Ίδρυμα Χατζηγάκη

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

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
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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,
ενθάρρυνσης και αλληλεγγύης.
Θα αναφερθώ σε δυο μαρτυρίες, που για μένα οριοθετούν το
πνεύμα, τη φιλοσοφία που διέπει το Ίδρυμά μας: μια πολιτική και
μια κοινωνική. Ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ ήταν συγγενής
μας· η μητέρα του ήταν κόρη Χατζηγάκη. Αντιμετωπίσαμε αρκετά
οφθαλμολογικά προβλήματα και με την ευκαιρία των επισκέψεών
του κάναμε μακρές συζητήσεις. Μεταξύ άλλων μου έλεγε
χαρακτηριστικά ότι οι παλαιοί πολιτικοί έμπαιναν πλούσιοι στην
πολιτική και έβγαιναν φτωχοί, ενώ στους νέους πολιτικούς
υπάρχει μια τάση να μπαίνουν στην πολιτική για να γίνουν
γνωστοί και πλούσιοι. Ευτυχώς όχι όλοι. Τον ανησυχούσε αυτό και
μου τόνιζε ότι χωρίς ακέραιο πολιτικό προσωπικό η χώρα θα έχει
υπονομευμένο μέλλον. Κουβέντα που αποδείχτηκε πράγματι
προφητική!
Η άλλη μαρτυρία είναι από τον αείμνηστο πατέρα μου Μιχάλη
Χατζηγάκη. Αν και ο ίδιος δεν διεκδίκησε ποτέ δημόσια αξιώματα,
βοηθούσε συστηματικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στο
δημόσιο βίο, όπως και ανθρώπους που προσέφευγαν σ' αυτόν.
Του παραπονιόμουν καμιά φορά για την αχάριστη συμπεριφορά
ατόμων που είχαν βοηθηθεί από την οικογένεια μας. Η στερεότυπη
απάντησή του ήταν: «το καλό που κάνει κανείς στους άλλους, το κάνει
στον εαυτό του… Κάντε το καλό και έχει ο Θεός».
Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, με το Ίδρυμα αυτό φιλοδοξούμε να
κάνουμε όσο μπορούμε το καλό, να υπηρετήσουμε το συλλογικό
συμφέρον και την κοινωνική πρόοδο, ως ενεργοί πολίτες μιας
πατρίδας που αγωνίζεται να ξανασταθεί στα πόδια της. Στην
πατρίδα αυτή καλούμαστε όλοι να προσφέρουμε, με τις όποιες
δυνάμεις, με τα όσα μέσα διαθέτουμε.
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. και αναφέρομαι
ονομαστικά: τον Αντιπρόεδρο και Διευθυντή του Χημικού
Τμήματος ΕΛ.ΠΕ. Αλέξη Χατζηγάκη, την Γενική Γραμματέα –
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και φοιτήτρια στο Αμερικάνικο
Κολέγιο Αθηνών Ελισάβετ Χατζηγάκη, τον Ταμία –
Οικονομολόγο και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Essex της
Αγγλίας Κώστα Τασούλα, καθώς και τους συνεργάτες μου:
την ιδιαιτέρα γραμματέα και υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης Έφη Καπερώνη, τον Θανάση Στεφόπουλο, τον
Κωνσταντίνο Μπρέντα, τον Μιχάλη Πύργο και την Νίνα
Ζαφειροπούλου, η οποία οργάνωσε και συντόνισε την εκδήλωση
αυτή· τους δημοσιογράφους, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας
αφιλοκερδώς και επίσης τον κ. Κωνσταντίνο Νάζο, Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Multiclinic South East Aigaion, ο οποίος
παρευρίσκεται σ' αυτή την εκδήλωση, και τον ευχαριστώ
προσωπικά διότι πέραν της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας που θα αφορά, όχι μόνο την περιοχή της Μυκόνου,
αλλά και των παραπλήσιων νήσων όπως Σύρου, Τήνου, Πάρου,
Νάξου η πολυκλινική αυτή θα παρέχει και κοινωνικό έργο. Η
συμφωνία έγινε μεταξύ του Προέδρου του Ιδρύματος Χατζηγάκη
και του κ. Νάζου, όπως παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε όλα τα
παιδάκια έως την ηλικία των 12 ετών δωρεάν, καθώς επίσης και
σε άπορες οικογένειες και οικογένειες με οικονομικά προβλήματα.
[Απονομή Βραβείων]
Πριν την απονομή δύο λόγια με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή των
μαθητριών που θα βραβευθούν. Απευθυνθήκαμε στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως επιλέξει άριστους
μαθητές ή μαθήτριες με κοινωνικά κριτήρια. Η εισήγηση εστάλη
στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Οικονομικών που
επιβεβαίωσαν την επιλογή για τα συγκεκριμένα βραβεία. Ευχαριστώ θερμά τους διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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κ. Καφανέλη Χαράλαμπο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
κ. Τσέλιο Θεόδωρο, καθώς επίσης και το προσωπικό για την άριστη
συνεργασία. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας, τη
στήριξή σας, τη βοήθειά σας.
Στέλιος Μ. Χατζηγάκης
Πρόεδρος και Συνιδρυτής
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Παν. Χρ. Χατζηγάκη»
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