Ο κήπος της Ακρόπολης ξαναγεννιέται!
Μια ημέρα γιορτής για να ξαναγίνει η παιδική χαρά της Ακρόπολης δικιά μας!
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, 17.30 -21.00 μ.μ,
στην Πλατεία Ραγκαβά

Στην καρδιά της Αθήνας, ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, υπάρχει ένας κήπος με ελιές που ακουμπούν στον
ιερό βράχο, από την άγρια, κρημνώδη πλευρά. Μόνο το κάτασπρο εκκλησάκι του Άη Γιώργη στην αρχή των
Αναφιώτικων υψώνεται στο βορειοανατολικό άκρο του.
Εκεί, στην Μεταπολίτευση επί Δημαρχίας Α. Τρίτση, ο κήπος εξοπλίσθηκε με παγκάκια και λειτούργησε με λίγα
παιχνίδια ως παιδική χαρά της περιοχής. Αργά αλλά σταθερά με το πέρασμα του χρόνου ο κήπος ερήμωσε, τα
παγκάκια μισοκαταστράφηκαν, τα παιχνίδια απομακρύνθηκαν, τα δέντρα και η βλάστηση αφέθηκαν κι αυτά στη
μοίρα τους, σε εγκατάλειψη και γκραφίτι…
Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε.
Πριν από λίγα χρόνια, με πρωτοβουλία της ΕΛΛΕΤ και την συμπαράσταση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας
κατοίκων Πλάκας, και πιο πρόσφατα του Πολιτιστικού Συλλόγου “ο Μακρυγιάννης” και της Κίνησης
Κατοίκων Θησείου ένα όνειρο γεννήθηκε και άρχισε να υλοποιείται.
Νέοι αρχιτέκτονες – μέλη της ΕΛΛΕΤ και κάτοικοι της Πλάκας ανέλαβαν να σχεδιάσουν την αναγέννηση του
κήπου.
Συνέβαλε εθελοντικά και ο διάσημος σχεδιαστής Peter Hannes της εταιρείας Richter – που σχεδιάζει πρότυπες
παιδικές χαρές σ’ όλον τον κόσμο, απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον, μόνο με φυσικά υλικά.
Όταν τον ευχαριστήσαμε για τη βοήθεια του μας είπε ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής του και ότι ήταν τόσο
μεγάλη χαρά για εκείνον να σχεδιάζει στον κήπο της Ακρόπολης…
Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, είμαστε επιτέλους
έτοιμοι, με την σύμπνοια του Δήμου Αθηναίων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών και της Εφορείας Νεωτέρων
Μνημείων, να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του οράματος.
Ο Κήπος θα παραμείνει, με τις ελιές του πιο φροντισμένες, θα προστεθούν λίγα οπωροφόρα δέντρα –π.χ.
ροδιές, να δίνουν χαρά στα παιδιά– και παρτέρι με ελληνικά βότανα που θα φροντίζουν τα γύρω σχολεία, το
στοιχείο του νερού, ανακυκλούμενο. Η κάτω περιοχή γίνεται η γωνιά των μικρών παιδιών, ενώ ανατολικά θα
είναι η περιοχή των μεγαλύτερων. Όλο το υπόλοιπο παραμένει, ως κήπος των ελιών! Κάδοι κομποστοποίησης,
τροφοδοτούμενοι από τα παιδιά της γειτονιάς, θα εξασφαλίζουν τροφή για τα φυτά!

Τα παγκάκια αναμορφώνονται για να ξεκουράζονται πολίτες και επισκέπτες και ένα μεγάλο άνοιγμα που ήδη
υπάρχει διατηρείται ελεύθερο για τις γιορτές των κατοίκων. Κι ακόμα, ένα - δύο τραπέζια για σκάκι και τάβλι, για
τους μεγαλύτερους…
Επιτέλους, ένας φιλικός δημόσιος χώρος για όλους τους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες, για όλες τις
ηλικίες, χωρίς θόρυβο και καφετέριες, ένας τόπος για τις οικογένειες στους πρόποδες του πιο ιστορικού
μνημείου του πλανήτη!
Σ’ αυτό το όνειρο έχουμε εξασφαλίσει την υπόσχεση του ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων, αλλά και της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, ότι θα είναι μαζί μας.
Έχοντας εξασφαλίσει τις πρώτες χορηγίες, καλούμε κατοίκους, εργαζόμενους, σχολεία, πολιτιστικούς φορείς και
ενορίες από τις γειτονιές της Πλάκας, Μακρυγιάννη, Θησείου, Κουκάκι, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, και γενικότερα
του Ιστορικού μας Κέντρου, σε μια γιορτή για να ενημερωθούμε, να μοιρασθούμε το όνειρο, να διασκεδάσουμε
μικροί και μεγάλοι και να συμβάλουμε όσο ο καθένας μπορεί σ’ έναν μεγάλο κουμπαρά.
Από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας:
- ο αγαπητός σε όλους Διονύσης Σαββόπουλος!
- ο θίασος Χαρίδημου (Καραγκιόζης)
ενώ αναμένουμε και άλλες συμμετοχές….
Έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας ο Όμιλος ELECTRA Hotels and Resorts και ο Όμιλος ΓΕΚ –
ΤΕΡΝΑ, ως χορηγοί. H Εταιρία Φυσικών καλλυντικών APIVITA θα συμβάλει στη γιορτή μας με φυτά του
Ιπποκράτη, για να φυτευτούν από τα παιδιά!
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά!
Την Παρασκευή, 20 Απριλίου από τις 5.30 έως τις 9μμ
στην πλατεία Ραγκαβά
στον Κήπο - Παιδική Χαρά της Ακροπόλεως.

Σας περιμένουμε!

