
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 13-11-2017 

                                                                                                                                                                                                                             

               

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                           

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩΜΕΡΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 85 ΕΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

Με την ευκαιρία της ετήσιας εορτής της Αδελφότητας Ανωμεριτών Μυκόνου, ο Δήμαρχος 
Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε στον Ι.Ν. 
Αγίου Αιμιλιανού Λόφου Σκουζέ, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου & Μυκόνου 
κ.κ. Δωροθέου.  
 

Εψάλη Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των προαπελθόντων μελών της Αδελφότητας Ανωμεριτών 
Μυκόνου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιφορά της Εικόνας της Παναγίας Τουρλιανής προς 
τα γραφεία της Αδελφότητας Ανωμεριτών Μυκόνου στα Σεπόλια, η οποία πλαισιώθηκε από τη 
Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. 
 

Τα μέλη της Αδελφότητας Ανωμεριτών Μυκόνου επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον κ. Κουκά. 
 

Ακολούθησε μια σεμνή τελετή, στα πλαίσια της οποίας οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν 
την ομιλία της κ. Κατερίνα Χανιώτη με θέμα "Οι Ταχυδρόμοι της Μυκόνου", ενώ μεταξύ άλλων ο 
Δήμαρχος Μυκόνου απένειμε βραβεία και υποτροφίες σε μαθητές και φοιτητές. 
 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, μεταξύ άλλων 
ανέφερε: 
 

Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, που σήμερα, ως Δήμαρχος Μυκόνου, ο πρώτος Δήμαρχος του 
νησιού που έλκει την καταγωγή του από την Άνω Μερά, παρευρίσκομαι στους εορτασμούς των 85 ετών 
διαρκούς και αδιαλείπτου λειτουργίας και προσφοράς, της Αδελφότητας Ανωμεριτών Μυκόνου. 
 

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας κ. Δωρόθεε, εκλεκτή Πρόεδρε και μέλη ΔΣ της Αδεφότητας 
Ανωμεριτών και αγαπητοί συντοπίτες μου, το έργο που επιτελείτε δεν είναι απλά σημαντικό, είναι έργο 
ιστορικό και πολυδιάστατο. 

 

 

 

         

 

         



 
Και αυτό διότι κρατάτε τη μυκονιάτικη φλόγα άσβεστη για δεκαετίες, μεταλαμπαδεύοντας από 

γενιά σε γενιά τα ήθη και τα έθιμα, τις αξίες και τις παραδόσεις της Άνω Μεράς & της Μυκόνου, απ' 
άκρη σ' άκρη της γης. 
 

Συνεχίστε το άξιο θαυμασμού έργο σας και ο Δήμος Μυκόνου θα είναι δίπλα σας να 
υποστηρίξει κάθε νέα πρωτοβουλία, προκειμένου οι Ανωμερίτες απανταχού της γης, να έχουν για 
πάντα το δικό τους "σπίτι", εδώ στα γραφεία της Αδελφότητάς μας. 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  


