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Αυτογραφική αναπόληση

Γεννήθηκα στις 14 Ιουνίου του 1948, στη συνοικία Ντεπό της Θεσσαλονίκης, που
τότε ήταν µια αγροτική περιοχή στις παρυφές της πόλης. Ο πατέρας µου Αλέξανδρος ∆ερµάνης είχε έρθει στην πόλη σε ηλικία 18 ετών από το χωριό του, τα Καστέλια Παρνασσίδας, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Η µητέρα µου Ελένη, το
γένος Παζαρά, κατάγονταν από την Επανοµή Θεσσαλονίκης. Οι γονείς µου δεν
είχαν την ευτυχία να µορφωθούν, ο πατέρας µου είχε πάει µέχρι την Τετάρτη και η
µητέρα µου µέχρι τη ∆ευτέρα ∆ηµοτικού. Έτσι µας µεγάλωσαν, µαζί µε την µικρότερη αδελφή µου τη Βάσω, µε την πεποίθηση πως η µόρφωση είναι το µεγαλύτερο αγαθό. ∆υστυχώς ο πατέρας µου, που δούλευε ως σταθµάρχης Καλαµαριάς
στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, έφυγε όταν ήµουν 18 ετών, χωρίς να
προλάβει να µε δει φοιτητή, που ήταν το όνειρο της ζωής του.
Σχολείο πήγα στο Γ΄ ∆ηµοτικό δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Μεγαλέξανδρου και µετά στο ιστορικό Ε΄ Γυµνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης στην Ανάληψη.
Ανάµεσα στους πολλούς δασκάλους και καθηγητές µου, είχα την ευκαιρία να συναντήσω και ορισµένους φωτισµένους ανθρώπους που άσκησαν µεγάλη επίδραση
επάνω µου, όχι τόσο για όσα µου δίδαξαν, όσο για την προσπάθεια τους να διαµορφώσουν τον χαρακτήρα µου, που ήταν οµολογουµένως υπερβολικά συνεσταλµένος. Με ιδιαίτερη αγάπη θυµάµαι την φιλόλογο µας κυρία Αγγελίδου, που για να
µε βοηθήσει να ξεθαρρέψω, µε ανάγκασε να κρατήσω µόνος µου το βάρος της καθιερωµένης σχολικής γιορτής της 25ης Μαρτίου, απαγγέλοντας από στήθους, για
περίπου µισή ώρα τον Ματρόζο του Στρατήγη.
Μεγαλύτερο σχολείο υπήρξε για µένα η ζωή στη φύση και η συναναστροφή µε
τους συµµαθητές µου. Τόσο το παλιό, όσο και το καινούργιο κτίριο του Ε΄ Γυµνασίου, είχαν την αυλή τους πάνω στο κύµα, ενώ τα καλοκαίρια τα περνούσαµε, είτε
στη θάλασσα σε σκηνή στην παραλία Επανοµής, είτε σε αυτοσχέδια καλύβα στα
δάση του Παρνασσού και της Γκιώνας. Το Γυµνάσιο µας, χάρις στη µεγάλη φήµη
του, συγκέντρωνε µαθητές όλων των κοινωνικών τάξεων, τόσο από τις πιο εύπορες
οικογένειες του κέντρου της πόλης, που γραφόταν µε ψεύτικη διεύθυνση, όσο και
τους κανονικούς µαθητές από τις φτωχογειτονιές της Ανάληψης, του Ντεπό και
του Χαριλάου. Η συγχρώτηση, κυρίως µε τους τελευταίους, καθώς και τα συλλαλητήρια για την Αγγλική κατοχή στην Κύπρο, του 15% για την παιδεία και του
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114, υπήρξαν το σχολείο της κοινωνικοπολιτικής µου αφύπνισης σε εκείνους τους
δύσκολους καιρούς.
Την δουλειά την έµαθα από µικρός. Πρώτα τα καλοκαίρια σαν βοηθός µπάρµαν
στα Ξενία, στο Παλιούρι και τις Σπέτσες, και µετά σαν επαγγελµατίας µουσικός,
συνεχώς και παράλληλα µε τις σπουδές µου, από τα 16 µου µέχρι την αποφοίτηση
µου στα 23 µου χρόνια. Η πρώτη µου επαφή µάλιστα µε το Τµήµα Αγρονόµων και
Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, όπου έµελλε να περάσω το µεγαλύτερο µέρος
της ζωής µου, ήταν όχι σαν φοιτητής, αλλά ως µουσικός, όταν µε το συγκρότηµα
µας αναλάβαµε τον ετήσιο χορό του Τµήµατος. Το 1967 αρχίζω τις σπουδές µου
στο τµήµα µέσα στα δύσκολα χρόνια της χούντας, σε συνθήκες κάθε άλλο παρά
ευνοϊκές. Το τµήµα υπολειτουργεί µε δύο µόνο καθηγητές, έναν άσχετο µε το αντικείµενο και έναν «ιπτάµενο», που ερχόταν από την Αθήνα για µια µέρα την εβδοµάδα. Τα περισσότερα µαθήµατα είναι «παραγεµίσµατα» από το Τµήµα Πολιτικών, αλλά και από τη Γεωπονική και την ∆ασολογία! Αξιοσηµείωτη εξαίρεση οι
φιλότιµες προσπάθειες, ορισµένων βοηθών, να µας διδάξουν την πρακτική τοπογραφία, ώστε να µπορούµε τουλάχιστον να σταθούµε επαγγελµατικά, µετά την
αποφοίτηση µας. Στην τελευταία χρονιά των σπουδών µου αποφασίζω να εκπονήσω διπλωµατική εργασία σε ένα άγνωστο µέχρι τότε σε µας αντικείµενο, τη διαστηµική γεωδαισία, µε θέµα «∆ιαστηµικός Τριγωνισµός». Τον υπεύθυνο καθηγητή
τον είδα δύο φορές, µία για να του προτείνω το θέµα της διπλωµατικής και να πάρω την έγκριση του, και µία για να του ανακοινώσω ότι η εργασία είναι έτοιµη.
Για την ουσιαστική βοήθεια στρέφοµαι στον καθηγητή του ΕΜΠ Γιώργο Βέη, όπου ανακαλύπτω την ύπαρξη ενός διαφορετικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, έρχοµαι σε πρώτη επαφή µε το τµήµα Γεωδαιτικών Επιστηµών του Πολιτειακού Πανεπιστήµιο του Οχάϊο, µέσω των περίφηµων Reports που δανείζοµαι, και το κυριότερο κάνω την πρώτη γνωριµία µου µε τον τότε βοηθό και µετέπειτα ακαδηµαϊκό
µου σύντροφο Βαγγέλη Λιβιεράτο.
Με την αποφοίτηση µου το Μάρτιο του 1972, τα ξαδέλφια µου Ντίνος και Μάρω
Λούκου µε παροτρύνουν να συνεχίσω τις σπουδές µου στο εξωτερικό, αναλαµβάνοντας και την οικονοµική µου στήριξη. Η έλλειψη επαρκών γνώσεων µε κάνει
διστακτικό, αλλά οι τότε βοηθοί και µετέπειτα καθηγητές Άνθιµος Μπαντέλας και
Τάσος Παπαδηµητρίου µε ενθαρρύνουν να προχωρήσω. Έτσι το Σεπτέµβριο του
1972 ξεκινώ τις µεταπτυχιακές σπουδές µου στην τότε Μέκκα της παγκόσµια Γεωδαισίας, το Department of Geodetic Science του Ohio State University, στο Columbus, µε ακαδηµαϊκό σύµβουλο τον Ουγγρικής καταγωγής καθηγητή Ivan
Mueller, που µαζί µε τον Γιώργο Βέη και τον William Kaula (και οι τρεις µε διδακτορικά από το ίδιο τµήµα) θεωρούνται οι πατέρες της σύγχρονης ∆ιαστηµικής
Γεωδαισίας. Σύντοµα, µετά το ξεκίνηµα των σπουδών µου, αποκτώ οικονοµική
ανεξαρτησία, καθώς αρχίζω να εργάζοµαι ως ερευνητής σε διάφορα προγράµµατα
της ΝΑΣΑ. Στο τµήµα αυτό τυχαίνω µιας σχεδόν σκανδαλώδους ακαδηµαϊκής ελευθερίας από τη πλευρά του καθηγητή Mueller. Εκτός από τα απαιτούµενα µαθήµατα του διδακτορικού προγράµµατος µου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω
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µαθήµατα στα τµήµατα Στατιστικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κυρίως στο
τµήµα Μαθηµατικών.
Το 1974, µην µπορώντας να εξασφαλίσει βίζα για τις ΗΠΑ, έρχεται στο Τορόντο
του Καναδά η σύντροφος µου Λένα, όπου και καταφέρνουµε να παντρευτούµε,
ύστερα από ένα µήνα επεισοδιακών προσπαθειών. Γυρνάµε µαζί στο Columbus,
και από τότε η ακαδηµαϊκή µου απόδοση απογειώνεται, χάρη στην συµπαράσταση
της, η οποία και θα ακολουθήσει αµείωτη µέχρι σήµερα.
Στα τέσσερα χρόνια της εκεί παραµονής µου (1972-1976), θα συγγράψω και θα
εκδοθούν από το τµήµα τρεις µονογραφίες, η πρώτη πάνω στην εγκατάσταση «σεληνοδαιτικού» (κατά το γεωδαιτικού) ελέγχου µε αξιοποίηση των φωτογραφιών
της Σελήνης από τις πτήσεις Apollo και η δεύτερη πάνω στο βέλτιστο σχεδιασµό
των παρατηρήσεων εξωγαλαξιακών ραδιοπηγών στην τεχνικής της συµβολλοµετρίας πολύ µεγάλης βάσης (VLBI). Η τρίτη επρόκειτο να είναι και η διδακτορική
µου.
Την εποχή εκείνη το τµήµα, χάρις στην πλούσια χρηµατοδότηση του, είχε τη δυνατότητα να καλεί επιστήµονες από όλο τον κόσµο, είτε ήδη φθασµένους, αλλά κυρίως νέους που διακρίθηκαν στην έρευνα κατά την εκπόνηση της διδακτορικής
τους διατριβής. Έτσι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να έχω γόνιµες επιστηµονικές συζητήσεις µε συναδέλφους, όπως ο Helmut Moritz, αλλά και τους νεότερους Erik Grafarend, Christian Tscherning, Klauss-Peter Schwarz, και Reiner
Rummel, µε τους οποίους επρόκειτο να συνδεθώ µε µακροχρόνια φιλία. Ιδιαίτερα
οι διαλέξεις του Christian Tscherning µε έφεραν σε επαφή µε τον κόσµο της θεωρητικής Γεωδαισίας και µου άνοιξαν καινούργιους δρόµους. Η µόνη αρνητική νότα σε όλο αυτό το αξιοζήλευτο περιβάλλον, ήταν η αδυναµία µου να κατανοήσω
ορισµένες θεωρητικές επιστηµονικές εργασίες µε υψηλό µαθηµατικό επίπεδο. Έτσι
στράφηκα στο τµήµα Μαθηµατικών όπου παρακολούθησα µαθήµατα καθαρών
µαθηµατικών. Ιδιαίτερα δύσκολη στην κατανόηση της ήταν η ιστορική θεµελιώδης
εργασία του Torben Krarup πάνω στη µαθηµατική θεµελίωση της φυσικής γεωδαισίας. Έτσι, ζητώντας από τον καθηγητή µαθηµατικών John Scheick να µε συµβουλεύσει σχετικά, προκύπτει η δυνατότητα σχεδιασµού ενός εξειδικευµένου µαθήµατος, αρκεί να συµπληρωθεί ο απαραίτητος ελάχιστος αριθµός των τριών φοιτητών. Καταφέρνω να πείσω τον κουµπάρο µου ∆ήµο Χριστοδουλίδη, που δεν ζει
πια, και τον Alfred Leick, µετέπειτα καθηγητή στο Πανεπιστήµιο του Main, και το
µάθηµα πραγµατοποιείται. Από τις εµπειρίες µου στο µάθηµα αυτό θα προκύψει η
διδακτορική µου διατριβή πάνω στις «πιθανοτιστικές και ντετερµινιστικές όψεις
της γραµµικής εκτίµησης στη γεωδαισία», την οποία θα γράψω µέσα στις καλοκαιρινές διακοπές και θα υποβάλω το Σεπτέµβριο, σε µεικτή εξεταστική επιτροπή
από δύο καθηγητές του τµήµατος Γεωδαισίας και δύο καθηγητές του τµήµατος
Μαθηµατικών. Τον Οκτώβριο του 1976 θα γυρίσω εσπευσµένα στην Ελλάδα, επειδή τελειώνει η αναβολή σπουδών µου από το στρατό.
Τη στρατιωτική µου θητεία θα υπηρετήσω στο τοπογραφικό τµήµα των τεχνικών
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υπηρεσιών της Αεροπορίας, δίπλα σε έµπειρους συναδέλφους τοπογράφους, και
θα ασχοληθώ κυρίως µε την ανάπτυξη προγραµµάτων υπολογιστή για την εκτέλεση των εργασιών γραφείου. Κατά τη διάρκεια της θητείας µου, έρχεται στο ΕΜΠ
για µια διάλεξη ο Erik Grafarend, που έχει ήδη εκλεγεί καθηγητής στο Μόναχο,
και ζητά να µε συναντήσει. Μου προτείνει να δουλέψω µαζί του µετά τη θητεία
µου. Πράγµατι, το 1978 πηγαίνω στη Γερµανία, µε µεταδιδακτορική υποτροφία
του ιδρύµατος Alexander-von-Humboldt και αρχίζει µια µακροχρόνια συνεργασία
µε τον καθηγητή Grafarend. Θα µου δοθεί η ευκαιρία για από κοινού έρευνα, αλλά
και για την πρώτη µου εµπειρία αυτοδύναµης διδασκαλίας στα Γερµανικά! H πιο
σηµαντική εµπειρία µου από τη ζωή στο Μόναχο, είναι η επαφή µε την εργατική
τάξη των Ελλήνων µεταναστών, ανάµεσα στους οποίους θα αποκτήσω σηµαντικούς φίλους. Μια άλλη σηµαντική στιγµή είναι η γνωριµία µε τον Fernando Sansò,
καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, κατά τη διάρκεια µιας σύντοµης επίσκεψης του στο Μόναχο. Θα αναλάβω να τον υποδεχτώ στο σταθµό και αµέσως θα
«δέσουµε», τόσο λόγω της σύµπνοιας µας σε επιστηµονικά θέµατα, όσο και σαν
χαρακτήρες. Αργότερα θα συνδεθούµε και οικογενειακά και θα γίνουµε πολύ στενοί φίλοι και συνεργάτες.
Παρά το γεγονός ότι µου δίνεται η δυνατότητα για ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία στη
Γερµανία, η ζωή εκεί δεν µας ικανοποιεί, και έτσι επιστρέφουµε µε τη Λένα στη
Ελλάδα, έγκαιρα ώστε να γεννηθεί εκεί η κόρη µας, η Άννα. Θα εγκατασταθούµε
στη γενέτειρα της Λένας ∆ράµα, όπου θα δουλέψω, πρώτα ως ελεύθερος επαγγελµατίας, και στη συνέχεια ως µηχανικός στο ∆ήµο ∆ράµας. Στα τρία χρόνια της
επαγγελµατικής µου σταδιοδροµίας θα αποκτήσω σηµαντικές εµπειρίες, που θα
αποδειχτούν αργότερα πολύτιµες, τόσο για την συνεργασία µου ως καθηγητής µε
τους συναδέλφους επαγγελµατίες τοπογράφους µηχανικούς, όσο και στην συγκρότηση του προγράµµατος σπουδών.
Μια µέρα φθάνει µια επιστολή από τον Βαγγέλη Λιβιεράτο, που είχε ήδη εκλεγεί
καθηγητής στην Έδρα Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας στο ΑΠΘ, και
είχε βρει τη διεύθυνση µου σε µια δηµοσίευση µου. Το νόηµα της µπορεί να συνοψισθεί στη φράση: «αρκετά µας σνόµπαρες, έρχοµαι στη ∆ράµα». Την επόµενη
ακαδηµαϊκή χρονιά, αρχίζω να διδάσκω ως Ειδικός Επιστήµονας στο τµήµα µας,
παράλληλα µε τη δουλειά µου στο ∆ήµο ∆ράµας. Ο Βαγγέλης Λιβιεράτος θα αφιερώσει τα επόµενα δύο χρόνια της ζωής του στο να µετατραπεί η υπάρχουσα, αλλά
άσχετη µε τις ανάγκες του τµήµατος, Έδρα των Φυτικών Οικοσυστηµάτων σε έδρα
κατάλληλη για µένα. Τελικά τον Ιούνιο του 1982 εκλέγοµαι παµψηφεί τακτικός
καθηγητής στην Έδρα των Στατιστικών Γεωδαιτικών Μεθόδων. Θα είναι η τελευταία εκλογή µε το παλιό νοµικό πλαίσιο, καθώς είχε ήδη ψηφισθεί ο περίφηµος
«νόµος πλαίσιο» του 1982.
Το πρώτο µέληµα, µε πρωταγωνιστή σε αυτή τα προσπάθεια τον Βαγγέλη Λιβιεράτο, είναι η κατάργηση των εδρών και των εργαστηρίων, η συγκρότηση του τµήµατος στους σηµερινούς τρεις τοµείς του, και η ανανέωση του προγράµµατος
σπουδών. Η ανανέωση του τµήµατος, βέβαια, είχε ήδη αρχίσει λίγο νωρίτερα, µε
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την πρόσληψη επιστηµονικών συνεργατών, επιλεγµένους ανάµεσα στους καλύτερους φοιτητές των τελευταίων ετών, από τους οποίους και θα προκύψει αργότερα
αυτό που ονοµάζω δεύτερη γενιά καθηγητών του τµήµατος. Το σηµαντικότερο
πρόβληµα είναι η ένταξη του υπάρχοντος προσωπικού των εδρών στις νέες απαιτήσεις και τους υψηλούς στόχους του τµήµατος. Κάποιοι θα µετοικήσουν σε άλλα
τµήµατα, κάποιοι θα µεταταχθούν στο δηµόσιο, αλλά οι καλύτεροι θα παραµείνουν στο τµήµα, όπου απαλλαγµένοι από την ακαδηµαϊκή καθήλωση στην οποία
ήταν παγιδευµένοι µέσα στο απολυταρχικό καθεστώς των εδρών, θα γνωρίσουν
την απρόσκοπτη ακαδηµαϊκή τους εξέλιξη, µε βάση µόνο το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο. Η αρχή δεν είναι εύκολη, καθώς το παλιό καθηγητικό κατεστηµένο θα αντιδράσει µε όποιο τρόπο µπορεί, ακόµη και µε µια σειρά προσφυγών στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, που θα πέσουν όλες στο κενό. Σύντοµα όµως το τµήµα θα βρει το ρυθµό του, θα ενισχυθεί αξιοκρατικά µε νέο αίµα και θα γνωρίσει
µια µακρά περίοδο ακαδηµαϊκής ευηµερίας.
Παράλληλα µε την ερευνητική και ακαδηµαϊκή δραστηριότητα θα µου δοθεί η ευκαιρία για συνδικαλιστική δράση, πρώτα στο ιστορικό Ε∆Π (θα είµαι ο πρώτος
καθηγητής που εντάσσεται σε αυτό) και στη συνέχεια στον ΕΣ∆ΕΠ, που δηµιουργείται για να αντιπαρατεθεί στις υπάρχουσες αρτηριοσκληρωτικές και αντιδραστικές Ενώσεις Καθηγητών, υπηρετώντας στο διοικητικό του συµβούλιο στα πρώτα
του χρόνια.
Σηµαντική βοήθεια στα πρώτα χρόνια του τµήµατος θα δοθεί από την πλευρά των
επαγγελµατιών συναδέλφων, οι οποίοι αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθεια
ανασυγκρότησης του, κυρίως µέσω του συλλόγου των Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση θυµάµαι τα µαθήµατα
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, τα πρώτα του είδους του στην Ελλάδα, που θα δώσουν την ευκαιρία στους επαγγελµατίες συναδέλφους να γνωρίσουν τις τελευταίες
εξελίξεις στον κλάδο, ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες που επρόκειτο σύντοµα να
τον αλλάξουν ριζικά.
Το τµήµα στο σύνολο του, αλλά και ιδιαίτερα ο Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας θα αποκτήσουν, κυρίως µέσα από το ερευνητικό έργο των µελών του, µεγάλη
διεθνή αναγνώριση. Χαρακτηριστικά για τον τοµέα µας αναφέρω την ύπαρξη πέντε καθηγητών που είναι εκλεγµένοι Fellows (τιµητικά µέλη) της ∆ιεθνούς Γεωδαιτικής Ένωσης καθώς και την ανελλιπή παρουσία καθηγητών του τοµέα, από τις
αρχές τις δεκαετίας του 80 µέχρι σήµερα, στο κατά εποχή επίσηµο επιστηµονικό
περιοδικό της Ένωσης (Bulletin Geodesique, Manuscripta Geodaetica, Journal of
Geodesy). Σήµερα, η διεθνής παρουσία του τµήµατος συνεχίζεται µε µεγάλη επιτυχία κυρίως από τους καθηγητές τρίτης γενιάς, µαθητών των καθηγητών δεύτερης
γενιάς, που ανέφερα παραπάνω, κάποιοι από τους οποίους θα επιστρέψουν στο
τµήµα αφού πρώτα υπηρετήσουν σε διακεκριµένα πανεπιστήµια του εξωτερικού.
‘Όµως, πιο σηµαντική από την όποια ακαδηµαϊκή επιτυχία υπήρξε η δηµιουργία
ενός θετικού περιβάλλοντος και ενός ευχάριστου χώρου δουλειάς, όπου άνθισε η
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συνεργασία, η φιλία και η εκτίµηση, τόσο ανάµεσα στους παλιούς, αλλά και ιδιαίτερα ανάµεσα στους νεότερους συναδέλφους.
Ο θεσµός της εκπαιδευτικής άδειας, αλλά και οι καλοκαιρινές διακοπές, µου έδωσαν τη δυνατότητα να συνεχίσω και να ενισχύσω την συνεργασία µε ιδρύµατα του
εξωτερικού. Θα συµµετάσχω µε τον καθηγητή Mueller στη οργάνωση τµήµατος
τοπογραφίας στην Ινδονησία, θα επισκεφθώ επανειληµµένα το Πανεπιστήµιο της
Στουτγάρδης για να συνεργαστώ µε τον καθηγητή Grafarend και το Πολυτεχνείο
του Μιλάνο για να συνεργαστώ µε τον καθηγητή Sansò. Θα µου δοθεί επίσης η
δυνατότητα να επισκεφθώ, για σηµαντικά χρονικά διαστήµατα, και να διδάξω, στο
Πανεπιστήµιο του Calgary στον Καναδά, στο Πανεπιστήµιο του Ibaraki στην Ιαπωνία, στο Πανεπιστήµιο του Wuhan στην Κίνα, και στο Πανεπιστήµιο Sapienza
της Ρώµης. Αλλά και στην Ελλάδα θα διδάξω, στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας
τους, στο Τµήµα Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου της Κρήτης και το Τµήµα και
στο Τµήµα Χωροταξίας του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας.
Τα τελευταία χρόνια της παρουσίας µου στο τµήµα οι νεότεροι συνάδελφοι µε απάλλαξαν από τα περισσότερα διδακτικά µου καθήκοντα, ώστε να στραφώ απερίσπαστος στην έρευνα. Ιδιαίτερα η συνταξιοδότηση µου, το 2015, λειτούργησε καταλυτικά, µε αποτέλεσµα να δουλεύω τώρα περισσότερο από ποτέ.
Η παραπάνω αναπόληση της ακαδηµαϊκής και προσωπικής µου πορείας δεν έχει
τον χαρακτήρα ενός απολογισµού, του οποίου δεν έφθασε η ώρα, καθώς συνεχίζω
ακάθεκτος … Αυτό που θέλησα να καταδείξω, είναι ότι στάθηκα πολύ τυχερός,
γιατί συνάντησα µια σειρά από ανθρώπους που µε βοήθησαν να προχωρήσω στη
ζωή µου. Τους ευχαριστώ όλους θερµά από ψυχής και κυρίως τη σύντροφο της
ζωής µου Λένα, που µε ανέχθηκε και µε στήριξε όλα αυτά τα χρόνια.
Μάρτιος 2018
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