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ΘΕΜΑ: Εθνικός Κήπος 
 

Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί εξαιρετικό παράδειγµα αρχιτεκτονικής τοπίου

Ευρωπαϊκού σχεδιασµού του 19

χαρακτηρισµένος ως ιστορικός τόπος

της κλίµακας και σηµασίας για την πόλη των Αθηνών, µε

βαρύτητα για το κέντρο της.  

∆ηµιουργήθηκε ως Ανακτορικός Κήπος 

της βασιλείας του Όθωνα, ενώ το 19
 

∆υστυχώς τα τελευταία 30 χρόνια

συνεχούς µείωσης  προσωπικού και ανεπαρκών πιστώσεων.

Κρίνεται εποµένως αναγκαία η αποκατάσταση, ανάδειξη και εν συνεχεία η σωστή διαχείριση του 

κήπου, στη βάση ορθολογικά συντεταγµένης κηποτεχνικής µελέτης, 

Μνηµείο, σύµφωνα µε όσα ορίζουν η 

η Eλληνική Nοµολογία. 

Στο ίδιο πνεύµα, το Ελληνικό Τµήµα του

συνόλου των µεταγενέστερων κτηριακών κατασκευών και προσθηκών

γενικότερο χαρακτήρα και την ιστορία του Κήπου

Στην αποκατάστασή του δεν είναι θεµιτή η δηµιουργική διαδικασ

κλίµακα επέµβασης, αφού αυτή έχει συντελεστεί µ

ενώ οι λιγοστές νεότερες παρεµβάσεις, αφορούν σε αξιόλογες φάσεις που 

 

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στον Εθνικό 

του ∆ήµου Αθηναίων και αποτελούν προϋπόθεση για την οργάνωση εικαστικών εκδηλώσεων

συνάδουν κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους 

• Οι επεµβάσεις αυτές θα αλλοιώσουν 

σύνθεση του Κήπου, αλλά παράλληλα

στον άµεσο περιβάλλοντα αστικό χώρο.

• Ως ιστορικός τόπος που περικλείει και αρχαιολογικά ευρήµατα, 

ανασηµατοδοτείται ως τουριστικός πόλος έλξης. Επιπλέον,

αλλοιώσει το ήρεµο περιβάλλον του, ως χώρο

δεν θα καταφέρει  να αντεπεξέλθει στο πρόσθετο

δηµιουργηθεί από την ένταξη των νέων αυτών χρήσεων.
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Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί εξαιρετικό παράδειγµα αρχιτεκτονικής τοπίου, που στηρίζεται στις αρχές του 

Ευρωπαϊκού σχεδιασµού του 19
ου

 αιώνα µε ιδιαίτερο βοτανολογικό 

ιστορικός τόπος (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 49/23.03.2011).  Αποτελεί µοναδικό

της κλίµακας και σηµασίας για την πόλη των Αθηνών, µε µεγάλη περιβαλλοντική

∆ηµιουργήθηκε ως Ανακτορικός Κήπος µε την προσωπική µέριµνα της Βασίλισσα

το 1923 χαρακτηρίστηκε Κρατικός ∆ηµόσιος Κήπος

τα τελευταία 30 χρόνια η αξία του έχει υποβαθµιστεί, λόγω πληµµελούς συντήρησης, 

προσωπικού και ανεπαρκών πιστώσεων.  

αναγκαία η αποκατάσταση, ανάδειξη και εν συνεχεία η σωστή διαχείριση του 

στη βάση ορθολογικά συντεταγµένης κηποτεχνικής µελέτης, που οφείλει

σύµφωνα µε όσα ορίζουν η Χάρτα της Φλωρεντίας, οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις

το Ελληνικό Τµήµα του ICOMOS προτείνει, επιπλέον

ριακών κατασκευών και προσθηκών, που δεν 

γενικότερο χαρακτήρα και την ιστορία του Κήπου και  αλλοιώνουν την αρχική του µορφή.

του δεν είναι θεµιτή η δηµιουργική διαδικασ

αφού αυτή έχει συντελεστεί µια και µοναδική φορά τη στιγµή της δηµιουργίας του

τερες παρεµβάσεις, αφορούν σε αξιόλογες φάσεις που κρίνονται διατηρητέες.

ι προτεινόµενες παρεµβάσεις στον Εθνικό Κήπο, που έγιναν αποδεκτές από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου Αθηναίων και αποτελούν προϋπόθεση για την οργάνωση εικαστικών εκδηλώσεων

κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους στο προαναφερόµενο πλαίσιο. 

θα αλλοιώσουν όχι µόνον την ιστορική µορφή, φυσιογνωµία 

παράλληλα θα επηρεάσουν δυσµενώς τη βιοκλιµατική συµπεριφορά του 

περιβάλλοντα αστικό χώρο.  

που περικλείει και αρχαιολογικά ευρήµατα, πρέπει να διαφυλάσσεται

ως τουριστικός πόλος έλξης. Επιπλέον, η εισβολή νέων χρήσεων και δράσεων θα 

το ήρεµο περιβάλλον του, ως χώρου περισυλλογής και ανάπαυσης. Θεωρείται δε

πεξέλθει στο πρόσθετο βάρος της επισκεψιµότητας

δηµιουργηθεί από την ένταξη των νέων αυτών χρήσεων. 

, 5 Μαρτίου 2014 
                α.π.  1288               

�ATIO�AL HELLE�IQUE  
Kolonias Secretary General: V. 

Spyropoulou Public Relations: 

   International Programs: K. 

Panopoulos Events: A. Ves Legal 

icomoshellenic@gmail.com 

που στηρίζεται στις αρχές του 

αιώνα µε ιδιαίτερο βοτανολογικό ενδιαφέρον, και είναι 

ποτελεί µοναδικό µνηµείο αυτής 

περιβαλλοντική και βιοκλιµατική 

Βασίλισσας Αµαλίας στις αρχές 

Κρατικός ∆ηµόσιος Κήπος ανοικτός για το κοινό.  

λόγω πληµµελούς συντήρησης, 

αναγκαία η αποκατάσταση, ανάδειξη και εν συνεχεία η σωστή διαχείριση του 

ει να το αντιµετωπίσει ως 

οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις και ∆ιακηρύξεις και 

επιπλέον, την αποµάκρυνση του 

που δεν εναρµονίζονται µε τον 

αλλοιώνουν την αρχική του µορφή. 

του δεν είναι θεµιτή η δηµιουργική διαδικασία σε οποιαδήποτε 

α και µοναδική φορά τη στιγµή της δηµιουργίας του, 

κρίνονται διατηρητέες. 

Κήπο, που έγιναν αποδεκτές από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου Αθηναίων και αποτελούν προϋπόθεση για την οργάνωση εικαστικών εκδηλώσεων, δεν 

φυσιογνωµία και βοτανική 

θα επηρεάσουν δυσµενώς τη βιοκλιµατική συµπεριφορά του 

να διαφυλάσσεται, χωρίς να 

η εισβολή νέων χρήσεων και δράσεων θα 

ς. Θεωρείται δε βέβαιο ότι 

ς επισκεψιµότητας, που µοιραία θα 



Το Ελληνικό Τµήµα του ICOMOS εκφράζει την ανησυχία του τόσο για τις προτεινόµενες παρεµβάσεις, 

όσο και για τις επιδράσεις από την εντατικοποίηση των χρήσεων του κήπου και τη δηµιουργία 

αντίστοιχου φόρτου σε υποδοµές και επισκεψιµότητα.  

Ευχόµαστε να διαµορφωθεί πρόγραµµα ορθής µακροπρόθεσµης και τεχνολογικά τεκµηριωµένης 

διαχείρισης εκ µέρους της Πολιτείας, κατοχυρωµένης άλλωστε και συνταγµατικά, ώστε ο Εθνικός Κήπος 

να επανέλθει στην ιδεώδη µορφή βιώσιµης και αειφόρου λειτουργίας.  
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