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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ 13ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Παρέμβαση ουσίας από τον Δήμαρχο Μυκόνου Κωνσταντίνο Κουκά στη Συνεδρία για
πολιτισμικά αγαθά και τις αθλητικές υποδομές, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας
Κονιόρδου και των Υφυπουργών Κωνσταντίνου Στράτη και Γιώργου Βασιλειάδη.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του Δημάρχου Μυκόνου, ο οποίος αναφέρθηκε
εκτενώς στο σημαντικό έργο που επιτελείται στο νησί στους τομείς του Πολιτισμού και του
Αθλητισμού, αλλά και στην ανάγκη στήριξης της Πολιτείας για την υλοποίηση έργων
μεγάλου προϋπολογισμού σε Μύκονο και Δήλο, με τα οποία συμφώνησε και δεσμεύτηκε, η
Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου.
Ο κ. Κουκάς αναφέρθηκε στη σημαντική επένδυση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που έχει
πραγματοποιηθεί τα τελευταία 3,5 χρόνια από την παρούσα Δημοτική Αρχή στο νησί - με
χρήματα που προέρχονται από δημοτικούς πόρους - τόσο στο επίπεδο δημιουργίας,
ανακαίνισης ή συντήρησης έργων υποδομών όσο και για τη διοργάνωση σημαντικών
εκθέσεων, ημερίδων και αθλητικών δρώμενων (πχ ανακαίνιση μουσείων, Αιγαιοπελαγίτικοι
Αγώνες), τα οποία και αναγνώρισε δημοσίως η κ. Κονιόρδου.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Μυκόνου στην άριστη συνεργασία της Δημοτικής
Αρχής με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία έχει αποφέρει σημαντικούς
καρπούς (πχ διεθνής έκθεση Vanity).
Ο κ. Κουκάς ωστόσο δεν παράλειψε να αναφερθεί και σε σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Δήμος Μυκόνου λόγω νησιωτικότητας αλλά και να καταθέσει
συγκεκριμένες προτάσεις, ζητώντας από την κ. Κονιόρδου την έμπρακτη στήριξη του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Μεταξύ άλλων ο κ. Κουκάς αναφέρθηκε στην αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου της
Δήλου, στην ανεμπόδιστη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου και στο
σημαντικό πρόβλημα υποστελέχωσης λόγω κατάργησης του ειδικού επιδόματος που
λάμβαναν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου που διέμεναν ή μετακινούνταν καθημερινά από
τη Μύκονο προς τη Δήλο, ενώ πρότεινε και τη θέσπιση επιδόματος δρομολογίου (για τη
χρήση πλοίου από Μύκονο για Δήλο).

Σε ό,τι αφορά στο μείζον θέμα που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με
την παραλία της Φτελιάς και μια σειρά άστοχων ενεργειών των συναρμόδιων Υπουργείων,
ο Δήμαρχος Μυκόνου επανέλαβε από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου την πάγια
απόφαση της Δημοτικής Αρχής - η οποία έχει υπερψηφιστεί και από το Δημοτικό
Συμβούλιο - και η οποία είναι αντίθετη σε οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης της
παραλίας της Φτελιάς.
Η κ. Κονιόρδου δεσμεύτηκε να εξετάσει την πρόταση του κ. Κουκά για θέσπιση επιδόματος
δρομολογίου, αλλά και για προγραμματισμό ειδικής συνάντησης, με βασικό θέμα την
αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου της Δήλου.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Υπουργός Πολιτισμού αρχικά αλλά και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός ακολούθως στην ομιλία του στα πλαίσια του Περιφερειακού Συνεδρίου
έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην Δήλο και την πολιτιστική της σημασία .
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