ΔΗΛΩΣΗ
κ. Ανδρέας Δρακόποσλος, Μέλος ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ
ηοσ Ιδρύμαηος «Σηαύρος Νιάρτος»,
Αθήνα, 18 Ιοσλίοσ 2008
Το μέλος ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηοσ Ιδρύμαηος «Σηαύρος Νιάρτος»,
κ. Ανδρέας Δρακόποσλος δήλφζε ζήμερα με ηην εσκαιρία ηης επίζκευης
ηοσ αρτιηέκηονα Renzo Piano:

«…είκαζηε αηζηόδνμνη γηα ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ίδξπκα
Σηαύξνο Νηάξρνο (Π.Κ.Ι.Σ.Ν.) ην νπνίν θαη πεξηιακβάλεη ην Εθπαηδεπηηθό
Πνιηηηζηηθό Πάξθν (ηνπιάρηζηνλ ίζεο έθηαζεο κε ηνλ Εζληθό Κήπν ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο) θαη ηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Εζληθήο
Βηβιηνζήθεο θαη ηεο Εζληθήο Λπξηθήο Σθελήο, αιιά θαη επηπρείο, θαζώο ηα
έξγα ηνπ πνιπβξαβεπκέλνπ αξρηηέθηνλα Renzo Piano πνπ έρνπκε επηιέμεη,
είλαη

ζπλδπαζκόο πςειήο αηζζεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο νηθνινγηθήο

θηινζνθίαο θαη ιεηηνπξγίαο.

Τν Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ίδξπκα Σηαύξνο Νηάξρνο (Π.Κ.Ι.Σ.Ν.) θηινδνμεί λα
απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό «πξννξηζκό» ζηε ρώξα καο θαη δπλακηθό λέν
ρώξν κάζεζεο, πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
ζπλδπαζκό κε θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο. Οη λέεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Εζληθήο
Βηβιηνζήθεο ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Εζληθήο Λπξηθήο Σθελήο ζα εληζρύζνπλ
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγάπε γηα ηηο ηέρλεο ηόζν ησλ θαηνίθσλ, όζν θαη ησλ
επηζθεπηώλ ηεο Αζήλαο, ελώ ην Εθπαηδεπηηθό Πνιηηηζηηθό Πάξθν Ίδξπκα
«Σηαύξνο Νηάξρνο», ζα απνηειέζεη έλα δσληαλό ρώξν πξαζίλνπ – κε
πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο από ην επξύ θνηλό θαη από άηνκα κε
εηδηθέο δεμηόηεηεο. Η δεκηνπξγία ηνπ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
απαξαίηεηεο επαθήο κε ηε θύζε ζηελ ππθλνθαηνηθεκέλε Αζήλα. Εθηόο ηνπ
ην όηη ζα πξνζθέξεη κηα «αλάζα θαζαξνύ αέξα», ην Πάξθν ζα απνηειέζεη
ρώξν
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πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ιεηηνπξγώληαο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο
ηελ Εζληθή Βηβιηνζήθε θαη ηελ Εζληθή Λπξηθή Σθελή.

Σήκεξα ελεκεξώζακε ηνλ Πξσζππνπξγό θύξην Κώζηα Καξακαλιή - ηνλ
νπνίν θαη επραξηζηνύκε γηα ην ζπλερηδόκελν πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ θαη ηελ
αληαπόθξηζε ηεο πνιηηείαο - γηα ην έξγν θαη ηελ πνξεία ηεο πξνθαηαξθηηθήο
κειέηεο. Έρνπκε μεθηλήζεη ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ
νινθιήξσζε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο δσξεάο θαη ηνπο όξνπο
θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνύ ησλ έξγσλ.
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παξνπζηαζηνύλ πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο».
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