
Καλησπέρα σας, 

Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας, εκπροσωπώντας δύο 

οργανισμούς, με τις ιδιότητές μου δηλαδή ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Rockefeller και Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 

Επιπλέον, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συνοδεύομαι από δύο συναδέλφους μου στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, τον Σπύρο Νιάρχο και τον Heini Murer.  

Εάν, πριν από μερικά χρόνια, μου λέγατε ότι ένα κομμάτι του FDR Drive θα εξελισσόταν σε 

ένα από τα πιο όμορφα και χαλαρωτικά σημεία του Manhattan, θα σας συμβούλευα να 
επισκεφθείτε το Πανεπιστήμιο Rockefeller, για να σας δει ένας γιατρός! 

Να, όμως, που η πραγματικότητα μάς διαψεύδει… και το γεγονός και μόνο ότι 

βρισκόμαστε σήμερα εδώ επιβεβαιώνει την προσήλωση της διοίκησης του Rockefeller στο 

όραμα, τη συστηματική δουλειά και το απίστευτο τεχνικό επίτευγμα όλης της ομάδας που 

συμμετείχε στο έργο, καθώς και την αφοσίωση και υποστήριξη που επιδείξατε όλοι όσοι 

βρίσκεστε σήμερα εδώ, για αυτό το τόσο σημαντικό και συνάμα συναρπαστικό εγχείρημα.    

Με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το όνομα Stavros Niarchos Foundation David 

Rockefeller River Campus προκύπτει από τον συνδυασμό δύο ονομάτων, προς τιμήν μίας 

φιλίας, αυτής μεταξύ του θείου μου και Ιδρυτή μας, Σταύρου Νιάρχου, και του David 
Rockefeller, που είχα την τιμή να αποκαλώ «φίλο».  

Ενδεχομένως ο Σταύρος Νιάρχος και ο David Rockefeller να ξεκίνησαν από διαφορετική 

βάση, ωστόσο αυτό δεν τους εμπόδισε να παραμείνουν φίλοι και συνεργάτες για 

περισσότερο από μισό αιώνα. Τους συνέδεε άλλωστε ένα κοινό όραμα: να διαπρέψουν 

επαγγελματικά και παράλληλα να προσφέρουν στην κοινωνία, και τα πέτυχαν και τα δύο, 

και καθώς φαίνεται, το έργο τους συνεχίζεται και τον 21ο αιώνα. Κάτι μου λέει ότι o Rick 

Salomon, ένας πολύ καλός φίλος, για περισσότερα από 30 χρόνια, θα αναφερθεί 

εκτενέστερα σε αυτήν τη σχέση, στην ομιλία του.   

Αυτό που μας ώθησε να συμμετάσχουμε στο έργο είναι η ανθρωποκεντρική διάστασή του. 

Από την ίδρυσή μας, το 1996, το ΙΣΝ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 4.400 

δωρεές σε 124 χώρες σε οργανισμούς, σε όλον τον κόσμο, με σκοπό να επιφέρει αισθητά 
διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία.  

Από το ποτάμι παρατηρούμε μία πλήρη αναμόρφωση. Κοιτάζοντας, ωστόσο, από το 

σημείο που βρίσκεται η Πανεπιστημιούπολη μπορεί κάποιος να μην αντιληφθεί αμέσως 

την αλλαγή. Το νέο κτίριο ενσωματώνεται αρμονικά στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, 
επεκτείνοντας παράλληλα τον χώρο πρασίνου.  

H νέα Πανεπιστημιούπολη αποτελεί μοναδικό επίτευγμα. Η εντυπωσιακή θέα προς το 

ποτάμι East River θα επεκτείνει τους ορίζοντες του Πανεπιστημίου. Οι υψηλής αισθητικής 

εγκαταστάσεις θα εμπνεύσουν τους επιστήμονές μας να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερες 

ανακαλύψεις και, είμαι βέβαιος, ακόμη περισσότερα βραβεία Nobel, θα ενισχύσουν τον 



τομέα της βιοιατρικής έρευνας που ακμάζει ήδη στην περιοχή, καθώς και το αναδυόμενο 

βιοτεχνολογικό οικοσύστημα της Νέας Υόρκης.  

Η έρευνα που πραγματοποιείται εδώ στο Rockefeller είναι ζωτικής σημασίας, και 

ενδέχεται να έχει αντίκτυπο σε πολλές ακόμη γενιές στο μέλλον. Πρόκειται για έναν 

οργανισμό, από τον οποίο προέρχεται περίπου το δέκα τοις εκατό των βραβευμένων με 

Νόμπελ στη Φυσιολογία ή την Ιατρική. Εάν το Πανεπιστήμιο ήταν χώρα θα βρισκόταν 

ανάμεσα στις δέκα πρώτες χώρες σε αριθμό βραβευμένων με Νόμπελ. Στο σημείο αυτό να 

σημειώσω ότι, ελπίζουμε η διοίκηση του Rockefeller να μην σχεδιάζει να αποχωρήσει από 

τις Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα.  

Όλα δείχνουν ότι η εν λόγω επέκταση και αναβάθμιση της Πανεπιστημιούπολης θα 

ενισχύσει με ουσιαστικό τρόπο την προοπτική του Πανεπιστημίου Rockefeller να 

συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική έρευνα και την ιατρική συνολικά. Με τη μόνη 

διαφορά ότι, η αναλογία βραβείων Νόμπελ ανά τετραγωνικό μέτρο στο Πανεπιστήμιο 
Rockefeller μόλις μειώθηκε δραστικά. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 

 


