
 
Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη  στην Τελετή 
Αδελφοποίησης του ∆ήµου Αµαρουσίου µε τον ∆ήµο Λακατάµιας Κύπρου 
 
Κυρίες και κύριοι, Αγαπητέ δήµαρχε της Λακατάµια, κύριε Πρόξενε της Κύπρου, 
Φίλες και φίλοι από τη γραφική πόλη της Κύπρου, σας καλωσορίζουµε και σας 
υποδεχόµαστε στην πόλη µας, στο όµορφο και φιλόξενο Μαρούσι. 
Στην πόλη µε την πλούσια ιστορική και πολιτιστική διαδροµή, την πόλη που 
ανέδειξε τον Έλληνα Ολυµπιονίκη µαραθωνοδρόµο Σπύρο Λούη και που το 2004 
φιλοξένησε το µεγαλύτερο µέρος των Ολυµπιακών Αγώνων.  
Στο Μαρούσι που στρέφει µε ευλάβεια και σεβασµό το βλέµµα στο παρελθόν αλλά 
ταυτόχρονα κοιτάζει µε αποφασιστικότητα και τόλµη στο µέλλον. 
Απόψε, στο χώρο του ιστορικού γυµναστηρίου «Σπύρος Λούης» υπογράφουµε το 
Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης µε την πόλη της Λακατάµια. Με αυτό τον τρόπο 
επισηµοποιούµε µία αµφίδροµη σχέση συναδελφικότητας και συνεργασίας µεταξύ 
των δύο πόλεων, πους ως αδελφοποιηµένες, έχουν πολλά κοινά σηµεία και 
πράγµατα να µοιραστούν, τόσο σε πολιτιστικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο.  
 
Η Λακατάµια βρίσκεται στα Νοτιοδυτικά της Μείζονος Λευκωσίας και το µεγαλύτερο 
µέρος του πληθυσµού της αποτελείται από πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στο 
έδαφός της µετά την τουρκική εισβολή του ’74.  Οι περισσότεροι από τους 40.000 
κατοίκους της, ασχολούνται µε το εµπόριο και δραστηριοποιούνται σε µικρές, 
κυρίως επιχειρήσεις.  
Ωστόσο, ένας µικρός αριθµός µεγάλων οικονοµικών µονάδων προσθέτει στη 
Λακατάµια τα χαρακτηριστικά µιας σύγχρονης πόλης που εξελίσσεται σε 
επιχειρηµατικό και τουριστικό κέντρο, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει την 
πολιτιστική της φυσιογνωµία.   
 Σήµερα ανοίγουµε το δρόµο για τη σφυρηλάτηση ισχυρών αδελφικών δεσµών 
ανάµεσα στο Μαρούσι και στη Λακατάµια, που βασίζονται στην αλληλεγγύη, το 
κοινό συµφέρον και την αµοιβαία εµπιστοσύνη.  
Μέσα από τη διαδικασία της αδελφοποίησης, έχουµε τη δυνατότητα να 
διαµορφώσουµε  και να υλοποιήσουµε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες σε τοµείς 
που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών, την κοινωνική αναβάθµιση, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της υγείας, του αθλητισµού, του 
πολιτισµού και τη βελτίωση των παρεχοµένων δηµοτικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες.  
 
Στο ∆ήµο Αµαρουσίου, έχοντας αποκτήσει πολύτιµη τεχνογνωσία µέσα από τις 
σχέσεις και τη συνεργασία και µε άλλες αδελφοποιηµένες ευρωπαϊκές πόλεις. Με 
εφόδιο αυτήν την εµπειρία, είµαστε έτοιµοι και πρόθυµοι να δώσουµε τα φώτα µας 
στους φίλους της Λακατάµια,  σε όποιον τοµέα θεωρούν πως είναι αναγκαίο, αλλά 
και εµείς, µε τη σειρά µας, να λάβουµε γνώση που θα συµβάλει στην καλύτερη 
λειτουργία του ∆ήµου και της πόλης.  
 
Άλλωστε, η συνεργασία µεταξύ των δύο πόλεων διευκολύνεται και ενισχύεται από 
το γεγονός ότι τόσο το Μαρούσι, όσο και η Λακατάµια είναι µέλη του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου Πόλεων Ποιότητας -  Q- Cities – το οποίο έχει ως αντικείµενο την 
ανταλλαγή, προώθηση και υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων που έχουν 
σκοπό την αναβάθµιση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.  



 
Πριν φτάσουµε στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης, έχουν 
προηγηθεί επισκέψεις και ανταλλαγές µεταξύ του Αµαρουσίου και της Λακατάµια, 
όπου αµφότεροι, είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε από κοντά τις ιδιαιτερότητες, 
τις ιδιοµορφίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που συνθέτουν τον κοινωνικό 
και πολιτιστικό ιστό κάθε πόλης.  
 
Ταυτόχρονα, µέσα από την αδελφοποίηση µε την κυπριακή πόλη, θα έχουµε την 
ευκαιρία να ανταλλάξουµε εµπειρίες και σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και 
τεχνικών θεµάτων που αφορούν στη διάρθρωση της λειτουργίας του ∆ήµου και της 
παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
 
Φίλες και φίλοι, 
 
 
Κάθε σύγχρονος ∆ήµος που αγωνίζεται να σταθεί µε αξιοπρέπεια και σθένος µέσα 
στο παγκόσµιο γίγνεσθαι, δεν πρέπει να περιχαρακώνεται µέσα στα στενά του όρια, 
µακριά από τις εξελίξεις και τα γεγονότα που τρέχουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. 
Οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να τις διαχειρίζεται και να τις αξιοποιεί προς 
όφελος της δικής του λειτουργίας αλλά και των δηµοτών του.  
 
Ο θεσµός των αδελφοποιήσεων αποτελεί µία θαυµάσια ευκαιρία για τη δηµιουργία 
φιλικών σχέσεων ανάµεσα στις πόλεις, για την ανταλλαγή εµπειριών και 
τεχνογνωσίας αλλά και για την χάραξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αναβαθµίζουν το επίπεδο της ζωής µας.  
 
Είµαι ιδιαίτερα ευτυχής που ο ∆ήµος µας προχώρησε στην αδελφοποίηση µε το 
∆ήµο της Λακατάµια. Από αυτή τη στιγµή, µπορείτε και πρέπει να µας θεωρείτε 
αδέλφια σας. Γιατί αυτά που µας ενώνουν, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 
µας χωρίσουν. 
 Είµαι σίγουρος ότι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα έχουµε µία άριστη και 
εποικοδοµητική συνεργασία από την οποία µόνο οφέλη θα αποκοµίσουµε.  
 
Αγαπητοί µου φίλοι, 
 
Ελπίζω να έχετε να έχετε µία άνετη και ευχάριστη και άνετη παραµονή στην πόλη 
µας και σας εύχοµαι να απολαύσετε τις εκδηλώσεις του διηµέρου, που θα φέρουν 
κοντά µας τα παραδοσιακά χρώµατα και τους ήχους της Ελλάδας και της Κύπρου.  
 
 
 
 
 
 


