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Το «Ελληνικό Σπίτι» στο Παρίσι χρήζει βοήθειας 

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
ΤΙΚΕΤΕΣ: 

Το «Ελληνικό Σπίτι» στο Παρίσι, το κτίριο, δηλαδή, της Fondation Hellénique  στην 
Πανεπιστημιούπολη, είναι ένα έργο των βενιζελικών κυβερνήσεων. Χτίστηκε το 1932, 
με δημόσιο έρανο, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Νικολάου Ζάχου (Βόλος 1875 – 
Αθήνα 1941), που είχε και ο ίδιος σπουδάσει στο Παρίσι. Είναι κτίριο όψιμου 
κλασικισμού σχεδιασμένο σε αυτόν τον νεο-ιστορικό ρυθμό ώστε να αποτελεί εσαεί 
έμβλημα της Φοιτητικής Εστίας στη Διεθνή Πανεπιστημιούπολη των Παρισίων. Η 
πρωτοβουλία της ανέγερσής του ανήκει στον Ελληνα πρέσβη Νικόλαο Πολίτη, 
εξέχουσας πολιτικής προσωπικότητας, πρώην υπουργού Εξωτερικών και στενού 
συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Το «Ελληνικό Σπίτι» χρήζει βοήθειας. «Η προσπάθεια για την ανακαίνιση του ιστορικού 
κτιρίου και την παροχή κατάλληλων δωματίων σε Ελληνες φοιτητές και φοιτήτριες 
στην Πανεπιστημιούπολη του Παρισιού, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο», λέει η κυρία 
Μαρία Γράβαρη-Μπάρμπα, διευθύντρια της Fondation Hellénique. 
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«Το κόστος των  εργασιών έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει δωρεά 1.100.000 ευρώ υπό τον όρο να 
συγκεντρωθεί το υπόλοιπο ποσόν από άλλους πόρους». 

Ανταποκρινόμενο σε αυτό τον στόχο, το «Ελληνικό Σπίτι» έχει εγκαινιάσει την 
εκστρατεία «Ενα δωμάτιο στο όνομά σας», που δίνει τη δυνατότητα σε χορηγούς να 
ονοματίσουν ένα δωμάτιο έναντι  δωρεάς  ποσού 2.500 ευρώ. Η ανταπόκριση, ως τώρα, 
υπήρξε θερμή και ήδη 50 από τα συνολικά 80 δωμάτια έχουν «υιοθετηθεί» από ιδιώτες, 
επιχειρήσεις και φορείς. «Ακόμα όμως δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία κεφάλαια 
για την υλοποίηση του έργου», τονίζει η κυρία Μαρία Γράβαρη-Μπάρμπα. 

 

 



Το Σωματείο Φίλων του Ελληνικού Ιδρύματος στο Παρίσι, με σκοπό να συνδράμει στον 
υψηλό σκοπό της ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου, οργανώνει στις 15 Μαρτίου 
(20.30) εκδήλωση στο Ωδείον Αθηνών με ρεσιτάλ τραγουδιού από τους εκλεκτούς 
λυρικούς καλλιτέχνες Τάκη Χριστογιαννόπουλο (βαρύτονος) και Ελενα Μαραγκού 
(μεσόφωνος) και με τον Γιάννη Τσανακαλιώτη στο πιάνο. 

Ο στόχος της συναυλίας είναι «να ευαισθητοποιήσει το ελληνικό κοινό, τους πρώην 
κατοίκους αλλά και όσους ενδιαφέρονται για την συνέχιση της λειτουργίας του 
Ιδρύματος ώστε η ανακαίνιση του κτιρίου να πραγματοποιηθεί». 

Στο «Ελληνικό Σπίτι» έχουν διαμείνει πολλές προσωπικότητες της πολιτικής, των 
τεχνών, των επιστημών, και έχει στεγάσει συνέδρια, εκδηλώσεις και συναντήσεις 
αποτελώντας ένα ζωντανό πόλο του ελληνικού πολιτισμού στο Παρίσι. Το κτίριο έχει 
επαινεθεί ως ένα κορυφαίο δείγμα κλασικίζοντος ρυθμού ακολουθώντας το ρεύμα του 
νεο-ιστορισμού του Μεσοπολέμου. Το μαρμάρινο πρόπυλο εμπνέεται από το πρόστυλο 
του Ερεχθείου. 

Ωδείον Αθηνών, Ρηγίλλης και Βασιλέως Γεωργίου Β' 17-19, Αίθουσα Αρης Γαρουφαλής. 
Παρασκευή 15 Μαρτίου, ώρα 20.30. Είσοδος ελεύθερη. Κράτηση απαραίτητη στο 
filoifondation@gmail.com 

 


