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Κύρι ε Πρόεδ ρε, κύριε Π ρόεδρ ε της Κυβ έρνησης, αγαπητο ί φίλες και
φίλο ι.
Εκ μέρ ους του Διοικητικο ύ Συμ βουλίου το υ Ιδρ ύματο ς Σταύρο ς
Νιάρχος, εκ το υ οποίου οι συνάδελφοί μου, κύ ριοι Σπύρος Νιάρχος ,
Γιώργος Αγ ουρίδης και H eini Murer βρίσκονται μαζί μας σήμ ερα - ο
κύρι ος Φίλιππος Νιάρχος λυπάται αλλά δ εν μπόρεσε να παρευρ εθεί αλλά και ό λων μας στο Ίδρ υμα , σας καλωσ ορίζ ουμε και σας
ευχαρι στο ύμ ε που μας τιμάτε μ ε την παρουσία σας στη σημ εριν ή
γιορτή παράδοσης του Κέν τρο υ Πο λιτισμο ύ Ίδρυμα Σ τα ύρος Νιάρχος
στην Ε λληνική Πο λιτεία, στην Ελλην ική Κ οινων ία, σε όλο υς εσάς. Το
Κέντρο Πο λιτισμο ύ Ίδ ρυμα Σ ταύρ ο ς Νιάρχος σήμερ α γίνεται και
επισήμ ως δικό σας .
Έχω πολλές, λοιπό ν, σκέψεις να μοιρ αστώ μαζί σας και πράγματι
δεν ξέρ ω από πού να αρχίσω. Θα αρχίσω με λίγα λόγια για την ιστορία
του χώρ ου στον ο ποίο βρισκόμα στε. Σύμ φωνα με το υς αρχαιολόγο υς
εδώ βρισκόταν μία από τις σημαντικότερες νεκροπό λεις της Α ττικής
κατά την αρχαϊκή εποχή, δίπ λα στο πρώτο λιμάνι της αρχαίας Αθήνας
πριν το 492 π.Χ.
Τα πρόσφατα ευρ ήματα που βρέθ ηκ αν κατά την κατασκευή το υ
Κέντρο υ Πο λιτισμ ού πριν από περίπου ένα χρόνο, ογδ όντα άτομα μ ε
δεσμά στα χέρια π ου παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και εικάζεται ότι
συνδ έονται και με το Κ υλώνειο Άγος τον 7 ο π.Χ. αιώνα , αναφέρθ ηκαν
σαν από τα σπο υδαιότερα αρχαιολογι κά ευρ ήματα του π ερασμένο υ
χρόνου ανά τον κόσμο. Στον χώρο αυτό το Ίδρ υμά μ ας βρίσκεται σε
συν εργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για να κα λύψουμ ε όλα τα
έξοδα για την κατα σκευή μο υσειακο ύ χώρου.
Τον 19 ο αιώνα η ευρύτερη περιο χ ή ονομάζεται Βο ϊδολίβαδο,
καθώς εδ ώ έβ οσκαν αγελάδες ανάμεσα στα βαλτο τόπια του Φαληρικού
Δέλτα. Φθάνουμ ε στον 20ο αιώνα με τον φημισμέν ο ιππόδρομο α πό το
1925 ως το 200 3 . Και μετά ...
Μετά το Ίδρ υμά μας, το οποίο κληροδό τησε ο θείο ς μου και
εκλιπών το 1996 Σταύρος Νιάρχος, γεννήθ ηκε την ίδια χρονιά και
άρχισε να δρα στηριοποιείται ανά την υφήλιο γ ενικό τερα και φυσικά
και στην Ε λλάδα ειδικό τερα. Και εδώ να πω ένα μεγάλο ευχ αριστώ
στον ιδρυτ ή μας Σταύρο Νιάρχο. Απλά , αν δεν ήταν ο Σταύρος
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Νιάρχος , ούτε εμείς, ο ύτε το Κ έντρο Πο λιτ ισμο ύ θα υπήρχαν
σήμερ α -απλά. (χε ιροκροτήματα )
Το Ίδρ υμά μας, λο ιπόν, ανάμεσα στις άλλες πολλές κο ινωφελείς
δράσεις , άρχισε να συζ ητά για κάποιο μεγάλο α υτο τελές έργο που θα
μπορούσε να προσ φέρ ει στην ελληνική κ οινωνία. Και σε πολύ σύντο μο
χρονικό δ ιάστημα η ιδέα το υ Κέν τρο υ Πο λιτισμο ύ ‘ έκα τσε ’.
Το 2007 υπογράψ αμε το Προ σύμ φωνο, λεγό ταν Μνημ όνιο -το
έχω ονομάσει Πρ οσύμ φωνο Σ υνεργ ασίας. Τ ο 2009 η συνεργασία
κυρ ώθηκε μ ε σχετικό ν όμο από την Β ουλή των Ελλήνων . Τ ο 2011, και
μόλις προτού μ ετατραπεί ο χώρος σε εργοτάξ ιο, πραγματοποιήσαμ ε
μια παρουσίαση του έργο υ από τον αρχιτέκτονα Ren zo Piano στ ον
χώρο που β ρίσκεται σήμ ερα η Α γορά.
Το Κέν τρο, λοιπόν , άρχισε να κα τασκευάζεται το 20 12. Ένα έργ ο
που το είχαμ ε εσωτερικά ονομάσει το ‘ τριπλό έργο’ , καθώς εκτός από
το καινο ύργιο σπίτι της Εθνικής Βιβλιοθ ήκης, που έρχεται σχεδό ν
ακριβώς 114 χρόνια μετά την απόφαση της 26 ης Φεβρ ουαρίου 1903 να
παραδοθεί η οικοδ ομή της Βαλλιανείου Βιβ λιοθ ήκης προς το Δημόσιο ,
το υπέροχ ο ν εο κλασικό των H ansen και Zi lle r στην οδό
Πανεπιστημίο υ, κα ι εκτός και της Εθ νικής Λυρικής Σκηνής, φτιάχ τηκε
και ένα πάρκο, το Πάρκο Σ ταύρος Νιάρχος έκτασης σχεδ όν 20 0
στρ εμμάτων. Έ να πάρκο, που όσον α φορά το Κ έντρο Π ολιτισμο ύ είναι
σχεδόν εξίσου σημαντικό όσο κα ι οι δύο φορείς -πυλών ες το υ
πολιτι σμο ύ μας.
Και τώρα, 10 χρ όνια μ ετά το Πρ οσύμ φωνο Σ υνεργασίας, 5
χρόνια μετά την έναρξη της κατα σκευής του, το Κ έντρο Πο λιτισμο ύ
Ίδρυμα Στα ύρος Ν ιάρχος παραδίδεται εξ’ ολο κλήρο υ στην Ε λληνική
Πολι τεία, στην Ε λληνική Κοιν ωνία. Σήμερα γίν εται δικό σας.
Το
Κ έντρο
Πολιτισμο ύ
Ίδ ρ υμα
Σ ταύρος
Νιάρχος,
προϋπολογισμού €620 εκα τομμ υρίων ,
σας παραδίδεται πλήρως
εξοπλι σμένο , πλήρως εξο φλημ ένο και μ ε χιλιάδες αναμνήσεις
φορτωμένο. (χειροκροτήματα)
Σας παραδίδεται ένα Κέντρ ο Πολιτισμο ύ με τις υψ ηλό τερ ες
ποιοτικές, περιβα λλον τικές και λει το υργικές προδιαγραφές. Σας
παραδίδεται με εμ πίστευμα €2 0 εκατομμυρίων . Σας παραδίδεται μ ε τη
δέσμ ευση, τη δικιά μας, εφό σον το Κέντρο Πολιτισμού τρέχει σωστά, απλή λέξη- να συνεχίσο υμ ε να το β οηθάμε ο ικονο μικά με δωρ ε ά της
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τάξεως των συνολικά €50 εκατομμ υρίων για τα επόμενα 5 χρόνια.
(χειροκροτήματα)
€25 εκατομμ ύρια για την ενίσχυση το υ προγραμ ματισμο ύ,
παραμένοντας ενεργά συμμέτοχο ι , όσο μας θέλετε , ( ξέχωρα από τα
προγράμματα αυτά καθ ’ αυτά της Ε θνικής Βιβλιοθήκης και Λυρικής
Σκην ής) και €2 5 εκατομ μύρια για την κά λυψ η των λειτουργικών
εξόδων το υ.
Επίσης, το Ίδ ρυμ ά μας έχει δωρίσει για τη μετακό μιση της
Εθνικής Βιβ λιοθ ήκης και της Λυρικής Σ κηνής από €5 εκατομμ ύρια
στον κάθε οργανισμό για την ομα λή μ ετα φορά το υς στο Κ έντρο
Πολι τισμο ύ.
Να υπενθυμίσω ό τι η Εθνική Βιβ λιοθ ήκη θα συν εχίσει βέβαια να
υπάγεται στο Υπο υργείο Παιδ είας, η Λυρική Σ κην ή στο Υπο υργείο
Πολι τισμο ύ, ενώ ολόκληρο το Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ ταύρο ς
Νιάρχος θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομ ικών , που θα είναι και ο
θεσμι κός ιδιοκτήτης το υ Κέντρου, για λογαριασμό όμως πάντα της
ελληνι κής κο ινωνίας, του πραγματικο ύ ιδιο κτήτη.
Το Κέντρ ο Πολ ιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τ ην
πρώτη στ ιγμή έφεξε σ αν λαμπερό αστέρι. Αυτό από μόνο του δε ν
έγινε τυχ αία. Σκληρή δο υλειά, άψογες συνεργασίες σε όλα τ α
επίπεδ α και συνεχή ροή, κο ινό όρ αμα κ αι κ οινός στόχος. Όλα τα
παραπάνω οδήγησαν σε ένα πανέμ ο ρφο δ ημιο ύργημα που φτιάχτηκε
εδώ στον εγκατα λελειμμ ένο χώρο του Φαληρικο ύ Δέλτα.
Θα θέλαμε να ευχ αριστήσο υμε τόσο υς πο λλο ύς συν ερ γάτες πο υ
μοιράστηκαν το ό ραμά μας και ταξίδεψαν μαζί μας σε αυτό το ταξίδ ι
της Ιθάκ ης μας. Τ ον καταπληκτικό άνθρωπο, αρχιτέκτονα και πιστό
φίλο της Ελλάδας, τον Renz o Piano . (χειροκροτήματα)
Καθώς και το υς συνεργάτ ες του εκτός και εντός Ελλά δας, την
Betaplan, την κατασκευαστική κοιν οπραξία Salini Imp regil o-T erna.
(χειροκροτήματα)
Έχει πολύ ακόμα …
Τις αρχιτεκτόνισσες το υ π άρκου, D eborah Ne vins και την δικιά μας
Έλλη Παγκάλου. (χειροκροτήματα) Τους συν εργάτες μα ς και project
ma nager Faithf ul+ Gould. (χειροκροτ ήματα) T ην ομάδα απ’ το Ίδρ υμά
μας
με
καθοδ ηγητ ή
τον
αγ έρωχο
Θόδωρ ο
Μαραβέλια.
(χειροκροτήματα) Tην ομάδα στελέχωσης του Κ έντρ ου Πολιτισμού
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Ίδρυμα Σ ταύρος Νιάρχος καθοδηγ ούμεν η αρχικά από τον Γιάνν η
Τροχόπουλο και στη συνέχ ει α από τον Δημήτρ η Πρωτοψάλτο υ.
(χειροκροτήματα) Tους εκατον τάδες εργάτες π ου εργάστηκαν
ακατάπαυστα στο εργοτάξιο αυτό, (χειροκροτήματα) αυτά τα τελευταία
5 χρόνια. Και τόσο υς πολλούς ά λλο υς .
Ένα τεράστιο ευχ αριστώ, και εδώ παρακαλώ την ομ άδα του
Κέντρο υ Πολιτισμ ού να σηκωθ εί όρθ ια για να την αναγ νωρίσο υμε και
να την ευχαριστήσουμε για ό λες τις υπέροχ ες στιγμές που μας έχο υν
χαρίσει. (χειροκρο τήματα) Και είμαι σίγουρος ότι θα συν εχίσ ο υν να
μας χαρίζουν.
Και ένα ακόμ η μ εγαλύτερο ευχαριστώ στους συναδ έλφους μο υ,
συν εργάτες μο υ, φίλο υς μου, στο Ίδρ υμα Σ ταύρος Νιάρχος , στ η
δεύτερ ή μο υ οικογ ένεια. (χειροκροτήματα) Είναι ένα μέρος και τρ όπος
ζωής. Παρακα λώ όλο υς όσο υς εργά ζονται στο Ίδρ υμ α να σηκωθ ούν
όρθιοι. Ε υχαριστώ. (χειροκροτήματα)
Και τώρα οι ανησυχίες. Τα παρακάτω είναι μόνο μερικά απ’ τα
ηλεκτρονικά μ ηνύματα που έχ ουμ ε λάβει τον τελευταίο καρό, ό λα σ ε
εισαγωγι κά.
«Η αρχ ή το υ τέλο υς».
«Ήρθε η ώρα που όλοι φοβ όμασταν ». (γέλια) Και αυτά είναι λίγα …
«Θα βγά λω φωτό ν α θυμάμαι το πριν και το μ ετά». (γέλια)
«Και τώρα θα αρχίσει η παρακμ ή».
«Πραγμα τικά μ ε θ λίβει το γ εγον ός ό τι γίν εται παράδοση στο Ελλην ικό
Δημ όσιο. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη και καμ ιά ελπίδα … »
(χειροκροτήματα) Ήρεμα, ήρεμα … «…Δεν έχ ω καμιά εμπιστοσύν η και
καμιά ελπίδα ό τι το Ελληνικό Δημ όσιο μπορεί να δ ιαχειριστεί σωστά
το Κ έντρο Πολιτισμού» .
«Αναρ ωτιόμ ουν αν το Διοικητικό Συμβο ύλιο του Ι δρύματος έχ ει
αντιληφθ εί ότι κάθε πρ άγμα που περνάει στα χέρια του Ε λλην ικο ύ
Δημ οσίο υ κα ταστρ έφεται . Γιατί το στολίδ ι της Α θήνας να αφεθεί σε
τέτοια χέρια; (χειροκροτήματα) Θα ήταν καλό, κατά τη γνώμη μο υ, να
μην παραχωρηθ εί για να μην καταλήξει ένα εγ καταλελειμμ ένο
απεριποίητο κτήριο ». Και αυτό μετράει ... «Παρ’ όλο που είμαι 15
χρονών, λάβ ετε υπ όψη σας το e mail μ ου». (χειροκροτήμα τα)
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Και ένα τελευταίο : «Γιατί βρε κα λοί μο υ άνθρωποι; Πρώτη φο ρά
έρχεστε στην Ελλ άδα »; (γέλια και χειροκροτήματα )
Γι’ αυτό το τελευταίο να πω μόνο ότι ο Σταύρος Νιάρχο ς ήρθε το
1956 και μ ε την υπ ογραφή σύμβασης με το Δ ημόσιο τό τε ξεκίν ησε μία
από τις μεγαλύτερ ες Ναυπηγο κατασκευαστικές Μονάδ ες στην Ε υρώπ η,
τα Ελ ληνικά Να υπηγία το υ Σ καρα μαγκά. (χειροκροτήματα)
Τα οποία απασχολούσαν παραπάνω α πό 5.000 εργαζομένους. Και
το 198 5, σχ εδόν 3 0 χρόνια μετά, κρ ατικοποιήθηκαν και οι Πρό εδροι
ξέρο υν τι απέγιν ε. Ναι, έχουμε έρ θει στ ην Ε λλάδα αλλά ακό μη
πιστεύ ουμε. (χειροκροτήματα)
Οι περισσότερες α ν ησυχίες είναι εύλογο να υπάρχουν και καλό
είναι να υπάρχουν ανησυχίες. Μόνο που καμιά φορά γίνονται αφορμ ή
για παραλήρημα και παράλυση. Ίσως να βοηθήσει το διά βασμα το υ
ποιήματος του Καβάφη ‘ Π εριμένοντας τους Βά ρβαρους ’, πο υ
τελει ώνει μ ε τους στίχο υς:
Γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφτασαν απ’ τα σύνορα
και είπαν προς βάρ βαροι πια δεν υπάρ χουν.
Και τώρα τι θα γένομαι χωρίς βαρβάρ ους;
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λ ύσ ης.
Ο Leonar d Coh en, φίλος και τακτικός επισκέπτης της χώρας μας,
πέθανε πρόσφα τα. Είχε μιλήσει για το ρήγμα, τη χαραμάδα που
υπάρχει παντο ύ κα ι μέσω της οποίας μπαίνει το φως. Έτσι και τώρα ,
το λαμπρό αστέρι του Κέν τρο υ Πο λιτισμο ύ Ίδρ υμα Σταύρος Νιάρχο ς
δεν χρ ειάζεται να λάμψει ακόμ η πιο έν τονα μέ σα στο σκοτάδι τη ς
απελπισίας. Α ρ κεί να γίνει το ίδ ιο το ρήγμα α υτό μέσω του οποίο υ θα
μπει το φως της ελπίδας για ένα δ ημιο υργικό και καλύτερο αύριο .
(χειροκροτήματα)
Το Κ έντρο Πο λιτισμού αν ήκει τυπικά στην εκάστο τε Κυβέρνηση ,
αλλά π ραγματικά ανήκει σε ό λο υς τους π ολίτες. Και ν α θυμηθο ύμε τα
λόγια του Προ έδρ ου Oba ma από αυτό το βήμα πριν α πό 3,5 περίπου
μήνες, όταν είπε: «Αλλά πάνω από όλα έχο υμε χρέο ς στην Ε λλάδα
γιατί μας χάρισε την αλήθεια, την πίστη ό τι ως άτο μα έχουμε την
ελεύθ ερη βο ύληση, το δικαίωμα και την ικανότητ α ν α κυβ ερνο ύμε
τους εαυτούς μας, καθώς εδώ, πριν από 25 αιώνες, στο υς βράχους
αυτής της π όλης δημιο υργήθ ηκε μια νέα ιδέα, η Δημοκρατία και το
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Κράτος. Τ ο κράτο ς, η ισχ ύς της δια κυβ έρν ησης, πο υ έρχεται από τον
Δήμ ο, δηλαδή από τον λαό. Η ένν οια ότι είμαστε π ολίτες και όχ ι
δούλοι. Ότι είμαστε οι πυλών ες της κοινωνίας, ό τι έχο υμε την ιδιότητα
του πολί τη με δ ικα ιώματα αλλά και ευθύν ες. Ό λες α υτές είν αι ένν οιες
που γενν ήθηκαν εδ ώ, σε α υτή τη γ η».
Στη συνέχ εια ανέφερ ε: «Είμαι βέβα ιος ότι αν επιμείν ετε στην
προσπάθειά σας, όσο δύσκολη κι αν είναι, η Ελλάδα θα ζήσει
καλύτερες ημ έρες. Γιατί αυτή η θαυμάσια αίθουσα και το Κέν τρο, το
σύμβο λο του πο λιτισμο ύ και της α νθεκτικό τητας της Ελλάδας, μας
θυμίζουν π ως όπως ακριβώς η δύ να μη και η αποφασιστικότητά σας,
σάς επέτρ εψαν να ξεπεράσετε μεγ ά λες αντιξοότητες στον ρο υ της
ιστορίας σας, τίποτα δεν μπορ εί να κάμψει το ηθικό του ε λληνικο ύ
λαού». (χειροκροτή ματα)
Πιστεύουμ ε. Π ιστεύο υμ ε γιατί κερ δίσαμε το στοίχ ημα. Τ ο
Κέντρο Πολιτισμο ύ Ίδρ υμα Στα ύρος Νιάρχος το αγκά λιασε θ ερμ ά ο
απλός κόσμος. Εν δεικτικά να αναφέρω ότι από τις εκδηλώσεις τον
περασμένο Ιο ύνιο και μετέ π ειτα, όταν το ανοίξαμε μετά το
Δεκαπεντα ύγουστο , το έχο υν επισκεφθεί περίπου 760 . 000 επισκέπτες,
περί τις 25. 000 κατά μέσο όρ ο κάθε εβδομάδα, υπερ β αίνοντας κάθ ε
λογική προσδο κία και παρόλο που δεν υπάρχ ει ακ όμ η δημό σια
συγ κοινωνία. Και έχουν ήδ η εγγρα φεί σχεδόν 50.000 Μ έλη.
Έτσι μπορ εί και η κάθε Κ υβέρν ηση, και τώρα και στη συν έχεια ,
στις επόμεν ες δεκαετίες να συνεχίσει να κερδίζει το ίδιο στοίχ ημα,
έχοντας σαν μόν ο στόχο, ξεπερνών τα ς κομματικά, πολιτικά, ιδιωτικά
συμ φέρον τα, το κα λό το υ έργου για το καλό της ελλην ικής κοινωνίας.
(χειροκροτήματα)
Άμα φορέσουμε ό λοι -δύσκο λο καμιά φορά να χωρέσο υμε όλο ι
στο ίδιο νούμερ ο , αλλά όχ ι αδύνατο - τη βαριά γαλ ανό λευκη φανέλ α
της Εθνικής Ελλ άδας, τα όνειρα γίνονται πραγ ματ ικ ότητα. Κ αι το
Κέντρο Πολ ιτισ μο ύ Ίδρυμα Σταύρο ς Νιάρχος μπορεί να αποτ ελέσε ι
παράδειγμα σ υνερ γασίας κ αι αποτ ελ εσματ ικότητ ας για όλ η τ η χώρ α
αρκεί να το πιστέψουμε όλο ι μας.
Πιστεύουμ ε, γιατί σε 70 συνεδ ριάσει ς Κυβερν ητικών Ε πιτροπών ,
στις οποίες συμμετείχαμ ε τα τελευταία 8 χρόνια μαζί με την Τοπική
Αυτοδιοί κηση της Καλλιθέας και τους εκπροσώπο υς της Εθνικής
Βιβλιοθ ήκης και της Λυρικής Σ κην ής , κατά τη διάρ κεια κατασκευής
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του έργο υ -μάλιστα η 70 η και τελευταία πραγματοποιήθηκε σήμερα το
μεσημέρι - με εκπροσώπους από τα α ρμόδια Υπουργ εία 8 διαφορ ετικών
κυβ ερν ήσεων, υπήρξε άριστη συν ερ γασία σε ό λους τους τομείς. Α ν
πράγματι μοιραστείς το όραμα, τα πά ντα γίνονται.
Πολλο ί σήμερα μιλάνε για έργα που δημιουργούντ αι με τ η
συνεργασ ία του ιδιωτ ικού κ αι δημοσ ίου φορέα. Το Κέντρ ο
Πολιτ ισμο ύ Ίδρ υμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί ένα από τα
καλύτερ α τέτο ια παραδείγματα ανά την υφήλιο.
Ευχαριστο ύμε ό λο υς το υς Πρ ωθυπο υργούς και τις Κ υβ ερνήσεις
τους γ ια την άψογ η συνεργα σία όλα αυτά τα χρόνια. Κ αι ειδικότερα,
να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και το υς συν εργάτες του για την
άψογη συνεργασία αυτούς το υς τελευταίο υς μ ήν ες κατά τη διάρ κεια
της τελικής μ ετάβα σης.
Πιστεύουμ ε, γιατί όταν υπάρχουν σωστές συν εργ ασίες με
κοινο ύς στόχο υς και χωρίς κρυφές ατζέντες , τα όν ειρα γίνονται
πραγματικότητα. Αλλά και μια δική μο υ ανησυχία - πιο πολύ κρυφό
μου όν ειρο - ό λοι μας που ασχοληθήκαμε με α υτό το ό νειρο που έγιν ε
πραγματικότητα , θέλο υμε να ελπίζ ουμε ότι ο μέχρι τώρα τρ όπος
λει το υργίας του Κέντρο υ Πο λιτι σμού θα συν εχίσει με παρόμοια
νοοτροπία και μ ε π αρόμοιους στόχ ους .
Το Κ έντρο Πο λιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχ ος μ πορεί να
αποτελέσει το παράδειγμα για το πώς η χώρα ολόκληρη μπορεί να πάει
μπροστά και όχι το αντίθετο.
Το Ίδρ υμά μας θα συν εχίσ ει το ταξίδι μ ας για την Ιθά κη κ αι θα
συν εχίσει να προσφέρ ει όπου και όσο μπορεί. Από το 1996 μέχρ ι
σήμ ερα, μ ετά από 20 χρόνια ζ ωής, έχο υμ ε προσφέρει σχεδόν $ 2
δισεκατομμ ύρια σε 111 χώρ ες. (χειροκροτήματα)
Στην Ε λλάδα έχο υμε βοηθ ήσει με δ ωρεές ύψους πάνω από €1,1
δισεκατομμ υρίων . Και συν εχίζο υμε . ( χειροκροτήματα)
Είμαστε κοντά στο να ανακοινώσο υμε τις λεπτομ έρ ειες για τη
δωρεά μας στο ΕΚ ΑΒ που αφορά την αναβάθμιση το υ Ε πιχειρησιακο ύ
Κέντρο υ της Αττικής, την προ μήθ εια 143 καινο ύργιων ασθενο φόρων .
(χειροκροτήματα) Δηλαδή το 22% π ερίπου το υ συνο λικού στόλο υ, τα
οποία θα διατεθούν σε ό λες τις περιφέρ ειες της χ ώρας , καθώς και στα
νησιά Αιγαίο υ και Ιονίου. Κ αθώς και την κάλυψη για πλήρ η
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συν τήρ ηση των ασθενοφόρ ων οχ ημάτων για οχ τώ χρόνια που αποτελεί
και τον μ έσο όρο ζ ωής τους. (χειροκρ οτήματα)
Τελειών ον τας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ν φίλο Τζανέτο Α ντύπα ,
που μας άφησε πο λύ πρόωρα , (χειροκροτήματα) πριν λίγες μέρες, για
όλα όσα έκανε στη ζωή το υ για το υς συνανθρώπους του . Τζανέτο ,
Καλό Ταξίδι.
Και κάτι πιο ευχάρ ιστο. Ευ χ όμαστε στην Δάφν η Μα τζιαράκη και
στον Κ υριάκο Πα παδόπουλο κα λή τύχ η την Κυρ ιακή στα Όσκαρ
αντιπροσωπεύον τας ό,τι καλύτερο διαθέτει η ελληνική μας ψυχή μ έσα
από το ντο κιμαντέρ «4 ,1 Μίλια ». (χει ροκροτήματα)
Και συνεχίζουμε και πιστεύουμε και με κ ατάθεσ η ψυχής,
ελπίδας , κ αι αγάπης, σας παρ αδίδουμε το Κ έντρο Π ολ ιτισμού.

