
 

 

 

 Λ. Αλεξάνδρας 217, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα 
Τηλ.: 210 36 31 920 | Fax: 210 36 41 902 | Ε-mail: info@chatzigakisfoundation.gr 

www.chatzigakisfoundation.gr 

 

Το Ίδρυμα Χατζηγάκη Στηρίζει το Έργο της ΑΡΣΙΣ 

Ολοκληρώθηκε δωρεά επίπλων προς κέντρα εκπαίδευσης και δομές φιλοξενίας 

 

ΑΘΗΝΑ | 01.09.2021: Στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεών για το 2021 το Ίδρυμα 
Χατζηγάκη προχώρησε σε σημαντική δωρεά επίπλων με σκοπό τη στήριξη του πολύπλευρου 
έργου της μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης «ΑΡΣΙΣ» για τους αιτούντες άσυλο (γυναίκες και τα 
ασυνόδευτα ανήλικα). Τα έπιπλα παραδόθηκαν σε Κω, Καλλιθέα, Μεταξουργείο και Κυψέλη. 
 
Το Ίδρυμα Χατζηγάκη επιθυμεί μέσα από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης να 
υπογραμμίσει ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης με 
σκοπό τη ποιοτική, ασφαλή διαβίωση και εκπαίδευση αποκτούν μεγάλη βαρύτητα και 
συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται να 
ανοικοδομήσουν τη ζωή τους οι αιτούντες άσυλο, γυναίκες και ασυνόδευτα ανήλικα. Η Γ.Γ. 
Ελισάβετ Χατζηγάκη, ο Ταμίας Μιχαήλ Χατζηγάκης και το Μέλος του Δ.Σ. Αργυρώ Πιμπλή-
Χατζηγάκη συντόνισαν τη δωρεά. 
 
Η Γ.Γ. κ. Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη, ανέφερε σχετικά: «Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερο 
συμβολισμό και έρχεται σαν ηχηρή υπενθύμιση ότι δεν φτάνει να είμαστε αρωγοί μόνον όταν 
ξεσπά μια κρίση αλλά συνεχίζουμε να στηρίζουμε αξιόλογες προσπάθειες που καθιστούν πιο 
βιώσιμη την καθημερινότητα των αιτούντων άσυλο, ειδικά, όταν πρόκειται για γυναίκες και 
ασυνόδευτα ανήλικα. Η ελάχιστη προσφορά μας με σκοπό τον εξοπλισμό των δομών και των 
κέντρων εκπαίδευσης που διατηρεί η ΑΡΣΙΣ ελπίζουμε να κάνει πιο ανθρώπινη και ομαλή τη 
μετάβαση τους στη νέα πραγματικότητα.» 
 
Η δωρεά πραγματοποιήθηκε μετά από την ευγενική προσφορά του κ. Γιώργου Κωνσταντινίδη 
εις μνήμην των Ρήγα και Βιολέτας Κωνσταντινίδη. Ολοκληρώθηκε με την παραλαβή των 
επίπλων όπως βιβλιοθήκες, κρεβάτια, καναπέδες, ντουλάπες, ξύλινα γραφεία, κομοδίνα, 
φωτιστικά, ηλεκτρικός/ ηλεκτρονικός εξοπλισμός από τον Υπεύθυνο Πυλώνα Φιλοξενίας της 
ΑΡΣΙΣ, κύριο Δημήτριο Μαριόλη. Τα έπιπλα παραδόθηκαν στο Κέντρο μη-τυπικής 
εκπαίδευσης της ΑΡΣΙΣ (KEDU) στην Κω, σε προστατευόμενο διαμέρισμα του ξενώνα της 
Εστίας Προσφύγων και Οικογενειών στην Καλλιθέα, σε ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων στο 
Μεταξουργείο και στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων στην Κυψέλη (ΚΥΝ). 
 
 
 
Σχετικά με το Πολιτιστικό  Ίδρυμα Χατζηγάκη 
 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Χατζηγάκη είναι ένα κοινωφελές ίδρυµα µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008. Στους καταστατικούς σκοπούς του 
περιλαμβάνονται οι κοινωφελείς, πολιτιστικές και αναπτυξιακές δράσεις με έμφαση στην 
πρόνοια, την παιδεία, υγεία και τον πολιτισμό. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 
συνέδρια, δωρεές για τις ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποτροφίες και βραβεία 
αριστείας. 
 
 
Πληροφορίες για τους Συντάκτες: 

 

mailto:210%2036%2031%20920
mailto:210%2036%2041%20902
mailto:info@chatzigakisfoundation.gr
http://www.chatzigakisfoudation.gr/


 

 

 

 Λ. Αλεξάνδρας 217, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα 
Τηλ.: 210 36 31 920 | Fax: 210 36 41 902 | Ε-mail: info@chatzigakisfoundation.gr 

www.chatzigakisfoundation.gr 

Νικόλαος Ι. Καρμοίρης – Γραφείο Τύπου   
Τ. 210 3631920   
Ε. info@chatzigakisfoundation.gr 

mailto:210%2036%2031%20920
mailto:210%2036%2041%20902
mailto:info@chatzigakisfoundation.gr

