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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΣΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ATLANTIC   

 

Συνάντηση στη Νέα Υόρκη με την κ. Νάνσυ Παπαϊωάννου, την πρώτη Ελληνοαμερικανίδα 
που έγινε πρόεδρος σε τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. 
Κωνσταντίνος Κουκάς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου. 

Συνάντηση εργασίας είχαν οι κ.κ. Κουκάς και Ατζαμόγλου με την Πρόεδρο της Atlantic Bank 
και Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νάνσυ Παπαϊωάννου, 
στα Γραφεία της Τράπεζας στη Νέα Υόρκη, με κύριο θέμα συζήτησης την τουριστική 
ανάπτυξη της Μυκόνου, ιδιαίτερης πατρίδας της Ελληνοαμερικανίδας Τραπεζίτισσας. 

Στη συζήτηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
στον Τουρισμό, στο Επιχειρείν και γενικότερα στις Επενδύσεις, ενώ διαφάνηκε ότι η 
Μύκονος βρίσκεται διαχρονικά στο στόχαστρο και Αμερικανών ή Ελληνοαμερικανών 
επενδυτών. 

Σημειώνεται ότι σημαντική πλειοψηφία των πελατών της Atlantic Bank απαρτίζεται από 
Έλληνες της Ομογένειας. 

Οι κ.κ. Κουκάς και Ατζαμόγλου ζήτησαν από την κ. Παπαϊωάννου να διατηρήσουν στενή 
επαφή και μετά την αναχώρηση τους από τις ΗΠΑ, ώστε να υπάρχει διαρκής και αμφίδρομη 
ενημέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο την εδραίωση της θέσης 
που κατέχει το brand Μύκονος στην αμερικανική αγορά αλλά και την αξιολόγηση-
αξιοποίηση πιθανών επενδυτικών ευκαιριών. 

Η κ. Παπαϊωάννου πέραν των πολλών επαγγελματικών της υποχρεώσεων, ασχολείται 
ενεργά με την ελληνική ομογένεια, ενώ για φέτος κατέχει τη θέση της Προέδρου της 
Επιτροπής Παρέλασης για την Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Παπαϊωάννου - η οποία δηλώνει περήφανη Μυκονιάτισσα - 
διαθέτει σπίτι στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την οποία και επισκέπτεται κάθε χρόνο για τις 
θερινές της διακοπές. 

Πρόκειται για μια από τις πλέον σημαντικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που είχαν οι 
κ.κ. Κουκάς και Ατζαμόγλου στη Νέα Υόρκη, καθώς στο πρόσωπο της κ. Παπαϊωάννου 
βρήκαν ακόμα μια ισχυρή «πρέσβειρα» της Μυκόνου στις ΗΠΑ. 
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