
      

       

       
                          

 

 Το Ίδρυμα μας συστάθηκε νόμιμα το έτος 1963 και σύμφωνα με τον οργανισμό του, έχει κυρίως κοινωνικό 

και φιλανθρωπικό χαρακτήρα (δύο οικοτροφεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις), έχουμε δε πιστοποιηθεί ως πρωτοβάθμιος 

και δευτεροβάθμιος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

Το εκάστοτε άμισθο δωδεκαμελές Συμβούλιο που διοικεί το Ίδρυμα, υπό την αυστηρή εποπτεία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταβάλει διαχρονικά κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εκτελεί 

αποτελεσματικά το σκοπό του, δηλαδή να στηρίζει ηθικά και υλικά φοιτητές και σπουδαστές Κρητικής κυρίως 

καταγωγής, αλλά και από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.  

Συγκεκριμένα προς εξυπηρέτηση του σκοπού του αυτού, το Ίδρυμα μας, έχει συστήσει εδώ και πολλά έτη και 

διατηρεί μέχρι και σήμερα δύο οικοτροφεία στο Παγκράτι Αττικής (το ένα επί της οδού Στράβωνος, αρ 12 και ένα 

ακόμα επί της οδού Εριφύλης, αρ 21 αντίστοιχα), όπου φιλοξενούνται ετησίως περίπου 160 φοιτητές και σπουδαστές 

που προέρχονται από οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Σε αυτά έχουν  φιλοξενηθεί και σπουδάσει με το μικρότερο 

δυνατό κόστος πάνω από 5.000 φοιτητές και σπουδαστές. 

Στους οικοτρόφους παρέχεται στέγη, πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό), υπηρεσίες 

καθαριότητας, κλινοσκεπάσματα, θυρωροί, πλυντήρια, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, κοινόχρηστοι υπολογιστές, 

Internet, αίθουσα εκδηλώσεων, μαθήματα παραδοσιακών χορών, κλπ. Παράλληλα δε το ίδρυμά μας στα πλαίσια του 

σκοπού του χορηγεί ετησίως πολυάριθμα χρηματικά βραβεία και υποτροφίες σε σπουδαστές και φοιτητές 

οικοτρόφους του, εφόσον αυτοί επιδεικνύουν ήθος και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.  

Το Ίδρυμα μας βασίζει την βιωσιμότητά του, κυρίως στα έσοδα από μισθώματα ακινήτων, που έχουν 

κληροδοτηθεί σε αυτό και σε υλικές και χρηματικές δωρεές. Σημειώνουμε ότι το εκάστοτε δωδεκαμελές συμβούλιο 

που διοικεί το Ίδρυμα προσπαθεί με χορηγίες και δωρεές να εξασφαλίσει, όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές 

προς τους οικοτρόφους του Ιδρύματος. 

Ελπίζουμε,ως εκ τούτου,και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία του 

Ιδρύματός  μας με διάθεση προϊόντων σας και θέλουμε να τονίσουμε ότι η όποια προσφορά σας θα είναι πολύτιμη 

για  το Ίδρυμά μας.    

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  
 


