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Καλησπέρα σας!
Καταρχάς είναι ιδιαίτερη χαρά για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που βρισκόμαστε
σήμερα εδώ μαζί, που βλέπουμε την Οικία του Patrick και της Joan Leigh Fermor να
ξανανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, να γεμίζει και πάλι κόσμο, φωνές, ζωή. Κατά μία
έννοια η Οικία αποτελεί ένα ακόμη δημιούργημα του Patrick, μία σύνθεση από πέτρες,
που σαν τις λέξεις του, τοποθετήθηκαν προσεχτικά, με μαεστρία και τέχνη η μία δίπλα
στην άλλη, δημιουργώντας ένα γοητευτικό αποτέλεσμα. Όταν επισκέπτεται κανείς το
πετρόχτιστο αυτό οίκημα, περιτριγυρισμένο από ελιές και κυπαρίσσια με την απέραντη
θέα στη θάλασσα, δεν θέλει να φύγει, με τον ίδιο τρόπο που δεν θέλει να αφήσει από
τα χέρια του τα βιβλία του.

Ο Patrick δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την τριλογία του οδοιπορικού του στην
Ευρώπη, ωστόσο στο σπίτι του και της συζύγου του Joan, θα συνεχίσει να προσφέρει,
χάρις στο Μουσείο Μπενάκη, για πολλά χρόνια έμπνευση στους φιλοξενούμενούς του,
σε ακαδημαϊκούς, σε καλλιτέχνες και το ευρύ κοινό. Ήδη δέκα καλλιτέχνες του
οργανισμού ARTWORKS που υποστηρίζει το ΙΣΝ επισκέφτηκαν πριν μερικές
εβδομάδες την Οικία, και δημιούργησαν σχέδια, video art και φωτογραφίες με
έμπνευση από τον κήπο, το σπίτι και την ενέργειά του.

Όταν κανείς βρίσκεται εδώ γίνονται σταδιακά ορατοί οι αόρατοι δεσμοί που έδεσαν
τον Patrick Leigh Fermor με τον τόπο, και για τους οποίους έγραφε στο βιβλίο του
Μάνη, και το χρέος ευτυχίας που εκείνος αισθανόταν ότι όφειλε στην Καρδαμύλη και
στους κατοίκους της, το αισθανόμαστε τώρα εμείς με τη σειρά μας σε αυτόν, για αυτή
τη μοναδικής αξίας προσφορά του.

Η δράση του ΙΣΝ εκτείνεται σε κάθε γωνιά της γης και της Ελλάδας συγκεκριμένα,
ωστόσο η καρδιά μας χτυπά εδώ, στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία και στη Λακωνία
καθώς πρόκειται για τον τόπο καταγωγής του Ιδρυτή μας, Σταύρου Νιάρχου. Η καρδιά
μας χτυπά τόσο στην Καρδαμύλη όσο και στη Σπάρτη, υποστηρίζοντας τη δημιουργία
του νέου Γενικού Νοσοκομείου ΙΣΝ, αλλά και στο χωριό της Βαμβακούς, που
βρισκόμαστε στο πλάι μιας ομάδας νέων ανθρώπων που επιχειρούν να αναβιώσουν το

χωριό, και αυτό το σαββατοκύριακο γιορτάζουν τη Γιορτή του Καρυδιού
παραδοσιακά… με τα εγκαίνια ενός νέου Κέντρου Τεχνολογίας, του V. Lab (Vamvakou
Techonology Lab fully powered by Stavros Niarchos Foundation).

Σαν περιπατητές και εμείς, όπως ο Patrick Leigh Fermor, κάνουμε πολλές ενδιάμεσες
στάσεις, ακόμη και παρεκκλίσεις, αλλά όλοι οι σταθμοί μας συνδέονται προς έναν
μοναδικό προορισμό: να κάνουμε καλό στην κοινωνία, είτε πρόκειται για τη μικρή
κοινωνία της Μάνης, της Λακωνίας, είτε για την ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική
κοινότητα, αλλά και για όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

Σας ευχαριστώ.
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