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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου παραβρέθηκαν στον Λευκό Οίκο με αφορμή την Ημέρα Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ.  

Βασικοί ομιλητές της καθιερωμένης πλέον Επετείου στο Λευκό Οίκο, για την Ημέρα 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας, ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ και ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής κ. Δημήτριος. 

Στους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου στο Λευκό Οίκο παρέστησαν πλήθος σημαντικών 
προσωπικοτήτων από τους χώρους της πολιτικής, της εκκλησίας, του επιχειρείν, της 
Ελληνικής Ομογένειας και εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων 
και οι Εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής Μυκόνου. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπηση 
ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. 

Ο Πρόεδρος Τραμπ κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην οικουμενική προσφορά της 
«γενέτειρας της Δημοκρατίας» Ελλάδας, καθώς και στη συμβολή των διαχρονικών ιδεωδών 
του έθνους μας, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου κράτους 
των ΗΠΑ. 

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αυτοδιάθεσης και 
της ανεξαρτησίας που διέπουν τον Ελληνισμό ανά τους αιώνες και οι οποίες αποτέλεσαν 
πηγή έμπνευσης για τους Αμερικανούς. 

Ο κ. Τραμπ εξήρε τον ηρωισμό και τις θυσίες των Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, ενώ κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ΗΠΑ και Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν 
μαζί τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, κινούμενος στο ίδιο μήκος κύματος με τον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ, με έναυσμα τις κοινές πολιτισμικές αρχές και αξίες που διέπουν τις δυο χώρες, 
απηύθυνε έκκληση προς τον κ. Τραμπ προκειμένου να διασφαλιστεί η θρησκευτική 
ελευθερία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, να προωθηθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση 
για το Κυπριακό, καθώς και να εξευρεθεί μια ιστορικά έγκυρη ονομασία για την FYROM 
(Σκόπια). 

 

 

 

         

 

         



Ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ο κ. Δημήτριος ότι η Ελληνική μαζί με την Ιρλανδική, 
αποτελούν τις μόνες εθνικές επετείους που εορτάζονται κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο. 

Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο για την Εθνική μας 
Επέτειο, ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε: 

«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η πρόσκληση που λάβαμε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για 
να συνεορτάσουμε την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο. 

Εκπροσωπήσαμε με την παρουσία μας εδώ, τη Μύκονο της ηρωίδας της Ελληνικής 
Επανάστασης Μαντούς Μαυρογένους, οι αξίες και τα ιδανικά της οποίας παραμένουν πιο 
επίκαιρα από ποτέ στις μέρες μας. 

Πρόκειται για τις ελληνικές αρχές και αξίες στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Τραμπ - 
δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, αυτοδιάθεση, ανεξαρτησία - και οι οποίες ενέπνευσαν 
όλο το σύγχρονο δυτικό κόσμο και φυσικά το σύγχρονο κράτος των ΗΠΑ. 

Νιώσαμε εθνικά υπερήφανοι για ακόμα μια φορά, ακούγοντας τα θερμά λόγια του κ. Τραμπ 
για τους προγόνους μας. 

Η μεγάλη πρόκληση όμως για το σύγχρονο Ελληνισμό παραμένει η ίδια και δεν είναι άλλη 
από το να καταφέρουμε να φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας. 

Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους του Έλληνες απανταχού, από τη μακρινή 
Αμερική.» 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

*Από αριστερά προς τα δεξιά στην 3η φωτογραφία: 

Χαράλαμπος Κουνέλης Σύμβουλος Υπουργού Ναυτιλίας, Κωνσταντίνος Κουκάς Δήμαρχος Μυκόνου, Παναγιώτης Κουρουμπλής Υπουργός 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Αλέξανδρος Καρλούτσος Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Οικουμενικού Θρόνου, Μιλτιάδης 
Ατζαμόγλου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 

 

 


