
Χαιρετιςμόσ Ανδρζα Δρακόπουλου, Προζδρου Ιδρφματοσ «Σταφροσ Νιάρχοσ», 

ςτην επίςημη παρουςίαςη του Κυπζλλου του Σπφρου Λοφη ςτο Μουςείο Ακροπόλεωσ 

 

Κυρίεσ και Κφριοι, Αξιότιμοι προςκεκλθμζνοι, 

Σασ ευχαριςτοφμε που παρευρίςκεςτε ςιμερα μαηί μασ ςε αυτι τθ χαροφμενθ εκδιλωςθ όπου το 

Ίδρυμά μασ, το Ίδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ, παραχωρεί ςτο Μουςείο Ακροπόλεωσ για 1 χρόνο το Κφπελλο 

του Σπφρου Λοφθ, ϊςτε να το μοιραςτοφμε με το ευρφ κοινό. 

 Ένα κφπελλο ςφμβολο, τεκμιριο μιασ ςπουδαίασ Ελλθνικισ επιτυχίασ, τεκμιριο τθσ Ιςτορίασ μασ, 

τθσ κλθρονομιάσ μασ, των αντοχϊν μασ, του ςκεναροφ μασ πνεφματοσ. 

Ένα κφπελλο που αποτελεί ςφνδεςμο τθσ ιςτορικισ Ελλθνικισ νίκθσ ςτον Μαρακϊνα, με μια άλλθ 

ςπουδαία Ελλθνικι νίκθ ςτουσ πρϊτουσ ςφγχρονουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 1896 ςτθν Ακινα. 

Ένα κφπελλο μοναδικό ςαν Ολυμπιακό ζπακλο, αφοφ ποτζ ξανά δεν απονεμικθκε κφπελλο ςε 

νικθτι Ολυμπιακϊν αγϊνων. 

Ένα κφπελλο που ζκανε ρεκόρ για Ολυμπιακό κειμιλιο ςτθ δθμοπραςία του περαςμζνου Απριλίου 

ςτον οίκο Κριςτισ. 

Ένα Κφπελλο που το κζρδιςε Έλλθνασ, και 116 χρόνιαμετά, το Ίδρυμά μασ εξαςφάλιςε ότι κα 

παραμείνει ςε Ελλθνικά χζρια και κα το μοιραςτοφμε με όλουσ. Ενεργιςαμε από αίςκθμα κακικοντοσ 

απζναντι ςτθν Ελλθνικι Ιςτορία και ςτον Ιδρυτι μασ, τον κείο μου, Σταφρο Νιάρχο. 

Ένα μεγάλο, πολφ μεγάλο ευχαριςτϊ, ςτον Μιχαιλ Μπρεάλ, Γάλλοσ, γεννθμζνοσ ςτθν Βαυαρία, 

φιλζλλθνασ, πραγματικόσΕυρωπαίοσ, (μασ λείπουν ςιμερα τζτοιοι Ευρωπαίοι), ςτον οποίο όλοι μασ 

χρωςτάμε πολλά και για τθν ιδζα του να γίνει ο Μαρακϊνιοσ άκλθμα των Ολυμπιακϊν αγϊνων, αλλά και 

βζβαια για το ίδιο το Κφπελλο. Οί διοσ δεν μπόρεςε το 1896 να παρευρεκεί ςτθν απονομι ςτθν Ακινα, 

αλλά ςιμερα τον εκπροςωποφν επάξια μζλθ τθσ οικογενείασ του, και ειδικότερα θ εγγονι του και θ 

διςζγγονθ του με τον ςφηυγό τθσ, και τουσ ευχαριςτοφμε κερμά που βρίςκονται μαηί μασ. 

Τισ δφςκολεσ μζρεσ που περνά θ χϊρα μασ, πρζπει όλοι οι Έλλθνεσ να μιμθκοφν το ςκζνοσ, τθν 

αντοχι, και τθν αποφαςιςτικότθτα που ζκαναν τον Σπφρο Λοφθ να βγει πρϊτοσ, όχι για να «γίνουμε 

Λοφθδεσ» κατά τασ νεοτζρασ γραφάσ, αλλά για να δουλζψουμε ςκλθρά, με ικοσ και φιλότιμο, όχι για να 

κατακτιςουμε άλλο κφπελλο, αλλά για να ςτακοφμε και πάλι ςτα πόδια μασ με τθν περθφάνια που μασ 

αρμόηει. Να δουλζψουμε για τθ ςωτθρία τθσ πατρίδασ μασ, με ςεβαςμό προσ τθν ιςτορία μασ, για να 

γίνουμε ξανά άξιοι απόγονοι αυτϊν που δθμιοφργθςαν τα ανεπανάλθπτα ζργα ςτθν ανκρϊπινθιςτορία, 

και που ςτεγάηονται ςε αυτό το μοναδικό για το κθςαυρό του, μουςείο. Να φτάςουμε ςτο ςθμείο να 

ποφμε και εμείσ «νενικικαμεν»! 

Ευχαριςτοφμε το Μουςείο Ακροπόλεωσ, κακϊσ και τον Πρόεδρο και Κακθγθτι κφριο Παντερμαλι 

για μια υπζροχθςυνεργαςία με κοινό ςκοπό να βρεκεί ο καλφτεροσ δυνατόσ τρόποσ, ϊςτε να γίνει 

πραγματικότθτα θ επικυμία μασ να μοιραςτοφμε το κφπελλο με το ευρφκοινό. Όπωσ διάβαςα ςε μια 

πρόςφατθδιλωςθ του κου Παντερμαλι, το κφπελλο του Σπφρου Λοφθ ςυμπορεφεται με τισ άλλεσ 



ανεκτίμθτεσδθμιουργίεσ που εκτίκενται ςτο Μουςείο Ακροπόλεωσ και οι οποίεσ δθμιουργίεσ κα πρζπει 

πάντα να μασ εμπνζουν για να ξαναβροφμε τον πραγματικό μασ εαυτό για να μποροφμε να 

αντιμετωπίςουμε τον πραγματικό Μαρακϊνιο που λζγεται ‘ηωι’. 

Τζλοσ, το Κζντρο Πολιτιςμοφ Ίδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ, του οποίου θ καταςκευι ξεκινάει πολφ 

ςφντομα κα είναι και ο τελικόσ προοριςμόσ του κυπζλλου, ςυνεχίηοντασ τον κρίκο που ςυνδζει τισ 

επιτυχίεσ του Ελλθνικοφ γζνουσ, από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. 

Σασ ευχαριςτοφμε. 


