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Οµιλία Προέδρου Κ.Ε.∆.Ε.  

και ∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γ. Πατούλη  

στην εκδήλωση του Ο.Α.Κ.Α. 15/6/2017 

 

 

Φίλες και φίλοι  

Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω  

για τη σηµερινή δυναµική ̟αρουσία σας, 

στην καλλιτεχνική εκδήλωση  

̟ου διοργανώνει ο ∆ήµος Αµαρουσίου. 

Ο τό̟ος , 

αλλά και οι ̟ρωταγωνιστές ̟ου ε̟ιλέξαµε,  

για να διοργανώσουµε τη µουσική µας ̟αράσταση ,  

η ̟αρουσία 300 µικρών ̟αιδιών , 

µε την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Γιώργου 
Χατζηνάσιου,  

αλλά και η Στοά Καλατράβα, 

έχουν έναν ̟ολύ ισχυρό και ιδιαίτερο συµβολισµό. 
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Καταρχήν, 

οι ̟ρωταγωνιστές αυτής της µουσικής ̟αράστασης  

είναι ̟αιδιά. 

Τα ̟αιδιά µας.  

Η ελ̟ίδα του τό̟ου µας. 

Είναι το µέλλον της Πατρίδας µας. 

 

Γιατί το µέλλον  

δεν είναι µόνο αυτό  

̟ου καλούµαστε εµείς  

να συµβάλουµε στο να διαµορφωθεί.  

 

Το µέλλον είναι τα ̟αιδιά µας.  

Αυτά είναι  

και σε αυτά ανήκει. 

 

Όµως εξίσου ισχυρό συµβολισµό  

έχει και ο χώρος ̟ου µας φιλοξενεί. 

Είναι ένας χώρος ̟ου ̟ροσφέρεται για 
ανα̟ολήσεις υ̟ερηφάνειας,  
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αλλά και ανα̟ολήσεις µελαγχολίας ταυτόχρονα. 

 

Σε αυτόν εδώ το χώρο,  

̟ριν α̟ό 13 χρόνια, ̟αρά δύο µήνες,  

στις 13 Αυγούστου του 2004,  

στην καρδιά του ̟ροαστίου µας, 

ξεκίνησε η διοργάνωση των Ολυµ̟ιακών Αγώνων 
της Αθήνας. 

 

Στο Μαρούσι,  

στο Ολυµ̟ιακό Στάδιο Σ̟ύρος Λούης,  

στο στάδιο ̟ου έχει ̟άρει το όνοµα του, 

α̟ό τον Μαρουσιώτη Ολυµ̟ιονίκη του 
Μαραθωνίου  

των ̟ρώτων σύγχρονων Ολυµ̟ιακών Αγώνων του 
1896,  

γράφηκαν σελίδες θριάµβου για την Πατρίδα µας. 

 

Η ̟ολυ̟λοκότερη αθλητική διοργάνωση του 
̟λανήτη µας,  
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υ̟ήρξε ο µεγαλύτερος ελληνικός θρίαµβος  όλων 
των ε̟οχών,  

σε αυτό το ε̟ί̟εδο.  

Η Ελλάδα εκείνη την ιστορική µέρα, 

έστειλε ̟αντού,  

σε όλη την υφήλιο ,  

ένα ξεκάθαρο µήνυµα :  

οι Έλληνες µ̟ορούν τα ̟άντα…  

Όταν είναι ενωµένοι κι έχουν ηγεσία ,  

θαυµατουργούν. 

Τις ηµέρες εκείνες έγινε η µεγάλη εθνική 
υ̟έρβαση. 

 

Αλλά α̟ό την ε̟οµένη της λήξης των αγώνων,   

το κερδισµένο στοίχηµα της εθνικής υ̟έρβασης, 

µετατρά̟ηκε σε χαµένο στοίχηµα  

της εθνικής υ̟οχώρησης. 

 

Υ̟οχωρήσαµε, 
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γιατί α̟οδειχθήκαµε ανίκανοι να αξιο̟οιήσουµε, 

όσα µε κό̟ο ̟ετύχαµε. 

 

Α̟οδειχθήκαµε κατώτεροι των ̟εριστάσεων. 

 

Κερδίσαµε τον ̟ρώτο λαχνό στο λαχείο  

και δεν ̟ήγαµε ̟οτέ στο ταµείο  

για να εισ̟ράξουµε τα κέρδη µας. 

 

Για µια ακόµη φορά η ενότητα των ελλήνων 
α̟οδείχθηκε εφήµερη. 

Πολεµήσαµε την ε̟ιτυχία µας. 

Η εθνική υ̟ερηφάνεια κι αυτο̟ε̟οίθηση,  

έδωσαν τη  θέση τους στη µιζέρια και  τη 
ζηλοφθονία. 

Οι ε̟ενδύσεις στη δηµιουργία υ̟οδοµών για τη 
διεξαγωγή των Ολυµ̟ιακών Αγώνων,  

αλλά και οι καταλυτικές ε̟ιδράσεις ̟ου είχαν  

οι Αγώνες στον εισερχόµενο τουρισµό  

και στην αύξηση της ̟αραγωγικότητας,  
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µετά τη λήξη τους,  

οι ο̟οίες ε̟ηρέασαν θετικά την οικονοµική 
δραστηριότητα  

και την α̟ασχόληση στην Ελλάδα,  

δεν είχαν συνέχεια.   

Η  θετική  ε̟ίδραση ανακό̟ηκε α̟ό την  
µεταολυµ̟ιακή εγκατάλειψη.  

Την ο̟οία σήµερα βιώνουµε κι εµείς στο Μαρούσι. 

Γιατί έχουµε κατ’ ε̟ανάληψη ως ∆ήµος ε̟ισηµάνει,  

ότι δεν είµαστε ικανο̟οιηµένοι α̟ό το µοντέλο 
µεταολυµ̟ιακής αξιο̟οίησης  

αυτής της σηµαντικής κληρονοµιάς. 

Γιατί εµείς ως ∆ήµος Αµαρουσίου ̟ιστεύουµε  

ότι η µεγάλη ευκαιρία ̟ου χάσαµε ως χώρα το 
2004  

θα µ̟ορούσε να είναι το αντίδοτο για την κρίση 
̟ου βιώνουµε τα τελευταία οκτώ χρόνια,  

̟ροτού καν η κρίση αυτή κάνει την εµφάνισή της. 

Η ελληνική οικονοµία θα είχε α̟οκτήσει ̟ολλά 
αντισώµατα , 

αν συνέχιζε  την κεκτηµένη ̟ορεία του 2004.  
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Και το σηµαντικότερο,  

η ελληνική κοινωνία θα ήταν ̟ερισσότερο ώριµη 
και συνειδητο̟οιηµένη να διαχειριστεί την κρίση,  

χωρίς να ̟έσει θύµα µαθητευόµενων µάγων κι 
ε̟ίδοξων σωτήρων  

̟ου δηµιούργησαν ακόµη µεγαλύτερα αδιέξοδα. 

 

Φίλες και φίλοι 

Σε µια µέρα γιορτής σαν τη σηµερινή,  

το µήνυµα ̟ου θα ̟ρέ̟ει να στείλουµε,  

θα ̟ρέ̟ει να είναι µήνυµα αισιοδοξίας. 

Κι αυτό ακριβώς το µήνυµα στέλνουµε σήµερα ως 
∆ήµος Αµαρουσίου. 

 
 
Φίλες και φίλοι. 
 
Σε λίγη ώρα,  
 
300 ̟αιδιά ε̟ί σκηνής,  
 
θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα µοναδικό 
µουσικό υ̟ερθέαµα ,  
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µε την καθοδήγηση του Γιώργου Χατζηνάσιου,   
 

σηµατοδοτώντας τη συγκροτηµένη ̟ροσ̟άθεια ̟ου 
ξεκινούµε,  
 
για να αναδείξουµε το Μαρούσι  
 
ως Παγκόσµιο Προορισµό Τουρισµού Υγείας,  
 
Άθλησης και Ε̟ιχειρηµατικότητας.  

 
Α̟ό σήµερα το Μαρούσι ̟ερνά µ̟ροστά. 
 
Με όραµα και σχέδιο , µε ε̟ιµονή και έµ̟νευση ,  
 
̟άµε κόντρα στη µιζέρια και την α̟αισιοδοξία της 
ε̟οχής. 
 
Αναδεικνύουµε την αυτο̟ε̟οίθηση και την 
α̟οφασιστικότητα µας  
 
να αναλάβουµε ̟ρωτοβουλίες  
 
̟ου αναδεικνύουν κι αξιο̟οιούν  
 
τα συγκριτικά ̟λεονεκτήµατα της ̟όλης του 
Αµαρουσίου.  

 
Μιας ̟όλης ̟ου ̟έραν του ̟ροαστιακού της 
χαρακτήρα,  
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α̟οτελεί ό̟ως όλοι γνωρίζουµε ήδη,  
 
ε̟ιχειρηµατικό οικονοµικό µητρο̟ολιτικό κέντρο 
των βορείων ̟ροαστίων. 

 
 
Βάζουµε στόχους . 
 
 
Αξιο̟οιούµε τη δυναµική των ̟ερισσότερων α̟ό 
3.500 ε̟ιχειρήσεων  
 
̟ου λειτουργούν στα όρια του ∆ήµου µας. 
 
Φιλοδοξούµε  να υ̟ερδι̟λασιάσουµε, 
 
α̟ό 15 σε 30 εκατοµµύρια, 
 
τον αριθµό των ε̟ισκε̟τών – ̟ελατών  
 
̟ού ε̟ισκέ̟τονται σε ετήσια βάση  
 
τα µεγάλα εµ̟ορικά κέντρα  
 
αλλά και τις µικρές και µεσαίες ε̟ιχειρήσεις 
 
 του ιστορικού εµ̟ορικού µας κέντρου. 
 
 
Ως ∆ήµος ενισχύουµε τις υ̟οδοµές της ̟όλης,  
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για να µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στο νέο ρόλο της. 
 
Θέτουµε ως ̟ροτεραιότητα,  
 
να αξιο̟οιήσουµε τις ̟λέον σύγχρονες αθλητικές 
εγκαταστάσεις της χώρας ,  
 
οι ο̟οίες α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της 
ταυτότητας του Αµαρουσίου  
 
αλλά και σηµείο αναφοράς στη σύγχρονη αθλητική 
ιστορία του τό̟ου µας. 

 
Και φυσικά, να αξιο̟οιήσουµε ̟ρος όφελος της 
το̟ικής ανά̟τυξης και της δηµιουργίας νέων και 
καλο̟ληρωµένων θέσεων α̟ασχόλησης,  
 
το γεγονός ότι στην ̟όλη του Αµαρουσίου 
λειτουργούν οι ̟λέον σύγχρονες ιδιωτικές µονάδες 
υγείας,  
 
στελεχωµένες α̟ό τους ̟ιο ικανούς ε̟ιστήµονες  
̟ου διαθέτει σήµερα η χώρα µας. 
 
Η µεγάλη δύναµη της ̟όλης µας, είναι οι άνθρω̟οί 
µας. 
 
Στο σχέδιο µας για να µετατρέψουµε το Μαρούσι  
 
σε Παγκόσµιο ̟όλο του Τουρισµού Υγείας, της 
Άθλησης και της ε̟ιχειρηµατικότητας,  
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οι άνθρω̟οι µας θα έχουν τον ̟ρώτο ρόλο.  
 

 
Πιστεύουµε στο Μαρούσι . 
 
Είµαστε βέβαιοι ότι µ̟ορεί να γίνει ̟όλη  
̟ου θα µ̟ορεί να δίνει κίνητρα να 
δραστηριο̟οιούνται ε̟ιχειρήσεις στα όρια του. 
 
Θα ̟ροσφέρει ευκαιρίες ανά̟τυξης. 
 
Θα δηµιουργεί θέσεις εργασίας και θα µ̟ορεί να 
̟ροσελκύει ε̟ισκέ̟τες α̟ό όλο τον κόσµο,  
12 µήνες το χρόνο.  

 
Αυτό είναι το δικό µας σχέδιο . 
 
Αυτή είναι δική µας ανα̟τυξιακή ̟ροσέγγιση ,  
η δική µας ̟ρόταση εξωστρέφειας και 
αυτο̟ε̟οίθησης. 

 
∆εν καθόµαστε µε σταυρωµένα τα χέρια.  
 
∆εν τα ̟εριµένουµε όλα α̟ό το Κεντρικό Κράτος,  
 
το ο̟οίο άλλωστε δεν µ̟ορεί να βοηθήσει ούτε τον 
ίδιο του τον εαυτό. 
 
Ενεργο̟οιούµαστε ως ∆ήµος. 
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Ε̟ενδύουµε στις υγιείς δυνάµεις της ιδιωτικής 
̟ρωτοβουλίας. 
 
Αξιο̟οιούµε τη διεθνή εµ̟ειρία.  

 
Προωθούµε συνέργειες και συνεργασίες στους 
τοµείς ενδιαφέροντός µας ,  
 
φιλοδοξούµε να δώσουµε ε̟αγγελµατική διέξοδο 
στη νέα γενιά της ̟όλης µας  
 
και όχι µόνον. 
 

 
Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε νέα 
εισοδήµατα ,  
 
να κρατήσουµε στη χώρα τη νεολαία µας.  
 
Θέλουµε να σταµατήσει η µετανάστευση των 
καλύτερων µυαλών της ̟ατρίδας µας. 
 
Αλλά αυτό θα γίνει, 
µόνον αν δηµιουργήσουµε νέες δουλειές.  
 
Αν υ̟άρχει σοβαρότητα, σχέδιο κι ε̟ενδύσεις. 

 
∆ηµιουργούµε στο άµεσο µέλλον το κατάλληλο 
̟εριβάλλον για να δηµιουργηθούν ε̟ιχειρηµατικές 
συµµαχίες ̟άνω στους τρεις αυτούς άξονες.  
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Ιατρικός Τουρισµός. Αθλητισµός και 
Ε̟ιχειρηµατικότητα. 

 
Α̟ό το Σε̟τέµβριο θα µ̟ορέσουµε να κάνουµε 
̟ερισσότερες ανακοινώσεις για το σχεδιασµό µας. 

 
Είναι µάλιστα για µας ευτυχής συγκυρία ότι το 
σηµερινό νέο ξεκίνηµα της ̟όλης µας συµ̟ί̟τει µε 
την έναρξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
ΟΥΝΕΣΚΟ Βορείων Προαστείων. 
 
Ενός Οµίλου ̟ου διακρίνεται για την ̟ροσφορά 
του στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στους 
συνανθρώ̟ους µας ̟ου έχουν ανάγκη α̟ό στήριξη 
και φροντίδα. 
 
Φίλες και φίλοι,  
 
κλείνοντας , θα ήθελα να ε̟ισηµάνω ότι  
η ̟αρουσία όλων εσάς σήµερα εδώ, 
α̟οτελεί για µας ,  
για µένα ως ∆ήµαρχο Αµαρουσίου  
αλλά και για τους συµ̟ολίτες µου,  
ένα ηχηρό µήνυµα στήριξης  
σε µια ̟ροσ̟άθεια  
̟ου αναδεικνύει το ̟ρόσω̟ο της Ελλάδας τα 
ης αισιοδοξίας και της αυτο̟ε̟οίθησης.  

 
Αναδεικνύει την ισχυρή βούληση  
του θεσµού της Αυτοδιοίκησης  
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̟ου έχει εµ̟ιστοσύνη στις δυνάµεις της  
κι ε̟ενδύει  σε τοµείς της οικονοµίας,  
̟ου µ̟ορούν να οδηγήσουν στην ανα̟τυξιακή 
αναγέννηση της χώρας µας.  
 
Σας ευχαριστώ. 
 
 


