
 

 

 

ΜΕΓΑΡΑ, 29 Οκτωβρίου  2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Άρχιςε η διαδικαςία αδελφοποίηςησ του Δήμου Μεγαρζων  
με το Δήμο άμου, με την ομόφωνη ψήφιςη “πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ” 

 
τθν αφετθρία οι διαδικαςίεσ για τθν αδελφοποίθςθ των Διμων Μεγαρζων 

και άμου με αφορμι το “Ευπαλίνειο όρυγμα”. 
O Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ ςυνοδευόμενοσ από τθν 

ςφηυγό του Κατερίνα, τθν Αντιδιμαρχο Παιδείασ, Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν , 
Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ Κα Λζνα Ρήγα, τον πρϊθν Αντιδιμαρχο και Πρόεδρο 
Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Γιϊργο Μιχάλαρο και τον πρϊθν Αντιδιμαρχο Νζασ 
Περάμου κ. Γιάννη Δήμα μετά των ςυηφγων τουσ, πραγματοποίθςαν τριιμερθ 
επίςκεψθ ςτο νθςί τθσ  άμου, από τισ 5 μζχρι τισ 7 Οκτωβρίου, όπου είχαν επαφζσ 
και ςυηθτιςεισ με τον Διμαρχο κ. Μιχάλθ Αγγελόπουλο και ςυνεργάτεσ του ςτο 
δθμαρχιακό κατάςτθμα, με ςκοπό τθν αδελφοποίθςθ των δφο Διμων. 

Οι  δαπάνεσ του ταξιδίου βάρυναν τουσ ίδιουσ και ο Διμοσ Μεγαρζων δεν 
πλιρωςε οφτε ζνα ευρϊ. 

Η αδελφοποίθςθ ωσ γνωςτόν είναι θ προςζγγιςθ δφο κοινοτιτων ςτθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ δφο ιςτορικϊν Διμων, που επιδιϊκουν με αυτόν τον τρόπο 
να λειτουργιςουν με προοπτικι  να αντιμετωπίηουν από κοινοφ τα προβλιματά 
τουσ και να αναπτφςςουν μεταξφ τουσ ολοζνα ςτενότερουσ δεςμοφσ φιλίασ και 
ςυνεργαςίασ με κοινζσ δράςεισ.  

Τπάρχουν πολλά παραδείγματα ορκισ πρακτικισ ςτθν αδελφοποίθςθ, που 
καλφπτουν ζνα ευρφτατο φάςμα κεμάτων ςτθν Σζχνθ και ςτον Πολιτιςμό, ςχζςεισ 
νεολαίασ, ςυμμετοχι ςτα κοινά, ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, ςτθν τοπικι οικονομικι 
ανάπτυξθ, ςτθν κοινωνικι ςυμμετοχι, ςτθν αλλθλεγγφθ και ςε πολλοφσ άλλουσ 
τομείσ. 

Μία επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία αδελφοποίθςθσ μπορεί να προςφζρει πολλά 
οφζλθ ςτουσ διμουσ ενϊνοντασ τουσ ανκρϊπουσ, αποτελεί μία ευκαιρία για τθν 
από κοινοφ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, ανταλλαγι απόψεων και κατανόθςθ 
διαφορετικϊν αντιλιψεων που αφοροφν το οποιοδιποτε κζμα για το οποίο 
υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφζρον ι ανθςυχία. 

Μπορεί να βοθκιςει τουσ νζουσ να ςυνεργαςτοφν, να κατανοιςουν 
καλφτερα τθν αξία και τθ ςθμαςία  αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ ςιμερα αλλά και ποφ 
μπορεί να οδθγιςει ςτο μζλλον. 



Η αδελφοποίθςθ προχποκζτει τθν δζςμευςθ των τοπικϊν αρχϊν αλλά και 
των πολιτϊν. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίσ τθν ενεργι ςυμμετοχι και τισ 
πρωτοβουλίεσ των πολιτϊν. 

Αυτι θ διττι φφςθ απαιτεί ςυχνά τθ κζςπιςθ  μιασ Επιτροπισ 
Αδελφοποίθςθσ, ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν όχι μόνο οι τοπικοί αξιωματοφχοι 
αλλά και απλοί πολίτεσ. Κι αυτό διότι οι αδελφοποιιςεισ δεν αφοροφν μόνον τουσ 
ζχοντεσ τθν εξουςία αλλά και ςτθρίηονται ςτουσ ενεργοφσ πολίτεσ, δθλαδι ςτον 
εκελοντιςμό και ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε ςυνεργαςία με τισ κρατικζσ και 
τοπικζσ αρχζσ, με πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και ενϊςεισ. Αποτελοφν επομζνωσ 
ευκαιρία για  ερζκιςμα και κίνθτρο για ενεργι ςυμμετοχι και εποικοδομθτικι 
ςυνεργαςία. 

Ενκαρρφνουν ανταλλαγζσ εμπειριϊν ςε μια ςειρά κεμάτων κοινοφ 
ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι θ προφφλαξθ του περιβάλλοντοσ, θ προϊκθςθ ςχεδίων 
πόλεων, θ καταπολζμθςθ των ναρκωτικϊν, θ αμοιβαία καλλιζργεια των 
πολιτιςτικϊν ςχζςεων, του ακλθτιςμοφ και των καλϊν τεχνϊν, οι επιχειρθματικζσ 
ςυνεργαςίεσ οι επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, που ςυμβάλουν ςτθν 
επίγνωςθ των πλεονεκτθμάτων τθσ εφρεςθσ ςυγκεκριμζνων λφςεων τοπικϊν 
αυτοδιοικιςεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ. 

ε κάκε περίπτωςθ οι αδελφοποιιςεισ παρζχουν μοναδικι ευκαιρία να 
γνωρίςει κάποιοσ τον τρόπο ηωισ των κατοίκων άλλων πόλεων και διμων και να 
αναπτφξει φιλικζσ ςχζςεισ που προωκοφν τισ ιδζεσ τθσ ειρινθσ, τθσ αγάπθσ, τθσ 
ςυναδζλφωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ ςτθν εκδιλωςθ που ζγινε 
ςτθ άμο διλωςε: 

« Με τθ ςθμερινι εκδιλωςθ ξεκίνθςε ςιμερα ουςιαςτικά θ διαδικαςία 
αδελφοποίθςθσ του Διμου Μεγαρζων με τον Διμο άμου, που ζχει ωσ ςθμείο 
αναφοράσ το “Ευπαλίνειο όρυγμα” ζργο του ςυμπατριϊτθ μασ και μεγάλου 
μθχανικοφ ΕΤΠΑΛΙΝΟΤ, το οποίο και περπατιςαμε, με ςτόχο κυρίωσ να 
διεκδικιςουμε από κοινοφ προγράμματα ανάπτυξθσ.» 

Σθν Σρίτθ 16 Οκτωβρίου 2018 το Δθμοτικό υμβοφλιο με τθν υπ’ αρικμ. 
284/2018 απόφαςθ ομόφωνα ενζκρινε ςχετικό Πρωτόκολλο υνεργαςίασ 
ορίηοντασ τθν αρμόδια για πολιτιςτικά του Διμου Κα Ελζνθ Ριγα ωσ εκπρόςωπο για 
τον ςυντονιςμό τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Διμου Μεγαρζων και του Διμου 
άμου για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ωσ άνω πρωτοκόλλου. 
.  

 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  

& Δημοςίων χζςεων 
 



 

 

 



 


