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Η εργασία αυτή έγινε από τους 
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Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

για να τιμήσουν το ίδρυμα Σ. 

Νιάρχος για την δωρεά του 

εργαστηρίου πληροφορικής στο 

σχολείο τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές των Στ1 Στ2  

Σχολικό Έτος 2015-2016 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί.: Βότση Χριστίνα .  

Δημητριάδου Σοφία. 

Διευθυντής: Συγκελάκης Γεώργιος. 

 

 



Η 30ή Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 2007 ως Ημέρα Μνήμης των 

Εθνικών Ευεργετών, κατόπιν απόφασης της κυβέρνησης Καραμανλή- με εκδηλώσεις 

οι οποίες περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες στη μνήμη 

πλουσίων Ελλήνων που στήριξαν τη χώρα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να δει κανείς κάποιους από τους μεγαλύτερους εθνικούς 

ευεργέτες της ελληνικής ιστορίας. 

 Γεώργιος Αβέρωφ (1815-1899): Έλληνας επιχειρηματίας ο οποίος εξελίχθηκε 

στον μεγαλύτερο έμπορο της Αιγύπτου. Ασχολήθηκε με τραπεζικές εργασίες, 

αγορά και εκμίσθωση κτημάτων, ενώ παράλληλα με τα ποταμόπλοιά του έπαιξε 

σημαντικότατο ρόλο στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο της Αιγύπτου. Η 

ευεργετική του δράση έχει να κάνει με δωρεές για φιλανθρωπίες, κοινωφελή 

έργα, την ίδρυση Γεωργικής Σχολής στη Λάρισα, την ανέγερση της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, και πάνω από όλα τη ναυπήγηση της 

ναυαρχίδας της νίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους: του θωρηκτού «Αβέρωφ». 

 Αποστόλης Αρσάκης (1792-1874): Έλληνας ευεργέτης και πολιτικός στη 

Ρουμανία, χώρα της οποίας διατέλεσε και πρωθυπουργός. Έγινε γνωστός για τις 

μεγάλες δωρεές του στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Το 1850 το Διοικητικό 

Συμβούλιό της τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη και ονόμασε τα σχολεία της 

Αρσάκεια. 

 Ιωάννης Λεοντής (Βαρβάκης) (1745-1825): Εθνικός ευεργέτης και 

πλοιοκτήτης από τα Ψαρά, πολέμησε στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1768-1774) 

ως κυβερνήτης πυρπολικού, ενώ συμμετείχε στα Ορλωφικά το 1770. Μετά τη 

λήξη του πολέμου συνέχισε ως έμπορος και πειρατής. Επικηρύχθηκε από τους 

Οθωμανούς και κατέληξε στη Ρωσία, όπου κέρδισε την εύνοια της τσαρίνας 

Αικατερίνης και δημιούργησε νέα περιουσία από το εμπόριο του χαβιαριού. 

Εξόπλισε ομογενείς που πολέμησαν με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ενώ κατάφερε 

να εξαγοράσει πολλούς Έλληνες αιχμαλώτους. Μετά την καταστροφή των 

Ψαρών, το 1824, ήρθε στην Ελλάδα για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Πέθανε 

στο λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου. Άφησε ένα εκατ. ρούβλια κληροδότημα για 

την ίδρυση του Βαρβακείου Λυκείου. Το 1857 άρχισε η ανέγερση του κτιρίου 

της Βαρβακείου Σχολής, ενώ με δωρεά του κατασκευάστηκε η κλειστή αγορά 

της Αθήνας (Βαρβάκειος Αγορά). 



 

 Ιωάννης Γεννάδιος (1844-1932): Προξενικός υπάλληλος και ευεργέτης, γιος 

του Γεωργίου Γενναδίου, διδασκάλου του Γένους. Το 1922 δώρισε τη συλλογή 

βιβλίων του στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, η οποία αργότερα 

μεταβλήθηκε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. 

 

 Ζώρζης Δρομοκαΐτης (1805-1880): Έμπορος από τη Χίο με δραστηριότητα 

στην Αίγυπτο, τη Συρία και τη Μαδαγασκάρη, μετά τον θάνατο της γυναίκας του 

στράφηκε εντελώς στο εμπόριο και την αγαθοεργία, με δωρεές στο νησί, σε 

ορφανοτροφεία και νοσοκομεία. Το μεγαλύτερο από τα έργα του ήταν το 

Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο. 

 Γεώργιος Ζαρίφης (18707-1884): Τραπεζίτης και εθνικός ευεργέτης, διέθεσε 

σημαντικά ποσά για ίδρυση και διατήρηση σχολείων, υποτροφίες, καθώς και 

δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, έχτισε 

σχολεία στην Προύσα και στη Φιλιππούπολη. Το έργο του συνέχισαν ο γιος του 

Λεωνίδας Ζαρίφης και ο εγγονός του, Κωνσταντίνος Ζαρίφης. 

 Ευάγγελος, Αθανάσιος και Κωνσταντίνος Ζάππας: Επιχειρηματίες και 

εθνικοί ευεργέτες, έπαιξαν ρόλο στην αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων. Ο 

Ευάγγελος (ή Ευαγγέλης) Ζάππας, γεννηθείς στη Βόρεια Ήπειρο, πολέμησε 

υπό τον Μάρκο Μπότσαρη και στη συνέχεια μαζί με τον Νικόλαο Ζέρβα, τον 

Λάμπρο Βέικο, τον Γκούρα, τον Μακρυγιάννη, τον Νοταρά και τον 

Πανουργιά, καθώς και- σύμφωνα με άλλες πηγές- με τον Καραϊσκάκη, τον 

Κολοκοτρώνη και τον Ανδρούτσο. Μετά την επανάσταση αρνήθηκε την 

χρηματική αποζημίωση και μετανάστευσε στη Ρουμανία, όπου έκανε μεγάλη 

περιουσία εκμεταλλευόμενος μοναστηριακά κτήματα. Ο εξάδελφός του, 

Κωνσταντίνος Ζάππας μερίμνησε για την ανέγερση του Ζαππείου Μεγάρου, 

καθώς και των Ζαππείων παρθεναγωγείων στην Κωνσταντινούπολη και 

εκπαιδευτηρίων σε Ήπειρο και Θράκη. 

 Ζωσιμάδες: Έμποροι και εθνικοί ευεργέτες από το Γραμμένο Ιωαννίνων, 

δραστηριοποιήθηκαν στην Ιταλία, την Ουκρανία και τη Μόσχα, ενώ 

μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία, στηρίζοντας οικονομικά τον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Διέθεσαν μεγάλα ποσά για σχολεία και 

δημόσιες βιβλιοθήκες, καθώς και την έκδοση πολλών βιβλίων. Το 1820 



χορηγήθηκε ποσό για την ανέγερση της Ζωσιμαίας σχολής. Στα ευεργετήματά 

τους περιλαμβάνονται η ίδρυση Νομισματικού Μουσείου στην Αθήνα και η 

ανέγερση ορφανοτροφείου στην Πάτμο. 

 Μαρίνος Κοριαλένιος (1830-1911): Επιχειρηματίας, τραπεζικός και εθνικός 

ευεργέτης από την Κεφαλλονιά, έκανε δωρεές υπέρ της εθνικής οργάνωσης, 

υπέρ νοσοκομείων και για την ανέγερση Πινακοθήκης. Μετά θάνατον 

κληροδότησε μεγάλο ποσό για το Κοργιαλένειο Νοσοκομείο. Ευεργέτησε 

επίσης το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». 

 Ευθυμία Κουμουνδούρου (;-1884): Σύζυγος του Αλέξανδρου 

Κουμουνδούρου, ενός εκ των σημαντικότερων Ελλήνων πολιτικών του 19ου 

αιώνα, διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό και ευεργετικό της έργο. 

 Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907): Δήμαρχος της Οδησσού και μυστικός 

αυτοκρατορικός σύμβουλος στην τσαρική αυλή, ίδρυσε φιλανθρωπικά 

ιδρύματα στην Κέρκυρα, την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, τη 

Φιλιππούπολη και αλλού. Με δωρεές του χτίστηκαν το Μαράσλειο 

Διδασκαλείο, η Μαράσλειος Εμπορική Σχολή Αθηνών και η Μαράσλειος 

Εμπορική Σχολή Θεσσαλονίκης. 

 Εμμανουήλ Μπενάκης (1843-1929): Πολιτικός του 19ου και 20ού αιώνα 

από τη Σύρο. Εργάστηκε στην εταιρεία εμπορίας βάμβακος Χωρέμη στην 

Αλεξάνδρεια και παντρεύτηκε την κόρη του Χωρέμη. Χρημάτισε πρώτος 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αλεξάνδρειας. Ήταν στενός φίλος 

του Βενιζέλου, με το κόμμα του οποίου εκλέχτηκε, το 1910, βουλευτής. 

Χρίστηκε υπουργός Ναυτιλίας, Γεωργίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας. 

Το 1914 εκλέχτηκε δήμαρχος Αθηνών. Μετά την ήττα του Ε. Βενιζέλου στις 

εκλογές καταδιώχθηκε και βασανίστηκε. Το 1920 εξορίστηκε στο Παρίσι. 

Επέστρεψε λίγο αργότερα και πραγματοποίησε σημαντικές δωρεές (Σχολή 

νοσοκόμων Ερυθρού Σταυρού). Επίσης ήταν ιδρυτικό μέλος του Κολλεγίου 

Αθηνών και του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων. Ο γιος του, Αντώνης 

Μπενάκης (αδελφός της Πηνελόπης Δέλτα), βιομήχανος, πολιτικός και 

ιδρυτής του Μουσείου Μπενάκη, πολέμησε κατά το «Μαύρο '97», ενώ 

ενίσχυσε τον Μακεδονικό Αγώνα και προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες 

του στους Βαλκανικούς Πολέμους. Διοίκησε τον οικογενειακό εμπορικό οίκο 

ως το 1926 και διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο. Το Μουσείο 



Μπενάκη, όνειρο ζωής του, άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στις 22 Απριλίου 

του 1931. Ο ίδιος πέθανε το 1954. 

 Ιωάννης Σισμανόγλου (1820-1894): Επιχειρηματίας και ευεργέτης, διέπρεψε 

στο εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη. Ενίσχυσε οικονομικά την «Επιτροπή 

της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος» της Άγκυρας και με δικά του 

χρήματα ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό δημοτικό σχολείο στην πόλη. Επίσης 

ενίσχυσε οικονομικά την Ελληνική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως και 

έκανε μεγάλη δωρεά για την ανίδρυση της Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

Μετά το θάνατό του άφησε τεράστια περιουσία την οποία χρησιμοποιήσαν τα 

παιδιά του Αναστάσιος και Κωνσταντίνος σε δωρεές και κοινωφελή έργα. Οι 

αδελφοί Σισμανόγλου έκαναν δωρεές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 1936, 

θεμελιώθηκε στα Μελίσσια Αττικής το «Φυματιολογικό Ινστιτούτο Ιωάννου 

Α. Σισμανόγλου και του Οίκου αυτού» (Σισμανόγλειο Νοσοκομείο). Την ίδια 

χρονιά ο Κωνσταντίνος Σισμανόγλου ίδρυσε στην 

Κομοτηνή το Σισμανόγλειον Γενικό Νοσοκομείο. 

 Ανδρέας Συγγρός (1830-1899): Τραπεζίτης, πολιτικός και ευεργέτης, 

ξεκίνησε από το εμπόριο και έφτασε να δανείζει την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και την Ελλάδα. Εξελίχθηκε σε σημαντική φιγούρα της 

ελληνικής πολιτικής, ως βουλευτής και φίλος/ σύμμαχος του Χαριλάου 

Τρικούπη. Πραγματοποίησε σημαντικές δωρεές σε ευαγή ιδρύματα, ενώ με τη 

διαθήκη του κληροδότησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο ελληνικό 

κράτος για την κατασκευή νοσοκομείων (Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός») 

και σχολείων και σε εθνικά ιδρύματα. Το φιλανθρωπικό του έργο συνέχισε η 

σύζυγός του, Ιφιγένεια Μαυροκορδάτου - Συγγρού, η οποία δώρισε στο 

ελληνικό δημόσιο το Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού και το Κτήμα Συγγρού. 

 Βασίλειος Σιβιτανίδης (1830-1921): Έμπορος που δραστηριοποιήθηκε στην 

Αλεξάνδρεια, συνέδραμε στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 

παροικίας υποστηρίζοντας με δωρεές εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωφελή 

σωματεία. Κληροδότησε στο ελληνικό κράτος αιγυπτιακά χρεόγραφα και 

λίρες, αξίας 3.000.000 χρυσών ελληνικών δραχμών. Το κληροδότημα 

χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση και συντήρηση Τεχνικής Σχολής. Η 

«Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων» ιδρύθηκε έξι χρόνια (1927) 

μετά το θάνατό του και λειτούργησε το έτος 1929. 



 Μιχαήλ Τοσίτσας (1787-1856): Έμπορος και ευεργέτης, με δραστηριότητα 

σε Αίγυπτο, Ιταλία και Μάλτα. Ενίσχυσε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, 

εξαγόραζε αιχμαλώτους και ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια νοσοκομείο, εκκλησία 

και σχολείο για τους Έλληνες, καθώς και την Τοσιτσαία σχολή. Στο Μέτσοβο 

κάθε χρόνο, όσο ζούσε έστελνε σημαντικά χρηματικά ποσά για την 

ανακούφιση των φτωχών. Στην Εθνική Τράπεζα κατέθεσε πάνω από 100.000 

δραχμές για να πληρώνονται από τους τόκους στο Μέτσοβο δύο δάσκαλοι 

κάθε χρόνο. Στη Θεσσαλονίκη κληροδότησε αρκετά χρήματα για το εκεί 

ελληνικό σχολείο. Στην Αθήνα έκανε έργα οδοποιίας, και ενίσχυσε 

νοσοκομεία, το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο και το Πανεπιστήμιο. 

 Παναγής Χαροκόπος (1835-1911): Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στη 

Ρουμανία, που διακρίθηκε στο εμπόριο σιτηρών και την καλλιέργεια μεγάλων 

κτημάτων. Ασχολήθηκε με την πολιτική, με του «Φιλελεύθερους» του 

Βενιζέλου.  Ανέπτυξε πλούσια κοινωφελή δραστηριότητα, σε Ελλάδα όσο και 

στη Ρουμανία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για την εκπαίδευση στον τομέα 

της Οικιακής Οικονομίας. Το σπουδαιότερο δημιούργημά του υπήρξε η 

Χαροκόπειος Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή Θηλέων, για την ίδρυση 

και χρηματοδότηση της οποίας μερίμνησε με τη διαθήκη του. Η Σχολή αυτή 

απετέλεσε πρόδρομο του σημερινού Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 

 Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954): Εφοπλιστής από τη Θράκη, πριν τον 

θάνατό του ζήτησε από τον Βασιλέα Παύλο σε ποιο επιστημονικό τομέα θα 

μπορούσε να προσφέρει οικονομικά για την δημιουργία ενός απόλυτα 

πρωτοποριακού πνευματικού ιδρύματος. Συνέπεια αυτού ήταν να έλθει σε 

επαφές με πολλούς σημαντικούς επιστήμονες της εποχής από τις οποίες 

επαφές και κατέληξε στη δημιουργία του Ιδρύματος Ευγενίδου. 

 Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης (1890-1979): Επιχειρηματίας από 

τη Μικρά Ασία διέπρεψε στο εμπόριο. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 

ήρθε στην Ελλάδα, φέρνοντας την περιουσία του. Το φιλανθρωπικό του έργο 

περιλαμβάνει το χτίσιμο σχολείου στο Ηράκλειο (όπου σήμερα στεγάζεται το 

«Μποδοσάκειο» 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου). Έχασε την περιουσία του 

και την ξαναδημιούργησε, χτίζοντας βαριά βιομηχανία- με τα αποθέματα 

πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ να κρατούν τον ελληνικό στρατό – ο οποίος δεν 

είχε επαρκή αποθέματα- κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Μετά τη γερμανική 

εισβολή εγκατέλειψε τη χώρα και μεταπολεμικά ασχολήθηκε με πολλές 



βιομηχανίες. Παράλληλα ενισχύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκκλησίες, 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, πνευματικούς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς, 

ιατρικές έρευνες, χρηματοδοτεί την αγορά έκτασης 185 στρεμμάτων 

στην Κάντζα και την ανέγερση των αναγκαίων κτιριακών και αθλητικών 

εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του Μποδοσάκειου Δημοτικού Σχολείου 

του Κολλεγίου Αθηνών, το οποίο και εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1977, 

ιδρύει τη Γηριατρική Κλινική στο Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών 

Παθήσεων Αθηνών, προσφέρει την κατοικία του στο Παλαιό Ψυχικό για να 

γίνει, μετά το θάνατό του, κατοικία του Έλληνα πρωθυπουργού (σήμερα 

στεγάζει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού). Επίσης προβλέπει στον 

Οργανισμό του Ιδρύματος που δημιούργησε το 1972, ειδικούς θεσμούς που θα 

βοηθήσουν νέους με υψηλές επιδόσεις και χωρίς οικονομικές δυνατότητες να 

επιδοθούν στην επιστήμη. Πέθανε το 1979, αφήνοντας το Ίδρυμα 

Μποδοσάκη. 

 Αριστοτέλης Ωνάσης (1906-1988): Ο Έλληνας κροίσος από τη Σμύρνη 

έφτασε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, 

μετανάστευσε στην Αργεντινή και αναδείχθηκε σε έναν από τους 

μεγαλύτερους εφοπλιστές του κόσμου. Το φιλανθρωπικό του έργο 

περιλαμβάνει το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, το Ωνάσειο και τη 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

 Γιάννης Λάτσης (1910-2003): Εφοπλιστής με φιλανθρωπική δράση, που 

περιλαμβάνει την ίδρυση του Ιδρύματος Υποτροφιών Ι.Σ. Λάτσης και 

το 1990 του Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας. Με δικά 

του χρήματα ανέγειρε το Λάτσειο Κολέγιο. Με δικά του έξοδα αναπαλαίωσε 

το θέατρο Απόλλων στον Πύργο, ενώ επίσης με δικά του έξοδα έχτισε το 

Λάτσειο δημοτικό μέγαρο στην ίδια πόλη. 

 Σταύρος Νιάρχος (1909-1996): Εφοπλιστής και επιχειρηματίας, έλαβε μέρος 

στις επιχειρήσεις στη Νορμανδία επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη 

συνέχεια απέκτησε τεράστια περιουσία μέσω της ενασχόλησής του με τη 

ναυτιλία. Απεβίωσε το 1996 και με τη διαθήκη του άφησε μεγάλο μέρος της 

περιουσίας του στο ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». 

 

 



 

 

Περνώντας από το Φάληρο και τη Λεωφόρο Συγγρού το μάτι σου δεν μπορεί να μην 

πέφτει στο επιβλητικό κτίριο με το στέγαστρο που μοιάζει σαν ιπτάμενο χαλί και το 

γιγαντιαίο εργοτάξιο γύρω από αυτό. 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι το μεγαλύτερο έργο που 

κατασκευάζεται στη χωρά. Προχωρά, μάλιστα με απίστευτα γοργούς ρυθμούς, με 

ιδιωτικά κεφάλαια και θα διατεθεί ως δωρεά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, στο ελληνικό δημόσιο. 

Χίλιοι σχεδόν εργαζόμενοι δουλεύουν κάθε μέρα προκειμένου να κάνουν το όραμα 

του Ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο πραγματικότητα: την ανάπλαση 

του Φαληρικού Δέλτα και την κατασκευή της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της νέας 

Λυρικής Σκηνής. 

Στον χώρο τηρούνται αυστηρότατες προδιαγραφές ασφάλειας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι απαγορεύεται να κινηθείς στο εργοτάξιο χωρίς τις ειδικές 

μπότες. Καθώς περπατούμε στον τεχνητό λόφο θαυμάζουμε τη νέα Εθνική Λυρική 

Σκήνη. Παραμένουμε για λίγα λεπτά ακίνητοι και μυρίζουμε παντού λεβάντα. Γύρω 

μας συντελείται ένα οικολογικό θαύμα 1400 ψηλά δέντρα και 300.000 χιλιάδες 

αρωματικοί θάμνοι μου διευκρινίζει σε έντονο ύφος ο Κ. Μαραβέλιας, ''Να το πεις 

ότι είναι αρωματικοί οι θάμνοι'' μου λέει χαμογελώντας. Προχωρώντας δεν μπορεί 

κανείς να μην εντυπωσιαστεί από το ότι παρά το ότι βρίσκεται μέσα σε ένα εργοτάξιο 

υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αγναντεύεις την Ακρόπολη και το Φάληρο απλά κάνοντας 

μια στροφή γύρω από τον εαυτό σου. 

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή συνειδητοποιείς το μεγαλείο το έργου και την 

τοποθεσίας του. Το ακριβές σημείο που η στεριά ενώνεται με την θάλασσα με 

συνδετικό κρίκο το κτίριο της Εθνικής Λυρικής σκηνής και της Εθνικής  

Βιβλιοθήκης, ένα σταυροδρόμι της γης και του πολιτισμού. 

 

Σταύρος Σ. Νιάρχος: Η Ζωή και το Έργο του  

Ο Σταύρος Σ. Νιάρχος γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1909 στην Αθήνα. Σπούδασε 

Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1929 ξεκίνησε να εργάζεται στην 



οικογενειακή επιχείρηση αλευρόμυλων. Αντιλαμβανόμενος το σημαντικό κόστος 

μεταφοράς του εισαγόμενου σιταριού, ο Νιάρχος συνειδητοποίησε το οικονομικό 

όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει ως ιδιοκτήτης των πλοίων που εκτελούσαν 

τις μεταφορές. Ως εκ τούτου, αγόρασε τα πρώτα έξι φορτηγά πλοία του κατά τη 

διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης του Μεσοπολέμου. 

Ο Σταύρος Νιάρχος υπηρέτησε στο Ελληνικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συμμετείχε στις συμμαχικές επιχειρήσεις στη 

Νορμανδία, όπου και του απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων τιμητικών διακρίσεων, ο 

Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος το 1977, ο Ταξιάρχης του Τάγματος του 

Γεωργίου του Α΄ και ο Ταξιάρχης του Τάγματος των Αγίων Γεωργίου και 

Κωνσταντίνου. Ενώ ο Νιάρχος υπηρετούσε στο Ελληνικό Ναυτικό, οι συμμαχικές 

δυνάμεις μίσθωσαν το πρώτο πλοίο του, το οποίο και καταστράφηκε κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. Μετά το πέρας αυτού, ο Νιάρχος χρησιμοποίησε τα χρήματα 

της ασφάλειας ως κεφάλαιο για να επεκτείνει το στόλο του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

ξεκίνησε η παρουσία του ως σημαντικού παράγοντα στο χώρο του διεθνούς 

εμπορίου. Για πολλά χρόνια, ο Σταύρος Νιάρχος ήταν ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου 

εμπορικού στόλου στον κόσμο, καθώς η εταιρεία του διαχειριζόταν πάνω από 80 

δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία. 

 

 

Το 1956, ο Νιάρχος αποφάσισε να ιδρύσει και να λειτουργήσει τα Ελληνικά 

Ναυπηγεία, την πρώτη ιδιωτική επένδυση τέτοιας μορφής στην Ελλάδα, που 

αποτέλεσε και το μεγαλύτερο ναυπηγείο στη Μεσόγειο. Το 1985, τα Ελληνικά 



Ναυπηγεία περιήλθαν στο Δημόσιο, αλλά η δέσμευση του Σταύρου Νιάρχου 

απέναντι στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι σήμερα απόδειξη της 

σημασίας που μπορεί να έχει η ιδιωτική επένδυση προς όφελος της οικονομικής ζωής 

της χώρας. 

Ο Σταύρος Νιάρχος συνέλαβε τη σημασία τού να σκέφτεται και να δρα κανείς σε 

παγκόσμιο επίπεδο πολλά χρόνια προτού ο όρος «παγκοσμιοποίηση» αρχίσει να 

χρησιμοποιείται ευρέως. Οι επιχειρήσεις του ξεκίνησαν από τον τόπο της καταγωγής 

και γέννησής του, την Ελλάδα, αλλά τα επιτεύγματά του αναδείχθηκαν διεθνώς. Αν 

και ήταν κυρίως γνωστός από τις δραστηριότητές του στο χώρο της ναυτιλίας, οι 

πολλαπλές και διαφορετικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας από την εποχή της σύστασης του «Ομίλου 

Νιάρχου», το 1939, μέχρι και το θάνατό του, τον Απρίλιο του 1996. Ο Σταύρος 

Νιάρχος αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πιο καινοτόμους και επιτυχημένους 

επιχειρηματίες του 20ού αιώνα. 

Η κληρονομιά του συνεχίζεται και στον 21ο αιώνα, με την σύσταση του Ιδρύματος 

που φέρει το όνομά του. Με δράση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, το 

Ίδρυμα ξεκίνησε την κοινωφελή του δράση το 1996, αντλώντας έμπνευση από την 

αφοσίωση του Νιάρχου προς την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, καθώς και από την 

ιδιαίτερη ευαισθησία που επεδείκνυε στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής 

πρόνοιας, της υγείας, των τεχνών και του πολιτισμού.  

 

Έχοντας διαθέσει ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του για την δημιουργία του 

Ιδρύματος, ο Σταύρος Νιάρχος κληροδότησε στην ανθρωπότητα μια υπόσχεση για 

διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ζωής όλων. 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) (www.SNF.org) είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και 

πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της 

υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει 

οργανισμούς που προβλέπεται να προσφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά 

αποτελέσματα στην κοινωνία, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως  τα 

παιδιά και οι ηλικιωμένοι, και επίσης επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και 

σωστή διαχείριση. Το ΙΣΝ στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην 



συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα 

υποστήριξης του κοινού καλού. 

Το 2016, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμπληρώνει 20 χρόνια κοινωφελούς δράσης. 

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1996, έως σήμερα, το ΙΣΝ έχει διαθέσει 

συνολικά €1.5 δισεκατομμύρια ($1.8 δισεκατομμύρια), μέσω 3.555 δωρεών σε μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον κόσμο. 

Από το 2012, το Ίδρυμα, επιπλέον των τακτικών του δωρεών, ξεκίνησε μια νέα 

πρωτοβουλία συνολικού ύψους €300 εκατομμυρίων ($378 εκατομμυρίων) ως 

συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα. Η 

πρωτοβουλία έχει διττό στόχο. Από τη μία αποσκοπεί να παρέχει άμεση ανακούφιση 

από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στα πιο ευάλωτα μέλη 

της ελληνικής κοινωνίας. Επιπλέον στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, 

πραγματοποιούνται δωρεές που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού 

ποσοστού ανεργίας των νέων, σκοπεύοντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών 

εργασίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά. 

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος είναι το Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

έργου είναι €617 εκατομμύρια ($854 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο 

δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα 

τους κτίρια. Σχεδιασμένο από τον αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building 

Workshop (RPBW), περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος 

Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης του Ιδρύματος στο μέλλον 

της χώρας, καθώς και μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παραδώσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο στις αρχές του 2017. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας παράδοσης, το Ίδρυμα με την επιθυμία να καταστήσει το έργο προσιτό 

στο ευρύ κοινό υποστηρίζει τη διοργάνωση καθημερινών δωρεάν εκδηλώσεων, που 

δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το ΚΠΙΣΝ ως νέο 



προορισμό, να γνωρίσουν τις προγραμματικές του δυνατότητες και τον ρόλο του στην 

πόλη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος, το οποίο την τρέχουσα περίοδο έχει τη διαχείριση του έργου, έως 

ότου ολοκληρωθεί η παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα από τον 

προγραμματισμό αυτό, ο οποίος περιλαμβάνει αθλητικές, εκπαιδευτικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ανοιχτό διάλογο 

γύρω από το ΚΠΙΣΝ και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, 

οι οποίες θα συντροφεύσουν το έργο κατά την επίσημη λειτουργία του από το 

Ελληνικό Δημόσιο, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του. 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι κοινωφελής οργανισμός που πραγματοποιεί 

δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μόνο. Το ΙΣΝ δεν ζητά ούτε δέχεται 

δωρεές από φυσικά πρόσωπα, εταιρίες ή άλλους οργανισμούς. Επιπλέον, το ΙΣΝ δεν 

πραγματοποιεί δωρεές και δεν παρέχει υποτροφίες σε μεμονωμένα πρόσωπα, τα οποία 

όμως ενισχύονται μέσα από τις πολλές δράσεις και προγράμματα των κοινωφελών 

οργανισμών που υποστηρίζει. Για να προσφέρετε ενίσχυση προς οποιονδήποτε από τους 

δωρεοδόχους οργανισμούς του ΙΣΝ, ή για να αιτηθείτε στήριξης από τα προγράμματα 

που υλοποιούν δωρεοδόχοι του ΙΣΝ, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους 

οργανισμούς. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΣΝ 

To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει τιμηθεί για την κοινωνική προσφορά και το έργο 

του σε παγκόσμιο επίπεδο, από σειρά οργανισμών όπως το Πατριαρχείο 

Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, το Queens Library Foundation, το Hellenic 

Initiative, ο Εθνικός Κήρυκας, κ.ά. Επιπλέον παρακάτω μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες αναφορικά με το Ετήσιο Βραβείο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» για το 

Φιλότιμο, το οποίο απονέμεται κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Washington OXI Day 

Foundation Gala στην Ουάσιγκτον, DC. Το εν λόγω βραβείο δημιουργήθηκε για να 

αναγνωρίσει εξαιρετικές πράξεις φιλότιμου που πραγματοποιούνται καθημερινά από 

Έλληνες πολίτες, οι οποίοι, παρά την οικονομική κρίση, συσπειρώθηκαν και 

εργάζονται για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - Το ΙΣΝ τιμήθηκε με το Humanitarian Champion Award από 

το Center for Urban Community Services 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, Τιμήθηκε 

Επίσημα με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής 

Δημοκρατίας 

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - Ο Ανδρέας Δρακόπουλος τιμάται με τον Ταξιάρχη του 

Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - Βράβευση του ΙΣΝ από την Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - Το Child Mind Institute τιμά τον Ανδρέα Δρακόπουλο στο 

Ετήσιο Child Advocacy Award Dinner 

03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - Το New York-Presbyterian Morgan Stanley Children’s 

Hospital τιμά το ΙΣΝ 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - Το Hellenic American Chamber of Commerce τιμά τον 

Ανδρέα Δρακόπουλο στο Ετήσιο Δείπνο του 

22 ΜΑΙΟΥ 2015 - Γκαλά για τα 100 Χρόνια του Εθνικού Κήρυκα όπου τιμήθηκε ο 

Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του ΙΣΝ  

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 - O AHEPA βραβεύει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το 

Ανθρωπιστικό Βραβείο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος 2015 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 - Τα ‘Ναυτικά Χρονικά’ τιμούν το ΙΣΝ με το βραβείο 

‘Ευκράντη’ 

 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 - 13ο ετήσιο δείπνο της Food Bank For New York City 



15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 - Το Queen Elizabeth II September 11th Garden Τιμά το    

ΙΣΝ 

 

05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - Το ΙΣΝ τιμήθηκε από τον οργανισμό Metavallon 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Η Ακαδημία Αθηνών τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Βραβείο Υπευθυνότητας και Προσφοράς προς το ΙΣΝ από 

τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - 4η Ετήσια Εκδήλωση Washington OXI Day Foundation 

07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - Το EBEN GR τιμά το ΙΣΝ 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Το ΙΣΝ τιμήθηκε με το 2014 Alumni Achievement 

Awards του American College of Greece 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 - Το «Μαζί για το Παιδί» βραβεύει το ΙΣΝ 

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - To βραβείο Archbishop Iakovos Leadership 100 Award 

of Excellence θα απονεμηθεί στο ΙΣΝ 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και το σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» τιμούν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης 

Αφρικής Θεόδωρος Β’ απένειμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τον Μεγαλόσταυρο 

του Αποστόλου Μάρκου 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) 

τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Η Λέσχη Αρχιπλοιάρχων τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών τιμά το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος 



05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Η Μέριμνα τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - Το Ίδρυμα της Βιβλιοθήκης του Κουίνς (Queens Library 

Foundation) τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) 

αναγνωρίζει και τιμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - To International Foundation For Greece τιμά το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος 

04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - Η Φλόγα τιμά τους υποστηρικτές της, συμπεριλαμβανομένου 

και του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - Το Πρόσωπο της Χρονιάς: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 - Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λαμβάνει το Αθηναγόρειο 

Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το Τάγμα του Αποστόλου Ανδρέα, των 

Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αμερική 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 - Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λαμβάνει το πρώτο Παγκόσμιο 

Βραβείο Φιλανθρωπίας του New York Downtown Hospital 

 

Οι δωρεές στις  οποίες έχει προχωρήσει το ίδρυμα Σ. Νίαρχος αφορούν: 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 

 

2016 Anemon Productions 

Δωρεά για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής εκστρατείας σχετικά με το ντοκιμαντέρ 

«Ultra: the Real Marathon», που ακολουθεί 5 Ευρωπαίους που έχουν αφιερώσει τη 

ζωή τους στην ολοκλήρωση του Σπάρταθλου. H Anemon Productions είναι μία μη 

κερδοσκοπική οργάνωση που είναι αφιερωμένη στην παραγωγή ντοκιμαντέρ, 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων projects που συνδυάζουν διαφορετικές 

πλατφόρμες πολυμέσων. Τα προγράμματα της Anemon λειτουργούν ως καταλύτης 



για συζήτηση, έμπνευση και δράση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε projects που 

προωθούν τη διαπολιτισμική και ιστορική κατανόηση σε όλα τα Βαλκάνια, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την αειφόρο διαβίωση 

2016  MOnuMenta 

Δωρεά για την καταχώριση όλων των καταγεγραμμένων κτηρίων στην ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων και την τεκμηρίωση μεγάλου αριθμού αυτών στην Αθήνα, καθώς 

και για  εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καμπάνιες ευαισθητοποίησης για το 

πρόγραμμα και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Η Monumenta είναι μη 

κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης, και 

την προστασία, την ορθή διαχείριση και την προαγωγή της φυσικής και 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου. 

2016 Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) 

«Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» 

Δωρεά για την υποστήριξη της εφαρμογής μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για 

άνεργους πτυχιούχους. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) 

«Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» είναι το πρώτο διεπιστημονικό 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Σε μία προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 

αυξημένων αναγκών για εκπαίδευση, μάθηση και εξειδίκευση, το πρόγραμμα 

προσφέρει μαθήματα δια βίου μάθησης στα πεδία της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

των μουσείων, αξιοποιώντας την εμπειρία και την ακαδημαϊκή το 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 

 

2016 Architectural League 

2016 Theatre Development Fundation   

2016 Association Musique Pour La Paix 2016New York Community Trust  

2016 University of Pennsylvania  

2016 Center for Strategic and International Studies 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 

   



2016  Endeavor Greece  

2016 Greek Technology Enterprise Forum 

2016 King's College London 

ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 

 

2016 Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici – AIMaC   

2016 Institut Pasteur 

2016 MDA Ελλάς 

 

2016 Centre Antoine-Lacassagne  

2016 Fédération Monégasque de Rugby 

2016 Hospital for Special Surgery 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 

2016 Αγία Άννα   

2016 Νομαρχιακός Σύλλογος Λέσβου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Η Κυψέλη» 

2016 GloVo 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 

2016 Asociacion Cultural Norte Joven  

2016 Bag Books  

2016 Enfance et Partage 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ 
 



ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
1996 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016: 
1.536.326.000€ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% ΠΑΙΔΕΙΑ 

26% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

26% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

18% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

 

Το ίδρυμα Σ. Νιάρχος έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σχεδόν σε όλους 

τους χώρους της ανθρώπινης κοινωνίας και έχει προσφέρει βοήθεια σε πολλούς 

τομείς. 

Στήριξη Δημόσιων Σχολείων 

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων που υλοποιεί το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, προσφέρει χρηματοδότηση για την αγορά τεχνολογικού και εκπαιδευτικού 



εξοπλισμού σε σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα τα οποία δεν είναι επαρκώς 

εξοπλισμένα, και δεν διαθέτουν τις σχετικές υποδομές. Ο απώτερος σκοπός του 

προγράμματος είναι να εξοπλίσει τα παιδιά με τις απαραίτητες δεξιότητες για την 

ακαδημαϊκή τους επιτυχία, καθώς η ψηφιακή παιδεία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 

σημασία για τις σπουδές τους. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καθιέρωση της 

χρήσης πολυμέσων ως βασικής μεθόδου διδασκαλίας. 

 

Future Library 

  Το 2011, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποφάσισε να συμβάλει στη δημιουργία 

ενός δικτύου δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος 

της δράσης ήταν να ενισχυθεί στη συνείδηση του κόσμου η σπουδαιότητα των 

βιβλιοθηκών ως κέντρων μάθησης, χώρων δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης 

ιδεών. Έτσι, ιδρύθηκε ο οργανισμός Future Library, ο οποίος, με αποκλειστικό 

δωρητή το Ίδρυμα, αναδείχθηκε γρήγορα σε ζωντανό οργανισμό που αγκαλιάζει 

διαρκώς νέες πόλεις, εξοικειώνει τους κατοίκους με τις βιβλιοθήκες τους και 

φιλοδοξεί να συνδεθεί με την Εθνική Βιβλιοθήκη στις νέες της εγκαταστάσεις, στο 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Ενίσχυση Κέντρων Προστασίας Οικογένειας 

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Κέντρων Προστασίας Παιδιού & Οικογένειας έχει σαν 

στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που διαμένουν σε αυτά τα 

Ιδρύματα. Τα Ιδρύματα φιλοξενούν ορφανά και εγκαταλειμμένα παιδιά, παιδιά των 

οποίων οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή έχουν κάποια αναπηρία, παιδιά 

που προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες, καθώς επίσης και παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους 

έπειτα από εισαγγελική εντολή. Σκοπός των ιδρυμάτων είναι η περίθαλψη, μόρφωση 

και επαγγελματική εκπαίδευση των φιλοξενούμενων παιδιών. 

Στήριξη Ναυτικών Ομίλων 

Η σύλληψη του προγράμματος θεμελιώνεται στην αντίληψη ότι οι ναυτικοί σύλλογοι 

παρέχουν σημαντική περαιτέρω εκπαίδευση στα παιδιά, συνδυάζοντας τη 

δραστηριότητα στην θάλασσα - ένα ελληνικό στοιχείο που είχε ιδιαίτερη αξία για τον 

Ιδρυτή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αγορά 



εξοπλισμού σε Ναυτικούς Ομίλους με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους βρίσκονται σε 

νησιά και απομονωμένες περιοχές. Ο εξοπλισμός αυτός συμβάλλει στη βελτίωση της 

υποδομής τους και στην παροχή καλύτερης εκπαίδευσης προς όφελος των παιδιών. 

Στήριξη Προσφύγων & Μεταναστών 

Το Πρόγραμμα Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών αποσκοπεί στην 

παροχή ιατρικής, ψυχολογικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις 

ευάλωτες κοινότητες προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. 

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται στους παρακάτω διακριτούς αλλά 

αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: 

1. Παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης σε μετανάστες που 

έχουν συλληφθεί και διαμένουν στα Κέντρα Κράτησης ή κρατούνται στα 

τμήματα της μεθοριακής αστυνομίας στον Έβρο, καθώς και στα σημεία 

εξόδου της χώρας, σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα. 

2. Παρακολούθηση των συνόρων και παροχή νομικής βοήθειας σε μετανάστες 

και πρόσφυγες στα Κέντρα Υποδοχής και Κράτησης. 

3. Παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. 

4. Σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την ενδυνάμωση και την 

κοινωνική ένταξη νόμιμων μεταναστών. 

5. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Μετανάστευση, Πολυπολιτισμικότητα και 

Κοινωνική Συνοχή». 

Αναμόρφωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων 

Το Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων 

περιλαμβάνει επισκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού για Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας Παίδων και Νεογνών σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Εκπαίδευση στις Φυλακές 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευση στις Φυλακές, ενισχύονται 

σχολεία σε  φυλακές της Ελλάδας, με στόχο την αγορά τεχνολογικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και έντυπου υλικού. Τα Σχολεία στις Φυλακές 

προσφέρουν στους κρατούμενους την ευκαιρία όχι μόνο να αποκτήσουν μόρφωση, 

αλλά κυρίως να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να πιστέψουν στις ικανότητές τους 



και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Η στήριξη της αποτελεσματικής 

λειτουργίας και της εξέλιξης των σχολείων αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η συνέχιση του έργου τους και η βελτίωση της ποιότητας της παιδείας 

που προσφέρεται στους κρατούμενους. 

Ψυχική Υγεία Παιδιών, Εφήβων & Νέων 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

οικονομική και η συνακόλουθη κοινωνική κρίση αποτελούν δυνητικούς παράγοντες 

κινδύνου για την εκδήλωση και την ανάπτυξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων σε όλο τον 

πληθυσμό και ότι, σε καιρούς κρίσης, πλήττονται πρωτίστως τα πιο ευάλωτα μέλη 

της κοινωνίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση προγράμματος με σκοπό 

τη βελτίωση της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και νέων, είναι ένας τομέας που 

αξίζει της προσοχής και της υποστήριξής του. Πιο συγκεκριμένα, το Ίδρυμα έδωσε 

ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών ψυχικής 

υγείας, όπως παιδιά μεταναστών, παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από σοβαρές 

ψυχικές ασθένειες, παιδιά που έχουν εκτεθεί σε ενδοοικογενειακή βία και παιδιά από 

οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από την οικονομικό-κοινωνική κρίση, οδηγώντας 

έτσι στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου Προγράμματος. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος συμμετέχουν οκτώ οργανισμοί για την 

υλοποίηση δώδεκα προγραμμάτων και παρεμβάσεων, με διάρκεια από ένα έως και 

τρία χρόνια. Στους τομείς δράσης του Προγράμματος περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, η προαγωγή της ψυχικής υγείας βρεφών και νηπίων, η εφαρμογή 

προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προγράμματα για 

παιδιά μεταναστών, καθώς και προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη των 

διαταραχών πρόσληψης τροφής. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων 

Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών είναι υπεύθυνα για την επιστημονική αξιολόγηση και τον συντονισμό όλων 

των προγραμμάτων. 

 


