gk
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ 4 €
ΤΕΥΧΟΣ 45_ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Η ΔΩΡΕΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
16σέλιδο αφιέρωμα

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής πρότασης
του Ρέντσο Πιάνο και του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
για τη δημιουργία Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης, Λυρικής Σκηνής
και πάρκου στο χώρο του πρώην Ιπποδρόμου

Μιλάει στο GK ο πρόεδρος του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέας Δρακόπουλος
ΤΕΥΧΟΣ 45 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
08

9 771791 313006

Ανδρέας Δρακόπουλος
Πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

«Κανείς δεν είναι πάνω
από την Ελλάδα»

Καθώς η δωρεά για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου στο Φαληρικό Δέλτα μπαίνει στη φάση της
υλοποίησης και της κατασκευής, ο πρόεδρος του Ιδρύματος με το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, και ανιψιός
του αείμνηστου εφοπλιστή, μιλάει για τη φιλοσοφία και τις αξίες που έχει εμφυσήσει στα μέλη του
ο οραματιστής ιδρυτής του. Τονίζει τη σημασία της δωρεάς και της φιλανθρωπίας ως έμπρακτης αγάπης
για τη χώρα μας και είναι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα βγει από τη σημερινή περιπέτειά της ενισχυμένη, δυνατή
και με τα σωστά διδάγματα.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ Γ. ΞΥΔΑΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος μας υποδέχεται στη βεράντα της Βουλιαγμένης με ένα κολάζ από τους New York
Times της 29ης Ιουνίου: το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
περιέχει τη φωτογραφία του αιμόφυρτου διαδηλωτή, κεφαλοκλειδωμένου από άντρα των ΜΑΤ· το μεγάλο θέμα του
Art Section περιέχει εκτενές ρεπορτάζ από την παρουσίαση των σχεδίων του Ρέντσο Πιάνο για το μνημειακό συγκρότημα Εθνικής Βιβλιοθήκης, Οπερας και Πάρκου στο
Φαληρικό Δέλτα. Το κολάζ απεικονίζει την Ελλάδα σε μια
ιστορική καμπή, με δύο όψεις: την όψη του πόνου, της αγωνίας, της σύγχυσης, και την όψη της δημιουργικότητας, της
αισιοδοξίας, της ιστορικής φιλοδοξίας. Και οι δύο Ελλάδες
υπάρχουν σήμερα, μας εξηγεί με πάθος ο συνομιλητής μας,
και η κρίση και η υπέρβασή της, κι αυτή η διπλή Ελλάδα
πρωταγωνιστεί παγκοσμίως. Μας βάζει μπροστά το άρθρο
του Μαρκ Μαζάουερ στους New York Times, μια θερμή

«Δεν υπάρχει ατζέντα πέραν
της φιλανθρωπικής· να
ανταποδώσεις και να προσφέρεις
στην κοινωνία. Ο θείος μου ό,τι έκανε
το έκανε πιο πολύ σαν φιλανθρωπία
παρά σαν ευεργεσία.»
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συνηγορία υπέρ της Ελλάδας, το παράδειγμα αντίστασης
και ελευθερίας από το 1821 έως σήμερα: «Ο Μαζάουερ μας
θύμισε ποιοι είμαστε πραγματικά...».
Ο 47χρονος πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» μιλάει σταράτα και ευθύβολα, με αυτοπεποίθηση και ένστικτο, με ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις,
με γνώση του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος,
συχνά με το πάθος του οραματιστή, αλλά και με μια σταθερή ροπή προς τη λιτή σκέψη, τις γρήγορες αποφάσεις,
τις ειλικρινείς συνεργασίες. Είναι ένας πολίτης του κόσμου,
σπουδασμένος στην περίφημη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, κάτοικος Μανχάταν, ανιψιός του διάσημου μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου, επικεφαλής, μαζί με τα ξαδέλφια του Σπύρο και Φίλιππο Νιάρχο, του μεγάλου φιλανθρωπικού ιδρύματος Stavros Niarchos Foundation, με παρουσία και πολυσχιδές έργο σε όλο
τον κόσμο.
Μα είναι και βαθιά Ελληνας, μεγαλωμένος στην
Αθήνα, περήφανος για τη φωτογραφία του πλάι στον Δεληκάρη, με όλη την ομάδα του Ολυμπιακού του Νίκου Γουλανδρή, του άλλου θείου του. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και τα τρία παιδιά του μιλούν άψογα ελληνικά, κολυμπούν στα νερά του Αιγαίου κάθε καλοκαίρι, τα μυεί στη
λατρεία του για την Ελλάδα, την ωραιότερη χώρα του κόσμου: «Αυτό το έλεγε διαρκώς ο θείος μου, ο Σταύρος Νιάρχος: Ποιο Μόντε Κάρλο, ποια Ριβιέρα και ποιες Μπαχάμες; Είχε ταξιδέψει VIP όλο τον κόσμο και πάντα εδώ επέστρεφε. “Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτε, πουθενά”,
μου έλεγε. Ηταν Ελληνάρας!».
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«Μέσα σε δεκαπέντε χρόνια
το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
έχει κάνει 2.000 δωρεές σε 95
χώρες, τα μισά μέλη του ΟΗΕ.
1,3 δισ. δολάρια, εκ των οποίων
το 80% έχει γίνει στην Ελλάδα.»
Σε αυτόν τον Μανχατανέζο που διακινεί δωρεές
εκατοντάδων εκατομμυρίων (περίπου 1 δισ. στην Ελλάδα)
για έργα ιατρικής έρευνας και επιστημονικών εφαρμογών,
για ανάπτυξη πρωτοπόρων σπουδών και πολιτιστικών δράσεων, για υποτροφίες, έργα αναπτυξιακά, φιλανθρωπικά,
κτιριακά, υποδομών, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό
του είναι ο άδολος, θερμός πατριωτισμός. Μάλιστα, ένας πατριωτισμός, πέρα από έμπρακτος, γειωμένος, με γνώση της
δυσμενούς συγκυρίας αλλά και με πίστη στις λανθάνουσες
δυνάμεις του ελληνικού λαού:
«Εχουμε αφήσει και μας κυβερνάει ένα 15%. Και
το 85% καθόμαστε, είτε από φόβο, είτε από άγνοια, είτε από
δεν ξέρω τι, και δεν κάνουμε τίποτα. Η πλειοψηφία που δεν
μιλάει. Αυτό το 85% πρέπει να ξυπνήσει, και είναι ίσως μια
αρχή οι Αγανακτισμένοι ως ιδέα. Βέβαια, δεν πρέπει να αφεθούν οι πραγματικοί Αγανακτισμένοι, οι οποίοι είναι μέρος
αυτού του 85%, του υγιούς 85%, να τους λερώσουν, να τους
μανιπουλάρουν αυτοί του 15%».
Και ποιοι είναι μέσα στο 15%; «Είναι μείγμα πολλών στρωμάτων, κοινωνικών, πολιτικών, επιχειρηματικών.
Δεν είναι ένα συγκεκριμένο γκρουπ από μια συγκεκριμένη
κοινωνική ή πολιτική τάξη. Είναι διάφορα γκρουπ, τα οποία
όλα, σε τελική ανάλυση, κοιτάνε τον εαυτό τους! Αλλά πλέον η χώρα μας υποφέρει τόσο πολλά, που δεν μπορούμε να
αφήσουμε κανέναν, μα κανέναν, από κάτω, πάνω, μέσα, έξω,
να κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Κανείς δεν είναι πάνω από
την Ελλάδα».
Ποιος θα οδηγήσει αυτήν τη σιωπηλή πλειοψηφία;
Ιδέες υπάρχουν. Και ηγέτες πρέπει να αναδειχθούν
σε διάφορα στρώματα, όχι μόνο στην πολιτική. Ο πολιτικός
ηγέτης, όσο ικανός και να είναι, εάν δεν έχει από κάτω άλλους ηγέτες, να πάρουν το μήνυμα και να προχωρήσουν, δεν
θα βγάλει τίποτε! Λόγου χάριν, ηγέτες έπρεπε να υπάρχουν
και στον εφοπλιστικό κύκλο. Οι εφοπλιστές μπορεί να περνάνε μερικές δύσκολες μέρες, αλλά γενικά έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Δεν θα έπρεπε να δώσουν κάτι πίσω στη
χώρα; Λέω μια ιδέα: να μαζευτούν διάφοροι, όποιοι είναι,
και να δώσουν 1, 2, 10, 20, 40 εκατομμύρια ο καθένας, να
συγκεντρώσουν ένα πολύ σεβαστό ποσό και να το δώσουν
για να ανασυγκροτήσουν το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο,
που σήμερα καταρρέει. Ετσι θα βοηθούσαν τον κόσμο, θα
βοηθούσαν και τη ναυτιλία. Σε μια τέτοια πρωτοβουλία θα
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βοηθούσαμε κι εμείς. Δεν μπορεί η ναυτιλία μόνο να εκμεταλλεύεται την Ελλάδα, γιατί περίπου αυτό γίνεται! Και εμείς
ήμασταν στη ναυτιλία, βγήκαμε το 2003 εντελώς, ως όμιλος,
αλλά πιστεύω ότι εμείς μέσω του ιδρύματος δίνουμε πίσω
στη χώρα, συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε.
Ιδέες υπάρχουν. Αλλά πρέπει να βρεθούν ηγέτες σε
διάφορα γκρουπ για να βοηθήσουν. Μην τα ρίχνουμε όλα
πάντα στους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν κάνει πολλά λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά δεν είναι αυτοί μόνο. Και
οι πολιτικοί τι είναι; Είναι προέκταση της κοινωνίας μας.
Υποστηρίζετε πάντα τη συνεργασία των ιδιωτών
με το κράτος.
Το φαινόμενο της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εγώ πιστεύω πάρα
πολύ σ’ αυτήν τη σύμπραξη. Ο Ομπάμα μίλησε πολύ γι’ αυτήν όταν εξελέγη πριν από δύο χρόνια. Βέβαια, δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα στην Αμερική, γιατί εκεί υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα στον κόσμο
είναι τόσο πολλά πλέον και ο κόσμος έχει ανοίξει, έχει γίνει
τόσο περίπλοκος, που κανείς μόνος του δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Κανείς. Χρειάζονται συμπράξεις. Οχι διαπλοκή,
προσοχή. Αλλά ο καθένας να δίνει τη δύναμή του εκεί όπου
μπορεί. Είναι ωραίο να ξέρεις πως η κυβέρνηση σου δίνει
ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εσύ θα μπορείς να εργάζεσαι.
Χρειάζεται το Δημόσιο. Αλλά ένα υγιές Δημόσιο. Και πιστεύω πως δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο Δημόσιο. Να είναι όμως σωστό, να υπάρχουν αξιοκρατία, νόμοι, να υπάρχει πλαίσιο. Και δυναμικό. Μέσα στο πλαίσιο αφήνεις ελεύθερο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά ξέροντας πάντα ότι λειτουργεί το πλαίσιο και δεν μπορεί ο καθένας να εκμεταλλεύεται
το σύνολο.
Η παγκοσμιοποίηση αλλάζει τις αντιλήψεις μας για σύνορα
και διοίκηση;
Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος από τα πρόβληματα που
έχουμε τώρα οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, που πρωτοάρχισε τη δεκαετία του ’90. Η παγκοσμιοποιήση δεν φέρνει μόνο οφέλη, απαιτεί τίμημα. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί έχουν
πληρώσει υψηλό τίμημα: χάνουν τις δουλειές, όλες οι εταιρείες φεύγουν από Αμερική και πάνε Ινδίες, Μπανγκλαντές, παντού. Η παγκοσμιοποίηση θα φέρει οφέλη, το πιστεύω,
αλλά στο τέλος της, όταν γίνει δηλαδή η όλη ανακατάταξη.
Στο μεταξύ θα πληρώνουμε όλοι ένα τίμημα.
Βάζετε και την Ελλάδα σε αυτόν το συλλογισμό σας;
Πώς αλλιώς; Κοιτάξτε, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα μες στην ατυχία της μπορεί και να είναι τυχερή, διότι αντιμετωπίζει πρώτη και με σφοδρότητα τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Θα αναγκαστεί να απαντήσει, να προσαρμοστεί, και έτσι ίσως βρεθεί με ιστορικό πλεονέκτημα, να είναι έτοιμη πριν από άλλους. Τώρα τρώμε
προσβολές, αύριο μπορεί να βρεθούμε πάλι στην πρωτοπορία, όπως μετά τις καταστροφές του πολέμου, η Ελλάδα σή-

κωσε κεφάλι και κέρδιζε Νομπέλ, Οσκαρ,
έβγαζε τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες, σαν τον Νιάρχο και τον Ωνάση. Είμαι αισιόδοξος μακροπρόθεσμα.

«Πώς καταλήξαμε
στον Ρέντσο Πιάνο»
«Φέραμε τον καλύτερο αρχιτέκτονα/άνθρωπο, έναν σπουδαίο ουμανιστή. Ο
Ρέντσο Πιάνο αγαπάει την Ελλάδα, τη
νιώθει και τη σέβεται, και είναι ένας από
τους λίγους αρχιτέκτονες που δεν τον ενδιαφέρει να κάνει μόνο το σχέδιο, να το
δώσει και να φύγει, θέλει να το δει να
δουλεύει, να πετυχαίνει, να ζει. Του έχει
δώσει την ίδια βαρύτητα με το πρώτο μεγάλο έργο του, όταν έκανε στο Μπομπούρ με τον Ρότζερς το περίφημο Κέντρο Πομπιντού. Ηταν η αρχή του αυτό,
και τώρα είναι σαν να κορυφώνει μια
λαμπρή καριέρα με ένα άλλο ιστορικό
έργο. Γι’ αυτό και το πονάει το έργο και
δίνει ό,τι μπορεί. Είμαστε πολύ τυχεροί
που βρήκαμε τέτοιον άνθρωπο. Οταν κάναμε το διαγωνισμό επιλογής και τον συνάντησα, μέσα σε τρία λεπτά ήξερα ότι
θα συνεργαστούμε. Παρ’ όλα αυτά, κάναμε όλη τη διαδικασία, ξεκινήσαμε από είκοσι αρχιτέκτονες, πήγαμε στους δεκαπέντε, πήγαμε στους τρεις φιναλίστ.
Συνεργαστήκαμε με ένα μεγάλο γραφείο
συμβούλων αρχιτεκτονικής στην Αμερική, γιατί δεν αρκεί να βρεις τον καλύτερο
αρχιτέκτονα, αλλά να βρεις τον καλύτερο
αρχιτέκτονα που έχει κάνει τέτοιου είδους έργα, μεγάλης κλίμακας και πολύπλοκα. Ηταν μακρά η διαδικασία μέχρι
να καταλήξουμε στους τρεις και μετά
στον έναν. Οταν κάναμε τα τελικά μίτινγκ
και τις συνεντεύξεις, καταλήξαμε ομόφωνα στον Ρέντσο Πιάνο. Αντιλαμβάνεται το φως της Μεσογείου, το τοπίο της
Αττικής, τη θάλασσα, την ιστορική σκιά
της Ακρόπολης, είναι ένας μεσογειακός
άνθρωπος, από τη Γένοβα, βουτηγμένος
στην ιστορία. Ενας άλλος αλαζών μάς είχε πει ότι θα φτιάξει τον νέο Παρθενώνα·
ο Ρέντσο μάς είπε πώς το συγκρότημα θα
συνομιλεί με σεβασμό, αρμονικά, με την
ιστορία, με το παρόν και το μέλλον».

Ποια είναι η φιλοσοφία του ιδρύματος;
Αντί να μιλήσω θεωρητικά για
το ίδρυμα, θα αναφέρω μερικά γεγονότα που είναι ενδιαφέροντα, νομίζω, και
τα σκέφτομαι κι εγώ καμιά φορά. Το
πρώτο: ο θείος μου δεν πλήρωνε πολλούς φόρους εκ των πραγμάτων, γιατί
ήταν όντως ένας πολίτης του κόσμου· με
τη ναυτιλία δεν είχε κάπου βάσεις. Γι’
αυτόν ήταν ένα παιχνίδι business deal.
Αλλά ήξερε πως έπρεπε να δώσει. Και το
έλεγε από πάρα πολλά χρόνια, πως, όταν
πεθάνει, ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του θα πάει στο ίδρυμα. Αυτός ήταν
ο τρόπος του να προσφέρει. Και δεν το
έκανε για την υστεροφημία του. Και εγώ
αυτό το πιστεύω. Ο ίδιος ήταν τόσο ανταγωνιστικός στις μάχες που έδινε στο
χώρο του και δεν είχε την υπομονή να
κάτσει να κτίσει το ίδρυμα και να το
φροντίσει όπως ήθελε, και είπε: «Παιδιά, όταν πεθάνω, θα το κάνετε εσείς».
Τέλος πάντων, το έκανε με την έννοια να
δώσει κάτι πίσω. Εχει μεγάλη σημασία
αυτό, γιατί πολλά ιδρύματα σήμερα -δεν
μιλάω για την Ελλάδα μόνο, στον κόσμο
όλο- πολύς κόσμος τα βλέπει έτσι και λέει: «Τι θέλει τώρα αυτός;»· δυσπιστούν.
Στη δική μας περίπτωση είχε πει με δικό του χειρόγραφο: «Θέλω τουλάχιστον
τα μισά να πάνε στην Ελλάδα». Αυτή
ήταν η ευχή του. Γιατί να μην πάνε όλα;
Η απάντηση είναι πως ο Νιάρχος την
περιουσία του την απέκτησε εκτός Ελλάδος, αλλά αγαπούσε την Ελλάδα σαν τρελός.
Αρχίζουμε, λοιπόν, πιστεύω από μια καθαρή αρχή:
Δεν υπάρχει ατζέντα, πέραν της φιλανθρωπικής ατζέντας,
να ανταποδώσεις και να προσφέρεις στην κοινωνία. Εχει σημασία αυτό, το πώς αρχίζεις ένα ίδρυμα. Ο θείος μου ό,τι έκανε το έκανε πιο πολύ σαν φιλανθρωπία παρά σαν ευεργεσία.
Γιατί στην ευεργεσία μπορεί να κρύβεται μια ιδιοτέλεια, ενώ
στη φιλανθρωπία όχι. Δεν μας υπέδειξε κάποιον ειδικό τομέα, έλεγε απλώς να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Γι’ αυτό
κι εμείς επικεντρωθήκαμε σε τέσσερις βασικούς τομείς οι
οποίοι καλύπτουν τα πάντα: κοινωνική πρόνοια, τέχνες - πολιτισμός, παιδεία, υγεία. Και αρχίσαμε να κάνουμε δωρεές
από το ’96 οπότε απεβίωσε ο θείος μου, ούτε δύο μήνες από
τότε. Μετά από δεκαπέντε χρόνια έχουμε φτάσει στο σημείο
να έχουμε κάνει φιλανθρωπικές δωρεές σε 95 χώρες, στις

μισές χώρες του ΟΗΕ δηλαδή. Δύο χιλιάδες δωρεές, 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια,
από τα οποία, είμαι πολύ περήφανος που
το λέω ως Ελληνας, το 80% των δραστηριοτήτων έχει γίνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι σχεδόν 85%, εάν μετρήσουμε και κάποια πράγματα που έχουν γίνει για την Ελλάδα, εκτός Ελλάδος.
Ποια κριτήρια θέτει το ίδρυμα για
μια δωρεά;
Μας έρχονται πολλές προτάσεις,
συχνά προφορικές. Σε αυτούς λέω πάντα:
Διατυπώστε την πρότασή σας γραπτώς.
Πολλοί δεν επανέρχονται γραπτώς, άρα
δεν έχουν μια πρόταση ουσιαστική. Τρία
είναι τα βασικά κριτήρια: να υπάρχει κοινωνική προστιθέμενη αξία στο έργο· να
υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που
θα παραλάβουν τη δωρεά· να υπάρχει
αφοσίωση στην ιδέα. Οι άνθρωποι και η
αφοσίωση κινούν το παν, όχι το χρήμα· το
χρήμα βρίσκεται.

Υπάρχει κοινή κουλτούρα δωρεών
στον κόσμο;
Στις ΗΠΑ υπάρχει μια ευρέως
διαδεδομένη κουλτούρα φιλανθρωπίας.
Εχει αναπτυχθεί ολόκληρη βιομηχανία,
αλλά όχι μόνο μεταξύ πλουσίων· και ο
φτωχός θα δώσει ένα δολάριο. Η περίφημη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας
Υόρκης συγκεντρώνει 100 εκατ. από τους
απλούς πολίτες της πόλης. Ο Μπιλ Γκέιτς
αποσύρθηκε από την εταιρεία του, για να
διαθέσει τη δική του εμπειρία εταιρικής
αριστείας στο Ιδρυμα Γκέιτς, με προίκα
70 δισ. δολάρια. Εκανε λάθη και έμαθε:
ξεκίνησε να πολεμήσει την ελονοσία στην
Αφρική, ένα τεράστιο πρόγραμμα, και απέτυχε. Αλλαξε
στρατηγική, και δίνει λίγα (από 100 χιλ. έως 1 εκατ.) σε πάρα πολλούς, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις πιθανότητες να
βελτιώσει τις ζωές κάποιων. Σκοπός της φιλανθρωπίας εί-

«Το Κέντρο θα ανήκει στους χρήστες
του, στους Ελληνες, στον λαό. Είναι
εθνικός πλούτος και δημόσιο αγαθό.
Γι’ αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι
όπως μπορούμε.»
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ναι το γενικό καλό, η ευτυχία των ανθρώπων. Τα λεφτά δεν
κάνουν τη δουλειά μόνα τους, τα λεφτά δεν μιλάνε, οι άνθρωποι μιλάνε. Αυτό το μοντέλο ακολουθούμε κι εμείς σε
γενικές γραμμές. Στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ υποστηρίξαμε
δύο τριετή προγράμματα, από 1 εκατ. δολ., είδαμε ανθρώπους με αφοσίωση και συνέχεια, ταιριάξαμε, και ιδρύσαμε
ελληνική έδρα με σύμπραξη όταν ήμαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργήσει. Με τον ίδιο τρόπο φτιάξαμε ελληνικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Βανκούβερ, στην
καναδική ακτή του Ειρηνικού.
Οι δραστηριότητές σας αγκαλιάζουν την υφήλιο...
Μα ναι, εκμεταλλευόμαστε το δημιουργικό πνεύμα
της παγκοσμιοποίησης. Το Γέιλ είναι ένας σεβάσμιος φάρος
στην «παλαιά» Αμερική, το Βανκούβερ συνομιλεί με την Κίνα, αναδυόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα, με την Κίνα
έχουμε άριστες σχέσεις, οι Κινέζοι σέβονται τους Ελληνες. Η
κορδέλα αγκαλιάζει τη σφαίρα και καταλήγει στον ομφαλό,
την Αθήνα, με το ένα μάτι στην Ακρόπολη και το άλλο στο
Σαρωνικό.
Τι ζητάτε;
Ζητάμε σωστή αναγνώριση, και αυτό έχει μεγάλη
διαφορά από τη διαφήμιση. Η ονοματοδότηση Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος δεν είναι διαφήμιση, είναι αναγνώριση. Πολλοί μπορεί να πουν: «Βάζει το όνομα γιατί...».
Δεν είναι έτσι. Το αντικείμενο δεν αλλάζει ρόλο, η Εθνική
Βιβλιοθήκη είναι Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν είναι Βιβλιοθήκη του Νιάρχου ή κάποιου άλλου, είναι Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ζητάμε απλώς να υπάρχει σωστή αναγνώριση. Δεν
θέλουμε τίποτα πίσω.
Εκφράζονται φόβοι ότι το κράτος δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά τα ιδρύματα αυτά, ιδίως σε καιρό κρίσης.
Δεν το βρίσκω σωστό η χώρα μας να μην μπορεί να
λειτουργήσει μια Εθνική Βιβλιοθήκη ή την Κρατική Οπερα,
και να δώσει το χειρισμό τους σε οποιοδήποτε ίδρυμα. Είναι φιλοσοφική στάση: πρόκειται για αυθεντικά δημόσια
αγαθά. Πολλοί λένε «γιατί το παραδίδεις τώρα, που η Ελλάδα περνά δύσκολη κατάσταση». Η απάντησή μου είναι πολλών διαστάσεων. Κατ’ αρχάς, είμαστε ίδρυμα φιλανθρωπίας,

«Τώρα τρώμε προσβολές, αύριο
μπορεί να βρεθούμε στην πρωτοπορία, όπως μετά τις καταστροφές
του πολέμου η Ελλάδα κέρδιζε
Νομπέλ και έβγαζε επιχειρηματίες
σαν τον Νιάρχο και τον Ωνάση.»

δεν είμαστε ούτε operators ούτε το Κέντρο Βιβλιοθηκάριων
του κόσμου, ούτε το Κέντρο της Οπερας του κόσμου. Εχουμε λεφτά και τα δίνουμε, προσφέρουμε βοήθεια, μετά σταματάμε. Καμιά φορά, το λέω και σ’ εμάς στο ίδρυμα: μη μας
υπερεκτιμάτε. Και να θέλαμε, και να μου ’λεγες τρέξε το, δεν
ξέρουμε! Δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, δεν
έχουμε τίποτα. Εμείς συμπληρώνουμε, δεν αναπληρώνουμε. Ακόμη κι αν μπορούσαμε να αναπληρώσουμε, δεν
θα βοηθούσε μακροπρόθεσμα και δεν θα ήταν φιλοσοφικά σωστό. Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί τα εμβληματικά
ιδρύματά της, αυτό πιστεύω ως Ελληνας.
Γι’ αυτό έχουμε φτιάξει ειδική επιτροπή, με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και υπηρεσιών, η οποία βοηθά, ενημερώνει, συμβουλεύει ώστε να
μπουν σωστές βάσεις. Ολοι όσοι θεσμικά εκπροσωπούν το
κράτος έχουν ενημερωθεί και ενημερώνονται συνεχώς. Τέλος, και το ζητάμε διαρκώς: η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να αγκαλιάσουν αυτό το έργο και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Η Βιβλιοθήκη αυτή δεν θα είναι μια απλή
Βιβλιοθήκη ούτε θα είναι μια απλή Οπερα, θα είναι ένα
εθνικό κέντρο πολιτισμού, ένα σημείο συνάντησης, ένα δημόσιο αγαθό, ένα πρότυπο πάρκο, όπου θα μπορεί να πηγαίνει ο σπουδαστής κάθε μέρα, η οικογένεια το Σαββατοκύριακο, ο κάθε πολίτης όποτε θέλει. Δεν θα λειτουργεί 10
με 2. Λοιπόν, όλα προϋποθέτουν υποδομές λειτουργίας, νόμους, βούληση, συναίσθηση σκοπού και ιστορίας.
Μιλάω ως Ελληνας και όχι σαν Ιδρυμα Σταύρου
Νιάρχου. Η πολιτεία πρέπει να φτιάξει από τώρα τους σωστούς νόμους και το πλαίσιο λειτουργίας: πώς θα δουλέψει
αυτό το συγκρότημα, πόσους ανθρώπους θα έχει, ποιος θα
είναι υπεύθυνος για το καθετί κ.λπ. - αυτά δεν έχουν να κάνουν με χρήματα. Εάν τα κάνεις σωστά, θα μπορέσεις μετά να φέρεις χρήματα πιο εύκολα. Μπορεί και εμείς να συμβάλουμε. Δεν σημαίνει πως, επειδή εμείς παραδίδουμε το
έργο ολοκληρωμένο, αν μας ζητηθεί να βοηθήσουμε και
δούμε μια ορθή λειτουργία, δεν θα το κάνουμε. Προφανώς
θα βοηθήσουμε, όπως θα το κάναμε και αν δεν λεγόταν
Κέντρο Πολιτισμού Νιάρχος. Το κλειδί είναι οι σωστές βάσεις. Και προπάντων η αγάπη του κόσμου: το Κέντρο θα
ανήκει στους χρήστες του, στους Ελληνες, στον λαό. Είναι
εθνικός πλούτος και δημόσιο αγαθό. Γι’ αυτό πρέπει να
βοηθήσουμε όλοι όπως μπορούμε.
Λειτουργείτε και ως παράδειγμα για άλλα ιδρύματα.
Βεβαίως, υπάρχει και το συμβολικό μέρος σε αυτή την ιστορική συγκυρία: Δεν υπάρχει μόνο ένας πλούσιος Νιάρχος, ένα πλούσιο ίδρυμα, υπάρχουν κι άλλοι πολλοί, και δεν λέω να κάνουν έργα αντίστοιχου κόστους, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να κάνουν άνετα
έργα των 10, 20, 50 εκατομμυρίων. Ας τα κάνουν. Δώσαμε
το εναρκτήριο λάκτισμα. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού,
«ποιος έχει το πιο μεγάλο σκάφος», αλλά είναι πρόσκληση
για πραγματική φιλανθρωπία και έμπρακτη αγάπη προς
τη χώρα μας.
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Κέντρο Πολιτισμού
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Δέλτα Φαλήρου

Η Αθήνα όπως
την ονειρευτήκαμε
Η κατασκευή της νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης και της νέας Λυρικής Σκηνής στο χώρο του παλιού Ιπποδρόμου
είναι το πιο φιλόδοξο και, στις μέρες που διανύουμε, το μοναδικό έργο μεγάλης κλίμακας, τόσο σε τεχνικό όσο
και σε συμβολικό επίπεδο. Παρουσιάζουμε το τελικό σχέδιο για την αναμόρφωση του χώρου, που φιλοδοξεί
να «ξανασυστήσει» την Αθήνα με τη θάλασσα και τον πολιτισμό της.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ
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Αυτή την εικόνα θα αντικρίζει ο
επισκέπτης του Κέντρου
Πολιτισμού καθώς θα στέκεται
στην άκρη του τεχνητού
καναλιού κοιτώντας νότια προς
τη θάλασσα.
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Θα μπορούσε να είναι μία ακόμη σατανική σύμπτωση.
Την ώρα που η χώρα προσπαθεί να επιβιώσει όσο πιο αναίμακτα
μπορεί από τη χειρότερη οικονομική κρίση της πρόσφατης ιστορίας της, μπαίνει στις γραμμές του τρένου η πιο σημαντική ιδιωτική δωρεά στο ελληνικό κράτος εδώ και πολλές δεκαετίες. Ναι, υπάρχει κάτι μυθιστορηματικό στο timing της υλοποίησης της δωρεάς
των 566 εκατομμυρίων ευρώ από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
για να κατασκευαστούν οι νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο χώρο του παλιού Ιπποδρόμου, στην τελευταία τόσο γενναιόδωρη «φέτα» αστικής γης πριν από το αποκομμένο παράκτιο μέτωπο της Καλλιθέας
και του Δέλτα Φαλήρου.
Τη στιγμή που η Ελλάδα κρατιέται με νύχια και με δόντια από την άκρη ενός οικονομικού γκρεμού, για να μην αφεθεί
στην άβυσσο, ο Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο τοποθετεί το λιτό συγκρότημα του μελλοντικού Κέντρου Πολιτισμού «Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) στην κορυφή μιας τεχνητής ανηφοριάς που συνέλαβε ο ίδιος: μόνο που από το χείλος του νέου παραθαλλάσιου πάρκου ο Αθηναίος και η Αθηναία του 2015 δεν θα
ξεπροβάλλει κάποια άβυσσος, κάποιο εθνικό δράμα, παρά μόνον
η καθησυχαστική θέα του Σαρωνικού.

ώνα υλοποιήθηκαν κάτω από τραγικές οικονομικές συνθήκες», είχε προσθέσει ο κ. Δρακόπουλος· «επίσης, σημαντικά κατασκευαστικά έργα των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του ’30, την επαύριον δηλαδή της Μεγάλης Υφεσης». Επομένως; Ακόμη και αν οι βάσεις για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου μπήκαν σε εποχές ανυποψίαστες για
ό,τι ζούμε σήμερα (για την ακρίβεια, στο τέλος της πρώτης θητείας
Κώστα Καραμανλή), η σύμπτωση μονο «σατανική» δεν είναι. Οι
πιο ρομαντικοί θα μιλήσουν για τον «καλό θεό της Ελλάδας», αλλά ας μην το παρακάνουμε. Στο τέλος μιας ολόκληρης εποχής για
τη χώρα και στον επώδυνο τοκετό μιας νέας, η αναβίωση της εθνικής ευεργεσίας σε αυτή την κλίμακα και με τόσους ανείπωτους
συμβολισμούς μεταφέρει ένα μήνυμα για όλους μας. Ο νέος πατριωτισμός δεν χτίζεται στα αποκαΐδια μιας κατεστραμμένης χώρας, αλλά επαναφέροντας στο τραπέζι ξεχασμένους τρόπους, για
να προχωρήσει μπροστά ο τόπος.
Η σωστή πρόταση τη σωστή στιγμή
Στην αυγή του νέου αιώνα, η συζήτηση είχε ανάψει για
τα καλά. Δύο από τους πιο ισχυρούς πυλώνες πολιτισμού της νεότερης Ελλάδας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και η Εθνική
Λυρική Σκηνή (η μοναδική κρατική όπερα της χώρας), αντιμετώ-

Οι αλέες που οδηγούν στο εσωτερικό του πάρκου θα πλαισιώνονται από ψηλά
πεύκα και ελιές, ενώ, ανάμεσά τους, διάσπαρτα, μικρότερα δέντρα θα
δημιουργούν εναλλαγές κλειστών και ανοιχτών χώρων, φωτός και σκιάς,
χρώματος και υφής.
Σύμβολο μιας αναγεννημένης Ελλάδας
Πολλοί Ελληνες θα θέλαμε να κάνουμε αυτό το φανταστικό άλμα στο χρόνο και να βρεθούμε στο 2015, όταν ελπίζουμε
ότι θα έχουμε αφήσει πίσω μας τις τωρινές δραματικές αγωνίες,
του 2011. Σε τέσσερα χρόνια από σήμερα, το Κέντρο Πολιτισμού
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα είναι έτοιμο σύμφωνα με το αρχικό
χρονοδιάγραμμα, που τηρείται ευλαβικά, σχεδόν με το ρολόι. Πολλοί ήδη προεξοφλούν ότι το τεράστιο αυτό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό project θα γίνει η σημαία της Ελλάδας στο πέρασμα
της χώρας σε μια καλύτερη, πιο δυναμική και σίγουρα περισσότερο παραγωγική περίοδο της ιστορίας της. Και ο ξένος Τύπος κάπως έτσι υποδέχτηκε την ανακοίνωση των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον σταρ της διεθνούς αρχιτεκτονικής Ρέντσο
Πιάνο, τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου. Μια παρουσίαση που
(άλλη ενδιαφέρουσα σύμπτωση κι αυτή) πραγματοποιήθηκε το
ίδιο απόγευμα που συνέβησαν τα θλιβερά επεισόδια στην πλατεία
Συντάγματος. Ομως, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κ.
Ανδρέας Δρακόπουλος, είχε δώσει τη δική του απάντηση σε όσους
(δικαιολογημένα πολλές φορές) αναρωτιούνταν για τη δυνατότητα αποπεράτωσης ενός τόσο σύνθετου εγχειρήματος με φόντο μια
χώρα την οποία τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρούν ήδη
χρεοκοπημένη. «Αν γυρίσετε πίσω το χρόνο, θα παρατηρήσετε ότι
πολλά από τα μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα του 19ου αι56
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πιζαν οξύ στεγαστικό προβλημα. Στην περίπτωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το πρόβλημα δεν ήταν «φιλολογικού» χαρακτήρα. Οι
χώροι του ιστορικού κτιρίου της Αθηναϊκής Τριλογίας στην οδό
Πανεπιστημίου είχαν εξαντληθεί προ πολλού. Εδώ και λίγα χρόνια, ένα σημαντικό τμήμα των θησαυρών της Εθνικής Βιβλιοθήκης βρίσκεται αποθηκευμένο και διασκορπισμένο σε ενοικιαζόμενα κτίρια σε όλη την Αθήνα. Καλύτερα να μη μιλήσουμε καθόλου για την αδυναμία του ατμοσφαιρικού αναγνωριστηρίου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Οσο
για την Εθνική Λυρική Σκηνή, αρκεί μια επίσκεψη στην ιστορική
της, πλην ενοικιαζόμενη, έδρα της οδού Ακαδημίας (το θέατρο
Ολύμπια) για να αντιληφθεί τους περιορισμούς που επιβάλλει η
πεπαλαιωμένη αίθουσα σε κάθε φιλόδοξη απόπειρα ανάπτυξης
της Οπερας της Αθήνας.
Σε αυτό το πλαίσιο άρχισαν μεμονωμένες έρευνες για τον
εντοπισμό κατάλληλων οικοπέδων ή κτιρίων. Στο τραπέζι έπεσαν
προτάσεις για παλιά εργοστάσια, πρώην στρατόπεδα, ολυμπιακές
εγκαταστάσεις. Μέχρι που εμφανίστηκε στον ορίζοντα σαν από
μηχανής θεός το Ιδρυμα Νιάρχου, κάνοντας γνωστή την πρόθεσή του να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέου κτιρίου για την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η πρόταση παρουσιάστηκε στην
ελληνική κυβέρνηση, η οποία εξέφρασε την υποστήριξή της στο
εγχείρημα.

Συνολική κάτοψη της έκτασης με το
κεντρικό κτίριο στο επάνω μέρος (το
λευκό παραλληλόγραμμο) και αριστερά
του το κανάλι με νερό μήκους 400 μ. και
η Εσπλανάδα. Ολος ο υπόλοιπος χώρος
θα είναι πάρκο και χώρος εκδηλώσεων.

Παράλληλα με την παραπάνω πρωτοβουλία, το Ιδρυμα
εξέταζε άλλη πρόταση ενίσχυσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τελικά, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας κατέληξαν στην ιδέα του παλιού Ιπποδρόμου. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχε ωριμάσει η σκέψη για ένα κοινό κτιριακό συγκρότημα, που θα στέγαζε τους δύο οργανισμούς, με φόντο
έναν νέο πνεύμονα πρασίνου.
Η έκταση των 220 στρεμμάτων παρουσίαζε τόσο πολλά
πλεονεκτήματα, που δύσκολα θα μπορούσαν να αγνοηθούν. Χωρίς τις πολεοδομικές δυσχέρειες του Ελληνικού, μηδενικό ιστορικό διεκδικήσεων και κανένα αξιόπιστο πρόγραμμα ανάπλασης για
το άμεσο μέλλον, όλα φώναζαν από μακριά: «Εδώ! Εδώ!». Και το κυριότερο: τόσο κοντά στη θάλασσα, η παρέμβαση στον Ιππόδρομο
θα μπορούσε να εξελιχθεί στη συμβολική χειρονομία που έψαχνε
η ελληνική Πολιτεία για να υπηρετηθεί αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά το όραμα για το άνοιγμα της πόλης στη θάλασσα. Εκεί ήρθε και ακούμπησε η ανάδειξη του Ρέντσο Πιάνο σε αρχιτέκτονα του
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έργου, ύστερα από σύντομο κλειστό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
στον οποίο προσήλθε η αφρόκρεμα της διεθνούς αρχιτεκτονικής.
Το 2006, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της κοινωφελούς
του δράσης, το Ιδρυμα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στη μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του, και έτσι γεννήθηκε
το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Από τη συνολική έκταση του οικοπέδου (240.000 τ.μ.),
210.000 τ.μ. προορίζονταν για το Κέντρο Πολιτισμού και την Εσπλανάδα και τα υπόλοιπα 30.000 τ.μ. για τη δημιουργία δημοτικού
αθλητικού πάρκου. Το 2007, μετά την εκπόνηση προκαταρκτικών
μελετών, οι οποίες κατέδειξαν τη βιωσιμότητα του έργου, το Ιδρυμα και το ελληνικό Δημόσιο υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας,
και το Μάρτιο του 2009 το Ιδρυμα υπέγραψε σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ, η οποία, τέσσερις μήνες αργότερα, κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων. Η
σύμβαση ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιδρυμα αναλαμβάνει το συνολικό κόστος κατασκευής του ΚΠΙΣΝ και ότι, με την ολοκλήρω-

Η «υποδοχή» από τους δρόμους της Καλλιθέας, στη
βόρεια πλευρά, θα γίνεται υπό τους ήχους των
σιντριβανιών. Οι επισκέπτες θα μπορούν να
ξαποστάσουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή
να εξερευνήσουν τον παρακείμενο κυκλικό
λαβύρινθο. Προηγμένες σχεδιαστικά παιδικές χαρές
θα διαμορφωθούν στο χώρο.

Από το τέλος του 2011, οπότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι εργασίες,
θα ανοίξουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Ετησίως θα απασχολούνται
1.500 έως και 2.400 άτομα.
ση του έργου, αυτό θα παραδοθεί στο Δημόσιο για χρήση από τον
ελληνικό λαό. Η παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» δημιουργεί ανησυχίες για το βαθμό ετοιμότητας και των δύο κρατικών οργανισμών
να διαχειριστούν μια τόσο σημαντική κληρονομιά. Ευτυχώς, ώς το
2015 υπάρχει αρκετός χρόνος για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.
Σημειώνεται ότι τα έργα για την κατασκευή του Κέντρου
Αναψυχής και Αθλησης του Δήμου Καλλιθέας ξεκίνησαν πριν από
λίγες εβδομάδες, σε σχέδια πάλι του Ρέντσο Πιάνο και με δωρεά (ξανά) του Ιδρύματος Νιάρχου. Το δημοτικό κέντρο αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες το καλοκαίρι του 2013.

Το στοίχημα της θάλασσας
Με λίγα λόγια, αυτό που έμεινε μισό στους Ολυμπιακούς
Αγώνες θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τώρα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ο λόγος ακριβώς για τη «δύστροπη» σχέση της πόλης της Αθήνας με το παράκτιο μέτωπο. Η ελληνική πρωτεύουσα,
προικισμένη από μια ευλογημένη γεωγραφία, επιμένει να έχει γυρισμένη την πλάτη της στη θάλασσα. Πριν από τους Ολυμπιακούς
του 2004 επιχειρήθηκε μια σημαντική τομή με τη δημιουργία του
Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου και επίκεντρο την κατασκευή του
γηπέδου του Τάε Κβον Ντο και της Εσπλανάδας, μιας διευρυμένης πεζογέφυρας που ενώνει τον παλιό Ιππόδρομο με την παρα59
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λία, παρακάμπτοντας το «εμπόδιο» του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας από κάτω. Το εγχείρημα δεν προχώρησε, οι περισσότερες εγκαταστάσεις παροπλίστηκαν, μετέωρες σε ένα μεταίχμιο ανάμεσα
στο μόνιμο και το προσωρινό. Τώρα έρχεται η «υπόσχεση» του
ΚΠΙΣΝ για να συμπαρασύρει μια ολόκληρη περιοχή από την Καστέλλα μέχρι τον Φλοίσβο. Ηδη το Ιδρυμα Νιάρχου χρηματοδοτεί τη μελέτη του Ρέντσο Πιάνο για την ανάπλαση και του παραλιακού μετώπου από την Καλλιθέα μέχρι το Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας.
Τι θα δούμε στο Κέντρο Πολιτισμού
Οπως κατεβαίνουμε τη λεωφόρο Συγγρού, το πρώτο πράγμα που θα βλέπουμε θα είναι ένα μεγάλο, ελαφρώς επικλινές, πάρκο. Ο νέος χώρος πρασίνου, μεγαλύτερος από τον Εθνικό Κήπο,
θα πρωταγωνιστεί στη σημαντικότερη αστική ανάπλαση που έχει
δει η Αθήνα κατά τον νέο αιώνα. Εχει ενδιαφέρον αυτή η παράμετρος, γιατί αρχικά επικεντρωθήκαμε στο κτιριακό σκέλος του εγχειρήματος. Θυμάμαι
στην πρώτη παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον Ρέντσο Πιάνο, πίσω
στο 2009, όλο το ενδιαφέρον μας ήταν στη
μορφή του συγκροτήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ σήμερα είναι ξεκάθαρο πια ότι αυτό που δημιουργεί στο Φάληρο ο διάσημος
Ιταλός αρχιτέκτονας δεν είναι ένα ακόμη κτίριο, αλλά ένας ολόκληρος αστικός «τόπος».
Η κεντρική ιδέα είναι ότι ο Πιάνο ανυψώνει τη γη για να δημιουργήσει μια ανηφορική πλαγιά. Οταν ανηφορίζεις το πάρκο, η
κλίση είναι μόλις 5%, και στο τέλος αυτού
του σύντομου ταξιδιού βρίσκεσαι σε ένα
ύψος 30 μέτρων. Σε εκείνο το σημείο ο Ρέντσο Πιάνο αξιοποιεί την ήπια κλίση για να
εντάξει από κάτω τον λιτό, αέρινο, διακριτικό κτιριακό όγκο, που ξεπροβάλλει στην κορυφή του οικοπέδου
προς τη θάλασσα.
Η υψομετρική διαφορά προσφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: το κτίριο «θάβεται» κατά ένα μεγάλο μέρος κάτω από
το πάρκο, προσδίδοντας στο λόφο χαρακτήρα «πράσινης στέγης»
του κτίσματος και επιτυγχάνει μια όσο πιο χαμηλόφωνη παρουσία. Την ίδια στιγμή, διασφαλίζεται απερίσπαστη, συναρπαστική
θέα τόσο προς τον Σαρωνικό όσο και προς την Ακρόπολη και την
πόλη. Τα δύο κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ενώνονται σε μια ενιαία δομή με γυάλινη πρόσοψη,
ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλεται η «Αγορά», ένας υπαίθριος χώρος συνάντησης των επισκεπτών, που αποτελεί παράλληλα κοινή
πύλη εισόδου προς τις νέες πολιτιστικές υποδομές. Εντονη είναι η

παρουσία του υδάτινου στοιχείου: ένα γραμμικό κανάλι 400 μέτρων θα διασχίζει κάθετα το πάρκο από την πλευρά της λεωφόρου
Συγγρού, μια συμβολική «γέφυρα» με το παραθαλλάσιο μέτωπο.
Οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου θα καλύπτονται από ένα μεταλλικό στέγαστρο 100 μ. επί 100 μ., αποτελούμενο από φωτοβολταϊκά πάνελ. Το στέγαστρο θα δεσπόζει 14 μέτρα πάνω από την
κορυφή του λόφου και θα εκτείνεται πέρα από την περίμετρό του.
Θα στηρίζεται από 40 μεταλλικούς στύλους και η παρουσία του
θα αποτελέσει συναρπαστική προσθήκη στον ορίζοντα της πόλης.
Σε συνδυασμό με άλλα περιβαλλοντικά καινοτόμα σχέδια και πρακτικές, το έργο αποσκοπεί να κατακτήσει την πλατινένια ή χρυσή
πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design), την πρώτη διάκριση αυτού του είδους στην Ελλάδα, καθώς και την πρώτη για έργο αυτής της κλίμακας στην Ευρώπη.
Ας φανταστούμε το νέο πάρκο της Αθήνας
Η «υποδοχή» από τους δρόμους της
Καλλιθέας, στη βόρεια πλευρά, θα γίνεται υπό
Ο Ιταλός
αρχιτέκτονας
τους ήχους των σιντριβανιών. Οι επισκέπτες
Ρέντσο Πιάνο,
θα μπορούν να ξαποστάσουν σε ειδικά διαεμπνευστής
του σχεδίου.
μορφωμένους χώρους ή να εξερευνήσουν
τον παρακείμενο κυκλικό λαβύρινθο. Προηγμένες σχεδιαστικά παιδικές χαρές θα διαμορφωθούν στο χώρο. Το πάρκο θα απευθύνεται σε όλους: στα παιδιά κατ’ αρχάς, που
ανενόχλητα θα παίζουν στους χώρους του,
αλλά και σε όλους τους πολίτες που θα μπορούν να απολαμβάνουν τον περίπατό τους,
να γυμνάζονται ή να συμμετέχουν σε συναυλίες, εκθέσεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στους χώρους του.
Οι αλέες που οδηγούν στο εσωτερικό του πάρκου θα πλαισιώνονται από ψηλά
πεύκα και ελιές, ενώ, ανάμεσά τους, διάσπαρτα, μικρότερα δέντρα θα δημιουργούν
εναλλαγές κλειστών και ανοιχτών χώρων, φωτός και σκιάς, χρώματος και υφής. Στο κέντρο του πάρκου θα διαμορφωθεί μεγάλος
ανοιχτός χώρος πρασίνου, ένας τόπος για συγκεντρώσεις, ο οποίος προσφέρεται επιπλέον για τη διοργάνωση συναυλιών και φεστιβάλ, καθώς και για την προβολή ταινιών.
Ο ανοιχτός, ηλιόλουστος Μεσογειακός Κήπος εμπνέεται
από την πλούσια φυτοκομική παράδοση της Ελλάδας. Η ποικιλία
των φυτών αρκεί για να καταστήσει τον παραθαλάσσιο αθηναϊκό
κήπο τόπο προορισμού: αειθαλή και άλλα ενδημικά φυτά, όπως
το πυξάρι, η κορονίλλα, ο κίστος, ο σχίνος, το φασκόμηλο, η ρίγανη, το θυμάρι, η λεβάντα, το δεντρολίβανο, τα ροδοπέταλα και η ευφόρβια. Κάθε μήνας θα φέρνει ένα νέο χρώμα και κάθε εποχή θα
προβάλλει έναν διαφορετικό συνδυασμό από άνθη και φυλλώμα-

Πλησιάζοντας στο σημείο, θα βλέπουμε ένα μεγάλο, ελαφρώς επικλινές, πάρκο.
Ο νέος χώρος πρασίνου, μεγαλύτερος από τον Εθνικό Κήπο, θα πρωταγωνιστεί
στη σημαντικότερη αστική ανάπλαση που έχει δει η Αθήνα κατά τον νέο αιώνα.
60

Aύγουστος 2011

Τα δύο κτίρια της Εθνικής
Βιβλιοθήκης και της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής ενώνονται
(επάνω) σε μια ενιαία δομή με
γυάλινη πρόσοψη, ενώ ανάμεσά
τους θα παρεμβάλλεται η
«Αγορά», ένας υπαίθριος χώρος
συνάντησης των επισκεπτών,
που αποτελεί παράλληλα κοινή
πύλη εισόδου προς τις νέες
πολιτιστικές υποδομές. Στις
υπόλοιπες φωτογραφίες, το
εσωτερικό της Βιβλιοθήκης.
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Το Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σε αριθμούς
566 εκατ. € (803 εκατ. δολάρια)

100 μ. x 100 μ.

160 εκατ. €

Συνολικό κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του ΚΠΙΣΝ, για το Ελληνικό
Δημόσιο και τους πολίτες

2 εκατομμύρια

1.500 με 2.400

170.000 τ.μ.

1.400

Συνολικό κόστος σχεδιασμού και κατασκευής του ΚΠΙΣΝ

0€

Εκταση του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

85%

Εκταση του χώρου του ΚΠΙΣΝ που καλύπτεται από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

15%

Εκταση του χώρου, η οποία καλύπτεται
από τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης
και της Λυρικής Σκηνής
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Διαστάσεις του φωτοβολταϊκού στεγάστρου, το οποίο θα παράγει ενέργεια
για τις ανάγκες του ΚΠΙΣΝ
Συνολική χωρητικότητα σε βιβλία της
νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Αριθμός θέσεων στην κεντρική αίθουσα
της νέας Εθνικής Λυρικής Σκηνής

1 δισ. €

Ποσό της οικονομικής δραστηριότητας
που εκτιμάται ότι θα αποφέρει η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ (συμπεριλαμβανομένων των άμεσων κατασκευαστικών δαπανών), σύμφωνα με την εταιρεία The
Boston Consulting Group (BCG)

Εκτίμηση της οικονομικής δραστηριότητας που θα αποφέρει η λειτουργία του
ΚΠΙΣΝ, ετησίως
Αριθμός ατόμων, τα οποία θα απασχολούνται ετησίως για την υποστήριξη της
κατασκευής του ΚΠΙΣΝ, σύμφωνα με
την BCG

2011

Ετος έναρξης της κατασκευής του
ΚΠΙΣΝ

2015

Ετος ολοκλήρωσης της κατασκευής του
ΚΠΙΣΝ

Οψη του ανατολικού τμήματος του πάρκου
κοιτάζοντας προς την Αθήνα. Αριστερά
φαίνεται το στέγαστρο που θα δεσπόζει 14
μέτρα πάνω από την κορυφή του λόφου και
θα εκτείνεται πέρα από την περίμετρό του. Θα
στηρίζεται από 40 μεταλλικούς στύλους και η
παρουσία του θα αποτελέσει συναρπαστική
προσθήκη στον ορίζοντα της πόλης.

νας και της Ελλάδας ολόκληρης η κατασκευή αλλά και η λειτουργία του υπέροχου αυτού πάρκου.
Tο Ιδρυμα Νιάρχου ανέθεσε στην εταιρεία BCG (Boston
Consulting Group) τη μελέτη του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου του ΚΠΙΣΝ. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις (καλύτερες) υποψίες. Αμεσα, δηλαδή από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα
κατασκευαστικά έργα, η οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας
θα ενισχυθεί με 340 εκατομμύρια, ενώ η συνολική συνεισφορά
(άμεσα, έμμεσα και επαγωγικά οφέλη) της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ
στην ελληνική οικονομία υπολογίζεται στο ένα δισ. ευρώ. Σημαντική θα είναι η στήριξη σε πληττόμενους από την ύφεση τομείς της
βιομηχανίας και των κατασκευών, στους οποίους αναμένεται να
επικεντρωθεί το 80% των συνολικών οικονομικών ωφελειών. Από
το τέλος του 2011, οπότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι εργασίες,
θα ανοίξουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Ετησίως θα απασχολούνται 1.500 έως και 2.400 άτομα. Το κράτος αναμένεται να
έχει περίπου 40 εκατομμύρια επιπλέον φορολογικά έσοδα μόνο
κατά το στάδιο της κατασκευής.
Και τώρα ερχόμαστε στο 2015, όταν το Κέντρο Πολιτισμού θα ανοίξει τις πόρτες του σε Ελληνες και ξένους. Τα συνολικά οικονομικά οφέλη στην ακαθάριστη παραγωγή της ελληνικής οικονομίας από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και από τις δαπάνες των επισκεπτών του αναμένεται να φτάσουν τα 160 εκατομμύρια ευρώ από τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας του.
Θα προστεθούν 1.600 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που απαιτούνται για την υποστήριξη αυτής της επιπλέον οικονομικής
δραστηριότητας. Ως προς τα άμεσα οφέλη της επιπρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας, αυτά θα ανέλθουν στα 30 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες των επισκεπτών θα ενισχύσουν επιπλέον την
οικονομική δραστηριότητα. Αν υπολογίζουμε ότι το ΚΠΙΣΝ θα
μπορεί να προσελκύει περίπου 1,5 εκατ. επισκέπτες ετησίως, το
άθροισμα του άμεσου τζίρου σε εστιατόρια, καταλύματα, καταστήματα, τοπικές μεταφορές κ.λπ. αναμένεται να αγγίξει τα 40

Εντονη είναι η παρουσία του υδάτινου στοιχείου: ένα γραμμικό κανάλι 400
μέτρων θα διασχίζει κάθετα το πάρκο από την πλευρά της λεωφόρου Συγγρού,
μια συμβολική «γέφυρα» με το παραθαλάσσιο μέτωπο.
τα. Από τον Μεσογειακό Κήπο, ειδικά διαμορφωμένα ελικοειδή
μονοπάτια θα οδηγούν στην κορυφή, ύψους 32 μέτρων, και στο
νέο κτιριακό συγκρότημα. Εκεί μας περιμένει μια νέα εμεπιρία.
Θέμα οικονομίας
Πολλές φορές, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε την τάση
να γινόμαστε περισσότερο γλαφυροί απ’ όσο πρέπει. Παρασυρόμαστε από τις ωραίες εικόνες ενός κοντινού μέλλοντος και εξαντλούμε την υπόθεση του Κέντρου Πολιτισμού «Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος» στις πολιτιστικές, τις αρχιτεκτονικές και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του έργου. Κάνουμε λάθος. Γιατί ίσως παραβλέπουμε την πιο σημαντική: τι θα σημαίνει για την τοπική κοινωνία της Καλλιθέας και του Φαλήρου, για την οικονομία της Αθή-

εκατομμύρια κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας.
Η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ προβλέπεται να δημιουργήσει
250 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων θέσεων εργασίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Λόγω των έμμεσων και επαγωγικών φαινομένων, προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον 260 θέσεις εργασίας.
Οπως συμβαίνει πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις, ωφέλεια θα προκύψει και για τις τοπικές επιχειρήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου. Οσο για την αντικειμενική αξία των ακινήτων και της γης στις όμορες περιοχές, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ανέβει. Μελέτες σε πάρκα με παρόμοια χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ότι η αύξηση μπορεί να κυμαίνεται από
5 έως 30%.
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