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Μήνυµα νέου Προέδρου Ι.Γ.Ε. Νικολάου Θυµάκη
επί τη αναλήψει των καθηκόντων του
«Αν έχεις έναν κήπο και µία βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται»
(Κικέρων)
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών (ΙΓΕ) που βρίσκεται στο Κτήµα Συγγρού,
στην πραγµατικότητα είναι ένα «µικρό πρακτικό Πανεπιστήµιο» µε απόληξη στην
κοινωνία του Πρασίνου, της Ανθοκοµίας και των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε
βάση της αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της Οικολογικής ∆ιαχείρισης και της
Βιώσιµης Ανάπτυξης. Στόχος µας είναι να εξελιχθεί στο ∆ιοικητικό Κέντρο της δια
βίου Πρακτικής Αγροτικής Εκπαίδευσης της χώρας καθώς και σε χώρο επιµόρφωσης
ειδικών σε θέµατα που αφορούν ευρύτερα τις εξελίξεις στην «έξυπνη» γεωργία και
τη νέα ΚΑΠ που δίνει έµφαση στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού.
Αυτό ήταν και το όραµα της δωρήτριας, Ιφιγένειας Συγγρού. Να καλλιεργείται ο
«σπόρος» της γνώσης και να καρπίζει υπέρ της πατρίδας µας και των πολιτών της.
Μέσω εθελοντικών δράσεων και φοιτητικών πρακτικών µε Ελληνικά και ξένα
Πανεπιστήµια συναφών αντικειµένων, ακόµα και µε Erasmus, εξασφαλίζουµε
µέλλον, γνώση, διασυνδέσεις και «χέρια». Όλα αυτά, είναι απαραίτητα για να
υλοποιηθεί µέρος του Σχεδίου ∆ράσεως που έχουµε προτείνει, µε βιώσιµο και εφικτό
τρόπο. Σε στενή συνέργεια µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
όπου ανήκουµε, τα Υπουργεία Πολιτισµού και Παιδείας, την Περιφέρεια Αττικής και
τους ∆ήµους Αµαρουσίου και Κηφισιάς, προχωράµε σε αναβάθµιση του Κτήµατος
Συγγρού προς όφελος των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά θα θέλαµε να κάνουµε στο
θέµα της διαχείρισης του ∆άσους και της Πολιτικής Προστασίας, όπου µε τη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, τον ΣΠΑΠ και τους εθελοντές που έχουν
αποδείξει ότι αγαπούν το Κτήµα έµπρακτα, κινούµαστε µεθοδικά για τη θωράκιση
του σηµαντικού αυτού πνεύµονα πρασίνου, σε µία εποχή που όλοι
προσανατολιζόµαστε στην ανάσχεση της Κλιµατικής Αλλαγής και την προστασία
του Τοπίου.

Ο κορµός των παραδοσιακών µαθηµάτων παραµένει ως έχει, ενώ προσαρµόζουµε
νέα αντικείµενα µε βάση τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, που αφορούν σε νέους
ανθρώπους που θα ασχοληθούν επιχειρηµατικά µε τον πρωτογενή τοµέα, όπως
οικονοµοτεχνικά µαθήµατα, στρατηγικό management κ.λπ., αλλά και καινοτόµες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το ευρύ κοινό, όλων των ηλικιών, που θα
αποτελέσουν πρότυπο για το πώς µέσα στη Φύση, τον Κήπο, τον Αγρό,
λειτουργούµε καθηµερινά και αποκτούµε δεξιότητες προς το ευ ζην σε πνευµατικό
και σωµατικό επίπεδο.
Η αναβάθµιση των υποδοµών και του καλλιεργηµένου τµήµατος του Κτήµατος, είναι
ξεκάθαρα προτεραιότητα προκειµένου και να έρθουν έσοδα και να λειτουργεί
εύρυθµα ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών. Κατευθύνουµε το Κτήµα στη µορφή
«Αγρόκτηµα Πόλης», κρατώντας τον χαρακτήρα του και παίρνοντας καλές
πρακτικές και παραδείγµατα (π.χ. Αµερικανική Γεωργική Σχολή) ενώ ως προς τη
λογική του «Ελεύθερου Πάρκου», τις όποιες καλές πρακτικές στο σχεδιασµό, τη
διαχείριση και τη συµµετοχή των ΟΤΑ και της κοινωνίας των πολιτών όπως σε
Πάρκο Τρίτση, Εθνικό Κήπο, Πάρκο ΚΠΙΣΝ, Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο
Κρουσσίων, το Πάρκο «Κιόσκι» και το Άλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας καθώς και το
Άλσος Κηφισιάς. Κινούµαστε δηλαδή στη λογική του Estate Management / Park
Management, ακριβώς όπως έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση για το Τατόι, µε Σ∆ΙΤ,
Κοινωνική Οικονοµία και κάθε µορφή εφικτής συνέργειας προς όφελος του ΙΓΕ και
των πολιτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, µε δεδοµένο ότι το Κτήµα υπηρετεί την εκπαίδευση και έχει
ευρύτερο «παιδευτικό – κοινωνικό» ρόλο και προκειµένου να έχει έσοδα από
δράσεις, προγράµµατα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά) και χορηγίες, εισηγηθήκαµε και
προχωράµε σε υλοποίηση σχεδίου δράσεως για τα επόµενα χρόνια πιστεύοντας
πάντα στην αρχή της Συνέργειας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει εξαιρετική σύνθεση,
µε ειδικότητες που διεπιστηµονικά και πρακτικά θα δηµιουργήσουν τον πυρήνα
εργασίας για το ΙΓΕ, καλύπτουν µετά από πολύ καιρό την τοπική κοινωνία και
προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα.

