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Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου   
Γιώργου Πατούλη (31-8-2014) 

 
Τελετή ορκωμοσίας Νέου Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Φίλοι συνάδελφοι Δήμαρχοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας στη σημερινή γιορτή της Δημοκρατίας στην πόλη 

μας. 

 

Γιατί γιορτή Δημοκρατίας είναι η ορκωμοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής και του νέου Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπως προέκυψαν από τις εκλογές του περασμένου Μαΐου. 

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί η  σημερινή μέρα έχει για μένα προσωπικά, πολύ μεγάλη 

συναισθηματική αξία. 

 

Σηματοδοτεί το ξεκίνημα της τρίτης συνεχόμενης θητείας μου στο αξίωμα του Δημάρχου 

Αμαρουσίου. 

 

Αποτελεί τη συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2006, περίπου τέτοιες μέρες, 

όταν μαζί με μια ομάδα φίλων και συνεργατών αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 

διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών του Αμαρουσίου. 

 

Να αναλάβουμε την ευθύνη και το δύσκολο έργο να βγάλουμε το Δήμο από τα οικονομικά αδιέξοδα 

και προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί, και στη συνέχεια να διασφαλίσουμε την αναπτυξιακή 

προοπτική της πόλης, τα έργα και τις υπηρεσίες που θα έκαναν καλύτερη την καθημερινότητα των 

κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών του προαστίου μας. 

 

Όλα αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε μεθοδικά, με σχέδιο κι αποτελεσματικότητα. 

 

Απόδειξη αυτής της αποτελεσματικότητας, είναι η στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα 

πεπραγμένα μας. 
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Οι πολίτες του Αμαρουσίου αποτίμησαν με θετικό πρόσημο τα πεπραγμένα μας, αξιολόγησαν 

θετικά το έργο, τις δράσεις     και τις πρωτοβουλίες, που ως Διοίκηση αναλάβαμε αυτά τα 8 χρόνια, 

κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, στην πιο δυσμενή για τη χώρα οικονομική και κοινωνική 

συγκυρία, στην καρδιά της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε μεταπολεμικά η Πατρίδα μας. 

 

Μας έδωσαν σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις ,  

τόσο το 2010, όσο και τον Μάιο που μας πέρασε, καθαρές κι αδιαμφισβήτητες νίκες. 

 

Νίκες από την πρώτη Κυριακή και με ποσοστό της τάξης του 58%, που είναι το μεγαλύτερο που 

έχει λάβει ποτέ στην πόλη μας συνδυασμός από την πρώτη Κυριακή. 

 

Και μάλιστα συνδυασμός και Δήμαρχος που διεκδικούσε για τρίτη συνεχόμενη θητεία την 

εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. 

 

Για αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους πολίτες του 

Αμαρουσίου, αλλά και τους συνεργάτες μου που η συμβολή τους ήταν καθοριστική στα όσα 

πετύχαμε. 

 

Είναι σημαντικό να επισημάνω το γεγονός πως όταν στους περισσότερους γειτονικούς με το 

Μαρούσι Δήμους οι πολίτες με την ψήφο τους επέλεξαν αλλαγή προσώπων και πολιτικών, εδώ οι 

ψηφοφόροι επέλεξαν σιγουριά, ασφάλεια , σταθερότητα. 

 

Έκριναν ότι το έργο που κάναμε αλλά και το πρόγραμμα που τους παρουσιάσαμε για το μέλλον του 

προαστίου μας, αποτελούν την καλύτερη λύση. 

 

Την πιο αξιόπιστη πρόταση. 

 

Επέλεξαν για τρίτη συνεχή θητεία το Δήμαρχο και την ομάδα των συνεργατών που μπορεί να 

εγγυηθεί ότι και τα επόμενα χρόνια η πόλη μας θα πάει μπροστά. 

 

Επέλεξαν δημιουργία, έργο, ομαλότητα και σταθερότητα.  

 

Επέλεξαν την παράταξη της ενότητας, που βάζει πάνω από όλα το συμφέρον της πόλης. 

 

Δεν ρίσκαραν με επιλογές που μπορεί να οδηγούσαν στο να χαθούν όσα με κόπο δημιουργήσαμε 

όλοι μαζί τα προηγούμενα χρόνια. 
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Στάθηκαν αποφασιστικά απέναντι σε εκείνους που επιχείρησαν να διχάσουν την τοπική κοινωνία 

και να δώσουν χαρακτήρα κομματικής αντιπαράθεσης στις αυτοδιοικητικές εκλογές. 

 

Ευχαριστώντας λοιπόν για μια ακόμη φορά όσους μας εμπιστεύθηκαν, θέλω να σας δώσω την 

υπόσχεση ότι ως Δήμαρχος θα προσπαθήσω και τα επόμενα πέντε χρόνια, να είμαι χρήσιμος στην 

πόλη και τους συμπολίτες μου. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Στο νέο δημιουργικό ξεκίνημα της δημαρχιακής μας θητείας θα στηριχθούμε στις ισχυρές βάσεις 

όσων έγιναν στο παρελθόν, αλλά και στις αρχές και αξίες που διαχρονικά υπηρετούμε. 

 

Όπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και στο μέλλον τα στοιχεία που θα διακρίνουν την πολιτική μας 

θα είναι 

 ο σοβαρός σχεδιασμός,  

 η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών μας,  

 η έμφαση στην ανάληψη κοινωνικών δράσεων και πολιτικών που σκοπό έχουν την ανακούφιση 

και στήριξη αυτών που μας χρειάζονται, 

 η μεθοδικότητα, η έμφαση στην αποτελεσματικότητα,  

 η δημιουργική σύνθεση ιδεών,  

 η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. 

 

Παράλληλα, η επόμενη πενταετία θα είναι περίοδος εξωστρέφειας για την πόλη και το Δήμο μας. 

 

Θα επιδιώξουμε το Μαρούσι να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο και δυνατότητα παρέμβασης στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων. 

Να πρωταγωνιστήσει στα κεντρικά θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, επιδιώκοντας την 

αναβάθμιση του θεσμού, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

 

 

Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ισότιμης συνεργασίας με τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, ώστε 

μέσα από τις συνεργασίες αυτές, να προωθήσουμε έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες που θα μας 

ωφελήσουν όλους. 
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Θα διεκδικήσουμε την κατοχύρωση νέων ρόλων  κι αρμοδιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής 

πολιτικής, ώστε να καταστήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικές τις κοινωνικές δράσεις, 

που ήδη αναπτύσσουμε όλα αυτά τα χρόνια, για τις οποίες ιδιαίτερα στο Μαρούσι είμαστε 

περήφανοι γιατί σε αυτόν τον τομέα είμαστε πρωτοπόροι. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Με μεγάλη συναίσθηση της ευθύνης που έχω απέναντι στους χιλιάδες ανθρώπους που μας 

εμπιστεύθηκαν, αυτό που έχω να υποσχεθώ είναι ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις. 

 

Δεν θα σας δώσω υποσχέσεις που δεν μπορώ να υλοποιήσω. 

 

Δεν το έκανα ποτέ ως σήμερα. 

 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

Λίγα λόγια και πολύ δουλειά. 

Μαγικές λύσεις και μυστικές συνταγές δεν υπάρχουν.  

Οι στόχοι κατακτώνται μόνο με δουλειά, με συνεννόηση και συνεργασία.  

 

Εμείς από την πλευρά μας ως Διοίκηση είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όλες τις υγιείς 

δυνάμεις,  τόσο εντός των ορίων της πόλης μας όσο κι έξω από αυτά, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις 

και παρωπίδες, με στόχο το κοινό καλό. 

Επενδύουμε στην ενότητα και τη συνεργασία. 

Σε ισχυρές πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες που στηρίζονται σε κοινές αρχές και αξίες και 

υπηρετούν το συμφέρον της κοινωνίας. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 


