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Ίδρυμα Χατζηγάκη: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για το Περιβάλλον                

σε 6 Ακριτικά Νησιά 
 
 

Το Ίδρυμα Χατζηγάκη, οι «Coco-Mat», «Tribe in Action», «EF93» και οι εκδόσεις «Διόπτρα» 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία σειρά δράσεων, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Παιδεία & 

Περιβάλλον» με πρώτο σταθμό το Καστελλόριζο 

 
 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 29.09.2022: Το Ίδρυμα Χατζηγάκη μέσα από μία νέα δημιουργική 

σύμπραξη με την «Coco-Mat», την «Tribe in Action», την «EF93» και τις εκδόσεις «Διόπτρα» 

πραγματοποιεί μία σειρά δράσεων με επίκεντρο μαθητές και μαθήτριες της Α’/βάθμιας 

εκπαίδευσης σε 6 διαφορετικά ακριτικά νησιά, με πρώτο σταθμό το Καστελλόριζο. 

 

Το πρόγραμμα «Παιδεία & Περιβάλλον» ξεκίνησε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας τον περασμένο 

Μάιο, υπογραμμίζοντας ότι παιδεία και περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, 

με στόχευση: 

 

• την προώθηση κυκλικών και βιώσιμων πρακτικών  

• την ενδυνάμωση της πολυδιάστατης, βιωματικής εκπαίδευσης 

• την ουσιαστική αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες 

 

Το πρόγραμμα «Παιδεία & Περιβάλλον» τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

και περιλαμβάνει δράσεις σε 6 διαφορετικά ακριτικά νησιά για το 2022-23. 

 

Η «Coco-Mat» υποστηρίζοντας το πρόγραμμα, προχώρησε σε δωρεά 50 σχολικών τσαντών. Το 

Ίδρυμα Χατζηγάκη με την υποστήριξη των εκδόσεων «Διόπτρα» ολοκλήρωσε δωρεά βιβλίων 

προσχολικής ηλικίας για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης και την προώθηση της 

φιλαναγνωσίας και της ίσης και ελεύθερης πρόσβασης σε διαφορετικά βιβλία για όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες. 

 

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 με εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Μεγίστης, με ανάγνωση βιβλίων 

στα παιδιά από μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος Χατζηγάκη και με μία ανοιχτή δενδροφύτευση, η 

οποία έλαβε χώρα στο νησί με την συνεργασία και την αρωγή του Δήμου Μεγίστης και την 

προσωπική στήριξη του Δημάρχου Γεώργιου Σαμψάκου και του Αντιδημάρχου Στράτου 

Αμύγδαλου.  

 

Οι Αυστραλοί κινηματογραφιστές Chedwa Pugh Whyte και Rahm Adamedes από την 

Integrated Media IM κατέγραψαν τις δράσεις στα πλαίσια γυρισμάτων ντοκιμαντέρ για το νησί, 

με στόχο την διάδοση της αποστολής του Ιδρύματος Χατζηγάκη στην Αυστραλία. 

 

Η υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα από την Διευθύντρια του 

Δημοτικού Σχολείου Μεγίστης κυρία Βασιλική Σκουμπάκη και την νηπιαγωγό κυρία Παυλίνα 

Χατζησταύρου ήταν πολύτιμη για την ομαλή διεξαγωγή των δράσεων. 
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Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Χατζηγάκη: 
 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Χατζηγάκη είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το 

οποίο ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008, αποτελώντας το όραμα του δικηγόρου και λογοτέχνη 

Παναγιώτη Χρ. Χατζηγάκη. Στους καταστατικούς σκοπούς του περιλαμβάνονται κοινωφελείς και 

πολιτιστικές δράσεις με έμφαση στην πρόνοια, την αλληλεγγύη, την παιδεία και τον πολιτισμό. 

Ξεκίνησε επίσημα την δράση του τον Φεβρουάριο του 2012. 
 

Στηριζόμενο στις άοκνες προσπάθειες του Προέδρου και Συνιδρυτή, Δρ. Στέλιου Μ. Χατζηγάκη, 

στα δέκα χρόνια ενεργούς πορείας του, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Χατζηγάκη έχει διοργανώσει 

συνέδρια και διαλέξεις, έχει απονείμει βραβεία και υποτροφίες σε μαθητές, έχει υποστηρίξει την 

έρευνα και την ιστορία κι έχει πραγματοποιήσει δεκάδες δωρεές σε κοινωνικές δομές, οργανισμούς 

και σχολεία.  
 

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.chatzigakisfoundation.gr 

 

Λίγα λόγια για την COCO-MAT: 
 

Η COCO-MAT είναι εταιρία παραγωγής στρωμάτων και οικιακών επίπλων η οποία ιδρύθηκε 

το 1989 στην Αθήνα. Ξεκίνησε την δραστηριότητά της με την χειροποίητη κατασκευή στρωμάτων 

από φυσικά υλικά. Το 1992 η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης, 

οπότε και επεκτάθηκε στο χώρο των επίπλων και των λευκών ειδών. Το 1997 επεκτάθηκε εκτός των 

ελληνικών συνόρων, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στην Μαδρίτη. Το 2017 η εταιρεία 

διέθετε πάνω από 100 καταστήματα σε 17 χώρες, ενώ παράλληλα βασικό κομμάτι της 

δραστηριότητάς της αποτελεί και ο εξοπλισμός ξενοδοχείων στην παγκόσμια αγορά. 

 

Λίγα λόγια για την EF93: 
 

Από την έναρξή της, τον Ιανουάριο του 2021, η EF93 έχει χτιστεί με μια φιλοσοφία που αποτελεί 

πρέσβειρα της δημιουργίας, της βιωσιμότητας, της διαφορετικότητας. Θέλει να δημιουργεί χωρίς να 

στερεί πηγές ενέργειας από τις επόμενες γενιές και να συμβάλλει στην υποστήριξη της 

διαφορετικότητας.  
 

Η EF93 αγκαλιάζει τις τέλειες ατέλειες της φύσης με δημιουργικότητα και τον μέγιστο σεβασμό 

που της αξίζει. Επιλέγοντας να φορέσει κανείς EF93, επιλέγει να περπατήσει στη φύση με ίνες 

καρύδας, φυσικό καουτσούκ, φελλό και υπολείμματα υφάσματα από βαμβάκι και λινό.  

Μάθετε περισσότερα: www.ef93.gr 
 

Λίγα λόγια για την The Tribe In Action: 
 

Η The Tribe In Action (AMKE) είναι μια κοινότητα ακτιβιστών που δημιούργησε μια ΜΚΟ για 

περιβαλλοντικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Δραστηριοποιείται κυρίως στην υποστήριξη των 

τοπικών κοινωνιών με δενδροφύτευσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και αξιοποίηση πόρων για τη 

βιώσιμη διαβίωσή τους. 

 

Λίγα λόγια για τις Εκδόσεις Διόπτρα: 
 

Οι Εκδόσεις Διόπτρα κατέχουν μία από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους εκδοτικούς οίκους της 

ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1978 με εκδόσεις τίτλων στις κατηγορίες: Διατροφή 

και Υγεία, Προσωπική Ανάπτυξη, Ψυχολογία, Πνευματική Αναζήτηση. Με την πάροδο του χρόνου 

οι κατηγορίες εμπλουτίστηκαν και οι Εκδόσεις Διόπτρα επεκτάθηκαν στην Ελληνική και Ξένη 

Πεζογραφία, στη Γονική Φροντίδα, στο Αστυνομικό Μυθιστόρημα, στην Παιδική Πεζογραφία, 

αλλά και στη Μαγειρική. 
 

Αποστολή μας είναι η έκδοση ποιοτικών, χρήσιμων αλλά ταυτόχρονα και ψυχαγωγικών βιβλίων, 

τίτλων που αφήνουν πάντοτε στον αναγνώστη την αίσθηση ότι «κάτι έχει αλλάξει μέσα του». 

Το όραμά μας είναι να παραμείνουμε στην καρδιά των αναγνωστών και βιβλιοπωλών ως ο 

εκδοτικός οίκος που εκδίδει διαχρονικά βιβλία αλλά ταυτόχρονα επιτυχημένα και εμπορικά. 

mailto:210%2036%2031%20920
mailto:210%2036%2041%20902
mailto:info@chatzigakisfoundation.gr
http://www.chatzigakisfoundation.gr/
https://chatzigakisfoundation.gr/
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1992
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1997
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://www.ef93.gr/

