχνληαη ζην

•

Δπεμεξγαζία θαη Τππνπνίεζε Διηάο

φξνο Ταυγεηνο θαη απεηινχληαη κε εμαθάληζε, ή βξίζθνληαη ζε

•

Δπεμεξγαζία θαη Τππνπνίεζε Διαηνιάδνπ

κηθξνχο πιεζπζκνχο, αιιά έρνπλ ζπάληεο θαξκαθεπηηθέο

•

Αμηνπνίεζε Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ

ηδηφηεηεο. Τν ΤΔΙ Πεινπνλλήζνπ αλέιαβε λα θάλεη ηε

•

Αγξνηνπξηζκφο

βηνρεκηθή

•

Τπξνθνκία (ζηελ Τξίπνιε)

πξσηφθνιια αλαπαξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο ηα νπνία ζα

αλάιπζε

ησλ

ηζηψλ

θαη

λα

δεκηνπξγήζεη

βνεζήζνπλ ζηε ζπληεηαγκέλε εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ
2.

νκάδεο αγξνηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

εκηλάξηα Γαζηξνλνκίαο 2018

Περιγραφή:
Αμηνιόγεζε SROI από Ernst and Young

Τν 2018, ην ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 8νπ

4.

Σρνιείνπ

Περιγραφή:

Τνπξηζκνχ

Καιακάηαο,

ζε

Δπηκειεηήξην Μεζζελίαο. Σηφρνο ησλ

ζπλεξγαζία

κε

ην

ζεκηλαξίσλ είλαη ε

αλάδεημε θαη θαζηέξσζε ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο ηεο
Μεζζελίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη ρξήζεο ησλ
ηνπηθψλ

πξντφλησλ.

Δθηά

επαγγεικαηίεο

ηεο

πεξηνρήο

Έγηλε αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο απφδνζεο επέλδπζεο
(SROI) γηα

Ηκεξίδα γηα ηελ Αγξνηηθή αλάπηπμε

ηηο επελδχζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2017 πνπ

θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο θαη επηηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο

ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ:

κεηαιακπάδεπζαλ ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζε

Αγξνηηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή πξφλνηα θαη ε πνιηηηζηηθή

δεηήκαηα αγξνδηαηξνθηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σηφρνο ηεο

αλάπηπμε ζηε Μεζζελία. Αθνινπζεί κηα επηζθφπεζε ησλ

εκεξίδαο ήηαλ λα αλαδεηρζνχλ νη απαηηήζεηο θαη ηα θξίζηκα

επηδφζεσλ

ζεκεία γηα ηε δεκηνπξγία κίαο επηηπρεκέλεο αγξνδηαηξνθηθήο

ηνπ

Ιδξχκαηνο

ζηηο

βαζηθέο

θαηεγνξίεο

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2017:

επηρείξεζεο.

6.

πλέρηζε

Πξνγξάκκαηνο

Γεπζηγλωζίαο

Διαηόιαδνπ
Περιγραφή:
Γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά θαη κε κεγάιε ζπκκεηνρή
καζεηψλ

πινπνηείηαη

ε

εθπαηδεπηηθή

δξάζε

κε

ηίηιν

"Πξνσζψληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ κέζα απφ ηε
γεπζηγλσζία", ε νπνία ζρεδηάζηεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ
Ιδξχκαηνο

"Καπεηάλ

Βαζίιε

θαη

Κάξκελ

Κσλζηαληαθφπνπινπ". Σην πξφγξακκα έρνπλ πάξεη κέξνο

εκηλάξηα Γεπζηγλωζίαο Διαηόιαδνπ

κέρξη ζήκεξα, πεξηζζφηεξνη απφ 1000 καζεηέο. Βαζηθφο
ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα κάζνπλ ηα παηδηά ην πψο
ζπλδέεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ κε φια ηα ζηάδηα ηεο
5.

Ηκεξίδα 2018 γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε

δσήο ηνπ ειαηφδεληξνπ θαη ηνπ ειαηνθάξπνπ. Μέζα απφ απηή

Περιγραφή:

ηε δξάζε γλσξίδνπλ φια ηα ζηάδηα, απφ ηηο πξαθηηθέο

Γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλνηθηή

θαιιηέξγεηαο κέρξη ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηππνπνίεζε.

εκεξίδα κε ζέκα «Δπθαηξίεο αιιά θαη νη Πξνθιήζεηο γηα ηνπο

Ιδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηε ρξήζε ησλ αηζζεηήξησλ

Νένπο Δπηρεηξεκαηίεο πνπ Γξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηνλ Αγξν-

νξγάλσλ ηνπ αλζξψπνπ σο εξγαιεία ιήςεο αμηφπηζηεο

παξαθνινχζεζαλ

πιεξνθνξίαο. Σην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα

Γηαηξνθηθφ

ηνκέα».

Τελ

εκεξίδα

πεξηζζφηεξνη απφ 140 παξαγσγνί θαη επαγγεικαηίεο ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ,

κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ηα ζρνιεία ηεο

9.
Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο

Μεζζελίαο,

χζηεξα

απφ

22ν πλέδξην Γηαηξνθήο ζηελ Καιακάηα

Περιγραφή:

επηθνηλσλία κε ην Ίδξπκα "Καπεηάλ Βαζίιε θαη Κάξκελ

Τν Φαξνθφπεην Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ

Κσλζηαληαθφπνπινπ".

Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή Σρνιή δηνξγάλσζαλ ην 22ν Γηεζλέο
Σπλέδξην Γηαηξνθήο ζηελ Καιακάηα απφ ηηο 26 έσο ηηο 29

7.

Σεπηεκβξίνπ.

Φεζηηβάι Διαηόιαδνπ

παξνπζηάζηεθαλ

Περιγραφή:
Απφ
Γεωπνληθέο ζπλαληήζεηο

ην

Καηά

2015

ν

Αγξνηηθφο

Σπλεηαηξηζκφο

Καιακάηαο

ηε

δηάξθεηα

ζεκαληηθά

ηνπ

ζπλεδξίνπ

απνηειέζκαηα

απφ

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο ζηνλ δηαηξνθηθφ θιάδν.

δηνξγαλψλεη εηήζην Φεζηηβάι Διαηνιάδνπ ζηελ Καιακάηα κε
Γεωπνληθέο ζπλαληήζεηο

ζηφρεπζε ηελ δηθηχσζε ησλ παξαγσγψλ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο

10.

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνηνηηθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή.

Περιγραφή:

Τν Φεζηηβάι Διαηνιάδνπ θαη Δπηηξαπέδηαο Διηάο ζρεδηάζηεθε

Σην πιαίζην ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ιδξχκαηνο "Καπεηάλ

ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα κε βάζε ηεο αλαπηπμηαθέο θαη

Βαζίιε θαη Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ" γηα δηαξθή

δεκηνπξγηθέο

Αγξνηηθφο

ελεκέξσζε ησλ Μεζζήλησλ παξαγσγψλ, έρεη μεθηλήζεη

Σπλεηαηξηζκφο Καιακάηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθνχο

έλαο θχθινο αλνηρηψλ παξνπζηάζεσλ ζε πεξηζζφηεξεο,

θνξείο αιιά θαη κε δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο απφ φιε ηελ

ακηγψο αγξνηηθέο, πεξηνρέο ηεο Μεζζελίαο. Καηά ηε

Διιάδα.

ζπλάληεζε,

δπλαηφηεηεο

πνπ

δηαζέηεη

ν

ν

πξνζθεθιεκέλνο

εηδηθφο

επηζηήκνλαο

παξνπζηάδεη ελ ζπληνκία ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά ζέκαηα
8.

Γηεζλήο Γηαγωληζκόο Διαηνιάδνπ

(βειηίσζε πνηφηεηαο, πξνζηαζία παξαγσγήο, αζζέλεηεο

Περιγραφή:

ειηάο θιπ) θαη ελ ζπλερεία, , νη παξαγσγνί θαη ην θνηλφ

Η 3ε δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ειαηνιάδνπ

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ππνβάινπλ

«Athena International Olive Oil Competition» έγηλε ζηνπο

εξσηήζεηο. Σηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ είλαη

Γειθνχο. Η ζπκκεηνρή δεηγκάησλ ζηνλ ATHENAIOOC 2018

λα ελεκεξσζνχλ επαγγεικαηίεο αγξφηεο, λένη αγξφηεο,

έθηαζε ηα 359 (+22% ζε ζρέζε κε ην 2017), ελψ απηή ησλ
μέλσλ ειαηνιάδσλ μεπέξαζε γηα πξψηε θνξά εθείλε ησλ
ειιεληθψλ. Ο δηαγσληζκφο «Athena» μεθίλεζε ην 2016 ζηελ
Αζήλα κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη είλαη ν κφλνο ηνπ είδνπο
ηνπ ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια ζπλερίδεηαη ην πξφγξακκα
γεπζηγλσζίαο επαγγεικαηηψλ.

κεηαπνηεηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη άιινη επαγγεικαηίεο
2018

Δπζεβνχο (155-160 κ.X).Τν 2018 ην Ίδξπκα Καπεηάλ

πεξηνρέο

Βαζίιε θαη Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ ρξεκαηνδφηεζε

Γαξγαιηάλνη, Γηαβνιίηζη, Άγηνο Νηθφιανο, Σηαπξνπήγην,

ηελ θαηαζθεπή ελφο κεηαιιηθνχ ζηέγαζηξνπ, ην νπνίν ζα

Κνξψλε,

ηνπνζεηεζεί ζηε ΒΑ γσλία ηεο ζηνάο ηνπ Γπκλαζίνπ.

ηνπ

Γ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ

ζπγθεθξηκέλνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ
Φηιηαηξά

ηνκέα.
έμη
κε

Μέζα

ζπλαληήζεηο
ηε

ζπκκεηνρή

ζην
ζηηο

πεξίπνπ

150

παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα.
2.

Φεζηηβάι Υνξνύ Καιακάηαο

Φεζηηβάι Υνξνύ Καιακάηαο

Περιγραφή:
Τν

Γ. ΠΟΛΙΣΙΜΟ

Ίδξπκα

Καπεηάλ

Κσλζηαληαθφπνπινπ

Βαζίιε

ππνζηεξίδεη

απφ

θαη
ην

Κάξκελ
2015

ηε

δηεμαγσγή ηνπ Γηεζλνχο Φεζηηβάι Φνξνχ Καιακάηαο. Τν
1.

ηέγαζηξν

Αξραηνινγηθνύ

Υώξνπ

Αξραίαο

Μεζζήλεο
Ο θαζεγεηήο Π. Θέκειεο πξνρψξεζε κε ηελ πξνζηαζία θαη
ησλ

κλεκείσλ

ηεο

αξραίαο

Μεζζήλεο,

θαηαζθεπάδνληαο πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην γηα ην Γπκλάζηφ
ηεο. Η κειέηε έρεη γίλεη κε παιαηφηεξε ρνξεγία θαη έρεη
επίζεο εμαζθαιίζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ γηα
ηε θαηαζθεπή απφ δεκφζηνπο πφξνπο
Τν 1986 ην Σπκβνχιην ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο αλέζεζε
ζηνλ θαζεγεηή Πέηξν Θέκειε ηε δηεχζπλζε ησλ αλαζθαθψλ
ηεο

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Φνξνχ ηεο πφιεο. To
IKBKK είλαη ν κνλαδηθφο ηδηψηεο ρνξεγφο ηνπ Φεζηηβάι θαη

Περιγραφή:
αλάδεημε

Γηεζλέο Φεζηηβάι Φνξνχ Καιακάηαο απνηειεί θνξπθαία

αξραίαο

Μεζζήλεο.

Οη

αλαζθαθηθέο

έξεπλεο

κε

παξάιιειεο εξγαζίεο ζηεξέσζεο θαη αλαζηήισζεο ησλ
κλεκείσλ ζπλερίδνληαη απφ ην 1987 σο ζήκεξα κε
ηαρχηεξνπο πξννδεπηηθά ξπζκνχο. Έρνπλ θέξεη ζην θσο
φια ηα δεκφζηα θαη ηεξά νηθνδνκήκαηα ηεο πφιεο πνπ είδε
θαη πεξηέγξαςε ν Παπζαλίαο ζηε Μεζζήλε, φηαλ ηελ
επηζθέθζεθε ζηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ ηνπ

ε πξνζθνξά ηνπ έρεη εθηηκεζεί ηδηαίηεξα απφ ηνλ Γήκν
Καιακάηαο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Φεζηηβάι.

3.

Πνιηηηζηηθνί

ύιινγνη

Καιακάηαο

θαη

Γ.

Μεζζελίαο
Περιγραφή:
Σσκαηεία θαη ζχιινγνη απφ ηελ Καιακάηα θαη ηε Γπηηθή
Μζζελία εληφο ηνπ έηνπο δεηνχλ ππνζηήξημε γηα ηε
ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Καη‟ εθηίκεζε θαιχπηνπκε ην 1/3
ησλ δηαθφξσλ αηηεκάησλ.

4.

Πνιηηηζηηθόο Αύγνπζηνο, Γηαβνιηηζίνπ 2018

(Υζηεξνειιαδηθή

Περιγραφή:

Αξραηνινγηθή αλαζθαθή Θνπξίαο

ΙΙ

πεξίνδνο)

θαη

απνηειεί

ηελ

πην

εληππσζηαθή πεξίπησζε επίδεημεο πξντζηνξηθνχ πινχηνπ

Τν Ίδξπκα Καπεηάλ Βαζίιε θαη Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ

ζε ηαθηθά κλεκεία ηεο Ηπεηξσηηθήο Διιάδαο, πνπ έρεη έξζεη

ππνζηεξίδεη

πνπ

ζην θσο ηα ηειεπηαία εμήληα πέληε ρξφληα. Τε δηαδηθαζία

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Γηαβνιίηζη ηνλ Αχγνπζην. Πνιιέο θαη

ηαπηνπνίεζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο αλέιαβε λα ππνζηεξίμεη

πνηθίιεο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην αλνηρηφ ζέαηξν

ην

Γηαβνιηηζίνπ «Σηαζία Κσλζηαληαθνπνχινπ».

Κσλζηαληαθφπνπινπ γηα ηξία ρξφληα (απφ ην 2016). Τν

ηηο

ενξηαζηηθέο

εθδειψζεηο

Ίδξπκα

Καπεηάλ

Βαζίιε

θαη

Κάξκελ

2017 ν θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ελφο κνλαδηθνχ
5.

Αξραηνινγηθή αλαζθαθή Θνπξίαο

δαθηπιηδηνχ απφ αράηε έγηλε αθνξκή γηα αλαδσπχξσζε

Περιγραφή:

ηνπ ελδηαθέξνληνο δηεζλψο.

Η αλαζθαθή ηεο Αξραίαο Θνπξίαο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10

πληήξεζε επξεκάηωλ ηάθνπ Πνιεκηζηή

ρικ. βνξεηνδπηηθά ηεο Καιακάηαο, μεθίλεζε ην 2007 ππφ ηε

7.

δηεχζπλζε

Δ.Π.Κ.Α.

Λαδαξίδεο

Μεζζελίαο Γξνο Ξέλεο Αξαπνγηάλλε θαη ζπλερίδεηαη ππφ ηελ

Περιγραφή:

αηγίδα ηεο Δλ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ππφ ηε

Τν Ίδξπκα ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ παγθφζκηνπ

δηεχζπλζε ηεο Δπίηηκεο Γηεπζχληξηαο Αξραηνηήησλ. Τν 2018

πξσηαζιεηή ηέληο ζε ακαμίδην, Γηψξγνπ Λαδαξίδε.Τελ

ήηαλ ζεκαληηθή ρξνληά θαζψο απνθαιχθζεθε ζε κεγάιν

πεξαζκέλε ρξνληά ν Λαδαξίδεο ζπκκεηείρε ζε 15 δηεζλή

κέξνο ην αξραίν ζέαηξν ηεο πφιεο πνπ είρε εληνπηζηεί ηελ

ηνπξλνπά θαη έθηαζε 8 θνξέο ζηνλ ηειηθφ ζην δηπιφ

πεξαζκέλε ρξνληά.

θαηαθηψληαο 7 θνξέο ηελ πξσηηά. Σην κνλφ έθηαζε ζε ηξία

ηεο

ηφηε

Πξντζηακέλεο

ηεο

ΛΗ‟

Πξωηαζιεηή

ηέληο

ζε

ακαμίδην

Γηώξγνο

ηνπξλνπά ζηνλ ηειηθφ, θαηαθηψληαο κηα θνξά ηελ πξψηε
6.

Σάθνο

Πνιεκηζηή

ζηελ

Πύιν,

1500

π.Υ.

ζέζε θαη δχν ηε δεχηεξε. Δπίζεο έθαλε επηζθέςεηο ζε

ζπληήξεζε επξεκάηωλ

ζρνιεία ζηελ Καιακάηα θαη ηνλ Μειηγαιά θαη ζπκκεηείρε ζε

Περιγραφή:

θακπ θαη εκεξίδεο. Γηα ην 2019 ζηφρνο ηνπ είλαη λα ιάβεη

Τν 2015 αλαθαιχθζεθε απφ ηνπο Jack Davis θαη Sharon R.

κέξνο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ηνπξλνπά, κε ζθνπφ

Stocker απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cincinnati, έλαο αζχιεηνο,

λα είλαη ζηνπο 40 θαιχηεξνπο αζιεηέο ηνπ θφζκνπ θαη λα

πινχζηα

πάξεη ηελ απεπζείαο πξφθξηζε ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο

θηεξηζκέλνο,

ιαθθνεηδήο

ηάθνο,

πιεζίνλ

ηνπ

κπθελατθνχ αλαθηφξνπ ηνπ Νέζηνξνο, ζηνλ Άλσ Δγθιηαλφ,
ζηε Φψξα ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο. Ο ηάθνο, ν νπνίνο
αλήθε ζε πνιεκηζηή, ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 1500 π. Φ.

Αγψλεο ηνπ Τφθην. Δίλαη

θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ ζηε Μεζζελία, ν
ηδξπηηθφ κέινο θαη πξφεδξνο ηνπ Α.Σ. "δηαθνξν-δψ" γηα ΑκεΑ, κε
έδξα ηελ Καιακάηα. Δίλαη δηνξγαλσηήο ηνπ δηεζλνχο ηνπξλνπά
Γηεκεξίδα κε ηίηιν „Ο πνιηηηζκόο ωο
κνριόο βηώζηκεο αλάπηπμεο γηα ηε
Μεζζελία‟

ηέληο κε ακαμίδην Ancient Messene Οpen, πνπ δηεμήρζε γηα
πξψηε θνξά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016.

εληνπηζκφο ηπρφλ δεηεκάησλ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ
γηα ην κέιινλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο
δφζεθε έκθαζε ζηηο ππεξαμίεο θαη ηηο ζπλέξγεηεο κε
ζηξαηεγηθή.

Παξάιιεια,

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

θιεηζηέο

ζπλαληήζεηο θαηά ηε δεχηεξε εκέξα ηεο δηνξγάλσζεο, φπνπ
8.

Greek Diaspora Project

Περιγραφή:
Τν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Seesox θαη αθνξά
ηελ έξεπλα αιιά θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ θαη δηθηχσζεο ησλ
Διιήλσλ αλά ηνλ θφζκν πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζπλδέζεη κε ηελ
Διιάδα θαη λα αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο, ην δίθηπφ
ηνπο. Παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηελ επαθή ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία
ηνπο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε θνξείο θαη άηνκα ζηελ Διιάδα.

9.

Αξρείν ΚΒΚΚ

40

ζπκκεηέρνληεο

απφ

20

θνξείο

πξνρψξεζαλ

ζε

θαηαγξαθή ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ, ελψ ηέζεθαλ
θαη νη βάζεηο γηα έλαλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Βαζηθνί
άμνλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπδήηεζεο ήηαλ
ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ
ρσξηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε αλάγθε έκθαζεο ζηε
γλψζε θαη ηελ εθπαίδεπζε.

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δθπαηδεπηηθό

Περιγραφή:

1.

Καηαγξαθή αξρείνπ Καπεηάλ Βαζίιε Κσλζηαληαθφπνπινπ

πξόγξακκα

Αγξνηηθό/Πεξηβαιινληηθό

Περιγραφή:
10.
Γηεκεξίδα κε ηίηιν „Ο πνιηηηζκόο ωο κνριόο
βηώζηκεο αλάπηπμεο γηα ηε Μεζζελία‟

Σθνπφο ηεο δξάζεο είλαη λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο εθήβνπο ην
ελδηαθέξνλ γηα έξεπλα πάλσ ζην βαζηθφ δηαηξνθηθφ πξντφλ,
ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηφιαδνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ

Περιγραφή:
Με πεξηζζφηεξνπο απφ 200 ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε
ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ηίηιν „Ο πνιηηηζκφο σο κνριφο
βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηε Μεζζελία‟. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο
εθδήισζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πνιηηηζηηθνί θνξείο θαη
ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο, ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο

ζρεδηάζηεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε νκαδηθέο
«απνζηνιέο θαη δξαζηεξηφηεηεο» πνπ γηα λα νινθιεξσζνχλ,
νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ ειηά θαη ηα πξντφληα ηεο.

.
νινθιεξσζνχλ, νη ζπκκεηέρνληεο

πξέπεη λα αληιήζνπλ

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειηά θαη ηα πξντφληα ηεο. Ο ρψξνο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέγεηαη απφ ηελ νκάδαεπηζθέπηεο θαη δπλεηηθά είλαη: ειαηψλαο, ειαηνηξηβείν, ρψξνο
ζίηηζεο, ζνχπεξ κάξθεη.
International Conference for Marine
Mammal Protected Areas 2019

2.

HELMEPA

Περιγραφή:
Η εηήζηα δσξεά ηεο Costamare πξνο ηελ Helmepa γίλεηαη απφ
ην Ίδξπκα. Δίλαη έλα Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
πνπ πξνζθέξεη θάζε ρξφλν ηε δπλαηφηεηα ζε πεξίπνπ 6.500
κηθξνχο καζεηέο πνπ γίλνληαη εζεινληηθά κέιε ηνπ, λα
ελεκεξσζνχλ θαη αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο παηξίδαο καο.

3.

International

Conference

for

Marine

Mammal

Protected Areas 2019
Περιγραφή:
Τν WWF Διιάο είλαη ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο δηεζλνχο
πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο WWF – World Wide Fund for
nature. Με πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000.000 ππνζηεξηθηέο
παγθνζκίσο, ην WWF έρεη ελεξγή παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο
απφ 100 ρψξεο.Τν 2018 ην Ίδξπκα Καπεηάλ Βαζίιε θαη
Κάξκελ Κσλζηαληαθφπνπινπ ζηήξημε ην κεγαιχηεξν ζπλέδξην
γηα ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά θαη ηηο Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπφκελεο
Πεξηνρέο πνπ έγηλε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα.

