
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

 

«ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ CORIGLIANO D’OTRANTO ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

TULCEA ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ» 

 

26-09-2008, ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στο ∆ήµο Ιλίου αγαπητούς συναδέλφους, 

ακούραστους εργάτες που προσπαθούν για την ειρηνική συνύπαρξη, τη 

συνεργασία και την ευηµερία των πολιτών της Ευρώπης. 

Υπογράφουµε σήµερα το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάµεσα στους 

κατοίκους και τις πόλεις µας έχοντας τη θέληση να έλθουµε πιο κοντά και να 

αναδείξουµε τον αναντικατάστατο ρόλο των τοπικών κοινωνιών στη 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης και της ανθρώπινης δραστηριότητας µε 

κοινές πρωτοβουλίες σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. 

Το καθήκον µας αυτό γίνεται πιο επιτακτικό επειδή όλοι γνωρίζουµε καλά ότι η 

ανάπτυξη των πόλεων µας και η σύσφιξη των σχέσεων των πολιτών δεν 

µπορεί παρά να είναι υπόθεση ενός δικού µας τοπικού προγράµµατος και 

µόνο δικού µας. 

Γνωρίζουµε όµως ταυτόχρονα ότι αυτός ο φιλόδοξος στόχος έχει να 

αντιµετωπίσει πολύµορφες δυσκολίες, εσωτερικές αντιθέσεις, ανισότητες, 

πολιτισµικές διαφορές και διαφορετική ιεράρχηση προτεραιοτήτων. 

Η εµπειρία όµως δείχνει ότι ο θεσµός των αδελφοποιήσεων ρίχνει σύνορα, 

φράγµατα και εµπόδια υπακούοντας σ’ ένα µόνο περιορισµό: την πολιτιστική 

συνύπαρξη και τη συγκατοίκηση διαφορετικών λαών.      

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, δεν έχει σκοπό να ασκεί εξωτερική 

πολιτική, γιατί αυτό είναι αρµοδιότητα των κυβερνήσεων. Μπορεί όµως να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη πολύπλευρων συνεργασιών και στη δηµιουργία 

κατάλληλου κλίµατος που θα βοηθά στη συνεννόηση και µεταξύ των 

κυβερνήσεων.  



Το µονοπώλιο δράσης που διατηρούσε το παραδοσιακό εθνικό κράτος έχει 

προ πολλού καταργηθεί.  Όχι µόνο γιατί πολλές από τις αρµοδιότητες και τις 

εξουσίες τους ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση και υπερεθνικά κέντρα αλλά 

κυρίως γιατί η ίδια η ζωή απέδειξε ότι στη συνείδηση των πολιτών βιώνονται 

οι θεσµοί που προωθούν µε µεγαλύτερη αµεσότητα τα προβλήµατά του. 

Έτσι, σήµερα, οι Περιφέρειες και οι ΟΤΑ αποτελούν το σηµαντικότερο πλαίσιο 

για την άσκηση µιας σειράς πολιτικών, που συνδυάζουν άριστα την 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη, την οικονοµική ζωτικότητα και τη διασφάλιση της 

ποιότητας ζωής. 

Οι πολίτες αγκαλιάζουν τέτοιες πρωτοβουλίες γιατί τα ζητήµατα της ειρήνης 

και της συνεργασίας προωθούνται καλύτερα µέσα από την κινητοποίηση των 

τοπικών κοινωνιών. Μαζί µας έχουµε τη νέα γενιά µε την αγνότητα και το 

δυναµισµό που τη διακρίνει. 

Είναι όµως χρέος και της Πολιτείας όχι µόνο να αναγνωρίζει τη συµβολή των 

αδελφοποιηµένων ∆ήµων και Περιφερειών στην αναπτυξιακή υπόθεση αλλά 

και να ενθαρρύνει προκαταβολικά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους. 

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους παριστάµενους ότι θα εργαστούµε µε 

συνέπεια και συνέχεια για το καλό των πόλεών µας, για το καλό των πολιτών, 

έτσι ώστε το όραµα της «Ευρώπης των λαών» να µην είναι µόνο σύνθηµα 

αλλά να γίνει και πράξη. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σ’ αυτή την 

προσπάθεια. Τους συναδέλφους µου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που ενέκριναν 

τις αδελφοποιήσεις. Τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές του 1ου Γυµνασίου 

και του Μουσικού Σχολείου, οι οποίοι µε τις επισκέψεις τους στο Κοριλιάνο Ντ’ 

Οτράντο και στην Τούλτσεα έδωσαν το δικό τους χρώµα και στήριξαν την ιδέα 

των αδελφοποιήσεων. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους µου ∆ηµάρχους: 

Hasan Saleh, ∆ήµαρχο Ιεριχούς 

Dr. Constantin Hogea, ∆ήµαρχο Tulcea 

κα Ada Fiore, ∆ήµαρχο Corigliano d’ Otranto      



Σας καλωσορίζω και πάλι στο φιλόξενο Ίλιον και είµαι βέβαιος ότι µε τις δικές 

µας επισκέψεις στις πόλεις σας θα δυναµώσουν ακόµη περισσότερο οι δεσµοί 

ανάµεσα στους λαούς µας. 

  
 
 


