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Καλησπέρα σας,
Eκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας
τις ευχαριστίες μας προς το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για την
πρόσκληση να παρευρεθούμε απόψε εδώ μαζί σας, αλλά και να ευχαριστήσω
όλους εσάς για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Η ύπαρξη κοινών ιερών τόπων είναι ένα φαινόμενο με βαθιές ρίζες στη Μεσόγειο,
που βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η -σε πρώτη
ανάγνωση- ασυμβατότητα των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην
πραγματικότητα καταλήγει στο μοίρασμα κοινών ιερών συμβόλων, πρακτικών,
τόπων. Η έκθεση «Κοινοί Ιεροί Τόποι» με σεβασμό στην μακρόχρονη ιστορία της
πόλης παρουσιάζει ακριβώς αυτό το αφήγημα αναδεικνύοντας τις θρησκευτικές
παραδόσεις μέσω αρχειακού υλικού, φωτογραφιών αλλά και σύγχρονων
δημιουργιών.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στάθηκε εξαρχής αρωγός σε αυτή την προσπάθεια
αποτύπωσης μιας «ευαίσθητης» πραγματικότητας υποστηρίζοντας με αυτόν τον
τρόπο τη συνεργασία φορέων σε διεθνές επίπεδο και τον εμπλουτισμό της
συλλογικής μας γνώσης. Εξάλλου, η ενίσχυση και η ανάδειξη των τεχνών και του
πολιτισμού, ως κινητήρες ευημερίας και ανάπτυξης, αποτελεί βασικό πυλώνα της
κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος, μαζί με αυτόν της κοινωνικής πρόνοιας, της
υγείας και του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.
Στον πυρήνα του τομέα του Πολιτισμού αναπτύχθηκε και η μέχρι σήμερα
μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ για την δημιουργία του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνολικού ύψους σχεδόν €680
εκατομμυρίων, το οποίο στεγάζει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος καθώς και το Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος.
Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των €2 δισεκατομμυρίων,, μέσω
σχεδόν 4.000 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 113 κράτη ανά τον
κόσμο.
Με πρόσφατη την ολοκλήρωση και παράδοση του ΚΠΙΣΝ στην ελληνική κοινωνία,
αποφασίσαμε να στραφούμε στον κρίσιμο τομέα της Υγείας στην χώρα, που

αποτελεί θεμελιώδη κοινωνική αξία, με μία σειρά έργων υποδομών σε όλη την
επικράτεια, ο προϋπολογισμός των οποίων αναμένεται να υπερβεί τα €200
εκατομμύρια. Μεταξύ αυτών είναι η ανέγερση και ο εξοπλισμός Νοσοκομείου
Παίδων Θεσσαλονίκης, η δημιουργία του οποίου αποτελεί ανάγκη του
πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής εδώ και δεκαετίες και το οποίο θα
αποτελέσει κόμβο εξυπηρέτησης και νοσηλείας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, επιπλέον των άλλων, συνεχιζόμενων δωρεών μας, εξακολουθούμε
να ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες ανάγκες της κοινωνίας, κατά τη διάρκεια της
δύσκολης συγκυρίας των τελευταίων χρόνων, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τρεις
επιμέρους πρωτοβουλίες δωρεών συνολικού ύψους €300 εκατομμυρίων. Στο
πλαίσιο αυτό, το 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε δωρεά
ύψους €20 εκατομμυρίων προς τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, ο
καθένας από τους οποίους διαχειρίζεται δωρεά ύψους €10 εκατομμυρίων,
ένδειξη της δέσμευσής μας να συνδράμουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της
καθημερινότητας των συνανθρώπων μας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι το Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και όλους τους εμπνευστές του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος
που ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στη συζήτηση για τη
βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της θρησκευτικής συνύπαρξης.
Ευχαριστούμε,

