
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 
δύο κατηγορίες: πολιτιστικοί και κοινωφελείς. Η κρίση που 
διέρχεται η χώρα, μάς 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 εμάς και την ίδια διάθεση προσφοράς. 
   Η σημερινή εκδήλωση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την 
ευγενική συνδρομή των χορηγών. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον Πρόεδρο της εταιρείας PHARMATHEN 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 κ. 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.

Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο με θέμα: 

11-12.10.2013  |  Λαγονήσι - Grand Resort Lagonissi

«Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα της Κρίσης»
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 στον 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. 

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.

Στέλιος Μ. Χατζηγάκης

Πρόεδρος και Συνιδρυτής
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Παν. Χρ. Χατζηγάκη»
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Κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την 
παρουσία σας απόψε κοντά μας.
Κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι,

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή βραδιά για μένα. Η εκδήλωση αυτή 
αποτελεί μια επιστροφή στις ρίζες μου, στον τόπο που αγάπησε ο 
πατέρας μου και τίμησε η οικογένειά μου. Και είναι μια πρώτη 
εκδήλωση προσφοράς σε ένα χώρο όπου η οικογένεια Χατζηγάκη 
έχει να επιδείξει μια μακράν παράδοση προσφοράς. 

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 στο νομό μας και στην 
πατρίδα. «Στέλιο, κοίταξε να δεις, 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 την 
κινητή και ακίνητη περιουσία μου, βάλτε και εσείς και προχωράμε». Αυτό 
το όραμα ανέλαβα να υλοποιήσω, και χάρη σε αυτό το όραμα είμαι 
σήμερα κοντά σας. Ο Παναγιώτης Χατζηγάκης έφυγε από τη ζωή 
το Μάρτιο του 2011 σε ηλικία 97 ετών, χωρίς να το δει να 
πραγματοποιείται. Το πνεύμα του, το ήθος του εξακολουθούν 
όμως να μας εμπνέουν και να μας καθοδηγούν. 

Οι σκοποί του Ιδρύματος ορίζονται σαφώς από το καταστατικό 
μας και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: πολιτιστικοί και 

Βραβεύσεις Μαθητών στο Νομό Τρικάλων 
05.07.2014  |  Τρίκαλα - Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων 

Κυρίες και 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 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 έναν ισχυρό στρεσογόνο παρά-
γοντα, που επιβαρύνει την υγεία όλων μας, όχι μόνο των ενηλί-
κων, 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 αντι-
κείμενο του σημερινού συνεδρίου και ο άξονας προβληματισµού 
των εκλεκτών και εξειδικευμένων συναδέλφων που θα το συζη-
τήσουν 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.

Στέλιος Μ. Χατζηγάκης
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