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Αγαπητέ/ή Συμπατριώτη/τισσα,
Θεωρώντας αυτονόητη την αγάπη και το ενδιαφέρον για την
ιδιαίτερη πατρίδα μας, απευθύνομαι προσωπικά σε εσένα και σε
προσκαλώ να γίνεις κοινωνός της προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον
του τόπου μας.
Η Κοζάνη και η περιοχή της δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα
της διαρροής επιστημονικού προσωπικού, νέων, που αναζήτησαν ένα
καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Η μείωση της παραγωγής, της
ανταγωνιστικότητας αλλά και η έλλειψη καινοτομίας στην πατρίδα μας
ώθησαν πολλούς ανθρώπους σαν κι εσένα, να αναζητήσουν εργασία σε
άλλες χώρες.
Ο ίδιος όχι μόνο σε κοινωνικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο
βιώνω τις συνέπειες του brain drain.
Από τη μια πλευρά αισθάνομαι περήφανος, που άξια παιδιά του
τόπου μας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ταλαντούχοι επιστήμονες,
δραστήριοι επιχειρηματίες αποτυπώνουν με επιτυχία τη δική τους πορεία
εκεί, όπου εργάζονται.
Από την άλλη όμως με λυπεί το γεγονός, ότι όλοι εσείς δε ζείτε,
δεν εργάζεσθε και δεν δημιουργείτε στον τόπο μας.
Η περιοχή μας καλείται, να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη
και κρίσιμη περίοδο με το βίαιο πέρασμα στην μεταλιγνιτική εποχή.
Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιοχή μας χρειάζεται
καινοτόμες ιδέες και δράσεις, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενους τομείς της
οικονομίας.
Στόχος μου είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου
συνεργασίας με νέους, που, όπως κι εσύ, κατάγονται από την περιοχή

μας και εργάζονται σε άλλες χώρες, όμως θέλουν να διατηρήσουν
ζωντανή την επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Η συμμετοχή όλων σας στην προσπάθεια αυτή θα λειτουργήσει ως
γέφυρα γνώσεων. Η προσφορά σας σε τεχνογνωσία και εμπειρία σε
σύγχρονους τρόπους παραγωγής και διοίκησης, σε επιστημονικά πεδία
αιχμής μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη της
περιοχής μας, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Είναι εφικτό μέσα από δράσεις και συνεργασία προς την
κατεύθυνση αυτή να συμβάλλουμε στην παρακίνηση επιστροφής στον
τόπο μας, αλλά και στην ανάσχεση φυγής νέων υψηλών προσόντων στο
εξωτερικό.
Σε καλώ να συμμετέχεις στη δημιουργία αυτού του δικτύου
απόΔημος (http://apodimos.cityofkozani.gov.gr/) και να προωθήσεις την
ιδέα και σε άλλους συμπατριώτες μας που ζουν, εργάζονται και
δημιουργούν στο εξωτερικό.
Θα με τιμήσει ιδιαίτερα και πραγματικά θα μου δώσει μεγάλη
χαρά η ανταπόκρισή σου σ΄ αυτήν την προσπάθεια, η οποία πιστεύω ότι
μπορεί να δώσει προοπτική στον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Με εκτίμηση,
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