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Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, 

Αρχικά, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την 

φιλοξενία σας σήμερα. 

Σχεδόν 13 μήνες από την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην 

Ελληνική Κοινωνία, σήμερα βρισκόμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να προχωράμε σε 

ακόμη μία κομβικής σημασίας δωρεά προς όφελος όλων των συνανθρώπων μας.  

Όπως πάντα, έτσι και τώρα, θέλω να ευχαριστήσω τον θείο μου και Ιδρυτή του Ιδρύματός 

μας, χάρη στον οποίο μπορούμε και προσφέρουμε με αντίστοιχες δωρεές στην Ελλάδα και 

παγκοσμίως, πάντοτε προς όφελος της κοινωνίας. Χωρίς τον εκλιπόντα Σταύρο Νιάρχο δεν 

θα ήμασταν σήμερα εδώ. 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να παρακολουθήσουμε μαζί ένα σύντομο βίντεο για τις νέες 

δράσεις που ξεκινάμε από σήμερα να υλοποιούμε. 

Για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πέρασαν 10 χρόνια 

από το 2007 όταν και υπογράψαμε το τότε Μνημόνιο Συνεργασίας μέχρι την ολοκλήρωση 

και παράδοση του έργου στην Ελληνική Κοινωνία το 2017.  

Πέρα από την επιτυχία του ίδιου του Κέντρου, το οποίο ήδη έχουν επισκεφθεί και χαρεί 

εκατομμύρια επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα βασικό στοιχείο αυτής της 

επιτυχίας ήταν -και παραμένει- η άψογη συνεργασία σε όλες τις φάσεις και πτυχές της 

δημιουργίας και εκτέλεσης του έργου, μέσα σε ένα κλίμα διαφάνειας, επαγγελματισμού, 

κοινού οράματος, μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού και τομέα, για έναν κοινωφελή 

σκοπό. 

Είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα συνεργασίας στο οποίο προσβλέπουμε και με τις νέες 

δωρεές στο χώρο της Υγείας που από κοινού ξεκινάμε να υλοποιούμε σήμερα. Στα πρώτα 

αυτά βήματα, όλα όσα έχουμε δει μας προδιαθέτουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο να 

ελπίζουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση και αυτής της νέας δωρεάς μας.  

Και, ναι, το έργο είναι -και αυτό- αρκετά πολύπλοκο, αφού περιλαμβάνει την κατασκευή 

δύο νέων νοσοκομείων, στην Κομοτηνή και τη Θεσσαλονίκη, ένα καινούριο κτίριο που θα 

φιλοξενήσει και τη Νοσηλευτική Έδρα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα, την 

παροχή εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, 

τη εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.  

Τα έργα υποδομών που περιλαμβάνονται στη νέα μας μεγάλη δωρεά θα σχεδιάσει ο φίλος 

της χώρας μας, διακεκριμένος Ιταλός αρχιτέκτονας Renzo Piano, γνωστός για την ιδιαίτερη 

ευαισθησία του προς το φυσικό περιβάλλον αλλά και τους τελικούς χρήστες των έργων του. 

Πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε με επιτυχία και σε αυτό το εγχείρημα. Η Υγεία είναι 

βασικό και αναγκαίο αγαθό για κάθε Πολίτη και είμαστε τυχεροί και υπερήφανοι που 

βρισκόμαστε στη θέση που είμαστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε για μια 

καλύτερη και πιο αποτελεσματική Δημόσια Υγεία, μια πιο ανθρώπινη Κοινωνία. 



Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες μου στο Ίδρυμά μας, με 

σκληρή δουλειά συνεχίζουμε όσο μπορούμε να συνεισφέρουμε για ένα καλύτερο αύριο…. 

Ευχαριστούμε. 

 


