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Ίδρυμα Χατζηγάκη: Δωρεές Βιβλίων - Τεχνολογικού Εξοπλισμού και 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για το Περιβάλλον σε Σχολεία στους Λειψούς 
 
 

Το Πρόγραμμα «Παιδεία & Περιβάλλον» συνεχίζεται σε ακόμα περισσότερα ακριτικά νησιά και 
εστιάζει σε δωρεές σε βιβλία, τεχνολογικό εξοπλισμό και στην ωφέλιμη διάδραση με τις σχολικές 

κοινότητες με εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον. 
 

 
ΛΕΙΨΟΙ | 13.12.2022: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρωτοβουλίες του Ιδρύματος στους 
Λειψούς - μία σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο 
Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο του νησιού. 
 
Το Ίδρυμα Χατζηγάκη προχώρησε σε νέα σύμπραξη με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΓΠΑ είναι επίσημος υποστηρικτής του προγράμματος καθώς:  
 
1. Τα θερμοκήπια του ΓΠΑ υποστηρίζουν την υλοποίηση και την δημιουργία πράσινων γωνιών 
και σχολικών κήπων για τις δράσεις μας στα σχολεία και νηπιαγωγεία σε κάθε νησί.  
 
2. Η δυναμική εθελοντική ομάδα του ΓΠΑ, η οποία απαρτίζεται από φοιτητές και φοιτήτριες, 
θα συμβάλλει στο σχεδιασμό των διαδραστικών εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στα σχολεία και νηπιαγωγεία που πραγματοποιούνται δράσεις. 
 
Στο Δημοτικό Σχολείο στους Λειψούς οι μαθητές και οι μαθήτριες έλαβαν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, laptop και πολυμηχανήματα, με την πολύτιμη συνεισφορά της Πλαίσιο Computers και 
την προσωπική στήριξη της πρωτοβουλίας από τον Ιδρυτή και Προέδρο Δ.Σ., κύριο Γιώργο 
Γεράρδο. Η Πλαίσιο Computers προχώρησε σε δωρεά βασικού τεχνολογικού εξοπλισμού στο 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο των Λειψών. 
 
Στον “Κύκλο Ανάγνωσης” διαβάσαμε Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τα καινούργια βιβλία. 
Οι εκδόσεις Διόπτρα υποστηρίζουν το πρόγραμμα με προσφορά βιβλίων προσχολικής ηλικίας 
για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης και την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της 
ίσης και ελεύθερης πρόσβασης σε διαφορετικά βιβλία. 
 
Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα “Πράσινα Χριστούγεννα” οι μαθητές και οι μαθήτριες 
κατασκεύασαν και παρουσίασαν ευφάνταστα Χριστουγεννιάτικα δεντράκια με υλικά που 
διαφορετικά θα κατέληγαν στον κάδο απορριμμάτων, μαθαίνοντας έτσι για την αξία της 
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των υλικών. Οι δράσεις κορυφώθηκαν με 
περιβαλλοντική δράση για τη δημιουργία “Κήπου Αρωματικών Φυτών” με φυτά χαμηλής 
βλάστησης στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Τα παιδιά έμαθαν να φυτεύουν και να 
αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη αρωματικών φυτών καθώς και τις ανάγκες τους για τη 
μετέπειτα φροντίδα τους. 
 
Η ΓΓ του Ιδρύματος Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη μαζί με την ομάδα του Ιδρύματος βρέθηκε στο 
νησί και ανέφερε σχετικά: «Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως μοναδική αποστολή τη στήριξη των 
μαθητών και των μαθητριών και την προαγωγή της ίσης πρόσβασης σε βιβλία και βασικό 
τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο Ίδρυμα Χατζηγάκη, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και 
συμπράξεις επιθυμούμε να «αγκαλιάσουμε» τις ακριτικές 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.» 
 
Η υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα από τη Διευθύντρια του Δημοτικού 
Σχολείου Λειψών, κυρία Μαρία Βαντσιούρη και τον προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου, κύριο 
Αντώνη Στράγνκα ήταν πολύτιμη για την ομαλή διεξαγωγή των δράσεων. 
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Το πρόγραμμα «Παιδεία & Περιβάλλον»  ξεκίνησε το Μάιο του 2022, 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 τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει 
δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά ακριτικά νησιά για το 2022-23. 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 


