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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΗΜΑΝΕ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ 5ΧΛΜ ΤΟΥ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΩΤΙΕΣ, ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ

Μετά τις άκρως επιτυχημένες διοργανώσεις του Mykonos Run, των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων
και των Αγώνων Δρόμου "Δήλεια 2017", που έλαβαν χώρα στο νησί μας τους προηγούμενους μήνες, η
Μύκονος πρωταγωνίστησε και στους Αγώνες Δρόμου των 5 & 10 χιλιομέτρων του 35ου Αυθεντικού
Μαραθώνιου της Αθήνας.
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς έδωσε το σήμα της εκκίνησης του Αγώνα
Δρόμου των 5χλμ, ως ελάχιστη αναγνώριση της Δημοτικής Αρχής της Μυκόνου από τη μεγάλη αθλητική
οικογένεια μαραθώνιων αγώνων και αγώνων μεγάλων αποστάσεων, για τη ραγδαία αθλητική πρόοδο
που έχει σημειωθεί στη Μύκονο τα τελευταία 3 χρόνια, λόγω της σημαντικής επένδυσης της Δημοτικής
Αρχής τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο υλοποίησης σημαντικών αθλητικών
διοργανώσεων.
Η συμμετοχή του Α.Ο. Μυκόνου στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία, καθώς οι αθλητές του συλλόγου κατέκτησαν δυο χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο μετάλλιο,
ενώ σημείωσαν και ένα ρεκόρ αγώνων!
Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Καλλίας κατέκτησε την 1η θέση στον Αγώνα Δρόμου των 10χλμ
ανδρών καταγράφοντας ρεκόρ αγώνων, η Ελευθερία Πετρουλάκη την 1η θέση στον Αγώνα Δρόμου των
10χλμ γυναικών, ενώ ο Γιώργος Μίνο την 3η θέση στον Αγώνα Δρόμου των 5χλμ.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυκόνου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων:
"Η σημερινή μέρα είναι μια εντελώς ξεχωριστή μέρα για το αθλητικό σήμερα και αύριο της
Μυκόνου.

Το όραμά μας για μια "αθλητική Μύκονο" που θα πρωταγωνιστεί σε όλες τις μεγάλες εγχώριες
και διεθνείς διοργανώσεις, παίρνει σάρκα και οστά.
Είχαμε τη μεγάλη χαρά να παρακολουθήσουμε από κοντά τις επιτυχίες των χρυσών αθλητών
του Α.Ο. Μυκόνου, οι οποίοι θα αποτελέσουν και το πρότυπο για τη νέα γενιά αθλητών & αθλητριών
του νησιού μας.
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, τόσο στους αθλητές και τους προπονητές τους
για τις σημαντικές διακρίσεις τους, όσο και στη Διοίκηση του Α.Ο. Μυκόνου για το πολυδιάστατο έργο
τους.
Είμαστε υπερήφανοι για τη νέα γενιά δρομέων που εκπροσωπούν τη Μύκονο στις κορυφαίες
αθλητικές διοργανώσεις.
Εμείς επενδύουμε σταθερά στο τρίπτυχο Παιδεία-Αθλητισμός-Πολιτισμός, προβάλλοντας και
ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο της Μυκόνου!
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των φετινών Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων στη Μύκονο, οι οποίοι
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο νησί μας και για τους οποίους επενδύθηκε ένα σημαντικό
ποσό τόσο για τις υποδομές στο Δημοτικό Στάδιο Μυκόνου (κουλουάρ κλπ) όσο και για ολόκληρη τη
διοργάνωση, βλέπουμε με μεγάλη ικανοποίηση, να αποφέρουν καρπούς οι πρωτοβουλίες της
Δημοτικής Αρχής και στον τομέα του Αθλητισμού.
Η ικανοποίησή μας αλλά και η ευθύνη μας συνάμα, μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο, καθώς
πλέον χαίρουμε της εκτίμησης ολόκληρης της αθλητικής κοινότητας, η οποία εκφράστηκε συμβολικά
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσω της δυνατότητας να σημάνει για πρώτη φορά ο Δήμαρχος
Μυκόνου, την εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου των 5χλμ στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
Δε σταματάμε όμως εδώ!
Συνεχίζουμε με επόμενο στόχο την ολοκλήρωση και του πρώτου κλειστού γυμναστηρίου
Μυκόνου, για να έχουν οι αθλητές μας όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να πρωταγωνιστήσουν ακόμα
πιο μαζικά στο άμεσο μέλλον και να φέρουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίας στο νησί μας!"
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