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    ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                             

 

Η ΜΥΚΟΝΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΙΣ 7 ΚΑΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και του ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, ο Δήμος Μυκόνου 

ανέλαβε φέτος - για πρώτη φορά - να φιλοξενήσει τους ιστορικούς Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες 

Στίβου, κατά το διήμερο 7 και 8 του μηνός Οκτωβρίου 2017. 

Πρόκειται για μια άκρως σημαντική αθλητική διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, με ιστορία πολλών 

δεκαετιών, από την οποία έχουν ξεπηδήσει σημαντικοί Έλληνες αθλητές όπως ο Κώστας Κεντέρης, 

η Νίκη Ξάνθου, η Νικόλ Κυριακοπούλου και πολλοί άλλοι. 

O Δήμος Μυκόνου προκειμένου να ανταποκριθεί επάξια στις ανάγκες της διοργάνωσης, 

κρίθηκε απαραίτητη η υλοποίηση σημαντικών έργων στις αθλητικές υποδομές του νησιού και 

κυρίως στο Δημοτικό Στάδιο του Κόρφου. 

Για την ακρίβεια, ο Δήμος Μυκόνου έχει δαπανήσει από ίδιους πόρους, περίπου το 

ποσό των 450.000 ευρώ, προκειμένου να αναβαθμιστούν ποιοτικά οι αθλητικές εγκαταστάσεις 

της Μυκόνου τα τελευταία χρόνια. 

Με αφορμή τους 29ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες 2017 οι οποίοι θα λάβουν χώρα στη 

Μύκονο σε λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, στα γραφεία 

του ΣΕΓΑΣ στην Αθήνα, παρουσία όλων των συναρμόδιων φορέων, ενώ παρουσιάστηκε και το 

πρόγραμμα των αγώνων. 

Στη συνέντευξη Τύπου, το παρόν έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου Γιάννης Γιαννέλης - 

Θεοδοσιάδης, ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

Στέλιος Μπρίγγος, η πρωταθλήτρια του επί κοντώ και αθλήτρια του ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009, Νικόλ 

Κυριακοπούλου, η πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων Καλλιόπη Δακτυλίδη, το μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Κυκλάδων Δημήτρης Πάππας και ο οικοδεσπότης και 

γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής.  

 

 

 

         

 

         



Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μυκόνου τόνισε στη συνέντευξη τύπου του ΣΕΓΑΣ ότι: "Είναι 
γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις στο νησί δεν ήταν αυτές που έπρεπε, την ώρα που εκατοντάδες παιδιά 
συμμετέχουν στον αθλητισμό. Ήταν κάτι που δεν μας άφηνε ασυγκίνητους, σταθερή μας αρχή είναι το 
τρίπτυχο παιδεία, αθλητισμός και πολιτισμός. 

Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε τους Αιγαιοπελαγίτικους δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος των 
αγώνων, ωστόσο το πιστέψαμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαθέσει για τις εγκαταστάσεις 450.000 
ευρώ από δικούς μας πόρους. Επενδύουμε στον αθλητισμό και τη νέα γενιά. Δε θεωρούμε ότι κάνουμε 
λάθος, κάνουμε το σωστό. Οι Αιγαιοπελαγίτικοι είναι ένα εξαιρετικό γεγονός που θα φέρει κοντά 
παιδιά από όλα τα νησιά".  

 

 

         ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

 


