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Κυρίες και κύριοι,  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» θα ήθελα 

να μοιραστώ μαζί σας την ικανοποίηση μας που μπορέσαμε να συνδράμουμε στην 

ανακατασκευή του κτιρίου που θα φιλοξενεί από σήμερα το Ειδικό Κέντρο Άμεσης 

Πρόσβασης Εξαρτημένων Ατόμων. Αν και οι εργασίες ανακατασκευής έχουν πλέον 

ολοκληρωθεί, η συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ για την καταπολέμηση της εξάρτησης 

ουσιών δεν σταματάει εδώ, καθώς το παρόν κτίριο θα αποτελέσει επίσης το 

συντονιστικό κέντρο μίας ακόμα συνεργασίας μας, του Δικτύου για την Φροντίδα 

Άστεγων Εξαρτημένων Ατόμων.  

Οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου με σκοπό την στέγαση του Ειδικού Κέντρου 

Πρόσβασης αποτελούσαν επιτακτική ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που διανύει 

η χώρα μας, καθώς η αύξηση του αριθμού των εξαρτημένων ατόμων είναι πλέον μία 

ανησυχητική καθημερινή πραγματικότητα. Με την πολυετή πείρα, τις πρωτοπόρες 

κοινωνικές δράσεις και την τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

του, το ΚΕΘΕΑ είναι ο ιδανικός δωρεοδόχος για την υλοποίηση μίας τέτοιας δράσης, 

αφού με βάση το αξιόλογο έργο που έχει επιδείξει στα τριάντα χρόνια λειτουργίας 

του, έχει καθιερωθεί ως ο κύριος οργανισμός καταπολέμησης της εξάρτησης και 

προώθησης της κοινωνικής επανένταξης εξαρτημένων ατόμων στην Ελλάδα.  

Από την πλευρά μας, και σε μία προσπάθεια συμβολής στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κρίσης, παράλληλα με την συνεχιζόμενη δράση μας στην Ελλάδα και 

τον κόσμο, ανακοινώσαμε πριν από περίπου ένα χρόνο πρωτοβουλία για τη διάθεση 

€100 εκατομμυρίων, μέσα σε τρία χρόνια. Ήδη μέσα σε έναν μόνο χρόνο έχουν 

διατεθεί 60 εκατομμύρια σε περισσότερους από 170 μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς με σκοπό κυρίως την ανακούφιση και αποκατάσταση μεγάλου μέρους 

της ελληνικής κοινωνίας.  

Ταυτόχρονα το Ίδρυμα συνεχίζει την διεθνή κοινωφελή δράση του στους τομείς της 

τέχνης, του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, μέσα 

από την οποία έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση ποσού άνω του €1 

δισεκατομμυρίου, μέσω σχεδόν 2.500 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 

σε 109 κράτη ανά τον κόσμο.  

Επομένως, η προσήλωσή μας στο διττό αυτό άξονα ανακούφισης αλλά και 

δημιουργίας συμβαδίζει με την αντίστοιχη κατεύθυνση που χρόνια τώρα ακολουθεί 

το ΚΕΘΕΑ. 



Έχοντας ήδη επικεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των δωρεών στην 

Ελλάδα και με σκοπό την προώθηση της Παιδείας και του Πολιτισμού στη χώρα, το 

Ίδρυμα προχώρησε το 2006 στην ανακοίνωση της μεγαλύτερης μεμονωμένης δωρεάς 

του, την δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το έργο 

περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς και τη δημιουργία Πάρκου 170 

στρεμμάτων, στο Δέλτα Φαλήρου στην Αθήνα κι αποτελεί μία δωρεά προς το 

ελληνικό Δημόσιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015. 

Θα θέλαμε να συγχαρούμε το ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση της νέας του πρωτοβουλίας 

και να ευχηθούμε το Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Εξαρτημένων Ατόμων όχι 

μόνο να προσφέρει περίθαλψη και υποστήριξη σε αυτούς που χρήζουν άμεσης 

βοηθείας, συμβάλλοντας στην επιτυχή επαναφορά τους στην κοινωνία, αλλά και να 

αποτελέσει πυρήνα αναγέννησης της ευρύτερης περιοχής, που τόσο το χρειάζεται.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 

 


