ΑΘΗΝΑ, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμπεράσματα Εκδήλωσης της ΠΕΕΓΕΠ «Προτείνουμε και συζητάμε για την
πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου»

Συνημμένα : Κείμενο προτάσεων της ΠΕΕΓΕΠ για την πλήρη αποκατάσταση και
μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου.

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, στο πλαίσιο
των επιστημονικών της δραστηριοτήτων, διοργάνωσε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016, στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων εκδήλωση με τίτλο :
«Προτείνουμε και συζητάμε για την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική
διαχείριση του Εθνικού Κήπου»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, η αρμόδια για το ζήτημα επιτροπή επιχείρησε να
αποτυπώσει και να αναδείξει τα προβλήματα που επικρατούν στον Εθνικό Κήπο αλλά και να
θέσει νέες βάσεις στον τρόπο διαχείρισής του.
Υπό το πρίσμα αυτό, παρουσιάστηκε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης
αναπτύχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες :

το οποίο

1. Άμεσες Ενέργειες
2. Μακροπρόθεσμες Ενέργειες
3. Μελλοντικός προγραμματισμός και ανανεωτικές επεμβάσεις

Οι προτάσεις της ΠΕΕΓΕΠ που κατατέθηκαν από τους εισηγητές κ .κ . Ιωάννη Σπαντιδάκη,
και Δημήτριο Παπαδήμα ως και την κ. Σταυρούλα Κατσογιάννη αναλύονται συνοπτικά στο
συνημμένο κείμενο.

Τα κύρια συμπεράσματα των θέσεων της ΠΕΕΓΕΠ ακολουθούν:
1.
Ο Εθνικός Κήπος έχει υποστεί διαχρονικές αλλοιώσεις . Η ηλικία του , ο
χαρακτήρας του αλλά και η πλημμελής διαχείριση του λόγω ελλείψεως των
απαραιτήτων συνθηκών θα επιφέρει ΜΗ αντιστρεπτά αποτελέσματα και κρίνεται
απαραίτητη η διαπαντός μέσου ( Ραδιόφωνο, Τηλεόραση κλπ) ενημέρωση της
κοινωνίας για την σημερινή και μελλοντική κατάσταση του.
2.
Η αναβάθμιση, ανασύσταση και ανανέωση του απαιτεί ακάματη
δραστηριότητα, σημαντική χρηματοδότηση τόσον εκ μέρους της Πολιτείας και του
Δήμου όσον και από χορηγίες ή άλλες μεθόδους συγκεντρώσεως κεφαλαίων ή
δωρεών , μακρύ χρονικό διάστημα ενεργειών , ορθή οργάνωση προσωπικού και
συστράτευση των αρίστων του είδους για την διαμόρφωση λύσεων που θα
στηρίζονται στα διεθνή δεδομένα και συμφωνίες ( Χάρτα Φλωρεντίας, Χάρτα
Βενετίας, διεθνείς συμβάσεις , ελληνική νομοθεσία κλπ) χωρίς να αποκλείεται η
συνεργασία ξένων φορέων που ειδικεύονται στην διαχείριση ιστορικών κήπων.
3.
Η εξασφάλιση που επέτυχε η Εταιρεία Φίλων του Ε.Κ. αναφορικά με την
χορηγία πόρων αλλά και τεχνικής υποστηρίξεως από την Βαυαρική Διοίκηση
Κρατικών Ανακτόρων Κήπων και Λιμνών ( Φορέας με πλούσιο αρχείο σχετικό με τον
Ε.Κ. αλλά και μεγάλη εμπειρία σε θέματα αποκαταστάσεως ) είναι προοίμιον ότι η
ιδιωτική πρωτοβουλία είναι σπουδαίος παράγων επιτυχίας και πρέπει να αξιοποιηθεί
ώστε να βρει μιμητές που βεβαίως θα ακολουθούν το εξ` υπαρχής εφαρμοζόμενο
πρόγραμμα,
4.
Η πραγματοποίηση όλων εξαρτάται πέραν των παραπάνω και από την
ελευθερία κινήσεων των ειδικών που θα ασχοληθούν και την απαλλαγή από την
επίδραση πάσης φύσεως πιέσεων ή σκοπιμοτήτων.
5.
Η διαχειριστική ενοποίηση των χώρων του Ζαππείου με τον Ε.Κ ( που
φαντάζει σχεδόν αδύνατη λόγω ιδιοκτησιακών και νομικών θεμάτων ) θα ήταν μια
ριζοσπαστική απόφαση που θα συνέβαλε πολύ στην οικονομική ισχυροποίηση των
δύο χώρων ώστε να αποκτήσουν ενιαίο πρόγραμμα βιώσιμης διαχείρισης ,
ομοιογενούς εμφανίσεως και ευρύθμου λειτουργίας.
6.
Θεσμοθέτηση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Ε.Κ. που θα παρουσιάζονται
σε δημόσια εκδήλωση με πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και
θα περιλαμβάνει όλη την δραστηριότητα του έτους περί τον Ε.Κ. . Η ενημέρωση
πραγματοποιείται ήδη σήμερα αλλά μόνον με την υποβολή εκθέσεων
μη
κοινοποιούμενες στο ευρύ κοινόν αλλά δια εσωτερικής κυκλοφορίας υπηρεσιακών
εγγράφων .

Η ΠΕΕΓΕΠ παίρνει την πρωτοβουλία να καλέσει τον Δήμο Αθηναίων , το Ελληνικό
Τμήμα του ICOMOS ως και την Εταιρεία Φίλων Εθνικού Κήπου κύριους φορείς των
οποίων το ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί δυναμικά και με κάθε τρόπο στο παρελθόν σε
άμεση συνάντηση στο προσεχές μέλλον προκειμένου να διατυπωθεί το γενικής
αποδοχής πρόγραμμα επεμβάσεων αλλά και η μεθοδολογία υλοποιήσεως του.
Η ΠΕΕΓΕΠ είναι έτοιμη για να αναπτύξει διεξοδικά τις προτάσεις που έχει υποβάλλει.

Με τιμή,
ο Πρόεδρος
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ

