
 
http://www.efsyn.gr/arthro/i-fontasion-mas-enonei 

 

«Η Φοντασιόν μάς ενώνει» 
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Συντάκτης: Βασιλική Τζεβελέκου 

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού απάντησαν στην ερώτηση 20 βουλευτών 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για τις καλές τους προθέσεις ώστε να 
σωθεί το Ελληνικό Σπίτι στο Παρίσι (όπως αποκαλούν την ιστορική Φοντασιόν – 
Fondation Hellénique διανοούμενοι, καλλιτέχνες, επιστήμονες που έζησαν στο 
Ελληνικό Ιδρυμα της Διεθνούς Πανεπιστημιούπολης). 

Οπως έχει γράψει και η «Εφ.Συν.» από τον περασμένο Νοέμβριο, το Ελληνικό 
Ιδρυμα, που χτίστηκε το 1932, στεγάζεται σε ένα από τα ωραιότερα κτίρια της 
Πανεπιστημιούπολης και ενώ αποτελεί ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω κτιριακών ζητημάτων. 
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Ο προϋπολογισμός για τις επισκευές ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 
Ιδρυμα Σταύρου Νιάρχου ενέκρινε χορηγία ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, υπό τον 
όρο να συγκεντρωθεί το συνολικό ποσόν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 (το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα ήταν μέχρι το τέλος του 2017). Το ένα τρίτο του κόστους των 
εργασιών θα καλυφθεί από το Ιδρυμα και αναζητείται το υπόλοιπο ποσόν. 

Οι 20 βουλευτές με σχετική ερώτηση (21/12/ 2017) προς τους υπουργούς Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εξωτερικών ρωτούσαν τις 
προθέσεις τους σημειώνοντας: «Παρότι, λόγω της αυτονομίας του Ιδρύματος, αυτό 
δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας, προτίθενται τα 
συνερωτώμενα υπουργεία να συμβάλουν οικονομικά στην ανακαίνιση του ιστορικού 
και εμβληματικού κτιρίου, ώστε να συνεχίσει να στεγάζει Ελληνες φοιτητές σε 
κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους και να προβάλλει την Ελλάδα με τις πολιτιστικές 
του δράσεις, όπως άλλωστε είχε γίνει και το 1932 -μολονότι και τότε υπήρχαν 
οικονομικές δυσκολίες στη χώρα μας;». 

Το υπουργείο Παιδείας δεν απάντησε ακόμα, ενώ το ΥΠΕΞ στην απάντησή του 
(11/1/18) σημειώνει ότι και κατά το παρελθόν ανταποκρινόταν στα αιτήματα 
οικονομικής στήριξης του Ελληνικού Ιδρύματος, πέρυσι «συνεισέφερε σε χρηματική 
ενίσχυση« και μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία στηρίζει τις δράσεις του, 
την προσπάθεια ευαισθητοποίησης χορηγών για την ανακαίνιση και θα 
εξακολουθήσει «... την έμπρακτη στήριξη της αξιέπαινης προσπάθειας, στο μέτρο 
των υφιστάμενων δυνατοτήτων του με κάθε τρόπο». 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού (29/1/2018) που 
αναφέρει «... αν και δεν ανήκει ούτε εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ και στηρίζεται 
αποκλειστικά σε δωρεές, είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε στην κοινή 
προσπάθεια ανακαίνισης του εμβληματικού Ιδρύματος». 

Την ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές: Αννέτα Καββαδία, Σία Αναγνωστοπούλου, 
Φωτεινή Βάκη, Ν. Ηγουμενίδης, Μαρία Θελερίτη, Κατερίνα Ιγγλέζη, Χ. 
Καραγιαννίδης, Χρυσούλα Κατσαβριά -Σιωροπούλου, Τ. Κουράκης, Γ. Κυρίτσης, Δ. 
Μάρδας, Τ. Μηταφίδης, Κ. Μορφίδης, Α. Μπαλτάς, Χ. Παπαδόπουλος, Δ. Ρίζος, Π. 
Σκουρολιάκος, Ελένη Σταματάκη, Ν. Φίλης, Γ. Ψυχογιός. Πληροφορίες και δωρεές 
στο http://fondation-hellenique.fr/nos-projet-a-financer». 
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