Ομιλία Νομάρχη Κυκλάδων κ. Δημήτρη Μπάϊλα:
Πραγματικά κ. Πρόεδρε δε θα ήθελα να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία γιατί
ξεφεύγουμε από το στόχο της σημερινής συνάντησης. Σας είπα ότι αυτή η σκέψη
είναι ένας προγραμματισμός που κάναμε και βέβαια αυτός ο προγραμματισμός δεν
είναι τυχαίος. Ανέφερα συγκεκριμένα νησιά και συγκεκριμένες σχολές, με δεδομένη
την παράδοση που υπάρχει στην Τήνο και κυρίως στον Πύργο, με την επεξεργασία
των μαρμάρων και της ζωγραφικής. Ανέφερα τη Νάξο με τα αγροτικά και την
κτηνοτροφική δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει με μία δραστήρια ένωση
αγροτικών συνεταιρισμών με την πατάτα και την κτηνοτροφία. Ανέφερα την Πάρο
με τον τουρισμό για μια σχολή τουριστικών και την Άνδρο με τη ναυτική παράδοση.
Δε μιλάμε σε καμιά περίπτωση ότι θα ξεκινήσει κάποιο τμήμα χωρίς να υπάρχει η
υποδομή γι’ αυτά τα νησιά. Έχουμε ιδρύματα εφοπλιστών στην Άνδρο, τα οποία
είναι διατεθειμένα να στηρίξουν τις υποδομές και να φτάσουμε σε ένα τέλειο
αποτέλεσμα πριν ξεκινήσουμε. Έχουμε το ίδρυμα της Παναγίας στην Τήνο, που
επίσης είναι διατεθειμένο να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια για τη δημιουργία των
υποδομών τις οποίες είπατε. Έχουμε την βούληση της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών της Νάξου, που επίσης είναι μια πλούσια ένωση και δραστήρια, η
οποία μπορεί να βοηθήσει αυτόν τον τομέα και βέβαια δε θα ξεκινήσουμε τίποτα εάν
αυτά καθ’ αυτά τα εκπαιδευτήρια δεν έχουν την υποδομή η οποία επιζητείται.
Όσον αφορά στο ζήτημα της στέγης, κατανοώ πλήρως - σπούδασα κι εγώ δύο
παιδιά και σπουδάζω ακόμα, στην Πάτρα - καταλαβαίνω τί σημαίνει να ψάχνει
κανείς να βρει ένα σπίτι, όμως εδώ στις Κυκλάδες έχουμε την ιδιομορφία το χειμώνα
να έχουμε πάρα πολλά επιπλωμένα δωμάτια τα οποία δε χρησιμοποιούνται επειδή
δεν έχουμε τον τουρισμό, και που έχουν αποδειχθεί πλέον μέσα στη Σύρο, ότι ο
τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι ο εξής: τα παρέχουμε στους φοιτητές μέχρι
τέλος Ιουνίου, τα κρατάμε Ιούλιο-Αύγουστο και το Σεπτέμβρη πάλι τους τα
ξαναδίνουμε και έτσι έχουμε μειωμένο κόστος. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να
μη μεταφέρουν οικοσκευές αφού τα περισσότερα από αυτά τα διαμερίσματα είναι
επιπλωμένα. Το έχουμε κοιτάξει το θέμα με πάρα πολύ σοβαρότητα, αλλά και πάλι
θέλω να σας βεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να επιζητήσουμε τετελεσμένα γεγονότα
από το υπουργείο με αποφάσεις που θα βγουν από πάνω, προτού κι εσείς οι ίδιοι σαν
υπεύθυνη σχολή δεν πειστείτε ότι πράγματι είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε αυτό το
εγχείρημα.

