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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς υποδέχτηκε τους μαθητές στο Δημαρχείο. 

 
 
Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή Μυκόνου συντάχθηκε με τα δίκαια αιτήματα των μαθητών των 
Λυκείων του Νησιού. 
 
Οι μαθητές έχουν προβεί εδώ και λίγες μέρες σε κατάληψη των σχολείων τους, ενώ σήμερα 
πραγματοποίησαν πορεία προς το Δημαρχείο Μυκόνου. 
 
Εκεί τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου, τους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς 
Συμβούλους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. 
 
Ο κ. Κουκάς τάχθηκε στο πλευρό των μαθητών και των αιτημάτων τους για άμεση αναστολή της 
κυβερνητικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία καζίνο στο νησί, για καλύτερη υγεία, καλύτερη 
παιδεία και καλύτερες υποδομές. 
 
Αφού απηύθυνε ένα σύντομο μήνυμα στο σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στην πορεία, 
προσκάλεσε αντιπροσωπεία τους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, όπου και 
συζήτησε διεξοδικά μαζί τους για περίπου 2 ώρες, το σύνολο των αιτημάτων τους και τις 
ενέργειες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή σχετικά με αυτά. 
 
Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής εξήγησαν ότι τα περισσότερα εκ των αιτημάτων τους 
αφορούν αμιγώς το Κεντρικό Κράτος, ενώ τους απέδειξαν ότι και ο Δήμος Μυκόνου διεκδικεί 
συνεχώς και πιέζει την Κυβέρνηση για ζητήματα Υγείας, Ασφάλειας και Παιδείας. 
 
Ειδικώς για το θέμα του Καζίνο, οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι μόλις την προηγούμενη 
εβδομάδα πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για 
αυτό ακριβώς το ζήτημα, όπου διατυπώθηκε ξεκάθαρα η αρνητική στάση σύσσωμου του 
Δημοτικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε για πρώτη φορά διενέργεια Τοπικού 
Δημοψηφίσματος! 
 

 

 

 

         

 

         



Έγινε ξεκάθαρο επίσης στους μαθητές ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή επενδύει σε ζητήματα 
Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού, με ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες για τη στέγαση των 
Δημοσίων Υπαλλήλων έως ότου βρουν κατοικία (Καθηγητών, Αστυνομικών κλπ), στην 
καθιέρωση 13ου μισθού για όλους τους Δημόσιους Υπαλλήλους της Μυκόνου (δαπάνη του 
Δήμου Μυκόνου), στην κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου και του πρώτου Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών από τον Δήμο Μυκόνου 
(πέραν της ετήσιας επιχορήγησης του Υπουργείου Παιδειάς) και στη σημαντική αναβάθμιση 
όλων των αθλητικών υποδομών. 
 
Συμφωνήθηκε να σταλεί συγκεκριμένη λίστα αιτημάτων των μαθητών των δυο Λυκείων της 
Μυκόνου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) προς τον Δήμαρχο, μέσω του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας κ. Γιώργου Ρουσουνέλου, που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα τα οποία θα 
μπορούσαν να επιλυθούν άμεσα από τον Δήμο Μυκόνου, αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμα 
ζητήματα όπως η κατασκευή νέου ΕΠΑΛ, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί. 
 
Ο κ. Ρουσουνέλος, ο οποίος ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, έδωσε συγκεκριμένες 
διευκρινίσεις σε ζητήματα χρηματοδότησης και προτεραιοτήτων, τα οποία έθιξαν οι εκπρόσωποι 
των μαθητών των Λυκείων Μυκόνου. 
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά με τις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις των μαθητών μετά το πέρας της συνάντησης μαζί τους: 
 
«Εμείς χαιρόμαστε που η νέα γενιά Μυκονιατών είναι αγωνιστική και διεκδικητική. 
 
Θέλουμε μια ενεργή και ευαισθητοποιημένη νεολαία στα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την 
τοπική κοινωνία της Μυκόνου και όχι μόνο! 
 
Συμφωνούμε με τα δίκαια αιτήματα των παιδιών, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται και 
με τις διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής προς το Κεντρικό Κράτος. 
 
Πώς θα μπορούσαμε να πράξουμε διαφορετικά, όταν σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, από την αρχή 
της θητείας της, διεκδικεί τα ίδια αιτήματα από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς, 
για ζητήματα Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Ασφάλειας; 
 
Δεσμευόμαστε να δώσουμε λύση σε όλα τα λογικά αιτήματα που αφορούν σε λειτουργικά 
ζητήματα των σχολικών μονάδων- στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μυκόνου - και τα 
οποία θα αποσταλούν από τους μαθητές, μένοντας πάντα πιστοί στο Τρίπτυχο Παιδεία-
Πολιτισμό-Αθλητισμό. 
 
Ξεκαθαρίζουμε ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό 
των μαθητών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και τη βελτιστοποίηση των συνθηκών 
διδασκαλίας.» 
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