Ίδρυμα Χατζηγάκη

Τιμητική Εκδήλωση
για τις Οικογένειες Πεσόντων Αστυνομικών
11.12.2015 | Αθήνα - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αξιωματικοί άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ.,
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Ως πρόεδρος του Ιδρύματος Χατζηγάκη σας καλωσορίζω στην
εκδήλωση αυτή, που αφορά την αλληλεγγύη στις οικογένειες των
αστυνομικών που έχουν πέσει στο καθήκον. Η εκδήλωση αυτή
γίνεται με τη συνεργασία του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, του
Οφθαλμολογικού Κέντρου Αθηνών καθώς και του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδος.
Λίγα λόγια για το Ίδρυμα:
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 δει να πραγματοποιείται η δραστηριότητά του. Το πνεύμα του, το ήθος του
εξακολουθούν όμως να μας εμπνέουν και να μας καθοδηγούν.
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Ομιλίες Προέδρου

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,
ενθάρρυνσης και αλληλεγγύης.
Έτσι, σήμερα, το Ίδρυμά μας τιμά την προσφορά των σωμάτων
ασφαλείας στην κοινωνία και πρωτίστως αυτούς που έδωσαν το
αίμα τους για την ασφάλεια της χώρας. Θα αναφερθώ, τώρα,
συγκεκριμένα για τις δωρεές που θα χορηγηθούν σε 28 οικογένειες
αστυνομικών που έπεσαν στο καθήκον:
1. Δωρεάν check up και ειδικές εξετάσεις από τον όμιλο
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Ήδη έχουν σταλεί τα ονόματα των οικογενειών
των αστυνομικών σε όλες τις μονάδες.
2. Δωρεάν check up από το Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθηνών.
3. Ιδιαίτερα, στις 11 οικογένειες των αστυνομικών με παιδιά θα
δοθούν εκτός των εξετάσεων υποτροφίες και οικονομική
ενίσχυση.
[Ομιλία Δημητρίου Ανδρέου]
Επίλογος – Ευχαριστίες:
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Νικόλαο Τόσκα και
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Δημήτριο Τσακνάκη για
τη φιλοξενία και τη σημαντική βοήθεια για τη διοργάνωση αυτής
της εκδήλωσης. Επίσης τον κ. Ευάγγελο Σπανό, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, καθώς επίσης
τους κ.κ. Ανδρέα και Ντέμη Τουρμούζη που ανταποκρίθηκαν
άμεσα στην πρόσκλησή μας για τις δωρεές αυτές. Θα ήθελα, επίσης,
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Δημήτρη Ανδρέου, Αντιπρόεδρο
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και την κ. Βάσια Κόμη,
υπεύθυνη του γραφείου εκδηλώσεων του Αμερικανικού
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Κολλεγίου Ελλάδος, που μας βοήθησε σημαντικά στο κομμάτι της
επικοινωνίας. Ευχαριστώ θερμά, τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. του
Ιδρύματος και τους συνεργάτες μου για τη σημαντική τους βοήθεια
στο να οργανωθεί αυτή η εκδήλωση, καθώς και όλους τους φίλους
που μας συμπαρίστανται.
Σας ευχαριστώ.
Στέλιος Μ. Χατζηγάκης
Πρόεδρος και Συνιδρυτής
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Παν. Χρ. Χατζηγάκη»
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