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Καλημέρα σας,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ), είναι χαρά μας που σήμερα είμαστε πάλι εδώ κοντά σας, στη Βαμβακού, τόπο
καταγωγής του Ιδρυτή μας, τόπο που κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη
δράση μας, αφού λίγα χρόνια πριν, σε συνεργασία με μια ομάδα νέων ανθρώπων –
της Ελένης, του Ανάργυρου, του Χάρη, του Τάσου και του Παναγιώτη- ξεκίνησε το
εγχείρημα της αναβίωσης του χωριού.
Σήμερα, βλέπετε μια Βαμβακού ξανανιωμένη, το σχολείο έχει ανακαινιστεί και
φιλοξενεί όλο τον χρόνο πλήθος εκδηλώσεων, αλλά και το πρωτοποριακό V.Lab, ένα
υπερσύγχρονο κέντρο STEAM. Στο χωριό λειτουργεί και πάλι εστιατόριο και ξενώνας,
προσφέρονται οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, όπως πεζοπορία και
ποδηλασία, καθώς και πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όλα αυτά,
μέσα από το μεράκι, την προσπάθεια και την αγάπη της ομάδας για τον τόπο τους,
και με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Η προσπάθεια αναβίωσης της Βαμβακούς εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης
Πρωτοβουλίας για τη Λακωνία, που έχει αναλάβει το Ίδρυμά μας.
Η συγκεκριμένη Πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση
του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης, την ανέγερση και τον εξοπλισμό Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη
Μονεμβασίας και Σπάρτης και τον προκαθήμενό της, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.
Ευστάθιο, καθώς και τη δωρεά για την προστασία και ανάδειξη του χώρου «Οικία
των Ψηφιδωτών» όπου διατηρούνται δύο διεθνούς φήμης ψηφιδωτά δάπεδα
ρωμαϊκών χρόνων, ένα έργο που κατέστη εφικτό χάρη στην πρωτοβουλία του τ.
Υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Και βεβαίως, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Υγεία που το ΙΣΝ έχει εκπονήσει και υλοποιεί με αποκλειστική δωρεά του σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Ίδρυμα προχωρά σε δωρεά για τη δημιουργία
νέου Νοσοκομείου στη Σπάρτη.
Είναι λοιπόν μεγάλη η χαρά μας που βρισκόμαστε σήμερα στη Βαμβακού, για να
γιορτάσουμε μαζί σας τη συνεργασία του οργανισμού Special Olympics Hellas με τον
Δήμο Σπάρτης, φορείς του οποίου το ΙΣΝ έχει διαχρονικά και με ποικίλες δωρεές του
ενισχύσει. Το Ίδρυμά μας προσπαθεί ενεργά, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την
αναβίωση της Βαμβακούς, να «μυήσει» πολλούς ελληνικούς και ξένους οργανισμούς
στο όραμα που γίνεται πράξη σε αυτό το ορεινό χωριό-πρότυπο, και όπως γίνεται
σήμερα με τα Special Olympics, κατά καιρούς έχουν αφήσει το στίγμα τους εδώ
φορείς που προωθούν την τεχνολογική ανάπτυξη, την καλλιτεχνική δημιουργία και
τη δημιουργική εκπαίδευση, όπως ενδεικτικά η Εθνική Λυρική Σκηνή, το αμερικανικό
πανεπιστήμιο NYU, και άλλοι πολλοί.

Η συνεργασία μας με τα Special Olympics Hellas ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, αλλά
πρόσφατα, υποστηρίζουμε πιο εντατικά δυο δράσεις στην Ελλάδα:
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί” ή αλλιώς “Unified
Schools” το οποίο χρηματοδοτείται μέσω μιας ευρύτερης δωρεάς μας στα SOI και
υλοποιείται σε 14 χώρες -Και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη τοπικών δράσεων
των SOH σε 21 πόλεις σε όλη τη χώρα.
Η συνεργασία μας τόσο με τα Special Olympics Hellas, όσο και με τα Special Olympics
International στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος κοινωνικής ένταξης, είναι μια
φυσική εξέλιξη της φιλοσοφίας στην οποία στηρίζεται το κοινωφελές έργο του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Προσπαθούμε με τη δράση μας να συνδράμουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας,
προς την επίτευξη μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μια
κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό, την αποδοχή και την κατανόηση.
‘Έτσι, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Special Olympics και, με όχημα τον αθλητισμό,
προσπαθούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής ένταξης και
ενσωμάτωσης για τους αθλητές και τις οικογένειές τους.
Στη σημερινή γιορτή του «μαζί», είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε κοντά
σας και που βλέπουμε στην πράξη, για άλλη μια φορά, τη δύναμη των συνεργασιών.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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