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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Μύκονος,07-01-2019                                                                                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                               

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ - ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνεια στη Μύκονο. 
 

Στο Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς τελέστηκε η δοξολογία των 
Θεοφανείων προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βρεσθένης κ. 
Θεόκλητου. 
 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε η Λιτάνευση της Εικόνας και 
του Σταυρού προς τον Γιαλό, δίπλα στο ιστορικό Ναΰδριο του Αγίου Νικολάου, 
όπου και έγινε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. 
 
Παρά τον ψυχρό καιρό, δεκάδες νέοι Μυκονιάτες βούτηξαν με περίσσιο θάρρος 
στα παγωμένα νερά του Γιαλού όπου τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ένας νέος λιμενικός. 
 
Στη συνέχεια, στο Δημαρχιακό Μέγαρο υπό την παρουσία του Δημάρχου κ. 
Κωνσταντίνου Κουκά, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των κ.κ. 
Αντιδημάρχων, Προέδρων Νομικών Προσώπων του Δήμου, Δημοτικών 
Συμβούλων, του κ. Διοικητή της 6ης ΜΣΕΠ, του Λιμενάρχη, του Διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος, του Διοικητή της Πυροσβεστικής, εκπροσώπων 
Υπηρεσιών, Φορέων, Συλλόγων, Οργανώσεων και πλήθους Μυκονιατών 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας του Δήμου Μυκόνου, 
το ψάλσιμο των καλάντων καθώς και η ομιλία του Δημάρχου Μυκόνου. 
 
Τυχερός που κέρδισε το φλουρί του Δήμου για φέτος ήταν ένας νεαρός 
Μυκονιάτης φοιτητής.  
 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΑ: 
 
«Αγαπητές και αγαπητοί μου συμπολίτες, 
 
Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, τύχη και αγάπη για όλους, προκοπή και ενότητα 
για το νησί μας. 
 
Θα ήθελα σήμερα να δώσω έμφαση στην ενότητα, γιατί Ενωμένοι καταφέραμε να 
κάνουμε τη Μύκονό μας έναν από τους κορυφαίους διεθνείς τουριστικούς 
προορισμούς με εκατομμύρια επισκέπτες.  
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Όλοι μαζί τα καταφέραμε και όλοι μαζί θα πάμε το νησί μας ακόμα πιο ψηλά, 
διαφυλάττοντας παράλληλα τις αρχές, τα ιδανικά, τις παραδόσεις και την 
κληρονομιά που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές. 
 
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα την εορτή των Φώτων συνηθίζεται να πραγματοποιούμε 
ένα σύντομο απολογισμό έργου και να καθορίζουμε τους στόχους και τις 
προτεραιότητες για τη νέα χρονιά. 
 
Για να μπορέσεις όμως να θέσεις στόχους πρέπει προηγουμένως να αποτιμήσεις 
την πραγματικότητα, να αξιολογήσεις την ευρύτερη συγκυρία και να προβλέψεις 
το που θα πάνε τα πράγματα. 
 
Η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι:  
 
παρά την εντυπωσιακή μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων τα τελευταία χρόνια,  
 
παρά το παράδοξο να φιλοξενούμε εκατομμύρια επισκέπτες και να 
χρηματοδοτούμαστε μόνο για τους 10.000 μόνιμους κατοίκους, 
 
παρά τα στερεότυπα που υπάρχουν σε πολλούς διαμορφωτές της κοινής γνώμης, 
αλλά και κρατικούς αξιωματούχους πως τάχα «η Μύκονος δεν έχει ανάγκη», αλλά 
και τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης για κατάργηση του μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ, τον άδικο ΕΝΦΙΑ αλλά και τις αποφάσεις για τους δασικούς 
χάρτες, την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου ή ακόμη και την ίδρυση καζίνο στο 
νησί μας, πολιτικές που πρέπει να μας βρίσκουν απολύτως ενωμένους, για να μη 
χαθεί η μάχη όπως έγινε με το χωροταξικό.  
 
παρά την υποστελέχωση πολλών βασικών κρατικών υπηρεσιών και ιδίως την 
υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου μας,  
 
η Μύκονος κατάφερε να φιλοξενήσει και να κερδίσει την «καρδιά» της 
αφρόκρεμας του διεθνούς τουρισμού και να αποκτήσει ένα τεράστιο διεθνές brand 
name με ανυπολόγιστη αξία.    
 
Πλέον, τα μάτια των διεθνών ΜΜΕ και πολλών επωνύμων επισκεπτών είναι 
στραμμένα στο νησί περισσότερο από ποτέ, άρα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο 
περήφανοι για αυτά που καταφέραμε, ακόμα πιο υπεύθυνοι και σοβαροί στη 
δουλειά μας, ακόμα πιο προσεκτικοί στο δημόσιο λόγο μας.  
 
Διχαστικός λόγος και κίτρινος τύπος δεν έχουν θέση και πρέπει να απομονωθούν. 
 
Η νέα αυτή πραγματικότητα βέβαια, μας υποχρεώνει να βάλουμε νέους στόχους 
τόσο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όσο και την έμφαση στον 
ποιοτικό τουρισμό, και κυρίως την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Μυκόνου.  
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Η Μύκονος έγινε διάσημη γι’ αυτό που είναι και όχι γι’ αυτό που θέλουν οι άλλοι 
να είναι. 
 
Γιατί πλέον και το νησί μας, όπως και άλλοι τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα  
και τον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο πρόβλημα που αναδύθηκε την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για το πρόβλημα του κορεσμού, 
δηλαδή της εισόδου πολλών επενδυτών και «επενδυτών» κάθε λογής από όλα τα 
μέρη του κόσμου, άρα βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της αλλοτρίωσης.  
 
Είναι βέβαιο ότι οι Μυκονιάτες είναι και φιλόξενοι και εξωστρεφείς και ανεκτικοί, 
αλλά δεν απεμπολούν ούτε την πολιτιστική τους κληρονομιά, ούτε το φυσικό τους 
πλούτο.  
 
Τις αξίες αυτές θα διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. 
 
Φίλες και φίλοι,  
 
Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου είχα τονίσει ότι 
προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής μας είναι να έχει μία ειλικρινή και σταθερή 
σχέση με τους Μυκονιάτες, που θα στηρίζεται στη δουλειά και στο έργο σε 
καθημερινή βάση και όχι στα όμορφα λόγια και στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις εκ 
του ασφαλούς. 
 
Για αυτό και από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως βασικούς στόχους από τη μία να 
αναδιοργανώσουμε τις υπηρεσίες του δήμου και να λύσουμε βασικά προβλήματα 
καθημερινότητας, όπως την αποκομιδή των απορριμμάτων, τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις και τις σχολικές υποδομές και από την άλλη να σχεδιάσουμε και να 
υλοποιήσουμε στοχευμένα απαραίτητα έργα υποδομής, που άλλα ολοκληρώνουμε 
και άλλα ξεκινάμε εντός της τετραετίας.  
 
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια είχε να αντιμετωπίσει τις χρόνιες 
παθογένειες της κρατικής γραφειοκρατίας, αλλά και την αρνητική οικονομική 
συγκυρία των ημερών μας. 
 
Αλλά με πολύ κόπο και κυρίως το φιλότιμο και τη συνεργασία των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Δήμου και τις συντονισμένες προσπάθειες των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου από το πόστο του ο καθένας, «βάλαμε το νερό στ΄ αυλάκι» 
για πολλά πράγματα.  
 
Δική μου βούληση είναι να μη σας κουράσω με λεπτομερείς αναφορές και 
αριθμητικά στοιχεία, παρά να σταθώ σε ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα της 
παρούσας Δημοτικής Αρχής, η οποία γνωρίζετε σε πόσο δύσκολη συγκυρία 
ανέλαβε στην ιστορία του νησιού μας αλλά και σε σημαντικά ζητήματα που είτε 
έχουν δρομολογηθεί είτε παραμένουν ακόμα και σήμερα άλυτα. 
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Οικονομικά & Ενότητα  
 
Πρώτιστο μέλημα από την πρώτη μέρα αναλήψεως των καθηκόντων της παρούσας 
Δημοτικής Αρχής ήταν, να νοικοκυρέψουμε το Δήμο, να εξορθολογήσουμε τα 
οικονομικά & διοικητικά του Δήμου Μυκόνου και να διατηρήσουμε την ενότητα 
και συνοχή της τοπικής μας κοινωνίας. 
 
Και τα δυο αυτά στοιχεία (οικονομικά και ενότητα) είχαν διαρραγεί λόγω των 
γνωστών οικονομικών σκανδάλων που «διαφήμισαν» το Δήμο Μυκόνου και τα 
οποία, θέλω να πιστεύω πως θα απομονωθούν ακόμα περισσότερο, ώστε να 
φαντάζουν μακρινό παρελθόν!  
 
Γιατί ποτέ δεν ήθελα να έχω ρόλο δικαστή για τα όσα χάθηκαν ή παραλήφθηκαν.  
 
Το αίσθημα δικαίου ανήκει σε εσάς. 
 
Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, είμαστε πεπεισμένοι ότι με το έργο και τη χρηστή 
διοίκηση που εφαρμόζουμε, έχουμε επαναφέρει κλίμα εμπιστοσύνης, ομοψυχίας 
και ενότητας μεταξύ Δημοτών και Δήμου Μυκόνου και ο Δήμος έχει ανακτήσει τη 
χαμένη του φερεγγυότητα στις υπηρεσίες της Σύρου και της Αθήνας, που στο 
άκουσμα του Δήμου Μυκόνου σχεδόν μας έκλειναν το τηλέφωνο. 
 
Τα ταμεία του Δήμου Μυκόνου με μετακίνηση μάλιστα στην Οικονομική 
Υπηρεσία πολλών υπαλλήλων και άδειασμα συχνά των υπολοίπων γραφείων και 
γκρίνιες από τις άλλες υπηρεσίες, και των Νομικών Προσώπων έχουν πλέον θετικό 
πρόσημο, οι προμηθευτές και οι υπάλληλοι μας πληρώνονται στην ώρα τους, τι να  
πρώτο θυμηθώ και σας πω πριν λίγο καιρό πληρώσαμε έργο 1,5 εκατομμύριου που 
υλοποιήθηκε το 2008-9, δέκα χρόνια δηλαδή πριν. 
 
τα δικά μας χρήματα, δηλαδή των γονιών και των παιδιών μας, τα 
διαχειριζόμαστε με απόλυτη διαφάνεια, σεβασμό και υπευθυνότητα, πάντοτε υπέρ 
των δημοτών και των αναγκών τους. 
 
Κοινωνική συνοχή  
 
Θεσπίσαμε πρώτοι στην Ελλάδα την καταβολή «13ου μισθού», ειδικού επιδόματος 
δηλαδή, προς τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί μας, όπως 
επίσης σε πολλές περιπτώσεις στέγη και διατροφή, διασφαλίζοντας την κοινωνική 
συνοχή και την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής μας κοινωνίας. 
 
Γιατροί, νοσηλευτές, εκαβ, ένστολοι, εκπαιδευτικοί, βρήκαν την έμπρακτη 
συμπαράσταση της Δημοτική Αρχής, όλων των Μυκονιατών δηλαδή, καθώς τα 
επιδόματα αυτά καταβάλλονται από χρήματα των Μυκονιατών που εμείς απλά 
διαχειριζόμαστε.  
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Ενδεικτικά μόνο για το 2018 κάθε επικουρικός ιατρός του Κέντρου Υγείας έλαβε 
10,000 ευρώ βοήθημα από το Δήμο και κάθε αγροτικός ιατρός 7.000 ευρώ.  
 
Μαζί αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε όλα τα σημαντικά ζητήματα, όπως 
αυτό της υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών, της γραφειοκρατίας, της 
υποχρηματοδότησης.  
 
Με την ουσιαστική χρηματική και υλικοτεχνική στήριξη του Κέντρου Υγείας, τη 
δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου εντός του 2019, την προμήθεια συστήματος 
αυτόνομης πρόσβασης στις παραλίες για άτομα με ειδικές δεξιότητες, τη 
λειτουργία τμήματος κοινωνικής πολιτικής, την εξυπηρέτηση από τον Δήμο των 
συναλλασσόμενων με τον ΟΑΕΔ, την διανομή τροφίμων στους άπορους, την 
απαλλαγή ήδη από το 2015 από τα δημοτικά τέλη των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων, τρίτεκνων και ΑΜΕΑ, τον υπερδιπλασιασμό της οικονομικής ενίσχυσης 
όσων έχουν πραγματικά ανάγκη, την έκπτωση 30% στα δίδακτρα των δημοτικών 
παιδικών σταθμών για όλα τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων. 
 
Και βεβαίως, δεν διστάσαμε να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να 
υποβάλουμε ακόμα και μηνύσεις όταν το υδροκέφαλο κεντρικό κράτος έπαιζε το 
κρυφτούλι στις αλλεπάλληλες εκκλήσεις μας για αύξηση της δύναμης του τοπικού 
Αστυνομικού Τμήματος.  
 
Έργα υποδομών και καθημερινότητα  
 
Έχοντας ως μόνιμο αντίπαλο τη γραφειοκρατία του κράτους και την 
υποστελέχωση των υπηρεσιών μας (τεχνική υπηρεσία με 2-3 μηχανικούς), 
καταφέραμε εν μέσω κρίσης να υλοποιήσουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα που 
αφορά σε έργα υποδομών που τόσο ανάγκη είχε και έχει το νησί μας. 
 
Έργα, τα οποία είτε υλοποιήθηκαν με κοινοτική-κρατική χρηματοδότηση, είτε με 
χρηματοδότηση του Δήμου Μυκόνου, είτε με σημαντικές δωρεές Μυκονιατών και 
της Μητρόπολης Σύρου & Μυκόνου. 
 
Αναφέρω επιγραμματικά: 
 
Το πρώτο κλειστό Γυμναστήριο Μυκόνου που σε λίγους μήνες θα αποτελεί 
πραγματικότητα.  
 
Το νέο Γυμνάσιο Άνω Μεράς που αποτελεί εξ ολοκλήρου δωρεά της οικογένειας 
Δακτυλίδη - και τα δυο σε οικόπεδα που έχει παραχωρήσει η Μητρόπολη Σύρου & 
Μυκόνου. 
 
Η ολοκλήρωση των εργασιών πέρυσι προϋπολογισμού σχεδόν 7 εκατομμυρίων  
και η αναγκαία αναβάθμιση του νέου Λιμένα Μυκόνου , η επέκταση του μώλου 
των Δηλιανών που ήδη εκτελείται μετά από διαδικασίες που ξεκίνησαν εδώ και 4 
χρόνια, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης σχεδόν 5 
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εκατομμυρίων για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, η νομιμοποίηση 
και αποκατάσταση του ΧΥΤΑ (, η νομιμοποίηση των παιδικών σταθμών, των 
γηπέδων και του δημοτικού σφαγείου, η σταδιακή επέκταση και ο εκσυγχρονισμός 
μέρους του αποχετευτικού δικτύου και η ολοκλήρωση και κατάθεση των μελετών 
για το αποχετευτικό της Άνω Μεράς.  
 
Ο πρώτος βρεφονηπιακός σταθμός του νησιού που ο Δήμος έκανε τις μελέτες και 
έχει ήδη δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
 
Εξαιρετικής σημασίας είναι επίσης η πραγματοποιούμενη αναβάθμιση-επέκταση 
όλων των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου από την Fraport, της πύλης εισόδου 
στο νησί μας, ένα έργο απαραίτητο για τις επόμενες δεκαετίες. 
 
Επίσης, τον Ιούλιο του 2018 παραδόθηκε σε χρήση η ηλεκτρική διασύνδεση της 
Μυκόνου με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού θωρακίζοντας 
ενεργειακά το νησί μας μετά από δεκαετίες. 
 
Τις επόμενες εβδομάδες, μετά από μια διεθνή διαγωνιστική διαδικασία και 
σύνθετες μελέτες που κράτησαν πάνω από 2,5 χρόνια, ξεκινά στο νησί μας ένα 
μεγάλο έργο συντήρησης και αποκατάστασης της οδοποιίας του δημοτικού οδικού 
δικτύου, κατόπιν σύμβασης που υπογράψαμε στις 6 Δεκέμβριου 2018, 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.947.000 πλέον ΦΠΑ, εξ ολοκλήρου από δημοτικούς 
πόρους, αποτελώντας το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας στις Κυκλάδες και από τα 
μεγαλύτερα στην Ελλάδα των τελευταίων ετών που εκτελεί ένας Δήμος. Και αυτό 
είναι μια πραγματικότητα που θα βελτιώσει την καθημερινότητα του τόπου μας.  
 
Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
 
Επενδύουμε συστηματικά στην εδραίωση του διεθνούς brand Mykonos, 
επενδύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης, 
συνάπτουμε διεθνείς συνεργασίες όπως η πρόσφατη με την Qatar Airways και την 
απευθείας σύνδεση της Μυκόνου με την Ντόχα, εξασφαλίζοντας έτσι το άνοιγμα 
στην τεράστια τουριστική αγορά της Ανατολής, της Ασίας και της Αυστραλίας. 
 
Πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η 
αναβάθμιση του επιπέδου των τουριστών που επιλέγουν τη Μύκονο, με 
οργανωμένες στρατηγικές κινήσεις, όπως η συμφωνία τον Μάιο του 2018 με το 
Δήμο του Πεκίνο για προβολή της Μυκόνου μέσα από παραγωγές, η συνεργασία 
με την Vogue ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ που φιλοξένησε το νησί μας στο εξώφυλλο της τον 
Δεκέμβριο του 2018 καθώς η επίσκεψη μας στο Λευκό Οίκο και την Αμερική τον 
Μάρτιο του 2018 όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές. Σημαντικές 
επαφές με εταιρείες της κρουαζιέρας ώστε να μας προσεγγίζουν τους λεγομένους 
«νεκρούς μήνες» ήδη από τον επόμενο χειμώνα. 
 
Και πάμε τώρα στο τρίπτυχο 
Παιδεία - Πολιτισμός – Αθλητισμός 
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Διαθέσαμε πολλαπλάσιους πόρους για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών 
και γηπέδων όλων των σχολικών συγκροτημάτων και των αύλιων χώρων τους. 
 
Φροντίσαμε μέσω των Σχολικών Επιτροπών μας, τις οποίες ανασυντάξαμε και 
εξυγιάναμε το χρέος που μας κληροδότησαν και εκεί, να μη λείπει τίποτα από 
κανένα σχολείο, ενώ εφοδιάσαμε τα σχολεία μας με υπερσύγχρονο τεχνολογικό 
εξοπλισμό (λάπτοπ, προτζέκτορες, οθόνες προβολής κλπ). 
 
Πέραν των σημαντικών έργων σε υποδομές και προμήθεια υλικοτεχνικού και 
τεχνολογικού εξοπλισμού, τις γενναίες χρηματοδοτήσεις στα αθλητικά και 
πολιτιστικά σωματεία, καθιερώσαμε σημαντικές διοργανώσεις (Αιγαιοπελαγίτικοι 
Αγώνες, Mykonos Run, κλπ) που συγκεντρώνουν χιλιάδες συμμετοχές και 
σχηματίζουν μια άλλη εικόνα για το νησί μας, από εκείνη που είναι παγκοσμίως 
γνωστό και αφορά κυρίως στις καλοκαιρινές διακοπές και τη διασκέδαση. 
 
Η πολιτιστική-πολιτισμική αναβάθμιση του νησιού 
 
Η Μύκονος και η Δήλος ανέκαθεν αποτελούσαν παγκόσμια κέντρα αναφοράς για 
τον πολιτισμό.  
 
Εμείς ανακτούμε αυτό το σημαντικό ρόλο του τόπου μας, υλοποιώντας σημαντικές 
δράσεις και πρωτοβουλίες, διεθνείς εκθέσεις (Διεθνής Έκθεση Vanity υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα την επισκέφθηκε μαζί με 
τον Αρχιεπίσκοπο για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού, το Mykonos Art 
Festival φέτος το καλοκαίρι με κορυφαίες εκδηλώσεις, συνεργασία με την Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών, άνοιγμα με παραστάσεις του αρχαίου θεάτρου της Δήλου 
κλπ) αλλά και αναβαθμίζοντας τις υποδομές στα Μουσεία Δήλου και Μυκόνου και 
στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου, δημιουργώντας νέες εστίες πολιτισμού όπως 
την αίθουσα Συριώτη, αλλά και το μεγάλωμα του Μυκονιάτικου Καρναβαλιού. 
Δουλεύουμε καθημερινά για ένα νησί 365 το χρόνο ζωντανό μέσα από εκδηλώσεις, 
παραστάσεις, σεμινάρια και τα εργαστήρια της ΚΔΕΠΠΑΜ και τη Μουσική μας 
Σχολή στο Γρυπάρειο. 
 
Η Μύκονος γίνεται και πάλι παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού! 
 
Φίλες και φίλοι,  
 
Γνωρίζουμε όλοι, ότι αυτή η χρονιά συμπίπτει με αυτοδιοικητικές και εθνικές 
εκλογές. Είναι απολύτως θεμιτό να υπάρχουν εντάσεις, φιλοδοξίες, 
αντιπαραθέσεις, διαφωνίες. 
 
Αυτό όμως που είναι απαγορευτικό είναι να ξεχάσουμε ποια είναι η μεγάλη 
πρόκληση.  
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Και παρά ότι κάποιοι προτάσσουν το ατομικό, από το συλλογικό συμφέρον, οι 
περισσότεροι, όλοι εμείς, γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι ακόμα μία 
επιτυχημένη τουριστική περίοδος, ίσως η κορυφαία των τελευταίων δεκαετιών.  
 
Και ακριβώς γι΄ αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή 
και οι Υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου θα συνεχίσουν να εργάζονται με τους ίδιους 
ρυθμούς, την ίδια προσήλωση και την ίδια αποτελεσματικότητα, όλους αυτούς 
τους μήνες μέχρι τον Σεπτέμβρη που το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει 
από τις εκλογές θα αναλάβει.  
 
Η ισχυρή συμμαχία, Δημοτικής Αρχής - Δημοτών - Δημοτικών Υπαλλήλων, τις 
σχέσεις της οποίας σφυρηλατήσαμε από κοινού, μέσα από εμπόδια και δυσκολίες, 
είναι αυτή που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του νησιού μας, πάνω από 
χρώματα, κόμματα, ιδεολογίες και προκαταλήψεις, ιδεοληψίες, αντιγνωμίες, 
διχαστικές νοοτροπίες, πάνω από πρόσωπα, καταστάσεις και συμφέροντα. 
 
Και αυτή ήταν η βασική μου έγνοια από την πρώτη στιγμή που μου 
εμπιστευτήκατε τις τύχες του τόπου μας. 
 
Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι σε όλη αυτή την πορεία κάποιοι διαφώνησαν,  
κάποιοι αισθάνθηκαν παραγκωνισμένοι και αδικημένοι, και κάποιοι άλλοι απλώς 
δεν τα κατάφεραν. 
 
Όσοι όμως επέλεξαν να ακολουθήσουν για τους δικούς τους λόγους έναν άλλο 
δρόμο είναι θέμα αρχής και βεβαίως αυτονόητο ότι πρέπει να παραιτηθούν.   
 
Σε κάθε περίπτωση, 
 
Αυτό όμως που έχει πάντοτε σημασία και είναι η μεγάλη πρόκληση σε ένα δημόσιο 
αξίωμα, όπως είπα και πριν, είναι το αποτέλεσμα, γιατί οι θέσεις ευθύνης έχουν 
αξία μόνο όταν μπορείς καθημερινά να είσαι χρήσιμος και αποτελεσματικός για 
τους συμπολίτες σου.  
 
Όταν δηλαδή κατορθώνεις να ξεπερνάς προσωπικές ή διοικητικές δυσκολίες και 
να είσαι παρών χωρίς υπεκφυγές και μετάθεση ευθυνών, δίνοντας έμπρακτες 
λύσεις στις ανάγκες του πολίτη. 
 
Να είστε βέβαιοι, ότι προσωπικά καθώς και οι αξιόμαχοι συνεργάτες μου, μαζί με 
τους δημοτικούς υπαλλήλους, θα πράξουμε και τη νέα χρονιά όλα αυτά που θα 
διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του νησιού και την εξυπηρέτηση όλων των 
πολιτών και επισκεπτών με ισότητα και ισονομία, δικαιοσύνη, σωστό 
προγραμματισμό και αποτελεσματικότητα. 
 
Αυτό για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο! 
 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Καλή μας χρονιά.» 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


