
Ταξίδια 3  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  κΥΡΙΑκΗ 18 οκτωβΡΙοΥ 2015 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σήμερα στην 
Ελλάδα το 
να επενδύσει 
κάποιος ισούται 
με αυτοκτονία! 
Για να είμαι 
ειλικρινής, 
προσπαθήσαμε 
πέρσι αλλά ήταν 
μια εμπειρία που 
θα μας μείνει ως 
παράδειγμα προς 
αποφυγήν

τες του στους λάτρεις της μπίρας. 
Το «Βeer Garden» από το καλοκαίρι 
έχει ήδη προστεθεί στα πιο ωραία 
νεοϋορκέζικα στέκια!

Πώς ξεκίνησε η ιδέα του πα-
ραμυθένιου «Grand Prospect 
Hall»;
Γεννήθηκα στην Αμερική, τριών 
ετών μετοίκησα στον Πειραιά, 
όπου και μεγάλωσα έως τα 18 μου 
χρόνια. Εκείνη τη χρονιά, το 1956, 
επιστρέφω στη Βοστόνη και ερ-
γάζομαι σε πολλές δουλειές. Από 
κουρέας μέχρι μικρός τοπικός εκδό-
της εφημερίδας ομογενών. Αργότε-
ρα είχα ένα πολύ καλό ταξιδιωτικό 
πρακτορείο, το οποίο και έκλεισε, 
παρά την επιτυχία του εκείνη την 
εποχή. Το 1981 αποφασίσαμε να 
ασχοληθούμε μόνιμα με μια «επέν-
δυση ζωής», το «Grand Prospect 
Hall», που ήθελε… τρέλα, χρήματα 
και καλλιτεχνικές ανησυχίες. Η ζωή 
μας άλλαξε. Υστερα από 34 χρόνια, 
το «Grand Prospect Hall» είναι ένα 
από τα δυνατά brand names στη 
Νέα Υόρκη.

Τι συναντά κανείς στον πολυ-
χώρο;
Το «GPH» χτίστηκε από Πολω-
νούς το 1890, αν και είναι γερμα-
νικής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται 
για ένα κτίριο με 4 ορόφους και 
11 αίθουσες δεξιώσεων, χωρητι-
κότητας συνολικά περίπου 5.000 
ατόμων. Σήμερα φιλοξενούνται 
εκατοντάδες πολιτιστικά πρό-
τζεκτ, θρησκευτικές τελετές, αλλά 
και θεατρικές και μουσικές παρα-
στάσεις, φεστιβάλ, επιστημονικά 
συνέδρια, ακόμα και γυρίσματα 
ταινιών. Εκτός από τις βαυαρικές 
τοιχογραφίες που θα δει ο επισκέ-
πτης, τους κρυστάλλινους πολυε-
λαίους, τα σκαλιστά σκαλιά και τα 

γλυπτά εποχής στους τοίχους, θα 
συναντήσει και την ελληνική πι-
νελιά. Η επιχείρηση αναβάθμισε 
την περιοχή του Μπρούκλιν δί-
νοντάς της μια αριστοκρατική ει-
κόνα. Εχουμε, άλλωστε, εισαγάγει 
το σύνθημα «Ελάτε να κάνουμε τα 
όνειρά σας πραγματικότητα». 

Από φέτος το καλοκαίρι ανοίξα-
τε το «Beer Garden» στον κήπο 
του «GPH». 
Είναι μια ιδέα που την είχα από 
καιρό. Οταν ανοίξαμε στις αρχές 
του φετινού καλοκαιριού, δεν πε-
ρίμενα αυτή τη θεαματική αντα-
πόκριση. Ηρθαν πάνω από 1.000 
άτομα. Ολοι επέλεξαν ένα ποτήρι 
βαυαρική μπίρα για να απολαύσουν 
την ατμόσφαιρα.

Γιατί επιλέξατε να κάνετε μπι-
ραρία; 
Τόσο η ιστορία όσο και το ίδιο το 
κτίριο δεν θα μπορούσε να δεχθεί 
κάτι άλλο. Χαμηλό φως, μουσική και 
μπίρα με μεζέδες από κάθε γωνιά 
της Γης που πυροδοτούν το ενδι-
αφέρον της ζυθοποσίας. Γενικά ο 
χώρος της μπίρας στην Αμερική 
βρίσκεται σε ανάπτυξη γιατί ο κό-
σμος την προτιμά. Επίσης επιλέξα-
με αυτό το είδος γιατί η εποχή μας 
έχει ανάγκη από την επικοινωνία 
πρόσωπο με πρόσωπο. Η μπίρα 
ενώνει παρέες.

Σκέφτεστε να ανοίξετε κάτι πα-
ρόμοιο στην Ελλάδα της κρί-
σης;
Σήμερα στην Ελλάδα το να επενδύ-
σει κάποιος ισούται με αυτοκτονία! 
Για να είμαι ειλικρινής, προσπαθή-
σαμε πέρσι -δεν θα μπω σε λεπτομέ-
ρειες γιατί αφορά σε μεγάλο οργα-
νισμό- αλλά ήταν μια εμπειρία που 
θα μας μείνει ως παράδειγμα προς 

αποφυγήν! Δεν είναι μόνο η γρα-
φειοκρατία. Ο βασικός αποτρεπτι-
κός παράγοντας που απομακρύνει 
κάθε δυνατότητα επένδυσης είναι 
η πολυνομία που πολλές φορές εί-
ναι αντιφατική. Δηλαδή άλλα ζη-
τάει η πολεοδομία, άλλα η εφορία, 
άλλα οι τοπικές αρχές, άλλα το κρά-
τος και άλλα η τράπεζα. Επίσης, η 
υπερφορολόγηση είναι πολύ βασικό 
στοιχείο που διώχνει τις επενδύσεις 
από την Ελλάδα.

Ανήκετε στους διασήμους της 
Νέας Υόρκης. Πώς το διαχειρί-
ζεστε;
Οπου κι αν πάμε, λόγω της συχνής 
και πυκνής διαφήμισης που έχουμε 
από τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο κό-
σμος δεν είναι και τόσο διακριτικός, 
αλλά πλέον εξοικειωθήκαμε και εκ-
μεταλλευόμαστε την κατάσταση και 
μιλάμε για Ελλάδα. Τους εξηγούμε 
την ελληνική Ιστορία, το ελληνικό 
ταμπεραμέντο και την ελληνική φι-
λοξενία. Τους μιλάμε για τον Περι-
κλή, τον Ιπποκράτη, τον Σόλωνα.

Ποια είναι η άποψη των Αμε-
ρικανών για την Ελλάδα, ειδικά 
μετά τη συνάντηση του Τσίπρα 
με τον Ομπάμα; 
Θετική. Κάθε τέτοια συνάντηση έχει 
κάτι θετικό μέσα. Οικοδομεί τις σχέ-
σεις των κρατών, των λαών και των 
ίδιων των ηγετών. 

Τι αγαπάτε περισσότερο στην 
Ελλάδα;
Κάθε γωνιά της είναι μια ανάμνη-
ση. Αγαπάμε τη γλώσσα και την 
Παιδεία μας. Σίγουρα στην 5ετία 
θα περάσουμε από το νησί της κα-
ταγωγής μου, τη Χίο, αλλά το ταξίδι 
στην Ελλάδα αρχίζει και ολοκλη-
ρώνεται στην Αθήνα και τον Πει-
ραιά. ■ 

ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ 
xstouka@e-typos.com

Π οιος διαφωνεί πως ένα 
απολαυστικό ταξίδι 
στην πρωτεύουσα του 
κόσμου δεν κρύβει ελ-

ληνικά στοιχεία; Ασφαλώς, κανείς. 
Είναι μοναδική εμπειρία να προ-
σγειωθείς… υπερατλαντικά και να 
συναντήσεις μια ελληνική ιστορία 
που μοιάζει με παραμύθι. Πριν από 
περίπου τρεις δεκαετίες στο Μπρού-
κλιν, τη δεκαετία του ’80 το «Grand 
Prospect Hall», ένα εμβληματικό 
κτίριο του 1890 όπου φιλοξενούσε 
τους πλουσίους της εποχής, μετα-
μορφώνεται ξανά σε παλάτι. 

Ηταν το 1981 που το «GPH» πέ-
ρασε στα χέρια του διακεκριμένου 
ομογενούς Μιχάλη Χαλκιά και της 
συζύγου του Αλίκης. Τρεις δεκαετί-
ες μετά το 123 χρόνων κτίριο έχει 
μετατραπεί σε ένα από τα πιο ση-
μαντικά πολιτιστικά σημεία της μη-
τρόπολης του κόσμου. Βρίσκεται 
μεταξύ της 5ης και της 6ης Λεω-
φόρου και συγκεκριμένα στην 263 
Prospect Avenue. Στους 4 τεράστι-
ους ορόφους του και στις 11 με-
γαλοπρεπείς αίθουσες δεξιώσεων 
πραγματοποιούνται κάθε είδους 
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδη-
λώσεις. 

«Είναι ένα μιούζικ χολ με τέλεια 
ακουστική και αριστοκρατική ατμό-
σφαιρα», λέει στον «Ε.Τ.» της Κυ-
ριακής ο κ. Χαλκιάς. Αν ταξιδέψετε, 
λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, θα δείτε τον 
Μιχάλη και την Αλίκη Χαλκιά να 
φιγουράρουν σε πολλά δημοσιεύ-
ματα στα αμερικανικά ΜΜΕ, κα-
θώς πλέον είναι ένα από τα πιο δι-
άσημα επιχειρηματικά ζευγάρια της 
πρωτεύουσας του κόσμου. Εχουν 
φωτογραφηθεί επανειλημμένα για 
τη «Vogue», έχουν μιλήσει στους 
«Times» και διαφημίζονται καθη-
μερινά στα μεγαλύτερα κανάλια της 
Αμερικής.

Από το μεγαλοπρεπές εγχείρη-
μά τους έχουν περάσει εκατοντά-
δες Χολιγουντιανοί αστέρες, όπως 
οι Σάρον Στόουν, Φράνσις Φορντ 
Κόπολα, Ρίτσαρντ Γκιρ, Γκρέγκο-
ρι Χάινς, Τζακ Νίκολσον, αλλά και 
πολιτικά πρόσωπα. Από φέτος το 
«GPH» πρόσθεσε έναν ακόμα λόγο 
να το επισκεφθούμε. Ανοιξε τις πόρ-

Στη Νέα Υόρκη δεν είναι 
μόνο οι Λεωφόροι του 
Μανχάταν, η Times 
Square, τα τζαζ μπαρ του 
Greenwich, το Central Park, 
το Rockefeller Center και το 
MoMa. Γιατί, διασχίζοντας 
τη διάσημη γέφυρα του 
Brooklyn, συναντήσαμε ένα 
αριστούργημα με ελληνικό 
άρωμα!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

1. 
«Το “Grand Prospect 
Hall” είναι ένα 
μιούζικ χολ με 
τέλεια ακουστική 
και αριστοκρατική 
ατμόσφαιρα», τονίζει 
ο κ. Μιχάλης Χαλκιάς.
2, 3. 
Φωτογραφίες από 
το εσωτερικό, όπου 
σήμερα φιλοξενούνται 
εκατοντάδες 
πολιτιστικά πρότζεκτ, 
επιστημονικά συνέδρια 
κ.λπ.
4. 
Το ζεύγος Χαλκιά.
5. 
Η πρόσοψη του 
«Grand Prospect 
Hall».

«Το “Grand Prospect Hall” 
είναι… επένδυση ζωής»
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