ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ

Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2008

Ο Πξσζππνπξγόο θ. Κώζηαο Καξακαλιήο ζπλαληήζεθε ζήκεξα κε ηα κέιε ηνπ Γ. ηνπ
Κνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο «ηαύξνο . Νηάξρνο» θθ. πύξν Νηάξρν, Φίιηππν Νηάξρν θαη
Αλδξέα Γξαθόπνπιν. ηε ζπλάληεζε κεηείρε επίζεο ν Αξρηηέθησλ θ. Renzo Piano.
Καηά ηε ζπλάληεζε παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Πξσζππνπξγό ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηεο
λέαο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο, ηεο λέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ θαη
Δθπαηδεπηηθνύ Πάξθνπ. Σα έξγα πξνϋπνινγηζκνύ 300 εθ. επξώ, ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα
εμνπιίζεη ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα «ηαύξνο . Νηάξρνο», ζε έθηαζε 200 ζηξεκκάησλ,
ηδηνθηεζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ζην Γέιηα Φαιήξνπ (Παιαηόο Ηππόδξνκνο).
Μεηά ηε ζπλάληεζε ν θ. R. Piano έθαλε ηηο αθόινπζεο δειώζεηο:
(Μεταυρασμένο κείμενο)
Ήηαλ κηα επράξηζηε ζπλάληεζε. Γνπιεύνπκε γη’ απηό ην έξγν, ην νπνίν είλαη πνιύ
ζεκαληηθό γηα εκέλα πξνζσπηθά, γηα ην γξαθείν καο, γηα ην όξακά καο. Γνπιεύνπκε πάλσ
ζ’ απηό, εδώ θαη κήλεο. Ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό λα κνηξαζηνύκε ην όξακά καο κε ηνλ
Πξσζππνπξγό.
Ννκίδσ πσο όινη ζπκθσλνύκε πάλσ ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ.
Θέινπκε λα είλαη εμαηξεηηθά θαιό από ελεξγεηαθήο άπνςεο. Θέινπκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηελ κνξθή ελέξγεηαο, πνπ έξρεηαη ζηελ Διιάδα από ηνλ ήιην.
Θέινπκε λα ραξνύκε ηελ νκνξθηά ηεο πόιεο, ηεο ζάιαζζαο. Θέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε
έλα Πάξθν πνπ ζα είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ πόιε. Απηό ην Πάξθν ζα είλαη δίπια ζην
λεξό. Βαζηθά είλαη ζην Φάιεξν εθεί αθξηβώο, πνπ πξηλ πνιύ θαηξό έθηαλε ε ζάιαζζα.
Θέινπκε ινηπόλ λα θέξνπκε πίζσ ην λεξό ζ’ απηό κέξνο ηεο πόιεο.
Σν Πάξθν πνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ζα είλαη πνιύ κεγάιν, κεγαιύηεξν από ηνλ Δζληθό Κήπν.
Έθεξα σο παξάδεηγκα ζηνλ Πξσζππνπξγό όηη απηό ην Πάξθν ζα έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο
κε ηνπο ‘’Κήπνπο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ’’, ζην Παξίζη, έλα πνιύ δηάζεκν Πάξθν, κέζα ζηελ
πόιε, ην νπνίν ην επηζθέπηνληαη όινη θαη απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό.
Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θσηνβνιηαηθά γηα ειηαθή ελέξγεηα. Απηό ζα ζπκβεί όρη
κόλν επεηδή είκαζηε ινγηθνί άλζξσπνη θαη ζέινπκε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα, αιιά θαη
γηαηί είλαη θαη ζπκβνιηθά ινγηθό. Ο ήιηνο θαη ε ελέξγεηα βξίζθνληαη ζην DNA απηήο ηεο
πόιεο, απηήο ηεο ρώξαο.
Θέινπκε επίζεο λα ραξνύκε ηε ζέα. Ζ ζέα δίπια ζην λεξό είλαη θαληαζηηθή. ηαλ θνηηάο
λόηηα, βιέπεηο ηε ζάιαζζα. ηαλ θνηηάο βόξεηα βιέπεηο ηελ πόιε, ηελ Αθξόπνιε θαη όιε
ηελ Αζήλα. Θέινπκε λα ην ραξνύκε απηό.
Καη θπζηθά ζθεθηήθακε πνιύ πάλσ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε Βηβιηνζήθε
θαη ηε Νέα Λπξηθή. Ζ Νέα Λπξηθή θελή ζα είλαη θόζκεκα. Γελ ζα είλαη κεγάιε. Γελ
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ρξεηάδεηαη λα είλαη κεγάιε, αιιά πνιιή θαιή. Θα είκαζηε ζε ζέζε λα θάλνπκε
ζπκπαξαγσγέο κε ηηο ππόινηπεο όπεξεο ηνπ θόζκνπ, όπσο ε πεξα ηεο Επξίρεο, ε
πεξα ηεο Βνζηώλεο. Υξεηαδόκαζηε απηή ηε δπλαηόηεηα.
Αιιά θαη ε Βηβιηνζήθε ζα είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Θα είλαη κηα Βηβιηνζήθε λέαο γεληάο. Μηα
λέα Βηβιηνζήθε ηνπ ζήκεξα κπνξεί λα κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο κε όιν ηνλ ππόινηπν
θόζκν. Θα ζπλδέζνπκε απηή ηε Βηβιηνζήθε κε ηηο κεγαιύηεξεο θαη δηαζεκόηεξεο ηνπ
θόζκνπ, από απηή ηνπ Harvard, σο ηνπ Cambridge θαη ηνπ Columbia. Θα είλαη κηα
Βηβιηνζήθε κνληέξλαο αληίιεςεο, πνπ ζα παξέρεη βηβιία, αιιά ζπγρξόλσο θαη ηε
δπλαηόηεηα ν επηζθέπηεο λα ηππώλεη ηα βηβιία ηνπ. Ζ Βηβιηνζήθε ζα είλαη ηόπνο
ζπλάληεζεο. Θα ιεηηνπξγεί ζαλ θηλεηήξηα δύλακε ζηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία.
Καηά θάπνην ηξόπν ινηπόλ, ζα δεκηνπξγεζεί
Δθπαηδεπηηθνύ Κέληξνπ- πεξαο- Πάξθνπ.

έλαο

ζπλδπαζκόο

Βηβιηνζήθεο-

ΔΡΩΣΖΖ: Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γα ηελ ηδέα ηεο πεξαο;
ΑΠΑΝΣΖΖ: Γνπιεύνπκε πάλσ ζ’ απηό εδώ θαη 3-4 κήλεο. Έρσ δνπιέςεη, πνιιέο θνξέο
ζην παξειζόλ, πάλσ ζε ηδέεο γηα όπεξεο αλά ηνλ θόζκν. Μηα πεξα είλαη κηα πεξα. Γελ
μαλααλαθαιύπηεηο ηελ όπεξα, γηαηί είλαη απηό πνπ είλαη. Δίλαη κηα ζπνπδαία εθεύξεζε.
Από άπνςε αθνπζηηθήο δνπιεύνπκε κε ηνπο θαιύηεξνπο ζηνλ θόζκν. ηηο κέξεο καο ην
λα δεκηνπξγήζεηο κηα πεξα είλαη έλα πνιύ απαηηεηηθό έξγν. Γελ κπνξείο λα ην θηηάμεηο
κόλνο. Πξέπεη λα ελώζεηο ηηο δπλάκεηο ζνπ κε άιιεο πεξεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζα είλαη ζαλ
κεραλή. Υξεζηκνπνηώ απηή ηε ιέμε γηαηί ε ζθελή ζα είλαη κεραλή. Σν δηάζηεκα κπνξεί λα
είλαη ην ζθεληθό γηα έλα έξγν. Πξέπεη λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί εθέ. Ζ πεξα ζα είλαη έλα
θόζκεκα. Πξέπεη λα είλαη ζηα πξόηππα πεξαο. Δίλαη θάηη πνπ έρεη ήδε εθεπξεζεί θαη
ζπιιεθζεί. Γελ ζα είλαη θάηη εμεδεηεκέλν. Ζ Βηβιηνζήθε, θαηά έλα ηξόπν, ζα είλαη κηα λέα
εθεύξεζε, γηαηί νη βηβιηνζήθεο ζήκεξα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο. ήκεξα όκσο ε πεξα
είλαη ε ίδηα πεξα πνπ ππήξρε θαη πξηλ από έλαλ αηώλα. Ζ Βηβιηνζήθε ζα είλαη
θαηλνηόκνο, γηαηί πξέπεη λα ηε ζπιιάβνπκε ζηε ζύγρξνλε αληίιεςε ηεο δηαδξαζηηθήο
πιεξνθνξίαο.
Απηό πνπ πξέπεη λα ηνλίζσ από κέξνπο κνπ είλαη όηη πξέπεη λα δνπιέςνπκε. Ήηαλ πνιύ
επράξηζην ην όηη ζήκεξα κνηξαζηήθακε απηέο ηηο ηδέεο, απηή ηε θηινζνθία, κε ηνλ
Πξσζππνπξγό.
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