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Μοιράζοντας  Χαρά  για  το  Πάσχα  στα  Παιδιά  του  MATER  FILIA  
Το  Ίδρυμα  Χατζηγάκη  στηρίζει  με  πασχαλινή  δράση  μη-κερδοσκοπικό  οργανισμό  
προστασίας  Μητέρας  &  Παιδιού.  
  
ΚΥΨΕΛΗ,  04/04/18:  Σήμερα  το  πρωί  το  Πολιτιστικό    Ίδρυμα  Παν.  Χρ.  Χατζηγάκη  
ολοκλήρωσε  την  πασχαλινή  του  δράση  με  δωρεά  πασχαλινών  ειδών.  Η  δράση  έχει  
στόχο  να  προσφέρει  χαρά  και  να  στηρίξει  το  έργο  της  ΜΚΟ  Mater  Filia  στην  Κυψέλη  που  
λειτουργεί  ως  κέντρο  για  την  καθημερινή  απασχόληση,  εκπαίδευση  και  φύλαξη  βρεφών  
και  νηπίων  από  οικογένειες  μεταναστών.  
  
Η  δωρεά  εμπεριείχε:  
  
(1)  Σοκολατένιους  Λαγούς    
(2)  Πασχαλινά  κουλουράκια  
(3)  Κόκκινα  Αυγά  
  
Σημαντική  ήταν  η  συμβολή  από  τα  τοπικά  αρτοποιία  της  Κυψέλης:  «Αθηνά  –  Παπαλίτσας  
Ο.Ε.»  και  «Φούρνος  του  Ρεμούνδου»  
  
Η  επίσκεψη  και  παράδοση  της  δωρεάς  πραγματοποιήθηκε  με  το  συντονισμό  της  Γ.  Γ.  
του  Ιδρύματος  Ελισάβετ  Χατζηγάκη.  Στο  πλαίσιο  της  εκδήλωσης  η  Γ.  Γ.  του  Ιδρύματος,  
υπογράμμισε:  «Το  Ίδρυμα  Χατζηγάκη  διευρύνει  τη  δράση  του  και  στηρίζει  έμπρακτα  τη  
μητέρα  και  το  παιδί.  Είμαστε  δίπλα,  υποστηρικτές,  ατομικών  πρωτοβουλιών  που  λόγω,  
της  μεταναστευτικής  κρίσης  έχουν  αναλάβει  ενεργό  ρόλο  στη  φροντίδα  και  αγωγή  των  
παιδιών».  
  
Σχετικά  με  το  Πολιτιστικό    Ίδρυμα  Παν.  Χρ.  Χατζηγάκη:  Το  «Πολιτιστικό  Ίδρυµα  Παν.  
Χρ.  Χατζηγάκη»  (www.chatzigakisfoudation.gr)  είναι  ένα  κοινωφελές  ίδρυµα  
µη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  το  οποίο  ιδρύθηκε  στις  16  Ιουλίου  του  2008.  Στους  
καταστατικούς  σκοπούς  του  περιλαμβάνονται  οι  κοινωφελείς,  πολιτιστικές  και  
αναπτυξιακές  δράσεις  με  έμφαση  στην  πρόνοια,  την  παιδεία  και  τον  πολιτισμό.  Μέχρι  
σήμερα  έχει  πραγματοποιήσει  συνέδρια,  δωρεές  για  τις  ανάγκες  ευάλωτων  κοινωνικών  
ομάδων,  υποτροφίες  και  βραβεία  αριστείας.  
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