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Αθήνα, 15 Μάϊου 2020

Θέμα: “Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19, υποστήριξη εργαζομένων στις ΜΕΘ και
κλινικές COVID-19 των νοσοκομείων αναφοράς”
Αξιότιμε κύριε Λυμπερίδη,
Εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιστολή
σας της 8ης Μάϊου 2020 και, κυρίως, για τη συμβολή του Συλλόγου σας και των μελών του στην
καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 και τη φροντίδα των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
Η Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης του ΙΣΝ για τον COVID-19, συνολικού ύψους $100,000,000, έχει ως
κατευθυντήριο στόχο την ενίσχυση προσπάθειών τόσο για την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη
αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων και πολύπλευρων συνεπειών που έχει επιφέρει η πανδημία σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, οι εγχώριες και διεθνείς δωρεές που εντάσσονται στην εν λόγω
Πρωτοβουλία εστιάζουν ιδιαίτερα στη στήριξη προγραμμάτων παροχής έκτακτης βοήθειας και
πρόληψης για ευάλωτες ομάδες, στη διασφάλιση σίτισης και ειδών βασικής ανάγκης, στην έρευνα και
τα δεδομένα, και στην ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την
πανδημία.
Υπό τη θεμελιώδη αρχή του ΙΣΝ να συμπληρώνει και να μην αντικαθιστά θεσμικούς και δημόσιους
φορείς, η επιμέρους δωρεά, συνολικού ύψους €7,500,000, για την άμεση υποστήριξη ιατρών,
νοσηλευτών και προσωπικού καθαριότητας στην πρώτη γραμμή σε μονάδες και κλινικές αναφοράς για
τον COVID-19 ανά την Ελλάδα περιλαμβάνεται στην παραπάνω Πρωτοβουλία, ως ένδειξη της βαθιάς
ευγνωμοσύνης του Ιδρύματος για την αλτρουιστική προσφορά και το καθημερινό τους έργο υπό
πρωτοφανείς και ριψοκίνδυνες συνθήκες. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε το εύρος των επαγγελματιών
στον κλάδο της υγείας, καθώς και σε άλλους τομείς, οι οποίοι, με το ίδιο απαράμιλλο ήθος και πνεύμα
προσφοράς και αυταπάρνησης, συμμετέχουν στη φροντίδα και την εξυπηρέτηση ασθενών και
ευάλωτων ομάδων. Ωστόσο, το σύνολο και η πολυπλοκότητα των αναγκών σε συνέχεια της πανδημίας
δυστυχώς ξεπερνούν κατά πολύ τη δυνατότητα του ΙΣΝ ή οποιουδήποτε μη κερδοσκοπικού, μη κρατικού
φορέα να ανταποκριθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους και τα ποικίλα πεδία δράσης. Το ΙΣΝ
προσπαθεί να συνεισφέρει και να βοηθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του, συμπληρώνοντας και όχι
αναπληρώνοντας το κράτος. Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι,
παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία, η οποία
ανέρχεται σε ποσό άνω των €400,000,000 και είναι ενδεικτική της δέσμευσής μας για τη συνολική
ενίσχυση του κλάδου με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Σας ευχαριστούμε εγκάρδια για την αλληλεγγύη και το έργο σας, και ευελπιστούμε σε μελλοντικές
συνέργειες και συνεργασίες με το Σύλλογό σας με γνώμονα πάντα το κοινό καλό.
Με εκτίμηση,
Πάνος Παπούλιας

Γενικός Διοικητικός Διευθυντής

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 86Α, 11528 Αθήνα, Ελλάδα
210-877-8300, fax: 210-683-8304, info@SNF.org, www.SNF.org

