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Καλησπέρα κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Ιλίου και να σας
ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή την τιµητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος
Ιλίου για τους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν από τα σχολεία της πόλης µας την
τελευταία δεκαετία.
Είµαι πραγµατικά περήφανος γιατί βρίσκοµαι ανάµεσα σε δασκάλους που «σµίλεψαν ψυχές»
όπως λέει ο Παλαµάς, ανάµεσα σε ακούραστους ανθρώπους που έβαλαν βαθιά τα θεµέλια για
να «χτίσουν της κοινωνίας το παλάτι».
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιµής σε όλους εσάς που έχετε προσφέρει
σπουδαίο κοινωνικό έργο, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη µόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση
της νεολαίας του Ιλίου.
Ο ∆ήµος Ιλίου, µε συναίσθηση του καθοριστικού ρόλου της Παιδείας τόσο για τη ζωή του
ατόµου όσο και του κοινωνικού συνόλου, βρίσκεται πάντα κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Αφουγκράζεται τα προβλήµατά της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών σχολικών υποδοµών και συνθηκών σπουδών, καθώς και
για την υποστήριξη των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών των σχολείων
της πόλης.
Στέκεται όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό των εκπαιδευτικών φορέων της πόλης και αγωνίζεται
µαζί τους για όλες τις σηµαντικές διεκδικήσεις τους και φροντίζει πάντα για την εύρυθµη
λειτουργία των σχολείων του Ιλίου, παρέχοντας τους πολύ µεγαλύτερη οικονοµική στήριξη από
ό,τι προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Η συνεργασία όλων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, γονέων και
κηδεµόνων και µαθητών, µε το ∆ήµο είναι εξαιρετικά σηµαντική και διαδραµατίζει καθοριστικό
ρόλο στην επίτευξη των από κοινού επιδιωκόµενων στόχων για τη βελτίωση του επιπέδου της
εκπαίδευσης στην πόλη µας.

Θα ήθελα µε την ευκαιρία της αποψινής εκδήλωσης να ανακοινώσω πρώτα σε σας την
επιθυµία του ∆ήµου να δοθούν νέα ονόµατα στα Σχολεία της πόλης µας για να
αντικαταστήσουν τους απρόσωπους κωδικούς που υπάρχουν σήµερα, όπως 1ο ∆ηµοτικό, 3ο
Γυµνάσιο, 2ο Λύκειο κλπ.
Μεγάλες προσωπικότητες της φιλοσοφίας, των µαθηµατικών και των φυσικών επιστηµών θα
µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση του διαλόγου µε την εκπαιδευτική κοινότητα για να
υλοποιήσουµε µαζί αυτή την ξεχωριστή ιδέα, η οποία πρέπει να το πω δηµόσια, έχει τον
εµπνευστή της. Κι αυτός είναι ο κ. Πολίτης, διευθυντής του Νεστόρειου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ιλίου, όπως µετονοµάστηκε, µε πρωτοβουλία του το 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο, εδώ και αρκετά
χρόνια.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία σας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως για την
ανεκτίµητη προσφορά σας στην εκπαίδευση των παιδιών της πόλης µας.

