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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 04-02-2016 

                                                                                                                                                                                                                             
               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
 

Ο αντιδήμαρχος Μυκόνου Μιλτιάδης Ατζαμόγλου και ο αντιπρόεδρος της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΔΕΠΠΑΜ Βαγγέλης Πελέκης, 

εκπροσώπησαν το Δήμο Μυκόνου στην 1η Ενημερωτική Συνάντηση για την ένταξη 

της Μυκόνου στο «Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων της UNESCO». Η σύσκεψη 

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Eξωτερικών την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, 

μετά από πρόσκληση που απηύθυνε στους ενδιαφερόμενους δήμους, η Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για της Unesco κυρία Αικατερίνη Τζιτζικώστα. Η 

Πρόεδρος χαιρέτισε τη συμμετοχή της Μυκόνου, δηλώνοντας πως η Μύκονος 

μπορεί να αποτελέσει πρωτοπόρο παράδειγμα πρωτοβουλιών, ώστε να 

παραδειγματιστούν και οι άλλοι δήμοι. 

 

Οι διαδικασίες ένταξης στο δίκτυο είχαν ξεκινήσει με πρωτοβουλία του 

Δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κουκά αφού ενημερώθηκε για τις δράσεις του 

Διεθνή Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 

Στο «Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων της UNESCO» που δημιουργήθηκε μόλις 

το 2012, συμμετέχουν περισσότερες από 1000 πόλεις, οι οποίες λειτουργούν σε 

μόνιμη διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως τόνισε ο εισηγητής 

Δημήτρης Δεληγιάννης (αντιδήμαρχος Λάρισας), οι πόλεις αυτές είναι οχήματα με 

σκοπούς όπως: 

 η παγκόσμια ειρήνη και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των 

πόλεων 

 η αποτελεσματική συμπλήρωση κενών των εξουσιών 
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 η επίλυση προβλημάτων γραφειοκρατίας για επίτευξη στόχων 

 η άσκηση κοινωνικής πολιτικής 

 το άνοιγμα προς την κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης και 

υιοθέτηση της κουλτούρας της δια βίου μάθησης 

 η στήριξη και προβολή των τοπικών πολιτισμών (αρχαίο, 

παραδοσιακό, σύγχρονο, τέχνες, τεχνολογικές κατακτήσεις, γαστρονομία 

κ.ά.) 

 η προβολή κάθε πόλης παγκοσμίως με τους τρόπους που 

επιλέγει η ίδια  

 η δημιουργία κέντρων κοινωνικής πρόληψης και εκπαίδευσης 

τεχνιτών επαγγελματιών 

 η αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος ή προβλημάτων 

που προκύπτουν από κάθε κοινωνική ή οικονομική κρίση με διαδικασία 

έκφρασης και συμμετοχής όλων των δημοτικών φορέων 

 η προώθηση πολιτικών επιλογών προστασίας του 

περιβάλλοντος καθώς και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

Τα οφέλη από τη συμμετοχή της Μυκόνου στο δίκτυο αυτό όπως σημείωσε 

ο αντιδήμαρχος Μ. Ατζαμόγλου είναι πολλαπλά αφού: «μέσα από το «Παγκόσμιο 

Δίκτυο Πόλεων της UNESCO» εντασσόμαστε στα προγράμματα του Διεθνούς 

Οργανισμού για τη στήριξη της πολιτιστικής ταυτότητας, πραγματοποιούμε 

αδελφοποιήσεις με άλλες πόλεις για συγκεκριμένους σκοπούς κάθε φορά, 

αποκτούμε ή –στην περίπτωση της Μυκόνου- ενισχύουμε τη διεθνή 

αναγνωρισιμότητά μας επιτυγχάνοντας εισροή νέων τουριστικών ρευμάτων που 

εμείς επιλέγουμε, εξασφαλίζοντας οικονομική στήριξη από ευρωπαϊκά 

προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Creative Europe». Το δίκτυο αυτό των 

πόλεων ίσως είναι η καλύτερη, η οικονομικότερη, και ίσως μια αποτελεσματική 

λύση για συγκεκριμένους τουριστικούς στόχους. Θα πρωτοτυπήσουμε για άλλη μια 

φορά γιατί εμπιστευόμαστε το κριτήριο μας για στοχευμένη πλέον ανάπτυξη, 

τουριστική ή άλλη, παράλληλα με ανάπτυξη μιας κοινωνικής πολιτικής που θα 

ενδυναμώσει την τοπική μας ταυτότητα». 

 

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


