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Μήνσμα ταιρετισμού σε σσγκέντρωση ωυελούμενων τοσ ΣΟΠΑ στην Καβάλα στις 

17/9/2013 

Αγαπεηέ πξόεδξε ηεο Α.. πλεπώο Πεξηθέξεηα 

Αγαπεηνί πξόεδξνη ησλ ζπλ-εηαίξσλ-θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα 

“πλεπώο Πεξηθέξεηα”  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη επηζηήκνλεο, 

 

Βξίζθνκαη εδώ ζήκεξα ραξνύκελνο θαη ιππεκέλνο ηαπηόρξνλα, 

Λππεκέλνο γηαηί έρσ κπξνζηά κνπ ηόζνπο ζπλαδέιθνπο θαη επηζηήκνλεο άλεξγνπο ή 

ππναπαζρνινύκελνπο  

θαη ραξνύκελνο όκσο γηαηί βξηζθόκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε γηα πξώηε θνξά όινη καδί νη 

επηζηεκνληθνί θνξείο ηνπ ηόπνπ καο λα ζαο πξνζθέξνπκε έλα πξόγξακκα ην νπνίν 

κπνξεί λα απνηειέζεη κηα δηέμνδν θαη έλα εξγαιείν γηα λα αληηκεησπίζεηε ηα θαζεκεξηλά 

ζαο εξγαζηαθά πξνβιήκαηα. 

Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ όινη νη επηζηεκνληθνί θνξείο ζπλεξγάδνληαη θαη αλαιακβάλνπλ 

έλα πξόγξακκα. Απηή ε ζπλεξγαζία δελ ζα είλαη ε κνλαδηθή αιιά πηζηεύσ όηη ζα 

απνηειέζεη ηελ αξρή θαη πηζηεύνπκε όηη ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο πνιιέο πνπ ζα γίλνπλ 

πάληα πξνο όθεινο ησλ κειιώλ καο. 

Γελ ζαο ππνζρόκαζηε όκσο όηη κε απηό ην πξόγξακκα ζα ζαο ιύζνπκε όια ζαο ηα 

πξνβιήκαηα. Ούηε όηη ζα θαηαθέξνπκε όινπο λα ζαο βξνύκε δνπιεηά. Σν ζίγνπξν είλαη 

όκσο όηη ζα πάξεηε ηέηνηα εθόδηα πνπ δελ ζαο ηα πξνζθέξνπλ νη Παλεπηζηεκηαθέο ζαο 

ζπνπδέο. Δθόδηα πνπ γηα λα ηα απνθηήζνπλ άιινη ζπλάδειθνη έρνπλ πεξάζεη 5 κε 10 

ρξόληα δνπιεύνληαο θαη κε γλσξίδνληαο απηά ηα ζέκαηα έρνπλ πνιιέο θνξέο θάλεη ιάζε, 

έρνπλ πάζεη νηθνλνκηθή δεκηά θαη κε ιίγα ιόγηα έρνπλ θάεη ηα κνύηξα ηνπο. ε εζάο όκσο 

απηά ηα ζέκαηα ζα ζαο ηα κάζνπκε ηώξα ζην μεθίλεκα ζαο κέζα από απηό ην πξόγξακκα. 

 

mailto:geoteeam@otenet.gr


   

Σν πξόγξακκα απηό πνπ θαηαζέζακε όινη νη θνξείο κε πξσηνβνπιία ηνπ ΣΔΔ ήηαλ από 

ηηο θαιύηεξεο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα καο θαη ν ιόγνο είλαη όηη 

πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη έλα πξαγκαηηθό πξόβιεκα θαη λα θαιύςεη πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ κειιώλ καο. Σν θπξηόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε όινη εκείο νη 

επηζηεκνληθνί θνξείο ζηα ρξόληα ηεο κεγαιύηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ην πξόβιεκα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ θπξίσο ζην εμσηεξηθό θαη δεπηεξεπόλησο ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο καο.  

Αο αλαινγηζηνύκε κόλν όηη ην ρξεσθνπεκέλν ζε εηζαγσγηθά Διιεληθό θξάηνο γηα θάζε 

θνηηεηή ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα μνδεύεη από 

13.000 έσο 65.000 (ζύκθσλα κε κειέηε ηνπ 2009) γηα λα ηνλ ζπνπδάζεη, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίζνπκε ηελ ζίηηζε θαη ηα ζπγγξάκκαηα ζε απηά ηα πνζά θαζώο θαη ηα έμνδα 

πνπ θάλεη ε νηθνγέλεηα ηνπ θνηηεηή. Από ηελ ζηηγκή πνπ απηόο ν λένο επηζηήκνλαο 

κεηαλαζηεύζεη ζην εμσηεξηθό ην Διιεληθό θξάηνο νπζηαζηηθά ράλεη απηά ηα ρξήκαηα, αθνύ 

δελ έρεη θακία ειπίδα λα ηα πάξεη από ηελ θνξνινγία ηνπ λένπ επηζηήκνλα κόιηο πηάζεη 

δνπιεηά. Με ιίγα ιόγηα εδώ εληνπίδεηαη έλα κέξνο ηνπ ιεγόκελνπ αθαλνύο ρξένπο ηεο 

ρώξαο καο πνπ πνηέ δελ ππνινγίδεηαη πνπζελά. Δπηπξόζζεηα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε 

όκσο θαη ηελ απώιεηα άμησλ επηζηεκόλσλ θαη ηελ δεκηά πνπ ε απώιεηα απηή πξνθαιεί 

ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο καο.     

Γελ ζα ζαο θνπξάζσ παξαπάλσ θαη δελ ζα ζαο πσ όκσο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξόγξακκα 

γηαηί ζα ζαο ηα αλαιύζεη όπσο έρσ δεη πνιύ θαιά ζηελ παξνπζίαζε πνπ έρεη εηνηκάζεη ν 

ζύκβνπινο ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ν θ. ηακπνπιήο.  

Έηζη θιείλνληαο θαη εγώ κε ηελ ζεηξά κνπ ζέισ λα ζαο θαισζνξίδσ ζην πξόγξακκα 

ΣΟΠΑ κε ηίηιν «πλεπώο Πεξηθέξεηα» θαη λα ζαο επρεζώ θάζε επηηπρία ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα. 

  

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 
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