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Φίλε ∆ήµαρχε,  
 
Αγαπητά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στελέχη του ∆ήµου, 
 
Αγαπητά µας αδέλφια,  
 
Με εθνική συγκίνηση, µα και υπερηφάνεια, χαιρετίζω την τελετή ∆ιδυµοποίησης – Αδελφοποίησης του ∆ήµου Αµαρουσίου 
µε το ∆ήµο Λακατάµιας, τελετή ύψιστης και επιγραµµατικής σηµασίας. 
 
Αναρίθµητοι αρχαιολογικοί θησαυροί, καταγράφουν στην Κύπρο πολιτισµό εννέα χιλιετιών, από τις οποίες, οι τελευταίες 
τρεις, προβάλλουν την ταυτότητά µας και τον πανίσχυρο λόγο ύπαρξής µας ως ελληνισµού της Κύπρου.  Η πολιτιστική και 
ιστορική µας ταυτότητα, υπήρξε όλη η ιστορία µας κι αυτή, µας συντήρησε, όταν τα γεωπολιτικά δεδοµένα, συνέβαλαν στο 
 αφανισµό µας.  Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο που, όταν ο Τούρκος επανέκαµψε στο νησί µας, προγραµµάτισε την εξαφάνιση 
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στα κατεχόµενα εδάφη µας, που συνιστά το ακαταµάχητο οικόσηµο, της ελληνικότητας 
του νησιού µας. 
 
Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες του µητροπολιτικού ελληνισµού και ιδιαίτερα εσείς, ο ∆ήµος Αµαρουσίου, µε τις θεσµοποιηµένες 
αρχές σας, και µε πικρή επίγνωση, παρακολουθείτε άγρυπνα την καταπάτηση των δικαιωµάτων µας, γι’ αυτό και δεν 
αποστρέψετε το βλέµµα σας από την Κύπρο.  Όσον αφορά εµάς, ποτέ δεν θα επιτρέψουµε, στις διεθνείς κοινότητες, να 
εφησυχάσουν.  Αυτήν την πίστη µας, για τη σωτηρία της Κύπρου, από τη βουλιµία της Τουρκίας, τονίζουµε σήµερα ενώπιον 
εσάς, των µακρινών προγόνων µας και σηµερινών αδελφών µας, και τον κίνδυνο που µας απειλεί, επισηµαίνουµε. 
 
Η εναρµόνιση των αντιθέτων απόψεων, ταυτίζεται µε τις ψηλές αρχές της κοινωνικής γαλήνης και της χρηστότητας. 
Η κοινωνική δικαιοσύνη, που είναι η πρώτιστη µέριµνα των ∆ήµων µας, παρέχει εχέγγυα ύπαρξης πολιτισµένης και βιώσιµης 
κοινωνίας και εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή. 
 
 
 



 
 
Μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής διάστασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπονούνται σχεδιασµοί και προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώστε, οι ραγδαία αναπτυσσόµενοι ∆ήµοι, να 
προσφέρουν ποιότητα ζωής, χώρους απασχόλησης, τρόπους υποστήριξης των ευάλωτων ατόµων και οµάδων, καθώς και 
περιφρούρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Όλα αυτά, αποτελούν έργα υψηλής ευθύνης, των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δε αποτελεσµατικότητά τους, 
τελεσφορεί µε την ανταλλαγή εµπειριών και αγαστής συνεργασίας.  Ιδιαίτερα µαζί σας, φίλε ∆ήµαρχε, γιατί ο ∆ήµος 
Αµαρουσίου, αποτελεί πρότυπο, όσον αφορά την κοινωνική του συνοχή και τις ποικίλες δραστηριότητές του. 
 
Συνεπείς προς την υπόσχεσή µας, για ποιοτικές πόλεις, µέσα στα πλαίσια της δικής σας πρωτοβουλίας ανάπτυξης ∆ικτύου 
Πόλεων, η αδελφοποίηση του ∆ήµου µας µε το δικό σας ∆ήµο, παίρνει σήµερα σηµασία ιδιαίτερη, σε µια Ευρώπη των 
ανοικτών συνόρων.  Γιατί, ενώ στην Ευρώπη τα σύνορα, έχουν καταρρεύσει και τα τείχη έχουν καταπέσει, µε ποια βάση 
δικαίου, υπάρχουν στην Κύπρο διαχωριστικές γραµµές, και καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώµατα;  
 
Ο δεσµός µας µαζί σας, τους Έλληνες αδελφούς µας, είναι άρρηκτα δεµένος µε τη ρίζα του Γένους µας.  Γι’ αυτό και η 
ανταλλαγή γνώσεων, εµπειριών και ιδεών, µέσω του δηµιουργικού διαλόγου, θα µας βοηθήσουν στην από κοινού 
εστίαση της συνεργασίας µας, σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ∆ήµων µας. 
Η αειφόρος ανάπτυξη, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η δηµιουργία πάρκων και και µακροπρόθεσµα σχέδια και πρακτικές, 
αποτελεί άλλων έργων ευηµερίας των πολιτών, είναι µέσα στις προτεραιότητες µας.  Επίσης, ο εξωραϊσµός της Λακατάµιας, 
µε βραχυπρόθεσµα βασική µας µέριµνα. 
 
Όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενη οµιλία µας, ευελπιστούµε, να αναγείρουµε στη Λακατάµια, την προτοµή του 
Ολυµπιονίκη Σπύρου Λούη, ο οποίος ελάµπρυνε το ∆ήµο Αµαρουσίου, µε το φωτεινό του παράδειγµα.  Θα αποτελεί, για 
την αθλούµενη νεολαία µας, παράδειγµα προς µίµηση, και οδηγό για ψηλές αθλητικές επιδόσεις. 
 
Φίλε ∆ήµαρχε, Αγαπητοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Κυρίες και Κύριοι, 
 
Υπογράψαµε πέρσι την α’ φάση αδελφοποίησης και τον όρκο για ποιοτικές πόλεις.  Σήµερα καθιστούµε τη σχέση µας, σχέση 
αδελφική, σχέση για µια στέρεη και κοινή προσπάθεια, του Αµαρουσίου και της Λακατάµιας στην Ευρώπη των ανοικτών συνόρων. 
 
 
 
 



 
 
 
Με κοινό τόπο το κύτταρο της ιστορικής µας υπόστασης, το όµαιµο, το οµόθρησκο, το οµόγλωσσο και το σωρείτη της 
ελληνοχριστιανικής µας παράδοσης, επιτελούµε στην Κύπρο το χρέος µας, ως διαπιστευµένοι πρέσβεις, εσάς των Αθηναίων 
αδελφών µας.  Και θα το επιτελούµε, µέχρι που ο εφιάλτης της εισβολής, θ’ ανήκει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν. 
 
Εκ µέρους των ∆ηµοτών µας και του αγωνιζόµενου Κυπριακού Ελληνισµού, σας ευχαριστώ θερµά, για την εξαιρετική 
φιλοξενία που µας παρέχετε και για τη διοργάνωση της τελετής αυτής, που συνιστά γεγονός εθνικής σηµασίας και έκφρασης 
ανανέωσης και σύσφιγξης των αδελφικών δεσµών Ελλάδας – Κύπρου. 
 
Εύχοµαι σε όλους υγεία, χαρά και ευτυχία, για περαιτέρω προσπάθεια αναµόρφωσης των αδελφοποιηµένων πόλεών µας, 
στο δε µαρτυρικό νησί µας, να σηµάνει σύντοµα η ώρα του λυτρωµού και της ανάστασης. 
 
Σας ευχαριστώ, 
 
 
Λουκάς Ιατρού 
∆ήµαρχος 
 
 


