
 
 

10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 
σε τρεις ημέρες 

 
Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε προχθές το απόγευμα το τριήμερο των 
εκδηλώσεων για τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Κοινωνικού Χώρου των 
Ιδρυμάτων Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού (3-5/02/2023). 
 
Περισσότερα από 400 άτομα, ένα μωσαϊκό ανθρώπων από τον χώρο της 
κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, της υγείας, του πολιτισμού, της τέχνης, της 
παιδείας, του εθελοντισμού, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας 
των πολιτών, βρέθηκαν αυτές τις τρεις ημέρες κοντά μας και συμμετείχαν στις 
επετειακές δράσεις του Κοινωνικού Χώρου. Ενεργοί πολίτες, εθελοντές, 
ωφελούμενοι και προσωπικό, άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινούς 
προβληματισμούς συνομίλησαν, αντάλλαξαν ιδέες, μοιράστηκαν προσδοκίες και 
ήρθαν -κάποιοι για πρώτη φορά- σε ουσιαστική επαφή με το αθέατο κομμάτι της 
κοινωνίας μας. Άνθρωποι με καταγωγή από διάφορες χώρες, άνθρωποι διαφόρων 
ηλικιών και βιωμάτων, άνθρωποι που ήθελαν να προσφέρουν και άνθρωποι που 
είχαν ανάγκη να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι στις δυσκολίες που περνάνε, όλοι μαζί. 
 
Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, Παρασκευή 3/2/2023, άνοιξε με τους εγκάρδιους 
και υποστηρικτικούς χαιρετισμούς που απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και 
Πρόεδρος των Ιδρυμάτων Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και 
Αντιπρόεδρος των Ιδρυμάτων Βασίλης Λαμπρινός. Ο εντεταλμένος Σύμβουλος των 
Ιδρυμάτων Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε με αναλυτικά στοιχεία το 
πολυδιάστατο έργο του Κοινωνικού Χώρου μέσα σε δέκα χρόνια μεταλλασσόμενης 
οικονομικής κρίσης και αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ασταθούς περιόδου που 
διανύουμε. Όπως ανέφερε με την παράθεση σχετικών στοιχείων, οι δράσεις του 
Κοινωνικού Συσσιτίου («Φαγητό με την Αγάπη μας») και του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου έχουν συνολικά συγχρηματοδοτηθεί από προγράμματα ΕΣΠΑ σε 
ποσοστό 53% και από τα Ιδρύματα σε ποσοστό 47%, σε μια περίοδο στην οποία τα 
Ιδρύματα κατέβαλαν υψηλούς φόρους στο ελληνικό δημόσιο.  
Στη συνέχεια το λόγο πήραν ωφελούμενοι, εργαζόμενοι και εθελοντές του 
Κοινωνικού Χώρου, που καθήλωσαν το ακροατήριο με τις βιωματικές εξιστορήσεις 
τους. Μεταξύ αυτών, η Φιλαρέτη Χρονάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καμινίων που συμπράττει με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού για την καθημερινή 
διανομή γευμάτων στην περιοχή. Η δράση αυτή συνιστά την πιο πρόσφατη 
επέκταση του «Φαγητού με την Αγάπη μας», που μέχρι τα τέλη του 2022 είχε 
μοιράσει 876.963 γεύματα σε 4.003 συνεχόμενες μέρες, και σήμερα παρασκευάζει 
καθημερινά 350 γεύματα που διανέμονται από τρία σημεία, την κεντρική 



εγκατάσταση της οδού Μονής Αγκαράθου, την εγκατάσταση δίπλα στο Γηροκομείο 
του Ιδρύματος στον Άγιο Ιωάννη, και (από τον Οκτώβριο του 2022) τη νέα 
εγκατάσταση στα Καμίνια.  
Αντίστοιχα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο μέσα στην πρώτη δεκαετία της λειτουργίας 
του πραγματοποίησε 20.529 τροφοδοσίες οικογενειών σε 120 συνεχόμενους μήνες 
με είδη αξίας 930.000 ευρώ. Σε αυτά προστίθεται η τροφοδοσία από τη 
συμπληρωματική δομή παροχής ειδών ένδυσης και υπόδησης, που δημιουργήθηκε 
το 2016.  
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, στις θεματικές συζητήσεις που διοργανώθηκαν, 
πλήθος εκπροσώπων φορέων και συλλογικοτήτων παρουσίασαν την αξιόλογη 
δράση τους, με έμφαση στη συνεργασία τους με τον Κοινωνικό Χώρο. Διότι η 
ιδιαιτερότητα του Κοινωνικού Χώρου, πέρα από τις βασικές του δομές, βρίσκεται 
στις δράσεις που αποσκοπούν στην ολόπλευρη στήριξη, την επιμόρφωση και την 
κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων που βρίσκονται σε βιοτική ανάγκη, Ελλήνων, 
προσφύγων και μεταναστών, χωρίς καμιά διάκριση, καθώς και στην 
ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και των κάθε λογής κοινωνικών αποκλεισμών. Περισσότερες από 460 
σχετικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν στον Κοινωνικό Χώρο μέσα στην πρώτη 
δεκαετία της λειτουργίας του.  
 
Ιδιαιτέρως χειροκροτήθηκαν ο Ισίδωρος Δετοράκης, Γενικός Διευθυντής των 
Ιδρυμάτων,  που τα κράτησε όρθια μέσα στην οικονομική κρίση επιτρέποντας τη 
διεύρυνση του κοινωνικού έργου τους, και ο Διονύσης Κοκκώνης, επικεφαλής 
κοινωνικός λειτουργός και «ψυχή» του Κοινωνικού Χώρου. Η εκδήλωση, την οποία 
συντόνισε  ο δημοσιογράφος Στέλιος Ζερβός, ολοκληρώθηκε το απόγευμα, με 
κάλεσμα του Αλέξη Καλοκαιρινού για τη δημιουργία ενός ανοιχτού δικτύου 
διαλόγου και διασύνδεσης φορέων, εθελοντικών ομάδων και συλλογικοτήτων, 
ώστε με συμπράξεις να γίνει αποτελεσματικότερη η δράση προς όφελος των 
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και των ευάλωτων ομάδων.  
 
Στις ουσιαστικές ομιλίες και παρεμβάσεις της πρώτης μέρας, τη σκυτάλη πήραν οι 
ανθρώπινες ιστορίες ωφελούμενων του Κοινωνικού Γεύματος και Κοινωνικού 
Παντοπωλείου στη δράση της «Ζωντανής Βιβλιοθήκης» το πρωί του Σαββάτου 
4/02/2023 και το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τα «Παιγνίδια κίνησης, μνήμης και 
προσοχής» για συμπολίτες μας άνω των 60 ετών με τον γυμναστή Παύλο 
Ποτουρίδη σε συνεργασία με την εταιρεία για την νόσο Alzheimer και την υγιή 
γήρανση «Αλληλεγγύη Ηρακλείου».  
 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 5/02/2023 με το Κοινωνικό 
Κομμωτήριο από τον Σύνδεσμο Κουρέων/Κομμωτών Καταστηματαρχών Νομού 
Ηρακλείου, όπου εθελοντές κομμωτές επιμελήθηκαν περισσότερα από 55 παιδικά, 
γυναικεία και ανδρικά κουρέματα παρέα με τη μελωδική φωνή του Γιάννη 
Κασσωτάκη. Στην συνέχεια, εθελοντές, ωφελούμενοι και προσωπικό αντάλλαξαν 
ευχές στο κόψιμο της πίτας για μια περισσότερο συμπεριληπτική και δίκαιη νέα 
χρονιά.  
 
Κοινή πεποίθηση όσων συμμετείχαν σε αυτή την τριήμερη «γιορτή της προσφοράς 
και αλληλεγγύης» ήταν ότι ο Κοινωνικός Χώρος αποτελεί πλέον ένα σημείο 



αναφοράς, ένα ανοιχτό και φιλόξενο χώρο συνάντησης που ενώνει όσους μένουμε 
την ίδια πόλη χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς, όπου όλοι νιώθουν αποδεκτοί 
και ίσοι.  
 
Ευχαριστούμε όλους όσους ήσασταν δίπλα στο έργο του Κοινωνικού Χώρου, 
δίνοντας μας δύναμη και αισιοδοξία για όσα έπονται. Το επόμενο διάστημα θα 
επεξεργαστούμε τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στις θεματικές συζητήσεις και θα 
επανέλθουμε σύντομα με νέα πρόσκληση προσανατολισμένη σε συνεργατικές 
δράσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας για τους 
περισσότερο ευάλωτους.  
 
Δέκα χρόνια, λοιπόν και συνεχίζουμε… για να βγούμε στο φως, όλοι και μαζί. 
 
 
 


