Κύριε Mann, κύριε Menkes, Δρ. Corwin, αξιότιµοι προσκεκληµένοι,
Κατ’ αρχήν, εκ µέρους όλων µας στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που µας τιµάτε
απόψε µε το Παγκόσµιο Βραβείο Φιλανθρωπίας και µε την παρουσία σας. Εκτιµούµε ιδιαίτερα την τιµή που
µας κάνετε.
Ο Anders Aslund, συνεργάτης του Ινστιτούτου Peterson για τη Διεθνή Οικονοµία στη Ουάσινγκτον, DC, σε
άρθρο που δηµοσίευσε πρόσφατα, αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης µίας Κοινωνίας Κοινωνικής Πρόνοιας, η
οποία θα αναπληρώσει το Κράτος Κοινωνικής Πρόνοιας. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι στον πολύπλοκο και συχνά
πολωτικό κόσµο που ζούµε σήµερα χρειαζόµαστε µεγάλη βοήθεια. Τις τελευταίες δεκαετίες, και πριν ακόµα
γίνουν οι προκλήσεις τόσο αλληλοσυνδεόµενες και ολοένα και πιο σύνθετες, το Κράτος και ο ιδιωτικός τοµέας
παγκοσµίως δεν κατάφεραν, για διάφορους λόγους, να δηµιουργήσουν από µόνοι τους το απαραίτητο και
κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται για την επιβίωση και την πρόοδο των κοινωνιών µας.
Ως αποτέλεσµα, έχει προκύψει η ανάγκη για µία Κοινωνία Κοινωνικής Πρόνοιας, µία δίκαια, δυναµική και
βιώσιµη κοινωνία, όπου όλα τα µέλη, από όλους τους τοµείς – τον δηµόσιο, τον ιδιωτικό, τον µη κερδοσκοπικό,
κλπ – συµβάλλουν στη δηµιουργία µίας υγιούς κοινωνίας, η οποία είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις
πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις του σήµερα, να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των πολιτών της, να
δηµιουργεί ένα περιβάλλον εντιµότητας, αξιοπρέπειας και ευγένειας, και, εν κατακλείδι, να µας προσφέρει τη
δυνατότητα να ονειρευόµαστε, να κάνουµε τα όνειρά µας πραγµατικότητα και να ελπίζουµε σε ένα καλύτερο
αύριο. Όλες οι θετικές δυνάµεις οφείλουν να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Ένας από τους πιο εποικοδοµητικούς τρόπους να βοηθήσει κανείς είναι η Φιλανθρωπία, εν γένει. Η
φιλανθρωπία αποτελεί, στις µέρες µας, έναν από τους λίγους τοµείς που δεν πρέπει να διχάζει τους
ανθρώπους και, ευτυχώς, δεν το κάνει. Τα Ιδρύµατα, η θεσµοθετηµένη µορφή της φιλανθρωπίας, αντλούν την
ηθική ικανοποίηση η οποία πηγάζει από την ελπίδα ότι έχουν παίξει ενεργό ρόλο στη συµπλήρωση των
προσπαθειών του Κράτους για την καθιέρωση µίας καλύτερης κοινωνίας για όλους. Η φιλανθρωπία, ωστόσο,
δε µπορεί και, ούτως ή άλλως, δεν πρέπει να αντικαθιστά το Κράτος.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιδρυτή µας, τον αείµνηστο Σταύρο Νιάρχο, που µας έδωσε την ευκαιρία, µέσω
του Ιδρύµατός µας, να συµβάλλουµε ενεργά και αποτελεσµατικά στην προσπάθεια για την επίλυση των
προβληµάτων του σήµερα και για τη δηµιουργία ενός καλύτερου αύριο. Είναι επίσης µεγάλη τιµή και προνόµιο
για µένα η συνεργασία µου µε τους εξαιρετικούς συναδέλφους µου στα γραφεία του Ιδρύµατος και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού, µερικοί εκ των οποίων βρίσκονται εδώ απόψε. Η συνεργασία µαζί τους για την
εκπλήρωση της αποστολής µας καθιστά την προσπάθειά µας µία βαθύτατα ικανοποιητική εµπειρία.
Ο σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος Εµµανουήλ Κριαράς, ο οποίος γεννήθηκε το 1906 και εργάζεται ακόµα, στην
ηλικία των 106 ετών, είπε κάποτε ότι ο πραγµατικός έρωτας είναι η επιδίωξη του ιδανικού. Εν κατακλείδι,
εύχοµαι όλοι µας να παραµείνουµε ερωτευµένοι. Είµαι σίγουρος ότι η Elizabeth Blackwell θα συµφωνούσε.
Σας ευχαριστώ.

