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Αξιότιμε κ. Καθηγητά,
Επιθυμώ δια της παρούσας επιστολής να σας ευχαριστήσω θερμά, και στο πρόσωπό σας
το Τμήμα που εκπροσωπείτε, για την ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες διαβούλευσης και
κατάρτισης του φακέλου της Καλαμάτας για το πρόγραμμα των «100 κλιματικά ουδέτερων και
έξυπνων πόλεων έως το 2030».
Όπως ήδη γνωρίζετε η Καλαμάτα βρίσκεται μεταξύ των πόλεων που επιλέχθηκαν
γεγονός που σημαίνει ότι η σύνταξη της υποψηφιότητας έγινε με ποιότητα, σοβαρότητα και
επιστημονική επάρκεια στην οποία και εσείς συμβάλλατε τα μέγιστα.
Μετά από την θετική αυτή εξέλιξη, ο Δήμος Καλαμάτας εντάσσεται πλέον στους
πρωταγωνιστές της προσπάθειας αντιστροφής των εφιαλτικών εξελίξεων που επιφέρει η
Κλιματική Αλλαγή για τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής και, μελλοντικά, της Παγκόσμιας
Κοινότητας Κλιματικής Ουδετερότητας.
Η ενεργός συμμετοχή και στήριξή σας, στην προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας να φέρει
σε πέρας την απαιτητική προσπάθεια διεκδίκησης και ένταξης στο σπουδαίο αυτό ευρωπαϊκό
πρόγραμμα, ήταν σημαντική.
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Εξίσου σημαντική θα είναι και η μελλοντική συνεργασία μας, δεδομένου ότι η ένταξη
στο πρόγραμμα συνιστά μόνο την αφετηρία της μεγάλης πρόσκλησης, ώστε να είναι
επιτυχημένη η υλοποίηση της συμμετοχής μας, με τρόπο που να διασφαλίζει τα μέγιστα οφέλη
για το Δήμο και τους κατοίκους του.
Ο Δήμος Καλαμάτας συνειδητά επέλεξε να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική αλλαγή,
με φυσιογνωμία και χαρακτήρα τέτοιον ώστε να καταστεί τόπος του ευ ζην, πόλη - πρότυπο σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι δυσκολίες, αλλά και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται πλέον είναι μεγάλες.
Πιστεύουμε όμως ότι όλα αντιμετωπίζονται με διάλογο και συνεργασία όλων των υγιών
δυνάμεων του τόπου μας, με την ανάπτυξη σχέσεων υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Τα
στοιχεία αυτά επάνω στα οποία εδράζεται η επιτυχία της Καλαμάτα θα αξιοποιηθούν και στο
μέλλον για την υλοποίηση του προγράμματος. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε όλους όσοι
συνέβαλαν στην επιτυχία, όπως εσείς, μαζί μας.
Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ για την στήριξη που μας παρείχατε.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος
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