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Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Tο μέγιστο των δυνατοτήτων μας για τη
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Ανδρέας Δρακόπουλος μιλά στο «Περιοδικό» του «Εθνικού Κήρυκα»

βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας

Του Αντώνη Η. Διαματάρη

Μ

ε την ευκαιρία των εκδηλώσεων «Μetamorphosis» με τις οποίες το Κέντρο
Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος υποδέχθηκε το κοινό
και μεταμορφώθηκε σε έναν
ανοιχτό χώρο δημιουργίας και
εξερεύνησης, το «Περιοδικό»
του «Εθνικού Κήρυκα» που
θαύμασε με όλους τους επισκέπτες το Κέντρο, το μεγαλύτερο μη κρατικό έργο που
έγινε ποτέ στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
κ. Ανδρέα Δρακόπουλο και τον
ρώτησε σχετικά με αυτό το
σπουδαίο έργο, το ΚΠΙΣΝ.

Το μόνο
που περιμένουμε από όλους,
συμπεριλαμβανομένων
των δωρεοδόχων μας,
είναι να πασχίζουν για
το καλύτερο,
και να αναλαμβάνουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν,
προκειμένου να εξασφαλίζονται
τα οφέλη για το σύνολο
της κοινωνίας.

Ανέκαθεν, η αποστολή μας ήταν
απόλυτα διαφανής.
Δεν περιμένουμε τίποτα σε
αντάλλαγμα για τις δωρεές μας

Μπορείτε να μας μιλήσετε για
τη φιλοσοφία που κρύβει η
απόφασή σας να το πραγματοποιήσετε;
Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ζωής των
συνανθρώπων μας, όπου και όπως
μπορούμε. Για να εκφραστώ απλά,
προσπαθούμε να βοηθάμε συμπληρωματικά, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα. Οταν θεωρούμε ότι ένα
έργο ή μία πρωτοβουλία έχουν σημαντικές προοπτικές, τότε τα υποστηρίζουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Αυτή τη φιλοσοφία
ακολουθήσαμε και πριν από 10 χρόνια, όταν γεννήθηκε η ιδέα για το
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Φυσικά, η πραγματικότητα
στη χώρα ήταν εντελώς διαφορετική
τότε. Ηταν μόλις δυο χρόνια μετά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
και η Ελλάδα ήταν τότε «στα πάνω
της». Ηταν όμως μία κατάσταση που
αργότερα αποδείχθηκε εικονική.
Εμείς είδαμε αυτό το έργο ως ένα
σημαντικό απόκτημα για τον ελληνικό λαό. Ενα έργο που είχε τη δυνατότητα να βάλει και πάλι την Αθήνα και την Ελλάδα στο χάρτη. Εν τω
μεταξύ, η χώρα επλήγη από τη σο-

Εμείς είδαμε αυτό το έργο ως ένα
σημαντικό απόκτημα για τον
ελληνικό λαό.

Ανδρέας Δρακόπουλος:
Πιστεύουμε ότι
το ΚΠΙΣΝ μπορεί
να συνεισφέρει
σημαντικά στην
ελληνική κοινωνία.

βαρή οικονομική κρίση. Ωστόσο,
παρά την κρίση, εμείς προχωρήσαμε
δυναμικά, καθότι πιστεύαμε –και
εξακολουθούμε να πιστεύουμε– ότι
το ΚΠΙΣΝ μπορεί να συνεισφέρει
σημαντικά στην ελληνική κοινωνία.
Και πράγματι, αυτό το έχει καταφέρει,
αρχικά με άμεσο τρόπο, προσφέροντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας
τον κλάδο των κατασκευών και τις
τοπικές υποδομές, κ.λπ. Ταυτόχρονα,
εντατικοποιήσαμε την κοινωφελή
μας δράση σε μία προσπάθεια να
συμβάλουμε στην ανακούφιση των
δυσμενών συνεπειών της κρίσης, συνεισφέροντας περισσότερα από 300
εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον των
τακτικών μας δωρεών. Εχουμε εστιάσει στην άμεση υποστήριξη προς τις
πιο ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι
συμβάλλουμε, θέτοντας τα θεμέλια
για το μέλλον.

Μεταξύ των άλλων που συνεργαστήκατε για την πραγματοποίηση του ΚΠΙΣΝ ήταν
και μια σειρά από ελληνικές
κυβερνήσεις. Πώς θα αξιολογούσατε τις εμπειρίες σας με
αυτές;
Συνολικά, είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συνεργασία καθ’ όλη
τη διάρκεια των δέκα ετών του έργου. Ολες οι κυβερνήσεις έχουν
συμβάλει, κάποιες περισσότερο από
άλλες, ωστόσο ο κοινός παρονομαστής ήταν πάντα η άριστη συνεργασία με μία κοινή αποστολή:
την ολοκλήρωση του έργου με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για το συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό
της. Ανέκαθεν, η αποστολή μας
ήταν απόλυτα διαφανής. Δεν περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα για
τις δωρεές μας, ούτε και εμπλεκό-

μαστε σε οποιουδήποτε είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες στην
Ελλάδα. Το μόνο που περιμένουμε
από όλους, συμπεριλαμβανομένων
των δωρεοδόχων μας, είναι να πασχίζουν για το καλύτερο, και να
αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους
αναλογούν προκειμένου να εξασφαλίζονται τα οφέλη για το σύνολο
της κοινωνίας.
Τι απαντάτε σ’ αυτούς που
ανησυχούν ότι το κράτος δεν
είναι ικανό να χειριστεί ένα
τόσο σημαντικό έργο;
Φυσικά και το σκεφτόμαστε, και
έχουμε επίγνωση των σημαντικών
δυσκολιών που έχουν προκύψει,
ιδίως κατά την τρέχουσα, σοβαρή
κοινωνικοοικονομική κρίση που
περνά η χώρα μας. Ωστόσο, πι-

στεύουμε παράλληλα και στο φιλότιμο που έχουν πολλοί άνθρωποι
γύρω μας.
Αν πραγματικά συνεργαστούν
μεταξύ τους, μπορούν να δημιουργήσουν τις παραγωγικές υποδομές
που είναι απαραίτητες για την ορθή
λειτουργία του έργου προς όφελος
της κοινωνίας στο σύνολό της. Από
νομική άποψη, και όσον αφορά τη
σύμβαση, υπάρχουν πολλές «δικλείδες ασφαλείας» για την προστασία του έργου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη από όλες είναι η ελπίδα
και η πίστη μας ότι το Δημόσιο και
–το σημαντικότερο– η κοινωνία στο
σύνολό της, θα σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων. Ας μην ξεχνάμε
ότι αναφερόμαστε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στην
Εθνική Λυρική Σκηνή, δύο από
τους σημαντικότερους πολιτιστικούς
πυλώνες της Ελλάδας. n

Διαρκής συνεισφορά στις επιστήμες
Ο

κ. Ανδρέας Δρακόπουλος
είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, το οποίο ιδρύθηκε το
1996 από τον αείμνηστο θείο του,
Σταύρο Νιάρχο.
Ο κ. Δρακόπουλος είναι μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Rockefeller, καθώς
και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, όπου είναι επίσης μέλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιν-

στιτούτου Βιοηθικής Berman. Επιπλέον, είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Peterson, καθώς
και του Κέντρου Στρατηγικών και
Διεθνών Σπουδών (CSIS), στην
Ουάσιγκτον, D.C.
Ακόμη, ο κ. Δρακόπουλος είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Dalton School, στη Νέα Υόρκη.
Είναι επίτιμο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, του οποίου

διετέλεσε ενεργό μέλος κατά την
περίοδο 2003-2010. Το 2012, η
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης τον τίμησε για τη συνεισφορά
του στα εκπαιδευτικά προγράμματα
της Βιβλιοθήκης. Το 2015, το Child
Mind Institute τίμησε τον κ. Δρακόπουλο, κατά τη διάρκεια του
ετήσιου δείπνου του οργανισμού
(Child Advocacy Award Dinner),
για τη διαρκή συμβολή του στην
ενίσχυση της ψυχικής υγείας των
παιδιών.

Το 2016, ο Ανδρέας Δρακόπουλος τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του
Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής
της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενώ η
Ελληνική Πολιτεία τίμησε τον κ.
Δρακόπουλο, το 2012, με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του
Φοίνικος.
Το 2015, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό των
100 χρόνων του «Εθνικού Κήρυκα»,
βραβεύτηκε για τη συμβολή του
στην ανάδειξη και υποστήριξη της

ελληνικής Παιδείας, και τιμήθηκε
με το βραβείο «Πρόσωπο της Χρονιάς» (Person of the Year Award)
από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα
και ζει στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε
από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας, όπου σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (Bachelor of Science). n

