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Φωτορεαλιστική απεικόνιση του Πανεπιστημιακού
Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, που
σχεδιάζει ο Ρέντσο Πιάνο, μέσα σε μια κατάφυτη έκταση,
ακολουθώντας την πεποίθηση της αρχαιότητας ότι η φύση
βοηθά στην ταχεία θεραπεία και ανάρρωση.
/ A photorealistic rendering of the SNF University Pediatric
Hospital of Thessaloniki, designed by Renzo Piano in a
wooded area, follows the ancient belief that immersion in
nature helps rapid healing and recovery.

ΑΝΘΡΩΠΙΆ: Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΥΓΕΊΑΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ ΝΙΆΡΧΟΣ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΤΟΠΌΣΗΜΑ ΖΩΉΣ
Μια συζήτηση για τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» πυροδότησε την παγκόσμια Πρωτοβουλία
για την Υγεία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με στόχο τη χωρίς περιορισμούς πρόσβαση όλων των πολιτών στη
δημόσια υγεία. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, μας οδηγεί στην
ψυχή και στο μέλλον της δωρεάς, την οποία τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει πιο ιδανικά από τη λέξη «ανθρωπιά».

HUMANITY: THE STAVROS NIARCHOS
FOUNDATION’S HEALTH INITIATIVE
IS USHERING IN LANDMARK CHANGES
IN GLOBAL HEALTHCARE
A discussion regarding the challenges that nurses face at Athens’ Evangelismos Hospital prompted
the launch of the Stavros Niarchos Foundation’s Health Initiative, a plan of international scope that aims
to secure access to public healthcare for all citizens, without restrictions. In an interview with Blue,
Mr Andreas Dracopoulos, Co-President of SNF, spoke of the vision behind the foundation’s
grant initiative, describing it as an “act of humanity,” and talked about future plans.
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“That’s a good story,” enthused Andreas Dracopoulos, Co-President
of the Stavros Niarchos Foundation, when asked about the origins of
the Health Initiative launched by SNF in 2017. Dracopoulos is rarely
taciturn or detached; instead, his answers show a keen personal interest in the initiatives taken by SNF. Long before the global pandemic,
SNF had put in motion a grant initiative, worth over $500 million, to
reinforce Greece’s public health sector with new, state-of-the-art hospitals – designed by internationally renowned architect Renzo Piano
– infrastructure projects, training programmes and equipment, and to
ensure unrestricted access to healthcare for all.
“It all began with a discussion about supporting the work of the
nurses at Evangelismos Hospital and the training they receive,” Dracopoulos said. During meetings with Health Ministry officials, a number
of other major problems and needs also emerged, and this quickly led
to the Health Initiative idea. “The whole thing grew in size and has now
led to a wider international initiative, through which, amongst other
things, we are paying particular attention to mental health issues. We
believe this will be the main problem encountered by humanity from
now on. I always say that if the pandemic achieved one good thing, it
was the de-stigmatisation of mental health issues. This is a problem
that affected every family in the unprecedented conditions we experienced. We’ll also be announcing other programmes and collaborations,
in Greece and abroad, regarding mental health,” Dracopoulos told Blue.
A holistic approach has been developed, with efforts to remove the
stigma surrounding mental health issues at the forefront. At the same
time, Renzo Piano – the architect responsible for the Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center (SNFCC) – is busy designing hospitals of
the future. “I called him up and said: ‘We’ve got more work, Renzo,’”
Dracopoulos said. “Piano laughed. I told him: ‘We’re building hospitals.
Come on over!’ Everything happened very quickly. He has the vision, the
sensitivity, and greatly believes in the role of the hospital returning to a
time when recuperation took place in natural environments, and that’s
where three new SNF hospitals will be located. He loves, understands
and respects Greece. He wants to be a part of the health program. He
is a true friend,” Dracopoulos added.
The SNF’s Health Initiative includes the design, construction and
outfitting of the new Stavros Niarchos Foundation General Hospital of
Komotini, the new Stavros Niarchos Foundation University Pediatric
Hospital of Thessaloniki, and the new Stavros Niarchos Foundation
General Hospital of Sparta, in addition to the procurement and installation of new equipment for Evangelismos Hospital in Athens, and the
strengthening of its Intensive Care Unit and Emergency Department.

Αυτό το «όποιος και αν είσαι» εκφράζει, άλλωστε, με κυτταρικό τρόπο, τη δράση του ΙΣΝ. «Θα σας το πω και ανάποδα:
ειδικά θέλουμε να έρθεις, όποιος και αν είσαι. Πιστεύω ότι τη
ζωή την ξαναχτίζεις από κάτω προς τα πάνω. Έχουμε ξεχάσει
τον άνθρωπο. Γι’ αυτό το ΚΠΙΣΝ πέτυχε, επειδή το αγκάλιασε
ο κόσμος. Το ίδιο θέλουμε να συμβεί και με την Υγεία. Να δυναμώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το κάνουμε προσβάσιμο σε όλους».
Το 2024, σε λιγότερο από δύο χρόνια, αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο νοσοκομείο που σχεδιάζει ο Ρέντσο Πιάνο, αυτό
στην Κομοτηνή. Ειδικότερα για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό
Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη θα εξυπηρετεί ολόκληρα τα Βαλκάνια, με υψηλές προδιαγραφές, όχι μόνο ως προς τον εξοπλισμό αλλά και ως προς τις συνεργασίες με ξένα νοσοκομεία,
τα εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ο.κ. Είναι προφανές ότι δίνεται έμφαση στη δημιουργία νοσοκομείων και υποδομών στην
περιφέρεια της χώρας. Η Πρωτοβουλία για την Υγεία περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα, την προμήθεια νέου εξοπλισμού για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών
του ΕΚΑΒ, «διότι είναι σημαντικό να κάνουμε όσο πιο γρήγορη
και άνετη την πρόσβαση στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες
υγείας. Αυτό κάνουμε. Συνδέουμε τις τελείες. Connecting the
dots», όπως εξηγεί ο Ανδρέας Δρακόπουλος. Επίσης, η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET – Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία και τη χρηματοδότηση
της διαμόρφωσης και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμ-

«Αυτό που πάντα λέω είναι ότι, αν έκανε
ένα καλό η πανδημία, είναι ότι αφαίρεσε το
στίγμα της ψυχικής υγείας. Θα ανακοινώσουμε
νέα προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε σχέση
με την ψυχική υγεία».
“I always say that if the pandemic achieved
one good thing, it was the de-stigmatisation of
mental health issues. We’ll also be announcing
other programmes and collaborations, in
Greece and abroad, regarding mental health.”

The ultimate aim of the endeavour was summed up by Dracopoulos:
“No matter who you are, you have the right to healthcare, including
swift access to it. This isn’t a luxury. It’s a necessary good for everyone,
a public good.”
This unprejudiced approach permeates SNF’s initiative to its core.
“Let me explain it to you the other way around as well. We want people
to come, no matter who they are. I believe that life is built from the
bottom to the top. Too often, the ordinary person has been forgotten.
Which is why the SNFCC has succeeded; it has been embraced by the
general public. We want the same for the health sector, to strengthen
the National Health System and make it accessible to all.”
The Komotini hospital is scheduled to be the first of the three

«Ανθρωπιά» είναι ο τίτλος που δίνει ο
ίδιος ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, στην
Πρωτοβουλία για την Υγεία, που προσφέρει
στην Ελλάδα τρία νέα νοσοκομεία, με
τις προδιαγραφές να εκπροσωπούν τα
νοσοκομεία του μέλλοντος. / “Humanity”
is the title given by the Co-President of the
Stavros Niarchos Foundation, Mr Andreas
Dracopoulos, to SNF’s Health Initiative that
is building three new hospitals in Greece,
with design specifications that will represent
the hospitals of the future.

«Όποιος και να είσαι, πρέπει να έχεις δικαίωμα
και γρήγορη πρόσβαση στην υγεία. Δεν είναι
πολυτέλεια, είναι αναγκαίο αγαθό για όλους.
Δημόσιο αγαθό. Αυτός είναι ο στόχος της
Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ».
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«A, αυτό είναι μια ωραία ιστορία!». Ο Ανδρέας Δρακόπουλος,
Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δεν συνηθίζει να
απαντά με τον αναμενόμενο, στεγνό τρόπο στις ερωτήσεις. Επιφυλάσσει πάντα τον αιφνιδιασμό και τη διάσταση της προσωπικής σχέσης και αντίληψης για κάθε δράση του ΙΣΝ. Τον έχω
μόλις ρωτήσει για τη γιγαντιαία Πρωτοβουλία για την Υγεία που
ανακοίνωσε το 2017 το Ίδρυμα. Αρκετά χρόνια πριν ξεσπάσει
η πανδημία που σάρωσε την ανθρωπότητα, το ΙΣΝ ενεργοποίησε μια δωρεά που υπερβαίνει τα 500 εκατ. δολάρια, αποσκοπώντας όχι μόνο στο να θωρακίσει τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα
με νέα νοσοκομεία που σχεδιάζει ο Ρέντσο Πιάνο –«τα νοσοκομεία του μέλλοντος»–, έργα υποδομής, εκπαίδευσης, εξοπλισμό, αλλά και να εξασφαλίσει για όλους το δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης στην υγεία.
«Αυτή η ωραία ιστορία, λοιπόν, άρχισε από μια συζήτηση
προκειμένου να ενισχύσουμε το έργο και την εκπαίδευση των
νοσοκόμων στον Ευαγγελισμό», λέει. Στις σχετικές συσκέψεις
με το Υπουργείο Υγείας ήρθαν στο φως και άλλα μεγάλα προβλήματα και ανάγκες, που οδήγησαν σχεδόν ακαριαία στην ιδέα
για την Πρωτοβουλία για την Υγεία. «Η όλη ιστορία γιγαντώθηκε και έχει πλέον οδηγήσει σε μια παγκόσμια Πρωτοβουλία,
όπου μεταξύ άλλων δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της
ψυχικής υγείας. Πιστεύουμε ότι θα είναι το μεγάλο πρόβλημα
που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα εφεξής. Αυτό που πάντα
λέω είναι ότι, αν έκανε ένα καλό η πανδημία, είναι ότι αφαίρεσε
το στίγμα της ψυχικής υγείας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που
άγγιξε όλες τις οικογένειες μέσα από τις πρωτοφανείς συνθήκες που βιώσαμε. Θα ανακοινώσουμε και άλλα προγράμματα
και διεθνείς συνεργασίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε
σχέση με την ψυχική υγεία», αποκαλύπτει στο Blue ο Ανδρέας
Δρακόπουλος.
Οικοδομήθηκε μια ολιστική πρωτοβουλία. Η ψυχική υγεία,
αποστιγματισμένη, μπαίνει στην πρώτη γραμμή, την ίδια ώρα
που ο Ρέντσο Πιάνο σχεδιάζει τα νοσοκομεία του μέλλοντος.
«Του τηλεφώνησα και του είπα: έχουμε και άλλη δουλειά,
Ρέντσο!» θυμάται ο Ανδρέας Δρακόπουλος. «Ο Πιάνο γέλασε.
Του είπα: χτίζουμε νοσοκομεία, έλα! Έγιναν όλα πολύ γρήγορα.
Έχει το όραμα, την ευαισθησία, πιστεύει πολύ στον ρόλο του
νοσοκομείου επιστρέφοντας στην εποχή όπου η ανάρρωση γινόταν μέσα στη φύση, εκεί όπου θα βρίσκονται τα τρία νοσοκομεία. Αγαπάει, αισθάνεται, σέβεται την Ελλάδα. Θέλει να
είναι μέρος του προγράμματος για την Υγεία. Είναι πραγματικός φίλος», λέει ο Ανδρέας Δρακόπουλος. Η Πρωτοβουλία για
την Υγεία του ΙΣΝ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή
και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Και, φυσικά, την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και την υποστήριξη της
αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Τμήματος Επειγόντων του Νοσοκομείου. Ο τελικός στόχος συνοψίζεται στη φράση «όποιος και να είσαι, πρέπει να έχεις δικαίωμα και γρήγορη πρόσβαση στην υγεία», όπως λέει ο Ανδρέας
Δρακόπουλος. «Δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαίο αγαθό για
όλους. Δημόσιο αγαθό».

“No matter who you are, you have the right
to healthcare, including swift access to it.
This isn’t a luxury. It’s a necessary
good for everyone, a public good.
Τhis is the aim of SNF’s Health Initiative.”
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«Πολιτισμός, Τέχνες, Υγεία, Εκπαίδευση
είναι τα θεμέλια της ζωής. Ειδικά οι Τέχνες
αποκτούν μεγαλύτερη αξία από ποτέ στην
εποχή μας. Γίνονται εργαλείο ανθρωπιάς».
“Culture, Arts, Health and Education
are the foundations of life. The arts,
especially, are acquiring greater importance
than ever before in our era. They are
becoming a tool for humanity.”
μάτων για την αντιμετώπιση του τραύματος και την πρόληψη
των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Μετά το τοπόσημο Πολιτισμού που είναι το ΚΠΙΣΝ, το ΙΣΝ
δημιουργεί τοπόσημα ζωής στην Ελλάδα: νοσοκομεία και υποδομές. Με έναν τρόπο οργανικό και φυσικό. «Μα έτσι είναι η ίδια
η ζωή», εξηγεί ο Ανδρέας Δρακόπουλος. «Πολιτισμός, Τέχνες,
Υγεία, Εκπαίδευση είναι τα θεμέλια της ζωής. Ειδικά οι Τέχνες
αποκτούν μεγαλύτερη αξία από ποτέ στην εποχή μας. Γίνονται
εργαλείο ανθρωπιάς μέσα στην τόσο περίπλοκη ζωή που ζούμε.
Η Τέχνη είναι το μόνο που μας διαφοροποιεί από τα ζώα, μας
κάνει ξανά ανθρώπους. Και βέβαια, για να τη χαρούμε, ε, πρέπει να έχουμε την υγεία μας». Τον νιώθω να χαμογελά από την
άλλη άκρη της γραμμής, στα γραφεία του ΙΣΝ στη Νέα Υόρκη.
Καθόλου τυχαία, το φεστιβάλ-θεσμός του καλοκαιριού
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Piano-designed hospitals to be completed, in 2024, less than two
years from now. The University Pediatric Hospital of Thessaloniki
promises to serve the entire Balkan region, thanks to state-of-the-art
equipment, collaborations with hospitals abroad, educational programmes and other initiatives. Obviously, the emphasis is on creating
hospitals and infrastructure in the periphery of the country.
The SNF Health Initiative also includes substantial investment
in the nursing sector, as well as procurement of new equipment to
strengthen the National Centre for Emergency Care’s (EKAV) air ambulance services because “it is important to make access to hospitals
and health services as swift and comfortable as possible. This is what
we are doing – connecting the dots,” Dracopoulos explained. Furthermore, the Health Initiative includes procurement and installation of
special medical equipment (PET, or Positron Emission Tomography) at
selected public hospitals around Greece, and funding for the formulation and implementation of educational programmes on the treatment
of trauma and the prevention of in-hospital infections.
Following up on the establishment of the SNFCC as a cultural institution, SNF is now working to improve healthcare in Greece through
the development of hospitals and medical infrastructure in an organic
way. “That’s how life is,” explained Dracopoulos. “Culture, Arts, Health
and Education are the foundations of life. The arts, especially, are
acquiring greater importance than ever before in our era. They are
becoming a tool for humanity as we face the increasing complexity of
life. Art is the only thing that differentiates us from animals; it makes
us human again. And, of course, to be able to enjoy art, we need to
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Με διαρκή επαφή με τη φύση τριγύρω, με χώρους και
λειτουργίες που θα ενώνουν όλη την κοινότητα του νοσοκομείου,
σύμφωνα με το όραμα του Ρέντσο Πιάνο, το Γενικό Νοσοκομείο
Σπάρτης ΙΣΝ. / Surrounded by nature, the SNF General Hospital
of Sparta, according to the vision of Renzo Piano, will have
spaces that unite the entire community of the hospital.
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Ανάμεσα σε δέντρα, χωρίς πολλούς ορόφους, με παράθυρα που
επιτρέπουν στους ασθενείς να βλέπουν τα δέντρα ακόμα και
από το κρεβάτι τους, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.
/ Nestled in the woods and without many floors, the SNF
General Hospital of Komotini, will have windows that will enable
patients to see the trees from their beds.

του ΙΣΝ στο ΚΠΙΣΝ φέτος θα έχει θέμα την υγεία, τίτλο «SNF
Nostos Health» και μότο τη φράση του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω
«δώσε σε έναν άνθρωπο υγεία και στόχο και δεν θα αναρωτηθεί ποτέ αν είναι ευτυχισμένος». Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, όπως
και ο Ρέντσο Πιάνο, είναι μεταξύ των κορυφαίων ομιλητών που
θα λάβουν μέρος στο SNF Conference, το συνέδριο με θέμα την
πρόοδο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Παράλληλα, στο πλαίσιο πάντα του Nostos (23-24/06), οι Διάλογοι του ΙΣΝ, που υλοποιούνται με την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD, θα πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση
με θέμα «Ψυχική Υγεία και Social Media». Oι επισκέπτες του
ΚΠΙΣΝ αυτό το διήμερο, ως ενεργοί συμμετέχοντες, θα μπορούν -μεταξύ άλλων- να περιηγηθούν σε μια έκθεση του φωτογράφου Θοδωρή Νικολάου αφιερωμένη στην ψυχική υγεία και
να πλοηγηθούν σε έναν παγκόσμιο χάρτη με δεδομένα υγείας
που υπογράφει το Johns Hopkins University.
Ζητάω από τον Ανδρέα Δρακόπουλο να βάλει έναν, μονολεκτικό, τίτλο στην Πρωτοβουλία για την Υγεία. «Ανθρωπιά»,
μου απαντά. «Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αν και νομίζω
ότι, διαβάζοντας αυτή τη συζήτησή μας, θα αντιληφθούν όλοι
πλήρως τι εννοώ». Μια μικρή παύση και συνεχίζει: «Πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι γύρω μας. Οφείλουμε στο όνομά τους και
στη μνήμη τους να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Να γίνουμε ξανά
άνθρωποι».

be healthy,” he continued, and I felt sure he was smiling on the other
end of the line at SNF’s offices in New York City.
Not coincidentally, SNF’s annual summer festival Nostos
(23rd-24th June) at the SNFCC, now an institution on the cultural
calendar, will be health-themed this year. Titled SNF Nostos Health,
it will carry a quote from George Bernard Shaw as its motto: “Give
a man health and a course to steer, and he’ll never stop to trouble
about whether he’s happy or not.” During the festival, Dracopoulos
and Piano will be among the key speakers at the SNF Nostos Conference, where the discussion will focus on the progress of the Health
Initiative. Concurrently, SNF Dialogues, held under the guidance of
the non-profit journalism organisation iMEdD, will present an event
titled “Mental Health and Social Media.” During the two-day festival,
SNFCC attendees will be able, among others, to see an exhibition
by photographer Thodoris Nikolaou on the subject of mental health
and navigate a world map of health data provided by Johns Hopkins
University.
I asked Co-President Dracopoulos for a one-word title capturing
the essence of the Health Initiative. “Humanity” was his response.
“And whoever understands will understand. But, I think that everybody who has read this discussion of ours will fully comprehend what
I mean.” He paused briefly and continued: “So many people are dying
around us. We all owe it to their names, their memories to become
better people, to become human again.”

Info: www.snf.org, www.snfnostos.org

Info: www.snf.org, www.snfnostos.org
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