Ομιλία Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου, κατά την Επίσημη
Εκδήλωση Απονομής του Ταξιάρχη του Τάγματος της Λεγεώνας της
Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας

Monsieur l’Ambassadeur,
C’est avec grand plaisir et fierté que je reçois cette haute décoration de la
République française. Je vous remercie pour l’honneur fait à ma personne et
je vous prie de transmettre mes hommages à la Présidence de la République
et au Conseil de l’Ordre de la Légion d’Honneur. La portée de cette
prestigieuse distinction se résume en deux mots « Honneur et Patrie », deux
mots qui sont à eux seuls l’apanage de nos pays, la France et la Grèce. En
cette occasion, permettez-moi, Monsieur l’Ambassadeur, de remercier en
votre présence mon défunt oncle et fondateur de notre Fondation, Stavros
Niarchos, sans qui je ne serais pas ici ce soir, ainsi que mes précieux
collaborateurs à la Fondation avec lesquels je voudrais partager cet honneur
exclusif.
Κύριε Πρέσβη,
Όπως ανέφερα και πιο πάνω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το θείο μου και
ιδρυτή του ομώνυμου Ιδρύματος μας, Σταύρο Νιάρχο, χωρίς τον οποίο δεν θα
βρισκόμουν εδώ σήμερα. Την τιμή που μου κάνετε σήμερα την αφιερώνω
στον ίδιο καθώς και σε όλους τους συνεργάτες μου στο Ίδρυμα μας, με τους
οποίους έχουμε δουλέψει σκληρά και, πιστεύω, αποτελεσματικά τα τελευταία
20 χρόνια δράσης μας στον χώρο της φιλανθρωπίας ανά τον κόσμο.
Οι ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν βαθιές και ταυτόχρονα ιστορικές ρίζες.
Ξεκινούν με το σημαντικό ιδεολογικό κίνημα του γαλλικού φιλελληνισμού τον
19ο αιώνα, το οποίο είχε καθοριστική σημασία για την ελληνική επανάσταση
του 1821, και συνεχίζονται διαχρονικά μέχρι σήμερα.
Τέτοιου είδους συνεργασίες είναι σήμερα πιο σπουδαίες από ποτέ. Ζούμε σε
δύσκολες εποχές, με ό,τι ξέραμε ως δεδομένα να βρίσκονται υπό συνεχή
αμφισβήτηση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, στην Ελλάδα, στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Το αίσθημα καθημερινής πόλωσης είναι
πλέον μια άσχημη πραγματικότητα. Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που
γνωρίζαμε πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις
σημερινές ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Πρέπει να αποκτήσει μια πιο
πραγματικά κοινωνική μορφή. Παράλληλα δεν μπορεί να επιβιώσει και μόνο
του το «κράτος προνοίας». Χρειάζονται πλέον σωστές συνεργασίες,
χρειάζεται το χτίσιμο μιας «κοινωνίας πρόνοιας» όπου ο κρατικός και ο
ιδιωτικός τομέας να δουλεύουν μαζί για το καλό όλων, χωρίς κρυφές ατζέντες,
με αξιοκρατία και διαφάνεια. Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο η φιλανθρωπία μπορεί
και αυτή να συνεισφέρει δημιουργικά και συμπληρωματικά. Δεν είναι πλέον
απλά μια επιλογή, είναι απόλυτη ανάγκη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η

υγεία του κοινωνικού συνόλου. Μόνο μια τέτοια υγιής και δυνατή κοινωνία
μπορεί να ανταπεξέλθει στις σημερινές προκλήσεις και συγχρόνως να
εκδιώξει από μονή της κάθε είδους «άκρα».
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τα χρόνια της φιλανθρωπικής δράσης του που
εκδηλώνεται σε 111 χώρες είχε και συνεχίζει να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη
Γαλλία. Απτό δείγμα αυτής της σχέσης μας είναι ότι κατά την τελευταία
δεκαετία το Ίδρυμα έχει εγκρίνει 175 δωρεές που ανήλθαν σε 19.000.000
ευρώ. Οι δωρεές μας κάλυψαν ανάγκες Μουσείων, μεταξύ των οποίων και
του Λούβρου, νοσοκομείων και διάφορων Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
που δραστηριοποιούνται μέσα στη Γαλλία στους τομείς της κοινωνικής
πρόνοιας, της υγείας, των τεχνών και της εκπαίδευσης. Παράλληλα το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος υποστήριξε πρωτοβουλίες Γαλλικών Οργανισμών που
δραστηριοποιούνται και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες σε διάφορες
χώρες, κυρίως της Αφρικανικής Ηπείρου και ιδιαίτερα της Francophonie, που
αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
Οι δράσεις μας αυτές συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό. Ενδεικτικά
και μόνο θα ήθελα να αναφέρω ότι τελευταία εγκρίθηκαν νέες σημαντικές
δωρεές όπως προς το Κέντρο Antoine – Lacassagne στη Nice για την αγορά
ενός πρωτότυπου θεραπευτικού 4D scanner, το Ίδρυμα Enfance et Partage
στο Παρίσι για μια νέα γραμμή βοήθειας προς τους νέους γονείς, τη Γαλλική
Ομοσπονδία Saint Vincent στην Antibes που παρέχει άσυλο σε γυναίκες
θύματα βίας, το ZUPdeCo στο Παρίσι για την εκπαιδευτική ενίσχυση παιδιών
με περιορισμένη οικονομική υποστήριξη, το Centre Hospitalier Universitaire
de Nice για το πρόγραμμα «Humanize the Hospital” και την Association
Fratelli στο Παρίσι για την υποστήριξη ταλαντούχων νέων. Στο πλαίσιο αυτό
σας διαβεβαιώ για την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσει την
πολυσχιδή δράση του Ιδρύματος στη χώρα σας.
Ειδικότερα στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι σε συνέχεια της
προκαταρκτικής επικοινωνίας μαζί σας και στο πλαίσιο της μακροχρόνιας
συνεργασίας του Ιδρύματος με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών συζητάμε σε
πολύ καλό κλίμα μια νέα ιδέα για την υποστήριξη ενός σημαντικού
προγράμματος για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Μonsieur l’Ambassadeur, soyez assuré de l’expression de ma sincère
reconnaissance et de ma profonde gratitude.

