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Βραβεία µε δωρεά «Σταύρος Νιάρχος»
Του ανταποκριτή µας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Απονεµήθηκαν το βράδυ της Τρίτης
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε ειδική εκδήλωση στο
Μουσείο Μπενάκη τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008 και εγκαινιάστηκε
παράλληλα στον ίδιο χώρο, η έκθεση
των έργων που πήραν µέρος στο διαγωνισµό.
Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
ήταν για ακόµη µία χρονιά ο επίσηµος δωρητής των βραβείων, αλλά και
της έκθεσης των συµµετεχόντων έργων, η οποία θα διαρκέσει από τις 15
Απριλίου έως τις 7 Ιουνίου 2009.
Τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής απονέµονται κάθε 5 χρόνια, µε σκοπό
την προβολή πρωτότυπων έργων αρ-

αφορά την κατοικία, η δεύτερη τα
έργα µε εντολοδόχο φορείς του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και η τρίτη όλα τα άλλα έργα
που δεν εµπίπτουν στις δύο πρώτες
κατηγορίες.
Φέτος, στην πρώτη κατηγορία
βραβεύθηκε ο κ. Παντελής Νικολακόπουλος, για κατοικία στο Ψυχικό,
στη δεύτερη οι Πρόδροµος Νικηφορίδης - Μπερνάρ Κουόµο, Atelier R.
Castro, S. Denissof για την ανάπλαση
νέας παραλίας στη Θεσσαλονίκη και
την τρίτη κατηγορία το «Γραφείο
405» του κ. Αρι Ζαµπίκου και η συνεργάτης του Πουλχερία Τζόβα για
τη «The Breeder Gallery».
Τα βραβεία απονεµήθηκαν από
τον υπουργό Πολιτισµού, Αντώνη
Σαµαρά, ενώπιον πολυπληθούς κοινού που αποτελείτο από παλιούς, αλ-
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Πολυπληθές κοινό έδωσε το «παρών» στην απονοµή των Βραβείων
Αρχιτεκτονικής 2008 που δόθηκαν χάρη στο «Σταύρος Νιάρχος».
χιτεκτονικής που αναδεικνύουν την
καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα
και εναρµονίζονται µε τον περιβάλλοντα χώρο.
Τα συµµετέχοντα έργα διαγωνίζονται σε τρεις κατηγορίες: η πρώτη

λά και νεότερους αρχιτέκτονες.
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος», ο κ. Γεράσιµος Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι: «Η Αρχιτεκτονική,
είναι ένας από τους τοµείς, τους

οποίους το Ιδρυµα που δηµιούργησε
ο Σταύρος Νιάρχος, υποστηρίζει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».
«Φέτος -πρόσθεσε- έκλεισαν 10
χρόνια από την συνεργασία µας µε
το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής για την πραγµατοποίηση της έκθεσης της ‘Ελληνικής Αρχιτεκτονικής
του 20ού αιώνα’ σε συνεργασία µε
το ‘DAM’ στη Φραγκφούρτη, η οποία
υπήρξε η µεγαλύτερη έκθεση που
πραγµατοποιήθηκε, µε ανάλογο περιεχόµενο, εκτός της χώρας µας».
«Οπως γνωρίζετε, το Ιδρυµά µας
έχει χρηµατοδοτήσει την επισκευή
και τη συντήρηση σηµαντικών κτιρίων της νεότερης ελληνικής αρχιτεκτονικής, ενώ στις µέρες µας προετοιµάζει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, µια από τις πιο σηµαντικές επενδύσεις στην Γνώση και
τον Πολιτισµό: αναφέροµαι στις νέες
εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
αλλά και τους χώρους πρασίνου που
θα τις συµπληρώνουν, στο ∆έλτα του
Φαλήρου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός του έργου τον οποίο έχει αναλάβει ο Renzo Piano, βρίσκεται σήµερα στη φάση της προµελέτης, ενώ
η κατασκευή και ο εξοπλισµός των
νέων εγκαταστάσεων, µαζί µε την
οριστική διαµόρφωση του πάρκου,
αναµένεται να ολοκληρωθεί το
2015», κατέληξε, δίνοντας συγχαρητήρια, σε όλους τους αρχιτέκτονες, οι
οποίοι, όπως είπε, «µετά από ατελείωτες ώρες δηµιουργικής δουλειάς,
µας χάρισαν τις προτάσεις που συγκροτούν τη σηµερινή έκθεση και οι
οποίοι, ανεξάρτητα από βραβεία και
διακρίσεις, αποδεικνύουν, µαζί µε
τους πελάτες τους, ότι µπορούν να
συµβάλλουν χρήσιµα στην δηµιουργική ανανέωση του πολλά προβληµατικού δοµηµένου περιβάλλοντος
της χώρας µας».

Σύντοµα χωρίς βίζα, λέει ο Αµερικανός πρέσβης
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
«Πρόθεσή µας είναι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγµατεύσεις
µέσα στο καλοκαίρι, ώστε οι Ελληνες
που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ να µην
χρειάζονται θεώρησης διαβατηρίου»,
σηµείωσε χθες ο Αµερικανός πρέσβης
Ντάνιελ Σπέκχαρντ, απαντώντας σε
ερωτήσεις δηµοσιογράφων για το θέµα.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συναντήθηκε χθες στο υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης, µε τον αρµόδιο
υπουργό Σταύρο Καλαφάτη και συζήτησαν για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αναφορικά µε την
προσέλκυση διεθνών επενδύσεων,
καθώς και ζητήµατα που άπτονται
του τουρισµού, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και της συνεργασίας

στην αντιµετώπιση διεθνών προκλήσεων, όπως η λαθροµετανάστευση,
το οργανωµένο έγκληµα και το
trafficking.
«Η καλή συνεννόηση, η διάθεση
να αντιµετωπίσουµε από κοινού προβλήµατα αλλά και ‘στοιχήµατα’ ήταν
εµφανής. Συµφωνήσαµε να υπάρξει
ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας
για να µπορέσουµε στη νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται µε τις
νέες προκλήσεις, περιβαλλοντικές,
οικονοµικές, κοινωνικές, όπου υπάρχει δυνατότητα, να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να τις αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά», δήλωσε -µεταξύ άλλων- ο κ. Καλαφάτης.
Από την πλευρά του, ο Αµερικανός πρέσβης υπογράµµισε «τον ενθουσιασµό της νέας κυβέρνησης των
ΗΠΑ» για την ενίσχυση των σχέσεων

µε την Ελλάδα και την προώθηση
επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα. «Η
περιοχή και η Θεσσαλονίκη έχουν το
προνόµιο να συνιστούν πύλη προς τα
Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και η
Ελλάδα έχει το επιπλέον πλεονέκτηµα να µεταλαµπαδεύει στην ευρύτερη περιοχή και στον υπόλοιπο κόσµο
στοιχεία που έχουν σχέση µε τις νέες
τεχνολογίες και την καινοτοµία», τόνισε. Ο Υπουργός ενηµέρωσε τον κ.
Σπέκχαρντ για τις πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνονται «στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο» για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας.
Ο Αµερικανός πρέσβης συµφώνησε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές είναι
σηµαντικές για «να αποτελεί η περιοχή έναν ελκυστικό πόλο επενδύσεων», αλλά «και για την τουριστική
βιοµηχανία».

Για τις Αγιες Ηµέρες
του Πάσχα
ευχόµαστε
στους πελάτες
τους φίλους µας
και σε όλους τους Ελληνες

Χριστός Ανέστη

Χρόνια Πολλά
Μιχάλης • Keneth

PECHTER’S BREADS
Also, featuring a complete line
of Rockland Bakery Products
7 days a week delivery

Tel.: (718) 234-1600
Cell: (917) 440-9992
Fax: (718) 234-2525

Call for our special introductory
two-week bread FREE trial offer
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Κυριακή
19 Απριλίου
από τις 12 το µεσηµέρι
και όλη την ηµέρα

RESTAURANTS

Προσκαλούµε
όλους τους Ελληνες
σε ένα παραδοσιακό
ελληνικό Πάσχα
µε µαγειρίτσα, µαρουλοσαλάτα
µε άνηθο και κρεµµυδάκια φρέσκα
αρνάκι στο φούρνο
κουλουράκια, κόκκινα αβγά
και τσουρέκια

495 3rd Avenue
(µεταξύ 33rd & 34th Streets)

ΝΥ 10016

(212) 252-1972
25 Middle Neck Road
Great Neck, NY 11021

(516) 305-4958
και

905 1st Avenue
(corner of 51st Street)
New York, NY 10022

(212) 888-4060
www.ethosrestaurants.com
Για κρατήσεις
τηλεφωνήστε εγκαίρως

Το Μεγάλο Σάββατο
µετά την εκκλησία
ελάτε να γιορτάσουµε
µαζί την Ανάσταση
Θα σερβιριστεί µαγειρίτσα
και ό,τι άλλο απαιτεί η παράδοση

Get informed
www.thenationalherald.com

