
  

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 
 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017 

 
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative – TΗΙ) ανακοινώνει νέα  δωρεά ύψους $ 
50.000 για την υποστήριξη του Προγράμματος Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, σε δημόσια σχολεία της χώρας. Τη δωρεά θα διαχειριστεί το Ινστιτούτο 
Prolepsis, φορέας υλοποίησης του Προγράμματος. Η δωρεά αυτή, διπλασιάζεται μέσω του 
μηχανισμού συμπληρωματικών κονδυλίων (matching funds) που προσέφερε το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, Μέγας Δωρητής του Προγράμματος. 
 
Μέσω της νέας δωρεάς της Ελληνικής Πρωτοβουλίας εξασφαλίζονται περισσότερα από 
24.000 γεύματα για 1.008 μαθητές σε 8 σχολεία ανά την Ελλάδα. Αντίστοιχα, μέσω της 
δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τη μέθοδο των συμπληρωματικών κονδυλίων, 
ο αριθμός των προσφερόμενων γευμάτων διπλασιάζεται, στηρίζοντας ακόμα 
περισσότερους μαθητές. 
 
Η υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στο Ινστιτούτο Prolepsis και το Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο αυξανόμενο φαινόμενο της επισιτιστικής 
ανασφάλειας ανάμεσα σε μαθητές.  
 
Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, το οποίο υλοποιείται από το 2012, προσφέρει καθημερινά, ένα 
δωρεάν υγιεινό γεύμα, σε παιδιά που προέρχονται από κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτες 
περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα, μέσω του Προγράμματος έχουν διατεθεί 
περισσότερα από 13.000.000 γεύματα, σε 593 σχολεία και 110.550 μαθητές σε όλη την 
Ελλάδα. 
 
Ο Μιχάλης Πρίντζος, Διευθυντής Προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας δήλωσε: 
«Η νέα δωρεά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας στο Ινστιτούτο Prolepsis υπογραμμίζει την 
προσήλωσή μας στην υποστήριξη προγραμμάτων που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην 
αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στην Ελλάδα. Μέσω της δωρεάς αυτής 
διασφαλίζουμε την παροχή γευμάτων σε παιδιά με επισιτιστική ανασφάλεια, 
προσφέροντάς τους απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη.» 
 
Η κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis, προσέθεσε: «Ευχαριστούμε από την καρδιά μας 
την Ελληνική Πρωτοβουλία για τη συνεχόμενη στήριξη στην προσπάθεια που καταβάλλουμε 
με το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Είναι συγκινητική τόσο η έμπρακτη αλληλεγγύη των Ελλήνων 

http://www.thehellenicinitiative.org/


της Διασποράς όσο και η άμεση ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, και ιδιαίτερα των παιδιών μας, κατά τη διάρκεια της κρίσης. » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Λίγα λόγια για την Ελληνική Πρωτοβουλία 

Αποστολή μας: Η επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας, μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και 
προγράμματα που στοχεύουν στην οικονομική ανάκαμψη. 
Κινητοποιούμε ανθρώπους με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την 
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Είμαστε η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative – TΗΙ) – ένα παγκόσμιο κίνημα των 
Ελλήνων της Διασποράς. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο website: http://www.TheHellenicInitiative.org/ 

                       http://onegreece.org 

Like us on Facebook: http://www.facebook.com/thehellenicinitiative 
Follow us on Twitter: @THI_OneGreece 

 

 

Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο Prolepsis 

To Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, φορέας 

υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1990 στον χώρο της δημόσιας υγείας στην 

Ελλάδα και διεθνώς, με πρωταρχικό στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και τη 

διαμόρφωση σχετικών πολιτικών. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο Prolepsis: www.prolepsis.gr 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ: http://diatrofi.prolepsis.gr 

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Prolepsis-283393971701899/ 

Follow us on Twitter: @_Prolepsis 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Κουτελίδα στο 210-
6255700 ή στο 6936631702. 
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