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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Δρακόπουλος: Υγιής κοινωνία για αποκλεισμό ακραίων φαινομένων
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Να μην ξεχνάμε ότι μόνο
μία υγιής και ισχυρή κοινωνία
μπορεί να αποκλείσει από μόνη
της ακραία φαινόμενα κάθε είδους», υπογράμμισε ο πρόεδρος
του «Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέας
Δρακόπουλος, κατά τη σύντομη
ομιλία του στην έναρξη των εργασιών του διήμερου 3ου διεθνούς συνεδρίου του Ιδρύματος
για την Κοινωφελή Δράση, χθες,
στην Αθήνα.
Το συνέδριο, διοργανώνεται
σε συνεργασία με το European
Foundation Centre και θα εξετάσει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων. Στις 4 Οκτωβρίου
2013, το «Σταύρος Νιάρχος» ανακοίνωσε τη σχετική πρωτοβουλία, με σκοπό να συμβάλει στη
δημιουργία ευκαιριών για τη νέα
γενιά της Ελλάδας, η οποία πλήττεται έντονα από το ανησυχητικά
υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα, που σήμερα υπερβαίνει το
60%.
Το ζήτημα είναι πολύπλοκο
και η δημιουργία νέων ευκαιριών
απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις
και τη συνεργασία διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων
του δημόσιου, του ιδιωτικού και
του κοινωφελούς τομέα.
Στοχεύοντας στην αναζήτηση
αποτελεσματικών μεθόδων για
την αντιμετώπιση της κατάστασης, το Ιδρυμα διοργάνωσε συνέδριο στη Νέα Υόρκη, τον Απρίλιο του 2014, το οποίο συγκέντρωσε οικονομολόγους, φορείς
διαμόρφωσης πολιτικής, ιδρύματα, ΜΚΟ, κυβερνητικά στελέχη
και επιχειρηματίες, με στόχο να
συζητηθούν σε βάθος οι τρόποι
και οι πρωτοβουλίες που έχουν
τη δυνατότητα να οδηγήσουν
στη δημιουργία θέσεων εργασίας
και την ανάπτυξη. Η χθεσινή,
πρώτη ημέρα του 3ου Συνεδρίου
συνέχισε την πορεία του συνεδρίου του Απριλίου και επέκτεινε
την εμβέλειά του.
2. Φιλανθρωπία και Ηθική. Οι
ασυνήθεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα παγκο-

σμίως έχουν ως αποτέλεσμα την
σημαντική αύξηση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, με
σκοπό την αντιμετώπιση αυτών
των προκλήσεων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα σημαντικά ηθικά ερωτήματα που αφορούν την
κοινωφελή δράση στο σύνολό
της.
Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, σήμερα Παρασκευή, αναμένεται να εξετάσει μια σειρά
από αυτά τα ζητήματα, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στον εθελοντισμό και τα ηθικά θέματα σε
σχέση με την εταιρική κοινωνική
ευθύνη.
3. Τέχνες και Πολιτισμός. Δημιουργικά κεφάλαια και η οικονομική και κοινωνική σημασίας
τους. Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου είναι προγραμματισμένο
να εξετάσει επίσης τον καίριο ρόλο της τέχνης και του πολιτισμού
στην κοινωνική και οικονομική
ζωή των τοπικών κοινωνιών, με
έμφαση, μεταξύ άλλων, στον
αντίκτυπο των πολιτιστικών κέντρων, όπως είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Χαιρετίζοντας τους προσκεκλημένους, ο κ. Δρακόπουλος
ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως
«όταν πριν από 2 χρόνια πραγματοποιήσαμε το 1ο συνέδριο
πολλοί πίστευαν ότι θα ήταν κάτι
που δεν θα επαναληφθεί. Το συνέδριο έγινε όταν η Ελλάδα και
μία σειρά άλλων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονταν στη μέγγενη
μίας σοβαρής κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Το κίνητρο ήταν ο
πόθος και η ανάγκη να συζητήσουμε και να διαλεχθούμε το ρόλο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».
«Το συνέδριο μας έδωσε το
μήνυμα της ανάγκης να συνεχιστεί ο διάλογος και η συζήτηση,
καθώς όλοι μας προσπαθούμε
συνεχώς να αντιμετωπίσουμε
πολλαπλά και περίπλοκα ζητήματα. Επίσης, τόνισε την ανάγκη
δημιουργίας δικτύων και παροχής εγγυήσεων στους δωρεοδόχους να μοιραστούν ιδέες και τις

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ
με Γιούνκερ και λιτότητα
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ξεκίνησε χθες η
διήμερη Σύνοδος Κορυφής της
ΕΕ, με κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα την ευελιξία στις δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας. Το
θέμα όμως που κυριάρχησε, τουλάχιστον χθες, ήταν η ανάδειξη
του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην
προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόσκρουε στην
αντίθεση του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον.
Ο κ. Κάμερον θεωρεί ότι ο κ.
Γιούνκερ είναι φεντεραλιστής
(σ.σ. τάσσεται υπέρ της ομοσπονδοποίησης της ΕΕ) κι αυτό
αντιστρατεύεται τα συμφέροντα
της χώρας του.
Ομως ο κ. Κάμερον έμεινα
απελπιστικά μόνος, καθώς οι κυριότεροι σύμμαχοί του Ολλανδοί
και Σουηδοί, άλλαξαν ρώτα και
δεν αντιδρούν στην εκλογή Γιούνκερ.
Εξάλλου, ο πρώην Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου συσπειρώνει γύρω του το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ηγεσίας και κυρίως των σοσιαλιστών. Ο Ιταλός πρωθυπουργός,
Ματέο Ρέντσι, επίσης συναινεί
εφόσον κάποια σημαντική θέση
επιτρόπου δοθεί σε σοσιαλιστή
της χώρας του.
Το Λονδίνο απομονώθηκε

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται σκληρό παζάρι για τα
χαρτοφυλάκια των επιτρόπων
και τις άλλες θέσεις αξιωματούχων της Ενωσης που λήγουν έως
το τέλος του έτους.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της
ατζέντας του Συμβουλίου για τη
δημοσιονομική λιτότητα, η αλλαγή του συμφώνου σταθερότητας αποκτά νέα διάσταση, καθώς από τη μια το ΔΝΤ το χαρακτηρίζει στην έκθεσή του για
την ευρωζώνη πολύπλοκο, από
την άλλη Γάλλοι και Ιταλοί (σοσιαλιστικές κυβερνήσεις) το θεωρούν άκαμπτο και ασφυκτικό.
Ωστόσο, πληροφορίες της τελευταίας στιγμής από το
«vima.gr», αναφέρουν ότι οι
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
πρόκειται να συμφωνήσουν στη
Σύνοδο Κορυφής πλήρη αξιοποίηση της ευελιξίας που τους προσφέρει το δημοσιονομικό σύμφωνο και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και ταυτόχρονα να λαμβάνεται υπόψη η προώθηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
όταν γίνεται αποτίμηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως
αναφέρεται σε ένα προσχέδιο
του κειμένου συμπερασμάτων

MΑΪΚΛ ΣΟΝ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Η Αγγελα Μέρκελ δεν φάνηκε διατεθειμένη να αποσύρει τη στήριξή της από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με τον οποίο είχε πάντα
καλή σχέση. (Η φωτογραφία ειναι από τις 16 Μαϊου 2013).
έτσι και μέχρι τις τελευταίες
πληροφορίες ο Κάμερον θα επέμενε σε ψηφοφορία επί του θέματος. Συνήθως, όπως αναφέρει
το «Reuters», οι αποφάσεις των
«28» λαμβάνονται με συναινετικές διαδικασίες, αλλά αυτή τη
φορά το κλίμα οδεύει προς ανοικτή αντιπαράθεση.
Ο Αντώνης Σαμαράς, πάντως,
εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο
διορισμός του κ. Γιούνκερ θα
σταθεροποιήσει και θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό προς περισσότερη ανάπτυξη. «Και περισσότερη ανάπτυξη είναι απολύτως απαραίτητη για το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη και κυρίως
στη χώρα μου», κατέληξε ο
Πρωθυπουργός.

της Συνόδου Κορυφής.
Η απόφαση αυτή της Συνόδου, εάν πράγματι εγκριθεί χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις,
θα αποτελέσει επιτυχία για τον
πρωθυπουργό της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι, ο οποίος πιέζει για
να υπάρξει πιο χαλαρή ερμηνεία
και εφαρμογή των κανόνων
αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά
του, τον Φεβρουάριο.
Σε αυτό το πλαίσιο και καθώς
η Οικονομία βρέθηκε αναπόφευκτα στο επίκεντρο, ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς θα έθετε
το ζήτημα της ελληνικής οικονομίας στις επαφές που είχε, περιγράφοντας τα επιτεύγματα
από την μια και υπενθυμίζοντας
την ανάγκη για αλληλεγγύη από
την άλλη.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση «Οι γερανοί χορεύουν» στο υπό
ανέγερση Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
βέλτιστες πρακτικές, οδηγώντας
το συνέδριο να γίνει μία διεθνής
συνάντηση», πρόσθεσε ο κ. Δρακόπουλος και υπογράμμισε:
«Το 1941 στις 6 Ιανουαρίου,
ο Ρούσβελτ στην Ομιλία του προς
το Εθνος, επεσήμανε τη σημασία
των 4 ελευθεριών και το πώς
βοηθούν να εξασφαλίσουμε καλύτερη ζωή για όλους τους ανθρώπους σε όλη την Υφήλιο. Οι
4 αυτές ελευθερίες περιελάμβαναν την ελευθερία λόγου και έκφρασης, την ελευθερία θρησκείας και πίστης, ελευθερία από την
ένδεια και την ελευθερία από το
φόβο. Ολες αυτές οι ελευθερίες
αν και τις θεωρούμε δεδομένες
κατά καιρούς, παραμένει σημαντικό και αδήριτη ανάγκη να παλέψουμε γι’ αυτές, αν θέλουμε
πραγματικά να διασφαλίσουμε
μία καλύτερη ζωή σε όλο τον
Πλανήτη, για όλους μας και τα
παιδιά μας».
Οπως επεσήμανε ακόμη:
«Στην παγκόσμια κοινωνία του
21ου αιώνα, είναι ανάγκη να θυμηθούμε και πάλι τη σημασία αυτών των ελευθεριών. Ελευθερίες
που απολαμβάνουν πολλοί, όμως
ελευθερίες που παρόλα αυτά
πρέπει να διασφαλίσουμε για
πολλούς περισσότερους. Ο Ζαν
Ζακ Ρουσώ υποστήριζε πως όταν
εμείς φροντίζουμε για άλλους,
έναν συνάνθρωπό μας, αυτό μας
κάνει πραγματικό άνθρωπο. Ο
Αριστοτέλης, είπε ότι εκπαιδεύοντας το μυαλό, χωρίς να εκπαι-

δεύσουμε την καρδιά, δεν είναι
καθόλου εκπαίδευση.
»Η ανάγκη μίας πραγματικά
κοινωφελούς κοινωνίας, δίκαιης,
δυναμικής και βιώσιμης, αφορά
όλους τους τομείς, τον ιδιωτικό,
τον δημόσιο, τον φιλανθρωπικό.
Ο τελευταίος πρέπει πάντα να
συμπληρώνει το κράτος, χωρίς
να αναμένεται καθώς δεν μπορεί
να αντικαθιστά το κράτος».
«Οι τομείς αυτοί», συνέχισε ο
κ. Δρακόπουλος, «πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία
μίας υγιούς κοινωνίας ικανής να
προστατεύσει τον εαυτό της έναντι των σημερινών και περίπλοκων προκλήσεων...».
«Να μην ξεχνάμε», δήλωσε,
«ότι μόνο μία υγιής και ισχυρή
κοινωνία μπορεί να αποκλείσει
από μόνη της ακραία φαινόμενα
κάθε είδους».
Σε σχέση με τα ερωτήματα
που προκύπτουν από την κοινωφελή δράση, σημείωσε μεταξύ
άλλων: «Το να κάνουμε το καλό
σημαίνει ότι κάνουμε το σωστό;
Οι αλτρουιστικοί μας στόχοι σημαίνει πως δεν πρέπει να τεθούν
ερωτήματα; ...Σε ποιον δίνουμε
χρήματα; Πόσα και για ποιο λόγο; Πώς κανείς διαπραγματεύε-

ται πού συναντιόνται το ιδιωτικό
και το δημόσιο και το φιλανθρωπικό συμφέρον; Πώς οδηγούμαστε και παρέχουμε βοήθεια σε
ένα διεφθαρμένο περιβάλλον; Η
τέχνη και ο πολιτισμός είναι μία
προτεραιότητα σε μία εποχή
ακραίας εξαθλίωσης;».
Καταλήγοντας, ευχαρίστησε
τον αείμνηστο Σταύρο Νιάρχο,
που μέσω του Ιδρύματος, όπως
είπε ο κ. Δρακόπουλος, «μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε έναν, ελπίζουμε, δημιουργικό ρόλο στην
επίλυση των σημερινών προβλημάτων και να συνεισφέρουμε σε
ένα καλύτερο αύριο», αλλά και
τους συναδέλφους του στο Ιδρυμα.
Γερανοί σε ρόλο χορευτή
Στο μεταξύ, με αφορμή το συνέδριο, το βράδυ της Τετάρτης
δόθηκε μία πρωτότυπη παράσταση στο υπό ανέγερση Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος με το χορό των γερανών. Οι δέκα γερανοί, που επωμίζονται καθημερινά
το βάρος της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος», χόρεψαν με
χάρη δεινού χορευτή κάτω από
τον αττικό ουρανό.

Υπό τους ήχους του έργου
«Πλανήτες» του Γκούσταφ Χολστ,
αποσπάσματα του οποίου εκτέλεσε ζωντανά η ορχήστρα της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με διευθυντή τον Μύρωνα Μιχαηλίδη, και σε χορογραφία του Ρενάτο Τζανέλλα, οι γερανοί ελίχθηκαν με χάρη, μεταμορφωμένοι
στα χέρια των χειριστών τους
από εργαλεία κατασκευής σε φορείς πολιτισμού.
Η χορευτική παράσταση των
γερανών, η πρώτη παράσταση
που φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού, έφερε τον τίτλο «Ο χορός των γερανών» και ήταν μια
ιδέα του ίδιου του αρχιτέκτονα
του Κέντρου, Ρένζο Πιάνο.
«Η σημερινή εκδήλωση είναι
ένας τρόπος να γιορτάσουμε την
ενέργεια, την αισιοδοξία, την ελπίδα και την υπερηφάνεια που
εκπέμπονται σε αυτό τον χώρο»,
επισήμανε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης ο Ρένζο Πιάνο.
Το Κέντρο Πολιτισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέα Δρακόπουλο, θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2016 και η παράδοσή του υπολογίζεται την
άνοιξη του ίδιου χρόνου.

Αριστερά, κάτω, οι Ανδρέας
Δρακόπουλος (μπροστά) , Ρένζο Πιάνο και υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας. Δεξιά,
άποψη του χώρου της εκδήλωσης και κάτω δεξιά η ορχήστρα
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ομιλία Σαμαρά σε εκδήλωση του Εβραϊκού Συμβουλίου
ΒΡΥΞΛΛΕΣ. («ΑΜΠΕ»). Οι δημοκρατίες πρέπει να πολεμήσουν
ενωμένες και αλληλέγγυες ενάντια στον ρατσισμό, την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό και την
ύφεση, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας χθες
σε εκδήλωση που διοργάνωσε το
Εβραϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες (AJC Transatlantic Institute),
με θέμα το μέλλον της Ευρώπης.
Ο Ελληνας Πρωθυπουργός
τόνισε ότι οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι σημερινές δημοκρατίες είναι η Ελευθερία, η
Δικαιοσύνη, η Κοινωνική συνοχή
και οι μεταρρυθμίσεις που φέρνουν ανάπτυξη.
Κατά την ομιλία του ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στην παρατεταμένη περίοδο ύφεσης που
πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια, η οποία, όπως είπε, χτύπησε με δριμύτητα την ελληνική
κοινωνία και ιδιαίτερα τη μεσαία
τάξη, προκάλεσε ανεργία χωρίς
προηγούμενο και οδήγησε στη
φτώχεια σημαντικό μέρος του
πληθυσμού.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι
πριν από δύο μόλις χρόνια, πολλοί προεξοφλούσαν την κατάρρευση της χώρας, με τον εξτρεμισμό να δυναμώνει απότομα και
να συντρίβει τη φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά διαψεύστηκαν.
«Ο εξτρεμισμός κέρδισε έδαφος
προσωρινά, αλλά δεν απέκτησε
ποτέ δυναμική. Σήμερα ο εξτρεμισμός κάθε μορφής βλέπει τη
δυναμική του να υποχωρεί. Η
κοινωνική συνοχή, αν και τραυματίστηκε, άντεξε στις πιέσεις. Η
Δημοκρατία, παρά τα πλήγματα
που υπέστη από λαϊκιστές κάθε
είδους, στάθηκε όρθια», τόνισε.

Συνεχίζοντας, ο Αντώνης Σαμαράς επισήμανε πως σήμερα
στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει η
ανάκαμψη, η ανοδική τάση της
ανεργίας ανακόπηκε και αντιστράφηκε και η ανάπτυξη πλησιάζει. «Ο αγώνας συνεχίζεται.
Δεν τελειώσαμε ακόμα. Αλλά τώρα πια κερδίζουμε έδαφος. Είναι
ένας αγώνας της ελπίδας ενάντια
στο φόβο. Ενας αγώνας της φιλελεύθερης δημοκρατίας ενάντια
στον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό. Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στην νέα Ενωμένη Ευρώπη
και τα φαντάσματα από το πα-

ρελθόν», δήλωσε.
Ο Πρωθυπουργός ανέφερε,
επίσης, ότι για να νικήσει η Δημοκρατία, οι ηγέτες πρέπει να
πείσουν τους λαούς τους ότι η
Δημοκρατία δεν είναι προνομιακός χώρος για ακρότητες και εξτρεμιστές, ούτε για λαϊκιστές καιροσκόπους, αλλά είναι η εγγύηση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής,
καθώς και το εφαλτήριο της ανάπτυξης και της ευημερίας. «Οι μεταρρυθμίσεις κρατάνε τη δημοκρατία ζωντανή και την οικονομία λειτουργική. Οι μεταρρυθμί-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την χθεσινή του ομιλία.

σεις δεν είναι συμφορά για το
λαό, αλλά σωτηρία για την κοινωνία», ανέφερε.
Εξάλλου, ο κ. Σαμαράς τόνισε
ότι η «μακροχρόνια και διατηρήσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρόκληση, ανάγκη και απαίτηση για το
μέλλον. Χωρίς αυτήν οι δημοκρατίες και οι οικονομίες της ελεύθερης αγοράς δεν θα κρατήσουν
για πολύ», ενώ σημείωσε ότι «η
ανάπτυξη είναι το εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο ευδοκιμούν
οι δημοκρατίες, ενώ το ακριβώς
αντίθετο, αναδεικνύει τους
εχθρούς της».
Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή στο ρατσισμό, στην τρομοκρατία και
στην παραβίαση της έννομης τάξης. «Εχουμε υποχρέωση να σταματήσουμε το ρατσισμό πριν ξεκινήσει. Και οπωσδήποτε πριν
χαθεί κάθε έλεγχος. Ολα τα είδη
ρατσισμού είναι απαράδεκτα. Ο
αντι-σημιτισμός είναι εντελώς
απαράδεκτος», ανέφερε ο κ. Σαμαράς, σημειώνοντας ότι σήμερα
στην Ελλάδα ενισχύεται η σχετική νομοθεσία εναντίον του ρατσισμού, με σαφείς αναφορές
στις γενοκτονίες και το Ολοκαύτωμα. «Τέτοιες πικρές αναμνήσεις πρέπει να χαραχθούν βαθιά
στη συνείδησή μας και οι κοινωνίες να μην ξεχάσουν ποτέ. Δεν
είναι απλώς υποχρέωσή μας απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν
τότε. Είναι επίσης, υποχρέωσή
μας απέναντι στη σημερινή και
τις μελλοντικές γενεές, να θυμούνται κι εκείνες και να μην
επιτρέψουν ποτέ την επανάληψη
παρόμοιων φρικαλεοτήτων», κατέληξε.

