Συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου στην Αμφικτυονία Αρχαίων Πόλεων

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης,
υπογράφηκε η Πράξη Ίδρυσης του φορέα «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών
Πόλεων», παρόντος του υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή. Πρόκειται
για Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με το οποίο πολλοί Δήμοι θα συμβαδίσουν στην
πορεία διαμόρφωσης ενός πλαισίου πολυεπίπεδης πολιτιστικής συνεργασίας.

Ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, κατά τον σύντομο χαιρετισμό του
υπογράμμισε ότι «Το παρελθόν μας εκπλήσσει με την επικαιρότητά του και σήμερα
η έννοια της Αμφικτυονίας είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ» ενώ αναφέρθηκε στη
σημασία

της

συνύπαρξης

των

εννοιών,

«Πόλις-Πολιτεία-Πολίτης-Πολιτική-

Πολιτισμός».

Παρόντες, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Ουνέσκο κυρία
Αικατερίνη Τζιτζικώστα, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα κ. Τζόου Σιαολί, ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης
κ. Δημήτρης Παντερμαλής, καθώς και Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από διάφορα
μέρη της Ελλάδας. Μέλη της Αμφικτυονίας είναι Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, η
UNESCO, και φορείς, ενώ την «αιγίδα» του θεσμού έχουν το υπουργείο
Εσωτερικών, η Ένωση Περιφερειών και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

O Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς και η πρόεδρος της Τουριστικής
Επιτροπής Τόνια Ανδρόνικου παραβρέθηκαν στην Τελετή Υπογραφής, την οποία
διοργάνωσε ο Δήμαρχος Μαραθώνα κ. Ηλίας Ψινάκης.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση δήλωσε προς
όλους τους παρευρισκομένους πως: «Υπογράψαμε σήμερα την ιδρυτική πράξη της
Αμφικτυονίας προσβλέποντας σε μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας και στήριξης,
στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος μας για εξωστρέφεια και πολιτισμική προβολή
της Μυκόνου και της Δήλου. Σαν Δήμος Μυκόνου συντασσόμεθα με την προώθηση
και βέλτιστη οργάνωση του ελληνικού πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη

των μνημείων μας αλλά και τη σωστή διαχείριση των πολιτιστικών θεμάτων, αφού
όλα αυτά είναι σκοπός αμιγής αυτής της σύγχρονης και επίκαιρης μορφής
Αμφικτυονίας. Κάθε συνένωση Δήμων και Πόλεων, είναι ένα κίνητρο για το
συλλογικό πνεύμα και τη συνεργασία που πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες. Ναι
λοιπόν σε αυτόν τον πολιτιστικό χώρο διάλογου, γιατί μια τέτοια κίνηση εκτός όσων
προανέφερα, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον πολιτισμό στον τουρισμό,
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για τη Μύκονο και για την Ελλάδα».

