
Ίδρυμα Χατζηγάκη: Χριστουγεννιάτικες Δράσεις Προσφοράς σε Ορεινά Σχολεία
της Θεσσαλίας

Μια σειρά δράσεων πραγματοποιήθηκαν για τα Χριστούγεννα με δωρεές σε τεχνολογικό εξοπλισμό,
παιχνίδια, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό για τη στήριξη δυσπρόσιτων ορεινών σχολείων στο

Ξυλοπάροικο, στο Γοργοργύρι και στο Ανθηρό.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 19-20.12.2022: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρωτοβουλίες του Ιδρύματος
στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γοργοργυρίου και στο Δημοτικό Σχολείο στο
Ξυλοπάροικο (Δ. Τρικκαίων) και στο Δημοτικό Σχολείο στο Ανθηρό (Δ. Αργιθέας, Καρδίτσα).
Οι πρωτοβουλίες είχαν ως στόχο τη στήριξη δυσπρόσιτων ορεινών μονοθέσιων σχολείων
με πολλαπλές δωρεές σε τεχνολογικό εξοπλισμό, παιχνίδια, βιβλία για τον εμπλουτισμό
των βιβλιοθηκών.

Στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο στο Γοργογύρι του Δήμου Τρικκαίων οι 11 μαθητές
και μαθήτριες έλαβαν έναν διαδραστικό πίνακα, ένα πολυμηχάνημα, έπιπλα, βιβλία,
εκπαιδευτικά παιχνίδια και ένα χριστουγεννιάτικό δέντρο. Στο Δημοτικό Σχολείο στο
Ξυλοπάροικο, με μόνο τέσσερις μαθητές και μαθήτριες, οι δωρεές εμπεριείχαν βιβλία,
παιχνίδια, επιτραπέζια και ένα βιντεοπροβολέα. Στο Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού, στο Δήμο
Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας πραγματοποιήθηκαν δωρεές σε βιβλία, παιχνίδια και είδη πρώτης
ανάγκης με στόχο τη στήριξη του σχολείου, των 6 μαθητών και μαθητριών αλλά και
πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου Αργιθέας.

Μέλη του Δ.Σ., η Γ.Γ. Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη και ο Ταμίας Μιχαήλ Σ. Χατζηγάκης μαζί με
τον εκπρόσωπο της ομάδας εθελοντών του Ιδρύματος, Φίλιππο Ψαλιδόπουλο, επισκέφθηκαν
τα σχολεία, διάβασαν Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, έδωσαν συμβολικά δώρα και έκαναν
χειροτεχνίες με τα παιδιά.

Η ΓΓ του Ιδρύματος Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη του Ιδρύματος ανέφερε σχετικά: «Οι εν λόγω
πρωτοβουλίες έχουν ως μοναδική αποστολή τη στήριξη μαθητών και μαθητριών και την
προαγωγή της ίσης πρόσβασης σε βιβλία, βασικό τεχνολογικό εξοπλισμό και παιχνίδια.
Στο Ίδρυμα Χατζηγάκη, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συμπράξεις,
επιθυμούμε να «αγκαλιάσουμε» τις απομακρυσμένες κοινότητες και να τονίσουμε ότι η
απόσταση και η γεωγραφική θέση δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την
πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία όλων των μαθητών και μαθητριών.»

Το Ίδρυμα Χατζηγάκη στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας ευχαριστεί θερμά το TAGMA21
και την ιδρύτρια κυρία Πέγκυ Λούτου για τη στήριξή τους στις εν λόγω δράσεις, και για το
λόγο αυτό προσέφερε το γούρι για το 2023 ως συμβολικό δώρο σε όλους τους μαθητές και
όλες τις μαθήτριες. Το γούρι δημιούργησαν άτομα με Τρισωμία 21 ή διαφορετικά, άτομα με
Σύνδρομο Down, σε μία προσπάθεια προαγωγής της ίσης και δίκαιης κοινωνικής ένταξης
μέσω της εργασίας, που αποτελεί και κύριο άξονα της αποστολής της οργάνωσης.

Η υποστήριξη των εκδόσεων Διόπτρα για τη διεξαγωγή των δωρεών σε βιβλία για όλες τις
σχολικές βιβλιοθήκες και της εταιρείας Maroulis Travel για τις μετακινήσεις της ομάδας και
των μελών του Ιδρύματος ήταν πολύτιμη. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι τοπικές κοινότητες
και οι γονείς συνεισέφεραν ουσιαστικά στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων. Τέλος, τις
πρωτοβουλίες αγκάλιασαν και στήριξαν ο Δήμος Τρικκαίων με παρουσία στις δράσεις του
Ιδρύματος των Αντιδημάρχων, του κύριου Μιχαήλ Λάππα και της κυρίας Σοφία Αλέστα και ο
Δήμος Αργιθέας στην Π.Ε. Καρδίτσας με τον Δήμαρχο κύριο Ανδρέα Στεργίου και τον κύριο
Κώστα Γραμμένο, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
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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 τηνδράση του το 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 και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες δωρεές σε κοινωνικές δομές,
οργανισμούς και σχολεία.

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