∆ωρεά 100 εκατ. ευρώ του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» στην Ελλάδα

Αρχική

Σημερινή Έκδοση

Φωτογραφίες

Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2012
Oμογένεια

Ελλάδα

Βίντεο

Βιβλία

Blogs

Ένθετα

Καλωσήλθες, kathy

Αρχείο

Έξοδος

Λογαριασμός

Συνδρομή στην έντυπη

Τελευταία Ενημέρωση: 4:24 μμ

Αθλητικά

Αμερική

Κύπρος

Απόψεις

Πολιτισμός

Κηδείες

Koινωνικά

Αγγελίες

Αναζήτηση

Υπηρεσίες Λογαριασμός Πιο δημοφιλή

Δωρεά 100 εκατ. ευρώ του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος» στην Ελλάδα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο
Εθνικού Κήρυκα). Το
Ιδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος» σε μία
χωρίς προηγούμενο
ενέργεια και στα
πρότυπα των
μεγάλων ευεργετών
του Εθνους
ανακοίνωσε ότι
αποφάσισε να
διαθέσει έως και 100
εκατ. ευρώ σε τρία
χρόνια για την
αντιμετώπιση των
δυσμενών
κοινωνικών
συνεπειών της κρίσης
στην Ελλάδα. Το
ποσό αυτό
προστίθεται στο 1,5 εκατ. που έχει ήδη δωρηθεί στην Ελλάδα για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων μέσω πιλοτικών προγραμμάτων.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε ότι «η δέσμευσή μας
είναι απέναντι σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη, αλλά αποτελεί
συγχρόνως και μία υπόσχεση στις μελλοντικές γενιές... για να διασφαλιστεί ότι η
τρέχουσα κρίση δεν θα καταδικάσει τις επόμενες γενιές. Ελπίζουμε ότι η σημερινή
ανακοίνωση θα αποτελέσει κίνητρο και για πολλούς άλλους οργανισμούς και
ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν».
Διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Ιδρύματος ότι η «οικονομική στήριξη θα
παρασχεθεί μόνο σε δωρεοδόχους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι
έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά».
Ολόκληρη η ανακοίνωση, που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ιδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος», έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος’, ανταποκρινόμενο στις
τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα, συμβάλλει με την
διάθεση ποσού έως και 100 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια,
με στόχο τη βελτίωση των δυσμενέστατων συνεπειών της επιδεινούμενης κρίσης.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης
δωρεάς, ύψους 1,5 εκατομμυρίου, για τη στήριξη μιας σειράς πιλοτικών
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων κοινωνικών
αναγκών στη χώρα.
Σκοπός και φιλοσοφία του Ιδρύματος, το οποίο επικεντρώνει την προσοχή του σε
μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο Κόσμο, παραμένει η
συμπλήρωση και όχι η αντικατάσταση του έργου του κράτους και των θεσμικών
φορέων. Οικονομική στήριξη θα παρασχεθεί μόνο σε δωρεοδόχους, μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να
την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά».
Οπως δήλωσε για τη νέα προσφορά ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Σταύρος
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Νιάρχος», Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος, «η κρίση ανατρέπει ταχύτατα ολόκληρες
δεκαετίες οικονομικής ανάπτυξης. Η δέσμευσή μας είναι απέναντι σε εκείνους που
έχουν περισσότερη ανάγκη, αλλά αποτελεί συγχρόνως και μία υπόσχεση στις
μελλοντικές γενιές. Οχι μόνο επιδιώκουμε να προσφέρουμε άμεση ανακούφιση
μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής
φροντίδας, αλλά, παράλληλα, θα επενδύσουμε και σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
τα οποία θα συμβάλλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα
καταδικάσει τις επόμενες γενιές. Ελπίζουμε ότι η σημερινή ανακοίνωση θα
αποτελέσει κίνητρο και για πολλούς άλλους οργανισμούς και ιδιώτες, οι οποίοι
μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ιδρυμα έχει ήδη δεχθεί εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος από ιδιώτες, οι οποίοι, παρακινούμενοι από τις πρωτοβουλίες του,
έχουν εκφράσει την επιθυμία να «συν-επενδύσουν» με το Ιδρυμα σε αυτή την
προσπάθεια και το μέλλον της Ελλάδας.
Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία
αναμένεται και η έναρξη της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, (ΚΠΙΣΝ), το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του
Ιδρύματος (566/$790 εκ.), ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες
εκσκαφών.
Το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι το ΚΠΙΣΝ είναι ένα έργο
μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που
επικρατούν σήμερα. Λειτουργεί ως έμπρακτη δέσμευση στο μέλλον της χώρας, σε
μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και
μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό υπό τις
τρέχουσες συνθήκες.
Να σημειωθεί, ότι το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.or?g) είναι ένας από
τους μεγαλύτερους κοινωφελείς οργανισμούς παγκοσμίως και πραγματοποιεί
δωρεές στους τομείς της τέχνης και του Πολιτισμού, της Παιδείας, της Υγείας και
της Κοινωνικής Πρόνοιας. Το Ιδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που
επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και, συγχρόνως,
διαθέτουν τη δυναμική να επιφέρουν ευρείς, διαχρονικές και θετικές τομές στον
χώρο τους. Το Ιδρυμα στηρίζει επίσης ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην
σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα
υποστήριξης του κοινού καλού.
Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει συνολικά
τη διάθεση ποσού 948 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω 2.115 δωρεών σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 100 κράτη ανά τον Κόσμο. Από το σύνολο των
δωρεών του Ιδρύματος, το 79% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε
οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, μέσω 1.013 δωρεών.
Ιανουάριος 23, 2012
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«Η δέσμευσή μας είναι απέναντι σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη, αλλά
αποτελεί συγχρόνως και μία υπόσχεση στις μελλοντικές γενιές. Οχι μόνο
επιδιώκουμε να προσφέρουμε άμεση ανακούφιση μέσω της χρηματοδότησης
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής φροντίδας, αλλά,
παράλληλα, θα επενδύσουμε και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα
συμβάλλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα καταδικάσει τις
επόμενες γενιές. Ελπίζουμε ότι η σημερινή ανακοίνωση θα αποτελέσει κίνητρο και
για πολλούς άλλους οργανισμούς και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να
βοηθήσουν».
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Aνδρέας Δρακόπουλος,
πρόεδρος του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος.
Η δωρεά των 130 εκατομμυρίων δολαρίων, που αποφάσισε να παράσχει το
Ιδρυμα Νιάρχου στα αδέλφια μας της Ελλάδας, που δεινοπαθούν από την
οικονομική κρίση, αναμφίβολα το κατατάσσει στο πάνθεον των μεγαλύτερων
εμπνευστών και δωρητών της Ελλάδας από την παλιγγενεσία και μετά.
Παράλληλα, τιμά τη μνήμη του ιδρυτή του, του αείμνηστου Σταύρου Νιάρχου
χάρη στον οποίο και στο όνομα του οποίου γίνεται η τεράστια αυτή δωρεά.
Δεν είναι, ως γνωστόν, αυτή, η πρώτη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος στην
Ελλάδα. Ιδρύει και το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), «το
οποίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ιδρύματος, αποτελεί τη
μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (566 εκ. ευρώ / $790 εκ.)».
H απόφαση του Ιδρύματος Νιάρχου είναι εξαιρετικά σημαντική για τρεις λόγους:
Πρώτον, γιατί θα βοηθήσει χιλιάδες Ελληνες που υποφέρουν, θα σώσει ανθρώπινες
ζωές, έμμεσα και άμεσα. «Η δέσμευσή μας είναι απέναντι σε εκείνους που έχουν
περισσότερη ανάγκη», δήλωσε ο κ. Δρακόπουλος.
Δεύτερον, γιατί φροντίζει τη νεολαία να «...διασφαλιστεί, ότι η τρέχουσα κρίση
δεν θα καταδικάσει τις επόμενες γενιές», προσθέτει ο κ. Δρακόπουλος.
Οι στόχοι της γενναιόδωρης αυτής προσφοράς, καθώς και οι δηλώσεις, δεν
συγκινούν μόνο με το βάθος της ανθρωπιάς τους. Η έμφαση στη νεολαία αποτελεί
και την έμπρακτη εκδήλωση μιας στρατηγικής, της προτεραιότητας που οφείλει να
θέσει η Ελλάδα στη νεολαία της, ως την ελπίδα του Εθνους.
Το δεύτερο γιατί το Ιδρυμα Νιάρχου δείχνει τον δρόμο για μια ακόμα φορά.
Δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στον Ελληνα και την Ελλάδα, δείχνει
έμπρακτα την αγάπη, την αφοσίωση του ιδρυτή και των μελών του Δ.Σ στον
Ελληνα, συμβάλλει έμπρακτα και καθοριστικά, μα πάνω από όλα δίνει κουράγιο,
δείχνει στοργή, δίνει ελπίδα σε μια εποχή που βασιλεύει η απόγνωση.
Να γιατί ανοίγει τον δρόμο.
Τρίτον, κανένα ίδρυμα, όσο δυνατό και να είναι, δεν μπορεί να λύσει μόνο του τη
σημερινή κρίση στην Ελλάδα. Ανοίγει όμως τον δρόμο, ενεργεί ως παράδειγμα για
άλλους, ιδρύματα και εύπορους ιδιώτες και μη, να προσφέρουν. Κάτι που τονίζει
και ο κ. Δρακόπουλος.
Μας εμπνέει και εμάς, όλους, να προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο κάθε ένας. Εμπρός
λοιπόν να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας της Ελλάδας.
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