
	  
	  
	  
	  
ENHMΕΡΩΣΗ	  ΤΥΠΟΥ	  
Αθήνα,	  04	  ∆εκεµβρίου	  2013	  
	  
97	  Αθηναίοι	  πολίτες	  και	  η	  Ελληνική	  Εταιρία	  Προστασίας	  της	  Φύσης	  
παρεµβαίνουν	  στο	  ΣΤΕ	  υπέρ	  του	  καλλωπισµού	  του	  Εθνικού	  Κήπου	  και	  της	  
έκθεσης	  σύγχρονης	  τέχνης	  
	  
	  
97	  Αθηναίοι	  πολίτες	  και	  η	  Ελληνική	  Εταιρία	  Προστασίας	  της	  Φύσης,	  η	  παλαιότερη	  
περιβαλλοντική	  Μη	  Κυβερνητική	  Οργάνωση	  στην	  Ελλάδα	  (www.eepf.gr),	  
παρενέβησαν	  στο	  ΣΤΕ	  µαζί	  µε	  τον	  Οργανισµό	  ΝΕΟΝ,	  υπέρ	  του	  ∆ήµου	  Αθηναίων,	  
στη	  διαδικασία	  επί	  της	  αίτησης	  της	  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	  ΦΙΛΩΝ	  ΤΟΥ	  ΕΘΝΙΚΟΥ	  ΚΗΠΟΥ	  για	  
την	  αναστολή	  και	  την	  ακύρωση	  της	  	  απόφασης	  	  του	  ∆ηµοτικού	  Συµβουλίου	  που	  
ενέκρινε	  την	  πρόταση	  του	  ΝΕΟΝ	  «Ανακαλύπτοντας	  τον	  Εθνικό	  Κήπο»,	  αιτούμενοι	  
την	  απόρριψη	  της	  αίτησης	  αναστολής	  και	  της	  αίτησης	  ακύρωσης	  προκειµένου	  να	  
ισχύσει	  η	  απόφαση	  του	  ∆ηµοτικού	  Συµβουλίου	  της	  26.9.2013.	  
	  
Η	  Ελληνική	  Εταιρία	  Προστασίας	  της	  Φύσης	  ως	  φορέας,	  και	  οι	  97	  πολίτες	  της	  
Αθήνας,	  ως	  κάτοικοι	  και	  δηµότες	  Αθηναίων	  και	  επισκέπτες	  του	  Εθνικού	  Κήπου,	  
έχοντας	  πλήρως	  ενηµερωθεί	  για	  το	  πρόγραµµα,	  τονίζουν	  ότι	  η	  συγκεκριµένη	  
πρόταση	  του	  ΝΕΟΝ	  συµβάλλει	  στην	  αναζωογόνηση,	  αποκατάσταση	  και	  βελτίωση	  
της	  βλάστησης	  του	  Εθνικού	  Κήπου	  µε	  εξαιρετικά	  ήπιες	  παρεµβάσεις	  που	  σέβονται	  
απόλυτα	  τον	  δασικό	  και	  αρχιτεκτονικό	  του	  χαρακτήρα	  και	  το	  περιβάλλον	  και	  
αναδεικνύουν	  τα	  ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  και	  την	  ιστορικότητα	  του	  Κήπου.	  
Επίσης,	  τονίζουν	  ότι	  η	  προσωρινή	  έκθεση	  Σύγχρονης	  Τέχνης	  που	  θα	  
παρουσιάζεται	  στον	  Εθνικό	  Κήπο	  ανά	  διετία,	  µε	  διάρκεια	  δύο	  µηνών,	  συµβάλλει	  
στην	  ευαισθητοποίηση	  των	  πολιτών	  για	  την	  πολιτιστική	  κληρονοµιά,	  στοιχείο	  της	  
οποίας	  είναι	  και	  ο	  ίδιος	  ο	  ιστορικός	  χώρος	  του	  Εθνικού	  Κήπου,	  την	  αισθητική	  
αγωγή	  και	  την	  παιδεία.	  	  	  
	  
Οι	  παρεµβαίνοντες	  στα	  υποµνήµατά	  τους	  εκφράζουν	  την	  άποψη	  ότι	  το	  πρόγραµµα	  
«Ανακαλύπτοντας	  τον	  Εθνικό	  Κήπο»	  υπηρετεί	  το	  κοινό	  συµφέρον	  των	  κατοίκων	  
της	  πόλης	  και	  των	  επισκεπτών	  της,	  καθώς	  αποτελεί	  µέσο	  ένταξης	  µορφών	  της	  
Τέχνης	  στην	  καθηµερινή	  ζωή,	  φέρνει	  τους	  επισκέπτες	  του	  Εθνικού	  Κήπου	  και	  τους	  
κατοίκους	  εγγύτερα	  της	  Τέχνης	  και	  αναζωογονεί	  το	  ενδιαφέρον	  τους	  γι’	  αυτή	  αλλά	  
και	  για	  τον	  Κήπο,	  σεβόµενο	  πλήρως	  την	  υπόσταση	  και	  την	  ιστορικότητα	  του	  
Εθνικού	  µας	  Κήπου.	  
	  



	  
Ο	  ∆ήµος	  Αθηναίων	  και	  ο	  Οργανισµός	  ΝΕΟΝ	  ανέλαβαν	  δηµόσια	  δέσµευση	  
παρουσιάζοντας	  πλήρως	  τη	  συνολική	  τους	  πρόταση	  σε	  συνέντευξη	  τύπου	  και	  ο	  
Οργανισµός	  ΝΕΟΝ	  από	  την	  πρώτη	  στιγµή	  δηµιούργησε	  τον	  ιστότοπο	  neonpaths.gr,	  
όπου	  οι	  πολίτες	  ενηµερώνονται	  για	  το	  πρόγραµµα,	  καταθέτουν	  τις	  ιδέες	  και	  τις	  
απόψεις	  τους	  και	  παίρνουν	  απαντήσεις	  στα	  ερωτήµατά	  τους.	  
	  
www.neon.org.gr	  
www.neonpaths.gr	  
	  
	  
Για	  περισσότερες	  πληροφορίες:	  
	  
Reliant	  Communications	  
Έφη	  Λαζαρίδου	  
Τηλ.	  210	  6839839,	  6932	  296850	  
Email.	  elazaridou@reliant.gr	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


