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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 
1941-2020 

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του αείμνηστου και 
πολυαγαπημένου μας Προέδρου Παναγιώτη Δράκου. Η ΕΝΕΙΣΕΤ, που τόσο 
αγαπούσε, θα ήθελε με αυτή την ευκαιρία να δημοσιεύσει ένα μικρό 
αφιέρωμα  με φωτογραφικό υλικό και περιεχόμενο που ευγενικά μας 
παραχώρησαν τα παιδιά του, τα οποία ευχαριστούμε πολύ.


Προσωπικά, είχα την τύχη και τιμή να γνωρίσω τον Παναγιώτη Δράκο το 
2009, όταν ξεκίνησα ως νομικός σύμβουλος της ΕΝΕΙΣΕΤ. Η συνεργασία μαζί 
του ήταν ένα πραγματικό σχολείο. Ψάχνωντας να βρώ μια λέξη που τον 
αντιπροσώπευε μου ήρθε στο μυαλό μια αρχαία ελληνική λέξη που ο ίδιος 
μου υπενθύμισε και ο ίδιος επέλεξε να χρησιμοποιήσει για να ονομάσει μια 
κίνηση πολιτών που, ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, είχε ως όνειρο να 
υλοποιήσει. Η λέξη αυτή είναι “έτυμος” που σημαίνει αληθινός,  πραγματικός. 
Η ομορφιά του χαρακτηρισμού αυτού είναι ότι παραπέμπει ταυτόχρονα στις 
λέξεις “έντιμος” και “έτοιμος”. Ο Παναγιώτης Δράκος υπήρξε έντιμος, 
αληθινός και πάντοτε έτοιμος για κάθε πρόκληση. Αιωνία η μνήμη του.


Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας


Πρόεδρος ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ



Από αριστερά προς τα δεξιά: 1. 1943 στην ταράτσα της οδού Ομήρου, 2. παιδικά χρόνια με την οικογένειά του.



Ο  Παναγιώτης (Πάνος) Δράκος γεννήθηκε στην Αθήνα λίγο πριν την αρχή της 
Γερμανικής Κατοχής το 1941 και απεβίωσε την 1η Ιουλίου 2020. Έζησε τα 

παιδικά του χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ομήρου. 


ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΤΟΥ  ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  ( ’59),  
ΠΗΡΕ  ΤΟ   BACHELOR ΤΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  HAMILTON 
COLLEGE ΜΕΣΑ  ΣΕ  ΜΟΛΙΣ  ΔΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ  
(ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ’61) ΚΑΙ  ΤΟ  ΜΒΑ  ΤΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  
HARVARD TO 1963.  

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, κατατάχτηκε στο ναυτικό και υπηρέτησε ως 
σημαιοφόρος από το 1963 έως το 1966. 

Το 1966 παντρεύτηκε την Μαρία Ελένη Πατρονικόλα. Απέκτησαν δυο παιδιά, 
την Αλεξάνδρα (1967) και τον Γιώργο (1969). Ταυτόχρονα, ο ΠΔ άρχισε την 
σταδιοδρομία του στον οικογενειακό όμιλο εταιρειών Π. Γ. ΔΡΑΚΟΣ – ΙΖΟΛΑ 
ΑΒΕ.

Οι αρχές της δεκαετίας του 80 σημάδεψαν την πορεία σημαντικών Ελληνικών 
επιχειρήσεων και η κρίση αυτή αποτέλεσε την αρχή της κατάρρευσης της 
οικογενειακής επιχείρησης. 




1961 Επιστροφή από Η.Π.Α.



Ο Παναγιώτης Δράκος αναχωρεί για το Παρίσι όπου θα ζήσει από 
το 1983 μέχρι το 2000 με την Άννα Κύρτσου με την οποία 
παντρεύτηκαν το 1984.  

Πριν την μόνιμη επιστροφή τους στην Ελλάδα το 2000, ο ΠΔ 
προσβλήθηκε από καρκίνο, χειρουργήθηκε και νοσηλεύτηκε για 6 
μήνες σε διάφορα νοσοκομεία των ΗΠΑ, Ελβετίας και Γαλλίας. Η 
περιπέτεια αυτή της υγείας του, που τον ακολούθησε μέχρι το 
2013 με την οριστική απεξάρθρωση του αριστερού του ποδιού, 
ποτέ δεν επηρέασε την αισιοδοξία και την αγάπη του για την ζωή. 

Ευγενικός πάντα με τους γύρω του και τρυφερός με τους 
οικείους του και όχι μόνο, δεν ήθελε ποτέ να γίνεται βάρος. 

1975 Συνέδριο Κέντρου & Νήσων - Hotel STANLEY1966 Σημαιοφόρος Βασιλικού Ναυτικού



ΠΑΝΤΑ  ΕΤΟΙΜΟΣ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΑΝΕΚΔΟΤΟ  
ΝΑ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙ  ΤΗΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ  
ΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΠΕΡΑΝΤΗ  
ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΤΟΥ  ΓΝΩΣΗ  ΝΑ  ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ  
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ  ΣΕ  
ΑΠΟΡΙΕΣ .   

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έχοντας αποσυρθεί από την 
ενεργή ενασχόληση με την αγαπημένη του ΕΝΕΙΣΕΤ,  εξελίχθηκε 
σε καθημερινό κολυμβητή καθώς ήταν η μόνη μορφή άσκησης 
που του επέτρεπε η φυσική του κατάσταση. Δημιουργήθηκε έτσι 
μια νέα εστία φίλων, οι περίφημοι “beach bums”, με τους 
οποίους μοιραζόταν την χαρά της ζωής. 


Η τελευταία άτυχη περιπέτεια υγείας του ήταν ευτυχώς σύντομη 
καθώς είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε παρατεταμένες νοσηλείες και 
προσπάθειες διατήρησής του σε μια ζωή στην οποία θα αποτελούσε 
«βάρος» στους άλλους. 

Η αισιοδοξία που μας κληροδότησε μας επιτρέπει να αναπληρώνουμε 
το τεράστιο κενό που δημιούργησε η απουσία του, σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι ζει για πάντα μέσα στις καρδιές μας. 

Ο ΠΓ Δράκος άφησε πίσω του δυο παιδιά και τρία εγγόνια. 


Από αριστερά προς τα δεξιά: 1. 1974 από εκδήλωση πίτας της AZINCO, 2. 2006 εκδήλωση σε Byzantine Estate.



Διατέλεσε: Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, Μέλος ΔΣ 
της European Issuers (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Εισηγμένων Εταιρειών),  
Μέλος ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων 
του Harvard University και του Harvard Business School και πρώην 
Μέλος των δύο Διοικητικών τους Συμβουλίων.


Έχει επίσης διατελέσει: 


Σύμβουλος Επενδύσεων, Παρίσι, Γενεύη.


Διευθύνων Σύμβουλος, European Leveraged Investment Group (Elig 
Sarl), Paris, France.


Διευθύνων Σύμβουλος, Corporate Finance, Drexel, Burnham, 
Lambert, Paris, France (Μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας της Drexel 
στην Νέα Υόρκη).


Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Εταιρειών Π. Γ. 
ΔΡΑΚΟΣ – ΙΖΟΛΑ ΑΒΕ.


Γενικός Γραμματέας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ).


Γενικός Γραμματέας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ίδρυμα 
Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).


Μέλος της Ομάδας Εργοδοτών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, Βρυξέλλες. 


Μέλος ΔΣ, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποιήσεων (ΕΛΟΤ), Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και 
της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών,


