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Σημείωμα του επιμελητή
Editorial

Στον κομβικό, αλλά διακριτικά υποτονισμένο, χώρο υποδοχής του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που συνδέει την ‘Αγορά’ με τον χώρο στάθμευσης και τη βιβλιοθήκη με τον ‘Φάρο’, υπάρχει μια μικρών διαστάσεων πλάκα από άχρωμο πλεξιγκλάς με την
επιγραφή:
‘Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι δωρεά
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς την Ελλάδα και τους πολίτες της.
Η δημιουργία του ΚΠΙΣΝ αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση του ΙΣΝ
προς τη χώρα και το μέλλον της,
βασίστηκε στις αρχές της αριστείας, του οράματος, της ελπίδας, της
συνεργασίας και της θέλησης,
και εκπληρώνει την επιθυμία του ιδρυτή του ΙΣΝ, Σταύρου Νιάρχου, να
υποστηρίξει τη γενέτειρά του’.
Ακολουθεί ο εντυπωσιακός χρονικός απολογισμός υλοποίησης του
μεγαλειώδους έργου, με τέσσερις σταθμούς –την ανακοίνωση της δωρεάς το 2006, τον χρόνο μελέτης, 2007-2011, τον χρόνο κατασκευής, 2012-2016, και την έναρξη λειτουργίας το 2017– και οι ‘ειδικές
ευχαριστίες’ προς τους αρχιτέκτονες του Renzo Piano Building Workshop και της BETAPLAN, τους αρχιτέκτονες τοπίου των γραφείων της
Deborah Nevins και της Έλλης Παγκάλου, τις κατασκευάστριες εταιρίες
Salini Impregilo και TEΡNA και τους διαχειριστές της Faithful+ Gould,
δηλαδή τους κύριους συντελεστές του έργου.
Είναι η στιγμή που κανείς αντιλαμβάνεται το ήθος που διαπνέει τους
χώρους που διήλθε, αλλά και αυτούς που θα επισκεφθεί ως πλάνης,
ως διερχόμενος ή ως επιλεκτικός επισκέπτης. Οι χώροι είναι ευρείς
και ψηλοί, χωρίς να είναι δυναστικοί. Eίναι μεγαλοπρεπείς, χωρίς να
προκαλούν δέος. Φαίνονται άνετοι, χωρίς να δείχνουν περιττοί. Αποπνέουν γενναιοδωρία, χωρίς να φθάνουν στη σπατάλη, και αυτό ενισχύεται από την απόλυτη καταλληλότητα των οικοδομικών υλικών και
τεχνικών – σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο στο πάρκο, αντιολισθητικό κονίαμα κατά μήκος του Καναλιού, μάρμαρο Διονύσου στην
‘Αγορά’ και τους συνεχόμενους εσωτερικούς χώρους, άψογο λείο σκυρόδεμα στους τοίχους, πολυώροφα σκιαζόμενα υαλοστάσια τεχνολογίας αιχμής στα κύρια δημόσια δωμάτια. Γεφυρώνουν ανεπαίσθητα την
κλίμακα των γειτονικών υποδομών και περιοχών κατοικίας. Ακόμη και
αν δεν υπολογίσουμε το Κανάλι, το πάρκο, τον ‘Φάρο’ και το στέγαστρο, η σύγκριση με ό,τι είχαμε συνηθίσει ώς τώρα στην Αθήνα είναι
καταλυτική.
Η αρχιτεκτονική ‘δραματουργία’ είναι συγκρατημένη καθ’ όλο το ύψος
των λειτουργικών κτηριακών όγκων. Λιτές αρθρώσεις επάλληλων επαναλαμβανόμενων στοιχείων συγκροτούν την πλοκή και προσδιορίζουν την κλίμακα, περικλείοντας πολυώροφους χώρους. Απελευθε-
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In the nodal, but discreetly understated, reception area of the Stavros
Niarchos Foundation Cultural Center, which links the ‘Agora’ with the
car park and the Library with the ‘Beacon’, there is a small plaque
of neutral plexiglass with the following inscription:
‘Τhe Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) is a gift
from the Stavros Niarchos Foundation (SNF) to Greece and its people.
The SNFCC manifests SNF’s continuous commitment to Greece and
its future,
is an embodiment of excellence, vision, hope, collaboration and
determination,
and fulfills the wishes of the SNF’s founder, Stavros Niarchos, to
support his motherland’.
This is followed by the impressive chronicle of the realisation of this
magnificent project, with its four stages: the announcement of the
benefaction in 2006, the design period, 2007-2011, the construction period, 2012-2016, and the commencement of operations in
2017, together with the ‘special thanks’ to the architects of the
Renzo Piano Building Workshop and BETAPLAN, the landscape
architects of the Deborah Nevins and Elli Pangalou practices, the
Salini Impregilo and TERNA construction companies, and its project
managers, Faithful+Gould – those principally responsible for bringing the project to fruition.
This is the moment when you take on board the ethos which permeates the areas which you have passed through, and those which you
will visit as a flâneur, as one passing through, or as a favoured visitor. The premises are spacious and tall, without being overbearing.
They are grand, without exciting awe. They appear relaxed, without
seeming inessential. They exude munificence without this reaching
the point of extravagance, and this impression is reinforced by the
complete appropriateness of the building materials and techniques
– stabilised ceramic flooring in the Park, non-slip mortar throughout
the length of the channel, Dionyssos marble in the Agora and the
interiors succeeding it, faultless smooth concrete on the walls,
state-of-the-art multi-storey plate glass on the main public rooms.
These scarcely perceptibly form a bridge with the scale of adjacent
infrastructure and residential neighbourhoods. Even if we do not
take into account the channel, the Park, the Beacon, and the canopy, the comparison with what we have been used to in Athens up till
now is striking.
The architectural ‘dramaturgy’ is restrained throughout the height
of the functional architectural masses. Plain unadorned articulations of successively repeated features make up the plot and define
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ρώνεται μόνον πάνω από το ανυψούμενο επίπεδο του πάρκου ως κυριολεκτική και μεταφορική κορύφωση. Το συμπαγές στέγαστρο, σε
αντιληπτό ύψος που ξεπερνάει τα 40m, πάνω σε λεπτότατη, αραιή
υποστύλωση ύψους ώς και 16m, συνιστά μιαν απροσδόκητη εγκατάσταση στο όριο της Αθήνας προς τη θάλασσα, που μετατρέπει ένα τόπο
αντιληπτικά σκοτεινό, αν και γεωγραφικά ευδιάκριτο, σε σημείο αναφοράς, και μαζί οργανώνει την παρατήρηση, την αντίληψη και την
κατανόηση της πόλης. Από τον ‘Φάρο’, το πανοραμικό αναγνωστήριο,
στη θέση όπου ο καταναλωτικός εθισμός μας κάνει να περιμένουμε το
κυλικείο, μας επιτρέπει να δούμε τους φυσικούς λόφους του λεκανοπεδίου και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τεχνητός λόφος του ΚΠΙΣΝ
είναι ένας τροποποιημένος κατοπτρισμός της Ακροπόλεως και το
υπόστυλο στέγαστρο του Παρθενώνα.

the scale, enclosing multi-storeyed areas. It is set free only above
the elevated level of the Park as a literal and metaphorical culmination. The solid canopy, at an easily appreciated height of more than
40m, on the slenderest of widely-spaced support, of a height of
16m, serves as an unexpected feature on the boundary of Athens
with the sea, which transforms a location perceived as obscure,
though geographically easily discerned, into a point of reference,
and at the same time organises the observation, perception, and
understanding of the city. From the ‘Beacon’, the panoramic reading-room, in the place where our habituation as consumers leads us
to expect the cafeteria, enables us to see the hills of the basin and
to realise that the artificial hill of the SNFCC is a modified reflection
of the Acropolis, and the pillared canopy of the Parthenon.

Στην άλλη πλευρά της εξέχουσας γωνίας, όπου είναι τοποθετημένη η
διαφανής πλάκα με την επιγραμματική αφιέρωση, και απέναντι στους
ανελκυστήρες, που κατεβάζουν από τον ‘Φάρο’, είναι γραμμένα με
ελληνικά και με λατινικά στοιχεία στο λείο σκυρόδεμα του τοίχου
μερικές εκατοντάδες ονοματεπώνυμα, που μαρτυρούν ποικίλη, συχνά
μακρινή, καταγωγή (σ. 78-79). Πρόκειται για τα ονόματα όλων των
συντελεστών του έργου, αλφαβητικά, χωρίς διευκρίνιση ειδικότητας
και αρμοδιοτήτων, σε ισότιμη αναγνώριση του μόχθου τους και σε
επιβεβαίωση αυτού που ανέφερε η μεστή επιγραφή, των αρχών ‘της
αριστείας, του οράματος, της ελπίδας, της συνεργασίας και της θέλησης’. Ανάμεσά τους μπορεί κανείς να διακρίνει τα ονόματα Renzo
Piano, Giorgio Bianchi και άλλα, μεταξύ των οποίων και των συγγραφέων των κειμένων αυτού του τεύχους.

On the other side of the projecting angle on which the diaphanous
plaque with the epigrammatic dedication is located, and opposite
the lifts for the descent from the ‘Lighthouse’, are inscribed, in the
smooth concrete of the wall, some hundreds of names, which bear
witness to a variety of, often distant, origins (pp. 78-79). These are
the names of all who have contributed to the project, in alphabetical
order, without distinction as to specialisation or duties, in equal
recognition of their toil and in confirmation of what is stated in the
concise inscription, of the principles of ‘excellence, vision, hope,
collaboration and determination’. Among them can be seen the
names of Renzo Piano, Giorgio Bianchi, and others, who have
authored texts in this issue

Σε ένα τέτοιο έργο αναδεικνύεται, όχι τόσο δια του λόγου, όσο δια
των χωρικών σχέσεων, ο πολιτικός και ηθικός χαρακτήρας της μεγάλης δημόσιας αρχιτεκτονικής. Δεν είναι μόνο οι λειτουργίες, όπως η
ανάπτυξη της έρευνας και η διάχυση της παιδείας από μια καλά οργανωμένη Εθνική Βιβλιοθήκη ή η καλλιέργεια της μουσικής και του
χορού από την Εθνική Λυρική Σκηνή, των οποίων το ΚΠΙΣΝ εξασφαλίζει με πληρότητα την τέλεση. Η συνύπαρξη των ανθρώπων, μεμονωμένα, σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες και σε σύνολα, γύρω
από όχι κατ’ ανάγκην ομοιογενή γεγονότα και μέσα στον μεγάλο
χώρο, τον σχεδιασμένο με βεβαιότητα, συνιστά μιαν ενωτική δημόσια
λειτουργία. Πρόκειται για μια πνευματικής τάξεως εμπειρία, που
τονώνει την ελπίδα εν μέσω της κρίσης. Ο συνδυασμός διανοητικών
και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με την περιπλάνηση και τη σωματική άσκηση, την ποδηλασία και την κωπηλασία αναιρεί την αντίφαση
και την πόλωση, απαλλάσσει τον χώρο από την κοσμικότητα και εγχέει πολλαπλότητα, πολυμέρεια και ουσιώδη δημοκρατικό χαρακτήρα.
Στο ΚΠΙΣΝ αντηχεί ο Επιτάφιος του Περικλή.

Such a project brings to light, not so much through discourse as
through spatial relationships, the political and moral character of
great public architecture. It is not only the functions, such as the development of research and the dissemination of learning by a wellorganised National Library, or the cultivation of music and dance by
the National Opera, of which the SNFCC with a completeness ensures the achievement. The co-existence of people, in isolation, in
smaller or larger groups and in totalities, engaged in happenings
which are not necessarily homogeneous, and in a large space, planned
with assurance, constitutes a unifying public function. It constitutes
an experience of a spiritual order which gives a shot in the arm to
hope in the middle of the crisis. The combination of intellectual and
artistic activities with exploration and physical exercise, cycling
and rowing eliminates conflict and polarisation, relieves the location of worldliness, and injects diversity, pluralism, and a substantive democratic character. The Funeral Oration of Pericles resonates in the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center.
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ΚΠΙΣΝ SNFCC

Θεόδωρος Μαραβέλιας

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Theodore Maravelias

The Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) να υλοποιήσει
και να δωρίσει στον ελληνικό λαό το ‘Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος’ (ΚΠΙΣΝ) βασίσθηκε σε ένα εξ αρχής φιλόδοξο όραμα,
που ξεκίνησε ήδη από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και εξελίχθηκε και ωρίμασε σταδιακά. Οι πρώτες σκέψεις άρχισαν να διαμορφώνονται ήδη από το 1998 με την πρόθεση του Ιδρύματος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος (ΕΒΕ), ενισχύοντας την παρουσία της ως πραγματικής
Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το Ίδρυμα οραματίσθηκε, σε συνεργασία με την
ίδια την ΕΒΕ, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό ενός δημόσιου
θεσμού, που θα παρέχει πρόσβαση στον κόσμο της γνώσης και της
πληροφορίας σε κοινό όλων των ηλικιών, προσφέροντας ένα ευρύ και
σύγχρονο φάσμα ερευνητικών και ενημερωτικών πηγών. Η νέα αυτή
προοπτική θα έδινε τη δυνατότητα στην ΕΒΕ να συνδέεται επί πλέον
με άλλες ελληνικές και εθνικές βιβλιοθήκες του εξωτερικού.

The initiative of the Stavros Niarchos Foundation (SNF) in creating
and making a gift to the Greek people of the ‘Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center’ (SNFCC) was based on what was from
the beginning an ambitious vision which started out as early as the
later part of the previous century and developed and matured
gradually. The first thinking began to take shape in 1988 with the
Foundation’s intention to finance the construction of new premises
for the National Library of Greece (NLG), and thus to strengthen its
role as a real national library. The Foundation’s vision was, in collaboration with the NLG itself, the enhancing and updating of a
national institution which would give access to the world of knowledge and information to a public of all ages, providing a broad and
up-to-date range of sources for researching and informing. This
new perspective would make it possible for the NLG also to be
linked with other Greek libraries and national libraries abroad.

Την ίδια περίοδο, το Ίδρυμα εξέταζε πρόταση ενίσχυσης της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ενός ακόμη δημόσιου οργανισμού, που είχε
μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, όχι μόνο της φυσικής και τεχνολογικής υποδομής του, αλλά και γενικότερα της οργανωτικής δομής του, όπως η ίδια η ΕΛΣ έθετε ως προτεραιότητα.

At the same time, the Foundation examined a proposal for the support of the Greek National Opera (GNO), another public institution in
great need of modernisation and enhancement – not only of the
physical and technological infrastructure, but also more generally
of its organisational structure, which is what the GNO itself set as a
priority.

Παράλληλα με τις ως άνω πρωτοβουλίες, η διάθεση από την Πολιτεία
της εγκαταλελειμμένης έκτασης του παλαιού Ιπποδρόμου στον Δήμο
Καλλιθέας ώθησε το όραμα του Ιδρύματος προς μια ακόμα πιο συναρπαστική προοπτική με μακροχρόνιο αναμορφωτικό αντίκτυπο για τη
χώρα. Έτσι διαμορφώθηκε το αρχικό όραμα του ΙΣΝ για τη δημιουργία
ενός ‘τριπλού έργου’, στο οποίο θα συνυπήρχαν η Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος, η Εθνική Λυρική Σκηνή και ένα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πάρκο, σε έναν ενιαίο χώρο. Η πρόθεση του ΙΣΝ υπήρξε εξ αρχής σαφής και ακλόνητη: να δωρίσει στη χώρα και τους κατοίκους της
ένα σημαντικό αστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό
τοπόσημο διεθνούς εμβέλειας, που θα μπορούσε να συνεισφέρει στη
δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τα δημόσια πράγματα.
Το 2006, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κοινωφελούς του δράσης,
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να
προχωρήσει στη μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του, για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Το μέγεθος του έργου, η φιλοδοξία του οράματος και οι υψηλές προσδοκίες του ΙΣΝ απαιτούσαν τη συμβολή και τη δημιουργική παρουσία
ενός οραματιστή αρχιτέκτονα.
Τον Φεβρουάριο του 2008, μετά από έναν κλειστό διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, όπου εξετάστηκαν περισσότερες από τριάντα υποψηφιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επέλεξε ομόφωνα το
αρχιτεκτονικό γραφείο του Renzo Piano. Αναθέτοντας το έργο στον
Piano, το Ίδρυμα επέλεξε έναν κορυφαίο αρχιτέκτονα, ανθρωπιστή,
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In parallel with the above initiatives, the sale by the State of the
abandoned site of the old Racecourse in the Municipality of Kallithea prompted the Foundation’s vision towards an even more thrilling prospect, with a long-term revitalising impact for the country. It
was in this way that the initial vision of the SNF took shape, involving the creation of a ‘triple project’ in which the National Library of
Greece, the Greek National Opera, and an educational and cultural
Park would co-exist on a single site. The Foundation’s intention was
from the beginning clear and unshakeable: to make a gift to the
country and its residents of an important urban, cultural, educational, and environmental landmark of international standing which
would be able to contribute to the creation of a new approach to public
affairs.
In 2006, ten years after the beginning of its public-benefit action,
the Stavros Niarchos Foundation officially announced its intention
of going ahead with the biggest donation in its history in the creation of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center.
The magnitude of the project, the ambitious nature of the vision,
and the high expectations of the SNF called for the contribution and
the creative involvement of a visionary architect.
In February 2008, after an international closed architectural competition in which more than thirty candidacies were examined, the
Foundation’s Board of Directors unanimously chose the architec-
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φιλέλληνα, με μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα πολιτιστικά έργα, απόλυτο σεβασμό για το περιβάλλον, σύγχρονη αντίληψη για βιώσιμες
αστικές αναπλάσεις και με ευρεία ιστορική και γεωγραφική αντίληψη
της θέσης του έργου και της σημασίας του. Ο Renzo Piano, με τοπικό
συνεργάτη την BETAPLAN και επί κεφαλής μιας μεγάλης ομάδας Ελλήνων και ξένων τεχνικών και άλλων ειδικών συμβούλων, σχεδίασαν
το έργο σε επίπεδο λεπτομερέστατης μελέτης εφαρμογής και ανέλαβαν τη συνολική εποπτεία και επίβλεψη, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Από την πρώτη στιγμή, ο Renzo Piano υιοθέτησε το όραμα του Ιδρύματος στην αρχιτεκτονική του προσέγγιση, εμπλουτίζοντας το έργο με
τις ιδέες του ‘τόπου’, της ‘βιωσιμότητας’, της ‘οικονομίας κλίμακας’ και
της ‘διαφάνειας’, ιδέες που εναρμονίστηκαν με τη φιλοσοφία του
Ιδρύματος και διαμόρφωσαν ανεξίτηλα το DNA του ΚΠΙΣΝ, τόσο κατά
τον σχεδιασμό, όσο και την κατασκευή και λειτουργία του.
Συγκεκριμένα, ο Piano και οι συνεργάτες του προσήγγισαν τις κτηριακές εγκαταστάσεις της ΕΒΕ όχι απλώς σαν κτηριακή εγκατάσταση,
αλλά σαν τόπο μάθησης, εκπαίδευσης και έρευνας για όλη την οικογένεια, με πολλαπλές λειτουργικές εθνικές και διεθνείς δράσεις
πέραν της παραδοσιακής μελέτης και έρευνας των βιβλίων, στα πρότυπα της ‘βιβλιοθήκης του μέλλοντος’. Αντίστοιχα, προσήγγισε τις κτηριακές εγκαταστάσεις της ΕΛΣ σαν σύγχρονο τόπο πολυσχιδούς πολιτιστικής καλλιέργειας, έκφρασης αγάπης για τις τέχνες και ορμητήριο
για επέκταση των δημιουργικών καλλιτεχνικών της δράσεων σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Τέλος, προσήγγισε το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος όχι
απλά σαν περιβάλλοντα χώρο των κτηρίων, αλλά σαν πνεύμονα πρασίνου για τους περιοίκους και τόπο αθλητισμού και αναψυχής της
ευρύτερης κοινότητας, εμπλουτισμένο με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Κυρίως, όμως, συνέδεσε το πάρκο αρχιτεκτονικά
και λειτουργικά με τα κτήρια σε ένα σύμπλεγμα περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, που ανέδειξε το έργο σε μητροπολιτικό ‘πράσινο τοπόσημο’, προσδιορίζοντας ένα σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο αστικής,
περιβαλλοντικά φιλικής, πράσινης ανάπτυξης για την Αθήνα. Η όλη
προσέγγιση του έργου από τον Piano, με την ιδιοφυή σύνθεση των
τριών έργων σε ένα σύμπλεγμα – τόπο, που μεγιστοποιεί τις περιβαλλοντικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πάρκο,
ενώ παράλληλα βοηθά να αναδυθεί ένα καινούργιο ‘σύμπαν’ καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και συνεργειών, είναι πράγματι αριστουργηματική.
Σχηματοποιήθηκε έτσι ένα ευρύ αρχιτεκτονικό πρόγραμμα, το οποίο
δεν περιορίσθηκε στην ικανοποίηση στενών κτηριολογικών, λειτουργικών αναγκών των οργανισμών που θα μετεγκαθίσταντο στο ΚΠΙΣΝ
και τυπικών φυτοτεχνικών απαιτήσεων του πάρκου που τους φιλοξενεί. Πέραν αυτών, το έργο προικίσθηκε με πολλαπλές δυνατότητες και

tural practice of Renzo Piano. In commissioning the project from
Piano, the Foundation selected a leading architect, a humanist, a
philhellene, with great experience in similar cultural projects, total
respect for the environment, a contemporary approach to sustainable urban renewal projects, and with a broad historical and geographical grasp of the place occupied by the project and of its
importance. Renzo Piano, with BETAPLAN as his local associate,
and at the head of a large team of Greek and international technicians and other specialist consultants, planned the project at the
level of an extremely detailed implementation study, and undertook
the total oversight and supervision throughout the course of its
realisation.
From the very first moment, Renzo Piano adopted the vision of the
Foundation in his architectural approach, while enhancing the project with the ideas of ‘place’, ‘sustainability’, ‘economy of scale’,
and ‘transparency’, ideas which were harmonised with the Foundation’s philosophy and indelibly shaped the DNA of the SNFCC, both
at the design stage and in its construction and operation.
More specifically, Piano and his associates approached the buildings of the NLG not simply as buildings, but as a place of learning,
education, and research for all the family, with multiple functional
national and international actions, over and above the traditional
study of and research in books, on the model of the ‘library of the
future’. Similarly, it approached the buildings of the GNO as a contemporary location of multifarious cultural cultivation, of an expression of love for the arts, and a springboard for its creative artistic
actions at a national and international level. The Stavros Niarchos
Park, also, was treated not simply as a space surrounding the buildings, but as a lung of greenery for those living round about and a
site for sports and recreation for the broader community, enriched
with educational and cultural activities. Above all, however, it linked
the park architecturally and functionally with the buildings, in a
complex of environmental sustainability, so that they drew attention to the project in a metropolitan ‘green landmark’, thus defining
a state-of-the-art and innovative means of urban, environmentfriendly, green development for Athens. The whole approach to the
project by Piano, with the brilliant composition of the three works
in one complex/location which maximises the environmental possibilities and the advantages provided by the Park, while at the
same time assisting a new ‘universe’ of artistic and educational potential and synergies to emerge, is a veritable masterpiece.
In this way, a broad architectural programme was formed which
did not confine itself to the satisfaction of the narrow building and
functional needs of the institutions which were to be relocated to
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καινοτομίες, που θεωρήθηκαν απόλυτα απαραίτητες για τη βιωσιμότητα ειδικά έργων πολιτισμού, ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας.
Μεταξύ αυτών, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι μια από τις βασικότερες παγκόσμιες αξίες, που ενσωματώθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η δημιουργία περιβαλλοντικά φιλικής και βιώσιμης υποδομής στα κτήρια και το πάρκο αποτέλεσε σημαντικό στόχο
του σχεδιασμού και της κατασκευής τους. Μέσω περιβαλλοντικά καινοτόμων σχεδίων και πρακτικών, το έργο απέκτησε την πλατινένια ‘πράσινη’ πιστοποίηση κτηρίων LEED, την πρώτη διάκριση αυτού του είδους
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας.
Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί αναμφίβολα για τη χώρα μας και την υφήλιο ένα
νέο ελπιδοφόρο παράδειγμα δημιουργικής και αποτελεσματικής συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, που, παρά την οικονομική
κρίση, ολοκληρώθηκε χωρίς αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό. Εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη των
κατασκευαστικών εργασιών, το μεγαλύτερο σύγχρονο κτηριακό έργο
αστικής ανάπλασης, κόστους 630 εκατομμυρίων ευρώ, περατώθηκε
με απόλυτη επιτυχία. Η επιτυχία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με τη
διεθνή προβολή του έργου και, κατ’ επέκταση, της χώρας μας και τις
συνεχιζόμενες αρχιτεκτονικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές του διακρίσεις, αφού έχει ήδη μέχρι σήμερα, λιγότερο από ένα χρόνο μετά
την κατασκευαστική του ολοκλήρωση, συγκεντρώσει έξι διεθνείς βραβεύσεις από οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης
Βρετανίας.
Πέραν όμως των αρχιτεκτονικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και διαχειριστικών αξιών και καινοτομιών, που εισάγει το έργο, η πραγματική
πρόκληση και το μεγάλο στοίχημα στον πυρήνα του οράματος του
Ιδρύματος για το ΚΠΙΣΝ ήταν, εξ αρχής, να δημιουργήσει και να αποδώσει στην ελληνική κοινωνία ένα πλαίσιο για ριζική αλλαγή στον
τρόπο, που σκεφτόμαστε τα δημόσια πράγματα.
Η συστηματική οικοδόμηση αυτού του οραματικού πλαισίου ξεκίνησε
με πολλαπλές παρουσιάσεις του σχεδιασμού του έργου και συνεχίσθηκε κατά την κατασκευή του με το άνοιγμα του ίδιου του εργοταξίου
στο κοινό. Σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά, αλλά και τα διεθνή,
δεδομένα κίνηση, που, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε και την κατασκευή του Κέντρου Επισκεπτών στην Εσπλανάδα, βάσει νικητήριου
σχεδίου, που προέκυψε μέσα από πανελλήνιο σπουδαστικό διαγωνισμό, ο σκοπός του έργου, αλλά και οι ίδιες οι κατασκευαστικές εργασίες παρουσιάσθηκαν κατά τρόπο άμεσο και απολύτως διαφανή σε
περισσότερα από 200.000 άτομα. Όλοι αυτοί, οι πρώτοι επισκέπτες του
ΚΠΙΣΝ, είτε επισκέφθηκαν και περιηγήθηκαν στο εργοτάξιο κατά τη
διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, είτε παρακολούθησαν τις
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the SNFCC and of the formal plant science requirements of the Park
which hosts them. Over and above these, the project was endowed
with multiple potentialities and innovations which were regarded as
absolutely essential for the sustainability particularly of works of
culture, especially in the difficult economic conditions of the times
in which we live.
Among these, environmental sustainability is one of the most basic
global values incorporated into the Stavros Niarchos Foundation
Cultural Center. The creation of an environment-friendly and sustainable infrastructure in the buildings and the park was an important objective in its design and construction. By means of environmentally innovative plans and practices, the project gained the
LEED platinum ‘green’ certification for buildings, the first such distinction for Greece and in Europe for a cultural project on such a
scale.
The SNFCC is undoubtedly for Greece and for the whole world a hopeinspiring example of creative and effective collaboration between
private and public agencies which, in spite of the economic crisis,
was completed without deviations from the initial time schedule and
budget. Within four years from the beginning of the construction
works, the largest contemporary building project of urban renewal,
with a budget of 630 million euro, was finished with total success.
This success has become even greater with the international promotion of the project –and, by extension, of Greece– and the continuing architectural, technical, and environmental distinctions which
it has won since it has already (less than a year after the completion
of construction) garnered six international awards from organisations in the United States and Great Britain.
But apart from the architectural, technical, environmental, and managerial values and innovations which the project has introduced, the
real challenge and the great wager at the core of the Foundation’s
vision for the SNFCC has been, from the very beginning, to create
and to deliver to Greek society a framework for a radical change in
the way in which we think about public affairs.
The systematic building up of this visionary framework started out
with a multiplicity of presentations of the designing of the project
and continued during its construction with the opening up of the
construction site itself to the public. In what was a pioneering move
in Greek and international practice, which, apart from anything else,
included the construction of the Visitors’ Centre on the Esplanade,
the winning design for which resulted from a national students’ competition, the aim of the project and the construction works themselves were presented, in a direct and absolutely transparent way,
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καλοκαιρινές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν από το ΙΣΝ κάθε
χρόνο, στα τέλη Ιουνίου. Οι διαρκείς και ανοιχτές αυτές προσκλήσεις
στο κοινό και ο σεβασμός προς κάθε επισκέπτη συνέβαλαν ουσιαστικά στη συνειδητοποίηση του κοινού ότι το ΚΠΙΣΝ ανήκει στους Έλληνες και αποτελεί ένα προορισμό για αυτοδίκαιη συμμετοχή τους στα
πολιτιστικά δρώμενα, έργο, για το οποίο μπορούν να αισθάνονται
υπερήφανοι και να οραματίζονται με ψηλά το κεφάλι το μέλλον της
χώρας μας.
Το στοίχημα αυτό κερδήθηκε από τις πρώτες ημέρες, που το ολοκληρωμένο πλέον έργο άνοιξε ελεύθερα τις πύλες του στο κοινό, τον
περασμένο Αύγουστο. Αυτό αποδεικνύει η τεράστια επισκεψιμότητα
και η ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των επισκεπτών αποδοχή του έργου,
που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και προσδοκία. Πράγματι, ο κόσμος, με
αθρόα προσέλευση, αγκάλιασε το έργο με περισσότερους από 25.000
επισκέπτες την εβδομάδα και περισσότερους από 800.000 μέχρι σήμερα, και μάλιστα πριν ακόμα εγκατασταθούν και ξεκινήσουν τη λειτουργία τους η ΕΒΕ και η ΕΛΣ.

to audiences of more than 200,000. All these people, the first visitors to the SNFCC, either visited or took a tour of the site while the
construction works were in progress, or attended the summer
events held by the SNF each year in late June. These constant and
open invitations to the public and respect for every visitor contributed substantively to the realisation by the public that the SHFCC
belongs to the Greeks and is a destination for their ipso jure participation in cultural events, a project of which they can feel proud
and envision a future for our country with head held high.
This wager was won from the earliest days when the project, now
completed, opened its portals freely to the public last August. This is
proved by the vast number of visitors and the acceptance of a project which has surpassed every forecast and expectation reflected in
their faces. It is a fact that people by their numbers have taken the
project to their hearts; there have been more than 25,000 visitors
each week and a total of more than 800,000 up to the present. And
this is before the installation and commencement of operation of the
NLG and the NGO.

Σύμφωνα με τα λόγια του προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου,
κατά τελετή παράδοσης του ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Πολιτεία και, κατ’
επέκταση, κοινωνία, ‘Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα για το πώς η χώρα ολόκληρη
μπορεί να πάει μπροστά’ […] ‘και να συνεχίζει να κερδίζει το στοίχημα, έχοντας σαν μόνο στόχο, ξεπερνώντας κομματικά, πολιτικά, ιδιωτικά συμφέροντα, το καλό του έργου για το καλό της ελληνικής κοινωνίας’.

In the words of the President of the SNF, Mr Andreas Drakopoulos,
at the ceremony of handing over the SNFCC to the Greek State, and,
by extension, to Greek society: ‘The Stavros Niarchos Foundation
Cultural Center can serve as an example as to how the whole country can go forward’ [...] ‘and continue to win the wager, having as
its sole aim, in transcending party-political, political, and private
interests, the good of the project for the good of Greek society’.

O δρ. Θεόδωρος Μαραβέλιας είναι αρχιτέκτων και διευθυντής Τεχνικού Τμήματος

Theodore Maravelias, PhD, is an architect and Director of the Technical Depart-

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ment, Stavros Niarchos Foundation
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Renzo Piano

To Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα, Ελλάδα
The Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, Athens, Greece

Σήμερα, ένα κτήριο δεν αρκεί μόνο να είναι έξυπνο και να καταναλώνει λίγο, αλλά πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκφράσει αυτό:
πρέπει να μετατρέψει την ανησυχία για το περιβάλλον και το εύθραυστο της Γης σε γλώσσα. Εδώ, στην Αθήνα, κατασκευάσαμε ένα πάρκο
και ένα λόφο, από όπου είναι δυνατόν κανείς να ανακαλύψει τη θάλασσα εκ νέου. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και η Εθνική Λυρική Σκηνή θα στεγασθούν κάτω από αυτό το ύψωμα.
Πρόκειται για ένα πολύπλευρο έργο, με πολλές διαφορετικές λειτουργίες, που του δίνουν ζωή: την Εθνική Βιβλιοθήκη, την Εθνική Λυρική
Σκηνή και ένα μεγάλο πάρκο στην περιοχή του Φαλήρου, του αρχαίου
λιμανιού της Αθήνας, δίπλα στις εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και που στη συνέχεια, δυστυχώς, ξεχάσθηκαν.
Η νέα Εθνική Βιβλιοθήκη θα αντικαταστήσει την παλιά, η οποία είναι
πολύ μικρή για να στεγάσει τους 1.000.000 τόμους της συλλογής της.
Δίπλα σε αυτή τη βιβλιοθήκη, που υπηρετεί την ερευνητική δράση και
τη συντήρηση των τεκμηρίων, έναν τόπο διατήρησης και μετάδοσης του
πολιτισμού, βρίσκεται μια δανειστική βιβλιοθήκη, ένας τόπος μάθησης, που βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους, προσιτός σε όλους. Αλλά
η βιβλιοθήκη είναι μόνο μία από τις λειτουργίες του νέου πολιτιστικού
κέντρου. Το άλλο θέμα είναι η μουσική, και ιδίως η όπερα. Το νέο
κτήριο της όπερας έχει δύο αμφιθέατρα, ένα 1.400 θέσεων, που θα
χρησιμοποιείται για μπαλέτο και κλασικές παραστάσεις όπερας, και
ένα άλλο 450 θέσεων, για πειραματικά έργα. Κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, διοργανώσαμε ένα ‘Χορό των Γερανών’, μια παράσταση
δέκα γερανών, που περιστρέφονταν το σούρουπο, σε μουσική του
Gustav Holst, ένα πολύ υποβλητικό θέαμα, που δημιουργήθηκε σε
συνεργασία με τον Μύρωνα Μιχαηλίδη, διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Μαζί με τα βιβλία και τη μουσική, το κέντρο έχει μια τρίτη διάσταση, η
οποία είναι αυτή του πάρκου. Η Αθήνα είναι μια πόλη χωρίς πολλά
πάρκα και κήπους. Υπάρχει ο Εθνικός Κήπος, στο κέντρο της πόλης,
βέβαια, αλλά ο δικός μας καλύπτει 175.000m2: μιλάμε για ένα αστικό πάρκο στην κλίμακα του Κήπου του Λουξεμβούργου στο Παρίσι.
Το πρόβλημα ήταν πώς να εισαγάγουμε τα δύο κτήρια στο πάρκο
χωρίς να κλέψουμε χώρο από το πράσινο και πώς να εναρμονίσουμε
τις διαφορετικές λειτουργίες. Είχαμε στη διάθεσή μας μια μεγάλη
έκταση, που κάποτε καταλαμβανόταν από το πρώτο λιμάνι της Αθήνας
και, αργότερα, από τον ιππόδρομο, και ένα κομμάτι ακτής, που είχε
επιχωθεί μετά τον πόλεμο. Τα κτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
προστέθηκαν εδώ αργότερα.
Σκεφθήκαμε ότι η κατασκευή των δύο κτηρίων, ακόμα και σε ένα τόσο
μεγάλο οικόπεδο, θα κατελάμβανε όλο τον διαθέσιμο χώρο και δεν
θα άφηνε τίποτα για το πάρκο. Γι αυτό αποφασίσαμε να ανυψώσουμε
το έδαφος για να τοποθετήσουμε τη βιβλιοθήκη και την όπερα από
κάτω του. Μια κλίση 5% φτάνει σε ύψος τα 30m πάνω από το επίπεδο
του δρόμου. Τοποθετήσαμε τις δύο λειτουργίες κάτω από το έδαφος,
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Today, a building not only has to be wise and consume little, but
must also be able to express this: it has to turn concern for the
environment and the fragility of the Earth into language. Here in
Athens we have constructed a park and a hill from where it is possible to rediscover the sea. The National Library of Greece and the
Greek National Opera will be set underneath this rise.
This is a many-sided project, with a lot of different functions that
bring it to life: the National Library, the Greek National Opera and a
large park in the area of Phaleron, the ancient port of Athens, next
to the structures built for the Olympic Games in 2004 and then
unfortunately forgotten.
The new National Library will replace the old one, which is too
small to house the 1,000,000 volumes in its collection. Alongside
this research and conservation library, a place for the preservation
and transmission of culture, is a lending library, a place of learning,
which is at ground level and accessible to all. But the library is just
one of the functions of this new cultural centre. The other theme is
music, and in particular opera. The new opera house has two auditoria: one, seating 1,400, to be used for ballet and classical opera
performances, and another, with 450 seats, for experimental works.
During construction, we staged a ‘Dance of the Cranes’: a performance by ten cranes rotating at dusk to the music of Gustav Holst,
a highly evocative spectacle created in collaboration with Myron
Michailidis, director of the Greek National Opera.
Along with books and music, the centre has a third dimension, which
is that of the park. Athens is a city without many parks and gardens.
There is the National Garden in the centre of the city, of course,
but ours covers 175,000m2: we are talking about an urban park on
the scale of the Jardin du Luxembourg in Paris. The problem was
how to insert the two buildings into the park without stealing space
from the greenery, and how to harmonize the different functions.
We had a large area at our disposal that had once been occupied
by Athens’s first port, and, later by the racecourse, and a stretch
of the shore that had been infilled after the war. Buildings for the
Olympics later arrived here too.
We thought that constructing the two buildings, even on such a
large site, would take up all the space available, leaving hardly anything for the park, and so we decided to raise the ground in order
to locate the library and the opera house under it. A slope of 5%
reaches a height of 30m above the level of the road. We inserted
the two functions beneath the ground, naturally taking care to create a public space, the Agora, that will provide access to both buildings and connect them.
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φροντίζοντας φυσικά να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο χώρο, την Aγορά, που θα παρέχει πρόσβαση στα δύο κτήρια και θα τα συνδέει.
Στην κορυφή του υψώματος βρίσκεται το κύριο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, μια ελαφρά κατασκευή, της οποίας τα τοιχώματα είναι εντελώς διαπερατά από το φως. Με τον τρόπο αυτό η οροφή των κτηρίων
μετατρέπεται σε πάρκο και δεν καταλαμβάνει έδαφος. Αλλά υπάρχει
και μια άλλη πτυχή: Η Αθήνα είναι μια πόλη σε πεδιάδα και από ένα
ύψος 30m μπορείς να δεις τα πάντα. Έτσι, οι επισκέπτες του αναγνωστηρίου θα απολαμβάνουν ένα απρόσμενο πανόραμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή ονομάζεται Καλλιθέα, που σημαίνει ‘η καλύτερη
θέα’, έστω και αν η θάλασσα δεν είναι πλέον ορατή. Την κάναμε ξανά
ορατή. Όταν είσθε πάνω στον λόφο, από τη μια πλευρά βλέπετε από
ψηλά το πάρκο και την πόλη, που ανεβαίνει προς την Ακρόπολη. Από
την άλλη πλευρά έχετε μπροστά σας τη θάλασσα και τον ορίζοντα.
Δεν συνειδητοποιείτε καν ότι είσθε σε ύψωμα, επειδή η κλίση απλώνεται σε μήκος 600m και δεν είναι αντιληπτή.
Πιστεύω ότι αυτή η σοφή χρήση της γης είναι ένα πολύ σημαντικό
στοιχείο. Πράγματι, η ιδέα στη βάση του όλου έργου είναι να ξαναδημιουργηθεί η ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην πόλη και τη θάλασσα,
που χάθηκε με τα χρόνια. Αυτή η σύνδεση έχει πλέον αποκατασταθεί
και προς τις δύο κατευθύνσεις: από την πόλη προς τη θάλασσα, με την
επέκταση του υφιστάμενου αστικού ιστού, και από τη θάλασσα προς
την πόλη, με τη δημιουργία κατά μήκος των κύριων αξόνων διείσδυσης,
καναλιών νερού, εκτάσεων με φύτευση και δρόμων με δενδροστοιχίες,
που οδηγούν προς το μεγάλο πάρκο κατά μήκος της παραλίας.
Η καλύτερη θέση για παρατήρηση είναι το αναγνωστήριο με τους γυάλινους τοίχους, μια διάφανη βιτρίνα με τετράγωνη κάτοψη, που προσφέρει θέα 360o προς την Αθήνα και τη θάλασσα. Το δωμάτιο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Στέγαστρο, τη στέγη, που σκιάζει το σύνολο
του συγκροτήματος από τον ήλιο. Αυτό το ‘ιπτάμενο χαλί’ με ελλειψοειδή διατομή έχει έκταση ενός εκταρίου, 100m επί 100m, και υποστηρίζεται από περίπου είκοσι στύλους. Βρίσκεται σε ύψος 40m, 10m
πάνω από τον λόφο. Πάνω του υπάρχουν ηλιακοί συλλέκτες, που χρησιμεύουν στην κάλυψη των βασικών ενεργειακών αναγκών του κτηρίου. Όπως έχουμε ήδη ανακαλύψει στην Ακαδημία Επιστημών της
Καλιφόρνιας στο San Francisco, όταν βάζεις ένα πάρκο πάνω από ένα
κτήριο, η κατανάλωση είναι πάντα χαμηλή, και ένα εκτάριο ηλιακών
συλλεκτών είναι σε θέση να παραγάγει δύο μεγαβάτ. Έτσι, αυτό το
μεγάλο ηλιακό πεδίο έχει δύο λειτουργίες. H πρώτη είναι να παρέχει
σκιά, η δεύτερη να συλλαμβάνει ενέργεια.

At the top of the elevation is the main reading room of the library,
a light structure whose walls are completely permeable to light. In
this way the roof of the buildings is turned into a park and does not
occupy the ground. But there is another aspect: Athens is a city on
a plain and at a height of 30m you can see everything. So visitors
to the reading room will enjoy an unexpected panorama. It is no
accident that this area is called Kallithea, which means ‘the best
view’, even though the sea was no longer visible. We have brought
it back into sight. When you are on the hill on one side you look over
the park and the city that rises up towards the Acropolis; on the
other you face the sea and the horizon. You don’t even realize
you’re on an elevation because the slope is spread out over a length
of 600m and is not perceptible.

Κείμενο του Renzo Piano από το βιβλίο ‘Renzo Piano, the Complete Logbook 1966-

Renzo Piano’s text from the book ‘Renzo Piano, the Complete Logbook 1966-

2016’, Thames and Hudson, 2017 ©Ίδρυμα Renzo Piano, Γένοβα, Ιταλία, και Pas-

2016’, Thames and Hudson, 2017 ©Renzo Piano Foundation, Genoa, Italy, and

sigli Editore, Antella (Fi), Ιταλία

Passigli Editore, Antella (Fi), Italy

Ο Renzo Piano είναι πρόεδρος και ιδρυτικός εταίρος του Renzo Piano Building

Renzo Piano is Chairman and Founding Partner of the Renzo Piano Building

Workshop

Workshop

I believe that this wise use of the land is a very important element.
Indeed, the idea at the base of the entire project is to recreate
the strong connection between the city and the sea, lost over the
years. This connection has now been re-established in both directions: from the city to the sea, extending the existing urban fabric;
and from the sea to the city, by creating, along the main axes of
penetration, channels of water, areas of vegetation and tree-lined
avenues that lead towards the great park along the seafront.
The best observation post is the glass-walled reading room: a
transparent showcase on a square plan, which offers a 360-degree
view of Athens and the sea. The room is located directly under the
canopy, the roof that shades the whole complex from the sun. This
‘flying carpet’ with an elliptical section has an area of one hectare,
100m by 100m, and is supported by some twenty pillars. It is
located at a height of 40m, 10m above the hill. On top there are
solar panels that serve to meet the basic energy needs of the building. As we have already discovered at the California Academy of
Sciences in San Francisco, when you put a park on top of a building,
consumption is always low, and a hectare of solar panels is able to
produce two megawatts. So this great solar field has two functions:
the first is to provide shade, the second to capture energy.
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Ανάπτυξη έργου
Project Developement

Πρώιμες προτάσεις
Early Schemes
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Εξέλιξη τομής
Section Developement
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Εναλλακτικές προτάσεις διαμόρφωσης τοπίου
Alternative Landscape Schemes
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ΚΠΙΣΝ SNFCC

Γιάννης Βεντουράκης

Η εμπειρία μας δουλεύοντας για το ΚΠΙΣΝ
Ioannis Ventourakis

Our experience of working οn the SNFCC

Έχουν, ήδη, συμπληρωθεί πάνω από δέκα χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτό το έργο ως ιδέα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τόσα είναι
και τα χρόνια και της δικής μας ανάμιξης με το έργο, αφού ασχολούμαστε με αυτό από την πρώτη φάση του, αυτή του σχεδίου γενικής
διάταξης και των υποστηρικτικών μελετών του, καθώς και την κύρωση
του νόμου για το έργο.

It is already more than ten years since this project started out as an
idea at the Stavros Niarchos Foundation. And this is also the number of years of our own involvement in the project, since we have
been concerned with it from the first phase, that of the masterplan
and of its supporting studies, as well as of the ratification of the law
concerning it.

Σε αυτή την πρώτη φάση, η BETAPLAN ως συνεργάτις του αμερικανικού γραφείου Cooper Robertson and Partners, που είχε αναλάβει
την εκπόνηση του σχεδίου γενικής διάταξης, είχε τον συντονιστικό
ρόλο των υποστηρικτικών μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν εξ ολοκλήρου από ελληνικά μελετητικά γραφεία.

In this first phase, BETAPLAN, as associates of Cooper Robertson
and Partners, an American practice which had undertaken the compilation of the masterplan, had the role of co-ordinator of the supporting studies which were drawn up in their entirety by Greek offices.

Με το Renzo Piano Building Workshop (RPBW) δεν είχαμε συνεργασθεί στο παρελθόν. Όμως από την πρώτη συνάντηση με τους επί
κεφαλής του έργου από το RPBW, που έμελλε να είναι η και αφετηρία
μιας μακροχρόνιας δημιουργικής συνεργασίας, διαμορφώθηκε ένα
πολύ θετικό κλίμα. Η συνεργασία ήταν πολύ ομαλή και, παρά την
πολυπλοκότητα του έργου, τα δύο αρχιτεκτονικά γραφεία έδεσαν
αρμονικά και λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του έργου ως ένα σύνολο
με τον σωστό καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Με τα χρόνια δημιουργήθηκαν σχέσεις όχι μόνο εμπιστοσύνης αλλά και φιλίας.
Ο ίδιος ο Renzo Piano είναι χαρισματικός και ιδιαιτέρως ευφυής, αλλά ταυτόχρονα προσιτός, σεμνός, συνεργάσιμος, αγαπητός. Ξέρει να
ακούει τους συνεργάτες του, ακόμα και τους πολύ νεότερους, τους
οποίους επιλέγει έτσι ώστε το γενικότερο πνεύμα στο γραφείο να
εκφράζει τις δικές του αρχές. Είναι ιδιαίτερα ικανός στο να αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες του πελάτη και να προσαρμόζεται σε αυτές χωρίς
να συμβιβάζει τις σχεδιαστικές του επιλογές.
Η BETAPLAN κέρδισε από αυτή τη συνεργασία μια πολύ μεγάλη
εμπειρία αφ’ ενός στη μελέτη έργων αυτής της πολυπλοκότητας με
συνεργασία πολλών γραφείων από όλο τον κόσμο και αφ’ ετέρου
στην εφαρμογή προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας και ταυτόχρονης εργασίας. Αυτή η νέα προσέγγιση έμεινε κληρονομιά στο γραφείο
μας και άλλαξε τον τρόπο, με τον οποίο προσπαθούμε να διαχειριζόμαστε γενικότερα τη δουλειά μας. Μπορούμε, πλέον, να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις έργων μεγάλης κλίμακας σε διεθνές επίπεδο, τόσο στη φάση της μελέτης, όσο και της
επίβλεψης της κατασκευής.
Για το έργο εκπονήθηκαν περισσότερα από 4.000 σχέδια, συμπεριλαμβανομένων ενός πολύ μεγάλου πλήθους λεπτομερειών, αλλά και
περίπου 3.900 σελίδες προδιαγραφών, που συντάχθηκαν με βάση το
αμερικανικό σύστημα (CSI format) σε πλήρη σύνδεση και συντονισμό
με τα σχέδια και τα προδιαγραφόμενα επ’ αυτών υλικά. Στη φάση της
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We had not worked with the Renzo Piano Building Workshop (RPBW)
in the past, but from the first meeting with those from RPBW in
charge of the project, which was to be the starting-point for a longterm creative collaboration, a very positive climate was created. The
collaboration was so smooth that, in spite of the complexity of the
project, the two practices bonded harmoniously and functioned during the course of the project as a single whole with the right division
of competences. Over the years, relationships not only of trust, but
also of friendship, were built up.
Renzo Piano himself is charismatic and outstandingly brilliant, but at
the same time he is approachable, modest, co-operative, and wellliked. He knows how to listen to his associates, even the youngest
of them, whom he chooses in such a way that the general spirit in
his practice is an expression of his own principles. He is particularly
skilled at understanding the wishes of his client and of adapting to
these without compromising his own design options.
BETAPLAN gained very great experience from this collaboration,
on the one hand, in the design of projects of this complexity, carried
out in co-operation with practices from all over the world, and, on
the other, in the application of advanced communications systems
and simultaneous working. This new approach has remained as a
legacy with our practice, and has altered the way in which we try to
handle our work more generally, enabling us at an international
level to respond effectively to the special demands of large-scale
projects, both in the design phase and in that of the supervision of
construction.
For this project, more than 4,000 plans were drawn up, including an
enormous number of details, together with some 3,900 pages of
specifications, which were compiled on the basis of the American
system (CSI format) in complete linkage and co-ordination with the
designs and the materials specified in them. In the execution phase,
the Contractor drew up and submitted for approval scores of addi-
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εκτέλεσης ο ανάδοχος της κατασκευής εξεπόνησε και υπέβαλε προς
έγκριση δεκάδες επί πλέον ‘shop drawings’, μεθόδους κατασκευής
και προδιαγραφές υλικών.
Πολύ ενδιαφέρων για εμάς και πρωτόγνωρος ως εμπειρία, τουλάχιστον για τα συνήθη ελληνικά δεδομένα στον χώρο της κατασκευής,
ήταν ο τρόπος διαχείρισης της φάσης της κατασκευής του έργου από
το RPBW, αλλά και γενικότερα από τα ξένα συνεργαζόμενα γραφεία,
όπου για πολλά στοιχεία του έργου ζητήθηκαν ομοιώματα προς έγκριση από τους μελετητές, πριν ο ανάδοχος προχωρήσει στην κατασκευή.
Οι μελετητές δεν δίστασαν να ζητήσουν ακόμα και την απομάκρυνση
δομικών στοιχείων εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα της τελικής
επιφανείας.
Ακόμη πιο ενδιαφέρον και πρωτόγνωρο ήταν το γεγονός ότι αυτό το
πάθος, σταδιακά, άρχισαν να το συμμερίζονται και οι άνθρωποι του
αναδόχου, που έφτασαν να καθαιρέσουν και να ξαναφτιάξουν με δική
τους πρωτοβουλία στοιχεία της κατασκευής, που δεν θεωρούσαν ότι
ανταποκρίνονταν στο απαιτούμενο επίπεδο αρτιότητας. Βέβαια τίποτα
από αυτά δεν θα ήταν εφικτό αν ο εργοδότης, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν μοιραζόταν το ίδιο πάθος για το έργο και δεν συναινούσε σε
αυτές τις διαδικασίες.
Εκείνο, όμως, που τελικά δεν θα ξεχάσουμε από το μεγάλο αυτό ταξίδι ήταν η χαρά της συνεργασίας με ένα μεγάλο σύγχρονο δημιουργό
και τους συνεργάτες του.
Βλέποντας την αποδοχή του έργου από τον κόσμο και την αθρόα προσέλευσή του σε αυτό, πριν καν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των
δύο οργανισμών και ξεκινήσει η κανονική λειτουργία του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αισθανόμαστε, παρά τις όποιες
επιφυλάξεις και ανησυχίες που ταυτόχρονα ακούγονται, αισιόδοξοι
για την πορεία του Κέντρου στο μέλλον.
Η προετοιμασία, που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τόσο μέσω της
στενής συνεργασίας του Ιδρύματος με τους διάφορους αρμόδιους φορείς, αλλά και των αξιόλογων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που συνεχώς οργανώνει στους χώρους του, έχουν δημιουργήσει, σε συνδυασμό με τη δυναμική, που το ίδιο το έργο έχει αναπτύξει, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή μετάβαση προς την ενηλικίωσή του.

Ο Γιάννης Βεντουράκης είναι αρχιτέκτων και συνιδρυτής της BETAPLAN

tional shop drawings, construction methods, and specifications for
materials.
Of great interest to us, and unprecedented as an experience, at least
in terms of the usual situation in Greece in the field of construction,
was the way in which the phase of the construction of the project
was handled by RPBW, and more generally by the practices with
which we were collaborating, where in the case of many features of
the project, mock-ups were sought for approval by the designers
before the contractor went ahead with the construction. The designers did not hesitate to seek even the removal of structural reinforced concrete items in order to achieve the desired aesthetic result as regards their final surface.
Even more interesting and unprecedented was the fact that this
passion gradually came to be shared by the contractor’s people,
who reached the point of taking down and reconstructing, on their
own initiative, items of the construction which they did not feel
answered to the required level of perfection. Of course, nothing of
this would have been possible if the owner, the Stavros Niarchos
Foundation, had not shared the same passion for the project and
had not consented to these processes.
And yet what we shall, in the end, never forget from this great journey is the pleasure of having worked with a great contemporary creative personality and his associates.
Having seen the reception which the project has been accorded by
the public and the way in which they have flocked to it, even before
the rehousing of the two organisations was completed or the normal
operation of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center had
started, we feel, in spite of any reservations and concerns which are
at the same time heard, optimistic about the Centre’s future.
The preparation which has gone on all these years through the close
collaboration of the Foundation with the various agencies responsible, and the notable artistic events which have been constantly held
on its premises, have given rise, in conjunction with the dynamic
which the project itself has generated, to the appropriate conditions
for a smooth transition to its coming of age.

Ioannis Ventourakis is an architect and co-founder of BETAPLAN
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Darren Barlow

Ένας βιώσιμος προορισμός για την Πόλη των Αθηνών
A Sustainable Destination for the City of Athens

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένα
θαυμαστό επίτευγμα. Ως έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνιστά επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας.
Δημιούργησε θέσεις εργασίας και θα παράσχει υποδομές πολιτισμού,
παιδείας και αναψυχής.

The Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) is a wonderful achievement. Home to the National Library of Greece and
Greek National Opera, it is an investment in Greece’s future. It created local jobs and will provide cultural, educational and recreational facilities.

Πριν από τον σχεδιασμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
η Arup και το RPBW συνεργάσθηκαν με την ομάδα για να διαμορφώσουν σωστά τη φυσική του κτηρίου. Το στέγαστρο από φερροτσιμέντο
σκιάζει την Λυρική Σκηνή, μειώνοντας τις βασικές απαιτήσεις κλιματισμού του κτηρίου. Οι αυτόματα ρυθμιζόμενες εξωτερικές περσίδες στα
πανέμορφα υαλοστάσια των εισόδων της και αυτών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, προφυλάσσουν το κτήριο από την υπερθέρμανση, όταν
βρίσκονται σε ανάπτυξη, αλλά προσφέρουν άπλετο φυσικό φως κατά
τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να σβήνουν αυτομάτως τα φώτα.

In advance of designing the building services Arup & RPBW worked
with the team to get the building physics right. The ferrocement
canopy shades the Opera House reducing the primary cooling
demands for the building and the automatic operable external
blinds on the beautiful fully glazed entrances to the Opera House
and National Library prevent the building overheating when deployed, but deliver excellent daylight for long periods of the day
allowing the lights to be automatically switched off.

Το ζεστό αθηναϊκό κλίμα καθιστά απαραίτητη την ψύξη του κτηρίου και,
σε ορισμένες περιπτώσεις, τον κλιματισμό του, ώστε να επιτυγχάνεται
και να διατηρείται η θερμική άνεση. Οι κλιματιζόμενοι χώροι είναι διαστρωματωμένοι σαν ‘φλούδες κρεμμυδιού’ με τα πιο ευαίσθητα, απόλυτα ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπως οι αίθουσες πολύτιμων χειρογράφων της Βιβλιοθήκης, στο κέντρο, και γύρω τους τις αίθουσες, που
έχουν μεγαλύτερη ανοχή θερμοκρασίας και υγρασίας. Έχει γίνει εφαρμογή τεχνικών χαμηλής κατανάλωσης για την ψύξη, μεταξύ των οποίων
είναι ο υποδαπέδιος αερισμός απαγωγής σε όλη τη Βιβλιοθήκη.
Το κτήριο είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας υπηρεσίες κτηρίων, από φωτισμό LED και ψηφιακά συστήματα πυρανίχνευσης έως
πληροφοριακά συστήματα, που επιτρέπουν στους επισκέπτες να συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, δίνοντας πρόσβαση σε άτομα από
όλο τον κόσμο σε κάποια από τα σπάνια βιβλία και αρχεία.
Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο γίνεται με διάφορες τεχνικές,
μεταξύ των οποίων η ανάκτηση θερμότητας σε όλα τα συστήματα
ψύξης, αντλίες και εξαεριστήρες υψηλής συχνότητας μεταβλητής
ταχύτητας, για να παρέχουν στον εξοπλισμό τα κατά περίπτωση απαραίτητα. Η ψύξη του κτηρίου γίνεται με υδρόψυκτους ψύκτες και με
πύργους ψύξης, που αποβάλλουν τη θερμότητα. Αυτός ο μεγάλος και
μερικές φορές θορυβώδης εξοπλισμός είναι αόρατος στους επισκέπτες της οροφής της Λυρικής Σκηνής και του πάρκου των 150 στρεμμάτων. Η ενέργεια, που αποβάλλει το σύστημα ψύξης, ανακυκλώνεται για τη θέρμανση του ζεστού νερού του κτηρίου και η ενέργεια
του κτηρίου ενισχύεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο 100mχ100m
στην οροφή του στεγάστρου. Το φωτοβολταϊκό σύστημα προβλέπεται
ότι θα παράγει 2GWh το χρόνο, ποσότητα ικανή για τις ενεργειακές
ανάγκες 650 βρετανικών νοικοκυριών.
Τα ζεστά, ξηρά καλοκαίρια της Αθήνας, με τις εποχικές καταιγίδες,

162

The hot Athens climate requires the building to be comfort cooled
and in some instances air conditioned to full conservation standards. The building’s air-conditioned spaces are layered like ‘onion
skins’ with the most sensitive, close controlled environments, like
the precious library manuscript rooms at the centre, with rooms
that can accept greater tolerance to temperature and humidity surrounding it. A number of low energy techniques were applied to
delivering the cooling including underfloor displacement ventilation
throughout the library.
The building is fully equipped with the latest building services technology ranging from LED lighting, digital fire alarm systems and
information technology systems which will allow visitors to connect
to a site wide Wi-Fi system and gives people all around the world
access to some of the rare books and archives.
Power is conserved in the building by various energy saving techniques, including heat recovery on all the cooling systems, high
frequency variable speed pumps and fans to only supply equipment
with what it requires. The buildings cooling is generated by water
cooled chillers and cooling towers which reject the buildings heat.
The large and sometimes noise items of equipment are invisible to
visitors to the Opera House roof and 15ha park. The energy from
the cooling system is also recycled to preheat the buildings hot
water and the buildings power is supplemented by the 100x100m
photovoltaic array on top of the canopy. The PV system is predicted
to generate 2GWh per annum, similar to powering 650 UK family
homes.
The hot, dry summers in Athens with seasonal flood inducing storms
result in a drainage and water strategy which both manages flood
water, but also conserves this precious resource. Innovative SUD’s
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που προκαλούν πλημμύρες, απαιτούν μια στρατηγική απορροής ομβρίων και άρδευσης για τη διαχείριση των υδάτων των πλημμυρών,
αλλά και τη διατήρηση αυτού του πολύτιμου πόρου. Στο κτήριο έχουν
εφαρμοσθεί καινοτόμες βιώσιμες τεχνικές, συστήματα αποστράγγισης
ομβρίων υδάτων, με παράλληλη συλλογή και αποθήκευσή τους για
την άρδευση του πάρκου και την επαναφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα. Το αρδευτικό σύστημα επικουρείται από τέσσερις γεωτρήσεις και
αφαλάτωση του νερού. Θαλασσινό νερό χρησιμοποιείται για το Κανάλι, που εκτείνεται κατά μήκος του κτηρίου. Στο κτήριο, οι απαιτήσεις
σε νερό περιορίζονται με τη χρήση εξοπλισμού χαμηλής ροής, ενώ τα
φαιά ύδατα συλλέγονται από το κτήριο της Λυρικής Σκηνής και ανακυκλώνονται για χρήση στις λεκάνες αφοδεύσεως και αλλού.
Το καθαρό τελικό αποτέλεσμα όλων των μέτρων είναι μια εκτιμώμενη
μείωση της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης, που ξεπερνά το 40%
σε σύγκριση με ένα ‘τυπικό κτήριο’ σε παρόμοια τοποθεσία, καθιστώντας το ΚΠΙΣΝ φάρο βιωσιμότητας.

sustainable urban drainage techniques are applied to the building
along with rain water harvesting to irrigate the park and help
recharge the aquifer below. The irrigation system is supplemented
by water from four bore holes which is desalinated. Sea water is
used to supply the canal which extends the full length of the building. In the buildings water demand is reduced by the use of low-flow
fittings and grey water is collected from the opera house and recycled for uses such as toilet flushing.
The net effect of the all the measures is an estimated reduction in
annual energy consumption of more than 40% compared with a
‘standard building’ in a similar location, making SNFCC a beacon of
sustainability.
The project has successfully been awarded LEED Platinum
Certification by the USGBC. The Stavros Niarchos Foundation is set
to achieved its vision to create a new sustainable educational and
cultural destination for the City of Athens.

Στο έργο απονεμήθηκε η Πλατινένια Πιστοποίηση LEED από το Αμερικανικό Συμβούλιο για ‘Πράσινες’ Κτηριακές Εγκαταστάσεις (USGBC).
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υλοποίησε το όραμά του να δημιουργήσει
ένα νέο βιώσιμο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό προορισμό για την
Πόλη των Αθηνών.

Ο Darren Barlow είναι μηχανολόγος μηχανικός, ARUP

Darren Barlow is mechanical engineer, ARUP
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Deborah Nevins

Για την αρχιτεκτονική τοπίου του ΚΠΙΣΝ
On the Landscape Design of the SNFCC

Η λαμπρή σύλληψη του Renzo Piano να δημιουργήσει ένα λόφο εκεί,
όπου η γη ήταν κάποτε επίπεδη, κάνει τοπίο και κτήριο ένα. Το τοπίο
σχεδιάσθηκε να ‘μιλάει ελληνικά’ και να είναι μια συμβολική αντίστιξη στα αποθετήρια πολιτισμού, που ενυπάρχουν στην Εθνική Λυρική
Σκηνή και στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτή η ενότητα και μεταμόρφωση
συνδέει τον πολιτισμό, τη μνήμη και το περιβάλλον σε ένα μεταφορικό
τοπίο του ελληνικού κόσμου.
Η προσέγγισή μας εδράζεται στην πεποίθηση ότι τα μεγάλα τοπία είναι
θεματικώς ακριβή, δομημένα πάνω σε μια ισχυρή εννοιολογική ιδέα,
και ενισχύονται από την προσεκτική χωρική οργάνωση και επιλογή
φυτών. Η χρήση ιθαγενών και ενδημικών ελληνικών φυτών, αρχετυπικών του ελληνικού τοπίου και πολιτισμού, αποδίδει μια βαθιά συμβολική απήχηση: αμυγδαλιές, ελιές, πεύκα, χαρουπιές και κυπαρίσσια,
λεβάντα, δενδρολίβανο, αφάνα, φασκόμηλο. Επί πλέον, αυτά τα φυτά
αντέχουν σε συνθήκες ξηρασίας και ανταποκρίνονται στην οικολογία
αυτού του έργου, που διαθέτει πιστοποίηση LEED. Ο σχεδιασμός προκύπτει αβίαστα από τους όρους του οικοπέδου, της οικολογίας και του
συμβόλου.
Οι αλέες με τις ελιές και οι πευκώνες του πάρκου θυμίζουν την ελληνική ύπαιθρο με τους καλλιεργούμενους ελαιώνες και τις πλαγιές με
πεύκα και κυπαρίσσια. Eπίσης, παρέχουν σκιά, που ενθαρρύνει τον
κόσμο να επισκέπτεται το πάρκο το καλοκαίρι. Αυτές οι επιλογές καθορίζουν το εννοιολογικό θέμα: παρέχουν μνήμη και χωρική πλοκή,
παρέχουν ουσιώδη λειτουργικότητα και συνιστούν αρχετυπικές μορφές, που ορίζουν περιοχές, δημιουργώντας όρια που τονίζουν την
αίσθηση του τόπου και παρέχουν πολιτισμική απήχηση.
Η εμπειρία του τόπου από τον επισκέπτη ενισχύεται από παρτέρια
με ενδιάμεσα στενά μονοπάτια, τα οποία επιτρέπουν στους επισκέπτες να κινούνται αργά διά μέσου του χώρου. Υποχωρήσεις στα
μονοπάτια, βαλμένες δίπλα σε δένδρα για σκιά, και παγκάκια για
ανάπαυση εντάσσονται στην ανηφορική τοπογραφία. Τοποθετούνται
σε σημεία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δυναμικές
και υπέροχες αξονικές θέες προς το περιβάλλον πάρκο και το τοπίο
πέρα από αυτό.
Πολλά σχεδιαστικά στοιχεία εξυπηρετούν πολλαπλούς στρατηγικούς
στόχους. Τα αξονικά μονοπάτια αυξάνουν την προσβασιμότητα, μειώνοντας την κλίση των δρόμων που διασχίζουν το πάρκο, από 10% σε
λιγότερο από 5%, ενώ ζωντανεύουν την οπτική εμπειρία, δημιουργώντας εναλλασσόμενες σημειακές και πανοραμικές θεάσεις. Στη βόρεια πλευρά του πάρκου, ένας πίδακας νερού, που είναι ταυτόχρονα
και συναυλιακός χώρος, βρίσκεται χαμηλότερα από τον περιβάλλοντα
χώρο και λειτουργεί ως περιοχή ανάσχεσης των υδάτων σε περίπτωση
καταιγίδας.
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Renzo Piano’s brilliant concept of creating a hill where the land was
once flat integrates landscape and building as one. The landscape is
designed to ‘speak Greek’ and to be a symbolic pendant to the repositories of culture present in the National Opera and Library. This
unity and transformation links culture, memory, and environment
into a metaphorical landscape of the Greek world.
Our approach is grounded in the belief that great landscapes are
thematically precise, structured by a strong conceptual idea, and
reinforced by the careful spatial organization and selection of
plants. Using native and indigenous Greek plants, archetypal of
Greek landscape and culture, imparts deep symbolic resonance:
almond, olive, pine, carob, and cypress trees; lavender, rosemary,
sarcopoterium, sage. Moreover, these plants are drought-tolerant
and responsive to the ecology of this LEED-certified project. The
design emerges seamlessly from the conditions of site, ecology,
and symbol.
The park’s allées of olives and groves of pine trees recall the Greek
countryside with its cultivated olive groves and hillsides of pine and
cypress. They also provide shade which encourages people to visit
the park in summer. These choices establish the conceptual theme:
they provide memory and spatial drama; they provide essential
functionality; and they are archetypal forms that define territory,
creating boundaries which emphasize the sense of place and provide cultural resonance.
The visitor’s experience of place is enhanced by planting beds,
separated by intimate paths, which allow visitors to slowly progress through the space. Setbacks in the paths, situated by trees
for shade and benches for rest, are incorporated into the sloping
topography. They are sited where visitors can enjoy dynamic and
beautiful axial views to the surrounding park and landscape beyond.
Many design elements serve multiple strategic purposes. Axial
paths increase accessibility reducing the slope of transit through
the park from as steep as 10% to less than 5% while enlivening the
visual experience by creating changing points of view and vistas. In
the northern area of the park, a splash fountain that doubles as a
concert venue is lower than its surroundings and acts as a holding
area for water during storms.
The planting of the library roof is emblematic of how the park
heralds and applauds its place. This green roof –one of the largest
in Europe– is covered with indigenous grasses, propagated locally
from seeds collected by the Diomedes Botanical Garden from the
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Η φύτευση του δώματος της Βιβλιοθήκης είναι εμβληματική για το πώς
το πάρκο προβάλλει και διαδηλώνει τη θέση του. Αυτό το φυτεμένο
δώμα –ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη– καλύπτεται από ενδημικά
χόρτα, που σπάρθηκαν επί τόπου από σπόρους, που συνέλεξε ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους από τους γύρω λόφους. Ο κατασκευασμένος
λόφος με την πράσινη στέγη του γίνεται μεταφορικά και κυριολεκτικά
ένα με τους λόφους της Αττικής.

surrounding hills. The constructed hill with its green roof becomes
metaphorically and literally one with the hills of Attica.
Moreover, the culturally and economically sustainable landscape
encourages local production of indigenous plants.

Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό: Το πολιτισμικά και οικονομικά βιώσιμο
τοπίο ενθαρρύνει την τοπική παραγωγή ενδημικών φυτών.

H Deborah Nevins είναι πρόεδρος της εταιρείας Deborah Nevins & Associates,

Deborah Nevins is the president of Deborah Nevins & Associates, a New York-

Νέα Υόρκη, η οποία σχεδίασε το τοπίο του ΚΠΙΣΝ και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

based landscape design firm. Deborah Nevins & Associates designed the land-

σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop, σε

scape of the SNFCC and Niarchos Park with the Renzo Piano Building Workshop

μια περίοδο οκτώ ετών. H Έλλη Παγκάλου και Συνεργάτες, Αθήνα, ήταν ο τοπικός

over a period of eight years. Helli Pangalou & Associates, based in Athens, was

συνεργάτης τους.

their local collaborator.
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Έλλη Παγκάλου

ΚΠΙΣΝ – Η δημιουργία ενός ‘Tόπου’
Helli Pangalou

SNFCC – The Creation of a ‘Τopos’

‘…Το ΚΠΙΣΝ είναι ένας τόπος συνάντησης, ανοιχτός και προσβάσιμος
σε όλους’. Ο Renzo Piano σχεδίασε την Εθνική Βιβλιοθήκη και την
Εθνική Λυρική Σκηνή και ύψωσε το Πάρκο πάνω από τα κτήρια, ώστε
να δημιουργηθεί ένας νέος τόπος και, ταυτόχρονα, να αποκαλύψει
νέες οπτικές φυγές και θεάσεις προς όλες τις κατευθύνσεις.
Χαρακτηριστικό του σχεδιασμού είναι η συνέχεια των χαράξεων της
πόλης μέσα στο Πάρκο και η ερμηνεία μιας αστικής γεωμετρίας με
στοιχεία διαμόρφωσης του τοπίου, που δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση του χώρου με την πόλη. Το Πάρκο έχει τη δική του ξεχωριστή
οικολογία και αντανακλά τη μοναδική βιοποικιλότητα ενός μεσογειακού λόφου.
Η διαμόρφωση μιας νέας τοπογραφίας και η δημιουργία ενός πλούσιου και βιώσιμου οικοσυστήματος συμβατού με τις αρχές της οικολογίας του τοπίου, καθόρισαν την διαμόρφωση και την λειτουργία ενός
νέου ‘τόπου’. Καθόρισαν ένα τοπίο, που, αν και δεν είναι ‘φυσικό’,
στοχεύει να παρέχει στους επισκέπτες την ποιότητα ενός μεσογειακού
τόπου, όπου τα δένδρα και τα φυτά, ως ζωντανές οντότητες, γίνονται
στοιχεία συγκρότησης του χώρου,
Όπως αναφέρει ο Foucault, ο κήπος είναι ένας μικρόκοσμος, που
εμπεριέχει ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι και το Πάρκο γίνεται ένας
ζωντανός οργανισμός, ένας τόπος ανακάλυψης και περιήγησης, ένας
τόπος με πολλούς διαφορετικούς χρόνους κι επισκέπτες. Ο χρόνος
και η συνεχής ανθρώπινη παρουσία καθορίζουν την εξέλιξή και την
δυναμική του Πάρκου, μέσα από μια σχέση συμβιωτική και μεταβλητή.
Ο άνθρωπος και το τοπίο αλληλεπιδρούν και επαναπροσδιορίζονται
μέσα στο χρόνο.
Οι πολλαπλές επιλογές στις διαδρομές, οι ανοιχτοί και κλειστοί χώροι, το Ξέφωτο, η μικρότερη κλίμακα στους επί μέρους χώρους, η ελευθερία στις επιλογές συγκέντρωσης ή συνάντησης με πολλούς, η επιλογή εποπτείας και θέσης στον χώρο, το φιλτράρισμα της πανοραμικής
θέας από τις πυκνώσεις των δένδρων, οι εναλλαγές φωτός και σκιάς,
ενισχύουν τις ποιότητες του χώρου και παρακολουθούν τις εποχικές
εναλλαγές.
Έχουν προβλεφθεί χώροι για ποικίλες δραστηριότητες, από τον γραμμικό και ελλειπτικό στίβο και τον ποδηλατόδρομο μέχρι τον Λαβύρινθο, τον Μεσογειακό Κήπο, τις παιδικές χαρές και τον κήπο με τα παιχνίδια του ήχου, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει σταδιακά μια βιωματική σχέση με τον τόπο. Στο Πάρκο, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα ηχοτοπία, υφές, χρώματα και μυρωδιές σε οικεία περιβάλλοντα.
Έχουν δημιουργηθεί χώροι, που υποστηρίζουν το δημιουργικό παιχνί-
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‘…SNFCC is a place for people to meet and share values, an accessible open place for everyone’. Designed by Renzo Piano Building
Workshop RPBW, the SNFCC is a sustainable, world-class cultural,
educational and recreational urban complex that includes the Greek
National Library, the Greek National Opera and the Stavros Niarchos
Park.
Conceptually the site is gently graded into a hill that extends south
from the residential district of Kallithea to the summit and the lookout terrace with expansive views across Attica and the sea. The city
axes are continued into the Park; the urban geometry with the softscape elements creates a strong relation with the city. The Park has
its own ecology and reflects the unique biodiversity of a Mediterranean hillside.
The new topography and the creation of a rich sustainable ecosystem are compatible with the landscape ecology. A new manmade
landscape is formed; though not ‘natural’ it provides the qualities of
a Mediterranean topos, where the trees and the plants, as living
entities become the main elements for the design and the creation
of a new topos.
A garden –according to Foucault– is a microcosmos that encompasses the whole world. Τhus the new Park becomes a living entity,
a place of discovery, in which to stroll at will at one’s own rhythm;
a place with different concepts of time. Time is crucial for the evolution of the landscape. Constant human presence determines the
Parks’ evolution and dynamics. It is an interactive symbiotic relation that will develop and strengthen as time goes by.
The multiplicity of the footpaths, the succession of open and enclosed spaces within the Park, the openness of the Great Lawn and
the intimacy of the smaller spaces, the panoramic views filtered
through the trees canopies, the freedom to choose your own itinerary, the views, the interaction of light and shadow create distinctive
spatial qualities throughout the seasonal changes.
In the Stavros Niarchos Park, there are innovative recreational
areas, including the athletic infrastructure, the Labyrinth, the
musical playground as well as other open spaces connected to
cultural and experiential processes. The visitors will discover
soundscapes, colours and textures in the most familiar environments. There are also interactive playgrounds for different age
groups, with high play value, that promote sensory development,
self-determination and social responsibility. The Mediterranean
Garden is designed as a place of pleasure and knowledge. It showcases the rich diversity of the Mediterranean plants and will stimu-
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δι και τη βιωματική μάθηση, ώστε τα παιδιά να οικειοποιηθούν τον χώρο, να κοινωνικοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν μέσα από το
παιχνίδι. Στον Μεσογειακό Κήπο, η ανακάλυψη των διαφορετικών
φυτών δημιουργεί μια υπαίθρια ‘βιβλιοθήκη’ και ένα διαδραστικό
πεδίο μάθησης. Τα φυτά, που χρησιμοποιήθηκαν στο Πάρκο, είναι
κυρίως μεσογειακά για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τόπου, που αντανακλά το πνεύμα του μεσογειακού τοπίου και, παράλληλα, μπορεί να
κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και να ενθαρρύνει τις δράσεις για τη
διατήρηση και προστασία της πλούσιας χλωρίδας της Ελλάδας και της
Μεσογείου.

late interest in both the protection and conservation of the rich and
unique flora of Greece.

Το ΚΠΙΣΝ είναι ένα πρότυπο σύνθετο έργο με περιβαλλοντικά πιστοποίηση LEED Platinum, που σηματοδότησε τόσο τον σχεδιασμό, όσο
και την κατασκευή, και θα διέπει και την λειτουργία του. Η διαχείριση
των υδάτινων πόρων, η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, ο φυσικός
αερισμός και τα ανακυκλωμένα ή ανακυκλώσιμα υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν στο Πάρκο, ενισχύουν τη φυσική εμπειρία και τη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τους αστικούς υπαίθριους χώρους.

SNFCC met the highest standards in terms of design and construction, and evolved as a collective innovative project. It was the first
large-scale project in Greece that invited the public, during the
construction phase. It made us all witnesses of the metamorphosis
of a topos, and succeeded into creating the dynamics for the transition to the final owners; to all of us.

SNFCC was certified with LEED Platinum, and it is a paradigm of
innovative sustainable design and building practices. Natural resources, the energy roof, natural ventilation, water use reduction
and water management, the use or recycled, recyclable and regional materials in the Park demonstrate project’s sustainability, and
contributes to a new approach for the sustainable development in
the public realm.

Το έργο υλοποιήθηκε με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και
μας έκανε όλους συμμέτοχους σε μια πρότυπη δημιουργική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, ήταν η πρώτη φορά, που ένα έργο αυτής της κλίμακας υποδέχθηκε τους πολίτες και κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Γίναμε όλοι μάρτυρες της μεταμόρφωσης ενός τόπου, που σταδιακά
δημιούργησε τις καλύτερες συνθήκες για τη μετάβασή του στους τελικούς αποδέκτες του, σε όλους εμάς.
H Έλλη Παγκάλου είναι αρχιτέκτων τοπίου

Helli Pangalou is a landscape architect
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ΚΠΙΣΝ SNFCC

Γιώργης Γερόλυμπος

Φωτογραφίζοντας το ΚΠΙΣΝ υπό κατασκευή, 2007-2017
Yiorgis Yerolymbos

Photographing the SNFCC Under Construction, 2007-2017

Φωτογράφισα την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού επί δέκα χρόνια. Έζησα σημαντικό μέρος της ζωής μου στον χώρο του εργοταξίου
και το είδα να σηκώνεται από τη γη στάθμη-στάθμη. Το παρατηρώ και
πάλι για μία ακόμα φορά: το έδαφος υψώνεται σταδιακά από το πάρκο
έως το κτήριο, ο ήλιος δύει ακριβώς πίσω του, πάνω από το λιμάνι
του Πειραιά. Το στέγαστρο μοιάζει να ίπταται σαν φτερό αεροπλάνου, ραδινό και απέριττο, ενώ στην κάτω πλευρά του αντανακλώνται
τα φώτα των αυτοκινήτων της παραλιακής λεωφόρου. Το πάρκο είναι
έτοιμο από καιρό και το Κανάλι είναι πλέον γεμάτο με νερό. Κοιτάζω
τις κερκίδες, τις φαντάζομαι γεμάτες με παρέες κάτω από τα πλατάνια και την ίδια στιγμή έρχεται στο μυαλό μου ο ίδιος χώρος άδειος,
χρόνια πριν.

I photographed the construction of the Cultural Centre for ten
years. I spent a considerable portion of my life on the construction
site and I saw it rise from the earth level by level. I look at it again
one more time: the ground rising gradually from the park to the
building, the sun setting exactly behind it, above the port of
Piraeus. The canopy looks as though it’s flying, like the wing of an
aeroplane, slender and clean-cut, while on the lower side the lights
of the cars on the coastal avenue are reflected. The park has long
been ready, and the canal is now full of water. I look at the rows of
seats, and I imagine them filled with groups of people beneath the
plane trees, and at the same time, the same place, empty, years
ago, comes into my mind.

Επισκέφθηκα τον χώρο του Φαληρικού Δέλτα για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2007, μετά από πρόταση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να
παρακολουθήσω, ως φωτογράφος και αρχιτέκτονας, το χρονικό αυτού
του μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα εργοταξίου. Στην πρώτη μου
επίσκεψη βρήκα ένα χώρο καλυμμένο με άσφαλτο από τη μία άκρη
έως την άλλη, με ανύπαρκτη θέα και βλάστηση, και περιμετρικά πολύβουες λεωφόρους. Από τότε, αργά και σταθερά, το τοπίο έχει αλλάξει
ριζικά. Εκατοντάδες εργάτες και μηχανικοί δούλεψαν στο εργοτάξιο
και βαριά μηχανήματα ανέπλασαν για πάντα αυτόν τον τόπο, μετατρέποντάς τον σταδιακά από εγκαταλελειμμένο αστικό κενό σε πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της πόλης.

I first visited the Phaleron Delta site in June 2007, when the Stavros
Niarchos Foundation suggested that I should chronicle, as a photographer and architect, this construction site, unique in the annals of
Greece. On my first visit, I found a site covered with asphalt from
one end to the other, with no view, with vegetation, and busy avenues all round it. Since then, slowly and steadily, the landscape has
changed radically. Hundreds of workers and engineers have worked
on the site and heavy machinery has permanently remodeled this
place, gradually converting it from an abandoned urban void into a
cultural and artistic centre for the city.

Έχω περάσει μια δεκαετία της ζωής μου μέσα στο εργοτάξιο ως προνομιακός θεατής ενός τοπίου σε μετάβαση, τραβώντας χιλιάδες φωτογραφίες ημέρες και νύχτες, χειμώνες και καλοκαίρια, με κρύο ή με
καύσωνα, μόνος ψηλά πάνω στους γερανούς ή μέσα σε πλήθος εργατών. Μαζί με το έργο, μεγάλωσα και εγώ. Έμαθα τη δουλειά μου καλύτερα, βελτίωσα τις τεχνικές και αισθητικές παραμέτρους της δικής μου
φωτογραφίας, δούλεψα πολύ για να του δώσω ό,τι ζητούσε και δικαιούνταν. Και ίσως το πιο έντονο από αυτά ήταν οι εικόνες από ύψος,
από τους γερανούς του εργοταξίου. Η εμφάνισή τους στον χώρο άλλαξε το τοπίο εντελώς, και απαίτησε απάντηση στην ερώτηση: πώς άραγε
φαίνεται από εκεί ψηλά;
Ξεκίνησα να ανεβαίνω στους γερανούς από την κεντρική τους κολόνα,
όπως οι χειριστές τους. Σιγά-σιγά με τη βοήθεια των τελευταίων εξοικειώθηκα με το ύψος και κατάφερα να βγω στην άκρη της μπούμας και
να κοιτάξω προς τα κάτω. Ξαφνικά όλα μπήκαν στη θέση τους: η θέα
του χώρου σε κάτοψη οργάνωσε τα πάντα στο μυαλό του αρχιτέκτονα
μέσα μου και έδωσε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εικόνες στον φωτογράφο. Σε κάθε ‘πτήση’ στα 60, 80 ή 115m φωτογράφισα τους εργάτες να εργάζονται χωρίς να σηκώνουν το βλέμμα τους από τη δουλειά
και το κτήριο να ολοκληρώνεται κάθε μέρα και περισσότερο ένα βήμα,
μία στάθμη τη φορά.
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I have spent a decade of my life on the construction site as a privileged spectator of a landscape in transition, taking thousands of
photographs, by day and by night, summer and winter, in the cold and
the heat, alone high up on the cranes or among a crowd of workers.
Together with the project, I grew as well. I learnt to do my job better,
I improved the techniques and the aesthetic parameters of my own
photography, I worked hard to give to it what it was asking for and
deserved. And perhaps the most striking thing in all this was the
images from above, from the site’s cranes. Their appearance in the
location changed the landscape completely, and an answer was demanded to the question: what’s it look like from up there?
I started to go up the cranes by the central column as their operators did. Little by little, with their help, I got used to the height, and
managed to go out on to the end of the boom and look down. Suddenly everything fell into place: the view of the site as a ground plan
organised everything in the architect’s mind within me, and produced exceptionally interesting pictures for the photographer. On
each ‘flight’, at 60, 80, or 115 m up, I photographed the men at work
without them looking up and the building being completed more
each day, one step, one level at a time.
When, as time passed, the public got used to the project and made
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Όταν με την πάροδο του χρόνου το κοινό οικειοποιηθεί το έργο και
το κάνει τμήμα της καθημερινότητάς του, οι καθημερινοί χρήστες του,
οι λάτρεις της μουσικής, οι αναγνώστες, οι περιπατητές του πάρκου,
οι οικογένειες και οι περιστασιακοί επισκέπτες θα θεωρήσουν ότι ο
τόπος ήταν πάντα εκεί με τη μορφή που τον αντικρίζουν. Τα διαδοχικά στάδια της κατασκευής του και η ανθρώπινη προσπάθεια πίσω από
αυτά θα υποχωρήσουν σιγά-σιγά στη μνήμη, καθώς η λειτουργία του
Κέντρου θα επισκιάσει όλες τις εφήμερες φάσεις δημιουργίας του.
Αποτελεί ελπίδα ότι οι φωτογραφίες της κατασκευής του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα διασώσουν το ελάχιστο απαραίτητο ίχνος των μεγάλων αλλαγών, που έλαβαν χώρα στο τοπίο
αυτό, πριν η δυναμική του σημαντικού τελικού αποτελέσματος τις μετατρέψει σε αναμνήσεις.

it part of their daily life, its everyday users, the music-lovers, the
readers, the strollers in the park, the families and the occasional
visitors came to think that this place had always been there in the
form in which they saw it. The successive stages of construction
and the human endeavour behind them receded little by little into
the memory as the functioning of the Centre overshadowed all the
ephemeral phases of its creation.
The hope is that the photographs of the construction of the Stavros
Niarchos Foundation Cultural Center will preserve the least trace
necessary of the great changes which have taken place in this landscape before the dynamic of the end result transforms them into
memories.

Θερινό ηλιοστάσιο

Summer Solstice

Στις 20 Ιουνίου 2016 το θερινό ηλιοστάσιο συνέπεσε με τη μεγαλύτερη πανσέληνο των τελευταίων 50 ετών. Με τη βοήθεια των ανθρώπων του εργοταξίου το κτήριο σκοτείνιασε πλήρως. Όλα τα φώτα της
Λυρικής Σκηνής, της Βιβλιοθήκης, του Καναλιού και του Στεγάστρου
έσβησαν για να αφήσουν το κτήριο να φωτιστεί αποκλειστικά από το
σεληνόφως. Μαζευτήκαμε όλοι στις κερκίδες και παρακολουθήσαμε
την πορεία του φεγγαριού να αντικατοπτρίζεται πάνω στα υαλοστάσια
για λίγα λεπτά πριν το κτήριο επιστρέψει και πάλι στην πλήρη λειτουργία του. Λίγες μέρες μετά το ΚΠΙΣΝ άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό.
Αυτή ήταν η τελευταία του φωτογραφία ως εργοτάξιο (σ. 198-199).

On June 20, 2016 the summer solstice coincided with the biggest
full moon of the last 50 years. With the help of the people of the
construction site the building darkened completely. All the lights of
the Opera, the Library, the Canal and the Canopy were turned off for
the building to be exclusively illuminated by the moonlight. We all
gathered on the tiers and watched the moon’s course being reflected on the glazing for a few minutes before the building returned
again to full operation. A few days later the SNFCC opened its doors
to the public. This was the last photo of it as a construction site (pp.
198-199).

Ο Γιώργης Γερόλυμπος είναι αρχιτέκτων-φωτογράφος

Yiorgis Yerolympos is an architect-photographer
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