
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ
Η Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη, κατέχει θέση
Γενικής Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο
και είναι επίσης Σύμβουλος Επικοινωνίας
εκπροσωπώντας τη νεότερη γενιά του 
 Ιδρύματος Χατζηγάκη.

Είναι αριστούχα απόφοιτη Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College ‘17). Παρόλο το νεαρό της ηλικίας της
έχει εξειδικευτεί στο αντικείμενο της επικοινωνίας σε θέσεις σε εταιρείες/
οργανισμούς όπως π.χ. η Coca-Cola στη Βιέννη, Αυστρία.

Αναλαμβάνοντας τη θέση της Γενικής Γραμματέα το 2017, στην ηλικία των
23 ετών, οι ευθύνες αλλά και το περιθώριο πρωτοβουλίας άλλαξαν
σημαντικά καθώς ξεκίνησε να δημιουργεί τη δική της πλατφόρμα δράσης
και πρωτοβουλιών για θέματα που αντηχούν τους άξονες του Ιδρύματος
αλλά εκπροσωπούν και τη δική της ταυτότητα. 

Το 2017 δημιούργησε το πρόγραμμα Stay Connected, που βασίστηκε
στην ανάγκη του Ιδρύματος να χτίσει σταθερές γέφυρες επικοινωνίας με
όλα τα άτομα ή κοινωνικές ομάδες που έχουν ωφεληθεί με οποιοδήποτε
τρόπο από το Ίδρυμα. Το πρόγραμμα εδραιώθηκε και μέχρι σήμερα το
Ίδρυμα έχει πλήρη εικόνα για τη συμβολή που είχε στην εξέλιξη και τη
πορεία κοινωνικών ομάδων και ατόμων, είτε πρόκειται για μαθητές που
έλαβαν κάποιο οικονομικό έπαθλο ή υποτροφία, οικογένειες που
υποστηρίχθηκαν με δωρεάν ιατρικούς ελέγχους, σχολεία που έφτιαξαν τη
βιβλιοθήκη τους μετά από κάποια δωρεά.
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Μέσα από το ρόλο της συνεισφέρει στο
πολύπλευρο έργο του ιδρύματος σε δύο
βασικούς άξονες: A. τις καμπάνιες ανεύρεσης
πόρων (fundraising) και εξωστρέφειας του
Ιδρύματος B. το συντονισμό των ετήσιων
προγραμμάτων δωρεών ενώ παράλληλα σε
παράπλευρα έργα κοινωφελούς και πολιτιστικού
χαρακτήρα.



Εκπροσωπώντας το Ίδρυμα έχει ταξιδέψει σε πολλά
σχολεία και νηπιαγωγεία ανά την Ελλάδα με σκοπό
να γνωρίσει τις ομάδες εκπαιδευτικών και παιδιών
αλλά και να σκιαγραφήσει τις ανάγκες τους με πιο
πρόσφατο ταξίδι αυτό στο Δημοτικό Σχολείο Μεγίστης
στο Καστελλόριζο, στα πλαίσια του Προγράμματος
Παιδεία & Περιβάλλον όπου πραγματοποιήθηκαν
δωρεές σε βιβλία και σχολικά είδη καθώς και
διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το
περιβάλλον.

Από νεαρή ηλικία, με μοναδική επιθυμία να
συνεχίσει τη παράδοση της οικογένειας Χατζηγάκη
στην ανιδιοτελή προσφορά προς το κοινωνικό
σύνολο, με ιδιαίτερη ευαισθησία και μαχητικότητα για
κοινωνικά ζητήματα, κυρίως γύρω από τα παιδιά και τις
γυναίκες, επέδειξε αφοσίωση σε φιλανθρωπικές
καμπάνιες και πρωτοβουλίες ως ενεργό μέλος της
Κοινωνίας των Πολιτών. Ενδεικτικά, ως εθελόντρια ή
συντονίστρια εθελοντών, για χρόνια, υπερασπίστηκε
διαφορετικούς σκοπούς σε δράσεις ποικίλων ΜΚΟ.
(π.χ. Εστία – Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Στέρηση, Μέριμνα, Κέα-Χαρά, Άλμα Ζωής – Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού κ.α.)

Ορόσημο στη μετέπειτα πορεία της στάθηκε η
διετής καμπάνια στήριξης και χρηματοδότησης που
διοργάνωσε ως μαθήτρια 17 ετών για την ΜΚΟ
“MATER FILIA”, οργανισμό για την Προστασία της
Μητέρας και του Παιδιού στην Κυψέλη. Η καμπάνια
είχε ως στόχο 1. την άμεση συγκέντρωση πόρων και 2.
τη στελέχωση του οργανισμού με σταθερούς εθελοντές
που θα βοηθούσαν σε τομείς όπως η ψυχολογική
στήριξη των γυναικών καθώς και η δημιουργική
εκπαίδευση και ενασχόληση με τα παιδιά. Παρέλαβε το
βραβείο "Κοινωνικής Προσφοράς" για αυτό το
εγχείρημα από τη Σχολή Μωραϊτη, από όπου και
αποφοίτησε το 2012.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.
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