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Λίγους μήνες προτού συμπληρωθούν τρία χρόνια από την 
επίσημη παράδοσή του στην ελληνική κοινωνία, το ΒΗΜΑgazino 

μίλησε με τους ανθρώπους-κλειδιά οι οποίοι διαχειρίζονται το 
μεγαλόπνοο έργο που άλλαξε το πρόσωπο της Αθήνας.
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Οι κινήσεις της νεαρής κοπέλας ήταν αργές, 
σχεδόν νωχελικές. Προσπαθούσε με κόπο 
να περπατήσει επάνω στη θεαματική σκηνή 
της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος. Το μακρύ, 
κατακόκκινο φόρεμα το οποίο σχεδίασε η 
couturier Σήλια Κριθαριώτη αποκλειστικά 
για τη φωτογράφιση του BHMAgazino εί-
χε όλες αυτές τις επονομαζόμενες «τεχνι-
κές δυσκολίες». Υψηλής ραπτικής δημιουρ-
γία που ταιριάζει απόλυτα στην ηρωίδα μί-
ας από τις πλέον εμβληματικές όπερες. Ενα 

φόρεμα που θυμίζει εκείνα με τα πανάκριβα, 
βαριά υφάσματα, τις χειροποίητες λεπτομέ-
ρειες, ακόμη και αυτά τα φουρό, τις μπα-
νέλες και τα ειδικά «στηρίγματα» τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τις πρωταγωνίστρι-
ες στα μεγάλα λυρικά θέατρα του πλανήτη. 
Το αφιέρωμά μας στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (γεμάτο αποκλει-
στικές συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις), τη 
μέχρι σήμερα μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος, όπως αναφέρει 
μέσα από δήλωσή του στο BHMAgazino ο 
πρόεδρός του Ανδρέας Δρακόπουλος, πε-
ριλαμβάνει και ένα... ταξίδι στον κόσμο 
της φαντασίας. Η βρετανικής καταγωγής 

Ella Eckersley «υποδύεται» τον χαρακτήρα 
της Βιολέτας Βαλερί στην «Τραβιάτα» του 
Τζουζέπε Βέρντι. Πρόκειται για τη δημοφι-
λέστατη όπερα (με κείμενα του Φραντσέ-
σκο Μαρία Πιάβε) η οποία παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1853. 
Η «Τραβιάτα», η οποία έχει παρουσιαστεί 
στα σημαντικότερα λυρικά θέατρα της υφη-
λίου, είναι η επιλογή μας για το αφιέρωμα 
ίσως επειδή μας γοητεύει σε μεγάλο βαθ-
μό η ηρωίδα. Περισσότερο από την Κάρ-
μεν του Μπιζέ ή τη Νόρμα του Μπελίνι. Η 
Ella Eckersley δεν είναι τραγουδίστρια της 
όπερας. Είναι μια εκθαμβωτικής ομορφιάς 
φοιτήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας που ζει 
στο Λονδίνο και έφθασε στην Αθήνα μέσω 
direct booking. Μοντέλο με διεθνείς προδι-
αγραφές (δουλεύει επίσης στο Παρίσι και 
στη Νέα Υόρκη), φιλομαθής, πολυταξιδε-
μένη, λάτρις των εικαστικών τεχνών και της 
καλής μουσικής. Η εξωτερική της εμφάνι-
ση συνδυάζει το σύγχρονο με το «στυλ» εμ-
βληματικών ηρωίδων της όπερας και του 
σινεμά. Ιδανική για το παιχνίδι της φαντα-
σίας μέσα από τις ανάγκες της φωτογρά-
φισης στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος 
Νιάρχος. Μια Βιολέτα «διαφορετική», που 
ανοίγει με εντυπωσιακό τρόπο το αφιέρω-
μά μας στο ΚΠΙΣΝ...
Με συνολικό προϋπολογισμό 861 εκατομ-
μυρίων δολαρίων, το Κέντρο Πολιτισμού 
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του 
ΙΣΝ, ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτι-
κούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον 
κόσμο, που από το 1996 έχει διαθέσει συ-
νολικά περισσότερα από 2,8 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια μέσω 4.500 και πλέον δωρεών 
σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 124 
κράτη ανά τον κόσμο. Σχεδιασμένο από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building 
Workshop (RPBW), το ΚΠΙΣΝ είναι ένας πε-
ριβαλλοντικά βιώσιμος, διεθνούς εμβέλει-
ας πολιτιστικός, εκπαιδευτικός και ψυχα-
γωγικός αστικός τόπος, ο οποίος περιλαμ-
βάνει τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδoς και της Εθνικής Λυ-
ρικής Σκηνής, καθώς και το έκτασης 170 
στρεμμάτων Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ολο-
κληρώθηκε κατασκευαστικά τον Αύγουστο 
του 2016 και από τα τέλη Φεβρουαρίου του 
2017 – οπότε και παραδόθηκε στο Ελληνικό 
Δημόσιο – μετράει 13 εκατομμύρια επισκέ-
ψεις, νούμερο που ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία, απεικονίζοντας τη θέρμη με την οποία 
έχει αγκαλιαστεί αυτό το τόσο σημαντικό 
τοπόσημο της Αθήνας από τους κατοίκους 
της πόλης αλλά και από όσους ταξιδεύουν 
στη χώρα μας για λόγους αναψυχής. Λίγους 
μήνες προτού συμπληρωθούν τρία χρόνια 
από την επίσημη παράδοση του έργου στην 
ελληνική κοινωνία, το ΒΗΜΑgazino επικοι-
νώνησε με τον Ανδρέα Δρακόπουλο, πρό-
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κοι-
νωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο 
οποίος μας παραχώρησε μια αποκλειστική 
δήλωσή του, και συνομίλησε, εν είδει απο-
λογισμού, με τον Νίκο Μανωλόπουλο, διευ-
θύνοντα σύμβουλο του ΚΠΙΣΝ, τον Φίλιππο 
Τσιμπόγλου, γενικό διευθυντή της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, και τον Γιώργο 
Κουμεντάκη, καλλιτεχνικό διευθυντή της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για τις προκλή-
σεις που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν 
μέχρι σήμερα αλλά και για τους μελλοντι-
κούς  στόχους τους. Το όραμα του Σταύ-
ρου Νιάρχου για τη δημιουργία ενός μεγά-
λου έργου αφιερωμένου στον απλό κόσμο 
έγινε πραγματικότητα.

Από τη Μαργαρίτα ΣφέτΣα 
κΑι τόν γίώργο ΝαΣτο

ΦωτόγρΑΦόσ ΚώΣταΣ αυγουληΣ

Ο Σταύρος Νιάρχος  
με τη σύζυγό του  
Ευγενία Λιβανού το 1956.ap



Η «Βιολέτα Βαλερί» 
με Celia Kritharioti 
Haute Couture 
δημιουργία, 
αποκλειστικά 
σχεδιασμένη για  
τη φωτογράφιση  
του BHMAgazino. 

φω
το

γρ
αφ

ία
 ε

ξω
φύ

λλ
ού

: κ
ώσ

τα
ς α

υγ
όυ

λη
ς,

 β
οη

θο
ς φ

ωτ
ογ

ρα
φο

ύ:
 φ

ιλ
ιπ

πό
ς μ

αρ
γα

λι
ας

,
φο

ρε
μ

α 
ce

li
a k

ri
th

ar
io

ti
 h

au
te

 co
ut

ur
e,

 st
yl

in
g:

 χρ
ησ

τό
ς κ

έρ
αμ

πό
ς,

ha
ir

 s
ty

li
ng

 - 
m

ak
e 

up
: χ

ρυ
σα

νθ
ός

 σμ
υρ

να
ιό

ς (
be

eh
iv

e 
ar

ti
st

s)
, μ

ον
τε

λο
: e

ll
a e

ck
er

sl
ey

 (a
ce

 m
od

el
s)

.



12

ΚυριαΚή
24 Νοεμβρίου 2019

Cover Story

Ο Νίκος Μανωλόπουλος 
φωτογραφημένος στον 
Φάρο του Κέντρου 
Πολιτισμού Ιδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος.

Το ΚΠιΣΝ  
πρεσβεύει 
ένα από 
τα λίγα και 
ταυτόχρονα 
πολύ 
επιτυχημένα 
παραδείγματα 
σύμπραξης 
δημόσιου 
και ιδιωτικού 
τομέα 

ΑΝδρεΑς 
δρΑκοπουλος 

Νίκος 
ΜαΝωλοπουλος
Διευθυνων συμβουλοσ 
του Κεντρου Πολιτισμου 
IΔρυμα σταυροσ νιαρχοσ (ΚΠισν)

«Το κπίςΝ είΝαί  
εΝας χωρος που εΝωΝεί»

τον Φεβρουάριο του 2020 θα συμπληρω-
θούν τρία χρόνια από την παράδοση του 
ΚΠισν στην ελληνική κοινωνία. τι απο-
λογισμό κάνετε σήμερα για τη λειτουρ-
γία του; 
«Ας ξεκινήσουμε από τους αριθμούς. Το Επι-
χειρησιακό Σχέδιο που είχε εκπονήσει το 
Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πριν από την 
παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού Iδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Ελληνική Πο-
λιτεία έθετε ως στόχο την πραγματοποίηση 
700.000 επισκέψεων τον χρόνο. Ο αριθμός 
των επισκέψεων από τον Μάρτιο του 2017 
μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 13 εκατομ-
μύρια. Στον οικονομικό τομέα το ίδιο σχέδιο 
προέβλεπε πλεόνασμα 4.500 ευρώ το 2017 
και έλλειμμα 330.000 ευρώ το 2018. Εναντι 
αυτών, επετεύχθη πλεόνασμα 2,4 εκατ. ευρώ 
το 2017 και 3,1 εκατ. ευρώ το 2018.
Στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμό-
τητας, το ενεργειακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ, 
το οποίο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε 
ηλεκτρική, λειτουργεί στο 100% της προβλε-
πόμενης απόδοσής του. Και από την πλευρά 
της εξοικονόμησης ενέργειας προβλεπόταν 
ετήσια κατανάλωση 13 εκατομμύρια kWh 
ηλεκτρικού ρεύματος και η κατανάλωση του 
2018 ήταν 9,2 εκατομμύρια. Επετεύχθη οικο-
νομία περίπου 40%. Στον τομέα των εκδηλώ-
σεων διοργανώσαμε πάνω από 9.000 εκδη-
λώσεις και δράσεις πολιτιστικές, εκπαιδευ-
τικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, ψυχαγω-
γικές, στη μεγάλη πλειονότητά τους με ελεύ-
θερη είσοδο για το κοινό.
Τέλος, στον τομέα της δημόσιας εικόνας του 
ΚΠΙΣΝ, με βάση έρευνα κοινού που πραγμα-

«Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτελεί τη μέχρι σήμε-
ρα μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Αισθανόμαστε ιδιαίτε-
ρη χαρά βλέποντας τον θετικό αντίκτυπο 
που έχει στους έλληνες πολίτες και όχι μό-
νο, καθώς και τη σταθερή εξέλιξή του σε 
κορυφαίο διεθνή προορισμό. 
Η σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία του 
ΚΠΙΣΝ ως ένος ουσιαστικά “τριπλού” έργου 
που περιλαμβάνει το νέο σπίτι της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυ-
ρικής Σκηνής, και τον εξίσου μεγάλης σημα-
σίας ανοιχτό και πραγματικά προσβάσιμο 
σε όλους δημόσιο χώρο πρασίνου, το Πάρ-
κο Σταύρος Νιάρχος, έγινε πριν από την πε-
ρίοδο της κρίσης. Η κρίση έκανε πολλούς 
να αναρωτηθούν γιατί να προχωρήσουμε 
με την υλοποίηση ενός τόσο μεγαλεπήβο-
λου έργου, γεγονός που μας έκανε να πα-
θιαστούμε ακόμη περισσότερο, καθώς ήμα-
σταν πεπεισμένοι ότι αυτό το έργο θα μπο-
ρούσε να δώσει ελπίδα για το μέλλον σε μία 
δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. 
Το έργο αυτό προσέφερε σημαντικό αριθμό 
θέσεων εργασίας κατά την κρίση και ανέ-
δειξε με ιδιαίτερη επιτυχία τις προοπτικές 
που δημιουργούν η σκληρή δουλειά, η δι-
αρκής αφοσίωση, το πάθος, καθώς και οι 
πραγματικές συνεργασίες που χαρακτηρί-
ζονται από επαγγελματισμό και διαφάνεια, 
μεταξύ διαφορετικών κλάδων, σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο, και κυρίως μεταξύ δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα. 
Η έννοια της σύμπραξης δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα αποτελεί αντικείμενο συζήτη-
σης ευρύτερα σε όλον τον κόσμο, αλλά το 
ΚΠΙΣΝ πρεσβεύει ένα από τα λίγα και ταυ-
τόχρονα πολύ επιτυχημένα παραδείγματα 
τέτοιου είδους συνεργασιών. Αυτό που μας 
ώθησε όλους να συνεχίσουμε, με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο, ήταν ένα κοινό όραμα: 
η προσφορά στην κοινωνία ενός σύγχρονου 
χώρου πολιτισμού που να ανήκει πραγματικά 
σε όλον τον κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας, 

παράλληλα, την έννοια του δημόσιου χώρου. 
Οι κυβερνήσεις διαδέχονται η μία την άλ-
λη, ωστόσο το έργο αυτό ανήκει διαχρονικά 
στους επισκέπτες του για να το αξιοποιούν 
και να το απολαμβάνουν καθημερινά, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας ή οικονομικής δυνατότη-
τας. Οι επισκέπτες το αισθάνονται πραγμα-
τικά δικό τους. Κάθε κυβέρνηση καλείται 
να λειτουργεί ως θεματοφύλακας για να 
διασφαλίσει σε όλα τα επίπεδα την εύρυθ-
μη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Από την πλευρά 
μας προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε ό,τι 
καλύτερο μπορούμε, στο μέτρο των δυνα-
τοτήτων μας, συνεχίζοντας να το υποστη-
ρίζουμε ώστε να παραμείνει ένα ζωντανό 
και διαρκώς εξελισσόμενο έργο που απευ-
θύνεται στο σύνολο της κοινωνίας.
Τα σιντριβάνια και ο Θόλος, η νέα εγκατά-
σταση στον Λαβύρινθο, που πρόσφατα προ-
στέθηκαν στο ΚΠΙΣΝ, αποτελούν απόρροια 
της συνεχιζόμενης υγιούς και αποτελεσμα-
τικής συνεργασίας και φανερώνουν τον ζω-
τικό ρόλο τους στη διαρκή βελτίωση αυτού 
του σύγχρονου, ελκυστικού και υψηλής αι-
σθητικής χώρου. Η εμπειρία μας από το έρ-
γο κατασκευής του ΚΠΙΣΝ μέχρι σήμερα, 
έχοντας συνεργαστεί με σειρά κυβερνήσε-
ων, είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς ο καθένας 
από την πλευρά του προσπαθεί να διασφα-
λίσει την επιτυχημένη πορεία του ΚΠΙΣΝ. 
Επιπλέον, με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε την 
Εθνική Βιβλιοθήκη και ιδιαίτερα την Εθνική 
Λυρική Σκηνή να εξελίσσονται και να ανθί-
ζουν στις νέες τους εγκαταστάσεις, μεταβαί-
νοντας σε μία νέα και ακόμη πιο εξωστρεφή 
εποχή. Και συνεχίζουμε... με το βλέμμα μας 
στραμμένο στην Πρωτοβουλία για την Υγεία, 
που υπερβαίνει τα €400 εκατομμύρια, σε 
μία προσπάθεια να συμβάλουμε στην κάλυ-
ψη των κρίσιμων αναγκών και υποδομών της 
δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Ελπίδα μας 
είναι το συνολικό έργο στον τομέα της Υγεί-
ας να είναι εξίσου επιτυχές και ωφέλιμο για 
την κοινωνία, ακολουθώντας την ίδια συντα-
γή που συνέβαλε στην επιτυχία του ΚΠΙΣΝ».

αΝδρεας δρακοπουλος 
ΠροεΔροσ του ΔιοιΚητιΚου συμβουλιου  
του ΚοινωΦελουσ ιΔρυματοσ σταυροσ νιαρχοσ (ισν)

«Το εργο αυΤο αΝήκεί δίαχροΝίκα ςΤους επίςκεπΤες Του»
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Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, 
πρόεδρος του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, το 
οποίο ιδρύθηκε το 1996.
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Το 91% των 
κατοίκων 
της αττικής 
πιστεύει ότι το 
ΚΠιΣΝ αποτελεί 
έναν ανοιχτό, 
προσβάσιμο 
χώρο, ο οποίος 
αναβάθμισε 
την ποιότητα 
ζωής της 
περιοχής, 
αλλά και το 
πολιτιστικό 
επίπεδο της 
πόλης, άλλαξε 
την εικόνα  
της αθήνας  
και προσέφερε 
έναν πνεύμονα 
πρασίνου

Νίκος 
μΑΝωλοπουλος

τις ηλικιακές ομάδες, όλα τα επίπεδα εκπαί-
δευσης και κοινωνικής προέλευσης. Υπερέ-
χουν σε κάποιον βαθμό οι νέοι και οι ομά-
δες με σχετικά υψηλότερο επίπεδο μόρφω-
σης. Το κοινό αγκάλιασε το ΚΠΙΣΝ. Οι κά-
τοικοι της Αττικής έρχονται και ξανάρχονται 
γιατί είναι ένας χώρος που ενώνει, δεν διχά-
ζει, ούτε αποκλείει. Ανθρωποι διαφορετικών 
ηλικιών, διαφορετικής προέλευσης, με δια-
φορετικές καταβολές και διαφορετικά ενδι-
αφέροντα, με ή χωρίς αναπηρία, μόνιμοι ή 
προσωρινοί κάτοικοι της πόλης, όλοι είναι 
και νιώθουν ευπρόσδεκτοι εδώ. Οι βασικοί 
πόλοι έλξης του κοινού είναι οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ και το Πάρκο Σταύ-
ρος Νιάρχος».

Πώς απέκτησε το ΚΠισν χαρακτήρα προ-
ορισμού όπου οι αθηναίοι γιορτάζουν τις 
εμβληματικές ημερομηνίες κάθε χρονιάς; 
«Καθαρά Δευτέρα, Πρωτομαγιά, Χριστού-
γεννα, παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι γιορ-
τινές ημέρες όπου παραδοσιακά οι Αθηναί-
οι και οι Αθηναίες γιορτάζουν μαζί. Ηδη από 
το 2017, το ΚΠΙΣΝ κατέστη ένας από τους 
κορυφαίους προορισμούς των κατοίκων της 
Αττικής – και όχι μόνο – στις σημαντικές ημέ-
ρες της χρονιάς, μια τάση που ισχυροποιή-
θηκε το 2018 και το 2019, χάρη στις ειδικά 
σχεδιασμένες δράσεις. Ειδικά την περίοδο 
των Χριστουγέννων το ΚΠΙΣΝ μεταμορφώ-
νεται σε έναν μαγικό Χριστουγεννιάτικο Κό-
σμο, με το Παγοδρόμιο πάνω στο Κανάλι, 
τα φωτισμένα δέντρα και τις εντυπωσιακές 
φωτεινές εγκαταστάσεις στο Πάρκο, ο οποί-
ος το 2018-2019 δέχθηκε περισσότερες από 
900.000 επισκέψεις. Η άλλη μεγάλη γιορτή 
της Αττικής στο ΚΠΙΣΝ είναι η γιορτή του κα-
λοκαιριού, το Summer Nostos Festival, που 
διοργανώνει κάθε χρόνο, στα τέλη Ιουνίου, 
το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το 2019 συμ-
μετείχαν στο πολύ πλούσιο πρόγραμμα του 
φεστιβάλ, τη μία εβδομάδα που διαρκεί, σχε-
δόν 300.000 επισκέπτες».

Πείτε μας λίγα λόγια για το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων, 
καθώς και σχολικών επισκέψεων και προ-
γραμμάτων του ΚΠισν.
«Ενα από τα βασικά συστατικά της επιτυχί-
ας του ΚΠΙΣΝ είναι, πιστεύω, η πολυμορ-
φία των εκδηλώσεών του, ώστε να απευθυν-
θούν στα πολλαπλά κοινά που το επισκέπτο-
νται: από το “Ρέκβιεμ” του Μότσαρτ στην Αί-
θουσα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τις ροκ συ-
ναυλίες στο Ξέφωτο και τις αθλητικές δρά-
σεις στο Πάρκο. Το πρόγραμμα αναπτύσσε-
ται διαρκώς με συνεργασίες, με έλληνες και 
ξένους καλλιτέχνες, με εκθέσεις, συμπαρα-
γωγές, performances και διαλέξεις και πλή-
θος εκπαιδευτικών δράσεων και εργαστηρί-
ων, πάντα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα 
και την αυθεντικότητα. Οπως είπα προηγου-
μένως, στη συντριπτική τους πλειονότητα οι 
δράσεις αυτές προσφέρονται στο κοινό με 
ελεύθερη είσοδο χάρη στη μεγάλη δωρεά του 
ΙΣΝ. Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στους 
καλλιτέχνες, στους επιστήμονες, στους παι-
δαγωγούς και σε όλους όσοι μάς συνέδρα-
μαν στις εκδηλώσεις και στη λειτουργία του 
Κέντρου. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον μόνιμο συνεργάτη μας στις τόσο επι-
τυχημένες αθλητικές εκδηλώσεις, την ΑΜΚΕ 
“Αναγέννηση και Πρόοδος”. Είμαστε ιδιαίτε-
ρα υπερήφανοι για τα σχολικά μας προγράμ-
ματα με άξονες τη βιωσιμότητα, τον δημόσιο 
χώρο, την τέχνη και την άθληση και ευεξία. 
Μέχρι στιγμής το ΚΠΙΣΝ έχει υποδεχθεί πε-
ρισσότερους από 320.000 μαθητές».

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι που έχε-
τε θέσει; 
«Εδώ και ορισμένους μήνες δουλεύουμε πά-
νω στη φυσιογνωμία που πρέπει να αποκτή-
σει το ΚΠΙΣΝ, καθώς μπαίνει σταδιακά στην 
“ώριμη φάση” του. Πολύ σύντομα θα είμαστε 
σε θέση να παρουσιάσουμε το σχέδιο αυτό 
με τους στόχους που περιλαμβάνει».

τοποίησε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
του κλάδου στα τέλη του 2018, 93% των κα-
τοίκων της Αττικής και 99% των επισκεπτών 
μας έχουν θετική άποψη για το ΚΠΙΣΝ. Το 
91% των κατοίκων της Αττικής πιστεύει ότι 
το ΚΠΙΣΝ αποτελεί έναν ανοιχτό, προσβά-
σιμο χώρο, ο οποίος αναβάθμισε την ποιό-
τητα ζωής της περιοχής, αλλά και το πολιτι-
στικό επίπεδο της πόλης, άλλαξε την εικό-
να της Αθήνας και προσέφερε έναν πνεύμο-
να πρασίνου».

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που 
χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε;
«Οταν αναλάβαμε τη διοίκηση του ΚΠΙΣΝ, 
τον Μάρτιο του 2017, η μεγάλη πρόκληση 
που είχαμε ήταν να ανταποκριθούμε στο όρα-
μα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που τό-
σο αριστοτεχνικά υλοποίησε ο αρχιτέκτονας 
Ρέντσο Πιάνο: ένα δημόσιο Κέντρο Πολιτι-
σμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπου ο καθέ-
νας έχει πρόσβαση και διαπλαστική συμμε-
τοχή σε ένα πλήθος εκδηλώσεων και δράσε-
ων. Και, ακόμα, ένα Κέντρο-υπόδειγμα περι-
βαλλοντικής βιωσιμότητας και προστασίας. 
Με γνώση, σχέδιο και πολλή δουλειά αντι-
μετωπίσαμε με επιτυχία την πρόκληση αυ-
τή αξιοποιώντας στο μέγιστο τις εξαίρετες 
κατασκευές και υποδομές του ΚΠΙΣΝ. Στην 
πορεία αυτή, οφείλουμε βαθιά ευγνωμοσύ-
νη στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο, στα στελέχη του και ιδιαίτε-
ρα στον πρόεδρό του κ. Ανδρέα Δρακόπου-
λο, όχι μόνο για την προσφορά του μοναδι-
κού αυτού έργου στην Ελληνική Πολιτεία, 
αλλά και για τη συνεχή πολύπλευρη στήρι-
ξή του στο ΚΠΙΣΝ: από τις μεγάλες δωρε-
ές των 10 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για τη λει-
τουργία του Κέντρου και την πραγματοποίηση 
και προσφορά των εκδηλώσεών του με ελεύ-
θερη είσοδο για το κοινό μέχρι τη δημιουρ-
γία του Θόλου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 
και των χορογραφημένων σιντριβανιών που 
εμπλούτισαν σημαντικά τις δυνατότητες του 
ΚΠΙΣΝ. Οφείλουμε ευχαριστίες στους “συ-
γκατοίκους” μας στο ΚΠΙΣΝ, την Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρι-
κή Σκηνή, που με τις υψηλές επιδόσεις τους 

συνέβαλαν αποφασιστικά στην απήχηση του 
ΚΠΙΣΝ. Και βέβαια οφείλουμε θερμές ευχα-
ριστίες στα στελέχη και στους εργαζομένους 
του ΚΠΙΣΝ για την αφοσίωσή τους και την 
ακάματη προσφορά τους στην υλοποίηση του 
μεγάλου αυτού οράματος».

Πιστεύετε ότι το ΚΠισν έχει δημιουργήσει 
ένα νέο μοντέλο δημόσιου χώρου; αν ναι, 
πώς έχει γίνει αυτό; 
«Τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν το 
ΚΠΙΣΝ ως δημόσιο χώρο είναι η αρτιότη-
τα σχεδιασμού και η υψηλή αισθητική του, 
η ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση για 
όλους, η φροντίδα για τον χώρο και τους επι-
σκέπτες και η πραγματοποίηση ενός πλήθους 
πολύμορφων εκδηλώσεων, όπως είπα και 
προηγουμένως. Ο συνδυασμός των στοιχεί-
ων αυτών βρίσκει την ανταπόδοσή του από 
το κοινό: το κοινό ανταποδίδει τον σεβασμό 
που αισθάνεται ότι του δείχνουν ο χώρος και 
η λειτουργία του. Είναι ελάχιστα τα περιστα-
τικά κακομεταχείρισης του χώρου από το κοι-
νό (σκουπίδια, βανδαλισμοί κ.λπ.). Στο θέμα 
αυτό έχει βέβαια μεγάλη σημασία και η διαρ-
κής φροντίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι με 
βάση την έρευνα κοινού που σας ανέφερα, 
99% των επισκεπτών μας έχει θετική άποψη 
για το επίπεδο της καθαριότητας, 90% έχει 
θετική άποψη για το επίπεδο της εξυπηρέ-
τησης και 87% θεωρεί ότι το ΚΠΙΣΝ έχει το 
σωστό επίπεδο φύλαξης».

Δώστε μας μερικά στοιχεία για την επι-
σκεψιμότητα του Κέντρου Πολιτισμού αλ-
λά και για το προφίλ των επισκεπτών του. 
Ποιες δραστηριότητες είναι οι πιο δημο-
φιλείς; 
«Ενα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που 
προέκυψαν από την έρευνα κοινού είναι ότι 
περίπου οι μισοί κάτοικοι της Αττικής είχαν 
επισκεφθεί το ΚΠΙΣΝ και, κατά μέσο όρο, πέ-
ντε φορές ο καθένας μέσα στο 2018. Σε ό,τι 
αφορά τη σύνθεση των επισκεπτών υπάρχει, 
όπως είναι φυσικό, πολύ μεγαλύτερη συμμε-
τοχή από κατοίκους των νοτίων προαστίων. 
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
των επισκεπτών, το βασικό στοιχείο είναι πως 
το ΚΠΙΣΝ προσελκύει ανθρώπους από όλες 
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δρ Φίλίππος 
ΤςίΜπογλου 
ΓενιΚοσ Διευθυντησ τησ εθνιΚησ 
βιβλιοθηΚησ τησ ελλαΔοσ

«ή ΜεΤεγκαΤαςΤαςή 
ςΤεΦθήκε απο απολυΤή 
επίΤυχία»

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις με 
τις οποίες ήρθατε αντιμέτωπος αναλαμ-
βάνοντας αυτή τη θέση το 2014;
«Οι προκλήσεις ήταν γνωστές, όχι όμως στις 
πλήρεις διαστάσεις τους. Το μεγαλύτερο στοί-
χημα ήταν ότι έπρεπε – με το 1/10 του προ-
σωπικού που απαιτείται κανονικά – να οργα-
νωθούν σε τρία χρόνια αυτά που άλλες βιβλι-
οθήκες τα ανέπτυξαν σε διάστημα 25 ετών. 
Ηταν πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η με-
τεγκατάσταση με ασφάλεια και συνέπεια 
ώστε να αναστηθεί η Εθνική Βιβλιοθήκη. Τι 
σημαίνει αυτό; Οτι αναπτύσσουμε τον πυρή-
να των συλλογών μας, συγκεντρώνουμε το 
υλικό που παράγεται στη χώρα, εντοπίζου-
με το υλικό που παράγεται εκτός των συνό-
ρων της αλλά την αφορά, το αγοράζουμε, το 
αποκτούμε με δωρεές ή μέσω ανταλλαγών, 
το καταλογογραφούμε, και αυτό συνιστά την 
καταγεγραμμένη πνευματική περιουσία μας. 
Είχαμε απόσταση να καλύψουμε, για παρά-
δειγμα ήμασταν 11 χρόνια πίσω στην κατα-
λογογράφηση». 

Πώς θα μπορούσε η εβε να μετατραπεί 
σε διεθνούς ακτινοβολίας κέντρο μελέ-
της των ελληνικών σπουδών;
«Αυτή είναι η αποστολή της. Θέλουμε να προ-
σελκύσουμε όσους μελετούν τα τεκμήρια στα 
οποία καταγράφεται ο ελληνικός πολιτισμός 
με την αξιοποίηση των συλλογών της – όχι 
μόνο των τωρινών, αλλά και των μελλοντι-
κών – με την ανάδειξη των θησαυρών που 
διαχειρίζεται, αλλά και με έναν τρόπο σύγ-
χρονο και ιδιαίτερο, αυτό που ονομάζουμε 
digital humanities, ψηφιακές ανθρωπιστι-
κές επιστήμες. Υπάρχει ένας θεωρητικός της 
πληροφορικής, ο Αντριου Οντλίζκο, ο οποί-
ος έχει πει ότι “content is not king”. Το περι-
εχόμενο δεν είναι ο βασιλιάς, η διασύνδεση 
του περιεχομένου είναι αυτό που έχει πραγ-
ματικά βαρύτητα. Που αναδεικνύει άλλες δι-
αστάσεις στην έρευνα. Εμείς θέλουμε να ανα-
δείξουμε τον πλούτο της ΕΒΕ, ενός θεσμού 
ηλικίας 190 ετών, κοιτάζοντας προς το μέλ-
λον. Υπάρχουν τα μεθοδολογικά εργαλεία, τα 
γνωρίζουμε και πρέπει να τα υλοποιήσουμε. 
Δεν αρκεί η παρουσίαση ενός κειμένου σε μια 
οθόνη αλλά η διασύνδεσή του με τα συσχε-
τιζόμενα. Φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις 
που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να πε-
τύχει το εγχείρημά μας. Εχουμε πρόγραμμα 
για δράσεις, γνωρίζουμε τα βασικά δεδομέ-
να, έχουμε επιλέξει πρότυπα, αλλά χρειαζό-
μαστε στελέχωση με το εξειδικευμένο προ-
σωπικό. Ειδάλλως θα έχουμε δημιουργήσει 
πολύ όμορφες ελπίδες που θα παραμείνουν 
για πάντα απλώς ελπίδες».

εχει αλλάξει η σχέση του κοινού με τη βι-
βλιοθήκη από τότε που ολοκληρώθηκε η 
μετεγκατάσταση στο Κέντρο Πολιτισμού 
ιδρυμα σταύρος νιάρχος (ΚΠισν);
«Ναι, φυσικά, παρ’ όλο που μέχρι να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία βρεθήκαμε για περί-
που δύο χρόνια μερικώς αδρανείς. Εκείνο το 
διάστημα η ΕΒΕ διοργάνωσε βεβαίως δρά-
σεις στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας, απέκτη-
σε έναν ρόλο συντονιστή, οργανωτή σε πε-
ρισσότερες από 150 βιβλιοθήκες, καλλιέρ-
γησε την αίσθηση ότι αποτελούν ενεργά μέ-
ρη ενός δικτύου, ότι τις καθοδηγεί χωρίς να 
τις πατρονάρει, και αποδέχτηκαν τη συνθή-
κη αυτή. Από τη στιγμή που αρχίσαμε να λει-
τουργούμε στο ΚΠΙΣΝ έχουν προστεθεί υπη-
ρεσίες που καλλιέργησαν μια αίσθηση αλλη-
λεπίδρασης με το αναγνωστικό κοινό. Δημι-
ουργήθηκε, για παράδειγμα, μια δανειστική 

συλλογή που αμέσως μας έφερε σε επαφή 
με ένα κοινό που δεν το είχαμε, το λεγόμε-
νο ευρύ κοινό. Περί τα 35.000 βιβλία είναι 
προς το παρόν διαθέσιμα και σε λίγους μή-
νες θα είναι υπερδιπλάσια, θα φτάσουν τις 
90.000. Εχουμε τα ανοιχτά αναγνωστήρια τα 
οποία γεμίζουν με επισκέπτες που δεν τους 
ενδιαφέρουν απαραίτητα οι συλλογές μας. 
Οσον αφορά τα χειρόγραφα, χάρη σε μια 
ολιγάριθμη ομάδα ερευνητών έχει ανέβει το 
επίπεδο λειτουργίας και χρήσης του συγκε-
κριμένου τομέα και όλα αυτά σε έναν χώρο 
εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τον παλιό, 
υπάρχει άνεση και εντελώς άλλη ατμόσφαι-
ρα. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το ηλεκτρο-
νικό αναγνωστήριο, έχουμε κατά μέσο όρο 
χίλιους ανθρώπους κάθε ημέρα που διαβά-
ζουν ένα e-book και μπορούν να δανειστούν 
έως 36 ηλεκτρονικά βιβλία ανά έτος. Υπάρ-
χει φυσικά το τμήμα Γενικής Συλλογής που 
απευθύνεται σε ερευνητές, αλλά και τρία 
στούντιο ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης 
που προσφέρονται χωρίς χρέωση σε ενδια-
φερόμενες ομάδες. Κάναμε μία έρευνα κοι-
νού πριν από τη μεταφορά στο νέο κτίριο και 
φάνηκε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη βρισκόταν 
πολύ υψηλά στην κλίμακα των αξιών, αλλά 
χαμηλά όσον αφορά την πρακτική επιρροή 
της στην καθημερινότητα των πολιτών. Τώ-
ρα είναι πιο ανοιχτή, θεωρείται πιο προσβά-
σιμη. Επιπλέον, διοργανώνονται οι εκδηλώ-
σεις “Λόγος”, με την επιμέλεια του Σταύρου 
Ζουμπουλάκη, προέδρου του Εφορευτικού 
Συμβουλίου, που δίνουν το στίγμα ποιότητας 
και θεματολογίας της ΕΒΕ, στα ζητήματα της 
λογοτεχνίας, της τέχνης και των ανθρωπιστι-

κών εν γένει σπουδών. Παράλληλα, πραγμα-
τοποιούνται συνέδρια και ημερίδες για θέμα-
τα της βιβλιοθηκονομίας της συνεχώς εξελισ-
σόμενης επιστήμης πληροφόρησης». 

τι απολογισμό κάνετε σχετικά με τη μέχρι 
τώρα λειτουργία της εβε στο ΚΠισν;
«Εχουν γίνει τεράστια βήματα. Υπάρχουν κά-
ποιες αλλαγές που δεν τις γνωρίζει ο πολύς 
κόσμος. Αλλάξαμε τον ιδρυτικό νόμο, τον εκ-
συγχρονίσαμε, αφήσαμε στη Βιβλιοθήκη με-
γαλύτερα περιθώρια δράσης. Προετοιμάσα-
με τον “Οργανισμό Διοίκησης και Λειτουργί-
ας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος”ώστε 
να προχωρήσει επιτέλους και η στελέχωση. 
Ο προϋπολογισμός δεκαπλασιάστηκε, είμα-
στε πλέον στον μέσο όρο των μικρών ευρω-
παϊκών χωρών και αυτό είναι αρκετό προς 
το παρόν. Η μετεγκατάσταση στέφθηκε από 
απόλυτη επιτυχία. Δημιουργήσαμε ένα σύγ-
χρονο σύστημα αξιόπιστης ταυτοποίησης 
αναγνωστών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21.000 
εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι συνεχώς 
αυξάνονται. Οργανώσαμε ένα εξαιρετικό ερ-
γαστήριο συντήρησης, πιστεύω ότι δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από το αντίστοιχο τμήμα 
της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέ-
σου. Το εργαστήριο ψηφιοποίησης της ΕΒΕ, 
το οποίο στήθηκε από ένα και μόνο στέλεχος 
της ΕΒΕ, είναι επίσης απολύτως λειτουργικό 
και κάνει καταπληκτική παραγωγική και ποι-
οτική δουλειά». 

Πείτε μας λίγα λόγια για τις συλλογές  
της βιβλιοθήκης.
«Είναι μικρή η συλλογή μας σε σύγκριση με 
άλλες χώρες και αναλογικά με άλλους πολι-

Οργανώσαμε 
ένα εξαιρετικό 
εργαστήριο 
συντήρησης, 
πιστεύω ότι 
δεν έχει τίποτα 
να ζηλέψει από 
το αντίστοιχο 
τμήμα της 
Βιβλιοθήκης 
του 
αμερικανικού 
Κογκρέσου

δρ Φίλίππος 
Τςίμπογλου 
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Ο Φίλιππος 
Τσιμπόγλου στο 
αναγνωστήριο 
του Τμήματος 
Γενικής Συλλογής 
της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης  
της Ελλάδος.

γίωργος 
κουΜεΝΤακής
ΚαλλιτεχνιΚοσ Διευθυντησ  
τησ εθνιΚησ λυριΚησ σΚηνησ

«ςΤοχος Μας είΝαί  
ή οπερα Να Μπεί ςΤή ζωή 
κί αλλωΝ ελλήΝωΝ»

Κύριε Κουμεντάκη, ποια ήταν η μεγαλύ-
τερη πρόκληση που χρειάστηκε να αντι-
μετωπίσετε μέχρι τώρα από το τιμόνι της 
εθνικής λυρικής σκηνής;
«Να μεταφερθεί ο οργανισμός επιτυχώς στο 
ΚΠΙΣΝ. Να γίνει μια ακριβής και ασφαλής με-
ταφορά και να ξεκινήσουν να λειτουργούν οι 
χώροι της ΕΛΣ αμέσως. Ο τελευταίος στόχος 
ήταν και ο πιο ριψοκίνδυνος, γιατί θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε αποτύχει οικτρά. Προ-
σωπικά, γνώριζα καλά πως αν δεν μπορού-
σα να φέρω εις πέρας αυτή τη συγκεκριμένη 
αποστολή, θα έπρεπε μετά να πάω σπίτι μου, 
βουτούσα στα βαθιά και θα μπορούσα να εί-
χα πνιγεί, το είχα ωστόσο συνυπολογίσει αυ-
τό το ρίσκο. Ημουν εντάξει με τον εαυτό μου, 
αν αποτύγχανα θα έλεγα “συγγνώμη, δεν τα 
κατάφερα” και θα δήλωνα παραίτηση. Το ότι 
τα καταφέραμε μου έδωσε τα πρώτα μεγά-
λα φτερά. Δεν ξέρω αν θα αντέχουμε να ξε-
περνάμε συνεχώς τον εαυτό μας, αλλά είμα-
στε όλοι πλήρως αφοσιωμένοι στο έργο μας. 
Και στους Ολυμπιακούς θυμάμαι ότι δουλεύ-
αμε με αυτούς τους ρυθμούς». 

Δεν έχουν με τον καιρό ελαττωθεί έστω 
λίγο οι απαιτήσεις της δουλειάς σας;
«Οχι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι 
κρατάμε δυνάμεις για αργότερα διότι πρέ-
πει να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο. Η 
ΕΛΣ, αυτός ο οργανισμός με τη μεγάλη ιστο-
ρία 80 ετών, την οποία γιορτάζουμε εφέτος, 
άργησε πολύ να αποκτήσει το δικό της κτί-
ριο. Το Ολύμπια, όσο χαριτωμένο και αν εί-
ναι, εγκλώβισε τη Λυρική σε μια συγκεκρι-
μένη εικόνα που λειτουργούσε περιοριστικά. 
Πολλοί νομίζουν, ας πούμε, ότι η ΕΛΣ στο πα-
ρελθόν ήταν φορέας συντήρησης, ενώ υπήρ-
ξαν περίοδοι με εξαιρετικά ρηξικέλευθο προ-
γραμματισμό και απίστευτες παραστάσεις. Ο 
ίδιος ο χώρος έπνιγε τη δυνατότητα της ΕΛΣ 
να ανθήσει, να στήσει μεγαλύτερα θεάματα, 
να παρουσιάσει όπερες που απαιτούσαν με-
γαλύτερα σκηνικά ή περισσότερους συντε-
λεστές. Θα θυμάστε τον σπουδαίο Στέφα-
νο Λαζαρίδη, ο οποίος προσπάθησε να βρει 
κάποιες λύσεις, όμως ήρθε αντιμέτωπος με 
φοβερές αντιδράσεις. Ετσι δημιουργήθηκε 
μια εντύπωση για την ΕΛΣ ότι είναι κάτι σαν 
περιφερειακή όπερα, ενώ το είδος έχει και 
στην Ελλάδα μεγάλη παράδοση. Αυτό δεν 
μπορεί να συμβαίνει πια εδώ. Η ανάπτυξη 
του ρεπερτορίου, της σκέψης και της φιλο-
σοφίας μας, η αξιοποίηση των τεχνικών υπο-
δομών, το άνοιγμα σε ένα μεγαλύτερο κοινό, 
οι δύο σκηνές με τα διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά που η μία τροφοδοτεί την άλλη, όλα 
έχουν δημιουργήσει μια νέα δυναμική εντός 
και εκτός Ελλάδος, σε βαθμό που προσεγ-
γίζουν πλέον εμάς οι οργανισμοί του εξωτε-
ρικού με προτάσεις. Μάλιστα χάρη στη δω-
ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχουμε 
προγραμματίσει αρκετές συμπαραγωγές μέ-
σα στα επόμενα τρία χρόνια». 

υπάρχει κάτι για το οποίο αισθάνεστε 
προσωπικά υπερήφανος;
«Καλλιτεχνικά αισθάνομαι περήφανος για-
τί μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα μίας 
τριετίας και με δεδομένες όλες τις δυσκολίες 
και τους περιορισμούς έχουμε καταφέρει να 
δημιουργήσουμε ένα νέο καλλιτεχνικό στίγ-
μα. Η διεύρυνση του ρεπερτορίου, οι αιχμη-
ρές αναγνώσεις κλασικών έργων, οι αναθέ-
σεις νέων έργων, η διασύνδεση της λυρικής 
τέχνης με τα εικαστικά και το σινεμά, οι ση-
μαντικές διεθνείς συνεργασίες, η στήριξη των 

τισμούς, μόλις 610.000 εγγραφές σε τεκμή-
ρια, 850.000 σε αριθμό τόμων. Θα πρέπει να 
εμπλουτιστεί συστηματικά για να καλύπτει 
επαρκώς τις ανάγκες των ερευνητών. Ωστό-
σο, έχουν συγκροτηθεί συλλογές από σπάνια 
βιβλία, περίπου 18.000, τοποθετημένα σε ει-
δικά “θησαυροφυλάκια”. Ανάμεσα σε αυτά, 
ορισμένα αρχέτυπα, χρονολογούνται από την 
εποχή του Γουτεμβέργιου. Θα δημιουργηθεί 
σύντομα ένας κατάλογος με τα σπάνια βιβλία 
και σχεδιάζουμε να εκτεθούν σε ειδικές προ-
θήκες. Αξίζει να σημειωθεί πως έχουμε 5.431 
χειρόγραφα με ποικιλία θεματολογίας – κλα-
σική γραμματεία, ομηρικά έπη, Καινή Διαθή-
κη στην ελληνική γλώσσα, θετικές επιστήμες, 
μουσική – και πολλούς τόμους με περιεχόμε-
νο που σχετίζεται με τη βυζαντινή μουσική ση-
μειογραφία. Τελευταία ξεκινήσαμε μια συλ-
λογή από ελληνικές αφίσες. Επίσης, από δω-
ρητές – δύο αγαπητούς αναγνώστες της Βι-
βλιοθήκης – συστήσαμε συλλογή με 5.000 
σελιδοδείκτες από όλον τον κόσμο. Εχουμε 
και μεγάλο αριθμό εφημερίδων σε έντυπη 
μορφή. Οφείλω να ευχαριστήσω τη Βιβλιο-
θήκη της Βουλής για μια εξαιρετική χειρονο-
μία, τη δωρεά 25.000 μικροφίλμ από εφημε-
ρίδες της δικής τους συλλογής. Στα μεγάλα 
πλεονεκτήματα της ΕΒΕ συγκαταλέγεται και 
η συλλογή με 1.000 τίτλους τρεχόντων περι-
οδικών με θεματικές όπως Αρχαιολογία, Ια-
τρική, Ιστορία, Μαθηματικά κ.λπ. – πλούσιο 
αρχείο με περιοδικά υπάρχει και στο κτίριό 
μας στον Βοτανικό». 

εχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάδειξη και στον εμπλουτισμό των ηλε-

κτρονικών πηγών. είστε ευχαριστημένος 
από την ανταπόκριση των χρηστών; 
«Περιμένουμε πρώτα να αποδώσει το πρό-
γραμμα ενημέρωσης που έχουμε ήδη ξεκι-
νήσει προσεγγίζοντας μαθητές, φοιτητές, εκ-
παιδευτικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, δι-
ότι έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Οποιος 
βρίσκεται στους χώρους της ΕΒΕ έχει αμέ-
σως πρόσβαση μέσω της κεντρικής ιστοσε-
λίδας μας στο σύνολο των ηλεκτρονικών πη-
γών και μιλάμε για 233 εκατομμύρια τεκμή-
ρια. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μας έχουν επί-
σης πρόσβαση σε ένα μεγάλο ποσοστό αυ-
τών των πηγών από όπου κι αν βρίσκονται. 
Σχεδόν ό,τι και αν αναζητά κανείς μπορεί να 
το βρει. Τρέχουμε μάλιστα ένα ενημερωτικό 
πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Δη-
μοτικού και Γυμνασίου παρέχοντας πληροφο-
ριακή παιδεία σε αυτές τις ηλικίες». 

υπάρχει κάποια παρανόηση σε σχέση με 
τη λειτουργία της εβε την οποία θα θέλα-
τε να ξεκαθαρίσετε;
«Δύο παρανοήσεις, που χρήζουν διευκρινί-
σεων. Η πρώτη είναι πως εδώ είναι η Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, νομικό πρόσω-
πο δημοσίου δικαίου, που εποπτεύεται από το 
υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν 
ανήκει στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η δεύ-
τερη παρανόηση σχετίζεται με τους χώρους 
μας. Το κτίριο στο ΚΠΙΣΝ δεν θα αντικατα-
στήσει τα υπόλοιπα που ήδη χρησιμοποιού-
με. Η ΕΒΕ κατέχει το κτίριο του Βοτανικού, 
πλήρες τόμων, περιοδικών και βιβλίων, αλ-
λά και το Βαλλιάνειο, που συγκεντρώνει αυ-
τή τη στιγμή τις εφημερίδες και πολύ σύντο-
μα θα αρχίσει να φιλοξενεί και εκδηλώσεις».
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ελλήνων καλλιτεχνών, ο διάλογος με την κοι-
νωνία, είναι στοιχεία της νέας μας ταυτότη-
τας, τα οποία μας κάνουν περήφανους. Πέ-
ρα από το αμιγώς καλλιτεχνικό κομμάτι δεν 
σας κρύβω ότι χαίρομαι πολύ για τα καινούρ-
για μας εργαστήρια, τα οποία είναι εξαιρε-
τικά από κάθε άποψη και έχουμε δουλέψει 
όλοι πολύ σκληρά για να δημιουργηθούν. 
Από τον Δεκέμβριο θα βρίσκονται όλες οι 
δραστηριότητες συγκεντρωμένες εκεί, οι ξυ-
λουργοί, οι σιδηρουργοί, οι γλύπτες, οι ζω-
γράφοι θα δουλεύουν μαζί. Τα σκηνικά θα 
μπορούν να στήνονται στις πραγματικές τους 
διαστάσεις. Μέχρι τώρα φτιάχνονταν σε κομ-
μάτια σε διαφορετικούς χώρους και συναρ-
μολογούνταν στο τέλος». 

εχει δοθεί από τα μέσα μια βαρύτητα στη 
δωρεά του ιδρύματος σταύρος νιάρχος, 
όμως καταλαβαίνω ότι βασίζεστε σε μια 
πολυπαραγοντική στήριξη.
«Η οικονομική υποστήριξη από το Ιδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος είναι εξαιρετικά σημαντι-
κή και λειτουργεί σε πρακτικό αλλά και σε 
συναισθηματικό επίπεδο. Χωρίς την προσω-
πική συμβολή του Ανδρέα Δρακόπουλου, τα 
πράγματα δεν θα είχαν προχωρήσει τόσο πο-
λύ και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Για να 
είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει ωστόσο να ανα-
φέρουμε και τη σπουδαιότατη συνδρομή του 
υπουργείου, καθώς πολλά από τα ανελαστι-
κά μας έξοδα καλύπτονται από την τακτική 
κρατική επιχορήγηση, εξ ου και λειτουργού-
με με το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στον 
έλληνα πολίτη, στο κράτος, στο Δημόσιο. Θα 
ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και 
δημοσίως την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λί-
να Μενδώνη για τη μεγάλη βοήθεια προς τον 
Οργανισμό μας και για την κατανόηση των 
προβλημάτων μας. Το πλαίσιο των χορηγιών 
αποτελεί επίσης έναν πυλώνα ο οποίος ανα-
πτύσσεται με πολύ δημιουργικό τρόπο. Δο-
μική είναι και η στήριξη του κοινού. Πρέπει 
να σας πω ότι ακόμη και αυτοί που είχαν κά-
ποιες αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για τις δρα-
στηριότητές μας έχουν εν πολλοίς αναθεω-
ρήσει. Εχουμε κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές 
στον οργανισμό, μπορεί να μην είναι εμφα-
νείς στους έξω, αλλά εσωτερικά έχουν γίνει 
ιδιαιτέρως αισθητές και νομίζω ότι αντανα-
κλώνται και στις παραγωγές μας. Παρ’ όλα 
αυτά, έχουμε και θέματα που μας απασχο-
λούν. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού εί-
ναι, για παράδειγμα, μεγάλη πληγή».

μπορείτε να κάνετε έναν απολογισμό των 
τελευταίων ετών;
«Εχει κατ’ αρχάς διευρυνθεί η ηλικιακή γκά-
μα, δεν έχουμε φθάσει βέβαια σε απολύτως 
ικανοποιητικό μέσο όρο, αλλά οι ενδείξεις 
είναι καλές. Ενδεικτικό είναι ότι από την πρό-
σφατη έρευνα κοινού που κάναμε, έχουμε πο-
λύ μεγάλη αύξηση στις ηλικίες 35-44. Υπάρ-
χει τεράστια προσέλευση, με αποτέλεσμα να 
έχουμε πληρότητες που αγγίζουν το 100% 
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και ξεπερνούν 
το 90% στην Εναλλακτική Σκηνή. Το άνοιγ-
μα του ρεπερτορίου αποτελεί μεγάλο στοί-
χημα. Κάνουμε πλέον επιλογές τίτλων πέρα 
από τα 20-30 έργα που παίζονται πιο συχνά 
και βλέπουμε πως το κοινό έχει γίνει πιο δε-
κτικό. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι ακόμη και 
αυτή η δυσκολία αρχίζει και κάμπτεται – έχει 
αρχίζει να ραγίζει αυτό το τείχος. Είναι πολ-
λές οι δυνάμεις που θέλουν την όπερα στο 
συντηρητικό της πλαίσιο, όμως θα μου επι-
τρέψετε να πιστεύω και να υποστηρίζω πως 
αν την αντιμετωπίζεις σαν μουσειακό είδος 
απλώς θα φθείρεται. Γι’ αυτό υπάρχει ανά-
γκη για σκηνοθέτες με άλλη ματιά, για φω-
νές που κουβαλούν άλλο ήθος στη σκηνή, όχι 
το παλιό, της ντίβας. Εχουμε καταπληκτικούς 
μαέστρους οι οποίοι επίσης αναθεωρούν τις 
κλασικές ερμηνείες και δίνουμε έμφαση στην 
ανανεωμένη εικαστική πρόσληψη με πρωτο-
ποριακούς σκηνογράφους ή άλλους καλλι-
τέχνες. Οταν αυτά τα κάνεις με το ρίσκο της 
απόρριψης και βλέπεις ότι υπάρχει ανταπό-
κριση, τότε παίρνεις τη δύναμη να πηγαίνεις 

ακόμη ένα βήμα πιο πέρα, ακόμη πιο συνει-
δητά. Ακόμη και όταν υπάρχουν και αντι-
δράσεις, διότι μόνο τότε αρχίζει ένας πραγ-
ματικά γόνιμος και δημιουργικός διάλογος. 
Ο θάνατος έρχεται όταν δεν λέγεται τίποτε». 

Ποια είναι η σχέση σας με τους «χούλι-
γκαν» της όπερας, τους πολύ φανατικούς 
ρέκτες του είδους;
«Το κλασικό κοινό της όπερας διακρίνεται 
από ισχυρό πάθος, μπορεί να σε κατακρί-
νει ή να σε υμνήσει το ίδιο έντονα. Βρίσκω 
εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς διαμορφώ-
νεται ένα κλίμα μέσα από τις απόψεις των 
φανατικών του είδους. Αισθάνεσαι ότι δεν 
τους ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες αποχρώ-
σεις. Υπάρχουν φυσικά πλέον τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης – ομολογώ ότι δεν το 
γνωρίζω καλά αυτό το σύμπαν, παρότι αντι-
λαμβάνομαι ότι πρόκειται για κάτι πολύ ιδι-
αίτερο – που δίνουν τη δυνατότητα στον κα-
θένα να πει τη γνώμη του, μέσω μιας πο-
λύ ζωντανής διαδικασίας που πιστεύω πως 
λειτουργεί κατά βάση υπέρ μας ως οργανι-
σμού. Ενίοτε ξαφνιάζομαι με κάποιες αντι-
δράσεις αφού δεν θεωρώ ότι είμαστε τόσο 
ριψοκίνδυνοι. Αξίζει βέβαια εδώ να πούμε 
ότι δεν κάνουμε πια μόνο όπερα αλλά ακό-
μα και συμπράξεις μεταξύ μουσικής και ει-
καστικών τεχνών, όπως για παράδειγμα με 
το πρότζεκτ που θα παρουσιάσει ο Γιώρ-
γος Λάνθιμος για το οποίο αισθάνομαι πο-
λύ υπερήφανος. Πιστεύω πως θα μπορούσε 
να αποτελέσει σημείο αναφοράς». 

εχετε καταφέρει να πείσετε τον μέσο ελ-
ληνα να έρθει στην ελσ;
«Θεωρώ πως οι άνθρωποι που ενδιαφέρο-
νται για τη μουσική και το θέατρο γνωρίζουν 
την Εθνική Λυρική Σκηνή και έχουν έρθει σε 
παραστάσεις μας. Βεβαίως, δεν έχω ψευδαι-
σθήσεις ότι έχουμε καταφέρει να απευθυν-
θούμε σε όλους, καθώς αυτό δεν είναι εφι-
κτό, μιας και υπάρχει ένα κομμάτι του κοι-

νού το οποίο δεν ενδιαφέρεται για το είδος. 
Για όλους τους υπόλοιπους που είναι ανοι-
χτοί να γνωρίσουν τη λυρική τέχνη και τον 
χορό έχουμε πολύ συγκεκριμένη στρατηγι-
κή, αποφασιστικότητα αλλά και ειλικρίνεια, 
αλήθεια. Δεν θα παριστάνουμε ποτέ κάτι άλ-
λο από αυτό που είμαστε. Δεν θα τους κερδί-
σουμε με πυροτεχνήματα, έχουν γίνει στο πα-
ρελθόν τέτοιες απόπειρες. Δεν έχουμε όμως 
τη δικαιολογία να λέμε ότι δεν μπορούμε να 
τους πείσουμε τώρα που βρισκόμαστε σε ένα 
Κέντρο Πολιτισμού με τεράστια επισκεψιμό-
τητα. Υπάρχουν πολλές σκέψεις για το πώς 
θα μπορούσε η όπερα να μπει στη ζωή κι άλ-
λων Ελλήνων, να γίνει κομμάτι της. Πρόκει-
ται άλλωστε για ένα λαϊκό είδος, για υψηλού 
επιπέδου διασκέδαση». 

σας γνωρίσαμε ως συνθέτη. Προλαβαίνε-
τε να γράψετε καθόλου μουσική τα τελευ-
ταία χρόνια;
«Δυστυχώς από το 2017 που ανέλαβα, οι συν-
θήκες δεν μου έχουν επιτρέψει να γράψω ού-
τε νότα. Είναι αδύνατον να βρώ τον χρόνο και 
την απαραίτητη συγκέντρωση για να γράψω. 
Υπάρχει ωστόσο μία όπερά μου, η “Φόνισ-
σα”, μια σύγχρονη ελληνική δημιουργία για 
την οποία υπάρχει ενδιαφέρον από το εξω-
τερικό και ομολογώ πως δεν θα βάλω εμπό-
δια στην πορεία της. Δεν σας κρύβω όμως ότι 
προσπαθώ και επιθυμώ ιδιαιτέρως να γράψω 
μια όπερα για το 2021. Νομίζω πως έχω το 
δικαίωμα μετά από τρία χρόνια θητείας να 
προσφέρω τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες μου 
στον Οργανισμό και ως συνθέτης, δεν θα 
ήθελα να είμαι απών από τους εορτασμούς 
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανά-
σταση. Το λιμπρέτο γράφει ο Βαγγέλης Χα-
τζηγιαννίδης ο οποίος κάνει εξαιρετική δου-
λειά. Εχω ξεκινήσει τα πρώτα σχέδια. Χρειά-
ζεται χρόνος και εσωτερική ηρεμία. Θα προ-
σπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου να πραγ-
ματοποιηθεί όπως το φαντάζομαι».

ή διεύρυνση του 
ρεπερτορίου,  
οι αιχμηρές ανα-
γνώσεις κλασι-
κών έργων, οι 
αναθέσεις νέων, 
η διασύνδεση 
της λυρικής τέ-
χνης με τα εικα-
στικά και το σι-
νεμά, οι σημα-
ντικές διεθνείς 
συνεργασίες, η 
στήριξη των ελ-
λήνων καλλιτε-
χνών, ο διάλογος 
με την κοινωνία, 
είναι στοιχεία 
της νέας μας 
ταυτότητας

γίωργος 
κουμεΝΤΑκης
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Ο Γιώργος Κουμεντάκης 
ανάμεσα στα κόκκινα 
καθίσματα της Αίθουσας 
Σταύρος Νιάρχος.


