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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Χατζηγάκη
είναι ένα οικογενειακό, κοινωφελές,
μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα.
Ιδρύθηκε το 2008 και ξεκίνησε τη
δράση του ενεργά το 2012 μετρώντας
πλέον 10 χρόνια συνεισφοράς με
άξονες τον Πολιτισμό, την Αλληλεγγύη,
και την Κοινωνική Προσφορά,
διενεργώντας κοινωφελή
προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.
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Μήνυμα | Προέδρου.
Από το 2019 έως σήμερα βιώσαμε κοσμοιστορικές
αλλαγές, με τη πανδημική κρίση του COVID το 2020
να ταρακουνά ριζικά τις προτεραιότητες και τις
κοινωνικές ισορροπίες παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, οι αντιξοότητες για το κοινωνικό σύνολο
διογκώθηκαν και οι ανάγκες γιγαντώθηκαν ειδικότερα για
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Στο Ίδρυμα Χατζηγάκη παραμείναμε πιστοί και
αφοσιωμένοι στην αποστολή μας και υπηρετήσαμε τους
σκοπούς μας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία και
έχοντας πάντα υπόψιν τις καταιγιστικές εξελίξεις.
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Στους άξονες αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς,
τα προγράμματα δωρεών για τη περίοδο 2019-2021
κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα σκοπών όπως η εκπαίδευση, ο
πολιτισμός, οι γυναίκες- θύματα έμφυλης βίας, οι άστεγοι, οι
πρόσφυγες και τα ασυνόδευτα ανήλικα.
Δώσαμε βάρος στη στήριξη σχολείων και νηπιαγωγείων με
απαραίτητο υλικό/τεχνικό εξοπλισμό, με βιβλία για τη
δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών, με έπιπλα και
κατασκευές και όλα αυτά πάντα με καλούς συμμάχους όπως
η ΜΚΟ Library4All και η κα. Ελένη Γερουλάνου.
Σταθήκαμε αρωγοί στη προσφυγική κρίση μέσω των
προγραμμάτων δωρεών για τη στήριξη οργανισμών που
ασχολούνται με αιτούντες άσυλο, με έμφαση στις γυναίκες
και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επισκεφθήκαμε το Καρά Τεπέ
της Λέσβου για να σκιαγραφήσουμε τις ανάγκες των ομάδων
αυτών αλλά και να γίνουμε μάρτυρες της αξιόλογης
προσπάθειας που καταβάλουν οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως
η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και οι εθελοντές στο νησί.
Στον άξονα του πολιτισμού, χρηματοδοτήσαμε γκαλερί
σύγχρονης τέχνης στη Λέσβο, την K-Gold Temporary Gallery,
για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών
προγραμμάτων παράλληλα με την καθιερωμένη έκθεση
τέχνης που φιλοξενεί νεοφυείς καλλιτέχνες απ'όλο τον
κόσμο.
Θέσαμε επίσης τα θεμέλια για την έκδοση του πρώτου
ιστορικού βιβλίου του Ιδρύματος με θέμα την ιστορία και
επίδραση της οικογένειας Χατζηγάκη στη Θεσσαλία και
ιδιαίτερα τη γενέτειρα της οικογένειας, τα Τρίκαλα, με την
έρευνα να ξεκινά το 2019 και να συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
2019 - 2021
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Εν κατακλείδι, και με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων
δράσης του Ιδρύματος Χατζηγάκη συνειδητοποιούμε για
ακόμα μία φορά πως οι προκλήσεις μάς κάνουν πιο
δυνατούς και οι κρίσεις μάς οδηγούν στην κάθαρση και τον
επαναπροσδιορισμό.
Το αύριο όμως είναι ήδη εδώ. Συνεχίζουμε το έργο μας,
πάντα πιστοί στο όραμα μας, με τα δικά μας μέσα και πάντα
μαζί με εσάς.

Δρ. Στέλιος Μ. Χατζηγάκης
Πρόεδρος & Συνιδρυτής
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2019

2019 - 2021

2019
Απρίλιος | Μ. Τρίτη το πρωί,
πραγματοποιήθηκε ειδική επίσκεψη
και προσφορά Πασχαλινών ειδών στη
δομή φιλοξενίας που διατηρεί η Εστία |
Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Στέρηση στο Πικέρμι Αττικής. Στόχος
της επίσκεψης, να αναδείξει το
αξιόλογο έργο χρόνων που επιτελεί ο
οργανισμός, ως κέντρο κοινωνικής
φροντίδας ατόμων με νοητική
υστέρηση.
Μάϊος | Έναρξη ερευνητικού
προγράμματος για την έκδοση του
πρώτου ιστορικού βιβλίου με θέμα την
επίδραση της οικογένειας Χατζηγάκη
στα Θεσσαλικά τεκταινόμενα (1800 1945).
Ιούνιος | Παραδόθηκαν στο 10ο
Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας καινούργια
λογοτεχνικά βιβλία που εμπλούτισαν
τη σχολική δανειστική βιβλιοθήκη.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του
Library4all και της κας Ελένης
Γερουλάνου.
Οκτώβριος | Παραδόθηκαν στο 2/θ
Νηπιαγωγείο Γαλαξιδίου καινούργια
λογοτεχνικά βιβλία που εμπλούτισαν
τη σχολική δανειστική βιβλιοθήκη.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του
Library4all και της κας Ελένης
Γερουλάνου.
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2019
Οκτώβριος | Η Γ.Γ. Ελισάβετ
Χατζηγάκη και το μέλος Μιχαήλ
Χατζηγάκης, συμμετείχαν στο
συμβολικό μαραθώνιο που
διοργανώθηκε από την Εστία | Κέντρο
Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Στέρηση
με το μήνυμα ο "Δικός μου
Μαραθώνιος".
Νοέμβριος | Με αφορμή τη Διεθνή
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών (25/11 | ΟΗΕ),
ολοκληρώθηκε δωρεά ειδών
γυναικείας χειμερινής ένδυσης και
υπόδησης για να καλυφθούν πάγιες
ανάγκες στον Ξενώνα Φιλοξενίας
Γυναικών Η Φοίβη.
Δεκέμβριος | Ειδική εκδήλωση στο
33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, κατά
τη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν
χριστουγεννιάτικα παραμύθια και
μοιράστηκαν δώρα στους μαθητές και
τις μαθήτριες. Το εν λόγω σχολείο
απέκτησε καινούργια βιβλιοθήκη
μετά από δωρεά του Ιδρύματος το
2018.
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2019 - 2021

2020
Μάρτιος | Δωρεά ειδικού αμαξιδίου
τετραπληγίας σε νεαρό μαθητή
νηπιαγωγείου της Νάξου.
Αύγουστος |
Η Γ.Γ. Ελισάβετ Χατζηγάκη και ο Ταμίας
Μιχαήλ Χατζηγάκης συνάντησαν
εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗE στα γραφεία του οργανισμού
στη Μυτιλήνη όπου ενημερώθηκαν
ενδελεχώς για τη κατάσταση που
επικρατεί, τις συνεχείς δυσκολίες, τις
άμεσες προτεραιότητες καθώς
περιηγήθηκαν και στο κέντρο
φιλοξενίας προσφύγων, Καρά Τεπέ.
Ολοκληρώθηκε χρηματική δωρεά στη
μη-κερδοσκοπική καλλιτεχνική
πλατφόρμα K-Gold Temporary Gallery
στη Λέσβο.
Οκτώβριος | Δωρεά εξοπλισμού και
γραφικής ύλης στο Δημοτικό Σχολείο
Μεγίστης Καστελλόριζου.
Δεκέμβριος | Δωρεά για τις κοινωνικά
αποκλεισμένες γυναίκες που στηρίζει
η ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ.
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2019 - 2021
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2021
Απρίλιος |
Δωρεά επίπλων προς το Πολυδύναμο
Κέντρο Αστέγων και την Εστία, του
Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).
Παραδόθηκαν ψυχαγωγικέςεκπαιδευτικές κατασκευές/ έπιπλα στο
Νηπιαγωγείο Ωραίου Ξάνθης, μετά από
ευγενική δωρεά της εταιρείας Moosend
και προσωπικά της κας Ελένης
Κωστοπούλου.
Σεπτέμβριος | Δωρεά επίπλων με
σκοπό τη στήριξη του πολύπλευρου
έργου της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ για τους
αιτούντες άσυλο (γυναίκες και
ασυνόδευτα ανήλικα). Τα έπιπλα
παραδόθηκαν σε Κω, Καλλιθέα,
Μεταξουργείο και Κυψέλη. Η δωρεά
πραγματοποιήθηκε εις μνήμην των
Ρήγα και Βιολέτας Κωνσταντινίδη.
Νοέμβριος | Η Γ.Γ. Ελισάβετ Σ.
Χατζηγάκη επισκέφθηκε την Εστία
Προσφύγων – ΑΡΣΙΣ η οποία επι δέκα
συναπτά έτη έχει φιλοξενήσει συνολικά
110 οικογένειες, στην πλειοψηφία τους
μονογονεϊκές· πρόκειται κυρίως για
γυναίκες με ανήλικα παιδιά οι οποίες
κατάφεραν να αυτονομηθούν κάτω από
δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες.
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ΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΠΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΙΣΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΙΣΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.
ΚΟΙ

ΙΤΙΣΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦ

ΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩ

ΙΤΙΣΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΟΣ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚ

10 Χρόνια Δράσης.
Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τα επίσημα εγκαίνια του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Παν. Χρ. Χατζηγάκη, που σηματοδότησαν το
εφαλτήριο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Ιδρύματος.
Ήταν 20 Φεβρουαρίου 2012, όταν σε πανηγυρικό κλίμα διοργανώθηκαν
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών –παρουσία προσωπικοτήτων του
πολιτικού, επιχειρηματικού, και επιστημονικού κόσμου– τα εγκαίνια του
Ιδρύματος που οραματίστηκε ο αείμνηστος Παναγιώτης Χρ. Χατζηγάκης.
Στην εναρκτήρια ομιλία των εγκαινίων, ο Επίτιμος Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γεώργιος Κούρτης είχε, μεταξύ άλλων, τονίσει
αναφερόμενος στον Ιδρυτή:
«Ένας άνθρωπος από τα Τρίκαλα με το όνομα Παναγιώτης Χρ. Χατζηγάκης,
αγνός και ιδεολόγος άνθρωπος, νομικός κατά τις κύριες σπουδές του, αλλά
φιλοσοφικό πνεύμα, με παράλληλες σπουδές στην ιταλική φιλολογία και τον
πολιτισμό, λογοτέχνης ολόκληρη τη ζωή του, διέθεσε την περιουσία του για την
ανάπτυξη, προαγωγή και μελέτη πολιτιστικών και πνευματικών στοιχείων της
χώρας μας, για την έρευνα και μελέτη ιστορικών δεδομένων, παραδόσεων και
λαογραφικών εκδηλώσεων του τόπου μας, μέσω εκδόσεων, συνεδρίων,
διαλέξεων, εκπονήσεως μελετών, παροχής υποτροφιών, επιχορηγήσεων σε
πνευματικούς φορείς και προκηρύξεων βραβείων.
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10 Χρόνια Δράσης.
Οι σκοποί του αυτοί υλοποιήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 1401/16-7-2008
με το οποίο ιδρύθηκε το “Πολιτιστικό Ίδρυμα ΠΑΝΑΓ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ”» […]
Έχουμε ευγνωμοσύνη για τον αείμνηστο ιδρυτή και εμπιστοσύνη στη Διοίκηση
του νέου Ιδρύματος και αναμένουμε την υλοποίηση των σκοπών του, με
νομιμότητα και σεβασμό στην ταχθείσα περιουσία. Το παράδειγμα του ιδρυτή, αν
γενικευθεί στην εποχή μας, μπορεί να οδηγήσει σε μια πανεθνική ενότητα, για να
αποτινάξουμε το χρέος και τα βάρη που μας επιβλήθηκαν, για να αποκτήσουμε
την αξιοπιστία μας, ως κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ως ανεξάρτητη και
δημοκρατική χώρα. Ο Αδαμάντιος Κοραής, σε επιστολή του στις 14/6/1820 στους
δημογέροντες της Ύδρας, τόνιζε ότι “μόνη αληθής κιβωτός και μόνο ασφαλές
κλειδί του πλούτου, είναι η διάθεσή του για την παιδεία” και πράγματι η διάθεση
της περιουσίας του ιδρυτή Παναγιώτη Χατζηγάκη για σκοπούς ανάπτυξης και
πολιτισμού υλοποιεί την προτροπή του Κοραή».
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής του Ιδρύματος, Δρ. Στέλιος Μ.
Χατζηγάκης είχε αναφερθεί στη γέννηση του Ιδρύματος, εξιστορώντας:
«Το “Πολιτιστικό Ίδρυμα Παναγιώτη Χρήστου Χατζηγάκη” είναι ένα κοινωφελές
ίδρυμα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει τις ρίζες του σε μια συνάντηση
του Μαρτίου 2008.
Τότε µε κάλεσε σπίτι του ο Παναγιώτης Χατζηγάκης, που ακόμη ανέρρωνε από μια
επιτυχή εγχείρηση καταρράκτη. Μου εξέφρασε την επιθυμία του να κάνουμε ένα
ίδρυμα προσφοράς στη κοινωνία και την πατρίδα. “Είμαστε μια πολιτική
οικογένεια -µου είπε- µε παράδοση πολλών δεκαετιών στη δημόσια ζωή. Με το
ίδρυμα μπορούμε να προσφέρουμε και από ένα άλλο μετερίζι. Εγώ βάζω όλη την
κινητή και ακίνητη περιουσία µου, βάλτε και εσείς και προχωράμε”.
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10 Χρόνια Δράσης.
Έτσι κι έγινε το όραμα του Παναγιώτη Χατζηγάκη – ενός ανθρώπου που όσοι
τον γνώρισαν τον θυμούνται για την πνευματική του συγκρότηση, το
ανθρωπιστικό ήθος του, τη νηφαλιότητα και γλυκύτητα που τον διέκρινε, τη
δοτικότητα του. Ο Παναγιώτης Χατζηγάκης έζησε σχεδόν έναν αιώνα. Έφυγε
από τη ζωή το Μάρτιο του 2011 σε ηλικία 97 ετών χωρίς να δει το όραμά του
να πραγματοποιείται».
Παράλληλα ο Πρόεδρος έθετε τους πυλώνες δράσης του Ιδρύματος
Χατζηγάκη, σημειώνοντας: «Οι σκοποί του Ιδρύματος ορίζονται σαφώς από
το καταστατικό µας και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: πολιτιστικοί και
κοινωφελείς. Η κρίση που διέρχεται η χώρα, μάς οδήγησε στην επιλογή να
επικεντρωθούμε στην κοινωνική προσφορά, καθώς οι καταστάσεις είναι
δύσκολες και οι ανάγκες μεγάλες. Θέλουμε να προσφέρουμε όσο και όπου
μπορούμε, με τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουμε, σε αυτούς που
χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης. […] Ξεκινάμε με αυτό το
πλαίσιο, που στηρίζεται στα δικά µας μέσα, προσβλέπουμε όμως και στη
βοήθεια φίλων, επώνυμων και ανώνυμων, που έχουν τους ίδιους στόχους με
εμάς και την ίδια διάθεση προσφοράς», καταλήγοντας πως «στο Ίδρυμα αυτό
φιλοδοξούμε να κάνουμε όσο μπορούμε το καλό, να υπηρετήσουμε το
συλλογικό συμφέρον ως ενεργοί πολίτες».
Στα δέκα χρόνια ενεργούς πορείας του στο δημόσιο γίγνεσθαι το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Χατζηγάκη ακολουθεί πιστά το όραμα του Ιδρυτή
του και οικοδομεί σχέσεις στον κοινωνικό ιστό βασισμένες στους
καταστατικούς του άξονες, δίνοντας έμφαση στον πολιτισμό, τη
παιδεία, την αλληλεγγύη και τη κοινωνική προσφορά.
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ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΜΑΤΙΑ..

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αθήνα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη,
Χαλκίδα, Γαλαξίδι, Νάξος, Καστελλόριζο
18
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ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΜΑΤΙΑ..

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
Παιδιά, Πολύτεκνες οικογένειες
Γυναίκες / Έμφυλη βία
Πρόσφυγες
Άστεγοι
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ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΜΑΤΙΑ..

ΠΑΙΔΕΙΑ
Βραβεία αριστείας/
οικονομικό έπαθλο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υποτροφίες

ΥΓΕΙΑ
Συνέδρια /Ημερίδες
Δωρεές Εξοπλισμού
Δωρεές Ειδών Πρώτης
Ανάγκης

20
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ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ..
Η ανεξίτηλη κοινωνική, πολιτιστική και
αναπτυξιακή δράση, που επιδεικνύει το
«Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη»,
αγκαλιάζει μέσα από ιδιαίτερες εκδηλώσεις
το έργο και την προσφορά του ενστόλου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθώς και τη διαρκή προσπάθεια για την
ενδυνάμωση του αγαθού της εσωτερικής
ασφάλειας, με παράλληλη ατομική και
κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη.

Μιχαήλ Καραμαλάκης
Αντιστράτηγος, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Το «Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη» μέσα
από τις δωρεές του, των οποίων έχει γίνει
αποδέκτης και το Κ.Υ.Α.Δ.Α., αποδεικνύει συνεχώς
ότι η αλληλοβοήθεια και η προσφορά είναι αξίες
που κάνουν τη διαφορά και δυναμώνουν μέρα με
τη μέρα την κοινωνία μας. Οι δράσεις του είναι
ένα φωτεινό παράδειγμα πως μέσω της
συνεργασίας ανθρώπων με αξίες και όραμα
μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα κοινά
προβλήματα και να συμβάλλουμε στην πρόοδο
του τόπου.
21

Μελίνα Δασκαλάκη
Πρόεδρος, ΚΥΑΔΑ

10

ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ..
Εύχομαι και τα επόμενα χρόνια να
συνεχίσετε να προσφέρετε στο πνεύμα
της επιτυχούς δράσης σας της τελευταίας
δεκαετίας.

Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου
Ιατρός, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην
έδρα Επιδημιολογίας - Δημόσιας Υγείας

Συγχαίρουμε τις κοινωνικές και
φιλανθρωπικές δράσεις του «Πολιτιστικού
Ιδρύματος Παν. Χρ. Χατζηγάκη» και
ευχόμαστε να συνεχίσει την προσφορά του
για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικά
ομάδων.

Έφη Προκοπάκη
Πρόεδρος, ΕΣΤΙΑ - Κέντρο Κοινωνικής
Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση
22
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ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ..

Το 2014 βραβεύτηκα από το «Πολιτιστικό
Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη» ως αριστούχος
προερχόμενη από πολύτεκνη οικογένεια. Η
συμβολή του ιδρύματος -τόσο μέσω της ηθικής
επιβράβευσης, όσο και μέσω της οικονομικής
ενίσχυσης- αποτέλεσε ώθηση ώστε να βρεθώ
πιο κοντά στους στόχους μου και να τους
επιδιώξω με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
Εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις προσφοράς
που εδώ και χρόνια πραγματοποιείτε με
απόλυτη επιτυχία.

Ελισάβετ Καραπέτσα
Απόφοιτος της Στρατιωτικης Σχολης
Αξιωματικών Σωμάτων του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Δημόσια
ελεγκτική» του ΕΚΠΑ

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευκαιρία
που μας δώσατε να φοιτήσουμε σε ένα από τα
καλύτερα κολλέγια της χώρας μας!!! Ευχόμαστε
τα καλύτερα και ελπίζουμε να συνεχίσετε να
δίνετε ελπίδα και ευκαιρίες σε παιδιά που το
έχουν ανάγκη!!!
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ 10χρονια προσφοράς Ίδρυμα
Χατζηγάκη!!!

Παρασκευάς Μαρτζάκλης
(απόφοιτος Pierce, 2021)
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Βασίλειος Μαρτζάκλης
(μαθητής 1ης Λυκειου, Pierce)

10

ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ..
Μια ολόκληρη δεκαετία καινοτόμων
πρωτοβουλιών, ουσιαστικής προσφοράς και
στήριξης δράσεων πολιτισμού! To «Πολιτιστικό
Ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη» αποτελεί έναν
ενεργό συνομιλητή με την ελληνική κοινωνία
καθώς αφουγκράζεται τον παλμό και τις
ανάγκες της εποχής μας.

Νικόλας Βαμβουκλής
Επιμελητής τέχνης, ιδρυτής K-Gold
Temporary Gallery. Υποψήφιος Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εκ μέρους του νηπιαγωγείου Ωραίου,
εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την
πολύτιμη δωρεά στο σχολείο μας. Ένα
ευχαριστώ, ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης
τόσο της υλικής προσφοράς σας όσο και της
υποστηρικτικής και άμεσης επικοινωνίας μας
στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας. Τέτοιου
είδους πράξεις αντικατοπτρίζουν την
αλληλεγγύη και την αγάπη, ειδικά, αυτές που
αναφέρονται σε μικρά παιδιά.

Ελένη Βλαχοδήμου
Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης
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ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ..

Ευχόμαστε στο «Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν.
Χρ. Χατζηγάκη» καλή δύναμη για να
ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του, να
παραμείνει κοντά στις ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες που έχουν τόσο μεγάλη
ανάγκη συμπαράστασης και υποστήριξης.
Ευχαριστούμε που σε δύσκολες στιγμές
είστε δίπλα μας και δίνετε χαρά στα παιδιά
μας που έχουν μοναδική διέξοδο το σχολείο.

Τριανταφυλλιά Κονταδάκη
Διευθύντρια 63ου Νηπιαγωγείου Αθηνών

Από το ακριτικό Δημοτικό Σχολείο Μεγίστης θα
θέλαμε να εκφράσουμε ένα βαθύτατο
ευχαριστώ στο «Πολιτιστικό Ίδρυμα Παν. Χρ.
Χατζηγάκη», για τη συνεχή υποστήριξη του
σχολείου μας. Η βοήθεια του είναι σημαντική,
προκειμένου να καταφέρουμε να προσφέρουμε
ίσες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση
ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και συνθηκών
διαβίωσης, και να καλυτερεύσουμε την σχολική
καθημερινότητα των ακριτών μας.

Οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου
Μεγίστης Καστελλόριζου.
25

(Από αριστερά) Δέσποινα Μιχαήλ,
δασκάλα της Ε-ΣΤ τάξης
Βασιλική Σκουμπάκη προϊσταμένη και δασκάλα
της Γ-Δ τάξης
Γεώργιος Καπανδέλης, δάσκαλος της Α-Β τάξης .

10

ΧΡΟΝΙΑ
ΜΑΖΙ ΣΑΣ..
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Ο Ιδρυτής.
Να προσφέρουμε ουσιώδη στήριξη στον τόπο
και στους ανθρώπους μας.
Παναγιώτης Χρ. Χατζηγάκης
1915–2011
Γεννήθηκε το 1915 στα Τρίκαλα, όπου και έζησε μέχρι το 1946,
που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιταλική
φιλολογία και πολιτισμό στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια με
υποτροφία. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, από νέος ασχολήθηκε
με τη λογοτεχνία δημοσιεύοντας εργασίες του σε έγκυρα
λογοτεχνικά περιοδικά.
Ήταν αντιπρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
και της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας, μέλος
της Ελληνικής εταιρείας Αισθητικής του Φιλολογικού Συλλόγου
“Παρνασσός” κ.ά. Για το λογοτεχνικό του έργο είχε τιμηθεί με το
“Βραβείο Φιλίας Τρικάλων”.
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Έχουν εκδοθεί τα εξής βιβλία του:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, Επιλογή-Εισαγωγικά,
Απόδοση, Αθήνα, Βάκων, 1976.
PIER PAOLO PASOLINI, Θεώρηση της ζωής και του έργου
του, Επιλογή και απόδοση ποιητικών κειμένων του,
Αθήνα, Δίφρος, 1979.
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ, Δοκιμές ανίχνευσης χώρου, ΣικελίαΚεντρική Ιταλία-Άγιον Όρος, Αθήνα, Δίφρος. 1982.
ΤΖΙΟΥΖΕΠΠΕ ΟΥΝΓΚΑΡΕΤΤΙ, Πρώτη Επιλογή, ΕισαγωγήΜετάφραση, Αθήνα, Αστρολάβος/Ευθύνη, 1983.
ΕΟΥΤΖΕΝΙΟ ΜΟΝΤΑΛΕ, Σουπιοκόκαλα. ΕισαγωγήΜετάφραση, Αθήνα, Αστρολάβος/Ευθύνη, 1987.
ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ, Μελετήματα, Αθήνα, “Οι εκδόσεις των
φίλων”, 1900.
ΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΛΟΓΑΚΙ, Διηγήματα, Τρίκαλα, Φ.Ι.Λ.Ο.Σ.,
1998.
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Οι Άνθρωποί μας.
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Βασίλης Γάτσιος
Λογιστής

Νίκος Ι. Καρμοίρης
Υπεύθυνος Γραμματείας & Γραφείου Τύπου

Χρήστος Κουτσούκης
Δικηγόρος

Πάνος Ρεκούτης
Διαδικτυακές/ Τεχνικές Υπηρεσίες

Παναγιώτης Χατζηδημητράκης
Τεχνικός Ασφαλείας

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος-Σταύρος Ι. Κούρτης
Θάλεια Σωτηριάδου
Ελισάβετ (Λίζα) Σωτηριάδου
Σωτήρης Σωτηριάδης
Μιχαήλ Δ. Χατζηγάκης
Ελισάβετ (Μπέττυ) Δ. Χατζηγάκη
Πέτρος K. Χατζηγάκης
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Διοικητικό Συμβούλιο.

Δρ. Στέλιος Μ. Χατζηγάκης
Πρόεδρος & Συνιδρυτής

Αλέξης Κ. Χατζηγάκης
Αντιπρόεδρος

Ελισάβετ Σ. Χατζηγάκη
Γενική Γραμματέας, Σύμβουλος Επικοινωνίας

Μιχαήλ Σ. Χατζηγάκης
Ταμίας, Σύμβουλος Οικονομικών Θέματων

Αργυρώ Πιμπλή–Χατζηγάκη
Μέλος

Η οργανωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί
να παίξει σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη
της κοινωνικής συνοχής, με έργο κοινωνικής
ευαισθησίας και προσφοράς. Με κάθε
συνάνθρωπο που βοηθάμε βάζουμε ένα
λιθαράκι σ’ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο
και για όλους μας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

#StayConnected
Επικοινωνία
Website

chatzigakisfoundation.gr

Facebook

facebook.com/chatzigakisfoundation

Instagram

instagram.com/chatzigakisfoundation

Youtube

youtube.com/chatzigakisfoundation

LinkedIn

linkedin.com/chatzigakisfoundation

Email

info@chatzigakisfoundation.gr

Έδρα
ΑΘΗΝΑ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 217
Αμπελόκηποι, 115 23
Τ. 210 3631920

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η αναπαραγωγή της εν λόγω έκδοσης επιτρέπεται μόνο υπό την
προϋπόθεση αναφοράς της πηγής.
Η αναπαραγωγή του φωτογραφικού υλικού επιτρέπεται μόνο
στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης.
Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται έγκριση από το
Ίδρυμα Χατζηγάκη.
Την επιμέλεια της έκδοσης είχαν η Γενική Γραμματέας Ελισάβετ
Σ. Χατζηγάκη, ο Ταμίας του Ιδρύματος Μιχαήλ Σ. Χατζηγάκης και
οι συνεργάτες τους.
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