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Ευχαριστώ, κύριε Δήµαρχε, για τα καλά σας λόγια και την όλη αµέριστη συµπαράστασή σας
στους σκοπούς του ιδρύµατός µας.
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,

Ως Πρόεδρος του «Πολιτιστικού ιδρύµατος Παν. Χρ. Χατζηγάκη» σας καλωσορίζω στη
σηµερινή εκδήλωση αλληλεγγύης και σας ευχαριστώ για την παρουσία και τη βοήθειά σας.
Το «Πολιτιστικό ίδρυµα Παν. Χρ. Χατζηγάκη» είναι ένα κοινωφελές ίδρυµα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι σκοποί του ορίζονται σαφώς από το καταστατικό µας και κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες:
πολιτιστικοί και κοινωφελείς . Η κρίση που διέρχεται η χώρα, µας 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, σ’ αυτούς που χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας και αλληλεγγύης.
Στηριζόµαστε κατ’αρχήν στα δικά µας µέσα, προσβλέπουµε όµως και στη βοήθεια φίλων,
επώνυµων και ανώνυµων, που έχουν τους ίδιους στόχους µε µας και την ίδια διάθεση
προσφοράς. Η σηµερινή εκδήλωση δε θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς την ευγενική και
εθελοντική συνδροµή των χορηγών ΟΛΥΜΠΟΣ, HYGIENE SCA και ΔΑΜΑ, καθώς και του
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ο δήµος ανέλαβε µε ενδιαφέρον και
ευαισθησία την όλη οργάνωση. Επιτρέψτε µου, σαν υστερόγραφο, να αναφερθώ σε δύο
µαρτυρίες που για µένα οριοθετούν το πνεύµα, τη φιλοσοφία που διέπει το ίδρυµά µας. Ο
αείµνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ ( ήταν συγγενής µας, η µητέρα του ήταν κόρη Χατζηγάκη)
συνήθιζε να µου λέει, χαρακτηριστικά, ότι οι παλαιοί πολιτικοί έµπαιναν πλούσιοι στην
πολιτική και έβγαιναν φτωχοί, ενώ στους νέους – όχι σε όλους ασφαλώς- πολιτικούς υπάρχει
η τάση να µπαίνουν στη πολιτική για να γίνουν γνωστοί και πλούσιοι! Τον ανησυχούσε αυτό,
και τόνιζε ότι χωρίς ανεπίληπτο πολιτικό προσωπικό η χώρα θα έχει υπονοµευµένο
µέλλον….
Η άλλη µαρτυρία είναι από τον αείµνηστο πατέρα µου Μιχάλη Χατζηγάκη. Αν και ο ίδιος
δεν διεκδίκησε ποτέ δηµόσια αξιώµατα, άσκησε τη δικηγορία επί 45 χρόνια, βοηθούσε
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συστηµατικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον δηµόσιο βίο, όπως και ανθρώπους που
προσέφευγαν σ’ αυτόν. Του παραπονιόµουν καµιά φορά για την αχάριστη συµπεριφορά
ατόµων που είχαν βοηθηθεί από την οικογένειά µας. Η στερεότυπη απάντησή του ήταν: «Το
καλό που κάνεις στους άλλους, το κάνεις στον εαυτό σου…».
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, στο ίδρυµα αυτό φιλοδοξούµε να κάνουµε, όσο
µπορούµε το καλό. Να υπηρετήσουµε το συλλογικό συµφέρον ως συνειδητοί πολίτες. Να
προσφέρουµε στην ελληνική κοινωνία που υφίσταται τα δεινά µιας µακράς κρίσης. Να
σταθούµε δίπλα σε συνανθρώπους µας που είναι τα αθώα θύµατα της κρίσης αυτής. Στη
σηµερινή συγκυρία δεν υπάρχει χώρος για εγωιστικές συµπεριφορές. Οφείλουµε όλοι, όπου
και αν βρισκόµαστε, να επιδεικνύουµε κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη, και αίσθηµα
συλλογικότητας. Είναι ο µόνος τρόπος για να διαφυλάξουµε τον κοινωνικό ιστό, την
κοινωνική συνοχή που απειλείται από την λαίλαπα της οικονοµικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό, µε αφορµή τη σηµερινή µας εκδήλωση και την δική σας παρουσία, θέλω
να τιµήσω την µνήµη ενός ανθρώπου που θυµάµαι πάντοτε µε συγκίνηση και ευγνωµοσύνη.
Γνώρισα τον Δηµοσθένη Κάκκαβα πριν από 25 χρόνια, την εποχή που αναζητούσα στα
πρώτα µου βήµατα κάποιον να µε στηρίξει οικονοµικά για µία πειραµατική µελέτη που
έκανα σχετικά µε τα “αντιγλαυκωµατικά φάρµακα”. Συναντούσα παντού αρνήσεις. Ο
αείµνηστος Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, αυτός ο πολιτικός ευπατρίδης, φρόντισε να
οργανώσει ένα γεύµα γνωριµίας µε τον Δηµοσθένη Κάκκαβα, ο οποίος µόλις του εξέθεσα τις
ανάγκες της έρευνάς µου έβγαλε το µπλοκ και µου υπέγραψε αµέσως µία επιταγή. Χωρίς να
ξέρει για µένα τίποτα άλλο πέρα από τη σύσταση του Μιχάλη Παπακωνσταντίνου. Στην
πορεία ανακάλυψα ότι δεν ήµουν ο µόνος ευεργετηθείς. Ο Δηµοσθένης Κάκκαβας βοηθούσε
κατά κόρον άπορες, πολύτεκνες οικογένειες, ταλαντούχους φοιτητές επιστήµονες χωρίς µέσα
οικονοµικά (µάλιστα ένας από αυτούς διαπρέπει σήµερα στη NASA) που χρειαζόντουσαν
στήριγµα ή αρωγή. Και το έπραττε µε σεµνότητα, αποφεύγοντας κάθε προβολή και επίδειξη,
µην επιδιώκοντας καµία αναγνώριση. Επιτυχηµένος επιχειρηµατίας (παράδειγµα προς
µίµηση), διορατικός και προοδευτικός απεβίωσε το 2001. Η τιµητική διάκριση στην µνήµη
αυτού του µεγάλου Έλληνα, θα δοθεί στον γιο του Βενετσιάνο Κάκκαβα, ο οποίος συνεχίζει
επάξια το δρόµο του πατέρα του, τόσο στον επιχειρηµατικό στίβο όσο και στο κοινωνικό
πεδίο. Η οικογένεια Κάκκαβα στηρίζει το ίδρυµα Χατζηγάκη συµµετέχοντας στο πρόγραµµα
υποτροφιών µας. Παρακαλώ τον κ. Βένο Κάκκαβα όπως παραλάβει την τιµητική αυτή
διάκριση, ελάχιστη προσφορά του ιδρύµατος στη µνήµη του πατέρα του.
T2

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω και να τιµήσω τους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης για την
εθελοντική προσφορά τους:

1. ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ: µια οικογενειακή εταιρεία πρότυπο, µε µακρά παράδοση
ποιότητας που από τη Λάρισα επεκτάθηκε στα Βαλκάνια αλλά και πέραν του Ατλαντικού,
χάρη στο επιχειρηµατικό δαιµόνιο των αδελφών Μιχάλη και Δηµήτρη Σαράντη. Παρακαλώ
τον κ. Δηµήτρη Σαράντη όπως παραλάβει την τιµητική διάκριση.

2. ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HYGIENE SCA: ένας πολυεθνικός όµιλος µε δυναµική παρουσία στην
ελληνική αγορά, χάρη στο εµπνευσµένο management του Γιάννη Κοττεάκου, ο οποίος έχει
και προσωπική µεγάλη κοινωνική προσφορά. Παρακαλώ τον κ. Γιάννη Κοττεάκο όπως
παραλάβει την τιµητική διάκριση.

3. ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΜΑ: εταιρεία µε πορεία 40 χρόνων και ισχυρή παρουσία στον χώρο
εισαγωγής προϊόντων διατροφής. Μία επιτυχία που κατ’ εξοχήν οφείλεται στο διευθύνοντα
σύµβουλό της Στέφανο Μαγιόπουλο. Παρακαλώ τον κ. Στέφανο Μαγιόπουλο όπως
παραλάβει την τιµητική διάκριση.

4. ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: πρότυπο ιατρικό κέντρο, µε υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και µεγάλο κοινωνικό έργο. Σήµερα το εκπροσωπεί ο συνάδελφος και
καλός µου φίλος Ανδρέας Τουρµούζης. Παρακαλώ τον κ. Ανδρέα Τουρµούζη όπως
παραλάβει την τιµητική διάκριση.
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Τα προϊόντα των ευγενικών χορηγών µας θα διανεµηθούν στα ίδια τα σπίτια των
επιλεγµένων οικογενειών σύµφωνα µε το πρόγραµµα που µας έχει καταρτίσει ο δήµος
Φιλοθέης-Ψυχικού.

Απονέµουµε τιµητική διάκριση στο Δήµαρχο Φιλοθέης- Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη,
γνωστό για την επιτυχηµένη πορεία στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ίσως
λιγότερο γνωστό, λόγω δικής του σεµνότητας, για την κοινωνική του ευαισθησία και
προσφορά. Καλώ τον κ. Δήµαρχο όπως παραλάβει την τιµητική διάκριση.
Τέλος, εκ µέρους του ιδρύµατος και εγώ προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερµά
για την παρουσία σας σήµερα εδώ, την ανταπόκρισή σας, τη στήριξη και βοήθειά σας.
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