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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Από τη Θεσσαλία ξεκινά  η πρωτοβουλία αφύπνισης LifeScore  για ένα βιώσιμο 

μέλλον 

 

Συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου και φορέων  στη μάχη κατά της επισιτιστικής 

ανασφάλειας και της σπατάλης τροφίμων 

 

Κώστας Αγοραστός: «Χτίζουμε σήμερα τη βιωσιμότητα του  μέλλοντος» 

 

Με δράσεις όπως το  LifeScore Social Hackathon Larissa, την Δευτέρα, 20 

Ιανουαρίου 2020 και πρόγραμμα ενημέρωσης στα σχολεία από το ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

 

 

 

Από την Περιφέρεια  Θεσσαλίας, ξεκινά η μάχη κατά της επισιτιστικής ανασφάλειας 

και της σπατάλης τροφίμων, μέσα από  την κοινωνικά βιώσιμη πρωτοβουλία 

LifeScore  που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, με το Δήμο Λαρισαίων και  όλους τους 

φορείς  για να κερδίσουμε το μέλλον  της Θεσσαλίας  και να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα της  βιωσιμότητας, που είναι το πρόβλημα του μέλλοντος» τόνισε ο 

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας  Αγοραστός. 

 

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού 

Συμβουλίου,  στη Λάρισα,  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, 

ανέφερε:  

«Ο πλανήτης μικραίνει. Η γη ξηραίνεται. Το νερό στις θάλασσες, τα ποτάμια, τις 

λίμνες μολύνεται. Ο αέρας έχει πρόβλημα. Οι άνθρωποι αντικαθίστανται από τις 

μηχανές. Η τροφή ολοένα και λιγοστεύει. Το πρόβλημα του μέλλοντος είναι η 

βιωσιμότητα. Και η βιωσιμότητα δεν αλλάζει με καμία πολιτική φιλοσοφία παρά 

μόνο με αφύπνιση των λαών. Το  Lifescore αυτό έρχεται να κάνει. Είναι ένα 

πρόγραμμα επίκαιρο, ένα πρόγραμμα του μέλλοντος. Εδώ σήμερα χτίζουμε τη 

βιωσιμότητα του αύριο, τη βιωσιμότητα του μέλλοντος. Είναι μια μεγάλη σημαντική 

πρωτοβουλία αφύπνισης, ανθρωπιάς, μια πρωτοβουλία ζωής.  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας,  μαζί με το Δήμο Λαρισαίων και όλους τους φορείς 

κάνουμε την προσπάθεια αφύπνισης. Είναι η μόνη διαδικασία που  μπορεί να σώσει 

την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.  Η βιωσιμότητα είναι το πρόβλημα του μέλλοντος 

και καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε.  Ένα από τα εργαλεία που έχουμε είναι και 

το LifeScore. Χρειάζεται συστράτευση όλων. Η επιτυχία θα έρθει από την ένωση 

πολλών μικρών προσπαθειών της καθημερινότητας. Σε αυτή την προσπάθεια της 

καθημερινότητας, σας θέλουμε όλες και όλους μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι 

ενωμένοι. Είναι υποχρέωση μας προς τις γενιές που έρχονται προς τους νέους 

ανθρώπους, για τον πλανήτη μας, για τον κόσμο του αύριο. Και μπορούμε να τα 



καταφέρουμε. Υπάρχουν διαδικασίες,  όπως το ευρύ πρόγραμμα που υλοποιεί ο 

Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της «Πόλης που μαθαίνει».  

Σας ευχαριστούμε όλους που είστε σήμερα εδώ. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να 

κερδίσουμε το μέλλον της Θεσσαλίας». 

 

Σε επιστολή που έστειλε, ο  Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 

Κώστας Σκρέκας,  τόνισε: «Για την Κυβέρνηση μας ο περιορισμός της σπατάλης 

των τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων αναπτύσσει πολιτικές οι οποίες στοχεύουν στην εμπέδωση καλών 

πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, με στόχο τη θωράκιση 

της επισιτιστικής ασφάλειας, την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και την 

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στηρίζει πρωτοβουλίες όπως το LifeScore, καθώς θεωρεί ότι μπορούν να 

προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και να συμβάλλουν καθοριστικά στην 

ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών».  

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Corteva Agriscience™, κα Χριστίνα Λεγάκι 

ανέφερε σχετικά: «Στην Corteva Agriscience™ παραμένουμε πιστοί στην ορθή 

λειτουργία της κυκλικής οικονομίας και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να αλλάξουμε 

την αντίληψή μας από το ‘παράγουμε περισσότερα’ στο ‘παράγουμε 

αποτελεσματικότερα’. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που ηγούμαστε 

του LifeScore, μιας πρωτοβουλίας με βιώσιμο κοινωνικό χαρακτήρα και δυνητικά 

καταλύτη της επίλυσης ενός προβλήματος που μας αφορά όλους. Και δεν θα 

μπορούσα να φανταστώ καλύτερο μέρος για να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του 

LifeScore από τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα την Λάρισα. Ένα σημαντικό κομμάτι 

της αγροτικής παραγωγής λαμβάνει χώρα εδώ. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσει η 

εμπέδωση των καλών πρακτικών προκειμένου να αλλάξουν οι νοοτροπίες και όλο 

μαζί, παραγωγοί, επιχειρήσεις, μαθητές, τοπική κοινωνία να δώσουμε από κοινού την 

απάντηση στο πρόβλημα της επισιτιστικής ανασφάλειας και της σπατάλης τροφίμων. 

Στο πλαίσιο των δράσεων μας θα λάβει χώρα στη Λάρισα το LifeScore Social 

Hackathon Larissa, την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 και θα ήθελα να προσκαλέσω 

από αυτό το βήμα 10 νέους αγρότες και Γεωπόνους να συμμετέχουν στη δημιουργία 

των υλικών για την κοινωνική εκστρατεία. Και για να μην απορείτε, θα ενημερωθείτε 

από τους επόμενους ομιλητές για αυτή μας τη δράση».  

 

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Corteva Agriscience™, κ. Γεράσιμος Νικολόπουλος 

ανέφερε: «Στην Corteva Agriscience™ είμαστε υπερήφανοι πρώτον γιατί ξεκινάει η 

πρωτοβουλία LifeScore και δεύτερον γιατί ξεκινάει από εδώ, τη Λάρισα. Ένα τόπο 

που συνδυάζει πρωτογενή τομέα, ακαδημαϊκή γνώση, ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και κοινωνική συμμετοχή. Και το LifeScore χρειάζεται ακριβώς αυτά τα συστατικά 

για να έχει το αποτέλεσμα που θέλει να έχει. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως 

στόχο να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία όσο και να αναβαθμίσει το ρόλο 

του Έλληνα παραγωγού μέσα στην αλυσίδα τροφίμων. Όσο πιο πολλούς 

συμπεριλάβουμε στην εκστρατεία, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε ορατά αποτελέσματα 

στη μάχη ενάντια στη σπατάλη τροφίμων. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος. Σε αυτή 

τη διαδρομή, σε αυτόν τον αγώνα, έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Τόσο η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και ο Δήμος Λάρισας, το Πανεπιστήμιο, όσο και το ‘ΜΠΟΡΟΥΜΕ’ στο 

κομμάτι της κοινωνικής εκστρατείας με τη διείσδυσή του στα σχολεία και την 

κοινωνία γενικότερα, αποτελούν ιδανικούς εταίρους σε μια συνεχή προσπάθεια 

κατάκτησης της επισιτιστικής ασφάλειας». 



Η συμβολή του «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

Ο κοινωνικός φορέας στον οποίο δωρίζονται τα υλικά για την υλοποίηση της 

κοινωνικής εκστρατείας LifeScore είναι το ‘ΜΠΟΡΟΥΜΕ’,  μια ΜΚΟ με ειδίκευση 

στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού 

στην Ελλάδα, που  έχει βραβευτεί το 2017 με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις υπηρεσίες του στην προαγωγή των αρχών της Ε.Ε. 

-Την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στη κοινωνική εκστρατεία LifeScore και το 

Social Hackathon μοιράστηκε ο κ. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης,  εκ τον συνιδρυτών 

του ‘ΜΠΟΡΟΥΜΕ’: «Θα ήθελα να μοιραστώ την χρησιμότητα της εμπειρίας του 

Social Hackathon που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Η δράση αυτή ήταν πραγματικά 

μοναδική, αφού όλο το υλικό επικοινωνίας, για μία ολοκληρωμένη κοινωνική 

εκστρατεία, δημιουργήθηκε μέσα σε μόνο μία μέρα, με στόχο την ευαισθητοποίηση 

για την επισιτιστική ανασφάλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Αυτή την εμπειρία είμαι 

βέβαιος ότι θα την ξαναζήσουμε σε μία εβδομάδα από τώρα στη Λάρισα, όταν με 

τους εθελοντές που μόλις κάλεσε η κα Λεγάκι θα δημιουργήσουμε τα νέα υλικά για 

την κοινωνική καμπάνια. Και με αυτό τον τρόπο θα λειτουργήσει η λογική της 

βιωσιμότητας, αφού ουσιαστικά θα εμπλουτίσουμε το υλικό για την κοινωνική 

εκστρατεία LifeScore. Το δεύτερο είναι ότι φυσικά το ‘ΜΠΟΡΟΥΜΕ’ δεν θα 

μπορούσε παρά να είναι σύμμαχος της Corteva Agriscience™ στην αντίληψη ότι η 

επισιτιστική ανασφάλεια αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, καθώς μπορεί να 

οδηγήσει σε προβλήματα ψυχικής και φυσικής ανάπτυξης, να επηρεάσει τις επιδόσεις 

των παιδιών στο σχολείο και να οδηγήσει σε παχυσαρκία, λόγω υπερβολικής 

κατανάλωσης τροφίμων χαμηλής ποιότητας και υψηλής θερμιδικής περιεκτικότητας. 

Είμαστε μαζί στην προσπάθεια να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη και να 

αποδείξουμε τις κοινωνικές μας ευαισθησίες και την αποφασιστικότητά μας για 

μείωση της σπατάλης φαγητού και ταυτόχρονα αύξηση της απαίτησης για ποιοτική 

και υγιεινή διατροφή για όλους. Και στο πλαίσιο αυτό είμαι στη θέση να ανακοινώσω 

ότι εντός του μήνα το Μπορούμε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ενημέρωσης LifeScore 

στα σχολεία». 

 

-Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, κ. Δημήτρης 

Δεληγιάννης,   επεσήμανε: «Στο Δήμο Λαρισαίων πιστεύουμε ότι η ορθή παιδεία 

είναι η απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας μας και για το λόγο αυτό 

σκοπεύουμε να συνδέσουμε τις δράσεις της πρωτοβουλίας LifeScore στο πρόγραμμα 

«Λάρισα, Η πόλη που μαθαίνει», μέρος του οποίου είναι και το Πανεπιστήμιο 

Πολιτών. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο που έχει ως σκοπό να παρέμβει 

δυναμικά στο επίπεδο της Δια Βίου Μάθησης. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2016 η 

πόλη της Λάρισας είναι η πρώτη Ελληνική πόλη που έγινε μέλος του Παγκόσμιου 

δικτύου της UNESCO «οι πόλεις που μαθαίνουν» (Global Network of Learning 

Cities – UNESCO) με στόχο την προώθηση της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς από τη 

βασική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αναζωογόνηση της μάθησης σε 

οικογένειες και κοινότητες, την προαγωγή της μάθησης και στο χώρο εργασίας, την 

επέκταση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης, τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αριστείας στη μάθηση καθώς και να γαλουχήσει μια κουλτούρα της 

μάθησης καθ’ όλη  τη διάρκεια της ζωής. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι δράσεις 

της πρωτοβουλίας LifeScore συνάδουν απόλυτα με τις προθέσεις του Δήμου μας και 

για το λόγο αυτό προχωράμε μαζί στην εκστρατεία που έχει ξεκινήσει η Corteva 

Agriscience™  για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και τη σπατάλη 

τροφίμων». 

Social Hackathon – Η Δύναμη μιας Ημέρας! 



-Εμπνευστής και υπεύθυνος υλοποίησης της πρωτότυπης ιδέας του «Social 

Hackathon – Η Δύναμη μιας Ημέρας!» που συνδυάζει τη δύναμη της γνώσης, της 

εξειδίκευσης και του εθελοντισμού,  είναι η εταιρεία Admore. Ο κ. Ευάγγελος 

Αντωνάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Admore δήλωσε: «Τα προβλήματα είναι 

κοινά για όλους. Και έτσι πρέπει να είναι και η επίλυσή τους: κοινή. Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να υπάρχουν εταιρείες που υποστηρίζουν κοινωφελείς σκοπούς, 

συνδυάζοντας έντονη εθελοντική δράση και κοινωνική ευαισθησία. Και όταν αυτές οι 

προσπάθειες θωρακίζονται με κοινωνικές συμμαχίες και επένδυση στην παιδεία είναι 

βέβαιο ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο. Η Admore, με την 25ετή εμπειρία της, 

στέκεται αρωγός σε όλες τις προσπάθειες που αποτελούν καλές πρακτικές 

εκστρατειών με έντονο πρόσημο κοινωνικής βιωσιμότητας (Social Sustainability)». 

Την εκδήλωση συντόνισε η ιστορικός τέχνης Ίριδα Κρητικού. 

Social Hackathon - Η Δύναμη μίας Ημέρας  

Η κοινωνική εκστρατεία LifeScore και το Social Hackathon εντάσσονται στο 

ευρύτερο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας LifeScore. 

 Ο όρος “Hackathon” προέρχεται από τις λέξεις “Hackers” - “Marathon” και είναι η 

δημιουργική συνεύρεση ειδικών σε ορισμένο χώρο για συγκεκριμένο χρόνο με έναν 

κοινό σκοπό. Όταν ο σκοπός είναι κοινωφελής, ονομάζεται Social Hackathon. 

Το  πρώτο Social Hackathon της πρωτοβουλίας  Life Score  πραγματοποιήθηκε στις 

αρχές Σεπτεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, από 150 εθελοντές/εργαζομένους της 

εταιρίας Corteva Agriscience™, νέους αγρότες από ολόκληρη τη χώρα, μέλη του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΜΚΟ  ‘ΜΠΟΡΟΥΜΕ’. Με την 

καθοδήγηση 30 καταξιωμένων επαγγελματιών από το χώρο της επικοινωνίας και της 

τέχνης, οι εθελοντές-συμμετέχοντες, χωρίς καμία εξειδίκευση,  δουλεύοντας 

ακούραστα και με αστείρευτη ενέργεια, κατάφεραν να δημιουργήσουν  υλικά 

επαγγελματικού επιπέδου και μοναδικής αισθητικής μέσα σε μια μόνο ημέρα . 

Μέσα από τις τέσσερις ομάδες των εθελοντών, δημιουργήθηκαν: 

• ένα τηλεοπτικό σποτ, με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Χρήστου Πέτρου 

και την σκηνική επιμέλεια της εικαστικού Ελένης Πεχλιβάνη, 

• μηνύματα για μία καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

• ταινία animation με τίτλο «Η Οδύσσεια της Τροφής», 

• ομαδικά έργα τέχνης, με θέμα «Σπορά Ζωής», που αποτέλεσαν την εικαστική 

αποτύπωση των μηνυμάτων κατά της σπατάλης τροφίμων. Τα έργα τέχνης 

δημιουργήθηκαν με την εθελοντική συνεργασία και καθοδήγηση των εικαστικών 

Κικής Βουλγαρέλη, Ελένης Κυριαζοπούλου, Μαρίας Παπανικολάου και Μαρίας 

Πάστρα και με την  επιμέλεια και τον συντονισμό της Ίριδας Κρητικού. 

Σημειώνεται ότι εθελοντικά συμμετείχε και ο φωτογράφος Ανδρέας Σμαραγδής, 

βοηθώντας  τους συμμετέχοντες να οπτικοποιήσουν τις δηλώσεις των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης. Επίσης, αρωγοί στην Κοινωνική Εκστρατεία είναι η 

μουσικοσυνθέτης Μαριέττα Φαφούτη που έγραψε και επιμελήθηκε την μουσική στην 

ταινία animation «Η Οδύσσεια της Τροφής», ενώ η ηθοποιός Σάρα Εσκενάζυ δάνεισε 

την φωνή της στο animation! 

Τα υλικά που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Social Hackathon θα 

αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της κοινωνικής εκστρατείας LifeScore, η οποία 

στοχεύει όχι μόνο στο να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για την επίτευξη της 

επισιτιστικής ασφάλειας, αλλά και στο να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για την 

καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. 

Η πρωτοβουλία LifeScore 



Η κοινωνικά βιώσιμη πρωτοβουλία LifeScore είναι ο τρόπος που επέλεξε η Corteva 

Agriscience™ για να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία, αναφορικά με το 

ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας και την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. 

Η Corteva Agriscience™, με ηγετική θέση στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, και 

παρουσία σε 130 χώρες με περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους, γεννήθηκε από τη 

συγχώνευση 3 διεθνών κολοσσών των αγροεφοδίων: Dow Agrosciences, DuPont 

Crop Protection και DuPont Pioneer. Η εταιρεία έκανε την εμφάνισή της στην 

ελληνική αγορά το 2018, με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε 

γεωργό, με ένα μοναδικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Οι λύσεις της Corteva 

Agriscience™ ξεκινούν από τους κορυφαίους σπόρους Pioneer®, τα προϊόντα 

φυτοπροστασίας και συνεχίζουν μέχρι τις πιο καινοτόμες υπηρεσίες ψηφιακής 

γεωργίας. 

Αναπόσπαστο μέρος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το οποίο η Corteva Agriscience™ έχει ήδη έρθει σε 

συμφωνία για την από κοινού διάδοση της πληροφορίας του ζητήματος της 

επισιτιστικής ανασφάλειας, στην ελληνική κοινωνία, αλλά και για τη διατύπωση 

προτάσεων με σκοπό την επίλυσή του. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν στην 

επισιτιστική αλυσίδα (αγρότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικοί φορείς κλπ.) .  

Παράλληλα στοχεύσει στην εμπέδωση κοινωνικά ορθών πρακτικών σε σχέση με τη 

διαχείριση τροφής σε όλα τα στάδια της παραγωγής της –από το χωράφι μέχρι το 

σπίτι- προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια και την 

αποδοτικότητα των πόρων, ώστε να αναπτυχθεί μια ανθεκτική, κοινωνικά συνεκτική 

παραγωγή, με ορατά οφέλη για την ποιότητα ζωής, την τοπική οικονομία, την 

ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες 

CORTEVA 

κα. Σίσσυ Μάζη | Τηλ.: 2106889700 | E-mail: sissy.mazi@corteva.com 

ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

κ. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης | Τηλ.: 2103237805 | E-mail: info@boroume.gr 

ADMORE 

κ. Aντωνάτος Ευάγγελος | Τηλ.: 2106100661 | E-mail: antonatos@admore.gr 

και στο  

www.LifeScore.gr 

 

 


