Κυρίες και κύριοι σύνεδροι

!
Αγαπητοί φίλοι

!
Ως Πρόεδρος του «Πολιτιστικού Ιδρύµατος Παν. Χρ. Χατζηγάκη» σας
καλωσορίζω στη σηµερινή επιστηµονική εκδήλωση και σας ευχαριστώ για την
παρουσία και τη συµµετοχή 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 ευρύτερη 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. Στηριζόµαστε καταρχήν 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 συνδροµή των χορηγών
PHARMATHEN- εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της εταιρείας κ.
Βασίλη Κάτσο- και το Δ.Σ. της εταιρείας HYGIENE SCA-και ιδιαίτερα τον
manager κ. Ιωάννη Κοττεάκο. Θα πρέπει να τονίσω και να ευχαριστήσω την
οικογένεια Μαντωνανάκη για την ευγενική φιλοξενία που µας προσφέρει και
ιδιαίτερα τον διευθύνοντα σύµβουλο Παντελή Μαντωνανάκη, σε ένα από τα
ωραιότερα κοµµάτια του ελλαδικού χώρου όπως είναι το Grand Resort
Lagonissi, χωρίς όµως να έχει αναδειχθεί ανάλογα.
Αγαπητέ Παντελή σ’ ευχαριστώ θερµά.
Κυρίες κ κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι,
Το πρόβληµα της συνεχιζόµενης κρίσης βρίσκεται καθηµερινά στα χείλη όλων
µας. Καταλαµβάνει την επικαιρότητα και τους προβληµατισµούς µας. Όλες οι
σχετικές συζητήσεις, όµως, επικεντρώνονται στο ζήτηµα των οικονοµικών
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επιπτώσεων της κρίσης. Δεν έχει αναδειχθεί αρκετά, για να µην πω καθόλου,
µια άλλη διάσταση της κρίσης, εξίσου άµεση µε την οικονοµική: οι επιπτώσεις
στην υγεία.
Πράγµατι, η κρίση αποτελεί ένα ισχυρό στρεσογόνο παράγοντα, που
επιβαρύνει την υγεία όλων µας, όχι µόνο των ενηλίκων, αλλά και των παιδιών
µας.
Είναι ένα θέµα που πρέπει να συζητήσουν οι επιστήµονες και να διαχειρισθούν
οι αρµόδιοι, καθόσον οι συνέπειες του είναι ανυπολόγιστες. Αυτό είναι το
αντικείµενο του σηµερινού συνεδρίου και ο άξονας προβληµατισµού των
εκλεκτών και εξειδικευµένων συναδέλφων που θα το συζητήσουν καταθέτοντας
την εµπειρία, τη γνώση, τις προτάσεις τους.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία και τη συµµετοχή σας και παρακαλώ
το προεδρείο όπως προσέλθει στο βήµα.
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