Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 12 Ιανουαρίου 2016, στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», του Πνευματικό Κέντρου
του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης
Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου «Προτείνουμε και συζητάμε για
την πλήρη αποκατάσταση και μελλοντική διαχείριση του Εθνικού Κήπου».
Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε πολύ επιτυχημένη από όλους τους παρευρισκόμενους και
έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από το σύνολο του γεωτεχνικού κλάδου, ενώ κατά τη
διάρκεια της, κατατέθηκαν
χρήσιμες απόψεις για τον προγραμματισμό και την
μεθοδολογία των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του Εθνικού Κήπου.
Με την παρούσα επιστολή η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και
Επιχειρήσεων Πρασίνου, θέλει να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσους
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και υποστήριξαν το εγχείρημα της.
Ειδικότερα, ευχαριστεί τους εισηγητές κ. Ιωάννη Σπαντιδάκη, κ. Δημήτριο Παπαδήμα και
κ. Σταυρούλα Κατσογιάννη για την ομολογουμένως ενδιαφέρουσα και επιστημονικά άρτια
παρουσίαση των προτάσεων που είχαν συντάξει .
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης και στους εξαίρετους συναδέλφους κ. Δημήτριο
Κυριακάκη, κ. Πάρη Γεωργακόπουλο, κ. Νικόλαο Ταμβάκη και κ. Κατερίνα Αγοραστού, οι
οποίοι με τις εύστοχες τοποθετήσεις και παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στην αποτύπωση
της υφιστάμενης κατάστασης του Εθνικού Κήπου.
Επίσης, εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ.
Σπυρίδωνα Μάμαλη, στον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Γεώργιο Καρέτσο, στον
Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων κ. Φίλιππο Δραγούμη , καθώς και στους
εκπροσώπους της Εταιρείας Φίλων του Εθνικού Κήπου τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Μαΐλη και
το μέλος κ. Ειρήνη Μολφέση αλλά και το μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού ICOMOS κ.
Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας .
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον ΧΟΡΗΓΟ της εκδήλωσης CReatures ,όπως και στους
ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μας : Στο κόκκινο 105.5 , Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΑγροΤύπος Α.Ε.
για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση, στην προώθηση, καθώς και
στην
ειδησεογραφική κάλυψη της βραδιάς.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο κ. Δημήτριο Γερονίκο για το
φωτογραφικό υλικό που μας διέθεσε και για τη συμβολή του στην εκδήλωση, όπως επίσης
και τους συναδέλφους κ. Δημήτριο Οικονόμου και κ. Βάλια Κωνσταντινίδου για τη
συμμετοχή και την αρωγή τους στο σύνολο της διοργάνωσης.

Με εκτίμηση,

ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ

ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ

