ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΔΣ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2011-2015
[Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Δρα
Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινό στην Γενική Συνέλευση των εκλεκτόρων
για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Ιδρύματος στις 14.12.2015]
Πορεία του Ιδρύματος στα Χρόνια της Κρίσης
Το Τριφύλλειο Ίδρυμα πορεύτηκε την τελευταία πενταετία ανάμεσα
στις συμπληγάδες των καταποντισμένων εσόδων του από την μειωμένη
απόδοση των ακινήτων, λόγω της κρίσης που μαστίζει την αγορά, από
την μια μεριά, και τις εκτοξευμένες στα ύψη ποικίλες φορολογικές
δαπάνες, από την άλλη, που στην ουσία είναι μια τιμωρία που επιβάλει
το κράτος επειδή το ίδρυμά μας κάνει την δουλειά που εκείνο όφειλε να
κάνει και για την οποία, όπως κάνουν οι σοβαρές χώρες, θα έπρεπε να
επιδοτείται. Εν τούτοις, το ΔΣ με την συνεργασία του ικανότατου
προσωπικού του Ιδρύματος κατάφερε, νομίζομε, με συνετή και επιδέξια
διαχείριση να πλοηγήσει το καράβι που λέγεται Τριφύλλειο Ίδρυμα
ανάμεσα σε αυτές τις συμπληγάδες χωρίς να το χτυπήσει στα βράχια ή
και να το ναυαγήσει, όπως τόσα άλλα παρόμοια καράβια έχουν
ναυαγήσει αύτανδρα.
Όπως δείχνουν τα δεδομένα της πενταετίας, αν δεν υπήρχε το μεγάλο
φορτίο της βαριάς φορολογίας, το Ίδρυμα δεν θα είχε ζοριστεί
οικονομικά, το αντίθετο μάλιστα θα είχε την δυνατότητα και την άνεση
να ασκήσει ευρύτερο και πλουσιότερο κοινωνικό έργο. Στην πενταετία
της θητείας του ΔΣ, το Ίδρυμα κατέβαλε στο δημόσιο για φόρους
εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ 1.051.522,13 Ευρώ, στερώντας από το Ίδρυμα
αυτούς τους πόρους και από τα Κύθηρα και τους Κυθήριους έργα και
δραστηριότητες ίσης αξίας.
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Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Κάνοντας χρήση των νέων διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, το
ΔΣ προχώρησε στην τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών
που υπήρχαν τόσο στο κτίριο του Γηροκομείου στα Κύθηρα όσο και στα
ακίνητα του Γηροκομείου και του Τριφυλλείου στην Αθήνα.
Ακόμη, εκποιήσαμε (πουλήσαμε) ένα πολύ παλιό, ξενοίκιαστο και σε
άσχημη κατάσταση μικρό διαμέρισμα στην οδό Σατωμβριάδου και με το
τίμημα αυτό αγοράσαμε το ήμισυ εξ αδιαιρέτου ακίνητο (το έτερο ήμισυ
ανήκε ήδη στο Ίδρυμα) στο Κερατσίνι, γιατί κρίναμε ότι ήταν μια
ενδιαφέρουσα επένδυση, δεδομένου ότι αγοράστηκε στο 25% της
αντικειμενικής του αξίας, με νοικιασμένο ήδη ένα κατάστημα και
ορισμένα διαμερίσματα, με προοπτική το τίμημα να αποσβεστεί πολύ
σύντομα.
Υπό το δύσκολο καθεστώς της κρίσης στα ακίνητα, κατά την πενταετία
2011-2015, το ΔΣ κατάφερε να διατηρήσει σχεδόν το σύνολο των
ενοικιαστών του και να μειώσει τις εκκρεμείς οφειλές.
Οργανωτικά Θέματα.
Το ΔΣ προχώρησε στην από πολλών ετών συζητούμενη αναμόρφωση
και επικαιροποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος μέσα στα όρια του
σχετικού νόμου για τα κληροδοτήματα. Το κείμενο του νέου
Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει την μετονομασία του Ιδρύματος
από «Ίδρυμα Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων» σε «Τριφύλλειο
Ίδρυμα Κυθηρίων», την μεταγλώττιση του αρχικού κειμένου στην
τρέχουσα γλώσσα και την προσαρμογή του στις σύγχρονες συνθήκες
λειτουργίας του Ιδρύματος και τις ανάγκες των Κυθήρων και των
Κυθηρίων. Ο νέος Οργανισμός έχει υποβληθεί στο Υπουργείο για
έγκριση και την απαιτουμένη έκδοση προεδρικού διατάγματος.

2

Κατασκευάστηκε νέα σύγχρονη ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα στην οποία αναρτώνται πληροφορίες
και νέα σχετικά με το Ίδρυμα και το γηροκομείο, όπως π.χ. ο
ισολογισμός και άλλα οικονομικά στοιχεία, όλες οι δωρεές στο Ίδρυμα
και στο γηροκομείο, και γενικότερα ότι άλλο έχει σχέση με τις
δραστηριότητες των δύο Ιδρυμάτων.
Χορηγίες από το Ίδρυμα
Δεδομένου ότι το πρωτεύον μέλημα του Ιδρύματος αναφορικά με το
κοινωνικό του έργο είναι η οικονομική ενίσχυση του γηροκομείου, το
Τριφύλλειο επιχορήγησε το γηροκομείο με το ποσό των 390.000 Ευρώ
στην την πενταετία 2011-2015 για την κάλυψη των ετησίων
ελλειμμάτων του. Πέραν αυτού, λόγω της μεγάλης αύξησης των
κατάκοιτων, το ΔΣ αποφάσισε να δωρίσει στο γηροκομείο 15 ανατομικά
κρεβάτια αξίας 17.000 ευρώ περίπου προκειμένου να βελτιώσουν την
καθημερινότητα τόσο των τροφίμων όσο και των υπαλλήλων του
Γηροκομείου.
Το Ίδρυμα, δείχνοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την μαθητιώσα
νεολαία των Κυθήρων, και μέσα στους περιορισμούς που επιβάλουν
εκάστοτε οι οικονομικές του συνθήκες, καθιέρωσε από το 2009 την
απονομή ετήσιων μαθητικών βραβείων αριστείας, συνοδευόμενων από
χρηματικά ποσά για τους τρεις πρωτεύοντες αποφοίτους του λυκείου και
τους τρεις πρωτεύοντες αποφοίτους του γυμνασίου. Στην πενταετία
2011-2015 διατέθηκαν 25.450 Ευρώ για τα βραβεία αυτά. Αλλά πέραν
των βραβείων, το Ίδρυμα διαθέτει κάθε χρόνο μικρό αριθμό ιδιόκτητων
διαμερισμάτων του για την δωρεάν στέγαση φοιτητών και φοιτητριών
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
Αναγνωρίζοντας το κοινωνικό έργο του Μητροπολίτη μας, το ΔΣ
χορήγησε στην Μητρόπολη Κυθήρων το συνολικό ποσό των 20.000
Ευρώ, στην περίοδο 2011-2015.
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Άλλες μικρότερες οικονομικές ενισχύσεις της περιόδου αυτής είναι και
οι παρακάτω:
Στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών δόθηκαν στην πενταετία συνολικά
4.650 Ευρώ, για διαφόρους σκοπούς, όπως η συντήρηση των
Κυθηραϊκών εφημερίδων και η λειτουργία του χορευτικού τμήματος και
της χορωδίας. Για την διευκόλυνση διεξαγωγής των δύο αυτών
δραστηριοτήτων, το Ίδρυμα έχει επίσης παραχωρήσει στον Κυθηραϊκό
Σύνδεσμο κάθε Σάββατο απόγευμα την αίθουσα του 7ου ορόφου, καθώς
και ένα κενό γραφείο στον 6ο όροφο της οδού Θεμιστοκλέους 5.
Στο ΚΙΠΑ διατέθηκαν 4.740 Ευρώ για την έκδοση του βιβλίου του
συμπατριώτη μας χαράκτη αείμνηστου Βασίλη Χάρου.
Στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Κυθήρων για εκδήλωση προς τιμή του
καθηγητή της Οξφόρδης Χάξλευ για τις πρώτες του ανασκαφές στα
Κύθηρα δόθηκαν 1.000 Ευρώ και για την Επιτροπή ΕθελοντισμούΑκτιβισμού για τον καθαρισμό του Καψαλιού άλλα 1.000 Ευρώ.
Η
Εφορεία
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
(Αικατερίνη
Τρανταλίδου) για έρευνα στο σπήλαιο Καταφυγάδι στο Μυλοπόταμο,
χορηγήθηκε με 3.000 Ευρώ.
Ο Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας ενισχύθηκε με
1.000 Ευρώ για την συμμετοχή της χορευτικής του ομάδας στο Διεθνές
Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στη Βιέννη που προβλήθηκαν τα
Κύθηρα..
Τέλος, σε ατομικό επίπεδο, έχομε βοηθήσει οικονομικά δύο οικογένειες
στο νησί με 2.000 και 3.000 Ευρώ αντίστοιχα για την αντιμετώπιση
σοβαρότατων οικογενειακών προβλημάτων.
Εν κατακλείδι, παρά τους σημαντικά περιορισμένους πόρους του
Ιδρύματος, μετά την φορολογία, το ΔΣ κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει
όρθια και ζωντανά το Ίδρυμα και το γηροκομείο, αλλά και να διαθέσει
σε
χορηγίες
συνολικά
στην
πενταετία
472.840
Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων των 407.000 Ευρώ στο γηροκομείο.
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Δωρεές προς το Ίδρυμα (Γηροκομείο)
Στην περίοδο 2011-2015 (μέχρι τις 30/9/2015) οι δωρεές σε χρήματα
στο γηροκομείο από μικροδωρητές ανήλθαν στο όχι ευκαταφρόνητο
ποσόν των 191.021 Ευρώ. Πέραν αυτού υπάρχουν επίσης σημαντικές
εισφορές σε είδος από την τοπική κοινωνία.
Η μόνιμη αξία του Τριφυλλείου Ιδρύματος και βραχίονας του για την
άμεση υλική και ηθική συμπαράσταση στους τροφίμους του
γηροκομείου ονομάζεται Συντροφιά των Κυθηρίων Κυριών, η οποία,
όπως πάντα, και σε αυτή την πενταετία συνεισέφερε την υποστήριξη της
στους τροφίμους του γηροκομείου. Πέρα από τα ποσά που
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από τα μέλη της συντροφιάς και τις
εκδηλώσεις τους, τα τελευταία δύο χρόνια διέθεσαν 3.000 Ευρώ για την
αγορά πετρελαίου. Επί πλέον τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δίνουν
δώρα τόσο στους τροφίμους όσο και στο προσωπικό, συνοδευόμενα από
ανθρώπινη επαφή και ψυχολογική υποστήριξη.
Τιμητικές Εκδηλώσεις
Μετά από απόφαση του ΔΣ να τιμώνται του λοιπού επί νέων βάσεων οι
ευεργέτες και δωρητές του Τριφυλλείου Ιδρύματος και του
Γηροκομείου, οργανώθηκε τον Αύγουστο του 2013 στο γηροκομείο
σχετική εκδήλωση, κατά την οποία έγιναν τα αποκαλυπτήρια τιμητικής
πλάκας με τα ονόματα των ευεργετών από το 1997 και μετά, η οποία
συμπλήρωσε προηγούμενη ανάρτηση της προ του 1997 περιόδου.
Απενεμήθησαν επίσης ατομικοί τιμητικοί τίτλοι και πλακέτες σε
ευεργέτες και δωρητές ή στους συγγενείς τους.
Ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2014, με πρωτοβουλία του
Τριφυλλείου Ιδρύματος και την συνεργασία των Κυθηραϊκών
Σωματείων Πειραιώς και Αθηνών, διοργανώθηκε τιμητική εκδήλωση
για τον Επίτιμο Πρόεδρο του Τριφυλλείου Ιδρύματος Καθηγητή
Γεώργιο Ι. Κασιμάτη στον προαύλιο χώρο της Παναγίας Κοντελετούς
στο Λειβάδι Κυθήρων. Η εκδήλωση έγινε σε αναγνώριση της συνολικής
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προσφοράς του στην Ελλάδα και στα Κύθηρα, στην νομική επιστήμη,
στη δημόσια ζωή και στον εθελοντισμό, μέσω του οποίου είχε τεράστια
συμβολή στην οργάνωση, ανάπτυξη και ανάδειξη του Τριφυλλείου
Ιδρύματος.

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2015
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