
https://youtu.be/dg7R5xOOV94

Στήριξη και τηλεοπτικό spot
από τα ΟΚ! Anytime Markets 

Τα OK! Anytime Markets σε συνεργασία 
µε την Ολυµπιακή Ζυθοποιία 
υλοποίησαν µία φιλανθρωπική ενέργεια 
για να στηρίξουν το Άσυλο Ανιάτων. 
Συγκεκριµένα, µε την αγορά προϊόντων 
της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας από τα 
καταστήµατα OK! MARKETS την 
περίοδο 14 µε 17 Ιουνίου, 
συγκεντρώθηκαν για το Άσυλο Ανιάτων 
τρόφιµα σηµαντικής αξίας. Η 
φιλανθρωπική ενέργεια προβλήθηκε και 
µε την παραγωγή τηλεοπτικού spot από 
τα ΟΚ! Anytime Markets.  

Μνηµόνιο Συνεργασίας
µεταξύ του Ασύλου
Ανιάτων και των ∆ιευθύνσεων
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού
του ∆ήµου Αθηναίων

Μνηµόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 µεταξύ του 
Αντιδηµάρχου Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού κυρίου 
Νικολάου Αβραµίδη και της Προέδρου του 
Ασύλου Ανιάτων κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. 
Σκοπός του Μνηµονίου αποτελεί η 
υιοθέτηση και υλοποίηση του 
προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης 
των βιοαποβλήτων, των ανακυκλώσιµων 
υλικών συσκευασίας (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, 
αλουµίνιο) και των µελανοδοχείων του 
Ασύλου Ανιάτων.  

ΤΑ  ΝΕ Α ΜΑ Σ
ΤΕΥΧΟΣ 1  |  ΙΟΥΛΙΟΣ 2022



Νέο αµαξίδιο θαλάσσης,
δωρεά της εταιρείας
παραγωγής
J. K. PRODUCTIONS

Με ιδιαίτερη συγκίνηση παραλάβαµε ένα νέο 
αµαξίδιο θαλάσσης, το οποίο αποτελεί ευγενική 
δωρεά της εταιρείας παραγωγής J. K. PRODUC-
TIONS και θα προσφέρει στους περιθαλπόµενους 
του Ασύλου το δικαίωµα της εύκολης και ισότιµης 
πρόσβασης στη θάλασσα. Η δωρεά 
πραγµατοποιήθηκε µε την ολοκλήρωση κάποιων 
γυρισµάτων που έγιναν στις εγκαταστάσεις του 
Ασύλου Ανιάτων για τις ανάγκες της τηλεοπτικής 
σειράς «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» που προβάλλεται από 
τον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤΕΝΝΑ. 

Το Άσυλο Ανιάτων απέκτησε
δύο νέα επιβατικά αυτοκίνητα

Τον Μάιο του 2022 αποκτήσαµε δύο νέα επιβατικά 
αυτοκίνητα που θα καλύψουν ένα σηµαντικό µέρος 
των αναγκών του Ασύλου Ανιάτων. Το πρώτο, ένα 
SUV Jeep, αποτελεί ευγενική δωρεά της Εθνικής 
Ασφαλιστικής. Το όχηµα θα χρησιµοποιείται 
καθηµερινά για τις παραλαβές των δωρεών που 
λαµβάνουµε, ώστε να µην καταπονούνται τα δύο Mini 
Van που αποκλειστικό ρόλο έχουν τη µετακίνηση των 
ενοίκων του Ιδρύµατός µας. Το δεύτερο, ένα POLO, 
αγοράστηκε µε leasing, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του τµήµατος ακινήτων σχετικά µε τα 
µισθωµένα ή προς µίσθωση ακίνητα, ιδιοκτησίας του 
Ασύλου Ανιάτων.

Η νέα χρονιά ξεκίνησε µε την 
παροχή οµαδικού πακέτου 
δωρεάν ασφάλισης όλων των 
εργαζοµένων του Ασύλου 
Ανιάτων και του Ιδρύµατος 
Περιθάλψεως Χρονίως 
Πασχόντων (ΙΠΧΠ) από την 
ΝΝ Ασφαλιστική. Πρόκειται 
για µία ιδιαίτερα σηµαντική 
δωρεά για τη ζωή όλων µας.

∆ωρεά οµαδικού
πακέτου ασφάλισης
από την ΝΝ Ασφαλιστική
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Στο πλαίσιο της συντήρησης 
σηµαντικών αντικειµένων 
ιστορικής αξίας που κατέχει 
το Άσυλο Ανιάτων από 
δωρεές φίλων και 
υποστηρικτών µας, 
καταγράφηκαν, εκτιµήθηκαν, 
καθαρίστηκαν, ασφαλίστηκαν 
και αποθηκεύτηκαν τα χαλιά 
που διαθέτουµε, προκειµένου 
να διαφυλαχθεί η αξία τους 
από το πέρασµα των χρόνων. 
Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, ξεχώρισαν ως 
πολύ ιδιαίτερα χαλιά το 
KERMAN ROYAL και το 
HEREKE Τουρκίας.

Έργα τέχνης
Αντίστοιχα, εκτιµήθηκαν
και καταγράφηκαν τα έργα 
τέχνης και οι εικόνες 
ιδιοκτησίας του Ασύλου 
Ανιάτων από τον εκτιµητή 
κύριο Πέτρο Βέργο, καθώς 
και τον γνωστό ζωγράφο 
Μανώλη Χάρο. Από τα έργα 
τέχνης ξεχώρισε η δουλειά 
των Ελλήνων ζωγράφων 
Κωστή Γεωργίου και ∆ανιήλ 
∆ανιήλ, ενώ από τις εικόνες 
ξεχώρισαν τέσσερις για το 
ύφος και την τεχνοτροπία 
τους.

Χαλιά Έργα τέχνης

Η εταιρεία TUV Austria 
Hellas προσέφερε στο 
Άσυλο Ανιάτων ανεκτίµητη 
δωρεά εκτιµώµενου κόστος 
40.000€, ικανή να 
επανδρώσει τον υπό 
ανακαίνιση Οίκο των 
Αδελφών, ο οποίος θα 
στεγάσει τα γραφεία της 
∆ιοίκησης, προκειµένου να 
επισκευαστεί η Ιστορική 
Έπαυλη Μάλκολµ. 

Τα µέλη του Σωµατείου των φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου 
υποδεχτήκαµε τον Ιούνιο στις εγκαταστάσεις µας, προκειµένου να ξεναγηθούν 

στον χώρο µας και να ενηµερωθούν για την ιστορία του Ασύλου.

∆ωρεά από την
TUV Austria Hellas 

Επίσκεψη του Σωµατείου των φίλων
του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Τον Ιούλιο 2022, το 
καλοκαιρινό φεστιβάλ του 
∆ήµου Γαλατσίου µε τίτλο 
«τα καλοκαίρια της ζωής 
µας» θα είναι αφιερωµένο 
στο Άσυλο Ανιάτων. Οι 
ένοικοί µας θα συµµετέχουν 
στο φεστιβάλ διαβάζοντας 
ποίηση και τα έσοδα θα 
διατεθούν ως δωρεά υπέρ 
των αναγκών των 
περιθαλπόµενων του 
Ιδρύµατος.

«Τα καλοκαίρια της
ζωής µας»
από τον ∆ήµο
Γαλατσίου

Social Media Highlights

Κυριακάτικο πικνίκ
στο Άλσος Βεΐκου

∆ωρεά από τον φωτογράφο
Πάνο Γεωργίου 

Τουρνουά τάβλι

https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/5215580828462731
https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/pfbid024AmsoPTNc7wXMpNiSv5J4RpPSAmniEvfSDRhvDU9LNdXE12kBeXZW4o4spQCuy2cl
https://www.facebook.com/asylonaniaton/posts/5337832502904229



