
 

 

 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ κοντά στα παιδιά που την έχουν ανάγκη,  

με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  
 
Η νεοσύστατη ΑΜΚΕ (αστική μη κερδοσκοπική εταιρία) ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ κάνει τα πρώτα 
της βήματα και ανακοινώνει σημαντικές συνεργασίες, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της, την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου. 
 
Η ουσιαστική και άμεση υποστήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα 

κλειστής προστασίας μπαίνει σε πρώτο πλάνο και αποτελεί την έμπνευση για την 

ίδρυση της νεοσύστατης ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ. Όραμά της, να παράσχει στα παιδιά 

όλα τα απαραίτητα εφόδια με τα οποία θα διεκδικήσουν το μέλλον τους με αισιοδοξία 

και αυτοπεποίθηση. Στο πλευρό του νεοσύστατου οργανισμού βρίσκεται το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο με ιδρυτική του δωρεά στηρίζει την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ στα 

πρώτα της βήματα.  

Με αφοσίωση και ευαισθησία, οι άνθρωποι της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ αφουγκράστηκαν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα κλειστής 

προστασίας αλλά συχνά και το προσωπικό που βρίσκεται κοντά τους και αποφάσισαν 

να παρέμβουν δυναμικά, οργανώνοντας δράσεις που χωρίζονται σε τρεις 

κατευθύνσεις:  προγράμματα στήριξης για παιδιά από 12 ετών, για νέους έως 25 ετών, 

οι οποίοι ενηλικιώνονται και αναζητούν για πρώτη φορά την τύχη τους εκτός των 

ιδρυμάτων προστασίας, και για το προσωπικό που εργάζεται στις Δομές. 

Ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση, η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ θα παρέχει στα παιδιά που 

φιλοξενούνται στις Δομές πολυάριθμες δράσεις για την εκπαίδευση και την αθλητική, 

καλλιτεχνική και κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξή τους. 

Για να το καταφέρει αυτό, θα συνεργαστεί με όσους εργάζονται κοντά στα παιδιά, 

ενισχύοντάς τους με εκπαιδεύσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν με 

περισσότερα εφόδια τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. 

Παράλληλα, όσα παιδιά βρίσκονται προ των πυλών της ενηλικίωσης και 

ανεξαρτητοποίησής τους, δε θα είναι μόνα, μιας και η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ θα φροντίσει να 

τους εξασφαλίσει στέγη και διαβίωση, παράλληλα με τη προετοιμασία τους για την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση, πάντοτε προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες 

και στα όνειρα του κάθε παιδιού για το μέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΖΩΗΣ σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, υπογραμμίζοντας και 

ενισχύοντας, παράλληλα, τα οφέλη της εθελοντικής προσφοράς. 

Το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης & Στέγη Νέων, η Στέγη Θηλέων «ο Άγιος Αλέξανδρος» και 

το Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων αποτελούν τους τρεις πρώτους 

συνεργάτες με τους οποίους η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ θα ξεκινήσει από κοινού το έργο της, 



 

 

με στόχο η λίστα των συνεργασιών της συνεχώς να μεγαλώνει και ο αριθμός των 

επωφελούμενων παιδιών να αυξάνεται. 

 «Το όραμα της Οργάνωσης αφορά μια κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα 

παιδιά, όπου, θα απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και θα λειτουργούν 

αύριο ως ενεργοί αυτοδύναμοι πολίτες», τόνισε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα 

Σύμβουλος της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, Δήμητρα Καλαντώνη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

εγκαινίων. Παράλληλα, σημείωσε: «Η Ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ κατέστη δυνατή με 

την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η ευγνωμοσύνη μας στον 

Ιδρυτικό μας Δωρητή είναι ειλικρινής και διαρκής». 

Σύμφωνα με την Ρόζαλιν Μπέντζαμιν, μέλος της Διεύθυνσης Δωρεών του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος: « Όλα όσα οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ξεκινούν από 

την αναγνώριση αυτής της αμείλικτης ανάγκης και θεμελιώδους ιδέας: να 

μεγαλώνουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά σε συνθήκες που θα τα βοηθήσουν να 

γίνουν ανεξάρτητοι και ολοκληρωμένοι ενήλικες, πολύτιμα και αναπόσπαστα μέλη 

της κοινωνίας μας». 

Για την ουσιαστική τους συνεργασία με την ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ, μίλησαν, τέλος, 

εκπρόσωποι των τριών πρώτων συνεργαζόμενων Δομών. Σύμφωνα με τον Γενικό 

Διευθυντή των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργο Πρωτόπαπα: «Η παρουσία της ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΖΩΗΣ στο αύριο της ζωής αυτών των παιδιών είναι ουσιαστική. Από τη δική μας 

πλευρά, τιμώντας και τον δικό μας μεγάλο δωρητή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα 

κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο ώστε τα παιδιά να έχουν τη ζωή στα χέρια τους». Η 

Έλενα Κόγια, Διευθύντρια της Στέγης Θηλέων Παλαιού Φαλήρου «Άγιος Αλέξανδρος», 

τόνισε: «Όσοι συνεργαζόμαστε για αυτό το εγχείρημα έχουμε ένα κοινό όραμα γι’ 

αυτά τα παιδιά και θέλουμε να τα δούμε να εξελίσσονται, να προοδεύουν, να 

δυναμώνουν και να εντάσσονται ομαλά στο κοινωνικό σύνολο». Ολοκληρώνοντας τις 

ομιλίες, ο Πρόεδρος του Χριστοδουλείου Ορφανοτροφείου Θηλέων, Γιώργος 

Χριστοφοράκης σημείωσε: «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ δίνει φτερά στα παιδιά μας. Θέλουμε να 

συνεχίσετε το έργο σας και να είστε σίγουροι ότι η κοινωνία μας θα γίνει καλύτερη». 

 

Σχετικά με την ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ 
 
Η «ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ» ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2018 και απευθύνεται σε ενήλικες και 

ανήλικους/ες της εφηβικής ή μετεφηβικής ηλικίας προερχόμενων από οποιοδήποτε ίδρυμα 

κλειστής παιδικής προστασίας. Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση των παιδιών που διαβιούν 

σε ιδρύματα στα πρώτα τους βήματα ως ενεργά, αυτοδύναμα και αυτάρκη μέλη της 

κοινωνίας. Αυτό σκοπεύουμε να το επιτύχουμε μέσω:  

Α) Της στενής συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα της χώρας, έτσι ώστε με την ίδια 

βαρύτητα, από κοινού να εστιάσουμε στους νέους 12-17 ετών των ιδρυμάτων, παρέχοντας 

τους εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις-μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και 



 

 

εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ εστιάζοντας επίσης και στους χώρους της παιδείας, του 

πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.  

Β) Της μέριμνας για τους νέους ηλικίας 18-25 ετών -που εγκαταλείπουν τα δημόσια και 

ιδιωτικά ιδρύματα λόγω της υπάρχουσας νομοθεσίας- σχετικά με τη φιλοξενία τους, την 

εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αποκατάσταση, παρέχοντάς τους 

επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες και γνώσεις-μέσω των προγραμμάτων, συνεργατών και 

εθελοντών της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ. 

Η  Ίδρυση της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ κατέστη δυνατή με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ, με την ιδρυτική του δωρεά, στηρίζει τα πρώτα βήματα της 

ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ και, συγκεκριμένα, δράσεις για την εκπαίδευση, αθλητική, καλλιτεχνική 

και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των νέων που διαβιούν στα 

ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.exelixizois.org και τους 

λογαριασμούς της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ σε Facebook και Instagram: 

https://www.facebook.com/exelixizois.greece, https://www.instagram.com/exelixi_zois. 
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