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Θέλω να ζητήσω, καταρχάς, συγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά βλέπετε πολλές 
φορές δε μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας.  
Σεβαστοί κύριοι Καθηγητές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι η τρίτη φορά που με 
ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην πρωτεύουσα  ενός νομού, που η ιστορία του 
χάνεται στα βάθη των αιώνων και μιας πόλης που αποτέλεσε ανάχωμα πολιτισμού 
στην οθωμανική επιβολή, για να αποδειχτεί στη συνέχεια ένα κέντρο γραμμάτων και 
γενέτειρα σπουδαίων λογίων. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τη χαρά και την υπερηφάνειά 
μας όταν σας έχουμε κοντά μας, αφού αισθανόμαστε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε 
αυτήν την πορεία που κληρονομήσαμε. Με τους περισσότερους από εσάς είμαι 
παλιός γνώριμος, αφού σαν αναπληρωτής νομάρχης συμμετείχα και στις δύο 
προηγούμενες συναντήσεις και είχα εκφράσει τις απόψεις μου για τη σπουδαιότητα 
αυτών των συναντήσεων, σε μία εποχή που η πληροφορία, η εικόνα και η γνώση 
διατρέχουν τον πλανήτη με αστραπιαίες ταχύτητες. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Ερμούπολης, μία Βιβλιοθήκη που σε δύσκολες εποχές τροφοδότησε με γνώσεις 
γενιές και γενιές, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και διατήρησης της παλιάς της 
αίγλης, συμμετέχει σε αυτήn τηn δράση και εύχομαι το παράδειγμά της να 
ακολουθήσουν και άλλες που τα τελευταία χρόνια, με κέντρα τα νέα σχολεία που 
χτίζουμε, άρχισαν να λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις Κυκλάδες. 

Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες, αφού και οι πόροι 
για τον εξοπλισμό των σχολείων διατίθενται και ενδιαφέρον από τους 
εκπαιδευτικούς εκδηλώνεται. Εξάλλου η πληροφορική στα απομονωμένα και 
απομακρυσμένα νησιά, εκτός από τη γνώση που παρέχει στους μαθητές και στους 
δασκάλους, παρέχει τη δυνατότητα στους τελευταίους να βρουν μία διέξοδο στην 
απομόνωση του χειμώνα. Ήδη με τη βοήθεια των καθηγητών του ΣΕΚ, του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και γενικά όλης της κοινότητας των 
εκπαιδευτικών έχουμε εντάξει στο ΠΕΠΝ Αιγαίου και έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει 
τις διαδικασίες για την προμήθεια μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού μηχανοργάνωσης προϋπολογισμού 6.000.000€ περίπου. Πιστεύουμε 
ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα βοηθήσει και τη δική σας προσπάθεια. 

Επίσης, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία θα ήθελα  να σας αποκαλύψω, και 
ζητώ και τη δική σας θέση και στάση, την πρόταση που ήδη η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση επεξεργάζεται και προωθεί για τη δημιουργία σχολών ΤΕΙ στα νησιά 
Άνδρου, Τήνου, Πάρου και Νάξου, νησιά που έχουν παράδοση αντίστοιχα στη 
ναυτιλία, στις καλές τέχνες, στον τουρισμό και στη  γεωργό-κτηνοτροφία. Είναι ο 
μόνος τρόπος για να κρατήσουμε τον πληθυσμό τους. Είναι ο μόνος τρόπος για να μη 
γίνουν τα νησιά μας τόποι εποχιακής κατοικίας. Η έναρξη πριν από 3 χρόνια της 
σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην πόλη μας, εκτός από τους άλλους τομείς, 
έχει συνεισφέρει τα μέγιστα και σε αυτήν την προσπάθεια. Το ευχαριστούμε και το 
στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Η σημερινή σας λοιπόν παρουσία, εκτός από 
την ιδιαίτερη χαρά που μας δίνει, ενισχύει αυτές τις προσπάθειες, στις οποίες είμαστε 
βέβαιοι ότι θα σας βρούμε και συμπαραστάτες και υποστηρικτές. Σας καλωσορίζω 
λοιπόν για άλλη μια φορά και εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη παραμονή. Είμαι 
βέβαιος για την επιτυχία της Διημερίδας και πραγματικά θα ήθελα να εκφράσω τη 
λύπη μου, γιατί ανειλημμένες υποχρεώσεις με αναγκάζουν να παραβρεθώ το βράδυ 
σε άλλο νησί των Κυκλάδων και θα μου στερήσουν τη δυνατότητα να παραμείνω 
εδώ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Γι’ άλλη μια φορά σας καλωσορίζω, σας 



εύχομαι καλή παραμονή και εύχομαι όσο μπορείτε πιο συχνά να επισκέπτεστε τα 
νησιά μας.  
 

Καλωσορίσατε. 


