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ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1979

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

ΑΘΗΝΑΙ

Tο Ίδρυμα Iωάννου Φ. Kωστοπούλου ευχαριστεί θερμά την εταιρία DDB για τον σχεδιασμό
του Aπολογισμού Xρήσεως 2019.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
2019

Προσωπογραφία του Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
(Λιθογραφία του Α. Τάσσου)
Το Ίδρυμα φέρει το όνομα του Ιδρυτού της Τραπέζης, που σήμερα ονομάζεται Alpha Bank.

Διοικητικό Συμβούλιο
Έως 30 Αυγούστου 2019

Από 30 Αυγούστου 2019

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος

Επίτιμος Πρόεδρος

Αναστασία Σ. Κωστοπούλου

Αναστασία Σ. Κωστοπούλου

Αντιπρόεδρος

Επίτιμη Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Π. Μαντζούνης

Δημήτριος Π. Μαντζούνης

Ταμίας

Πρόεδρος

Θάνος Μ. Βερέμης

Δάφνη Γ. Κωστοπούλου

Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Ν. Φιλάρετος

Έκτωρ Π. Βερύκιος

Σύμβουλος

Ταμίας
Θάνος Μ. Βερέμης
Σύμβουλος
Θεόδωρος Ν. Φιλάρετος
Σύμβουλος
Ειρήνη Α. Οράτη
Σύμβουλος
Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη
Σύμβουλος
Πλάτων Δ. Μαυρομούστακος
Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος

Θάνος Γ. Ευθυμιόπουλος
Οικονομικές Υπηρεσίες
Μένη Ε. Στρογγύλη
Μάγδα Ν. Τζεπκινλή
Γραμματεία - Διαχείριση Οικονομικών
Ενισχύσεων
Μυρτώ Χ. Ανδριανοπούλου
Γραμματεία
Alpha Private Banking
Xρηματοοικονομικός Σύμβουλος
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Έκθεση επί του Απολογισμού της Χρήσεως 2019
Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Φ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε

Κωστοπούλου ιδρύθηκε το 1979 από τον

σε σώμα την 31η Αυγούστου 2019 με πρώτους

τότε Πρόεδρό της Τραπέζης Πίστεως

τον νέο Πρόεδρο Δημήτριο Π. Μαντζούνη, το

Σπύρο Ι. Κωστόπουλο και τη σύζυγό του

μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευρυδίκη, με την ευκαιρία του εορτασμού

με συνεχή συμμετοχή από της συστάσεως

των εκατό χρόνων της Τραπέζης, εις μνήμην

του Ιδρύματος, τη νέα Αντιπρόεδρο Δάφνη

του Ιδρυτού της Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Γ. Κωστοπούλου και το μέλος Θοδωρή Ν.

Σύμφωνα με τον σκοπό του, όπως αυτός

Φιλάρετο, αποτελεί εγγύηση της μελλοντικής

ορίζεται στο καταστατικό συστάσεως και

πορείας του Ιδρύματος σύμφωνα με τις

λειτουργίας του, το Ίδρυμα επιδιώκει την

κατευθύνσεις που εχάραξαν ο Γιάννης

ενδυνάμωση και προώθηση του ελληνικού

και η Άννη Σ. Κωστοπούλου, ήδη Επίτιμοι

πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.

εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Συνεπώς, τo 2019 αποτελεί έτος ορόσημο
για το Ίδρυμα λόγω της συμπληρώσεως
σαράντα ετών δυναμικής παρουσίας στον
χώρο του πολιτισμού. Συνοπτικά, κατά την
περίοδο αυτή, υποστηρίξαμε 4.000 περίπου
διαφορετικές δραστηριότητες στους τομείς
που παραδοσιακά ενισχύουμε. Η συνολική
αξία της έμπρακτης αυτής στηρίξεως προς
διάδοση του ελληνικού πολιτισμού υπερβαίνει
τα 53.000.000 ευρώ.

Από την αρχή της λειτουργίας του,
το Ίδρυμα, συνεργάστηκε στενά με το
Μουσείο Μπενάκη για τη διοργάνωση
μεγάλων εκθέσεων καλλιτεχνών ελληνικής
καταγωγής και διεθνούς αναγνωρίσεως.
Στο πλαίσιο αυτό και για να σηματοδοτηθεί
η επέτειος των σαράντα ετών λειτουργίας
του, το Ίδρυμα ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου
την έκδοση του καταλόγου της εκθέσεως
«Christian Zervos & Cahiers d’Art. H Αρχαϊκή
Στροφή», που διοργανώθηκε από το Μουσείο

Σημαντικότερο, όμως, πρέπει να θεωρηθεί

Μπενάκη, τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το

το γεγονός ότι, με τη συμπλήρωση σαράντα

Μουσείο Zervos στο Vézelay της Γαλλίας.

ετών από την ίδρυση του Ιδρύματος,

Σκοπός της εκθέσεως και της εκδόσεως

ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του

ήταν να γνωρίσει το ελληνικό κοινό το

Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννης

έργο του ελληνικής καταγωγής εκδότη

Σ. Κωστόπουλος και Άννη Σ. Κωστοπούλου,

και κριτικού Christian Zervos, καθώς και

αποφάσισαν να αποσυρθούν. Από το 1979,

τις σχέσεις του με την Ελλάδα. Ο τόμος

ο υιός και η κόρη των Σπύρου και Ευρυδίκης

περιλαμβάνει αναπαραγωγές των έργων,

Κωστοπούλου ασχολήθηκαν ενεργά για

εκτενές και τεκμηριωμένο χρονολόγιο καθώς

την πραγματοποίηση και εδραίωση του

και πρωτότυπα κείμενα των Παναγιώτη

οράματος των γονέων τους, θεσπίζοντας τις

Τουρνικιώτη, Πολύνας Κοσμαδάκη,

κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη δράση

Ελένης Σταυρουλάκη, Christian Derouet και

και την ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Alexandre Farnoux.
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Τέλος, με αφορμή την επέτειο και με στόχο
την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής
κινηματογραφικής παραγωγής, το Ίδρυμα
αποφάσισε τη θέσπιση του Βραβείου «Ίδρυμα
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου» στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Το Βραβείο «Ίδρυμα Ιωάννου
Φ. Κωστοπούλου», που συνοδεύεται από
έργο της καλλιτέχνιδας Δάφνης
Γ. Κωστοπούλου, Αντιπροέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,
απονεμήθηκε κατά την Τελετή Λήξεως
του 60ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, στις 10 Νοεμβρίου 2019,
κατόπιν αξιολογήσεως από ειδική τριμελή
επιτροπή, στην ελληνική ταινία «Δε θέλω να
γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε
για κάτι πολύ σοβαρό» του Γιώργου
Γεωργόπουλου, που επελέγη ανάμεσα σε
δεκαεννέα υποψήφιες ταινίες. Η επιτροπή
αξιολογήσεως για το βραβείο του Ιδρύματος
απαρτίστηκε από τους Μαρία Κατσουνάκη,
δημοσιογράφο, Εύα Στεφανή, σκηνοθέτη και
Γιώργο Φρέντζο, διευθυντή φωτογραφίας.
Ακολούθως αναφερόμαστε ενδεικτικά σε
ορισμένες ακόμη από τις δράσεις που
ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για
το έτος 2019 ανά βασική θεματική κατηγορία.
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Εκπαίδευση - Σπουδές

Σε αυτό το πλαίσιο συνέχισε και τον διττό
ρόλο του στο ΕΛΙΑΜΕΠ ως επικεφαλής του

Το Ίδρυμα συνέχισε την πολυετή
υποστήριξη του προγράμματος
υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright για
Έλληνες καλλιτέχνες που επιθυμούν να
εκπαιδευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, να διευρύνουν τις γνώσεις και
τις επαγγελματικές τους επαφές σε πεδία
όπως οι εικαστικές τέχνες, η δημιουργική
γραφή, η μουσική, το θέατρο, ο χορός,
ο κινηματογράφος, η φωτογραφία και η
ψηφιακή τέχνη. Η ενίσχυση του Ιδρύματος
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
χορηγήθηκε για τη μερική στήριξη της
υποτροφίας της λυρικής τραγουδίστριας
Άννης Φασσέα.
Η κα Φασσέα παρακολούθησε το πρόγραμμα
στο Vicky Simegitos Performing Arts
Center, στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με
τον διακεκριμένο λυρικό τραγουδιστή της
Metropolitan Opera Δημήτρη Καβράκο.
Με την υποστήριξη του Ιδρύματος ο Δρ.
Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, συνέχισε
το 2019 το έργο του ως Ερευνητικός
Υπότροφος της ερευνητικής έδρας «Σταύρος
Κωστόπουλος», που δημιουργήθηκε το
2007 στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και αρχισυντάκτης της επιστημονικής
επιθεωρήσεως «Southeast European and
Black Sea Studies», η οποία δημοσιεύεται
από τον εκδοτικό οίκο «Taylor & Francis
Group», («Routledge»), σε συνεργασία με το
ΕΛΙΑΜΕΠ. Συνολικά, κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο, παρότι έντονα επηρεασμένη από
την πανδημία του κορονοϊού (Covid-19), ο Δρ.
Αρμακόλας έκανε παρουσιάσεις σε συνέδρια
και συναντήσεις εργασίας σε περισσότερες
από 13 εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Βρυξέλλες, Πράγα, Πρίστινα, Σόφια και
Σκόπια, σχετικά με τις διάφορες πτυχές της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ειδικά σε
σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη
διαδικασία εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας
και της Αλβανίας στην Ε.Ε., καθώς και για
θέματα διευρύνσεως της Ε.Ε, αλλά και
πολιτικής και ασφάλειας στα Βαλκάνια.
Το Ίδρυμα συνέδραμε και στην υλοποίηση
εκπαιδευτικών εγχειρημάτων που
απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.
Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε το
ιστορικό έργο «Το Σκλαβί» της Ξένιας
Καλογεροπούλου στο θέατρο «Πόρτα»,
18 χρόνια μετά από την πρώτη παρουσίασή
του. Με την ενίσχυση του Ιδρύματος, το
θέατρο προσέφερε ένα εκπαιδευτικό

Η έρευνα του εστιάζεται σε διαχρονικά

εργαστήριο πριν από την παρακολούθηση

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι η

της σχολικής παραστάσεως σε μαθητές

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι ελληνοτουρκικές

προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και

σχέσεις, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, που το

και τα Βαλκάνια ή οι διατλαντικές σχέσεις.

επισκέφθηκαν από τον Φεβρουάριο έως και
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τον Απρίλιο. Με αφετηρία την παράσταση,

Κεραμεικού, όπου σχεδόν όλοι οι μαθητές

οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εμπλακούν

είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων.

με το θέμα του έργου και να ανακαλύψουν

Δημιουργήθηκαν ομάδες από 24, συνολικά,

πτυχές του πριν την παρακολούθησή του,

μαθητές και το πρόγραμμα διήρκησε

να αποκτήσουν ερεθίσματα και κίνητρα,

τέσσερις μήνες, από τον Μάρτιο έως τον

να ταυτιστούν με καταστάσεις και

Ιούνιο 2019.

χαρακτήρες, καθώς και να εκφράσουν τις
αναζητήσεις, τις ιδέες, τα ερωτήματα και τα
συναισθήματά τους.
Με τη συνεισφορά του Ιδρύματος
πραγματοποιήθηκε, ακόμη, στον
αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οι πινακίδες
που μ’ αρέσει να διαβάζω, που σχεδίασε
η εκπαιδευτικός, μουσειολόγος και
συγγραφέας Άλκηστη Χαλικιά, σε
επιστημονική επιμέλεια της Δρ. Μάρλεν
Μούλιου, Επίκουρης Καθηγήτριας
Μουσειολογίας στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ. Στόχος του
προγράμματος ήταν να καταστήσει την
πολιτιστική μας κληρονομιά περισσότερο
ελκυστική, κατανοητή και προσβάσιμη στα
παιδιά και τις οικογένειές τους. Για τον
σκοπό αυτό, μια ομάδα παιδιών έγραψε και
κατασκεύασε επεξηγηματικές πινακίδες που
απευθύνονταν σε παιδιά και οικογένειες
που θα επισκέπτονταν τον αρχαιολογικό
χώρο του Κεραμεικού. Η μέθοδος που
ακολουθήθηκε περιελάμβανε έρευνα πηγών,
επιτόπια καταγραφή ευρημάτων, συμμετοχή
σε ξενάγηση, συνεντεύξεις, σχεδιαστικές
αποτυπώσεις και φωτογραφίσεις, καθώς
και παιχνίδια εξερευνήσεως. Τα σχολεία
που συνδιοργάνωσαν το πρόγραμμα ήταν
η Σχολή Χιλλ και το 49ο Δημοτικό Σχολείο
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Έρευνα - Επιστήμες

Με τη συνδρομή του Ιδρύματος
μεταφράστηκε και εκδόθηκε στην αγγλική

Το Ίδρυμα στήριξε για μια ακόμη χρονιά
το ανασκαφικό έργο στο Ιερό Απόλλωνος
Αμυκλαίου στη Σπάρτη. Οι εργασίες
αναδείξεως του Ιερού, τις οποίες είχε
αναλάβει ο αείμνηστος Καθηγητής Άγγελος
Δεληβορριάς, συνεχίζονται τώρα υπό
τον Καθηγητή Σταύρο Βλίζο. Εντός του
2019 ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη του
σωζόμενου τμήματος τείχους στη νότια
περιοχή του λόφου, αμέσως ανατολικά του
επονομαζόμενου «Νότιου Οικοδομήματος».
Τα ανασκαφικά δεδομένα συνηγορούν
υπέρ της ερμηνείας της κατασκευής ως
μέρους του υστερογεωμετρικού περιβόλου

γλώσσα από τις εκδόσεις «Ολκός» το βιβλίο
της Μαρίας Θερμού Στα Μαγειρεία των
Αρχαίων, μια πρωτότυπη σύνθεση αρχαίων
κειμένων σε αφηγηματική διαδρομή από
την Κυκλαδική και τη Μινωική εποχή ως την
Κλασική και την Ελληνιστική. Συνομιλητές
της συγγραφέως: ο Αριστοφάνης,
ο Μένανδρος, ο πατέρας της γαστρονομίας
Αρχέστρατος, ο Αθήναιος με τους
Δειπνοσοφιστές, ο Όμηρος, ο Ησίοδος,
ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Ευριπίδης,
ο Σοφοκλής. Το έργο είχε τη μεταφραστική
φροντίδα της Αλεξάνδρας Ντούμα.

της πρώιμης φάσεως του ιερού, ο οποίος

Επίσης, η Εταιρεία Μελέτης Νέου

διερχόταν σε όλο το μήκος τη νότια πλαγιά

Ελληνισμού προετοιμάζει έκδοση με θέμα

του λόφου.

τα επαναστατικά κινήματα στα τέλη του 18ου

Το Ίδρυμα ήλθε αρωγός και στο εγχείρημα
του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που, σε
συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους Νομού Κυκλάδων, διοργάνωσε
έναν κύκλο επτά σεμιναρίων από τον Ιούνιο
έως τον Σεπτέμβριο 2019. Τα σεμινάρια

και το α' μισό του 19ου αιώνα στη σειρά
«Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας», με αφορμή
την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο τόμος
θα περιέχει γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά,
αγγλικά και γερμανικά άρθρα μεταφρασμένα
στα ελληνικά.

αυτά αποτελούν μέρος των Σεμιναρίων
της Ερμούπολης, που διοργανώνονται
κάθε καλοκαίρι για 35 χρόνια στη Σύρο.
Ο χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων ήταν
η αίθουσα των Ιστορικών Αρχείων στο κέντρο
της πόλεως. Περισσότεροι από 90 ομιλητές
συμμετείχαν στα σεμινάρια, προερχόμενοι
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα θέματα άπτονταν των επιστημών,
της επιχειρηματικότητας, της λογοτεχνίας,
της φιλοσοφίας.
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Κοινωνική Προσφορά

την ενίσχυση που προσέφερε το Ίδρυμα
εξασφαλίστηκε η επέκταση της λειτουργίας

Ο πρότυπος παιδικός σταθμός και
νηπιαγωγείο «Το Περιβόλι της Γιαγιάς»

του Μουσείου τα Σαββατοκύριακα, η
απασχόληση εξειδικευμένου ξεναγού

είναι ένα σχολείο που για 27 συνεχόμενα

με πρόβλημα οράσεως, η δημιουργία

χρόνια λειτουργεί, μέσω του Ιδρύματος

νέων θεματικών ξεναγήσεων απτικής

Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου, στην πόλη της

διερευνήσεως, ο εμπλουτισμός του

Καλαμάτας, καλύπτοντας ανάγκες και της

εκπαιδευτικού υλικού και η διασφάλιση

ευρύτερης περιοχής. Κάθε χρόνο φοιτούν

απτικής μορφής σημαντικών σχεδίων και

εντελώς δωρεάν παιδιά που προέρχονται,

μοτίβων εκθεμάτων.

κυρίως, από οικογένειες με οικονομικά και
ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Μια ακόμη αξιόλογη προσπάθεια
όπου συνέδραμε το Ίδρυμα ήταν η

Στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων του

πραγματοποίηση από τη μη κερδοσκοπική

Ιδρύματος για την προσχολική εκπαίδευση,

εταιρεία «Artogether, Τέχνη Ατόμων

το 2019 σχεδιάστηκαν δραστηριότητες

Με και Χωρίς Αναπηρία» προγράμματος

αναφορικά με την κοινωνικοποίηση των

ξεναγήσεων σε έναν διευρυμένο κύκλο

παιδιών. Γνώρισαν επαγγέλματα που έχουν

πολιτιστικών χώρων, όπως αρχαιολογικοί

αρχίσει να εκλείπουν και πραγματοποίησαν

χώροι, μουσεία, χώροι λαϊκού πολιτισμού,

επισκέψεις μελέτης στην αγορά, το λιμάνι,

λειτουργίας του πολιτεύματος,

το θέατρο και σε έκθεση σύγχρονων

περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως και

ζωγράφων της Καλαμάτας. Παράλληλα,

βιομηχανικής παραγωγής. Κατά τους

νέες δυνατότητες προέκυψαν από τη

μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

δικτύωση με αντίστοιχα σχολεία κοινωνικού

πραγματοποιήθηκαν 22 επισκέψεις και

χαρακτήρα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,

συμμετείχαν συνολικά 381 άτομα με κάθε

και σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα που

τύπο αναπηρίας και κάθε ηλικία.

αφορούσε σε τρεις φάσεις επιμορφώσεως:
τη συμμετοχή δασκάλων σε συνέδριο στην
Φιλλανδία, τον σχεδιασμό ιστοσελίδας και την
πιθανή δημιουργία συμπληρωματικού κήπου
βιωματικής ενασχολήσεως με τη συμμετοχή
παιδιών, δασκάλων και γονιών στο περιβόλι
δίπλα από τον παιδικό σταθμό.
Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου στήριξε,
επίσης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Μουσείου Αφής του σωματείου «Φάρος
Τυφλών της Ελλάδος». Ειδικότερα, με
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Πολιτιστική Κληρονομιά Παράδοση

«Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και
Περιφέρειας» για την υλοποίηση από
ειδικό επιστήμονα δεκαοκτώ εκπαιδευτικών

Η Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας

προγραμμάτων του μουσείου που

«Δίπυλον», στο πλαίσιο του προγράμματος

απευθύνονταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και

Καινοτόμες Πολιτιστικές Προσεγγίσεις στο

δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως των σχολείων

Επιγραφικό Μουσείο, υλοποίησε με την

της περιοχής.

ενίσχυση του Ιδρύματος τη διαδραστική
βίντεο-περιήγηση της καλλιτέχνιδας Νίνας
Παππά με τίτλο Το Χαμένο Κείμενο. Το
έργο, το οποίο βρίσκεται μόνιμα στο
Επιγραφικό Μουσείο, προτείνει στον θεατή
μία πρωτότυπη διαδρομή στον χώρο των
εκθεμάτων, ένα σύνθετο οπτικοακουστικό
ταξίδι στον κόσμο της επιγραφικής, το οποίο
τον φέρει σε επαφή με τις εμπειρίες και τα
βιώματα των επιγραφικών επιστημόνων. Είναι
η πρώτη φορά που έργο αυτού του είδους
παρουσιάζεται σε ελληνικό μουσείο.
Ένα ακόμη ιδιαίτερο εγχείρημα στο οποίο
συνέβαλε το Ίδρυμα πραγματοποίησε ο
πολιτιστικός οργανισμός «Κοινωνώ Tinos
Art Gathering», που εδρεύει στην Τήνο
από το 2016. Ο οργανισμός διοργανώνει
εκθέσεις, ανοιχτά εργαστήρια, μουσικές
και θεατρικές παραστάσεις, ερευνητικά
projects, διαδραστικές περιηγήσεις τόσο
στο φυσικό όσο και στο αρχιτεκτονικό τοπίο
του νησιού. Κατά το 2019 το «Κοινωνώ»
εισήγαγε μια σειρά από ποικίλες δράσεις
στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου Τέσσερα
(συν ένα) στοιχεία στο φυσικό περιβάλλον
του νησιού, αλλά και σε κτήρια ιστορικής και
αρχιτεκτονικής σημασίας.
Επισημαίνουμε τέλος, την ενίσχυση του
Ιδρύματος προς τον μορφωτικό σύλλογο
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Τέχνες

κινηματογραφική περίοδο Οκτώβριος 2019Μάρτιος 2020 το φεστιβάλ «ταξίδεψε» σε

H παράσταση Phaedra I – (Η Φαίδρα Εγώ –),
σε κείμενο και σκηνοθεσία της Αύρας

Αμοργό, Άνδρο, Ιθάκη, Ικαρία, Κέα, Κύθηρα,
Λευκάδα, και Ρέθυμνο, προβάλλοντας

Σιδηροπούλου, μια διεθνής παραγωγή της

ταινίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, που

καλλιτεχνικής ομάδας «Persona», με τη

ξεχωρίζουν για τη δημιουργική, πρωτότυπη

σύμπραξη καλλιτεχνών από την Ελλάδα

ματιά τους πάνω σε θέματα που αφορούν

και τη Μεγάλη Βρετανία, παρουσιάστηκε

τη ζωή μας σήμερα: τον πολιτισμό, την

σε παγκόσμια πρώτη στο Covent Garden

επιστήμη, το περιβάλλον και την κοινωνία.

του Λονδίνου, στο θέατρο Tristan Bates τον
Φεβρουάριο του 2019 για εννέα παραστάσεις.

Το έργο Orbital του καλλιτέχνη Ιωάννη
Καρούνη παρουσιάστηκε, επίσης, το 2019

Το σωματείο «Οι Φίλοι των Παξών» σε

στην Αθήνα με τη στήριξη του Ιδρύματος.

συνεργασία με το μουσικό σχήμα «NQR

Ο δημιουργός επέλεξε το πολυσύχναστο

Ensemble» και την συνθέτη Δήμητρα

εμπορικό κέντρο της πόλεως (πλατεία

Τρυπάνη παρουσίασαν το έργο Αμίλητη στο

Ομονοίας, πλατεία Συντάγματος, πλατεία

33ο Φεστιβάλ Παξών και στην Εναλλακτική

Μοναστηρακίου) ως έναν πυρήνα ζωής που

Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το

καταγράφει και εκπέμπει ασταμάτητα τις

έργο αυτό σηματοδότησε την ολοκλήρωση

επιθυμίες των περαστικών να χαράξουν και

της επταετούς συνεργασίας του Φεστιβάλ

να αποτυπώσουν τη δική τους διαδρομή

με τη Δήμητρα Τρυπάνη ως επισκέπτριά

παράλληλα και σε διάδραση με τη δική του.

του, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο καλλιτεχνικά
απολογισμό. Το Ίδρυμα υπήρξε αρωγός
αυτής της κοινής προσπάθειας από την αρχή,
στηρίζοντας μια εξαιρετικά προικισμένη
καλλιτέχνιδα στην πιο παραγωγική φάση

Κλείνουμε την ενδεικτική αυτή αναδρομή σε
δράσεις που υλοποιήθηκαν εντός του 2019 με
την αρωγή του Ιδρύματος κάνοντας αναφορά
στο βιβλίο της Μαρώς Βανδώρου Ψίθυροι,
ένα χειροποίητο καλλιτεχνικό βιβλίο (livre d’

της καριέρας της, αλλά κι ένα περιφερειακό

artiste), μια ερμηνεία κειμένων της Ορφικής

Φεστιβάλ που σταθερά αποσκοπεί στην

λατρείας που βασίζεται στη σπάνια και

προώθηση νέων Ελλήνων δημιουργών και

δύσκολη τεχνική του υδατογραφήματος.

καλλιτεχνών.
Η έκδοση συνοδεύεται από δεύτερο βιβλίο
Tον Οκτώβριο 2019 ξεκίνησε, ακόμη,

με δοκίμιο σχετικά με τα Ορφικά ελάσματα

το «CineDoc Island», ένα φεστιβάλ

και την Ορφική λατρεία και απόδοση

κινηματογράφου που προβάλλει βραβευμένα

στη νέα ελληνική και αγγλική γλώσσα

ντοκυμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας για

μεταγραφών των αρχαίων κειμένων. Το έργο

παιδιά και νέους στη νησιωτική Ελλάδα

παρουσιάστηκε στο διεθνές κοινό του «Codex

κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Tην

Art Fair» στην Καλιφόρνια, μια μοναδική στο
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είδος της Μπιενάλε χειροποίητου βιβλίου
που απευθύνεται σε συλλέκτες, βιβλιόφιλους,
καλλιτέχνες, σχεδιαστές, διευθυντές
και εκπροσώπους μουσείων και ειδικών
συλλογών σπανίων και συλλεκτικών εκδόσεων
μεγάλων Πανεπιστημίων.
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Ενισχύσεις 2019
Κατά το 2019 το Ίδρυμα διέθεσε το 44% των

 ΆΛΚΗΣΤΙΣ ΧΑΛΙΚΙΑ για την

εσόδων του για την εκτέλεση των σκοπών του και

πραγματοποίηση εκπαιδευτικού

το 56% για τις επενδύσεις διαθεσίμων και παγίων

προγράμματος στον αρχαιολογικό χώρο

με σκοπό την ενίσχυση της περιουσίας του.

του Κεραμεικού με τίτλο «Οι πινακίδες που
μ΄ αρέσει να διαβάζω» (Αθήνα, Μάρτιος -

Το 2019 ενισχύθηκαν:

Ιούνιος 2019)

Εκπαίδευση - Σπουδές
 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
FULBRIGHT για την ενίσχυση του
προγράμματος υποτροφιών (υπότροφος
Άννη Φασέα για την παρακολούθηση
προγράμματος στο Vicky Simegitos
Performing Arts Center, Brooklyn, NY,
1η Οκτωβρίου 2019 - 31 Μαρτίου 2020)
 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ για την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος υποδοχής
μαθητών για την παράσταση «Το Σκλαβί»
της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε
σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου
και Σοφίας Πάσχου (Θέατρο Πόρτα,
Φεβρουάριος - Απρίλιος 2019)
 ΕΛΙΑΜΕΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
για τη συνέχιση στηρίξεως της ερευνητικής
έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος»
 ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ για τη λειτουργία κοινωνικού
φροντιστηρίου σε μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως σε
οικισμό πομάκων του νομού Ξάνθης

14

Έρευνα - Επιστήμες

Κοινωνική Προσφορά

 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 ΑΜΥΜΩΝΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ για τη διεξαγωγή

ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ

των Σεμιναρίων της Ερμούπολης

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

(Σύρος, Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2019)

& ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ για την
αγορά εξοπλισμού για τη δημιουργία

 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ για την αγγλική έκδοση
του βιβλίου της Μαρίας Θερμού
«Στα μαγειρεία των αρχαίων»
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
για την έκδοση τόμου με θέμα
«Τα επαναστατικά κινήματα στα τέλη του
18ου και το α' μισό του 19ου αιώνα»
 ΚΥΚΛΑΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

χώρου αξιολογήσεως και εκπαιδεύσεως
για παιδιά με προβλήματα οράσεως και
πρόσθετες αναπηρίες
 ARTOGETHER - ΤΕΧΝΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΡΩΗΝ VERY SPECIAL
ARTS HELLAS - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ)
για την ενίσχυση του προγράμματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

«Ξεναγήσεις ατόμων με αναπηρίες σε

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ

μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ για την

χώρους 2019» (Αθήνα, Οκτώβριος –

αποκάλυψη αρχαίου οικοδομήματος

Δεκέμβριος 2019)

στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου
εργαστηρίου γλυπτικής Πάρου

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΗΛΙΟΤΕΧΝΟ
για την πραγματοποίηση της θεατρικής

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΥΚΛΑΙΟΥ

παραστάσεως «Το διαφορετικό παιδί»

για τις ανασκαφικές έρευνες και τις

της Βίκυς Γεωρέττη (Δημοτικό Θέατρο

εργασίες αναδείξεως του Ιερού του

Καλλιθέας, 8 Δεκεμβρίου 2019)

Αμυκλαίου Απόλλωνα στη Σπάρτη
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» για την πραγματοποίηση
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Από
την απομόνωση στη συν-ύπαρξη»
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ για την πραγματοποίηση
του 3ου καλλιτεχνικού φεστιβάλ
«Εν Δελφοίς… εστίν… ο τόπος» με τίτλο
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«Ένας κόσμος που αλλάζει»
(Άμφισσα, 15 - 25 Οκτωβρίου 2019)
 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτιστική Κληρονομιά Παράδοση
 ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΔΑΛΗΣ - TAG για την

για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού

πραγματοποίηση του «Κοινωνώ Tinos Art

Σταθμού και Νηπιαγωγείου «Το Περιβόλι

Gathering 2019»

της Γιαγιάς»
 ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ

για την έκδοση του αρχαιολογικού

ΠΛΩ» για την πραγματοποίηση του 2ου

οδηγού «Ακρόπολη και Μουσείο»

Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και

στην ισπανική γλώσσα

Μη / IDFD (Καρδίτσα, 16 - 19 Μαΐου 2019)
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΙΠΥΛΟΝ» για την

ΠΑΙΔΙΟΥ «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» για την ενίσχυση

πραγματοποίηση της διαδραστικής βίντεο-

του προγράμματος υλικής στηρίξεως

περιηγήσεως (video walk) της εικαστικού

«Αγκαλιάζουμε τη ζωή»

Νίνας Παππά με τίτλο «Το Χαμένο

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
& ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN «ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
για την ενίσχυση του έργου του
 ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για
την ενίσχυση των Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων του Μουσείου Αφής

Κείμενο» στο πλαίσιο του προγράμματος
«Καινοτόμες Πολιτιστικές Προσεγγίσεις
στο Επιγραφικό Μουσείο»
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ για την εγκατάσταση του
ψηφιακού εκθέματος «Χάρτα του Ρήγα»
στις περιφερειακές εκθέσεις στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής
Επαναστάσεως
 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»
για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
ομιλιών, σεμιναρίων και workshops
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Τέχνες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ για την έκδοση
πρακτικών των ημερίδων του Ελληνικού
Παραρτήματος

 ANEMON PRODUCTIONS για την
πραγματοποίηση του φεστιβάλ
κινηματογράφου CineDoc Island Film
Festival (Αμοργός, Άνδρος, Ικαρία, Κέα,
Κύθηρα, Λευκάδα και Ρέθυμνο, Οκτώβριος
2019 - Μάρτιος 2020. Οι προβολές στην
Ιθάκη αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας
του Covid-19)
 ATELIER VANDOROU για την παραγωγή
χειροποίητου καλλιτεχνικού βιβλίου με
τίτλο «Ψίθυροι - a book of whispers»
 BETWEEN THE SEAS για την
πραγματοποίηση του Διεθνούς
Προγράμματος Φιλοξενίας Μεσογειακών
Καλλιτεχνών στο Κάστρο Μονεμβασίας
(Μονεμβασία, 1 - 22 Σεπτεμβρίου 2019)
 CMN Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής για τη
διοργάνωση του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων (Σύρος,
10 - 17 Αυγούστου 2019)
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ για τις ανάγκες του Θέατρου
της Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής
 FINGERSIX/athens για τη συνέχιση του
ερευνητικού εργαστηρίου αυτοσχεδιασμού
«imPROject» (Αθήνα, Κέντρο Μελέτης
Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν, Νοέμβριος 2019)
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ODC για τη
διεξαγωγή έρευνας στο Πανεπιστήμιο
Stanford στο πλαίσιο πραγματοποιήσεως
της παραστάσεως με τον τίτλο «Oedipus:
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Sex With Mum Was Blinding» (Ηνωμένες

 KASTELLA M COMPANY LTD για τη

Πολιτείες Αμερικής, Πανεπιστήμιο

δίγλωσση, σε ελληνική και βουλγαρική

Stanford, Center for Computer Research in

γλώσσα, έκδοση της ποιήσεως του

Music and Acoustics, παγκόσμια πρεμιέρα

Κ. Καρυωτάκη και της Μ. Πολυδούρη

4 Απριλίου 2019)

σε δύο τόμους, σε μετάφραση

 ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Κωνσταντίνου Μαρίτσα
 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ARTIMELEIA για την

ΤΕΧΝΗΣ για την πραγματοποίηση του

πραγματοποίηση παραγωγής βασισμένης

δεύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος

στο έργο του Λούις Κάρολ «Η Αλίκη στη

για τους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής

χώρα των θαυμάτων» (Αθήνα, Χώρος

Καλών Τεχνών με θέμα τη διαδρομή

Τέχνης 14η Μέρα, Μάιος 2019)

του έργου τέχνης (Αθήνα, Μάρτιος Σεπτέμβριος 2019)

 LINE CULTURE για την παρουσίαση της
εκθέσεως «Τρωάδες-Anima Captus B»

 ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
KAI ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την απονομή

ΤΕΧΝΗΣ για την έκδοση του τόμου των

του Bραβείου Ίδρυμα Ιωάννου Φ.

νέων αποκτημάτων της συλλογής έργων

Κωστοπούλου στην ταινία «Δε θέλω

τέχνης του Μακεδονικού Μουσείου

να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να

Σύγχρονης Τέχνης

μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό» του
Γιώργου Γεωργόπουλου
 INTERNATIONAL STUDIO AND
CURATORIAL PROGRAM (ISCP) για
τη συμμετοχή της Μαρίας Ζερβός στο
πρόγραμμα «Summer Residencies for Art
Professors» (Αθήνα, καλοκαίρι 2020)
 INTERFACE για την πραγματοποίηση του
διεθνούς φεστιβάλ «Αναλόγιο»
(Αθήνα, 21 - 26 Σεπτεμβρίου 2019)
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ PERSONA για

 ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ για την οργάνωση
του 3ου Φεστιβάλ Σύγχρονης Ελληνικής
Μουσικής στη Χίο (Χίος, 30 Ιουνίου 11 Ιουλίου 2019)
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ για την παραγωγή
του συνοδευτικού καταλόγου της
εκθέσεως με τίτλο «Christian Zervos &
Cahiers d’ Art. Η Αρχαϊκή Στροφή» (Αθήνα,
12 Δεκεμβρίου 2019 - 1 Μαρτίου 2020)
 Ο ΚΥΒΟΣ για την πραγματοποίηση
έρευνας και παραστάσεως της

την πραγματοποίηση της θεατρικής

χορογράφου Όλγας Σπυράκη σχετικά

παραγωγής «Phaedra I-» (Λονδίνο,

με το ερώτημα «What is Home»

Covent Garden, Τristan Bates Theatre,

(Ρότερνταμ, RO theater, Cοmma Festival,

18 - 23 Φεβρουαρίου 2019)

6 Ιουλίου 2019)
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 ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

18 Φεβρουαρίου 2019 και Γαλλία,

ΠΕΡΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ για την

Montpellier, Théâtre des 13 Vents,

πραγματοποίηση του έργου με τίτλο

12 - 13 Νοεμβρίου 2019)

«I and I» (Αθήνα, Κινητήρας, Καλλιτεχνικό
Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών,
8 Δεκεμβρίου 2018 - 27 Ιανουαρίου 2019)

 ΜΑΡΙΑ ΜΕΖΙΤΗ για την αναβάθμιση
της ιστοσελίδας poets.gr

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ «ΣΥΝΚΙΝΗΣΗ» για την πραγματοποίηση του
διεθνούς φεστιβάλ σύγχρονου χορού
«Dance Days Chania» (Χανιά, 15 - 28
Ιουλίου 2019)
 SOUL PRODUCTIONS για την παραγωγή
της μικρού μήκους ταινίας με τίτλο
«Χαμάμ» σε σκηνοθεσία Βαρβάρας Δούκα
 ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ για την
πραγματοποίηση του έργου
του Ιωάννη Καρούνη «Orbital»
(Αθήνα, 15 - 17 Φεβρουαρίου 2019)
 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
για τη δράση της
 ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΑΞΩΝ για την
πραγματοποίηση παραγωγής μουσικού
θεάτρου της Δήμητρας Τρυπάνη με τίτλο
«Αμίλητη» σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ
Παξών και της Εναλλακτικής Σκηνής
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Παξοί,
9 Σεπτεμβρίου 2019 και Εναλλακτική Σκηνή
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
11 - 13 Οκτωβρίου 2019)
 VASISTAS THEATRE GROUP για την
πραγματοποίηση της παραστάσεως
«Απολογίες 4&5» (Αθήνα, Αγγλικανική
Εκκλησία «Αγ. Παύλος», 28 Ιανουαρίου -
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

Ενεργητικό
Αξία
Κτήσεως

B. Έξοδα Εγκαταστάσεως
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
			 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

49.180

Αποσβέσεις

49.180

Γ. Πάγιο Ενεργητικό
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
			 3. Κτήρια και τεχνικά έργα
2.560.000		
			 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
677.796
229.862
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
3.237.796
229.862
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες
		 μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
			 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΙΙΙ)			
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ΙΙ. Απαιτήσεις
			 1. Πελάτες		
			11. Χρεώστες διάφοροι		

16.920
192.673

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
			 1. Μετοχές		
72.190.423
			 2. Ομολογίες		
11.841.662
			 3. Λοιπά χρεόγραφα		
7.185.327
				 Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			
							
IV. Διαθέσιμα
			 1. Ταμείο		
595
			 2. Καταθέσεις όψεως		
255.848
			 5. Καταθέσεις προθεσμίας		
350.000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			

Αναπ.
Αξία

0

2.560.000
447.934
3.007.934

10.358
3.018.292

209.593

91.217.412
-60.192.319
31.025.093

606.443
31.841.129

Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
			 1. Έξοδα επομένων χρήσεων			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

595
34.862.171

Παθητικό
A. Ίδια Κεφάλαια
Ι. Κεφάλαιο		
V. Αποτελέσματα εις νέον		

580.414
33.753.297

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+AV)			

34.333.711

Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα			

470.573

Γ. Υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			

57.178

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
			 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			

708

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

34.862.171
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Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2019
(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)
A. Τακτικά Έσοδα
		Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών
		Τοκομερίδια ομολόγων
		Τόκοι καταθέσεων

392.529
796.285
11.542

1.200.356

Β. Έκτακτα Έσοδα		

5.231

Γ. Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγ. Διαχειρίσεως		

490.104

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.695.691

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)
Α. Δαπάνες Εκτελέσεως Σκοπού		

359.044

B. Αγορές Παγίων		

3.109

Γ. Επενδύσεις Χρεογράφων		

711.523

Δ. Ταμειακές Εκροές		

71.173

Ε. Τακτικά Έξοδα
		Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
		Γενικά έξοδα

104.661
189.738

ΣΤ. Ταμειακό Υπόλοιπο Παρούσης Διαχειρίσεως
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		

294.399
256.443
1.695.691
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