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Νέα δωρεά €100 εκατ. Λύση πριν τη Δευτέρα θέλει η Μέρκελ
από «Σταύρος Νιάρχος»
Θα υπάρξει
συμβιβασμός,
λέει ο Τσίπρας

Δεύτερη πρωτοβουλία κατά της κρίσης
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ) ανακοίνωσε την απόφασή
του να προχωρήσει σε ένα ακόμα έκτακτο πρόγραμμα δωρεών
προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, διάρκειας
ενός έτους και ύψους επιπλέον
100 εκατομμυρίων ευρώ.
Στόχος είναι η περαιτέρω
στήριξη όσων έχουν πληγεί πε-

aρχΕιο «Ε.Κ.»

O πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΣΝ, Ανδρέας
Δρακόπουλος.

ρισσότερο από την παρατεταμένη κοινωνικο-οικονομική κρίση
στην Ελλάδα.
Η ανακοίνωση έγινε χθες
από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο, κατά την έναρξη του
διήμερου 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση
που διεξάγεται στην Αθήνα, με
κεντρική θεματολογία «Φιλανθρωπία και Βιωσιμότητα». «Μόνο εάν ενώσουμε τις δυνάμεις
μας και προχωρήσουμε συλλογικά θα καταφέρουμε να βγούμε
δυνατοί από τις σύγχρονες προκλήσεις», τόνισε ο κ. Δρακόπουλος.
Το νέο αυτό πρόγραμμα δωρεών έρχεται να συμπληρώσει
την πρώτη «Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση», μέσω της οποίας κατά την τριετία 2012-2015,
το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος διέθεσε άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ, υλοποιώντας πάνω από 220
δωρεές.
Αυτές οι δωρεές στήριξαν
πρωτίστως τους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Υγείας, αλλά και της Παιδείας και
του Πολιτισμού, διασφαλίζοντας
παράλληλα, τη βιωσιμότητα
Συνέχεια στη σελίδα 8

ΓΚιρτ ΒαντΕν ΒιΖνΓΚαΕρτ/ασοσιΕΪτΕντ πρΕσ

Η Σύνοδος Κορυφής, αφού δεν είχε ως θέμα την Ελλάδα, είχε και τις χαλαρές της στιγμές, όπως
αυτή που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεσπάει σε γέλια, προφανώς από αστείο του Ιταλού
ομολόγου του Μάριο Ρέντσι, παρουσία και της καγκελαρίου Αγγελα Μέρκελ.

Ο Πατριάρχης στη Γενεύη Το Ανώτατο Δικαστήριο για την Υγεία
για ιατρικές εξετάσεις
ΒΟΣΤΩΝΗ. Στη Γενεύη βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος όπου χθες το
πρωί υπεβλήθη σε καρδιολογικές εξετάσεις και συγκεκριμένα
σε στεφανιογράφημα που είναι
μέθοδος γνωστή ως «μπαλονάκι» διάνοιξης των αρτηριών. Τα
αποτελέσματα των εξετάσεων
και του στεφανιογραφήματος
κρίνονται ικανοποιητικά.
Ο Πατριάρχης θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα Παρασκευή, ενώ το Σάββατο
θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο οποίος μεταβαίνει ειδικά στη Γενεύη για να του
ευχηθεί περαστικά. Θα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη την

Κυριακή 28 Ιουνίου.
Πληροφορίες του «Ε.Κ.» αναφέρουν ότι ο Πατριάρχης είχε
πριν καιρό προγραμματίσει τη
μετάβασή του στη Γενεύη για το
συγκεκριμένο θέμα και πως είναι σε καλή υγεία. Σημειώνεται
ότι είναι ηλικίας 75 ετών και
εξακολουθεί να εργάζεται από
νωρίς το πρωί μέχρι αργά το
βράδυ συντονίζοντας το έργο
του Πατριαρχείου.
Επιβλέπει προσωπικώς ακόμα και τις παραμικρές λεπτομέρειες της λειτουργίας του Φαναρίου, ενώ καταβάλλει εργώδη
προσπάθεια για την προετοιμασία και επιτυχία της Μεγάλης
Συνέχεια στη σελίδα 4

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ του
νόμου του προέδρου Ομπάμα
για την Υγεία, που επιτρέπει
στην κυβέρνηση να παρέχει σε
όλη τη χώρα επιδοτήσεις σε φόρους για να βοηθήσει τους φτωχούς και τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης να έχουν ασφάλιση.
Επρόκειτο για μία σαρωτική
ετυμηγορία, έγραψε η «New
York Times», που υποστηρίζει
τον μεγαλύτερο στόχο του νομοθετήματος του κ. Ομπάμα, ο
οποίος χαιρέτισε την απόφαση,
δηλώνοντας πως ο νόμος για την
Υγεία «είναι εδώ για να μείνει».
Ο νόμος, είπε, δεν είναι πλέον
σχετικός με την πολιτική, αλλά
τα οφέλη που εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν.
Η απόφαση, με 6 προς 3, σημαίνει πως αν μη τι άλλο είναι

βέβαιο ότι το Affordable Care
Act θα επιβιώσει όταν θα λήξει
η θητεία του Προέδρου το 2017
και θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποτελέσει διαρκές
κομμάτι του δικτύου κοινωνικής
ασφάλισης της Αμερικής.
Για δεύτερη φορά σε τρία
χρόνια ο νόμος επιβίωσε της
αναμέτρησής του με το Ανώτατο
Δικαστήριο. Αλλά αυτή τη φορά
ο τόνος των δικαστών ήταν διαφορετικός. Η πρώτη απόφαση
το 2012, ενείχε «ρωγμές», αλλά
χθες, η ετυμηγορία ήταν πιο θετική.
«Το Κογκρέσο πέρασε το Affordable Care Act για να βελτιώσει την αγορά ασφάλειας Υγείας,
όχι για την καταστρέψει», έγραψε ο επικεφαλής δικαστής, Τζον
Ρότζερς Τζ. για την πλειοψηφία.
Τα τρία πιο συντηρητικά μέ-

λη του Ανώτατου Δικαστηρίου Αντονίν Σκάλια, Κλάρενς Τόμας
και Σάμουελ Αλίτο Τζ.- μειοψήφησαν. Ο δικαστής Σκάλια αποκάλεσε την αιτιολογία της πλειοψηφίας «αρκετά παράλογη».
Λίγο νωρίτερα, η «ΝΥΤ» δημοσίευσε ανάλυση σχετικά με τα
αποτελέσματα των επιδοτήσεων
για τις ασφάλειες Υγείας. Στο
ερώτημα αν υπήρξε επιτυχία, η
απάντηση είναι «ναι», επεσήμανε η αμερικανική εφημερίδα.
Περισσότεροι από 7 εκατ. άνθρωποι δήλωσαν συμμετοχή και
η πλειοψηφία αυτών, το 87%,
έλαβαν επιδοτήσεις, με τη μορφή φορολογικών πιστώσεων για
να μπορέσουν να πληρώσουν τις
εισφορές τους, σύμφωνα με τα
στοιχεία της κυβέρνησης. Χωρίς
Συνέχεια στη σελίδα 11

Αρχιμανδρίτης «Εύθραυστες»
συνελήφθη για τράπεζες
πιέζουν
παρενόχληση
τον Τσίπρα
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το ολοένα και πιο εύθραυστο τραπεζικό σύστημα της
Ελλάδας περιορίζει το περιθώριο
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, να διαπραγματευτεί για καλύτερους όρους διάσωσης, επισημαίνει η «Wall Street Journal».
Περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο, η κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες έχει ωθήσει τον κ.
Τσίπρα προς έναν συμβιβασμό,
σύμφωνα με Ελληνες αξιωματούχους, προσθέτει.
Την ίδια ώρα, η «New York
Times» καταγράφει πως οι αναταράξεις των τραπεζών της Ελλάδας προκαλούν ανησυχία για
τα υποκαταστήματά τους στα
Βαλκάνια και ειδικά στη Βουλγαρία, παρότι αυτά είναι σε υγιή
κατάσταση.
Πιο συγκεκριμένα, η «WSJ»
αναφέρει πως οι Ελληνες πολίτες συνεχίζουν να αποσύρουν τα
χρήματά τους με αποτέλεσμα η
ΕΚΤ να εξετάζει σχεδόν καθημερινά την έκτακτη χρηματοδότησή τους μέσω του ELA.
Εάν η ΕΚΤ αποφασίσει να
τερματίσει τον ELA τότε η Ελλάδα θα αναγκαστεί να προβεί
σε ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων.
Η κατάθεση της ελληνικής
πρότασης προς τους δανειστές
ανέκοψε τη φυγή των καταθέσεων, οι οποίες μειώθηκαν στο
ένα τρίτο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, που ανήλθαν
μέχρι και 1,5-2 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, η νέα «εμπλοκή»
στις διαπραγματεύσεις επιτάχυνε εκ νέου τον ρυθμό των αναλήψεων.
Δεν είναι πλέον και λίγοι αυτοί που εκτιμούν πως η ΕΚΤ σε
λίγο δεν θα μπορεί να σώζει την
κατάσταση, καθώς δεν θα επι-

ΓΕνιΚEσ πληροφορIΕσ

info@ekirikas.com

Συνέχεια στη σελίδα 6

Συνέχεια στη σελίδα 9

Σκάνδαλο
διαφθοράς και
στην ΦΙΜΠΑ
Του ανταποκριτή μας
Βαγγέλη Ζορμπά

Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Αρχιμανδρίτης
Αντώνιος Καλλόζο, 73 ετών, ο
οποίος υπηρετούσε στη Ρωσική
Ορθόδοξη κοινότητα της Γέννησης του Χριστού στην πόλη
Youngstown του Οχάιο, συνελήφθη από την Αστυνομία διότι
επιτέθηκε σεξουαλικά σε 18χρονο αγόρι.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από
τις αρμόδιες Αρχές, ο Αρχιμανδρίτης ακολούθησε το νέο παιδί
στα ουρητήρια του εστιατορίου
«Perkins Restaurant & Bakery»,
το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση 804 Boardman - Poland Road
και άρχισε να του υποβάλλει
ερωτήσεις για τη γεννητικά του
όργανα. Στη συνέχεια, ζήτησε
από τον νεαρό να δει τα γεννητικά όργανα και όρμησε συνάμα
πάνω του για να τον θωπεύσει,

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Μετά την αποτυχία συνεχών διαπραγματεύσεων
των τελευταίων 24ώρων, που
κατέληξαν με δύο διαφορετικά
κείμενα, τα οποία κατέθεσαν
Ελλάδα και θεσμοί, η καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι
πρέπει να βρεθεί λύση για την
Ελλάδα πριν ανοίξουν οι αγορές
τη Δευτέρα. Από την πλευρά
του, ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι διαπραγματεύσεις
θα καταλήξουν σε συμβιβασμό.
Οι δηλώσεις έγιναν αφού στο
χθεσινό Eurogroup αποφασίστηκε ότι δεν μπορούν οι Υπουργοί
Οικονομικών να συζητήσουν επί
δύο διαφορετικών κειμένων και
ζήτησαν να συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις μέχρι το Σάββατο που θα
συγκληθεί νέα συνεδρίαση του
Eurogroup.
Ευρωπαϊκές πηγές σημείωναν επίσης ότι το ευκταίο θα
ήταν η συμφωνία αυτή να επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων το ταχύτερο δυνατόν εντός των προσεχών ημερών.
Ειδικότερα, η Αγγελα Μέρκελ, όπως αποκάλυψε το «Reuters», δήλωσε στους ηγέτες των
κεντροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης ότι πρέπει να βρεθεί λύση
για την Ελλάδα πριν ανοίξουν
οι αγορές τη Δευτέρα, σύμφωνα
με δύο πρόσωπα που συμμετείχαν στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση η ίδια ανέφερε
ακόμα ότι η Γερμανία «δεν θα
εκβιαστεί από την Ελλάδα».
Ωστόσο, άλλοι συμμετέχοντες
στη συνάντηση δεν επιβεβαίωσαν τις δηλώσεις αυτές στο
«Reuters».
Η κ. Μέρκελ, πάντως, δημόσια λίγο μετά, προσερχόμενη
στη Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε
ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει ακόμη την αναγκαία πρόοδο. Αντίθετα, είπε, υπάρχει η εντύπωση
«πισωγυρίσματος» σε ορισμένα
πράγματα. Πρόσθεσε, επίσης,
ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει

WR/ΚΩστασ ΜπΕη

Στο βήμα, η αριστούχος Νίκη Γερακάρη, η οποία αναφέρθηκε με υπερηφάνεια στο ελληνικό
σχολείο τσάρτερ του Μπρούκλιν και κάλεσε τους συμμαθητές της να μην το λησμονήσουν.

Αποφοίτηση Hellenic Classical Charter
Του Κωνσταντίνου Συρίγου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στο Δημοτικό Μέγαρο του Μπρούκλιν πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η τελετή αποφοίτησης
των μαθητών της 8ης τάξης του
ελληνικού σχολείου τσάρτερ
«Hellenic Classical Charter School». H τελετή έλαβε χώρα στην
ίδια αίθουσα που διοργανώνεται
κάθε χρόνο και η εκδήλωση για
την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας και η οποία ήταν οικεία
όχι μόνο για τους γονείς και δασκάλους, αλλά και για τους ίδιους τους απόφοιτους διότι συμμετείχαν και οι ίδιοι στις εκδηλώσεις προς τιμή της Ομογένειας.
Η διευθύντρια του σχολείου

Χριστίνα Τεττόνη, η οποία ανέλαβε και τον συντονισμό της τελετής κάλεσε τους αποφοίτους
να τραγουδήσουν τους εθνικούς
ύμνους και τον ύμνο του σχολείου, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους δασκάλους και
στους γονείς, καθώς επίσης
στους ιδρυτές και στα μέλη της
Σχολικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των Τσαρλς Καπετανάκη, Νίκο Λεονάρδου και
Χάρβι Νιούμαν.
Ο Ανδρέας Γουνάρδης, σύμβουλος του προέδρου της κομητείας του Μπρούκλιν, Ερικ Ανταμς, καλωσόρισε τους αποφοίτους, τους δασκάλους και τους
γονείς και τους μετέφερε τους
εγκάρδιους χαιρετισμούς του κ.
Ανταμς.

Στη συνέχεια, συνεχάρη τους
αποφοίτους και τόνισε ότι δικαιούνται των θερμών χειροκροτημάτων και ότι ο ίδιος αισθάνεται υπερηφάνεια για τα επιτεύγματά τους.
«Γαλουχηθήκατε με τις αξίες
και ιδεώδη και είστε έτοιμοι να
μεγαλουργήσετε. Μην λησμονάτε ότι εμείς σας χρειαζόμαστε
διότι μπορείτε να σταθείτε στα
ύψη των περιστάσεων και να κάνετε τη διαφορά», επεσήμανε ο
κ. Γουνάρδης.
Η διευθύντρια παρουσίασε
τους προσκεκλημένους και τόνισε ότι στην τελετή ετούτη δεν
συμμετέχουν μόνο οι γονείς, αλλά και οι παππούδες και προΣυνέχεια στη σελίδα 4

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Βόμβα» μεγατόνων
έσκασε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ καθώς ένας,
εκ των τριών, αντιπροέδρων της,
έχει τεθεί υπό έρευνα, από τις
αρχές, για ενδεχόμενη περίπτωση διαφθοράς!
Οπως μετέδωσε η Washington Post, ο Ξιάο Τιάν, είναι ύποπτος για δωροληψία αλλά δεν
έχουν γίνει ακόμα γνωστές, περαιτέρω, λεπτομέρειες. Οπως
αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο
πρόεδρος της Κίνας, Ξι Τζινμπίνγκ, από τότε που ανέλαβε
την εξουσία, στα μέσα του 2013,
έχει εξαπολύσει τεράστια εκστρατεία κατά της διαφθοράς
μεταξύ στελεχών του κράτους
και υπεύθυνων σε δημόσιες
υπηρεσίες.
Αυτό γιατί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, η Κίνα
έλαβε τεράστια κονδύλια για να
αναβαθμίσει όλες της, τις υποδομές, γεγονός που διευκόλυνε
την παράνομη παρακράτηση μεγάλων ποσών από τους αρμόδιους.
Ο Τιάν, που είναι, επιπλέον,
και υφυπουργός αθλητισμού της
Κίνας με τομέα ενασχόλησης το
μπάσκετ, έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης και τον αρμόδιων, για τη διαφθορά, φορέων και αναμένονται εξελίξεις τις
επόμενες ημέρες.
Κανένα μέλος της ΦΙΜΠΑ
δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, το οποίο αν εξελιχθεί αρνητικά θα αποτελέσει ισχυρό
πλήγμα για την ίδια και θα μειώσει το κύρος της.

Οικονομία: Το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από Capital Link. Σελίδα 9.
Κύπρος: Είσοδο ειδικών στην
Αμμόχωστο δέχονται τώρα οι
Τουρκοκύπριοι. Σελίδα 10.
ΗΠΑ: Συνελήφθη ο φύλακας
που βοήθησε τους δύο δραπέτες. Σελίδα 11.
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙοΥΝΙοΥ 2015

Η επιτυχία δημιουργεί καθήκον να βοηθάμε τους άλλους, είπε ο κ. Δρακόπουλος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Την ελπίδα πως οι ενέργειες του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος θα λειτουργήσουν και
ως ένα παράδειγμα «τουλάχιστον για τις νεότερες γενιές της
Ελλάδας, ότι η επιτυχία δημιουργεί και ένα καθήκον, μία ευθύνη να βοηθάμε τους άλλους»,
εξέφρασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΝ,
Ανδρέας Δρακόπουλος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δρακόπουλος, κατά την έναρξη του
διήμερου 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση
που διεξάγεται από το ΙΣΝ στην
Αθήνα, με κεντρική θεματολογία «Φιλανθρωπία και Βιωσιμότητα» και αφού ανακοίνωσε τη
νέα δωρεά των 100 εκατ. ευρώ,
τη δεύτερη πρωτοβουλία του
Ιδρύματος ενάντια στην κρίση,
δήλωσε:
«Ελπίζουμε ότι οι ενέργειές
μας δεν θα μειώσουν μόνο τις
επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης, αλλά και ότι θα λειτουργήσουν σαν ένα παράδειγμα, τουλάχιστον για τις νεότερες γενιές
της Ελλάδας, ότι η επιτυχία δημιουργεί και ένα καθήκον, μία
ευθύνη να βοηθάμε τους άλλους, διαφορετικά η επιτυχία
από μόνη της -όπως και από
πολλές απόψεις ο καπιταλισμός
όπως τον γνωρίζουμε- δε δύνανται να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα».
«Για εμάς», πρόσθεσε, «είναι
επίσης προνόμιο και τιμή να είμαστε σε θέση να πράξουμε κάτι
τέτοιο. Ολοι εμείς στο ΙΣΝ, οφείλουμε την εκπληκτική αυτή ευκαιρία που έχουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας,
στον θείο μου, τον αείμνηστο
Σταύρο Νιάρχο».
Και υπογράμμισε, πως «ενώ
η Ελλάδα βιώνει σήμερα αυτές
τις εξαιρετικά σκληρές προκλήσεις, καλό είναι να θυμηθούμε
τον περίφημο Ελληνα ποιητή
και συγγραφέα, τον αείμνηστο

Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος στο ‘Την
Ρωμιοσύνη Μην την Κλαις’, του
1968, έγραψε: ‘Τη Ρωμιοσύνη
μην την κλαις, εκεί που πάει να
σκύψει με το σουγιά στο κόκκαλο με το λουρί στο σβέρκο,
νάτη πετιέται από ξαρχής κι
αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι
του ήλιου’».
Τα κυριότερα αποσπάσματα
της ομιλίας του κ. Δρακόπουλου
έχουν ως εξής:
... η κοινωνικοοικονομική
κρίση συνεχίζεται, όχι μόνο
στην Ελλάδα που φαίνεται να
είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά
και σε πολλά άλλα μέρη στον
κόσμο...
Οι ανισότητες στο εισόδημα,
την εκπαίδευση, την τεχνολογική και ιατρική πρόοδο, τις βασικές ανάγκες και ελευθερίες, οι
φυλετικές ανισότητες, η έλλειψη
ελπίδας και προοπτικών, είναι
πράγματα που τα βλέπουμε όλοι
γύρω μας.
Αν όλες οι υγιείς δυνάμεις
δεν συνεργαστούν προκειμένου
να αντιμετωπιστούν αυτές οι
ανισότητες, τότε έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο
δρόμο.
Κατά τη διάρκεια της περσινής μου εναρκτήριας ομιλίας,
έκανα αναφορά στον Φραγκλίνο
Ντ. Ρούζβελτ, ο οποίος στο ετήσιο διάγγελμά του (State of the
Union), στις 6 Ιανουαρίου του
1941, υπογράμμισε τη σημασία
που έχουν οι Τέσσερις Ελευθερίες στην εξασφάλιση μίας καλύτερης ζωής για όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο ... την ελευθερία του λόγου
και της έκφρασης, την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας,
την ελευθερία από την ένδεια
και την ελευθερία από το φόβο.
Αν και σήμερα θεωρούνται
δεδομένες από πολλούς, είναι
εξαιρετικά σημαντικό να παλέψουμε για αυτές ... αν πράγματι
θέλουμε μία καλύτερη ζωή για

aΡχΕΙο «Ε.Κ.»

O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος.
όλους σε ολόκληρο τον κόσμο,
για εμάς και τα παιδιά μας ...
Εχει καταστεί σαφές ότι το
κράτος πρόνοιας δεν είναι βιώσιμο. Αντ’ αυτού, στόχος θα πρέπει να είναι η κοινωνία πρόνοιας
και θα έλεγα ότι δεν είναι ζήτημα επιλογής, αλλά ζήτημα αναγκαιότητας ... για μία πιο δίκαιη
και αποδοτική κοινωνία, αν όχι
για την ίδια μας την επιβίωση.
Τα προβλήματα είναι υπερβολικά πολλά, υπερβολικά μεγάλα για να τα λύσει το κράτος
από μόνο του, ή ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του, πόσο μάλλον ο τομέας της φιλανθρωπίας
από μόνος του.
Εμείς, ως άνθρωποι, χρειαζόμαστε τις κατάλληλες συνεργασίες μεταξύ όλων των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας, προκει-

μένου να αντιμετωπίσουμε τις
νέες προκλήσεις.
Το φετινό Συνέδριο ασχολείται εν γένει με το ζήτημα της
βιωσιμότητας ... θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε πέρα από τα
όρια του φυσικού περιβάλλοντος και να συμπεριλάβουμε
τους τομείς που σχετίζονται με
την κοινωνία και την οικονομία.
Αυτός ήταν και ένας από τους
κύριους στόχους μας για το φετινό Συνέδριο, και σκοπεύουμε
να τον επιτύχουμε εστιάζοντας
σε ζητήματα όπως η βιώσιμη φιλανθρωπία και οι βιώσιμες φιλανθρωπικές πρακτικές, η βιώσιμη υγεία και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, οι βιώσιμες
κοινότητες και ο ρόλος της τέχνης στην επίτευξή του, τα βιώ-

σιμα συστήματα κοινωνικής
πρόνοιας, και οι βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές.
Ελπίζουμε πως όλοι θα κερδίσουμε κάτι ... και πως θα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι
για να αντιμετωπίσουμε τα περίπλοκα προβλήματα του σήμερα, και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία μίας
πιο δίκαιης και υγιούς κοινωνίας, που θα είναι αρκετά δυνατή ώστε να αμυνθεί ενάντια σε
όλων των ειδών τα «άκρα».
Μιλάμε λοιπόν για μία βιώσιμη κοινωνία, που όχι μόνο θα
επιβιώσει, αλλά που θα μπορέσει και πάλι να αποκτήσει ελπίδα και όνειρα για ένα καλύτερο
αύριο για όλους ...
Η ίδια η βιωσιμότητα θα παραμείνει μία δυναμική και διαρ-

Νέα δωρεά 100 εκατ. ευρώ από Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Συνέχεια από τη σελίδα 1
εκατοντάδων ελληνικών οργανισμών, των οποίων οι δράσεις
επιφέρουν πολλαπλά οφέλη
στην ελληνική κοινωνία.
Τα αποτελέσματα της 1ης
Πρωτοβουλίας παρουσιάστηκαν
σε έκθεση της Deloitte που εκπονήθηκε για λογαριασμό του
ΙΣΝ, σε ειδική έκδοση, καθώς
και σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε δημόσια τον περασμένο
χειμώνα. Ολο το υλικό είναι διαθέσιμο
στον
ιστότοπο
«www.SNF.org».
«Κατά την πρώτη φάση της
‘Πρωτοβουλίας Ενάντια στην
Κρίση’ που ολοκληρώθηκε πριν
λίγους μόλις μήνες, μπήκε το
πρώτο λιθαράκι σε μια μεγάλη
προσπάθεια που ξεκίνησε το
Ιδρυμα το 2012, έχοντας έναν
διπλό στόχο: να συμβάλουμε

αφενός, στην άμεση ανακούφιση των συνανθρώπων μας από
τις συνέπειες της κρίσης, και
αφετέρου στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα
εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα
οφέλη για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», δήλωσε ο κ.
Δρακόπουλος.
«Ο θετικός αντίκτυπος που
είχε η εν λόγω Πρωτοβουλία, σε
συνδυασμό με τις συντριπτικές
για την κοινωνία συνέπειες που
εξακολουθεί να γεννά η κρίση,
μας κινητοποιούν να εντείνουμε
τις δράσεις μας προς αυτή την
κατεύθυνση και να ενισχύσουμε
με επιπλέον 100 εκατομμύρια
ευρώ περισσότερους οργανισμούς, και μέσω αυτών περισσότερους συνανθρώπους μας.
Μόνο εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και προχωρήσουμε
συλλογικά θα καταφέρουμε να

βγούμε δυνατοί από τις σύγχρονες προκλήσεις», πρόσθεσε.
Παράλληλα με το νέο αυτό
πρόγραμμα δωρεών, το Ιδρυμα
συνεχίζει και την «Πρωτοβουλία
για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων», ένα πρόγραμ-

Aνακοινώθηκε
στην έναρξη του
διήμερου 4ου
Διεθνούς Συνεδρίου
μα δωρεών, ύψους άλλων 100
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του
2013, με στόχο τη συμβολή στη
δημιουργία νέων ευκαιριών για
τη νέα γενιά της Ελλάδας, η
οποία έχει πληγεί έντονα από
το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα.
Η «Πρωτοβουλία για την Επα-

νεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων» έχει, εκ φύσεως, πιο μακροχρόνιο χαρακτήρα και η διάθεση
των δωρεών στο πλαίσιο αυτής
αναμένεται να συνεχιστεί τα
επόμενα χρόνια.
Παρά το γεγονός ότι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας
διεθνής κοινωφελής οργανισμός,
με δωρεές του να υλοποιούνται
σε 111 χώρες, η Ελλάδα παραμένει στην καρδιά των δράσεών
του.
Με τις δύο Πρωτοβουλίες
Ενάντια στην Κρίση και την
Πρωτοβουλία για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων,
ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ
έκαστη, τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ύψους 566 εκατομμυρίων ευρώ, και τις υπόλοιπες,
συνεχιζόμενες δωρεές του στην
Ελλάδα, το Ιδρυμα έχει διαθέσει

πάνω από 1 δισ. ευρώ για δράσεις στην Ελλάδα και τους ανθρώπους της, που βάλλονται
από τις συνέπειες της κρίσης,
στην καθημερινότητά τους αλλά
και στην προοπτική τους για το
μέλλον.
Ολες οι επιμέρους Πρωτοβουλίες υλοποιούνται πέρα και
επιπρόσθετα από τις συνήθεις
δράσεις του Ιδρύματος, που συνεχίζουν κανονικά. Οι συγκεκριμένες δράσεις, στο σύνολό τους,
έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς:
Τον σκοπό και την επιθυμία
του Ιδρύματος να στηρίξει με
ολοκληρωμένο τρόπο, συνέπεια
και προγραμματισμό αξιόλογες
πρωτοβουλίες και προγράμματα
που είναι σε θέση να προσφέρουν στήριξη και να επιφέρουν
θετικές και μακροχρόνιες αλλαγές για όλη την κοινωνία.

κώς εξελισσόμενη διαδικασία,
από τη φύση της περίπλοκη, αλλά και εγγενώς σημαντική, καθώς όλοι μας βλέπουμε και αισθανόμαστε την ανάγκη για τη
συνεργασία του Δημόσιου και
του Ιδιωτικού τομέα, με τρόπο
βιώσιμο, και με τη βοήθεια της
φιλανθρωπίας γενικότερα, για
τη δημιουργία των υποδομών
που είναι απαραίτητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την
ίδια τη ζωή.
Και, ας μην ξεχνάμε τη σημασία της παραγωγικής και ηθικής ηγεσίας που απαιτείται, προκειμένου να λειτουργήσουν
πραγματικά αυτές οι συνεργασίες. Δυστυχώς, στον σημερινό
μας κόσμο, οι πραγματικοί ηγέτες σπανίζουν, όπως άλλωστε
και η κοινή λογική.
Εμείς στο Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, συνειδητοποιώντας
τους περιορισμούς μας, αλλά
ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τις
ευθύνες μας, θα συνεχίσουμε να
συνεισφέρουμε, στο μέγιστο των
δυνατοτήτων μας.
Οι διεθνείς μας κοινωφελείς
δραστηριότητες αγγίζουν περισσότερες από 111 χώρες. Ωστόσο, η Ελλάδα, μία χώρα βυθισμένη στην κρίση και γενέτειρα
του ιδρυτή μας, θα συνεχίσει να
αποτελεί το επίκεντρο της δράσης μας.
Του χρόνου, αυτή την εποχή,
σκοπεύουμε να παραδώσουμε
στο Δημόσιο το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
το οποίο θα είναι το νέο «σπίτι»
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, μαζί με το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ...
Ταυτόχρονα, και επιπλέον
των συνηθισμένων κοινωφελών
μας δραστηριοτήτων, έχουμε
προσπαθήσει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κρίσης, τα
τελευταία χρόνια, με δύο επιπλέον Πρωτοβουλίες:
Μία 100 εκατ. ευρώ (που ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους) για
την αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης ... και μία
πιο πρόσφατη, ύψους επίσης
100 εκατ. ευρώ, για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων (η οποία συνεχίζεται).
Ενώ η κρίση συνεχίζεται
αμείωτη, ανακοινώνουμε ότι,
στο ίδιο πνεύμα και με άμεση
εφαρμογή, προσθέτουμε επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στην
πρώτη μας Πρωτοβουλία, ώστε
να συνεχίσουμε να συμβάλουμε
στην προσπάθεια αντιμετώπισης
των συνεπειών αυτής της συνεχιζόμενης κοινωνικοοικονομικής
κρίσης που έχει αποδεκατίσει με
ποικίλους τρόπους τόσο μεγάλα
τμήματα του ελληνικού πληθυσμού.
Οι συνολικές δωρεές μας
στην Ελλάδα υπερβαίνουν πλέον το 1 δισ. ευρώ, και ελπίζουμε
πως οι δράσεις μας θα μπορέσουν να συνεισφέρουν θετικά
έτσι ώστε να μην καταφέρουν
να καταστούν βιώσιμες οι ίδιες
οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.

Το ΙΣΝ συνεχίζει επάξια την παράδοση των μεγάλων ευεργετών, είπε ο Π. Παυλόπουλος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Το Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος κάνει τόσα πολλά για
τον τόπο, που το μόνο το οποίο
μπορώ να αναγνωρίσω είναι ότι
συνεχίζει επάξια -και μάλιστα
περισσότερο από άλλες φορέςαυτή την παράδοση των μεγάλων ευεργετών, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά σε κρίσιμες
για την Ελλάδα και το έθνος
στιγμές».
Το παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, υποδεχόμενος χθες τον διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Simon Fraser (Βανκούβερ) Δρ. Ανδρέα Γερολυμάτο,
ως επικεφαλής ομάδας συνεργατών.
Τον κ. Γερολυμάτο συνόδευε
ο πρύτανης της Σχολής Τεχνών

και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Simon Fraser,
Τζον Κρεγκ, και ο πρέσβης του
Καναδά στην Αθήνα, Ρόμπερτ
Πεκ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Παυλόπουλος, αρχικά ευχαρίστησε
τον πρύτανη για την επίσκεψη,
αλλά και για το γεγονός πως το
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών,
όπως υπογράμμισε, «αποτελεί
ένα φάρο για την ελληνική
γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και την Ελλάδα γενικότερα, σ’ ολόκληρο τον κόσμο».
«Αυτές τις δύσκολες ώρες»,
ανέφερε ο ΠτΔ, «τέτοιες πρωτοβουλίες μάς δίνουν τη δυνατότητα να αισθανόμαστε πολύ
πιο ισχυροί απ’ ό,τι δείχνουν
τα πράγματα. Γιατί για την Ελλάδα και τον κόσμο σημασία
έχει το Πνεύμα και ο Πολιτισμός. Η Οικονομία δεν είναι
εκείνη που καθορίζει τη μοίρα

των λαών. Είναι το Πνεύμα και
ο Πολιτισμός, το τονίζω, και σ’
αυτό η Ελλάδα είναι ισχυρή,
πολύ ισχυρή ακόμα και τώρα.
Οταν μάλιστα έχει ανθρώπους
σαν και σας, που σκέφτονται μ’
αυτόν τον τρόπο και λειτουργούν μ’ αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό οι ευχαριστίες μου είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες απ’ ό,τι θα ήταν σε
άλλες εποχές».
Ο κ. Κρεγκ, απάντησε, σημειώνοντας πως «το γεγονός ότι
μας υποδέχεσθε στην Προεδρία
έρχεται να επιβεβαιώσει όχι μόνο τη θερμή σας φιλοξενία, αλλά και τη θέληση της Ελλάδος
ακόμα και σε δύσκολους καιρούς, με εξαιρετική ευγένεια
και θέρμη, να αφιερώσει χρόνο
σ’ εμάς, ώστε να καταβάλουμε
τις προσπάθειές μας με τη σειρά
μας».
«Είμαστε εδώ», είπε ο πρύ-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Συνάντηση του προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου με τον τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Simon Fraser
(Βανκούβερ) Δρα Ανδρέα Γερολυμάτο, και με ομάδα συνεργατών του, χθες.

τανης, «προκειμένου να σας
ενημερώσουμε για τις δραστηριότητές μας και είναι γεγονός
ότι η θέση μας στο Βανκούβερ
του Καναδά είναι στρατηγικά
σημαντική. Ωστόσο, από το
Βανκούβερ και αυτή τη στρατηγική τοποθεσία προάγουμε
την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο,
στρέφουμε τα βλέμματα της
Ασίας, του Ειρηνικού και των
λοιπών ηπείρων προς την κατεύθυνση της Ελλάδος, μέσω
του Καναδά. Η υφήλιος παρακολουθεί τις δικές μας δραστηριότητες, καθώς και εμείς με
τη σειρά μας προσπαθούμε να
προάγουμε τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα, την ιστορία,
τη λογοτεχνία».
Συμπλήρωσε πως «είναι επίσης γεγονός ότι ξεκινήσαμε, αν
θέλατε δεν ήμασταν και τόσο
σίγουροι για την επιτυχία διότι
η Ελληνική Κοινότητα στη συγκεκριμένη πόλη είναι σχετικώς μικρή, ωστόσο τελικά η παρουσία μας ενισχύθηκε και
αποδείχθηκε το ενδιαφέρον και
άλλων πολιτών από όλο τον
πλανήτη. Εξ ου και προσβλέπουμε -και μάλιστα εδώ έγιναν
ήδη κάποιες συναντήσεις- στη
συνέχιση των επαφών και των
δραστηριοτήτων μας. Βεβαίως,
προσβλέπουμε στην επικοινωνία μαζί σας, εξ ου και επαναλαμβάνω ότι αποτελεί απόδειξη, το γεγονός ότι μας δέχεσθε,
της θερμής φιλοξενίας του ελληνικού λαού, αλλά και του
θάρρους και της αξιοπρέπειας
που τον χαρακτηρίζει. Και γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο, μεταξύ άλλων, προσπαθούμε και
εμείς να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθειά
σας».
Ο κ. Παυλόπουλος, πήρε τον
λόγο εκ νέου, υπογραμμίζοντας:
«Ευχαριστώ πολύ και να διευκρινίσω και κάτι ακόμη. Δεν
είπα αρχικώς τίποτα για το
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και
για τον κ. Γερολυμάτο. Δεν
ήταν παράλειψή μου. Εσκεμμένα το έκανα, γιατί θέλω να σας
διαβεβαιώσω για κάτι. Είναι λί-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος με τον επικεφαλής της
ομάδας συνεργατών του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του ΙΣΝ,
Ανδρέα Γερολυμάτο (δεξιά) και ένα ακόμη μέλος.
γο το να πω εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας ένα ‘ευχαριστώ’ για τη συμβολή του Ιδρύματος ως προς αυτό το θέμα.
Γενικότερα, ιδίως αυτή τη δύσκολη περίοδο, το ΙΣΝ κάνει
τόσα πολλά για τον Τόπο, που
το μόνο το οποίο μπορώ να
αναγνωρίσω είναι ότι συνεχίζει
επάξια -και μάλιστα περισσότερο από άλλες φορές- αυτή την
παράδοση των μεγάλων ευεργετών, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά σε κρίσιμες για την Ελλάδα και το Εθνος στιγμές.
Θερμές ευχαριστίες να διαβιβάσετε, γιατί αυτή η μικρή
αναγνώριση είναι απολύτως ειλικρινής. Και θεώρησα αναγκαίο να την κάνω μετά την
προηγούμενη παρέμβασή μου
και να την κάνω χωριστά».
Ο Δρ. Γερολυμάτος, απάντησε: «Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
πάρα πολύ για τη θερμότητα

που δείχνετε προς το Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών του Simon
Fraser και βέβαια του Ιδρύματος, που μας έχει βοηθήσει και
εμάς πάρα πολύ. Γιατί χωρίς το
Ιδρυμα δεν θα είχε γίνει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών όπως
είναι τώρα».
«Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες
οι στιγμές για την Ελλάδα και
ελπίζουμε να πάνε όλα πολύ
καλά», πρόσθεσε, επισημαίνοντας: «Αλλά εγώ πιστεύω και οι
συνάδελφοί μου από το Πανεπιστήμιο, ότι ό,τι μπορούμε να
κάνουμε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή θα το κάνουμε και θα
προχωρήσουμε με τα μαθήματά
μας στην Κίνα, στη Βόρεια Αμερική, γιατί βλέπουμε το Κέντρο
αυτό όχι μόνο στο Βανκούβερ,
όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, αλλά
σε όλο τον κόσμο. Και είναι μία
φλόγα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ».

