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Μεγάλο	  bazaar	  από	  το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Πειραιά	  

για	  την	  ενίσχυση	  του	  Χατζηκυριάκειου	  Ιδρύματος	  

	  

«Η	  κρίση	  που	  βιώνουμε	  επιτάσσει	  σήμερα	  –περισσότερο	  από	  ποτέ-‐	  
δράσεις	  προσφοράς	  στο	  κοινωνικό	  σύνολο.	  Ευχαριστούμε	  θερμά	  τον	  
καθηγητή	  και	  πρόεδρο	  του	  Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ,	  κ.	  Σοφοκλή	  
Ξυνή,	  για	  τη	  σημαντική	  στήριξή	  του	  στο	  δήμο	  Πειραιά,	  με	  τη	  χορηγία	  
υποτροφιών	  σπουδών	  σε	  νέους	  οικογενειών	  του	  δήμου	  μας	  που	  έχουν	  
πληγεί	  από	  την	  κρίση,	  καθώς	  και	  για	  την	  πολυετή,	  πολύτιμη	  συμβολή	  
του	  στο	  έργο	  του	  Χατζηκυριάκειου	  Ιδρύματος	  Παιδικής	  Προστασίας»…	  	  

Με	  αυτά	  τα	  λόγια,	  ο	  δήμαρχος	  Πειραιά,	  κ.	  Βασίλης	  Μιχαλολιάκος	  
εγκαινίασε	  επίσημα	  το	  Bazaar	  Αγάπης	  που	  διοργάνωσε	  το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  
Πειραιά	  για	  τα	  παιδιά	  του	  Χατζηκυριάκειου	  Ιδρύματος,	  στις	  
εγκαταστάσεις	  του,	  Φίλωνος	  39,	  λίγα	  λεπτά	  πριν	  γίνει	  η	  φωταγώγηση	  
του	  κλασικού	  χριστουγεννιάτικου	  καραβιού,	  στην	  καρδιά	  του	  Πειραιά.	  	  

Το	  Χατζηκυριάκειο	  Ίδρυμα	  Παιδικής	  Προστασίας	  υπηρετεί	  εδώ	  και	  
χρόνια	  το	  όραμα	  της	  ανατροφής	  παιδιών	  που	  δεν	  έχουν	  την	  εύνοια	  της	  
οικογένειας,	  αναπληρώνοντας	  το	  κενό	  της	  γονεϊκής	  έλλειψης.	  Και	  ο	  
Εκπαιδευτικός	  Όμιλος	  ΞΥΝΗ	  στηρίζει	  δέκα	  χρόνια	  και	  πλέον,	  το	  έργο	  
του	  ιδρύματος,	  μέσω	  πληθώρας	  ενεργειών,	  με	  αποκορύφωμα	  το	  ετήσιο	  
Bazaar	  Αγάπης,	  που	  έχει	  ως	  στόχο	  να	  εμφυσήσει	  την	  ελπίδα	  και	  την	  
αισιοδοξία	  στις	  παιδικές	  ψυχές,	  όπως	  επιτάσσει	  και	  το	  θείο	  μήνυμα	  των	  
Χριστουγέννων.	  	  

Προς	  επίρρωση	  του	  συνολικού	  μεγαλόπνοου	  έργου	  κοινωνικής	  
εταιρικής	  ευθύνης	  του	  Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ,	  και	  η	  φετινή	  
προσπάθεια…	  αγάπης	  και	  αλληλεγγύης	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Πειραιά	  στέφθηκε	  
με	  επιτυχία,	  με	  αθρόα	  προσέλευση	  κοινού,	  το	  οποίο	  αγκάλιασε	  την	  
πρωτοβουλία	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  αγοράζοντας	  εντυπωσιακά	  αντικείμενα	  και	  
στολίδια	  –δημιουργίες	  των	  σπουδαστών	  του	  Τομέα	  Παιδαγωγικών	  των	  
ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  συνδράμοντας	  έτσι,	  σημαντικά	  στο	  «ταμείο»	  που	  
συγκεντρώθηκε	  για	  τις	  ανάγκες	  ένδυσης	  των	  παιδιών	  του	  
Χατζηκυριάκειου,	  και	  παράλληλα,	  φωτίζοντας	  το	  χαμόγελο	  και	  
ζεσταίνοντας	  τις	  καρδιές	  τους	  τα	  φετινά	  Χριστούγεννα.	  	  



Μέσα	  σε	  ατμόσφαιρα	  «πλημμυρισμένη»	  από	  χαμόγελα,	  ελπίδα	  και	  
αισιοδοξία,	  ο	  καθηγητής	  και	  πρόεδρος	  του	  Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  
ΞΥΝΗ,	  κ.	  Σοφοκλής	  Ξυνής,	  υπογράμμισε:	  «Πάνω	  από	  μία	  δεκαετία,	  ο	  
Εκπαιδευτικός	  Όμιλος	  ΞΥΝΗ	  τάσσεται	  στο	  πλευρό	  των	  παιδιών	  του	  
Χατζηκυριάκειου	  Ιδρύματος	  Παιδικής	  Προστασίας	  και	  θα	  συνεχίσουμε	  
να	  στηρίζουμε	  το	  έργο	  του	  ιδρύματος	  με	  όλες	  μας	  τις	  δυνάμεις,	  σε	  
πείσμα	  των	  καιρών	  και	  ενάντια	  στις	  αντιξοότητες.	  Θεωρούμε	  τιμή	  και	  
υποχρέωσή	  μας	  όλα	  αυτά	  τα	  χρόνια	  να	  στηρίζουμε	  με	  όποιο	  τρόπο	  
μπορούμε	  και	  να	  προσφέρουμε	  υποτροφίες	  σπουδών	  στα	  παιδιά	  του	  
Χατζηκυριάκειου,	  ενθαρρύνοντας	  το	  όνειρό	  τους	  για	  εκπαίδευση	  και	  
ενδυναμώνοντας	  την	  είσοδό	  τους	  στην	  κοινωνία	  των	  ενηλίκων	  και	  
στην	  αγορά	  εργασίας».	  	  

Πέρα	  από	  το	  σημαντικά	  έσοδα	  που	  συγκεντρώθηκαν	  για	  τα	  παιδιά,	  το	  
Bazaar	  Αγάπης	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Πειραιά	  για	  το	  Χατζηκυριάκειο,	  με	  χορηγό	  
την	  εταιρεία	  SPRIDER	  και	  χορηγούς	  επικοινωνίας	  το	  περιοδικό	  CIAO	  και	  
την	  εφημερίδα	  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,	  ολοκληρώθηκε	  με	  ένα	  ευοίωνο	  μήνυμα	  για	  
το	  2013:	  ότι	  η	  συνέργεια	  εκπαιδευτικών	  και	  κοινωνικών	  φορέων	  μπορεί	  
να	  κάνει…	  μικρά	  «θαύματα»,	  ακόμα	  και	  εν	  καιρώ	  κρίσης…	  	  	  

	  

	  	  	  


