
Χαιρετισμός  του  Δημάρχου  Λεμεσού  κ.  Νίκου
Νικολαΐδη,  στην  εκδήλωση  παρουσίασης  του
βιβλίου   του  Δρος  Μαρίνου  Κ.  Τιμοθέου  «Η
διαχρονική  εξέλιξη  του  θεσμού  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  στην  Κύπρο  από  την  αρχαιότητα
μέχρι σήμερα», στην αίθουσα Πάνος Σολομωνίδης
την Τρίτη 6 Μαρτίου, 2018.

Πανιερώτατε,
Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι,
Κύριε Αναπληρωτή Έπαρχε Λεμεσού,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί καθηγητές - εκπαιδευτικοί,
Κυρίες και Κύριοι.

Με  ιδιαίτερη  χαρά  χαιρετίζω  τη  σημερινή εκδήλωση
παρουσίασης  του  Βιβλίου   του  Δρος  Μαρίνου  Κ.
Τιμοθέου  «Η  Διαχρονική  εξέλιξη  του  Θεσμού  της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στην  Κύπρο  από  την
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα», 

Αποτελεί  ξεχωριστή  τιμή  για  τον  Δήμο  μας  και  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  και  για  μένα  προσωπικά,
που  μέλος  του  υπαλληλικού  προσωπικού  του  Δήμου
Λεμεσού  καταξιώνεται  μιας  τέτοιας  αναγνώρισης,  η
οποία  πιστεύω  καταδεικνύει  το  υψηλό  μορφωτικό
επίπεδο,  την  αφοσίωση και  το  ξεχωριστό  ενδιαφέρον
των Λειτουργών μας για τα θέματα της εργασίας τους.

Η  εξαιρετική  φιλομάθεια  για  έρευνα  που
χαρακτηρίζουν το Μαρίνο Τιμοθέου,  τον ώθησαν στο
να  εμβαθύνει  και  να  ενδιατρίψει  επιστημονικά  στο



θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς ποτέ να αφήσει
κατά  μέρος  και  στο  περιθώριο,  τις  εργασιακές  του
υποχρεώσεις στις οποίες υπήρξε πάντοτε απερίσπαστα
δοσμένος, συνεπής και άψογος.

Απέκτησε  στην  ηλικία  των  40  χρονών,  πτυχίο  στη
Δημόσια  Διοίκηση  από  το  Πάντειο  Πανεπιστήμιο
Αθηνών και παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα και τις
υποχρεώσεις που προϋποθέτουν τα καθήκοντα του ως
Ανώτερος  Γραμματειακός  Λειτουργός  στο  Δήμο
Λεμεσού,  συνέχισε  τις  σπουδές  του  και  απέκτησε
Μεταπτυχιακό  τίτλο  στη Διοίκηση  Επιχειρήσεων από
το  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου.  Στη  συνέχεια
εμπλουτίζοντας   την ερευνητική του εντρύφηση στα
θέματα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  υπέβαλε  με
επιτυχία  τη  διδακτορική  του  διατριβή  στον  ομώνυμο
τομέα,  της  οποίας  χαιρετίζουμε  απόψε  με  ιδιαίτερη
ικανοποίηση, την έκδοση.
 
Στο  βιβλίο  γίνεται  μια  ολοκληρωμένη  και
εμπεριστατωμένη  επισκόπηση  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  στην  Κύπρο  από  το  θεσμό  της
Μητριαρχίας  και  της  Πατριαρχίας  στην  αρχαιότητα
μέχρι τις μέρες μας. 

Η εξαντλητική και  τεκμηριωμένη ανάλυση του και  η
περιγραφή των δομών που καθορίζουν τη διοίκηση των
Δήμων  της  Κύπρου,  μέσω  του  περί  Δήμων  Νόμου,
καθιστούν  το  βιβλίο   του  Δρος  Μαρίνου  Τιμοθέου
πολύτιμο βοήθημα, εκ των ων ουκ άνευ, για τον κάθε
εμπλεκόμενο  με  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  ο  οποίος
θέλει  να  εγκύψει   με  επιμορφωτικό  ενδιαφέρον  στα
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σχετικά  με  την  καθημερινότητα  της  εργασίας  του
ζητήματα. 

Συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς  μου τον Μαρίνο
Τιμοθέου για το μεγάλο του αυτό επίτευγμα, το πρώτο
ουσιαστικά  ερευνητικό  πόνημα  σε  επίπεδο
διδακτορικού  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στην
Κύπρο.

Εύχομαι το βιβλίο του να είναι καλοτάξιδο και να τύχει
της αποδοχής και της κυκλοφορίας που του αξίζει.

Εύχομαι  επίσης  στο  Μαρίνο,  κάθε  επιτυχία  στα
μελλοντικά ερευνητικά του πλάνα και δημοσιεύσεις, τα
οποία είμαι σίγουρος ότι δεν τελειώνουν εδώ.
 
Σας ευχαριστώ.

ΜΤ
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