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Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ του
«Σταύρος Νιάρχος» για Φαληρικό όρμο
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Το ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος»
χρηματοδότησε εξ’
ολοκλήρου με 3 εκατ.
ευρώ την εκπόνηση
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αρχικής προμελέτης, με
σκοπό την ανάπλαση της
παραλιακής ζώνης του
Φαληρικού Ορμου.
Χθες, το απόγευμα
μάλιστα, ο πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου,
επρόκειτο να επισκεφτεί
την περιοχή (παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου - Παλαιού Φαλήρου), για να συναντηθεί με την
ομάδα εργασίας για την ανάπλαση, της οποίας προΐσταται ο Ιταλός αρχιτέκτονας, Ρέντζο Πιάνο.
Οπως ανέφερε σχετικά με το έργο το υπουργείο Υποδομών, «το σχέδιο είναι μέρος της
ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την
ενίσχυση της θαλάσσιας σχέσης, την απόκτηση σύγχρονης ταυτότητας και την ανάδειξη της
Αθήνας ως ανταγωνιστικού κορυφαίου τουριστικού προορισμού».
Στην αρχική προμελέτη, σημειώνεται, περιλαμβάνεται η επίλυση όλων των βασικών
προβλημάτων της περιοχής που σχετίζονται με τα υδραυλικά έργα και την αντιπλημμυρική
προστασία, την πρόσβαση και τις κυκλοφοριακές εξυπηρετήσεις και ρυθμίσεις, προτάσεις για
τον τρόπο χρήσης του πάρκου.
Από την πλευρά του, το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» εξηγούσε πως η δωρεά πραγματοποιήθηκε
με γνώμονα τη μεγάλη σημασία της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού Ορμου.
Αφορά δε αποκλειστικά και μόνο την εκπόνηση της προμελέτης και είναι ανεξάρτητη από την
κατασκευή στο χώρο του παλαιού ιπποδρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), τη χρηματοδότηση του οποίου έχει επίσης αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το
Ιδρυμα.
Υπενθυμίζεται ότι το ΚΠΙΣΝ, συνολικού κόστους 566 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί τη
μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος, ενώ έχει σχεδιαστεί επίσης από τον Ρ. Πιάνο.
Το ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οι οποίες περιβάλλονται από το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό Πάρκο
«Σταύρος Νιάρχος», έκτασης 170 στρεμμάτων.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει την ολοκλήρωση των τελικών αρχιτεκτονικών
σχεδίων μέσα στους επόμενους δύο μήνες, την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στα
τέλη του 2011 και την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου το 2015.
Το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org) είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, που
πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού, της Παιδείας, της Υγείας
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και της Κοινωνικής Πρόνοιας.
Οι δραστηριότητές του έχουν οικουμενικό χαρακτήρα, με έμφαση στην υποστήριξη δράσεων
ελληνικού ενδιαφέροντος. Το Ιδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν
αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και, συγχρόνως, διαθέτουν τη δυναμική να
επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές τομές στον χώρο τους.

9. Ακαδημαϊκή ανοιχτή συζήτηση για την
οικονομική κρίση στην Ελλάδα
10. Αναφέρθηκαν τα καλά και τα κακά της
Παρέλασης σε πανομογενειακή

Από την έναρξη των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων, το 1996, μέχρι σήμερα, το Ιδρυμα
έχει διαθέσει 895.000.000 ευρώ (1.200.000.000 δολάρια), με περισσότερες από 1.900 δωρεές
σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 90 κράτη ανά τον Κόσμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελείται από τους: Γιώργο Αγουρίδη, Kurt Arnold, Jeffrey Brinck, Ανδρέα Δρακόπουλο
(πρόεδρο), Σπύρο Νιάρχο (πρόεδρο) και Φίλιππο Νιάρχο (πρόεδρο).
Μάρτιος 30, 2011
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Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη για αυτό το άρθρο
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