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Το ΚΠΙΣΝ
στην Ελλάδα
και τον Κόσμο

62η έκθεση τροφίμων Fancy Food Show στο Javits Center (από σελίδα 17)
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Πίσω Από Tις Λέξεις Mας

Τροφή για το πνεύμα και το σώμα
Αυτήν την τροφή του πνεύματος
και της ψυχής έρχεται να μας δώσει
το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την
ολοκλήρωση και την παράδοση στο
Ελληνικό Δημόσιο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Η συγκεκριμένη δωρεά στον ελληνικό λαό είναι ισάξια των δωρεών
που έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι
μεγάλοι ευεργέτες του Εθνους και
η προσφορά του θα μνημονεύεται
εσαεί. Η πνευματική καλλιέργεια
του ανθρώπου είναι μια καλλιέργεια
υψίστης σημασίας γιατί με αυτήν ο
άνθρωπος ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ζώα της φύσης και ταυτοχρόνως «ανεβαίνει» προς την θέαση
του Θεού.
Από την άλλη και η τροφή του
σώματος επίσης είναι ιερή γιατί το

σώμα περικλείει το πνεύμα και την
ψυχή και η μακροημέρευσή τους
είναι αλληλένδετη.
Η καλή και ποιοτική διατροφή
του ανθρώπου επίσης τον κάνει να
ξεχωρίζει από τα ζώα γιατί και σε
αυτήν τη διαδικασία της ζωής γίνεται
επιλεκτικός και απαιτητικός με στόχο
να προσλαμβάνει τις καλύτερες τροφές για μια πιο υγιεινή ζωή.
Αυτός είναι και ο στόχος της έκθεσης «Funcy Food Show», να προτείνει την καλύτερη διατροφική αλυσίδα για τον άνθρωπο και γι’ αυτό
άλλωστε είναι μια τόσο γνωστή και
καταξιωμένη έκθεση. Ολα για τον
άνθρωπο λοιπόν και τα πνευματικά
και τα υλικά αγαθά. n
Γιώργος Ψιάχος

Διεθώς αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας
Το όνομα του Ιταλού αρχιτέκτονα
Renzo Piano έχει καταστεί συνώνυμο
της υψηλής αρχιτεκτονικής τα τελευταία 40 χρόνια, αφότου ο Piano
αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, το 1964, και επιδόθηκε στο
σχεδιασμό των πρωτοποριακών έργων του, σε παγκόσμια κλίμακα.
Το πρώτο έργο μεγάλου βεληνεκούς που κλήθηκε να σχεδιάσει ο
Piano, επιβάλλοντας το προσωπικό
του στίγμα και θέτοντας τις βάσεις
για τη μετέπειτα ιλιγγιώδη καλλιτεχνική του εξέλιξη, υπήρξε το Centre Georges Pompidou (1977), στο
Παρίσι, το οποίο εκπονήθηκε σε
συνεργασία με τον Richard Rogers.
Το 1981, ο Piano εγκαινίασε το
«Εργαστήριο Κατασκευών» του (Renzo Piano Building Workshop - RPBW),
με έδρα τη Γένοβα, το Παρίσι και τη
Νέα Υόρκη, και με προσωπικό που
υπερβαίνει τους 100 ειδικούς σε θέματα αρχιτεκτονικής και μηχανολογίας. Εκτοτε, το RPBW έχει αποτελέσει το όχημα για την ανάπτυξη
ορισμένων εκ των πλέον αναγνωρίσιμων και σημαντικών έργων του
Piano, όπως είναι:
Ο Τερματικός Σταθμός του Διεθνούς Αεροδρομίου Kansai (1994),
στην Οσάκα.
Το λουσμένο στο φως Μουσείο
του Ιδρύματος Beyeler (1997), στη
Βασιλεία της Ελβετίας.
Το Πολιτιστικό Κέντρο Jean-Marie
Tjibaou (1998), στη Νέα Καληδονία.
Η αναβίωση της εγκαταλειμμένης
και παρωχημένου σχεδιασμού πλατείας Potsdamer Platz (2000), στο
Βερολίνο
Η βιομηχανικού σχεδιασμού γυά-

από την

ΠηνελοΠη Χαρισιαδη

Οι καιροί που ζούμε
Πνιγμένοι μέσα σε μηχανήματα
χαμένοι μέσα στης τεχνολογίας
τα ατέλειωτα προγράμματα
Ο νους μας ψάχνει απάντηση να βρει.
Οι γύρω αόρατοι, ανύπαρκτοι
Ο κόσμος όλος,
οι καιροί σε ένα κουτί
μέσα στην μοναξιά, την σιωπή .
Οι φιλίες αλλιώτικες , ηλεκτρονικές,
λίγα λόγια, κοφτές οι λέξεις
το βλέμμα χάνει πια την συνήθεια
να κοιτάζει στα μάτια να αναζητά
συναίσθημα, έκφραση καρδιά
Οι καιροί που ζούμε!
Πόλεμοι σε όλη την γη.
Αμέτρητοι οι άστεγοι
στατιστικές οι αδικημένοι
μετανάστες, οι απελπισμένοι.
Ξέφραγη κατανάλωση
φτώχεια μηδενιστική.
Πλούτη ατέλειωτα, χλιδή
αδιαφορία, φανατισμοί
ανάκατα όλα μαζί.
Καιροί περίεργοι
όπου η τέχνη ξεστρατισμένη
μέσα στην αφαίρεση ψάχνει
το άγνωστο να βρει
κι η απλότητα
γίνεται τόσο, μα τόσο δύσκολη
τόσο σκληρή.
Καιροί αλλόκοτοι διεστραμμένοι,
παιδιά με όπλα φονικά
τραβάνε σκανδάλη σκοτώνουν, σκοτώνονται
στα αληθινά.

Ο διάσημος Ιταλός αρχιτέκτονας Renzo Piano σε μια από τις
επισκέψεις του στο εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ δίνει οδηγίες για τη
συνέχιση του έργου.
λινη αίθουσα συναυλιών Niccol Paganini Auditorium (2001), στην Πάρμα.
Η αίθουσα συναυλιών Parco della
Musica Auditorium (2002), στη Ρώμη
Ο Piano συγκαταλέγεται ανάμεσα
στους κορυφαίους αρχιτέκτονες της
γενιάς του και έχει τιμηθεί με πολλά
βραβεία και διακρίσεις.

Το Φεβρουάριο του 2008 και
έπειτα από έναν κλειστό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε την ομόφωνη επιλογή του για τον αρχιτέκτονα του
έργου: το αρχιτεκτονικό γραφείο
Renzo
Piano
Building
Workshop(www.rpbw.com). n

Της Δήμητρας Καμαρινού, PhD

Καιροί που ζούμε!
Καυχιόμαστε για πρόοδο για αλλαγή,
πουλιόμαστε για δόξα, για χρήμα
Τιμή: δεν ξέρουμε πια
η λέξη τι σημαίνει
χαμένη είναι μες την αχλή.
Καιροί παράξενοι!
Να είναι άραγε η πορεία τους
μια μονάχα καμπή;
Περαστική;

Μεσογειακές και Οικουμενικές
Μεταμορφώσεις από το Ιδρυμα
Τ

ο φιλανθρωπικό έργο του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι οικουμενικής δυναμικής και πολυδιάστατο. Μια
σημαντική διάσταση είναι ότι
δεν περιορίζεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλά
διερευνά τον πυρήνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
ομάδες, κοινότητες ή κοινωνίες.
Εκεί επικεντρώνει την υποστήριξή
του, η οποία δεν είναι απλά υλικοοικονομική. Κεντρικός άξονας είναι η ανάπτυξη στρατηγικών, αποτελεσματικών ιδεών, δημιουργικών
πρωτοβουλιών, πρωτότυπων προσεγγίσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε διέξοδο, να συνενώσουν
δυνάμεις φορέων και οργανισμών
από την παγκόσμια κοινότητα και
να κτίσουν δομές επίλυσης. Το έργο
του είναι κατά περίπτωση χωροθετημένο αλλά η ματιά και η προοπτική είναι οικουμενικές. Ακρογωνιαίοι λίθοι είναι τόσο η ελληνική
παράδοση και η γλώσσα, όσο και η
σύγχρονη πρωτοπορία στην επιστήμη και την τέχνη.

Οι εκδηλώσεις
Ο πρότυπος χαρακτήρας του διαφαίνεται και στις εκδηλώσεις του
φετινού Ιουνίου. Συγκεκριμένα, το
Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με τίτλο
«Η Μεσόγειος σε κρίση. Αναζητώντας
οικουμενικές λύσεις σε κρίσιμα περιφερειακά και τοπικά ζητήματα»
(21-22/6/2016) θέτει το ζήτημα
της καλλιέργειας της ειρηνικής συνύπαρξης και της γόνιμης συνεργασίας των λαών της λεκάνης της Μεσογείου.
Eνα ανοιχτό κάλεσμα και μια
στρατηγική πρόταση σε άτομα και
φορείς να αποτρέψουν αυτό που
όλοι μας με τρόμο βλέπουμε να
εξελίσσεται. Είναι μια συνεδριακή
ουτοπία ή έχει ρεαλισμό;
Παρότι σήμερα είναι ελάχιστοι
οι δρόμοι επικοινωνίας του Βορρά
με το Νότο της Μεσογείου, της Ανατολής με τη Δύση, στον αρχαίο κό-

σμο ήταν άλλη η πραγματικότητα.

Η Μεσόγειος που ενώνει
Η Μεσόγειος ένωνε τους λαούς
της ακτογραμμής της ήδη από την
Εποχή του Χαλκού. Πολυσύχναστοι
θαλάσσιοι δρόμοι οδηγούσαν από
τον Ελλαδικό χώρο στην Αίγυπτο
και από εκεί στη Συροπαλαιστίνη
και την Κύπρο. Τα ανασκαμμένα
ναυάγια αποδεικνύουν τη διαπολιτισμικότητα του φορτίου των πλοίων
και του πληρώματος. Για παράδειγμα, στο πλοίο που ναυάγησε στο
Ulu Burun (14ος αι. π.Χ.) και μετέφερε μεταξύ άλλων κυπριακό χαλκό,
χαναανίτικους και μυκηναϊκούς αμφορείς, ένα σκαραβαίο της Νεφερτίτης και αιγυπτιακά αγαλματίδια
επέβαιναν τρεις επιφανείς οπλισμένοι Μυκηναίοι, ενώ τα χρησιμοποιημένα λυχνάρια του πληρώματος
είναι συροπαλαιστινιακά. Στην
Οδύσσεια Φοίνικας ορίζει τον Οδυσσέα κυβερνήτη για να μεταφέρει
το εμπόρευμα πλοίου από τη Φοινίκη στη Λιβύη μέσω Κρήτης (ξ288300).
Η πρόταση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δεν έχει μόνο ρεαλισμό,
έχει και όραμα. Χωρίς να λείπουν
οι πειρατικές επιδρομές και οι επιθέσεις ήταν αυτές οι σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας που τροφοδότησαν την εξέλιξη όλων των
πολιτισμών της Μεσογείου. Τα πλοία
μετέφεραν τεχνογνωσία και ιδέες:
από τη γεωμετρία και τη μνημειακή
αρχιτεκτονική της Αιγύπτου, στο
αλφάβητο από τη Φοινίκη και την
τεχνολογία του Χαλκού της Κύπρου.
Η Μεσόγειος μας ενώνει και γονιμοποιεί πολιτισμό. Στις παραδόσεις
των λαών, στις άδολες εκφράσεις
της ψυχής τους, όπως η μουσική,
διατηρούνται αιώνες τώρα ιστορικές
αλληλεπιδράσεις.
Κάτω από πολυπολιτισμικούς μουσικούς ήχους διοργανώνονται οι
«Μεταμορφώσεις» (23-26/6/2016)
στο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
στο Φάληρο. Το Iδρυμα επιλέγει
ελληνικής προέλευσης λέξεις που
χρησιμοποιούνται διεθνώς, για να
χαρακτηρίσει τις πρωτοβουλίες του.
Οι ρίζες και η οικουμενικότητα μαζί:
Metamorphoses, philanthropy, cosmopolitan. Οι μεγάλοι αρχιτέκτονες,

υποτάσσουν τη λειτουργικότητα
στην τρισδιάστατη οπτικοποίηση
ιδεών. Στην ιστοσελίδα παρουσίασης
του ΚΠΙΣΝ ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano δεν τις αναφέρει.

Τέσσερα στοιχεία
Κατά την ανάγνωσή μου ο χώρος
έχει μεταμορφωθεί με βάση τα δομικά στοιχεία της ουσίας του κόσμου
(Προσωκρατικοί) και της ψυχής (Ιπποκράτης, Περί εβδομάδων, 10)
κατά την αρχαία ελληνική σκέψη
ενσωματωμένα σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές επιλογές.
Γη. 170 στρέμματα φυτεμένα με
62.000 φυτά ζωγραφίζουν την ποικιλότητα και την ομορφιά της ελληνικής φύσης. Στις αλέες με τις

ελιές και στα παρτέρια με τις ανθισμένες λεβάντες ευτυχούν η όραση
και η όσφρηση της ψυχής.
Yδωρ. Oπως σημειώνει ο Renzo
Piano, παρότι γειτνιάζει, ο χώρος
δεν είχε οπτική επαφή με τη θάλασσα και για να την εξασφαλίσει
δημιούργησε έναν τεχνητό λόφο.
Επιπλέον, αυτό έφερε το στοιχείο

του νερού μέσα σε επίμηκες κανάλι
αντιπαραβάλλοντας την ηρακλήτεια
ρευστότητα με τη δομική γεωμετρία
των κτιρίων.
Πυρ. Το φως του ελληνικού ήλιου
δεσμευμένο στα φωτοβολταϊκά κύτταρα στο μεγάλο στέγαστρο εξαΣυνέχεια στη σελίδα 4

Ι ΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛ ΟΓΟ Σ
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M.D.

Board Certified in Internal Medicine
•K α ρ δ ι α κ έ ς
π α θ ή σ ε ι ς
• Περιστατικά διαβήτη • Υπέρταση
• Χοληστερίνη • Πνευμονικές παθήσεις
• Κυκλοφορικό και Πεπτικό σύστημα
•Γ ε ν ι κ έ ς και Ε ι δ ι κ έ ς εξετάσεις
•Κ α ρ δ ι ο γ ρ α φ ή μ α τ α
•Α ν α λ ύ σ ε ι ς Αίματος και Ούρων
•Ε μ β ό λ ι α Γρίπης και Πνευμονίας

ab

Σ

τη σκέψη, πώς μπορεί στο εισαγωγικό σημείωμα αυτού
του τεύχους του «Περιοδικού»
να συνδυαστούν ο εορτασμός για
την ολοκλήρωση ενός Πολιτιστικού
Κέντρου όπως είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και της διεθνούς έκθεσης τροφίμων
«Funcy Food Show» της Νέας Υόρκης, μου ήρθε στο μυαλό η ευαγγελική ρήση «Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος
Θεού» [Ματθ. δ’4], η οποία εκφράζει
ακριβώς όλα όσα έχει ανάγκη για
να ζήσει ο άνθρωπος. Και τον άρτο
και την τροφή για τη διατήρηση
της σαρκικής του υπόστασης, αλλά
πιο πολύ απ’ όλα την τροφή του
πνεύματος και της ψυχής.
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Μέγας Ευεργέτης - μπορεί κάλλιστα να τιμηθεί
με αυτόν τον τίτλο - Σταύρος
Σ. Νιάρχος γεννήθηκε στις 3
Ιουλίου του 1909 στην Αθήνα.
Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1929
άρχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση αλευρόμυλων.

Εχοντας διαθέσει
ένα σημαντικό
μέρος της
περιουσίας του
για την δημιουργία
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Συνέχεια από τη σελίδα 3
σφαλίζει την ηλεκτροδότηση επιδεικνύοντας σεβασμό στον πλανήτη.
Οι γυάλινοι τοίχοι της Βιβλιοθήκης
προσδίδουν διαφάνεια και θέα 360ο.
Συνδέεται έτσι η ζωή στο χώρο με
τον ήλιο και τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, σύνδεση υπαρκτή
στη σκέψη του αρχαίου κόσμου.
Αήρ. Ετυμολογικά το πνεύμα και
η έμπνευση εμπεριέχουν πνοές. Η
αύρα του Σαρωνικού και οι μυροβόλες πνοές των ανθέων ευφραίνουν
την ψυχή σε ένα χώρο όπου η πνευματικότητα εμπεδώνεται στις ποιότητες της ελληνικής φύσης.
Πράγματι το κτιριακό συγκρότημα προορίζεται να φιλοξενήσει
την Εθνική Βιβλιοθήκη και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η κάτοψη του
κεντρικού κτιρίου ορίζεται από τετράγωνα που εφάπτονται σε κάθε
μία από τις πλευρές ενός κεντρικού
τετραγώνου, αναφορά στην Πυθαγόρεια Γεωμετρία.
Οι διαδρομές μέσα στον κήπο
έχουν δύο μορφές. Διασταυρούμενες
παράλληλες οριζόντιες και κάθετες
παραπέμπουν στον κάναβο του Ιπποδάμειου συστήματος σχεδιασμού
των αρχαίων πόλεων. Δίπλα στο
κτιριακό συγκρότημα με τις αυστηρές γεωμετρικές φόρμες ένας ελεύθερα αναπτυσσόμενος ελικοειδής
διάδρομος μου φέρνει στο νου ότι
η εξέλιξη (εκ+ελίσσομαι) ξεκινάει
από μια πυρηνική αφετηρία (εκ-)

και δεν κινείται ευθύγραμμα. Ελίσσεται παρακάμπτοντας, υπερπηδώντας, χαράζοντας με ευελιξία το δρόμο
της προόδου (προ+οδός). Το δρόμο
προς τα εμπρός.
Ο χώρος και οι εκδηλώσεις υλοποιούν μια πρόταση, που ακουμπάει
μεν στα ποιοτικά θεμέλια της ιστορίας, πλαταίνει όμως και ανοίγεται
πολυπολιτισμικά στο σύγχρονο πνεύΟι διαδρομές μέσα στον κήπο του
ΚΠΙΣΝ έχουν δύο μορφές.
Διασταυρούμενες παράλληλες
οριζόντιες και κάθετες παραπέμπουν
στον κάναβο του Ιπποδάμειου
συστήματος σχεδιασμού
των αρχαίων πόλεων

μα και σε ποικίλες εκφράσεις τέχνης
στοχεύοντας στην εξερεύνηση και
τις αλληλεπιδράσεις που μας μεταμορφώνουν.

Οι διοργανωτές
Εντυπωσιακά τα ονόματα των
διοργανωτών αποδεικνύουν τόσο
την ποιότητα των επιλογών των στελεχών του Ιδρύματος, όσο και πόσο
τιμούν τη γενέτειρα. Η Laurie Anderson, προσκεκλημένη καλλιτεχνική διευθύντρια, πρωτοποριακή και
πολύμορφη δημιουργός, στο αγαπημένο μου CD «Strange angels»
έχει δώσει μια ενδιαφέρουσα άποψη

για τη σχέση ιστορίας και προόδου.
«Η ιστορία είναι ένας άγγελος που
τον σπρώχνει ούριος άνεμος προς
το μέλλον. Η ιστορία είναι ένας σωρός από ερείπια κι ο άγγελος θέλει
να γυρίσει πίσω για να φτιάξει τα
πράγματα. Να επιδιορθώσει ό,τι έχει
σπάσει. Αλλά υπάρχει ένας ορμητικός άνεμος από τον παράδεισο που
διαρκώς σπρώχνει τον άγγελο από
πίσω προς το μέλλον. Κι αυτός ο
άνεμος λέγεται πρόοδος».
Πίσω από το όλο έργο διαβάζω
την επιθυμία του κ. Ανδρέα Δρακόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του
Ιδρύματος, να φέρει αυτόν τον ούριο
άνεμο μεταμόρφωσης στην Ελλάδα,
ώστε να ξεκινήσουν επιτέλους τα
πλοία. n
Η Δρ. Δήμητρα Καμαρινού
είναι αρχαιολόγος - φιλόλογος
με μεταπτυχιακές σπουδές στα
Πανεπιστήμια Wurzburg και
Bochum της Γερμανίας και μεταδιδακτορικό στη Βρετανική
Σχολή Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ
Επιστημών της Αγωγής. Εχει
πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο και έχει τιμηθεί
με το βραβείο της Ακαδημίας
Αθηνών.
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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 Πολεμικό Ναυτικό
κατά τη διάρκεια του Β’ 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 τον 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.

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία
Το 1956, ο Νιάρχος αποφάσισε
να ιδρύσει και να λειτουργήσει τα
Ελληνικά Ναυπηγεία, την πρώτη
ιδιωτική επένδυση τέτοιας μορφής

του Ιδρύματος

ειδικούς, κόστιζε πάνω από ένα 1
δισεκατομμύριο δολάρια.

Στη λίστα του «Fortune»
Ο Νιάρχος βρισκόταν στην κορυφή
και συμπεριλαμβανόταν στη λίστα
με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού «Fortune». Στις
αρχές της δεκαετίας του '90 αποσύρθηκε στο ησυχαστήριό του στο Σεν
Μόριτζ, όπου πέθανε στις 16 Απριλίου
1996, χτυπημένος από μια σπάνια
αρρώστια, που του είχε παραλύσει
το ανοσοποιητικό του σύστημα.

Πριν την παγκοσμιοποίηση

που φέρει
το όνομά του,
ο Σταύρος Νιάρχος
κληροδότησε στην
ανθρωπότητα μια
υπόσχεση για
διαρκή προσπάθεια
βελτίωσης
της ζωής όλων.

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.
Μετά την κρίση του 1973, ο
Νιάρχος πούλησε κάποιες από τις

ναυτιλιακές επιχειρήσεις του και
επεκτάθηκε στο εμπόριο διαμαντιών
και τα χρηματοοικονομικά, φθάνοντας να κατέχει το 2% της μεγαλύτερης τράπεζας του κόσμου, της
Citibank. Επένδυσε, επίσης, στα
άλογα κούρσας με εκτροφεία στη
Γαλλία και τις ΗΠΑ.
Συνέχιζε να εμπλουτίζει τη συλλογή έργων τέχνης του με έργα των
Βαν Γκογκ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο και
Ρούμπενς.
Η αυτοπροσωπογραφία του Πι-

κάσο τού κόστισε 47.850.000 δολάρια το 1989.
Οι θαλαμηγοί του («Κρεολή»,
«Ατλαντίς 1 και 2») ήταν πλωτά
μουσεία. Μοναδικοί πίνακες υπήρχαν στο σπίτι του Παρισιού (κτίσμα
του 18ου αιώνα στην αριστερή όχθη
του Σηκουάνα), στο σαλέ του Σεν
Μόριτζ, στη βίλα του στη Γαλλική
Ριβιέρα, στο ρετιρέ του στο Κλάριτζ
του Λονδίνου και φυσικά στη Σπετσοπούλα.
Η συλλογή του, σύμφωνα με τους

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 τον θάνατό του,
τον Απρίλιο του 1996.
Ο Σταύρος Νιάρχος αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πιο καινοτόμους και επιτυχημένους επιχειρηματίες του 20ού αιώνα.

Το Ιδρυμα
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 Ιδρυμα 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. Εχοντας διαθέσει ένα σημαντικό μέρος
της περιουσίας του για τη δημιουργία
του Ιδρύματος, ο Σταύρος Νιάρχος
κληροδότησε στην ανθρωπότητα μια
υπόσχεση για διαρκή προσπάθεια
βελτίωσης της ζωής όλων. n
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Το όραμα του Σταύρου Νιάρχου και του Ιδρύματος που φέρει το όνομά του

Παιδεία και πολιτισμός η ραχοκοκαλιά
κάθε προηγμένης κοινωνίας
Ε

χουν απομείνει πλέον οι
τελευταίες λεπτομέρειες
ώστε να παραδοθεί το Κέντρο
Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο
και κατ’ επέκταση στους Ελληνες πολίτες. Αυτό το σπουδαίο έργο είναι το αποτέλεσμα
του οράματος του αείμνηστου
Σταύρου Νιάρχου και του Ιδρύματος που ιδρύθηκε μετά τον
θάνατό του. Ποιο είναι όμως
ακριβώς αυτό που οραματίστηκε ο Σταύρος Νιάρχος και
έκανε πραγματικότητα το Ιδρυμα που φέρει το όνομά του;

Η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε προηγμένης κοινωνίας και σε αυτούς
τους τομείς ήθελε να προσφέρει ο
αείμνηστος Σταύρος Νιάρχος.
Ετσι το 2006, το Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος ανακοίνωσε τα σχέδιά του
για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
(ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή
(ΕΛΣ), καθώς και τη δημιουργία
του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 210.000 m².

Ωθηση προς τα εμπρός
Χρηματοδοτώντας το ΚΠΙΣΝ, το
όραμα του Ιδρύματος είναι να προσφέρει στη χώρα και την πόλη νέες
θεσμικές βάσεις, απαραίτητα στοιχεία για να κινηθεί προς τα εμπρός,
καθώς και ένα πλαίσιο για το μέλλον.
Παιδεία, πολιτισμός και βιωσιμότητα,
τα τρία κύρια στοιχεία του ΚΠΙΣΝ,
είναι βασικές προϋποθέσεις για την
ενίσχυση της δυναμικής προοπτικής
της πόλης και των ανθρώπων της
και για την ενσωμάτωσή τους στον
εικοστό πρώτο αιώνα και σε ένα
παγκόσμιο πλαίσιο.
Το μέγεθος, τόσο του έργου, όσο

και των ονείρων και των προσδοκιών
του Ιδρύματος, απαιτούσε την επίδραση και τη δημιουργική παρουσία
ενός οραματιστή αρχιτέκτονα. Τον
Φεβρουάριο του 2008, μετά από
ένα κλειστό διεθνή αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος επέλεξε ομόφωνα το
αρχιτεκτονικό εργαστήρι (Renzo Piano Building Workshop) του Renzo
Piano. Επιλέγοντας τον διακεκριμένο
αρχιτέκτονα Renzo Piano, το Ιδρυμα
διάλεξε έναν από τους κορυφαίους
αρχιτέκτονες παγκοσμίως, ο οποίος
διαθέτει όραμα και πνευματική περιέργεια, καθώς και ιστορική και
γεωγραφική αντίληψη της θέσης
του έργου και της σημασίας του.

Τοποθεσία και κόστος
Η τοποθεσία του έργου βρίσκεται
4,5 χλμ. νότια από το κέντρο της
Αθήνας, στο Δέλτα Φαλήρου, και
το ΚΠΙΣΝ σχεδιάζεται ως πολυλειτουργικός χώρος παιδείας, πολιτισμού και διασκέδασης. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι
596 εκατομμύρια ευρώ (831 εκατομμύρια δολάρια), ποσό που συμ-

περιλαμβάνει δύο δωρεές αξίας 5
εκατομμυρίων ευρώ (6 εκατομμυρίων δολαρίων) έκαστη, προς την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και
την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη
μετάβαση στα νέα τους κτίρια.
Με την ολοκλήρωση του ΚΠΙΣΝ,
η πλήρης διαχείριση και ο πλήρης
έλεγχός του θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Το ΚΠΙΣΝ αποτέλεσε την πρώτη
σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα
αυτού του είδους στην Ελλάδα και
εκ των σημαντικότερων πολιτιστικών
και εκπαιδευτικών έργων που έχουν
υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Ως ένα
από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά
έργα στην πρόσφατη ιστορία του
τόπου, το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος έχει ωφελήσει την
ελληνική οικονομία, αφού δημιούργησε θέσεις εργασίας και ενίσχυσε
την εισροή κεφαλαίων, σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.

Το 1998
Η ιδέα για το ΚΠΙΣΝ άρχισε να
διαμορφώνεται το 1998, με την απόφαση του Ιδρύματος να χρηματο-

δοτήσει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Το σχέδιο
ήταν συνεπές με την εκτεταμένη
και συνεχή υποστήριξη πολλαπλών
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών παγκοσμίως, εκ μέρους του Ιδρύματος.
Η αρχική ιδέα ήταν να μην περιοριστεί το έργο στη συγχώνευση
των συλλογών της Βιβλιοθήκης, αλλά
να γίνει εκτεταμένη αναβάθμιση
των εγκαταστάσεών της και, κατά
συνέπεια να αναδειχθεί η παρουσία
της ως πραγματική εθνική βιβλιοθήκη. Το όραμα για τη νέα Εθνική
Βιβλιοθήκη ήταν όραμα για ένα δημόσιο θεσμό που θα παρέχει πρόσβαση στον κόσμο της γνώσης και
της πληροφορίας σε κοινό όλων των
ηλικιών, θα προσφέρει ένα ευρύ
φάσμα ερευνητικών και ενημερωτικών πηγών και θα συνδέεται με
άλλες ελληνικές αλλά και εθνικές
βιβλιοθήκες. Η πρόταση παρουσιάστηκε στην ελληνική κυβέρνηση, η
οποία εξέφρασε την υποστήριξή
της.
Παράλληλα και ανεξάρτητα από
την παραπάνω πρωτοβουλία, το
Ιδρυμα εξέταζε πρόταση ενίσχυσης

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ),
έναν οργανισμό που έχρηζε επίσης
μεγάλης φυσικής και ως εκ τούτου
οργανωτικής αναβάθμισης. Από τα
δύο αυτά σχέδια αναδείχθηκε μία
συναρπαστική προοπτική, η οποία
αποτελούσε την ιδανική σύνθεση
της αποστολής και της δέσμευσης
του Ιδρύματος στην Ελλάδα, με μακροχρόνιες αναμορφωτικές προοπτικές. Το σχέδιο οραματίστηκε τη συνύπαρξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και ενός εκπαιδευτικού και
πολιτιστικού πάρκου σε έναν ενιαίο
χώρο, δωρίζοντας στην χώρα ένα
πολύ σημαντικό αστικό, πολιτιστικό,
εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό
τοπόσημο, διεθνούς εμβέλειας. Το
2006, δέκα χρόνια μετά την έναρξη
της κοινωφελούς του δράσης, το
Ιδρυμα ανακοίνωσε την πρόθεσή
του να προχωρήσει στη μεγαλύτερη
δωρεά στην ιστορία του, το Κέντρο
Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ
του πρώην υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Εργων και του Δήμου Καλλιθέας,
συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί
το έργο στον χώρο του παλαιού Ιπποδρόμου. Από τη συνολική έκταση
του οικοπέδου (240.000 m²),
210.000 m² ορίστηκαν για το Κέντρο
Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και την Εσπλανάδα και τα υπόλοιπα
30.000 m² για τη δημιουργία δημοτικού αθλητικού πάρκου για τον
Δήμο Καλλιθέας. Το 2007, μετά την
εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών,
οι οποίες κατέδειξαν τη βιωσιμότητα
του έργου, το Ιδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψαν Μνημόνιο
Συνεργασίας, και το Μάρτιο του
2009, το Ιδρυμα υπέγραψε σύμβαση
με το Ελληνικό Δημόσιο για την
κατασκευή του ΚΠΣΙΝ, η οποία,
τέσσερις μήνες αργότερα, κυρώθηκε
με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων.
Η Σύμβαση ορίζει, μεταξύ άλλων,
ότι το Ιδρυμα αναλαμβάνει το συνολικό κόστος κατασκευής του
ΚΠΙΣΝ και την παράδοσή του στο
Ελληνικό Δημόσιο μετά από την
ολοκλήρωσή του. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο
και λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, με σκοπό
τη χρήση και απόλαυση του έργου
από τον Ελληνα πολίτη. n

20 χρόνια προσφοράς
Τη χρονιά που διανύουμε το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συμπληρώνει 20 χρόνια κοινωφελούς δράσης. Από την έναρξη της
λειτουργίας του, το 1996, έως σήμερα, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά
1,5 δισ. ευρώ (1,8 δισ. δολ.), μέσω 3.454 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον Κόσμο.
Τον Ιούνιο του 2015, το Ιδρυμα ανακοίνωσε μία νέα πρωτοβουλία,
ύψους 100 εκατ. ευρώ (112 εκατ. δολ.), επιπλέον των τακτικών του
δωρεών, ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδεινούμενης
κρίσης στην Ελλάδα, παρέχοντας άμεση υποστήριξη στα πιο ευάλωτα
μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Η νέα πρωτοβουλία ακολουθεί τις δύο
προηγούμενες πρωτοβουλίες του 2012 και 2013, ύψους 100 εκατ.
ευρώ (130 εκατ. δολ.) η κάθε μία. Η πρωτοβουλία του 2012, η οποία
έχει πλέον ολοκληρωθεί, αποσκοπούσε, επίσης, στην άμεση ανακούφιση
από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ενώ η
πρωτοβουλία του 2013 έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού
ποσοστού ανεργίας των νέων, σκοπεύοντας στη δημιουργία καλύτερων
προοπτικών εργασίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά. n
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Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τα οφέλη του για τον άνθρωπο

Ανάσα ζωής για τους Αθηναίους

Ο συνολικός
προϋπολογισμός του
έργου κατασκευής

Σ

υνδεδεμένο εννοιολογικά,
λειτουργικά και τοπογραφικά με τη Λυρική Σκηνή και
την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα αποτελέσει ένα ζωντανό και ζωτικό
πνεύμονα πρασίνου, μια ανάσα
ζωής για την Αθήνα και μια
σημαντική προσθήκη σε μια
πόλη με τους λιγότερους κατά
κεφαλήν χώρους πρασίνου
στην Ευρώπη. Λειτουργώντας
ως ανάπαυλα από το τσιμέντο
της πρωτεύουσας, το Πάρκο
θα προσφέρει στο κοινό ευκαιρίες για μάθηση, καθώς και
για αναψυχή, ξεκούραση και
νέες εμπειρίες.
Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος επιφυλάσσει στους επισκέπτες πολλές
εκπλήξεις. Ενα καταπράσινο τοπίο
από κήπους με μια μεγάλη ποικιλία
από δέντρα, φυτά, σιντριβάνια, αλέες,
μονοπάτια, παιδικές χαρές και ανοιχτούς χώρους καθιστά την κάθε επίσκεψη μοναδική. Οσοι φτάνουν στο
Πάρκο από τους δρόμους της Καλλιθέας, στη βόρεια πλευρά, συναντούν
τους ήχους και την κίνηση των συντριβανιών. Οι επισκέπτες μπορούν
να ξαποστάσουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή να εξερευνήσουν
τον παρακείμενο κυκλικό λαβύρινθο.
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να
παίξουν στις σχεδιαστικά προηγμένες
παιδικές χαρές που θα διαμορφωθούν
στον χώρο. Το Πάρκο είναι ιδανικό
για τους μικρούς φίλους της πρωτεύουσας που ανενόχλητοι θα μπορούν να παίζουν στους χώρους του,
αλλά και για όλους τους πολίτες που
θα μπορούν να απολαμβάνουν τον
περίπατό τους, να γυμνάζονται ή να
συμμετέχουν σε συναυλίες, εκθέσεις
και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στους
χώρους του.

Ενδιαφέρουσες εναλλαγές
Οι αλέες που οδηγούν στο εσωτερικό του Πάρκου πλαισιώνονται
από ψηλά πεύκα και ελιές, ενώ, ανάμεσά τους, διάσπαρτα, μικρότερα
δέντρα, δημιουργούν εναλλαγές κλειστών και ανοικτών χώρων, φωτός

του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού
Πάρκου και της «Αγοράς», ανάμεσα
στη Βιβλιοθήκη και τη Λυρική Σκηνή. Τους επισκέπτες του υψηλότερου σημείου του Πάρκου περιμένει
ακόμα μία έκπληξη: το Αναγνωστήριο με τους γυάλινους τοίχους,
ένας χώρος 900 τ.μ. για όσους αναζητούν ένα ήσυχο μέρος για ανάγνωση και περισυλλογή ή για να
απολαύσουν τη θέα. Το Αναγνωστήριο αποτελεί λειτουργικά επέκταση της Αγοράς και θα χρησιμοποιείται επίσης ως χώρος διοργάνωσης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Το ενεργειακό στέγαστρο
Τα ελκυστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος δεν περιορίζονται στο έδαφος. Οι ενεργειακές ανάγκες του
κτιρίου θα καλύπτονται από ένα
μεταλλικό στέγαστρο 100 μ x 100
μ, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκά
πάνελ. Το στέγαστρο δεσπόζει 14
μέτρα πάνω από την κορυφή του
λόφου και εκτείνεται πέρα από την
περίμετρό του. Αποτελεί κατασκευαστικό και μηχανικό επίτευγμα,
στηρίζεται από 40 μεταλλικούς στύλους και η παρουσία του θα αποτελέσει συναρπαστική προσθήκη
στον ορίζοντα της πόλης. Σε συνδυασμό με άλλα περιβαλλοντικά
καινοτόμα σχέδια και πρακτικές,
το έργο αποσκοπεί να κατακτήσει
την Πλατινένια ή Χρυσή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), την
πρώτη διάκριση αυτού του είδους
στην Ελλάδα, καθώς και την πρώτη
για έργο αυτής της κλίμακας στην
Ευρώπη.

Μία από τις
μεγαλύτερες στην
Ευρώπη, η πράσινη
στέγη μειώνει
σημαντικά τις
απαιτήσεις κλιματισμού
των κτιρίων.

και σκιάς, χρώματος και υφής. Στο
κέντρο του Πάρκου, θα διαμορφωθεί
μεγάλος, ανοικτός χώρος πρασίνου,
ένας τόπος για συγκεντρώσεις, ο
οποίος προσφέρεται επίσης για τη
διοργάνωση συναυλιών και φεστιβάλ,
καθώς και για την προβολή ταινιών.
Ο ανοικτός, ηλιόλουστος Μεσογειακός Κήπος γιορτάζει την πλούσια
φυτοκομική παράδοση της Ελλάδας.
Η ποικιλία των φυτών αρκεί για να
καταστήσει τον Κήπο τόπο προορισμού: αειθαλή και άλλα ενδημικά
φυτά, όπως το πυξάρι, η κορονίλλα,

Η Εσπλανάδα

ο κίστος, ο σχίνος, το φασκόμηλο, η
ρίγανη, το θυμάρι, η λεβάντα, το
δενδρολίβανο, τα ροδοπέταλα και η
ευφορβία – όλα μαζί καθιστούν την
κάθε επίσκεψη απολαυστική. Κάθε
μήνας θα φέρνει ένα νέο χρώμα και
κάθε εποχή θα προβάλλει ένα διαφορετικό συνδυασμό από άνθη και
φυλλώματα.

«Πράσινη στέγη»
Από τον Μεσογειακό Κήπο, ειδικά
διαμορφωμένα ελικοειδή μονοπάτια

οδηγούν με ήπια ανηφορική κλίση
σε κορυφή ύψους 32 μέτρων. Κάτω
από το έδαφος, βρίσκεται το κτίριο
που στεγάζει τη Βιβλιοθήκη και τη
Λυρική Σκηνή, προσδίδοντας στο
λόφο χαρακτήρα «πράσινης στέγης»
του κτίσματος.
Μία από τις μεγαλύτερες στην
Ευρώπη, η Πράσινη στέγη μειώνει
σημαντικά τις απαιτήσεις κλιματισμού των κτιρίων. Η κορυφή του
λόφου προσφέρει πανοραμική θέα
της θάλασσας στα δυτικά, της Ακρόπολης στα ανατολικά, καθώς και

Η παρακείμενη Εσπλανάδα, με
τις χαρακτηριστικές δενδροστοιχίες,
αναπτύσσεται παράλληλα με τη
γυάλινη όψη του κτίσματος. Παράλληλα με την Εσπλανάδα, βρίσκεται ένα πλατύ κανάλι, το οποίο
αποτελεί μεταφορική συνέχεια της
θάλασσας. Η Εσπλανάδα προσφέρεται κατά τη διάρκεια της ημέρας
για τρέξιμο, ποδηλασία και άλλες
δραστηριότητες, και είναι προσβάσιμη σε όλους.
Στην αντικρινή πλευρά του καναλιού, πλατιά μαρμάρινα σκαλοπάτια προσφέρουν χώρο για αυτοσχέδιες παραστάσεις. n

του ΚΠΙΣΝ είναι 596
εκατομμύρια ευρώ
(831 εκατομμύρια
δολάρια), ποσό που
συμπεριλαμβάνει
δύο δωρεές αξίας
5 εκατομμυρίων ευρώ
(6 εκατομμυρίων
δολαρίων) η κάθε μια,
προς την Εθνική
Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος και την
Εθνική Λυρική Σκηνή,
για τη μετάβαση στα
νέα τους κτίρια.
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Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Tο μέγιστο των δυνατοτήτων μας για τη
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Ανδρέας Δρακόπουλος μιλά στο «Περιοδικό» του «Εθνικού Κήρυκα»

βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας

Του Αντώνη Η. Διαματάρη

Μ

ε την ευκαιρία των εκδηλώσεων «Μetamorphosis» με τις οποίες το Κέντρο
Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος υποδέχθηκε το κοινό
και μεταμορφώθηκε σε έναν
ανοιχτό χώρο δημιουργίας και
εξερεύνησης, το «Περιοδικό»
του «Εθνικού Κήρυκα» που
θαύμασε με όλους τους επισκέπτες το Κέντρο, το μεγαλύτερο μη κρατικό έργο που
έγινε ποτέ στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
κ. Ανδρέα Δρακόπουλο και τον
ρώτησε σχετικά με αυτό το
σπουδαίο έργο, το ΚΠΙΣΝ.

Το μόνο
που περιμένουμε από όλους,
συμπεριλαμβανομένων
των δωρεοδόχων μας,
είναι να πασχίζουν για
το καλύτερο,
και να αναλαμβάνουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν,
προκειμένου να εξασφαλίζονται
τα οφέλη για το σύνολο
της κοινωνίας.

Ανέκαθεν, η αποστολή μας ήταν
απόλυτα διαφανής.
Δεν περιμένουμε τίποτα σε
αντάλλαγμα για τις δωρεές μας

Μπορείτε να μας μιλήσετε για
τη φιλοσοφία που κρύβει η
απόφασή σας να το πραγματοποιήσετε;
Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ζωής των
συνανθρώπων μας, όπου και όπως
μπορούμε. Για να εκφραστώ απλά,
προσπαθούμε να βοηθάμε συμπληρωματικά, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα. Οταν θεωρούμε ότι ένα
έργο ή μία πρωτοβουλία έχουν σημαντικές προοπτικές, τότε τα υποστηρίζουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Αυτή τη φιλοσοφία
ακολουθήσαμε και πριν από 10 χρόνια, όταν γεννήθηκε η ιδέα για το
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Φυσικά, η πραγματικότητα
στη χώρα ήταν εντελώς διαφορετική
τότε. Ηταν μόλις δυο χρόνια μετά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
και η Ελλάδα ήταν τότε «στα πάνω
της». Ηταν όμως μία κατάσταση που
αργότερα αποδείχθηκε εικονική.
Εμείς είδαμε αυτό το έργο ως ένα
σημαντικό απόκτημα για τον ελληνικό λαό. Ενα έργο που είχε τη δυνατότητα να βάλει και πάλι την Αθήνα και την Ελλάδα στο χάρτη. Εν τω
μεταξύ, η χώρα επλήγη από τη σο-

Εμείς είδαμε αυτό το έργο ως ένα
σημαντικό απόκτημα για τον
ελληνικό λαό.

Ανδρέας Δρακόπουλος:
Πιστεύουμε ότι
το ΚΠΙΣΝ μπορεί
να συνεισφέρει
σημαντικά στην
ελληνική κοινωνία.

βαρή οικονομική κρίση. Ωστόσο,
παρά την κρίση, εμείς προχωρήσαμε
δυναμικά, καθότι πιστεύαμε –και
εξακολουθούμε να πιστεύουμε– ότι
το ΚΠΙΣΝ μπορεί να συνεισφέρει
σημαντικά στην ελληνική κοινωνία.
Και πράγματι, αυτό το έχει καταφέρει,
αρχικά με άμεσο τρόπο, προσφέροντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας
τον κλάδο των κατασκευών και τις
τοπικές υποδομές, κ.λπ. Ταυτόχρονα,
εντατικοποιήσαμε την κοινωφελή
μας δράση σε μία προσπάθεια να
συμβάλουμε στην ανακούφιση των
δυσμενών συνεπειών της κρίσης, συνεισφέροντας περισσότερα από 300
εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον των
τακτικών μας δωρεών. Εχουμε εστιάσει στην άμεση υποστήριξη προς τις
πιο ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι
συμβάλλουμε, θέτοντας τα θεμέλια
για το μέλλον.

Μεταξύ των άλλων που συνεργαστήκατε για την πραγματοποίηση του ΚΠΙΣΝ ήταν
και μια σειρά από ελληνικές
κυβερνήσεις. Πώς θα αξιολογούσατε τις εμπειρίες σας με
αυτές;
Συνολικά, είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συνεργασία καθ’ όλη
τη διάρκεια των δέκα ετών του έργου. Ολες οι κυβερνήσεις έχουν
συμβάλει, κάποιες περισσότερο από
άλλες, ωστόσο ο κοινός παρονομαστής ήταν πάντα η άριστη συνεργασία με μία κοινή αποστολή:
την ολοκλήρωση του έργου με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για το συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό
της. Ανέκαθεν, η αποστολή μας
ήταν απόλυτα διαφανής. Δεν περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα για
τις δωρεές μας, ούτε και εμπλεκό-

μαστε σε οποιουδήποτε είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες στην
Ελλάδα. Το μόνο που περιμένουμε
από όλους, συμπεριλαμβανομένων
των δωρεοδόχων μας, είναι να πασχίζουν για το καλύτερο, και να
αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους
αναλογούν προκειμένου να εξασφαλίζονται τα οφέλη για το σύνολο
της κοινωνίας.
Τι απαντάτε σ’ αυτούς που
ανησυχούν ότι το κράτος δεν
είναι ικανό να χειριστεί ένα
τόσο σημαντικό έργο;
Φυσικά και το σκεφτόμαστε, και
έχουμε επίγνωση των σημαντικών
δυσκολιών που έχουν προκύψει,
ιδίως κατά την τρέχουσα, σοβαρή
κοινωνικοοικονομική κρίση που
περνά η χώρα μας. Ωστόσο, πι-

στεύουμε παράλληλα και στο φιλότιμο που έχουν πολλοί άνθρωποι
γύρω μας.
Αν πραγματικά συνεργαστούν
μεταξύ τους, μπορούν να δημιουργήσουν τις παραγωγικές υποδομές
που είναι απαραίτητες για την ορθή
λειτουργία του έργου προς όφελος
της κοινωνίας στο σύνολό της. Από
νομική άποψη, και όσον αφορά τη
σύμβαση, υπάρχουν πολλές «δικλείδες ασφαλείας» για την προστασία του έργου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη από όλες είναι η ελπίδα
και η πίστη μας ότι το Δημόσιο και
–το σημαντικότερο– η κοινωνία στο
σύνολό της, θα σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων. Ας μην ξεχνάμε
ότι αναφερόμαστε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στην
Εθνική Λυρική Σκηνή, δύο από
τους σημαντικότερους πολιτιστικούς
πυλώνες της Ελλάδας. n

Διαρκής συνεισφορά στις επιστήμες
Ο

κ. Ανδρέας Δρακόπουλος
είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, το οποίο ιδρύθηκε το
1996 από τον αείμνηστο θείο του,
Σταύρο Νιάρχο.
Ο κ. Δρακόπουλος είναι μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Rockefeller, καθώς
και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, όπου είναι επίσης μέλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιν-

στιτούτου Βιοηθικής Berman. Επιπλέον, είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Peterson, καθώς
και του Κέντρου Στρατηγικών και
Διεθνών Σπουδών (CSIS), στην
Ουάσιγκτον, D.C.
Ακόμη, ο κ. Δρακόπουλος είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Dalton School, στη Νέα Υόρκη.
Είναι επίτιμο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, του οποίου

διετέλεσε ενεργό μέλος κατά την
περίοδο 2003-2010. Το 2012, η
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης τον τίμησε για τη συνεισφορά
του στα εκπαιδευτικά προγράμματα
της Βιβλιοθήκης. Το 2015, το Child
Mind Institute τίμησε τον κ. Δρακόπουλο, κατά τη διάρκεια του
ετήσιου δείπνου του οργανισμού
(Child Advocacy Award Dinner),
για τη διαρκή συμβολή του στην
ενίσχυση της ψυχικής υγείας των
παιδιών.

Το 2016, ο Ανδρέας Δρακόπουλος τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του
Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής
της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενώ η
Ελληνική Πολιτεία τίμησε τον κ.
Δρακόπουλο, το 2012, με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του
Φοίνικος.
Το 2015, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό των
100 χρόνων του «Εθνικού Κήρυκα»,
βραβεύτηκε για τη συμβολή του
στην ανάδειξη και υποστήριξη της

ελληνικής Παιδείας, και τιμήθηκε
με το βραβείο «Πρόσωπο της Χρονιάς» (Person of the Year Award)
από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα
και ζει στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε
από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας, όπου σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (Bachelor of Science). n
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Σε κεντρικό ρόλο η μουσική στις τετραήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις

Το ΚΠΙΣΝ βγαίνει στον Κόσμο μέσα
από τις εκδηλώσεις «Metamorphosis»
Α

πό την περασμένη Πέμπτη 23 έως και αύριο 26 Ιουνίου το
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει το «Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο», ένα τετραήμερο εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, όπου πάνω από
400 καλλιτέχνες συμπράττουν στη σύνθεση μιας μεγάλης
γιορτής γνωριμίας με τον χώρο του ΚΠΙΣΝ.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Αρχ/που Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου στο εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ.

Από την αρχική φάση κατασκευής των κτιρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής σκηνής.

Μεταφύτευση υπεραιωνόβιας ελιάς στο Πάρκο Νιάρχος.

Κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις
έχει η Μουσική, με τη συμμετοχή
14 ξεχωριστών προγραμμάτων συναυλιών, διαδραστικών εργαστηρίων,
και παραστάσεων. Η καλλιτεχνική
επιμέλεια του προγράμματος φέρει
την υπογραφή της Limor Tomer, γενικής διευθύντριας Συναυλιών &
Διαλέξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ενώ η διεθνούς φήμης καλλιτέχνις Laurie Anderson, είναι προσκεκλημένη καλλιτεχνική διευθύντρια.
Η jazz, η ποπ, η ηλεκτρονική
μουσική, τα ethnic ακούσματα, αλλά
και πολλά ακόμα μουσικά είδη, αναμειγνύονται μεταξύ τους, και καλλιτέχνες από όλον τον Κόσμο συναντιούνται στην σκηνή του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος, αλλά και σε αναπάντεχους χώρους σε ολόκληρη την
έκταση του ΚΠΙΣΝ. Ελληνες και ξένοι μουσικοί συνεργάζονται δημιουργώντας ένα πανόραμα ήχων και
εμπειριών, ενώ παράλληλα, η Εθνική
Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την πρώτη της παράσταση στην Εναλλακτική
Σκηνή.
Η Limor Tomer στο μήνυμά της
ανέφερε σχετικά με τις εκδηλώσεις:
«Ο κεντρικός άξονας των φετινών
εκδηλώσεων είναι οι ‘Συνέργειες’.
Πώς μπορούμε να φέρουμε κοντά
καλλιτέχνες από όλον τον Κόσμο,
το κοινό με τους δημιουργούς και
έργα τέχνης διαφόρων τύπων μεταξύ
τους;»
Το line up του τετραημέρου περιλαμβάνει τις παρακάτω εμφανίσεις
και έργα: Laurie Anderson, Ελευθερία
Αρβανιτάκη, Tan Dun’s Water Passion
after St. Matthew, Omar Souleyman,
Amir ElSaffar, Xylouris White, Demy
& Friends, The Secret Trio, John L.
Adam’s INUKSUIT, Jazz & Colors,
Terry Riley’s IN C, Απόλλωνα Ρέτσο,
την Εθνική Λυρική Σκηνή σε έργα
Γιάννη Χρήστου, καθώς και το εργαστήριο Street Studio City.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις ανά
ημέρα όπως ανακοινώθηκαν από το
ΚΠΙΣΝ:

Πέμπτη 23 Ιουνίου
Demy & Friends
H Demy φέρνει στη μουσική της
όλη την ενέργεια και τον ενθουσιασμό της σύγχρονης ποπ. Μαζί
της, η Ευρυδίκη, ο Κώστας Μαρτάκης, ο Στέλιος Λεγάκης και ο Αρης
Μακρής, στήνουν μια μουσική γιορτή για μικρούς και μεγάλους και
μας παρασύρουν με τη ζωντάνια
και την αισιοδοξία τους σε ένα αναπάντεχο ποπ πάρτι.

Συναυλία Xylouris White
Το ντουέτο Xylouris White έχει
δημιουργήσει το δικό του μουσικό
ιδίωμα με ήχους από τζαζ, postrock και παραδοσιακή κρητική μουσική, κερδίζοντας τη διεθνή μουσική
σκηνή. Ο Γιώργος Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) και ο Jim White είναι
δύο ιδιαίτεροι μουσικοί. Δύο ξεχωριστοί βιρτουόζοι που ενώνουν μια
φιλία 25 ετών (με κάποιους κοινούς
σταθμούς όταν συνεργαζόντουσαν
επί σκηνής στην Αυστραλία με τα
project τους) και τις φαινομενικά
διαφορετικές πορείες τους σε ένα
απολαυστικό μουσικό ταξίδι. Οι Xylouris White δεν «ξέρουν» μουσική,
είναι μέρος της μουσικής. Είναι jazz,
είναι post punk, είναι παραδοσιακή
μουσική; Δεν έχει καμία σημασία!
Οι ίδιοι ονομάζουν τη μουσική τους
Goatish (κατσικίσια) θέλοντας να
αναδείξουν την ατίθαση και ελεύθερη κατεύθυνσή της. Η φωνή, το
λαούτο, τα κρουστά. Μαγεύουν το
κοινό και κάθε εμφάνιση είναι μοναδική. Με αυτούς οδηγούς η διαδρομή είναι ένα μυστήριο αλλά ο

προορισμός σίγουρος!
Ο δίσκος τους «Goats» (σε παραγωγή του Guy Picciotto των θρυλικών Fugazi) βρέθηκε στην πρώτη

θέση των charts του διάσημου Billboard (στην κατηγορία World Music). Το New Yorker τους αποθεώνει
και το Pitchfork τους βγάζει το καπέλο. Οι Nick Cave & The Bad Seeds

επιλέγουν το κομμάτι τους Darvish
Two για την επετειακή συλλογή που
επιμελήθηκαν για το, κατά πολλούς
αξιολογότερο μουσικό περιοδικό
στον κόσμο, Mojo. n
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Η Λίμορ Τόμερ μιλάει στο «Περιοδικό» για τις εκδηλώσεις του «Metamorphosis»
Η Μίλυ Πασχάλη αναλύει στο «Περιοδικό» το σκεπτικό του «Metamorphosis»

Σύνδεση των
πολιτών μέσα
από την τέχνη
με το ΚΠΙΣΝ
Του Αρη Παπαδόπουλου

Η

Μίλυ Πασχάλη είναι η συντονίστρια Δωρεών Τεχνών
και Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Εχει επιμεληθεί τις μέχρι τώρα εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ.

Ως η αρμοδιότερη των προγραμμάτων ερωτήθηκε από το «Περιοδικό» ποιος, ήταν αυτή τη φορά, ο δικό της ρόλος, αλλά και αν
υπήρξε ο καταλύτης ώστε η κ. Λίμορ Τόμερ (Limor Tomer) να καταρτίσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών; «’Η μήπως
αποτελούν το θετικό αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και
έρευνας;»
Στην απάντησή της η κ. Πασχάλη είπε πως, «με το εύρος των
εκδηλώσεων του προγράμματος ‘Metamorphosis’ επιδιώκουμε να
συνδέσουμε καταρχήν το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών της
Αθήνας με αυτόν το νέο δημόσιο χώρο που δημιουργείται με προγράμματα και εκδηλώσεις που αφορούν διαφορετικά κοινά και ενδιαφέροντα. Εκτός αυτού, το πρόγραμμα ‘Metamorphosis’ θέλει
να συνδέσει τους πολίτες της Ελλάδας με τις σύγχρονες διεθνείς
τάσεις στη μουσική και τα θεάματα, αλλά ταυτόχρονα να προωθήσει
τα εξαιρετικά ταλέντα της χώρας μας στον υπόλοιπο Κόσμο.
Το concept και το πλαίσιο των εκδηλώσεων τέθηκε από δύο μοναδικές γυναίκες, την Λόρι Αντερσον (Laurie Anderson) και την
Λίμορ Τόμερ, που ‘είδαν’ το ΚΠΙΣΝ μέσα από τη δική μας οπτική,
τις κατευθύνσεις και στόχους που από την αρχή είχαμε θέσει για
τον σύνθετο αυτόν οργανισμό, αλλά και την εμπειρία του περσινού
τετραημέρου. Με την Λίμορ είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε
στο ΚΠΙΣΝ το χειμώνα, αλλά και να συνομιλήσουμε με καλλιτέχνες
και φορείς πολιτισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας θα έλεγα φαίνεται από τη συμμετοχή πολύ ταλαντούχων
Ελλήνων καλλιτεχνών (μουσικών, τραγουδιστών, εικαστικών) σε
ένα πρόγραμμα διεθνούς επιπέδου», κατέληξε σε αυτήν τη σύντομη
συνομιλία μας. n

“Με το εύρος των εκδηλώσεων του Metamorphosis
επιδιώκουμε να συνδέσουμε το μεγαλύτερο μέρος
των πολιτών της Αθήνας με αυτόν το νέο δημόσιο χώρο.”

Ανάπτυξη «Συνεργειών»
σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο
Του Αρη Παπαδόπουλου

Η

Λίμορ Τόμερ: «Μέσα

Λίμορ Τόμερ, γενική διευθύντρια Συναυλιών
και Διαλέξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας
Υόρκης, έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια των τετραήμερων εκδηλώσεων του
Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος με τον συμβολικό τίτλο «Metamorphosis».
Το «Περιοδικό» επικοινώνησε
μαζί της και της απηύθυνε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το
γενικότερο πνεύμα αυτών των
εκδηλώσεων και την εμπειρία
της από την όλη διοργάνωση.

από την κοινή
αισθητική γλώσσα
καταφέραμε
να φέρουμε κοντά
καλλιτέχνες
από τις ΗΠΑ,
την Ευρώπη
και την Ελλάδα».

Στόχος σας κυρία Τόμερ ήταν
να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα
τεσσάρων ημερών με «Συνέργειες». Πόσο δύσκολο ήταν
να ενώσετε διαφορετικές εκδηλώσεις; Είχατε κάποια βοήθεια από την Ελλάδα ώστε το
πρόγραμμα να είναι κατάλληλο για Ελληνες θεατές; ‘Η μήπως στο μυαλό σας είχατε μία
ευρύτερη εικόνα ότι οι «Συνέργειες» πρέπει να είναι ανοικτές σε όλο τον κόσμο και
όχι μόνο στους Ελληνες;
Η πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω έναν ιστό με «Συνέργειες».
Πρώτα μεταξύ Ελλήνων και διεθνών
καλλιτεχνών. Με αυτό το δεδομένο
πολλαπλασιάσαμε τις συνεργασίες
μεταξύ Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.
Για παράδειγμα, τις παραστάσεις
των John Luther Adams’ INUKSUIT,
Tan Dun’s WATER PASSION, και Secret Trio, που είναι ένα συνεργατικό
εγχείρημα.
Το επόμενο επίπεδο «Συνεργειών» είναι μεταξύ των παρουσιαστών
και των Ελλήνων θεατών. Ενας αριθμός παραστάσεων είναι συμμετοχικός, κάτι που θα δώσει στους θεατές
του ΚΠΙΣΝ την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημιουργία τέχνης,

π.χ. το STREET STUDIO, που μαζί
με επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ θα δημιουργήσουν τη δική τους ηλεκτρονική
μουσική. Και τελικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τις εκδηλώσεις
στο ΚΠΙΣΝ με θεατές ανά τον Κόσμο.
Μιλήσατε με θερμά λόγια για
τη Λόρι Αντερσον, που είναι
γνωστή στην Ελλάδα. Ησασταν
εσείς που την προτείνατε στο
ΚΠΙΣΝ; Και πώς η συνεισφορά
της σας βοήθησε να αποφασίσετε τις «Συνέργειες»;

Είχα την ευχαρίστηση να προτείνω στο ΚΠΙΣΝ την ιδέα να πλησιάσουμε την Λόρι Αντερσον, ώστε
να είναι η καλλιτέχνης εκείνη που
θα βοηθούσε πνευματικά να «χτιστεί
το φεστιβάλ».
Η Λόρι Αντερσον έχει μία πολύ
ειδική σχέση με την Αθήνα και την
Ελλάδα και όταν την πλησίασα είπε
αμέσως ναι. Και πρότεινε την έννοια
της Μεταμόρφωσης που αναφέρεται
στην Αθήνα και στον κόσμο μας.
Ηταν μέσα από τις συζητήσεις με
την Λόρι που διαμορφώσαμε τις παραστάσεις για τις εκδηλώσεις του
φετινού Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ.

Ως Γενική Διευθύντρια Συναυλιών και Διαλέξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης πώς αισθάνθεσθε ότι διαχειριστήκατε όλες αυτές τις
εκδηλώσεις για το ΚΠΙΣΝ που
σημαίνουν πολλά για την Ελλάδα; Αισθανθήκατε μήπως
ότι κολυμπάτε σε άγνωστα
νερά;
Είναι μεγάλη τιμή για μένα να
εργαστώ μαζί με την εξαιρετική ομάδα του ΚΠΙΣΝ για τη διαμόρφωση
των εκδηλώσεων του Ιουνίου.
Επειδή ζούμε σε ψηφιακή εποχή,

οι γεωγραφικές αποστάσεις είναι λιγότερο αισθητές από ό,τι στο παρελθόν. Ανακάλυψα ότι πολλά στοιχεία και θέματα που απασχολούν
τους καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοινά επίσης με αυτά
στο μυαλό των Ελλήνων καλλιτεχνών.
Ετσι μέσα από αυτή την κοινή
αισθητική γλώσσα που μπορέσαμε
να φέρουμε σε επαφή καλλιτέχνες
από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την
Ελλάδα να δημιουργήσουν ένα
πραγματικά διεθνές, άκρως σχετική
σειρά από εκδηλώσεις και παραστάσεις. n
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Το 5ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή διαδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Fancy Food Show 2016

Η φιλανθρωπική δράση που ιδιωτικού
τομέα και πόσο καθοριστική είναι
Του Αρη Παπαδόπουλου

Τ

ο 5ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση
του ΙΣΝ πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου και, για
πρώτη φορά, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Η θεματική του συνεδρίου
με την ονομασία «Philanthropy», το οποίο ο «Εθνικός Κήρυξ»
κάλυψε με απεσταλμένο του, αναπτύχθηκε γύρω από την Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, ως μια ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται
στο επίκεντρο των εξελίξεων και αντιμετωπίζει διαχρονικές
και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις. Ειδικότερα θέματα
παρουσιάστηκαν πάνω στους τομείς δράσεις του Ιδρύματος.
Τα ερωτήματα που προσπάθησαν
οι σύνεδροι να απαντήσουν ήταν
πολλά, αλλά και οι ομιλητές από
τους κορυφαίους διεθνώς στο είδους
τους.
Βασικά ερωτήματα που έγινε προσπάθεια να απαντηθούν ήταν αν
μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να παρέμβει και να παρέχει κοινωφελή
δράση σε ένα φαινομενικά ατίθασο
πρόβλημα ή τι γίνεται όταν η ανεργία
και η φτώχεια αυξάνονται συνεχώς
και πώς μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες
της οικονομικής κρίσης.

Για το Περιβάλλον
Το Περιβάλλον επίσης δεν έλειψε
από τις συζητήσεις με επίκεντρο τις
προκλήσεις που παρουσιάζει στην
περιοχή της Μεσογείου και μάλιστα
είχε εξέχοντες ομιλητές με συντονιστή
τον εκτελεστικό διευθυντή της WWF
Ελλάς, Δημήτρη Καράβελα και συμμετέχοντες τους: Ruth Faden (Andreas
C. Dracopoulos Director, Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics),
Robert M. Goodman (Distinguished
Professor, Ecology Evolution, and
Natural Resources, Rutgers, the State
University of New Jersey), Mυρσίνη
Μαλάκου, επικεφαλής της Κοινωνίας
για την προστασία της Πρέσπας, τον
Θύμιο Παπαγιάννη διευθυντή του
Ινστιτούτου MedINA και τον Μιχάλη
Σκούλο, διευθυντή του Μεσογειακού
Γραφείου Πληροφόρησης για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την αειφόρο ανάπτυξη.
Την πρώτη ημέρα συζητήθηκε
εκτός από τα περιβαλλοντικά της
Μεσογείου και το προσφυγικό πρόβλημα με ειδήμονες από όλες τις
πλευρές της μεσογειακής λεκάνης,

και η πρώτη μέρα του συνεδρίου
ολοκληρώθηκε με μία ακόμη συζήτηση για την πολιτιστική κληρονομιά
της Μεσογείου και τις προκλήσεις
της.
Με συντονιστή τον γενικό διευθυντή Προγραμμάτων και Στρατηγικής του ΙΣΝ, Στέλιο Βασιλάκη, μίλησαν αρχαιολόγοι, καθηγητές και αρχιτέκτονες για την πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου
και πώς να διατηρηθεί αυτή στις
επόμενες γενιές.
Την επόμενη μέρα, το συνέδριο
ξεκίνησε συζητώντας για το κοσμοπολίτικο παρελθόν και μέλλον της
Θεσσαλονίκης για να περάσει μετά
η συζήτηση στη φτώχεια, την ανεργία
και την εκπαίδευση, αλλά και τον
ρόλο της τέχνης σε περιοχές που
βρίσκονται σε διαμάχη.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Ανδρέας
Δρακόπουλος ενώ μιλάει στο 5ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την
Κοινωφελή Δράση που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

διευθύνων σύμβουλος στο Rockefeller
Philanthropy Advisors, χαρακτήρισε
τα παραπάνω θέματα ως ανεπίλυτα
προβλήματα γιατί δεν υπάρχει συμφωνία για τον ορισμό τους, οπότε
δεν υπάρχει και συμφωνία για την
λύση τους. Ωστόσο, τόνισε πως η
ιδιωτική φιλανθρωπία θα παίξει σημαντικό ρόλο και πως τα ιδρύματα
με τη δύναμή τους μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα.\
Για τον Alan Goodman, πρόεδρο
στο Institute for International Education, «το παν είναι η μόρφωση και
το αν έχεις πρόσβαση σε αυτήν.
Αυτό είναι κάτι το βασικό. Πρέπει
να δούμε αν για παράδειγμα οι σημερινοί πρόσφυγες θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Κι αν τα
κράτη δεν μπορούν να βοηθήσουν,
κάπου εκεί έρχονται και τα ιδρύματα,
ο ιδιωτικός τομέας για να βοηθήσουν», σχολίασε. Συμπλήρωσε δε,
πως «το κράτος πρόνοιας συχνά χρηματοδοτείται από την φιλανθρωπία».
Γενικά στο συνέδριο συμμετείχαν
διεθνούς κύρους ομιλητές, τόσο από
την ακαδημαϊκή και την επιστημονική
κοινότητα, όσο και από άλλα Ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς. Σκοπός
του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση
των καλύτερων πρακτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρύτερο
τομέα της κοινωφελούς δράσης και
των πολλαπλών εκφάνσεων αυτής,
κάτι που επισήμαναν ικανοποιημένοι
διάφοροι σύνεδροι που μίλησαν στον
«Ε.Κ.».

Για τη Θεσσαλονίκη
Στα της Θεσσαλονίκης, και με
συντονιστή τον κ. Στέλιο Βασιλάκη,
αναφέρθηκε ο δήμαρχος της πόλης,
Γιάννης Μπουτάρης, που ήταν μεταξύ
των ομιλητών, εξηγώντας το μοντέλο
στο όποιο δούλεψαν στον Δήμο από
τη στιγμή που ο ίδιος ανέλαβε τη
δημαρχία. «Η πόλη έχει πλούσια και
μακρά ιστορία. Δεν μπορείς όμως να
αντιγράψεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να μάθεις από αυτό. Από την
πολυπολιτισμικότητά της. Επέλεξα
νέους συνεργάτες που αγαπούν την
πόλη και όραμά μας είναι να υπάρχει
μια σύνδεση της πόλης με τα Βαλκάνια», σημείωσε ο κ. Μπουτάρης.

Ο ρόλος της Τέχνης
Τη συζήτηση για το ρόλο της Τέχνης συντόνισε ο πρύτανης της Σχο-

Το 5ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος διεξήχθη, για πρώτη φορά στις
Θεσσαλονίκη, στις 21 και 22 Ιουνίου.
λής Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου Yale, Ρόμπερτ Στορ, ο οποίος
στη συνέχεια απαντώντας σε ερώτηση του «Εθνικού Κήρυκα» πώς
μπορεί η τέχνη να εξυψώσει το
ηθικό των ανθρώπων που είτε ζουν
σε συνθήκες κρίσης είτε πολέμου,
είπε: «Εξαρτάται πόσο άμεσος είναι
ο κίνδυνος, αλλά η τέχνη θα είναι
πάντοτε ένα πράγμα που μπορεί να
προσφέρει ικανοποίηση σε έναν κόσμο της καταστροφής κι αυτός είναι

ένας λόγος για να συνεχίζεται (η
τέχνη)».

Ανεργία φτώχεια και Παιδεία
Σε ζητήματα όπως η ανεργία και
η φτώχεια, καθώς και η εκπαίδευση,
εστίασαν οι ομιλητές του επόμενου
πάνελ με συντονιστή τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Προγραμμάτων και Στρατηγικής, Πάνο Παπούλια.
Η κ. Melissa Berman, πρόεδρος και

Για τη Μεσόγειο
Ειδικότερα για τη Μεσόγειο, όπου
επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις, όπως
είπε ο κύριος ομιλητής κατά την
πρώτη ημέρα του συνεδρίου καθηγητής Ιστορίας της Μεσογείου του
Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, David
Abulafia, «καθημερινά, οι ανισότητες
σε πλούτο στις ακτές της Μεσογείου
έχουν οδηγήσει σε μετακίνηση των
ανθρώπων, με πολλούς μετανάστες
να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους
προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη, ενώ ο δρόμος από τη Λιβύη
έχει αναζωπυρωθεί και σίγουρα θα
αυξηθεί η ροή».
Η διαπίστωση αυτή έκανε ακόμη
πιο χρήσιμη τη θεματολογία που
αναπτύχθηκε στο διήμερο συνέδριο
και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν
ακόμη πιο χρήσιμα. n

Περισσότερες
ομογενειακές,
ελληνικές
και κυπριακές
εταιρείες
στην Διεθνή
Εκθεση Τροφίμων
Νέας Υόρκης

