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Το «πριγκιπάτο του Αιγαίου» αγκάλιασε τη «My Mykonos». Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναί-
σθημα απ’ αυτό που βιώσαμε, βλέποντας ότι ο κόπος, η σκληρή δουλειά όλων των συνερ-

γατών της εφημερίδας, βρήκε απήχηση στο «νησί των ανέμων». Σε ένα Σαββατοκύριακο που η
Μύκονος «βούλιαξε» από επισκέπτες, με τον γάμο της Δούκισσας Νομικού και του Δημήτρη Θε-
οδωρίδου να είναι το σημείο αναφοράς, είχαμε την ευκαιρία να αφουγκραστούμε τον παλμό του
κόσμου. 

Η «My Mykonos» είναι τελικά η εφημερίδα που έλειπε από το «πριγκιπάτο του Αιγαίου» και αυτό
φάνηκε. Προσωπικότητες από κάθε χώρο (από μοντέλα και ηθοποιούς μέχρι κορυφαίους επι-
χειρηματίες)  ξεφύλλισαν το πρώτο φύλλο και είχαν πολλά να πουν. Καλά λόγια στην πλειονότη-
τα τους, αλλά και κάποιες –λίγες- παρατηρήσεις, που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι.

Άλλωστε, αυτό είναι και το νόημα της ζωής. Να εξελίσσεσαι.
Αυτός είναι και ο λόγος που πήραμε την απόφαση να εκδώ-
σουμε τη «My Mykonos». Να βάλουμε κι εμείς ένα μικρό λι-
θαράκι, ώστε το «νησί των ανέμων» να αποκτήσει το έντυπο
που του αξίζει!

Μέρα και νύχτα η Μύκονος είναι ένα μέρος που ποτέ δεν κοι-
μάται. Ένα μέρος μαγικό, που, όταν όσους σκοτούρες κι αν
κουβαλάει κανείς, όχι μόνο θα ξεχαστεί αλλά δεν θα του κά-
νει καρδιά να γυρίσει πίσω. Η νυχτερινή ζωή διεγείρει όλες τις
αισθήσεις σας με τη ζωντανή ποικιλία από κλαμπ, μπαράκια,
καφέ, ζωντανή μουσική, εστιατόρια, καφετέριες και παραθα-
λάσσια ταβερνάκια.

Αυτό το δεύτερο φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ακό-
μα πιο γεμάτο από ύλη. Θέματα προσωποκεντρικά, γραμμέ-
να με μεράκι. Αλλά και –όπως σας είχαμε υποσχεθεί- θέματα

που πρέπει να αναδειχθούν, γιατί η Μύκονος δεν είναι μόνο τόπος διασκέδασης. Τα προβλήματα
που υπάρχουν και στο «πριγκιπάτο του Αιγαίου» πρέπει να ακουστούν στα κέντρα των αποφάσε-
ων. Μόνο έτσι θα λυθούν...
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Καλή σας ανάγνωση...

“

MANIFESTO
Eνας λαμπερός και πολύκροτος γάμος μεταξύ ενός ταιριαστού ζευγαριού, εμπεριέ-

χει εκτός από αστερόσκονη και μερικές ακόμα λεπτομέρειες, οι οποίες αν και δεν
αναφέρονται στο μαγικό life story της υπόθεσης, ωστόσο είναι υπαρκτές. Ας τις δούμε λοι-
πόν… Οι περισσότεροι μίλησαν για τις βέρες του ζευγαριού, που φιλοτέχνησε η νονά του
γαμπρού, αλλά ελάχιστοι συζήτησαν το γεγονός ό,τι η ανθοδέσμη ήταν από μαργαρίτες και
χαμομήλι, κάνοντας την must για τους -από δω και στο εξής- γάμους του φετινού καλοκαι-
ριού… Η μουσική που ακουγόταν, κατά τη διάρκεια που ο γαμπρός με τη νύφη βάδιζαν προς
το εκκλησάκι, ανεβαίνοντας τον ανήφορο του εσωτερικού δρόμου της βίλας, ήταν το γνω-
στό παραδοσιακό τραγούδι «Σήμερα γάμος γίνεται»…
Το άρωμα που φορούσε η νύφη ήταν από ολοκαίνουργιο μπουκάλι, το οποίο ανοίχτηκε μό-
νο για την τελετή του γάμου και θα κρατηθεί ενθύμιο… Η νύφη ήταν συγκινημένη, αλλά δεν
είχε καθόλου τρακ… Εν αντιθέσει με τον γαμπρό, ο οποίος έφερνε συνεχώς βόλτες περιμέ-
νοντας και ήταν αγχωμένος και ανυπόμονος! Ήταν τόσο τρακαρισμένος που δεν χαιρέτησε
καν τον ιερέα… Το έκανα ασφαλώς λίγο αργότερα!
Ο δρόμος που οδηγούσε στο σπίτι του γαμπρού, όπου έγινε ο γάμος –απέναντι από το πολυ-
τελές ξενοδοχείο Saint John-  φέρει επιγραφή που αναγράφει ότι είναι ιδιωτικός. Εξ αιτίας
αυτού, δεν επιτράπηκε η είσοδος σε κανένα άλλο όχημα προς τη βίλα που πραγματοποιήθη-
κε ο γάμος, εκτός των ναυλωμένων και όσων ήταν στην λίστα προσκεκλημένων.
Είναι ασφαλώς γνωστό ό,τι όλοι οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν με ειδικά ναυλωμένα βαν με
σκούρα τζάμια… Δεν είναι όμως ευρέως γνωστόν το γεγονός ότι ως σημείο παραλαβής των
προσκεκλημένων -οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τα βαν αυτά- ήταν το υπαίθριο δημόσιο παρ-
κινγκ το οποίο βρίσκεται μπροστά από τα ΑΒ Βασιλόπουλος (στον Ορνό, στην περιοχή του
ελικοδρομίου). Ο συγκεκριμένος χώρος περιχαρακώθηκε -για όσο χρόνο χρειάστηκε για
την παραλαβή και μεταφορά των προσκεκλημένων του γάμου- οι οποίοι πάρκαραν εκεί –
προς διευκόλυνση της μετακίνησης τους- τα αυτοκίνητα τους. Όσοι από τους καλεσμένους
επέλεξαν να πάνε με το δικό τους όχημα, ελεγχόταν από την υπάλληλο με θέση υποδοχής, η
οποία τσέκαρε το όνομά τους σε κατάλογο λίστας που κρατούσε. 
Ο γαμπρός προετοιμάστηκε στη βίλα του κ. Κόκκαλη και μετέβη -με συνοδεία αυτοκινήτων
από φίλους του- στο χώρο που θα γινό-
ταν η τελετή, φτάνοντας στις 19:10…
Το ζεύγος απόλαυσε τις πρώτες ημέρες
από τον μήνα του μέλιτος στη Μύκονο,
κολυμπώντας στην παραλία μπροστά
από το ξενοδοχείο του Δημήτρη Θεο-
δωρίδη… Ο γαμπρός αστειευόμενος
έδειχνε συνεχώς τη βέρα του κι έλεγε
ότι δεν μπορεί ακόμα να την συνηθί-
σει… Ευχόμαστε στο πανέμορφο ζευ-
γάρι «βίο ανθόσπαρτο»!

Του Γιάννη Αρμουτίδη

O γάμος της Δούκισσας
Νομικού και του Δημή-

τρη Θεοδωρίδη απασχόλησε τον
χώρο των media, αλλά και τους θαυ-
μαστές του ζευγαριού που δεν χορταίνουν να μαθαίνουν
κάθε λεπτομέρεια για τη λαμπερή τελετή του γάμου του ερωτευμένου ζευγαριού.
Τόσο η ξανθιά παρουσιάστρια, όσο και ο επιχειρηματίας, έχουν κάνει ελάχιστες αναρτήσεις
στα social media, αφού αποφάσισαν να περάσουν την ιδιαίτερη στιγμή με ανθρώπους από
το στενό οικογενειακό τους και φιλικό περιβάλλον. Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ στην Μύκονο στο κτήμα του Δημήτρη , ενώ στην συνέχεια ακολούθησε το γα-
μήλιο γλέντι, στο παραθαλάσσιο θέρετρο Principote Panormos Mykonos, το οποίο κράτη-
σε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τραγουδούσαν οι Melisses. 
Η Δούκισσα Νομικού, μάλιστα, τι κι αν φορούσε ένα τέλειο μακρύ νυφικό δια χειρός «Celia-
kritharioti» δεν δίστασε να ανέβει στην πίστα του πάρτι και να χορέψει «La Macarena», αλλά
και να χτυπήσει παλαμάκια όταν ήρθε η σειρά του γαμπρού να χορέψει. Όσο για το μενού,
υπήρχε πλουσιοπάροχος μπουφές και τα cocktails έρεαν σε αφθονία!
Η «My Mykonos» εντόπισε την Έλλη Στάη, τον πρώην υπουργό Πέτρο Ευθύμιου. Επίσης,
στο «νησί των ανέμων» έσπευσαν για τον γάμο η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύντροφό της,
Φίλιππο Μιχόπουλο, ο Γιώργος Νταλάρας συνοδευόμενος με τη σύζυγό του, η Μαριέττα
Χρουσαλά με τον Λέοντα Πατίτσα, ο Γιάννης Λάτσιος, ο Κύπριος επιχειρηματίας, Βασίλης
Μιχαήλ, οι κόρες του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, Αμαλία και Αλε-
ξάνδρα

του Αναστάσιου Ε. Δαφνή

Όσα δεν είδαμε από τον γάμο 
της Δούκισσας και του Δημήτρη...

Ο κόσμος αγκάλιασε 
τη «My Mykonos»

...αλλά και
όσα είδαμε
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οιΤΣΟΥΧΤΡΕΣ

S.O.S για το ραντάρ της Μυκόνου. 
Σκουπίδια στην ακτίνα ελέγχου του
Επειδή τ’ αυτιά και τα μάτια μας είναι ραντάρ, εντοπίσαμε μια ατασθαλία που μας προβλημάτισε! Αναφερόμαστε στο

ραντάρ της Μυκόνου, που βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση κοκο-μπλόκο! Διότι τα δομικά σχέδια που οριοθετούν

την ύπαρξη του, μάλλον άλλαξαν αιφνιδίως. Και στο ίδιο ακριβώς ύψος, με την ακτίνα δράσης και ανίχνευσής του, ξε-

φύτρωσαν δύο κατάλευκα σπιτάκια. Κι εμείς, που για όλα αναρωτιόμαστε, 

μάλλον άκρη δε θα βρούμε...

Λατρεμένε
ξενοδόχε, η
θάλασσα δεν
είναι τουαλέτα!
Κάποιοι επιτήδειοι και ασυνείδητοι

ξενοδόχοι, αντί να πληρώνουν για

την απομάκρυνση των λυμάτων των

ξενοδοχείων τους, τα αδειάζουν στις

παραλίες και... στις σπηλιές! Κύριοι

ξενοδόχοι, εκτός του ότι βρωμίζετε

τη θάλασσα, σκεφτείτε ότι δίπλα

ακριβώς στο «πεδίο δράσης σας»,

επεκτείνεται και η κοσμοπολίτικη

πλαζ στην οποία λούονται οι σούπερ

επώνυμοι. Αναλογιστείτε λοιπόν τι

θα συμβεί εάν μαζί με το απεριτίφ

της ενζενί βεντέτας της σερβιστεί και

καμία «στρογγυλή»! Τότε δεν σας

ξεπλένουν ούτε χίλιοι Νιαγάρες!

Μπράβο δήμαρχε,
θαυμαστά τα έργα!
Τα συγχαρητήρια, τα εύγε και τα μπράβο μας στον

Δήμαρχο της Μυκόνου για τη διαμαρτυρία του στο Υπ.

Οικονομικών, όσον αφορά –καταρχάς- την καθυστέρηση της

έκδοσης εγκυκλίου για την μίσθωση τμημάτων αιγιαλού και εν συνε-

χεία την τραγική υποστελέχωση της Δ.Ο.Υ Μυκόνου. Αφού φαντάζει εξωφρε-

νικό -εν έτη 2017- στο νησί των σταρ και των προσωπικοτήτων να τρέχουν στα κρατητήρια επιχειρηματίες, εξ

αιτίας της δεύτερης παράλειψης που αφορά στην Δ.Ο.Υ. Παρακαλούμε για την ανοχή σας κύριε εισαγγελέα!

Ας μην υπερισχύει πάντα ό,τι το νόμιμο είναι και ηθικό.

Αγαπητέ κύριε
πολεοδόμε...
Επ’ ευκαιρίας του άνωθεν δημοσιεύ-

ματος, μήπως γνωρίζετε σε ποιες οι-

κογένειες επιφανών προσωπικοτή-

των ανήκουν τα δύο προαναφερ-

θέντα αυθαίρετα σπίτια –δηλαδή

σπιταρόνες- δίπλα στην εκκλησία

του Προφήτη Ηλία, στην περιοχή

των ραντάρ; Έτσι για να έχω κι εγώ

μια μικρή γνώση... Αλλιώς θα πάω

στην κυρία Σούλα την καφετζού,

που όλα τα ξέρει και τα διαβάζει στον

καφέ, και τότε θα σου τα σφυρίξω

κλέφτηκα!

ΥΓ. Επίσης αγαπημένε, λατρεμένε

και φίλτατε, γλυκούλη κύριε πολεο-

δόμε, το λαμπερό σπίτι στον Άγιο

Πατάπιο πότε θα τελειώσει;
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Ο κυριούλης
δεν είναι
κομιλφό!

Αγαπητέ κυριούλη γιατί δεν επιτρέπεις

την τόσο αγαπητή μας εφημερίδα να

βγάλει φτερά και της στερείς την ανά-

πτυξή της; Μήπως γιατί δεν σου μίλη-

σε για red bool? Φίλτατε κυριούλη -

που σαφώς ακολουθείτε οδηγίες -η

διανομή μίας εφημερίδας με κόσμιο

περιεχόμενο δεν μπορεί να απαγορευ-

τεί από κανέναν νόμο, τρόπο, τραμ-

πουκισμό ή αμορφωσιά! Κι επειδή η

άγαρμπη απαγόρευση μιας τέτοιας

προσπάθειας απαγόρευσης διανομής

της, αποτελεί παρανομία απέναντι

στην ελευθερία του τύπου και ελέγχε-

ται από το νόμο, όπως άλλωστε και η

κατάχρηση της όποιας εξουσίας –ακό-

μα κι αυτής του να καθαρίζεις αρβύλες

και να αισθάνεσαι βασιλικότερος του

βασιλέως- μην το επαναλάβετε. Διότι

θα υπάρξει κανένας ένθερμος υπο-

στηρικτής της δημοκρατίας και του

συνταγματικού δικαίου και για πότε θα

επέμβει ο εισαγγελέας δε θα το πάρεις

χαμπάρι. Αυτά προς το παρόν και επι-

φυλασσόμαστε. Λατρευτέ κυριούλη,

που δεν είσαι καθόλου... κομιλφό!

Όχι άλλο κάρβουνο, όχι άλλο σκότος!
Αχ καλέ, μια χαρά οι «αρπαχτές» στα όρθια στον περιφερειακό της Μυκόνου, αλλά τόσο σκοτάδι καταντά

τρόμος στο δρόμο με τις λεύκες. Και ασφαλώς, καλό είναι ένα «γρήγορο» one night stand στον περιφερει-

ακό, με φόντο το λιμάνι, αλλά για πόσο καιρό ακόμα; Που μόλις βάζεις μπροστά την μηχανή του αυτοκινή-

του για να φύγεις... σκοντάφτεις, τρακάρεις και αγκομαχάς για την κακή την ώρα; Πέστε μου, ποιοί είναι οι

υπεύθυνοι που μας βούτηξαν στην μαύρη καταχνιά για να τους βάλω φωτιά στον πισινό! Τέτοια σκοτάδια

έχουν αν δουν οι Έλληνες από τα μπλόκα της Καισαριανής, Ήμαρτον Κύριε! Εν πάση περιπτώσει βάλτε λάμ-

πες, διότι η Μύκονος είναι νησί του κόσμου και όχι του λαού! Όχι πλέον άλλο κάρβουνο! Φτάνει...

Διόρθωση!
Ευγενική

συγγνώμη...
Αγαπητέ αναγνώστη που σε ανησύχησα άδικα! Δι-καιολόγησέ με όμως, διότι ανησύχησα κι εγώ!Διορθώνω και απολογούμαι για το άρθρο του προ-ηγούμενου φύλου μας, στο οποίο αναφερόταν η
ύπαρξη πισίνας στην Δήλο. Η παραπληροφόρη-

ση διορθώνεται, αφού αυτό που φάνταζε ως
πισίνα στον χάρτη του google, είναι
γούρνα για τα ζωντανά, και βρίσκε-

ται στα Ρίνια!

Καθαρίστε τις παραλίες, 
κάνει καλό στον μεταβολισμό!
ΣτρΙνγκ, προφυλακτικά, καλσόν,

λίμες, αλλά και CD της Φουρέιρα,

βρέθηκαν ριγμένα στο βυθό της

θάλασσας και δίπλα στο κύμα... Κι

ούτε ένας δεν βρέθηκε να τα συμ-

μαζέψει ή να τα μαζέψει. Ο οποίος

εάν δεν τα μεταπωλήσει –διότι

όπως πάνε τα πράγματα σήμερα

μόνο τα σκουπίδια έχουν αξία, δες

τηλεριάλιτι και θα καταλάβεις!- ας

τα πετάξει στο καλάθι των αχρή-

στων. Κάποιες φιλότιμες προσπά-

θειες –πέρα της πλάκας ξεκίνη-

σαν- αλλά δεν αρκεί μόνο η ιδιωτι-

κή πρωτοβουλία! Ως απαραίτητη

κρίνεται η σύμπραξη και η συνερ-

γασία της τοπικής αυτοδιοίκησης

στον καθαρισμό τους. Και ως γνω-

στόν, καθαρές παραλίες σημαίνει

πολιτισμός! Άσε που κάνει καλό

και στον μεταβολισμό γιατί αδυνατίζει. Εγώ λέω τους αυτοφοράκηδες, ως ποινή, να τους επιβληθεί

12ωρη κοινωνική εργασία με καθαρισμό της παραλίας. Έτσι και αυτοί θα έχουν έναν σκοπό και σύγχρο-

νους Νταρτανιάν της καθαριότητας θα «εκστρατεύσουμε».

Κύριε πειρατή... το τόπι!
Πολύ κινηματογραφικό το νησί των ανέμων! Απέκτησε λένε και πει-ρατές! Όχι θαλασσόλυκους με μούσκουλα, και παντάνες (που τέτοιατύχη)! Όχι! Απέκτησε ταξι-πειρατές! Κι εγώ που έχω μία «taxi-pho-bia» την πάτησα! Άντε τώρα να εμπιστευτώ ταρίφα. Διότι εάν δεν εί-ναι νόμιμος, μπορεί και να με απαγάγει, να με ψαχουλέψει και να μεπαρενοχλήσει! Διότι πολλά γίνονται στον κόσμο αυτό κι από όλα φο-βάμαι! Βοήθεια κύριοι! Ένα τόπι...
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Συνέντευξη

Συνέντευξη στον

Γιάννη 
Αρμουτίδη

�

Είναι γοητευτικός, πετυχημένος και η ψυχή της

πλέον κοσμικής παραλίας της Μυκόνου του

«Principote” στον Πάνορμο. Ο μελαμψός Ελλη-

νοκουβανός Χουάν Ροντρίγκες, είναι ερωτευμέ-

νος με την ανερχόμενη τραγουδίστρια Μαλού και μιλά για τον έρωτά

τους.

Ο Χουάν που έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Μαιάμι, μιλάει άψογα

Ελληνικά, αφού είναι μισός Έλληνας και μισός Κουβανός, μένει –

όταν δεν εργάζεται στη Μύκονο- στο πατρικό του, στο Πανόραμα

Θεσσαλονίκης, και δηλώνει ερωτευμένος με την τραγουδίστρια

Μαλού.

«Είμαστε μαζί και έχουμε μια όμορφη σχέση… Η φωνή της είναι τόσο

όμορφη που έμαθα να αγαπώ τα τραγούδια που λέει… Για μένα είναι

η Μαλού-Μαρία Κυριακοπούλου…» 

Αυτά ήταν τα πρώτα του λόγια στην ερώτησή μας, εάν ένας άνθρω-

πος με τόσο διαφορετικά ακούσματα –λόγω καταγωγής- μπορεί να

παρακολουθεί τα μουσικά βήματα της αγαπημένης του.

Ο Χουάν και η Μαλού είναι μόνο έναν χρόνο μαζί και η αγάπη τους

πρόκειται να ολοκληρωθεί με τον ερχομό ενός μωρού. Πρώτη η

Μαλού, παραδέχτηκε την εγκυμοσύνη της με μία ανάρτηση στον

προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ο Χουάν υπήρξε αθλητής του βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη κι από το χώ-

ρο αυτό του αθλητισμού  γνωρίζεται και  διατηρεί μια άριστη φιλική

σχέση με την δημοσιογράφο και επίσης αθλήτρια του βόλεϊ Βίκυ Χα-

τζηβασιλείου, με την οποία είναι σχεδόν γείτονες…

Η ζωή του είναι προσανατολισμένη στη δουλειά του, την οποία λα-

τρεύει… Αν και δεν αισθάνεται γόης, μέσα από κάθε κίνησή του δια-

πιστώνεις ότι διαθέτει την αυτοπεποίθηση του ωραίου…

Οι κοπέλες τρελαίνονται γι εκείνον, οι πελάτες γίνονται φίλοι του και

ο Λατίνος Χουάν Ροντρίγκες εμφανίζεται σαν είδωλο στα σοκάκια

της Μυκόνου. μπερδεύοντας τους επισκέπτες… 

Μιλά για 
τον έρωτά του 
με τη Μαλού

Juan Rodriguez
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Toυ

Γιάννη 
Αρμουτίδη

�

Διασκέδαση άνευ ορίων 
κι ένα αλλιώτικο πάρτι!

Skorpios

Ο εκδότης της «My Mykonos», Νίκος Καραμανλής και ο σύμ-

βουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης της εφημερίδας, Κώστας

Μαστοράκης, διασκέδασαν ανάμεσα σε φίλους τους και δη-

μοσιογράφους, αλλά και είχαν τη χαρά να βρεθούν με αγαπη-

μένους τους φίλους και προσωπικότητες. Τη νέα εφημερίδα γνώρισαν από κοντά και

έδωσαν τις ευχές τους ο ιδρυτής του μεγαλύτερου οίκου κοσμημάτων Κώστας Κέσ-

σαρης, ο σχεδιαστής Πάνος Ζήνας, το κορυφαίο μοντέλο Nick Bateman και πολ-

λοί άλλοι!

Dress code, διπλή διαγράμμιση εισόδου-εξόδου, περπάτημα στην άμμο, ξυπόλυτο

προσωπικό και τιμές «αιθέρας», είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας μανίας

που είναι στη Μύκονο της διασκέδασης, μόδα και επιτυχία! Εκεί έγινε το πάρτι με παρά-

θεση γεύματος για τον εορτασμό του πρώτου φύλλου κυκλοφορίας της εφημερίδας.

Αφού, όπως αντιλαμβάνεστε ο χώρος υπήρξε ιδανικός για να δοθεί ένα κλειστό πάρτι -

με πρόσκληση σε γεύμα- για συνεργάτες και φίλους, προκειμένου να γιορτάσουμε το

πρώτο φύλλο κυκλοφορίας της νέας εφημερίδας myMykonos.

Εάν δεν πας στον «Σκορπιό», τότε είναι σαν να μην είδες τίποτα από την διασκέδαση

στην Μύκονο. Αφού περιλαμβάνει τα πάντα. Πρωινό καφέ και κολύμπι, γεύμα και soft

drink, απογεματινό πάρτυ και βραδινό ξεσάλωμα!

Ηλιοβασίλεμα και αποχαύνωση στα καθίσματα του κάτω κλαμπ με δάπεδο την άμμο,

«χτύπημα» με δυνατή μουσική κλάμπινγκ στο επάνω διάζωμα, κρατήσεις τραπεζιών με

το νοστιμότερο μενού που απολαύσατε ποτέ σας –θα προτείνω το απίστευτο μενού με

ψητό κρέας- και λίγο πιο πέρα, ένας ακόμα χώρος εστιατορίου –με δάπεδο την άμμο-

που διαθέτει και καναπέδες για ποτό και καφέ! Το πρόγραμμα διασκέδασης ξεκινά από

τις 10 το πρωί και τελειώνει στις 3 τη νύχτα (τις καθημερινές) και το χάραμα, τα Σαββατο-

κύριακα! 

Με άψογο σέρβις –δεν προλαβαίνεις να κοιτάξεις και βρίσκονται οι σερβιτόροι δίπλα

σου- πολύ καλές δημόσιες σχέσεις από τον ηθοποιό και μοντέλο Γιώργο Μπαβέλη,

τους καλύτερους dj από όλο τον κόσμο και φανταχτερά, πρωτότυπα και ανατρεπτικά

πάρτι –από λιβάνια, θυμιατά, φωτιές, μέχρι Ίνκας και Ινδιάνους- ο Σκορπιός, προσφέρε-

ται ιδανικός για την τέλεια έξοδο. Ακόμα κι αν επισκεφτεί κάποιος τη Μύκονο για μία

ημέρα, θα πρέπει να την ξοδέψει εκεί!

Η Κατερίνα Καινούργιου με τη Μαριάννα Ζαφειρέλη

Εντυπωσιασμένος στη θέα του ψαριού
ο Κώστας Μαστοράκης

Ο Κώστας Καίσαρης... αγκαλιά  
με τη «Μy Mykonos»





Φλας στα πρόσωπα

Χ αμόγελο, ευγένεια, γούστο αλλά

και δημιουργικότητα είναι μερικά

από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Μα-

ριάννα Ζαφειρέλη, το κορίτσι από τη Μυτι-

λήνη που ξεκίνησε από το μηδέν και, με

σύμμαχό της το κοφτερό μυαλό της, κατέ-

κτησε τη Μύκονο, δημιουργώντας 5 αυτο-

τελείς σουίτες. Η Μαριάννα, προτού φτά-

σει στη Μύκονο, έκανε μια στάση για 13

χρόνια στην Αθήνα, όπου εργάστηκε σε

πολλούς κλάδους – εστίαση, μάρκετινγκ,

πωλήσεις σε μεγάλες εταιρείες, real esta-

te αλλά και concierge είναι μόνο μερικά

από τα επαγγέλματα που έκανε πριν να

φύγει για το Νησί των Ανέμων. Φέτος, η

Μαριάννα ανέλαβε την θέση της υπεύθυ-

νης δημοσίων σχέσεων και διαφήμισής

στο «My Mykonos» και σε πολλά άλλα

project του νησιού. Πριν λίγες μέρες ο

φωτογραφικός μας φακός την συνέλαβε

στον Scorpio μαζί με τον καλλονό Nick

Bateman. Για την ιστορία, πριν βρεθούν

στην Παράγκα το γνωστό μοντέλο και η Μαριάννα είχαν φωτογραφηθεί στο «Μύκονος bar by

VOX» που είχε πάει να την δει ο κούκλος ηθοποιός, ο λόγος της επίσκεψης  του και η τρυφερή πόζα

στον φακό άγνωστος...

Στην Λιαστή στο γνωστό μαγαζί στην περιοχή της Λιάς «τσακώσαμε» την γνωστή travel Consul-

tant, Marianna Cifali να διαβάζει την εφημερίδα «My Mykonos». Η εκρηκτική μελαχρινή που σας

συμβουλεύει για τα ταξίδια σας, έχει ένα site που σας δίνει όλες τις πληροφορίες που θέλετε για διάφο-

ρα νησιά της Ελλάδας και φυσικά την Μύκονο. www.idreamgreece.com. «Το IDREAMGREECE είναι η

κατεύθυνση ενός ενεργητικού Συμβούλου Ταξιδιών που θα σας οδηγήσει στις διαδρομές των Θεών.

Ως εκ τούτου, θα σας προτείνω να επιλέξετε ανάμεσα στις καλύτερες ή μάλλον αγαπημένες βίλες και

διαμερίσματα. Θα χαρούμε να σας δώσουμε προτάσεις για την εύρεση χρυσών παραλιών και συναρπα-

στικών πολιτιστικών διαδρομών, διευθύνσεις όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την πιο νόστιμη τοπική κου-

ζίνα και να επιδοθείτε στην αγορά. Μπορείτε να υπολογίζετε σε με για τυχόν συμβουλές στο όνομα μιας

αξέχαστης διαμονής. Επίσης, θα ήμουν ευτυχής να απευθυνθώ στους ρομαντικούς που, με όλη την ευ-

λογία της Ήρας, ονειρεύονται να παντρευτούν στο ηλιοβασίλεμα….» μας είπε η Μαριάννα.

Marianna Cifali Μαριάννα Ζαφειρέλη

Η Ιταλίδα travel Consultant
διαβάζει «My Mykonos» 

Ανήσυχο πνεύμα 
και ριψοκίνδυνη 
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Ο ποδοσφαιριστής με το ταξί

by Yiannis Armoutidis
e-mail:  armoutidis@hotmail.com

Πιο viral δεν γίνεται. Ο αγαπητός Γιάννης Γαλάτης, ο

οποίος έχει ανεβάσει το μεγάλο του σουξέ «είμαι η

Μύκονος» ως χτύπο αναμονής στο κινητό του όταν τον κα-

λείς- είναι το επίκεντρο της καλλιτεχνικής ζωής της Μυκόνου.

Κάποτε ήταν ο πελαργός και τώρα ο Γιάννης. Εάν δεν φωτο-

γραφηθείς με τον αειθαλή σταρ, δεν είσαι must. Με μνήμη

απίστευτη, θυμάται τις εποχές της απίστευτης δόξας, τις βασί-

λισσες και τις πριγκίπισσες που φιλοξένησε –έχει μια ιδιαίτερη

αγάπη στην πριγκίπισσα Σοράγια- και υποδέχεται τον κόσμο

στην γκαλερί του στο Γαλάτειο, στο κέντρο της χώρας. Φωτο-

γραφήθηκε με την Mymykonos, ενώ ζήτησε για την συλλογή

του το πρώτο της φύλλο!

Ο Γαλάτης είναι 
η Μύκονος!

Aνοίγει η τηλεοπτική σεζόν για το νησί των ανέμων... Όλο

και περισσότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης

καταφτάνουν στη Μύκονο για να παρουσιάσουν το life style και την

έξαλλη ζωή του νησιού. Μια από τις πρώτες, που κάνει εξόρμηση

στο νησί των ανέμων είναι η πετυχημένη εκπομπή της Βόρειας Ελ-

λάδας «Thess παρεάκι», η οποία προβάλλεται στην Βεργίνα TV. Η

λαμπερή παρουσιάστρια της εκπομπής Κασσάνδρα Κανιόγλου, ο

παρουσιαστής της Άρης Πασχάλογλου και η πανέμορφη επίσης πα-

ρουσιάστρια και δημοσιογράφος Άννα Δούνη, θα βρεθούν στο νησί για πέντε ημέρες προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα των

δύο καλοκαιρινών εκπομπών τους. Καλεσμένοι τους θα είναι προσωπικότητες που βρίσκονται ήδη στη Μύκονο, ενώ μέσα στα σχέδια τους

είναι να παρουσιάσουν την καλοκαιρινή collection μεγάλης εταιρείας μαγιό και εσωρούχων.

O επιχειρημα-

τίας Κώστας

Πετρόπουλος, φίλος του

Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο

οποίος παρέστη και στον

γάμο του με τη Δούκισσα

Νομικού, κάνει αίσθηση με τα εφευρετικά και με ιδιαίτερο στυλ οχήματα που χρησι-

μοποιεί για τις μετακινήσεις του στο νησί. Με παρέα φίλων του, τον συναντήσαμε

να διασκεδάζει στον Σκορπιό –είναι το στέκι του- ενώ μέσα στα μεγαλεπήβολα σχέ-

δια του είναι η προετοιμασία μιας μεγάλης πασαρέλας με σπουδαία ονόματα της

διεθνούς πασαρέλας για τον μήνα Αύγουστο. Λέγεται μάλιστα ότι είναι πολύ κοντά

στην πρόσκληση της Ναόμι Γουότς, η οποία θα παραστεί στο σόου αυτό.

Mε ταξί και όχι πολυτελή λιμουζίνα κυκλοφόρησε

στην Μύκονο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του εξω-

τερικού! Η κίνηση αυτή τον βοήθησε για δύο λόγους! Ο πρώτος

είναι ότι απέφυγε την κίνηση αλλά και τους δύσκολους δρόμους

του νησιού, οι οποίοι δεν βρίσκονται ούτε με GPS, και ο δεύτε-

ρος ότι μπορούσε να πίνει άφοβα και όσο ήθελε –αφού δεν οδη-

γούσε- έως τα ξημερώματα. Και όπως οι οδηγοί των ταξί που τον

μετέφεραν μας είπαν, τον επέστρεφαν... λιώμα!

Οι τηλεοπτικές εκπομπές
αριβάρουν στη Μύκονο

Οχήματα με στυλ από φανταχτερούς
επιχειρηματίες και η Ναόμι Γουότς



Πρόσωπο
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Nick Bateman

«Είναι από 
τις ωραιότερες
διακοπές μου...»

Το ωραιότερο μοντέλο 
της παγκόσμιας πασαρέλας 
στα στενά της Μυκόνου
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Πρόσωπο

Ηθοποιός, μοντέλο, παγκόσμιος πρωταθλητής πολεμι-
κών τεχνών... Ο Καναδός Νick Bateman που ζει μετα-
ξύ Μιλάνου, Νέας Υόρκης και Μαϊάμι- βρέθηκε για με-
ρικές ημέρες στη Μύκονο και προκάλεσε καρδιακά

επεισόδια στις θαυμάστριές του. Μίλησε σε μία αποκλειστική συνέντευξη για
τις διακοπές του στη Μύκονο, την σχέση του και τα σχέδια του.
«Οι διακοπές μου ήταν υπέροχες, και η Μύκονος εκπληκτική...» δήλωσε το
κορυφαίο μοντέλο σε συνάντηση που είχαμε μαζί του στον Σκορπιό.
Παρήγγειλε ψητό κοτόπουλο, χωρίς γαρνιτούρες και συνοδευτικά (ίχνος υδα-
τάνθρακα, διότι προσέχει την διατροφή του) αλλά και χωρίς σαλάτα, σε τραπέζι
για δυο. Γευμάτιζε μόνο με τον στενό του συνεργάτη, χωρίς κοπέλες, θαυμά-
στριες ή λοιπούς συνοδούς. Ήπιε μόνο μεταλλικό νερό, φορούσε γυαλιά κα-
θρέπτη που δεν έβγαλε ούτε για ένα λεπτό, ήταν ευχάριστος, ήρεμος και,
απλός χαμογελούσε συνεχώς, και απέπνεε το αέρα του απόλυτου σταρ. Διότι
διέθετε την στόφα του απλούστερου των απλούστερων.
Με φωνή σταθερή και αρρενωπή, απόλυτα ισορροπημένος –είναι η ηρεμία
που προκύπτει μέσα από την πολύχρονη ενασχόληση με το καράτε- μίλησε για
τις διακοπές του στην Μύκονο, αλλά και για το πόσο πιστός είναι στην αγαπη-
μένη του...
"I am SORY, I have a girlfriend", είπε σε πασίγνωστη ελληνίδα και θαυμάστριά
του, η οποία του ζήτησε διακριτικά τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου...

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας μετά τη Μύκονο;

«Η Μύκονος ήταν ένας υπέροχος προορισμός για διακοπές... Χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις...
Μόνο βόλτες στο νησί, κολύμπι, παραλίες και καλό φαγητό! Τώρα όμως οι διακοπές μου τελείωσαν
και πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα και από εκεί –την ίδια ημέρα- να ταξιδέψω για την Κωνσταντινού-
πολη, όπου είναι προγραμματισμένες συνεργασίες μου σε καμπάνιες και μόντελιγκ»

Ο Nick Bateman, ήταν προσεγμένος στην εμφάνισή του, όπως και σε κάθε μία από όσες πραγματο-
ποίησε στα σοκάκια της Μυκόνου, και σηκώθηκε από το τραπέζι του για να φωτογραφηθεί με όσους
και όσες του το ζήτησαν. Υπήρξε αληθινός σταρ! Ένα επόμενο ταξίδι στην Ελλάδα αποτελεί στόχο στα
μελλοντικά του σχέδια.

Γιάννης Αρμουτίδης

O 28χρονος Μαριάνο ντι Βάιο και ο 30χρονος Νικ Μπέιτμαν είναι ίσως τα πιο διάσημα μοντέλα άντρες
παγκοσμίως στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Instagram έχουν εκατομμύρια ακολούθους κυρίως γυναίκες
που σε κάθε ανάρτηση τους, τους αποθεώνουν στην κυριολεξία για την ομορφιά τους. Οι δυο άντρες
ταξιδεύουν συχνά και φωτογραφίζονται για να διαφημίσουν την εταιρία nohow που αντιπροσω-
πεύουν. Αυτές τις μέρες επέλεξαν και οι δυο να κάνουν διακοπές στην Μύκονο. Οι φωτογραφίες που
ανεβάσουν στα προφίλ τους στο Instagram λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες καρδίες και ταυτόχρο-
να διαφημίζουν την Μύκονο σε κάθε άκρη της γης ακόμη περισσότερο.
Η εφημερίδα «My Mykonos» συνάντησε τον ένα από τους 2 καλλονούς τον Νικ Μπέιτμαν στον Πά-
νορμο και συγκεκριμένα στον Scorpio.  Ο Nicholas Kevin Stanley Yunge-Bateman όπως είναι το
όνομα του, για την ιστορία γεννήθηκε στο Μπέρλινγκτον, Οντάριο, στις 18 Νοεμβρίου του 1986 είναι
γνωστός ηθοποιός και μοντέλο από τον Καναδά. Έπαιξε τον πρώτο μεγαλύτερο ρόλο του στην ταινία
Hobo With A Shotgun. Άρχισε να ασχολείται με το καράτε σε ηλικία 4 ετών. Το 1998 έγινε πρωταθλη-
τής του καράτε και κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου άρχισε την ηθοποιία και πολλές τηλεοπτικές
διαφημίσει. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Capilano στο Βανκούβερ σε ηλικία 20 ετών, έπειτα
άνοιξε την δική του σχολή καράτε. Λίγο αργότερα άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το μοντε-
λινγκ όπου έζησε στο Μιλάνο, καθώς στην Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι.
Το γνωστό μοντέλο φωτογραφήθηκε με την εφημερίδα μας και επιπλέον μίλησε μαζί μας όσο αφορά
τα επαγγελματικά του, τις γυναίκες, τους φαν αλλά και για την Μύκονο. 

Σου αρέσει η Μύκονος; 

Είναι ένα από τα πιο ωραία νησιά που έχω δει. Γενικά ο ήλιος η θάλασσα οι άνθρωποι που συνάντησα
με έκαναν να περάσω ευχάριστα αυτές τις μέρες. 

Μετά από την Μύκονο που θα πας; 

Θα είμαι για λίγες ημέρες στην Αθήνα για δουλειά αλλά και για λίγες διακοπές και μετά στην Κωνσταντι-
νούπολη που πάω για την καμπάνια μου.

Aναστάσιος Ε. Δαφνής

Δύο από τα διασημότερα μοντέλα διαφημίζουν 
τη Μύκονο με τον καλύτερο τρόπο

Νικ Μπέιτμαν και Μαριάνο ντι Βάιο

Η εφημερίδα «My Mykonos» τους συνάντησε

σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού



Καθαρές ακτές στη Μύκονο 
με... άρωμα Μόντε Κάρλο

Με πρωτοβουλία της «My Mykonos» και της Κατερίνας Τοπού-
ζογλου με την «All For Blue» και με την αδελφοποιημένη «Pas-
sion Sea» της Helga Piaget των γνωστών ρολογιών με την μη
κερδοσκοπική Ένωση που προωθεί διεθνώς τον σεβασμό και

τη διατήρηση των υδάτων μας μέσω της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας που είναι
υπό την αιγίδα, του πρίγκιπά Αλμπέρτο Μονακό, προσπαθούμε να σώσουμε τις θάλασ-
σες.  Επιπλέον η αρωγή του Κώστα Μαστοράκη στενού φίλου της Helga Piaget και του
πρίγκιπα βοηθάει στο να υλοποιηθεί καλύτερα το project αυτό. Η Helga Piaget είναι από
καιρό πρεσβευτής της «Passion Sea». Έχοντας μεγαλώσει δύο παιδιά, βλέπει το σεβα-
σμό και τη συνειδητή εκπαίδευση ως το κλειδί για τη ζωή
στον μπλε πλανήτη μας. Επιδιώκει να προσελκύσει τα παιδιά
να βοηθήσουν στην αλλαγή του κόσμου. 

Κατερίνα Τοπούζογλου παγκόσμια 

πρωταθλήτρια υποβρύχιας σκοποβολής!
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Κατερίνα Τοπούζογλου
και η "All For Blue" ολοκλήρωσαν τις δράσεις τους για τους
μήνες Ιανουάριος – Ιούνιος 2017 σε ολόκληρη την Ελλά-
δα. Οι υποβρύχιοι καθαρισμοί της δραστήριας ομάδας στέ-
φτηκαν με απόλυτη επιτυχία, αφού η ποσότητα των σκουπι-
διών που αφαιρέθηκαν φέτος από τις Ελληνικές θάλασσες
ξεπέρασαν τους πέντε τόνους, ενώ η Κατερίνα στις δράσεις
τις μέχρι τώρα από το 2010 έχει αφαιρέσει από τη θάλασσα
πάνω από 20 τόνους σκουπίδια.

Υποβρύχιος και παράκτιος καθαρισμός Κόρφου
Στη Μύκονο χρειάστηκε επιπλέον παρότρυνση της Κατερίνας μέσω so-
cial media για μεγαλύτερη συγκέντρωση εθελοντών, μεταξύ των οποίων
ήταν οι Ναυτοπρόσκοποι Μυκόνου, μέλη της ομάδας του Kite Surf, μα-
θητές από τα σχολεία με τους γονείς τους, ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι,
τουρίστες, μέλη της ΚΔΕΠΑΜ που βοήθησαν στη διοργάνωση κ.ά.
Ο υποβρύχιος καθαρισμός κράτησε σχεδόν δυο ώρες από τον οποίο
συλλέχτηκαν πάνω από 130 κιλά σκουπίδια, μεταξύ άλλων σακούλες,
σωλήνες, πλαστικά ποτήρια, μπουκάλια, ρόδες, μια θήκη κινητού(!), σα-
κιά, αναπτήρες, καλαμάκια, κ.ά. ενώ μεγάλος ήταν και ο όγκος σκουπι-

διών που μάζεψαν οι εθελοντές στην ακτή. Τα σκουπίδια, σύμφωνα με τις επίσημες διαδι-
κασίες της «All For Blue» και του παγκόσμιου οργανισμού «Project Aware», καταγράφηκαν
σε παγκόσμια βάση δεδομένων, ζυγίστηκαν, διαχωρίστηκαν ανάλογα με το υλικό τους και

με τη βοήθεια του πάντα πρόθυμου Αλέκου Κουκά έγινε η
μεταφορά τους.
Οι καθαρισμοί γίνονται από την Κατερίνα με ελεύθερη κα-
τάδυση. Παρόλο που παγκοσμίως οι περισσότεροι που κά-
νουν υποβρύχιους καθαρισμούς χρησιμοποιούν μπουκά-
λες, εκείνη προτιμά να παίρνει μια βαθιά ανάσα και να κάνει
ελεύθερη βουτιά. Αυτό πρώτον της χαρίζει μεγαλύτερη
ελευθερία κινήσεων και ευελιξία και δεύτερον δεν την πε-
ριορίζει σε χρόνο: Το οξυγόνο μιας μπουκάλας διαρκεί 40
λεπτά, ενώ η Κατερίνα μπορεί να μείνει μέχρι και 6-7 ώρες
στη θάλασσα για να καθαρίζει το βυθό. Στον αγώνα αυτόν
εκτός από όλους τους εθελοντές βοήθησε αρκετά και η
βουλευτής της ΝΔ Έλενα Ράπτη. 
Μπορείτε να επισκεφτείτε το www.AllForBlue.org

του Αναστάσιου Ε. Δαφνή

Κώστας
Μαστοράκης
και Helga 
Piaget από την
επίσκεψή τους
στο Μόντε
Κάρλο

Η Κατερίνα
Τοπούζογλου εν
δράση, στον βυθό 
της θάλασσας

Παραλίες





Aγκάλιασαν 
το «My Mykonos»

Φλας στα πρόσωπα

Μία από τις πιο όμορφες παρουσίες του «νησιού
των ανέμων» ξεφυλίζει την εφημερίδα

Ο εκδότης, Νίκος Καραμανλής, με την επιτελική ομάδα
της «Μy Mykonos» και... δροσερές παρουσίες που 
ενθουσιάστηκαν  με το πρώτο μας φύλλο

Τρελάθηκε μέχρι
και ο ψαράς

Ο Κώστας Μαστοράκης δείχνει
την εφημερίδα





Το «My Μykonos» έφαγε, ήπιε, γύρισε και σας προτείνει! Παρακάτω θα βρείτε τα μαγαζιά
που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρετε αυτό το καλοκαίρι

Food & Drink

18 � My Mykonos � 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

του Αναστάσιου Ε. Δαφνή

Μετά την Γλυφάδα και την Βουλιαγμένη το «Σαρδελάκι»… πήρε το καράβι προς το

νησί των ανέμων. Θαλασσινές, ελληνικές, γνήσιες γεύσεις είναι το «σύνθημα» του

μαγαζιού, αλλά και η φράση που θ’ ακουστεί απ’ όλα τα χείλη των πελατών που το

έχουν επισκεφτεί έστω και μία φορά. Για πρώτη χρονιά λοιπόν, στην περιοχή της

Αγίας Άννας στη Μύκονο το «Σαρδελάκι» θέλει να σας κατακτήσει. Το «My Myko-

nos» πήγε και δοκίμασε την σπεσιαλιτέ του μαγαζιού που δεν είναι άλλη από Σαρ-

δέλες παντρεμένες με κρεμμύδια και ντομάτα. Ο Γιώργος Σακλάρας υπεύθυνος

του μαγαζιού είναι εκεί για να μας υποδεχτεί με χαμόγελο. 

Αφήστε τις αισθήσεις σας να ταξιδέψουν μέσα από τη φυσική ομορφιά της ανέγγι-

χτης παραλίας του Πανόρμου στη Μύκονο και απολαύστε μοναδικές στιγμές στο

Principote. Το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε μετά από μια δροσιστική βουτιά

στα κρυστάλλινα νερά του Πανόρμου, μοναδικά κοκτέιλ που παρασκευάζονται από

εξαιρετικούς Mixologists, υπό τους ήχους μουσικών επιλογών από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα μπορείτε να αφεθείτε στις μεσογειακές μαγειρικές δημιουργίες της

Chef Αυγερίας Σταπάκη και της ομάδας της, οι οποίοι επιλέγουν προσεκτικά τα

προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) των συνταγών τους

από όλη την Ελλάδα, ενώ η μεγάλη γκάμα από ποικιλίες κρασιών θα ικανοποιήσει

και τον πιο απαιτητικό γευσιγνώστη. Το σήμα του Principote είναι το κυκλαδικό ει-

δώλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τον πρώτο ευρωπαϊκό πολιτισμό - τον Κυκλαδικό,

που άκμασε κάτω από τον ήλιο και τη θάλασσα του Αιγαίου.

Η Liasti είναι ένα παραθαλάσσιο Resort στη νοτιοανατολική ακτή της Μυκόνου. Στην

καρδιά τού ελληνικού μύθου, εκεί όπου ο χρόνος σταμάτησε και ο χώρος παρέμεινε

αυθεντικός και αναλλοίωτος. Η Liasti Beach Resort είναι μια όαση χαλάρωσης και

ραφινάτης διασκέδασης μέσα στο εξαιρετικό σκηνικό που προσφέρει ο κόλπος της

Λιας. Bar, εστιατόριο, χώρος lounge, γωνιά relax και boutique, με καλαισθησία, μινι-

μαλιστικό ύφος και με μεγάλη φροντίδα για τη λεπτομέρεια: η Liasti, παραλία απο-

κλειστική και άνετη στη διάρκεια της ημέρας, μετατρέπεται με τα πρώτα χρώματα του

δειλινού σε κομψό και κοσμοπολίτικο χώρο συνάντησης, όπου ο επισκέπτης μπορεί

να απολαύσει μεσογειακές και εξωτικές γεύσεις, παραδομένος στην ατμόσφαιρα του

χώρου και στις απαράμιλλες μελωδίες καλλιτεχνών διεθνούς φήμης. Ένα γευστικό

και ισορροπημένο light lunch και aperitif στην παραλία μέχρι την ώρα του δείπνου. Με

το ηλιοβασίλεμα έρχεται και μια νέα πρόταση: τραπέζια με θέα στη θάλασσα, κάτω

από έναν ουρανό στρωμένο αστέρια και μέσα σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, δημιουρ-

γούν το σκηνικό όπου θα απλωθούν μεσογειακές και διεθνείς γεύσεις. Θαλασσινά και

carpaccio, κρέας, ψάρι, λαχανικά στο grill, συνοδευμένα από εκλεκτά αφρώδη κρα-

σιά και γλυκούς πειρασμούς. Στη Liasti Beach Resort η γεύση συναντά την ατμόσφαι-

ρα και ακόμα και το φαγητό μετατρέπεται σε μια αυθεντική εμπειρία.

Στο πιο μαγευτικό σημείο του νησιού, στην πλατεία της Αλευκάντρας, της Χώρας

Μυκόνου, βρίσκουμε το εστιατόριο που κατάφερε να συνδυάσει το gourmet με το

υγιεινό και τη μοντέρνα κουζίνα με την παραδοσιακή. Το γεγονός ότι αποτελεί το

πρώτο βιολογικό εστιατόριο στο νησί, ότι πρωταγωνιστές στα πιάτα είναι τα ντόπια

προϊόντα, ότι διαθέτει ακόμα και επιλογές χωρίς γλουτένη αλλά και η μαγική θέα

του, είναι μερικά από τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Σαρδελάκι 

Liasti

Nice-n-easy

Principote
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Το Blu Blu lounge & internet café σας καλωσορίζει και φέτος στον ανανεωμένο και

uplifting χώρο του. Απολαύστε το κοκτέιλ ή τον καφέ σας, χαλαρώνοντας με θέα το κα-

λύτερο ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Σερφάρετε στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του in-

ternet με τα 25 most updated PC’s σε χρόνο μηδέν ή απολαύστε το αθλητικό γεγονός

της αρεσκείας σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με την γιγαντοοθόνη.

Κουρσάρος

Tropicana

Blu-blu

Scorpios

La Rosticceria

Το εστιατόριο «Κουρσάρος» με 20 χρόνια εμπειρία μετακόμισε, από τα Βόρεια

Προάστια της Αθήνας, στην Μύκονο σε ένα υπέροχο χώρο, διακοσμημένο σαν κα-

ράβι κουρσάρου, στο κέντρο της Χώρας, δύο βήματα από την Μικρή Βενετία. Σε

ένα υπέροχο σκηνικό που θυμίζει πλοίο Πειρατών στην καρδιά της Μυκόνου, το

εστιατόριο «Κουρσάρος» στον όμορφο κήπο του σας υπόσχεται ένα αξέχαστο

γεύμα – δείπνο με πολλές αυθεντικές γεύσεις της Ελληνικής και Μεσογειακής

κουζίνας και με επίκεντρο πάντα το Ψάρι και τα Θαλασσινά. Μεζεδάκια και σαλά-

τες, πολλές προτάσεις σε φρέσκο ψάρι, ριζότο και ζυμαρικά αλλά και κρέατα στα

κάρβουνα ψημένα είναι η πρόταση του ‘’Κουρσάρου’’, με προϋπόθεση τον σεβα-

σμό στον Τουρισμό, τους ανθρώπους του Νησιού μας, αλλά και την απαίτηση των

«καιρών», το «Value for Money»

Στην παραλία του Paradise θα συναντήσετε το πιο sexy και καυτό beach-bar του

νησιού. Από τις πρώτες επιλογές της νεολαίας και όχι μόνο. Το πρωί σας καλωσο-

ρίζει με φρέσκους χυμούς, cocktails και πρωινό ενώ με την έναρξη των parties η

σαμπάνια ρέει άφθονη. Δυνατή μουσική επιλεγμένη από γνωστούς djs, ξέφρενα

parties και θέαμα. Το εστιατόριο Tropicana λειτουργεί από νωρίς το πρωί. Βρίσκε-

ται πάνω στην παραλία και καλύπτεται από πέργολές που προσφέρουν σκιά και

δροσιά όσο γευματίζετε.

Ο παράδεισος λέγεται Σκορπιός και είναι στη Μύκονο. Ο Scorpios Beach Club είναι η

παραλία του αδελφού San Giorgio Mykonos Hotel, στην Παράγκα, σ' αυτό το μαγευ-

τικό άκρο του νησιού. Ο χώρος που είναι σαν χερσόνησος έχει μετατραπεί σε μια

σύγχρονη Αγορά. O Tomas Heyne και o Mario Hertel -το γερμανικό δίδυμο που βρί-

σκεται πίσω από το πασίγνωστο club Paradise, το οποίο άφησαν φέτος ύστερα από

10 χρόνια- είναι εκείνοι που οραματίστηκαν αυτό το χώρο που ανήκει στην αλυσίδα

των Design Hotels και ο οποίος ηγείται ενός νέου τρόπου φιλοξενίας και διασκέδα-

σης, γι' αυτό και η εν λόγω παραλία ασπάζεται την ολιστική αντίληψη για τη ζωή, επα-

ναπροσδιορίζοντας το premium beach life με bohemian όρους. Διάσημοι διεθνούς

φήμης DJ's βάζουν υπέροχες μουσικές από τις 2 το μεσημέρι, προσφέροντας ένα

μεθυστικό μείγμα ηρεμίας και χαλάρωσης στον επίγειο μυκονιάτικο παράδεισο. 

Ο χώρος της «La Rosticceria» είναι προσεκτικά σχεδιασμένοι και διακοσμημένοι

για να σας δώσουν μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τον αέρα

ενός παραδοσιακού ιταλού tratoria. Τα γήινα και παστέλ χρώματα κατά μήκος της

ιδιαίτερης διακόσμησης ολοκληρώνουν ένα καταπληκτικό τοπίο που σας βοηθά να

χαλαρώσετε και να απολαύσετε το δείπνο σας.

Food & Drink
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Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου: Το αρχαιολογικό μουσείο βρίσκεται στην πόλη της

Μυκόνου, κοντά στο λιμάνι. Διαθέτει μια μοναδική συλλογή γλυπτών, κεραμικών και κοσμημάτων τα

οποία προήλθαν από ανασκαφές στη Μύκονο, στη Δήλο και στη Ρενία. Κάποια από αυτά χρονολο-

γούνται στη γεωμετρική εποχή και αγγίζουν μέχρι και τον 6ο π.Χ. αιώνα. Το μουσείο φημίζεται για την

πασίγνωστη συλλογή από βάζα, με κορυφαίο ένα βάζο του 17ου αιώνα, το οποίο απεικονίζει το Δού-

ρειο Ίππο. 

Αγροτικό Μουσείο- Βόνι Ανεμόμυλος - Σπίτι της Λένας: Το αγροτικό μουσείο

είναι εξωτερικό και βρίσκεται στο Επάνω Μίλι. Μπορείτε να δείτε αλωνιστικές μηχανές, πηγάδι, φούρ-

νο και κάθε είδους αντικείμενο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Ο Βονι εί-

ναι το καλύτερο παράδειγμα ανεμόμυλου του 16ου αιώνα και διατηρείται σε πολύ κατάσταση. Μπο-

ρείτε να τα επισκεφτείτε από Απρίλη μέχρι Οκτώβρη, 4μ-8μμ, καθημερινά, Το σπίτι της Λένας είναι μια

αυθεντική κατοικία του 19ου αιώνα, που βρίσκεται κοντά στα τρία πηγάδια. Η διακόσμηση είναι της

εποχής και τα έπιπλα είναι αντίκες. 

Ανεμόμυλοι: Από το 16ο αιώνα οι ανεμόμυλοι αποτελούν σήμα κατατεθέν της Μυκόνου. Βρί-

σκονται νότιο της χώρας και κοιτάζουν προς τη θάλασσα. Κατασκευάστηκαν για να αξιοποιήσουν τους

ανέμους και κατά συνέπεια την αιολική ενέργεια του νησιού, το οποίο έχει στρατηγική θέση στο Αιγαίο.

Μετά την εκβιομηχάνιση η αξία των ανεμόμυλων άρχισε να φθίνει και σήμερα υπάρχουν μόνο 7, που

ωστόσο συνεχίζουν με το γαλάζιο χρώμα τους να στέκουν επιβλητικά στο νησί.

Παραπορτιανή: Η εκκλησία στο Παραπορτιανή, είναι μαζί με τους ανεμόμυλους το 2ο σήμα κα-

τατεθέν της Μυκόνου. Βρίσκεται κοντά στην είσοδο του κεντρικού λιμανιού και είναι από τα πιο γνω-

στά αρχιτεκτονικά μνημεία. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο μία, αλλά 5 μικρές εκκλησίες, 4 εκ των

οποίων στο έδαφος και η 5η και αρχαιότερη ένα επίπεδο πιο πάνω.

Δήλος: Η Δήλος είναι ένα μικρό νησί ύψιστης αρχαιολογικής σημασίας, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα

δυτικά της Μυκόνου. Η πρόσβαση σε αυτό είναι πολύ εύκολη με καΐκια και ημερήσιες εκδρομές οργα-

νώνονται συνεχώς. Είναι ο πιο σημαντικός πανελλήνιος ιερός χώρος, αφού σύμφωνα με τη μυθολο-

γία είναι ο τόπος γέννησης δύο θεών, του Απόλλωνα και της 'Αρτεμης. Η κατοίκιση του νησιού χρονο-

λογείται στον 3ο π.Χ αιώνα και η ιστορία του είναι πολύ μακριά. Κηρύχτηκε ανεξάρτητο το 314 π.χ. αλ-

λά ξανακυριεύθηκε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι το εγκατέστησαν ως ένα πολύ σημαντικό λιμάνι και

γι αυτό άνθισε οικονομικά μέσα στα επόμενα χρόνια. Τα κτίρια στο νησί ήταν μεγαλοπρεπή και οι ναοί

μοναδικοί. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1873 και το 1990 η Δήλος περιελήφθη στην παγκόσμια πολι-

τιστική κληρονομιά, που προστατεύεται από την UNESCO, εξαιτίας της θρησκευτικής σημασίας που εί-

χε καθ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στην περιοχή Τρία Πη-

γάδια και είναι μοναδικό για κάποιον που ενδιαφέρεται για τη ναυτική παράδοση του νησιού. Στο ναυτι-

κό μουσείο βρίσκονται μοντέλα από βάρκες με κουπιά, ταξιδιωτικά πλοία και κάθε είδους πλεούμενο,

από την προμινωική εποχή έως και το19ο αιώνα. Επίσης υπάρχει συλλογή με νομίσματα και γκραβού-

ρες, στα οποί απεικονίζονται ναυτικές παραστάσεις.

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Η Μύκονος εκτός από το lifestyle προφίλ που έχει, διαθέτει 
και αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσετε. Το «My Mykonos»

σας προτείνει 6 μέρη που πρέπει οπωσδήποτε Τα καλύτερα αξιοθέατα ΔΗΛΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΡΤΙΑΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ

ΞενάγησηΞενάγηση

για τα... μάτια σας μόνο 



Enjoy the true taste of Mykonos!

Nice n easy gluten free & nice n easy The Tavern • Alefkantra sq, Myconos Kyclades • T: +30 2289025421• niceneasy.gr• follow@niceneasyMykonos

Nesaea • Agia Anna beach, Myconos Kyclades • T: +30 2289072130 • niceneasy.gr • follow@nesaeaMykonos

Santanna • Paranga Beach, Myconos Kyclades• T: +30 6974465279 • niceneasy.gr • follow@thesantannamykonos

Ψητός σολομός κους κους, 
με φιστίκια Αιγίνης σε σάλτσα μέντα λεμόνι

ΥΛΙΚA
200γρ. φρέσκος σολομός

60γρ. κους κους

30γρ. φιστίκια Αιγίνης

μέντα

λεμόνια

20γρ. ελαιόλαδο

λάιμ

μαϊντανό

Ο Χρήστος Αθανασιάδης είναι σεφ 
και συνιδιοκτήτης των γνωστών
εστιατορίων Nice n easy του Κολωνακίου,
της Κηφισιάς και της Μυκόνου

Γεύσεις

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Μαρινάρουμε τον σολομό με αλάτι και

πιπέρι και τον ψήνουμε για 10 λεπτά

στο φούρνο. Ταυτόχρονα σε ένα τη-

γάνι σωτάρουμε το κους κους με το

ελαιόλαδο, τη μέντα και τον μαϊντανό.

Τα σβήνουμε με λεμόνι και νερό όσο

να το σκεπάσει, ενώ στη συνέχεια το

βράζουμε 10 λεπτά μέχρι να μαλακώ-

σει. Αλατίζουμε και ρίχνουμε το φιστί-

κι Αιγίνης. Σερβίρουμε σε ένα πιάτο

με τον σολομό στο κέντρο και τους

κους κους από δίπλα.



Nice n Easy Restaurant Group

offers exceptional, organic,

sustainably sourced Greek

cuisine at any of their four po-

pular dining venues on Myko-

nos. From the classic Nice n

Easy Tavern in Little Venice,

the new Nice n Easy Green of-

fering an array of vegetarian

and vegan options located ri-

ght next door, the upscale Ne-

saea featuring an elevated de-

constructed Greek menu, or

SantAnna, a new multi-expe-

rience beachfront retreat poi-

sed to become one of the

most sought-after destina-

tions in the Mediterranean, de-

buting this summer. Guests

will experience contemporary Mediterranean cuisine with an emphasis

on organic, farm-to-table fare, made from local, agriculturally sustaina-

ble ingredients and health conscious recipes. 

Nice n Easy Tavern in Little Venice offers insta-worthy Mykonian sunsets

and windmills as the backdrop, offering a classic menu of Greek inspired

comfort foods and healthy options, and the new Nice-n-Easy Green bo-

asts a full menu of vegan, ve-

getarian and gluten-free dish-

es accommodating any dieta-

ry restrictions.

Nesaea is located in Kalafatis,

one of the most stunning bea-

ches on Mykonos providing

magnificent views of the Ae-

gean Sea and offers a con-

temporary and creative take

on Greek cuisine inspired by

local ingredients of the Greek

islands in a upscale but rela-

xed modern setting.

The latest venture is SantAn-

na, a new multi-experience be-

achfront retreat enviably loca-

ted on Paranga Beach. The

100,000 square-foot com-

plex caters to an inclusive, sophisticated clientele with a chic unpretenti-

ous island attitude and features the largest beachfront saltwater pool In

Europe, “VIP Islands” with subterranean private lounges, A-List interna-

tional music acts, two organic restaurants serving innovative Greek cui-

sine and a sushi and raw bar, extensive craft cocktail menus, exclusive

boutiques, and much more.

Enjoy the true taste
of Mykonos!

Nice n easy gluten free & nice n easy The Tavern

Alefkantra sq, Myconos Kyclades 

T: +30 2289025421

niceneasy.gr

follow@niceneasyMykonos

Nesaea

Agia Anna beach, Myconos Kyclades

T: +30 2289072130

niceneasy.gr

follow@nesaeaMykonos

Santanna

Paranga Beach, Myconos Kyclades

T: +30 6974465279

niceneasy.gr

follow@thesantannamykonos

M Y K O N O S



Τ ο 1989 ιδρύθηκε ο όμιλος εταιρειών

Revithis & Partners που κατέχει ηγετική

θέση σε μία ολοένα πιο απαιτητική ελλη-

νική αγορά ακινήτων. Το γραφείο Re-

vithis & Partners αποτελείται από εξειδικευμένους και έμπει-

ρους πράκτορες που μπορούν να σας πάνε σε κάθε βήμα αγο-

ράς, ενοικίασης ή πώλησης κατοικίας, κτιρίου ή εμπορικής

ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Από το χαρτοφυλάκιό τους μπο-

ρούν να σας προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από πολυτελείς

βίλες, διαμερίσματα, οικόπεδα και εμπορικά ακίνητα. Ο Ιωάν-

νης Ρεβύθης, Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηματομεσιτών

Αθηνών – Αττικής, μίλησε στο «My Mykonos».

Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με το re-

al estate;

Ήταν μια απόφαση που την πήρα πριν 28 χρόνια που εργαζό-

μουν ως εκτελονιστής και με σπουδές στα Οικονομικά. Έπρε-

πε να ακολουθήσω ένα επάγγελμα το οποίο θα μου άρεσε, θα

είχε εξέλιξη, θα πρόσφερε κοινωνικό έργο και σίγουρα θα είχε

οικονομικό όφελος. Πολλοί νομίζουν ότι το επάγγελμα του

κτηματομεσίτη είναι πολύ εύκολο. Σας πληροφορώ ότι είναι

πολύ δύσκολο επάγγελμα, με πολύ άγχος, χωρίς ωράριο, με

λύπες αλλά και χαρές, ευθύνες και ακολουθεί βέβαια τα οικονομικά σκαμπανεβά-

σματα της χώρας.

Στη Μύκονο, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι πιο εύκολο το

επάγγελμα αυτό;

Όταν πρωτοήρθα στη Μύκονο ως επαγγελματίας μεσίτης δεν υπήρχε κανείς συνά-

δελφος που να ασχολείται με την κτηματαγορά. Όλα γίνονταν από στόμα σε στόμα

και από παράνομους που είχαν το καλοκαίρι μια δεύτερη ενασχόληση. Βλέποντας το

κενό αυτό στο νησί αλλά και επειδή προέβλεψα ότι η Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά

θα έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη θεώρησα ότι έπρεπε να δημιουργήσω μια

έδρα εκτός από την Αθήνα και στη Μύκονο που θα ασχολιόμουν και με το νησί αλλά

και τα υπόλοιπα των Κυκλάδων. Αυτή η επιλογή μου δεν με διέ-

ψευσε.

Σε περίοδο κρίσης τι προβλήματα αντιμετωπίζετε;  

Σε μια οικονομική κρίση όλοι οι επαγγελματίες και όλες οι επι-

χειρήσεις έχουν μειωμένο τζίρο και οικονομικά προβλήματα. Σε

αυτή την περίπτωση γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός, αφιερώνεις πε-

ρισσότερο χρόνο σε αυτό που κάνεις και στοχεύεις καλύτερα.

Όσον αφορά τους πελάτες έχετε βρεθεί ποτέ αντιμέ-

τωπος με κάποιες ιδιοτροπίες που σας έφεραν σε

δύσκολη θέση;

Δεν υπάρχει επάγγελμα που να μην έχει τις δυσκολίες του και τις

ιδιορρυθμίες των πελατών του. Ο σοβαρός και καλός επαγγελ-

ματίας τα αντιμετωπίζει.

Τι είναι αυτό που συμβουλεύετε όσους έρχονται σε

εσάς και δεν έχουν καταλήξει ακριβώς στο τι θέ-

λουν;

Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, πριν υποδείξουμε ακίνητα σε κά-

ποιον πελάτη αφιερώνουμε αρκετή ώρα στο να δούμε τι ακρι-

βώς ζητά, αν πραγματικά θέλει να επενδύσει, εάν γνωρίζει τη

συγκεκριμένη αγορά και βέβαια το ποσό που θέλει να επενδύ-

σει. Έτσι δεν τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση και δεν σπαταλά-

με τον χρόνο του και όλα αυτά έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Ο

επαγγελματισμός ενός επιχειρηματία φαίνεται από την εντιμότη-

τα, την εχεμύθεια, την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια σε αυτό που κάνει. Επιχει-

ρηματίες που δεν έχουν επαγγελματική ταυτότητα, τα κάνουν όλα και ό,τι προκύψει,

είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουν διάρκεια.

Πείτε μας λίγα λόγια για το γραφείο σας; 

Η εταιρεία μας έχει ταυτότητα χρόνια τώρα και ασχολείται μόνο με πωλήσεις, μισθώ-

σεις και εκτιμήσεις σε τουριστικά ακίνητα σε όλη την χώρα, αλλά και σε αστικά ακίνη-

τα με έδρα την Αθήνα. Στην επιχείρηση, εκτός από εξαίρετους συνεργάτες, έχουν

αναλάβει καθήκοντα προώθησης ακινήτων οι δυο γιοι μου, Άκης και Αλέξανδρος

Ρεβύθης. Τέλος, εύχομαι καλή επιτυχία στην εφημερίδα σας, με δημοσιογραφικές

επιτυχίες, ποικίλη ύλη και μεγάλη διάρκεια έκδοσης!

«Η επένδυση στη Μύκονο 
δεν με διέψευσε»

Συνέντευξη

Συνέντευξη στον

Αναστάσιο Ε.
Δαφνή
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Συνέντευξη

Tο «My Mykonos» συνάντησε τον Αλέξαν-

δρο Λυκουρέζο, έναν εκ των κορυφαίων δι-

κηγόρων και νομικών συμβούλων της Ελ-

λάδος.

Ποια είναι σήμερα η δραστηριότητα του

γραφείου σας κ. Λυκουρέζο;

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, το δικηγορικό μου γραφείο

ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1910 από τον παππού μου

Κωνσταντίνο Λυκουρέζο όταν αποχώρησε από τον ει-

σαγγελικό κλάδο ως Εισαγγελεύς Εφετών. Έκτοτε, το

γραφείο λειτουργεί αδιάκοπα, αρχικά με τον μακαρίτη

πατέρα μου Παυσανία Λυκουρέζο και σήμερα με τη δι-

κή μου παρουσία. Ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το Ποινικό

Δίκαιο έχοντας χειριστεί πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος

ποινικές υποθέσεις. Τα τελευταία δε 20 χρόνια, μαζί με

μία ομάδα 12 νέων και εκλεκτών συνεργατών, το γρα-

φείο μας δραστηριοποιείται και στους τομείς του αστι-

κού, εμπορικού, επιχειρηματικού και φορολογικού δι-

καίου, σε κτηματομεσιτικά θέματα, επενδύσεις κ.λπ.

Συνεργαζόμεθα με έναν κύκλο μεγάλων νομικών γρα-

φείων, σε: Κύπρο, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

Ρωσία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Μονακό, Λονδίνο και

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εξυπηρετώντας έλ-

ληνες και αλλοδαπούς πελάτες στους οποίους περι-

λαμβάνονται ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, προ-

σωπικότητες του επιχειρηματικού, πολιτικού και καλλι-

τεχνικού χώρου. 

Εκτός από τον χώρο των δικαστηρίων, όπου με την πα-

ρουσία μας χειριζόμεθα μία μεγάλη ποικιλία υποθέσε-

ων, παρέχουμε και νομικές συμβουλές σε έλληνες και

ξένους επενδυτές. Παρά τη γνωστή καθυστέρηση που

εμφανίζει, δυστυχώς, η λειτουργία και η απονομή της

δικαιοσύνης στην Ελλάδα, καταβάλουμε, στα πλαίσια

του χειρισμού των υποθέσεων, κάθε δυνατή προσπά-

θεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών, κάτι που συν-

δέεται άμεσα με την προώθηση των συμφερόντων των

πελατών μας. 

Τηρούμε με σχολαστικότητα και αυστηρότητα όλους

τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και

αποβλέπουμε πάντοτε στην αποτελεσματική και γόνιμη

συνεργασία με τους συναδέλφους μας.
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Ένα δικηγορικό γραφείο
με ιστορία από το 1910
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Διασκέδαση

Εάν κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι βραδιές της Μυκόνου στερούνται έντασης, ρυθμού και τρέ-

λας, θα τους απογοητεύσουμε… Στο διώροφο  fun club Scandina-

vian, η υστερία δεν σταματά ποτέ! Πληρώσαμε και εισιτήριο, πήραμε

και σφραγίδα στο χέρι!

Του Γιάννη Αρμουτίδη

Πολύχρωμα φώτα που αναβοσβήνουν σε ατμόσφαιρα 60s, σκούπες

που μαζεύουν τα σπασμένα ποτήρια και σφουγγαρίστρες που στεγνώ-

νουν τα χυμένα ποτά, άντρες και γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας που

γλεντοκοπούν χοροπηδώντας σαν μαο-μαο -μεθώντας και χορεύον-

τας μέχρι το χάραμα- είναι οι πρώτες εικόνες του μπαρ, των διψασμέ-

νων για διασκέδαση, επισκεπτών της Μυκόνου. Πάνω σε στύλους

pall dancing, λικνίζονται, γδύνονται, κάνουν ακροβατικές, χορευτικές

επιδείξεις και γλεντούν μ ένα διαφορετικό αλλά ξέφρενο τρόπο.

Με δυνατή μουσική, περισσότερους ξένους –εάν και Scandinavian,

ελάχιστοι είναι οι Σκανδιναβοί- και λιγότερούς, σχεδόν καθόλου Έλ-

ληνες, με εισιτήριο εισόδου και σφραγίδα στο χέρι για την εξασφάλιση

της, έλεγχο για την πρόσβαση -στο ανορθωμένο διάζωμα των δύο

μόνο καναπέδων reservation- από προσωπικό ασφαλείας, αλλά και

κορμιά που αποκαλύπτουν τον γυμνό «σωματότυπό» τους,  εξελίσσε-

ται η μάχη επικράτησης της διασκέδασης στο μπαρ της μέθης και της

έκστασης.

Χωρίς dress code, χωρίς παραμύθιασμα ορίου ηλι-

κίας –είδαμε και 60χρονο να παραμιλά από το με-

θύσι και να ξεβιδώνεται στο χορό- με θεμελιώδη

αρχή επιβίωσης: «με όσα λιγότερα (ρούχα) μείνεις,

τόσο πιο ωραία θα περάσεις- με γυμνά οπίσθια να

πάλλονται και μπούστα στον αέρα, το όνειρο μιας

αλλιώτικης, αλλά αυθεντικής Μυκονιάτικης νύχτας,

υπάρχει ζωντανό.

Εάν και το Scandinavian bar δεν θεωρείται το από-

λυτο top point club -κάποιοι μάλιστα με ρώτησαν

εάν ακόμα λειτουργεί- εγώ το επιλέγω ως αυθεντι-

κό, επίμονο, ανατρεπτικό και χρονοδιάστατο σημείο

διασκέδασης, που εάν δεν το επισκεφτείς, σίγουρα

κάτι θα χάσεις! 

Σημείωση του συντάκτη! Το ρεπορτάζ δεν είναι δια-

φημιστικό, πληρώσαμε είσοδο για να δούμε και να

γράψουμε απερίσπαστοι όσα διαβάζετε και στηρίζε-

ται σε εικόνες, αίσθηση, και  ατμόσφαιρα που αι-

σθανθήκαμε και νιώσαμε. Χωρίς να καταναλώσου-

με ούτε το ποτό που αντιστοιχεί στο απόκομμα του

εισιτηρίου, που εισπράξαμε πληρωτέο και καραπλη-

ρωτέο…

Η Μύκονος ζει ακόμα δυνατά 

SCANDINAVIAN BAR

Mykonos island
Phone: (+30) 22890 28360
Mobile: (+30) 6932750800

Email: 
europcarmykonos@gmail.com
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Κ
άθε καλοκαίρι φλέγον ζήτημα για την ομαλή λειτουργία των εποχιακών παραθα-

λάσσιων καταστημάτων της χώρας μας είναι η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και

παραλίας. Στις 12 Μαΐου 2017 εκδόθηκε η σχετική απόφαση των αρμόδιων

υπουργείων (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), η οποία τροποποιήθηκε ήδη στις 7 Ιουνίου

2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017), που ρυθμίζει την διαδικασία παραχώρησης των αιγια-

λών και των κοινόχρηστων παραλιών της χώρας.

Χαρακτηριστικό των αποφάσεων που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες των σχετικών διαδικα-

σιών είναι η καθυστερημένη δημοσίευση τους, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό πρα-

κτικό πρόβλημα στους επιχειρηματίες. Επιβαρυντικό στοιχείο για την εν λόγω κατάσταση

είναι και το γεγονός ότι κατά κανόνα οι αποφάσεις των υπουργείων είχαν ετήσια χρονική

ισχύ, δηλαδή οι διατάξεις τους εφαρμόζονται μόνο για ένα χρόνο. Είναι προφανής, επο-

μένως, η ανασφάλεια που δημιουργείται στις επιχειρήσεις καθώς η ρευστότητα της νομο-

θεσίας συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα για την ίδρυση ενός καταστήματος που βασίζει

την λειτουργία του στην χρήση παραλίας και αιγιαλού όπως είναι τα beach bars.

Το ανωτέρω πρόβλημα προσπαθεί να λύσει έστω και προσωρινά η από 12- 05-2017

απόφαση. Ο τρόπος που επιλέχθηκε για τη βελτίωση της προαναφερόμενης κατάστασης

είναι η αύξηση της χρονικής ισχύος της απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστη-

μα ισχύος της συγκεκριμένης απόφασης ορίζεται από 12-05-2017 έως 31-12-2019,

με παροχή δυνατότητας να συναφθεί σύμβαση παραχώρησης για ένα ή περισσότερα χρό-

νια. Με αυτόν τον τρόπο, την ρύθμιση δηλαδή της διαδικασίας για περισσότερα έτη, παρέ-

χεται η δυνατότητα προγραμματισμού, που είναι αναγκαίος για τους επιχειρηματίες, ώστε

να αυξηθούν οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα της οικονομίας.

Όσον αφορά τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, αρμόδιοι για

την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι οι Δήμοι

της χώρας για τις περιοχές εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας για το πρώτο τρίμηνο

(δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) κάθε έτους. Από την 1η Απριλίου κάθε

έτους και μετά, ωστόσο, οι παραχωρήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις Περι-

φερειακές Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας. Οι εν λόγω συμ-

βάσεις συνάπτονται είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε με απευθείας παραχώρηση. Δικαίωμα

αίτησης παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία (απευθείας παραχώρηση)

έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρεται στις

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, στα οποία υπάγονται τα κα-

ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή τα ναυταθλητικά σωματεία, εφόσον είναι

όμοροι του αιγιαλού, δηλαδή, στις επιχειρήσεις των οποίων ο έμπροσθεν της δραστηριό-

τητάς τους κοινόχρηστος χώρος (άλλως ο χώρος στην προβολή του μήκους της πρόσο-

ψής τους) υπάγεται στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης.

Μείζονος σημασίας είναι και οι δραστηριότητες στις οποίες επιτρέπεται να προβεί ο εκά-

στοτε ενδιαφερόμενος στο παραχωρημένο χώρο. Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει

ως σκοπούς παραχώρησης ιδίως την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζο-

καθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών καθώς και την λειτουργία τροχήλατου αναψυ-

κτηρίου αναφερόμενη ρητά στην κοινώς γνωστή ως καντίνα, για την οποία δεν ισχύουν οι

διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης στους πα-

ραχωρούμενους χώρους αρθρωτού ξύλινου δαπέδου στις περιπτώσεις απευθείας παρα-

χώρησης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και στις περιπτώσεις παραχώρησης για

τοποθέτηση καντίνας κατά την οποία ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει η

καντίνα με το δάπεδο ορίζεται στα 15 τ.μ..

Κάθε δικαίωμα, όμως, φέρει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, για αυτό και στην περίπτω-

σή μας, το αντάλλαγμα που πρέπει να καταβληθεί για την παραχώρηση του χώρου και κα-

θορίζεται βάσει διαφόρων συγκριτικών στοιχείων, μπορεί μεν να αποπληρωθεί σε δό-

σεις, η καθυστέρηση όμως έστω και μίας μόνο δόσης οδηγεί στην παύση της ισχύς της

σύμβασης.

Η έγκαιρη δημοσίευση και η ορθή εφαρμογή από τη διοίκηση των αποφάσεων που αφο-

ρούν την παραχώρηση των αιγιαλών και παραλιών συμβάλλει στην επίλυση των προβλη-

μάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα νησιά, αλλά και στις παραθαλάσσιες πε-

ριοχές της χώρας.-

Συντάκτης του άρθρου είναι ο Δημήτριος Κορωνάκης, Δικηγόρος, 

ο οποίος είναι εξειδικευμένος αποκλειστικά σε θέματα καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η διαδικασία παραχώρησης 
χρήσης των αιγιαλών

Νομικός Κόσμος



Τι φοβάται ο υποδιοικητής;

� Γιατί τέτοιο «άγχος» από τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για συνεργασίες και συνε-

νώσεις στις συνεταιριστικές τράπεζες; Φοβάται πιθανά «κανόνια», λόγω των ενισχυμένων επο-

πτικών απαιτήσεων και των προβλημάτων στην πιστοδοτική πολιτική και στον τρόπο ρύθμισης των

μη εξυπηρετούμενων δανείων κ.λπ.; Ή με άλλοθι τα ανωτέρω, συν την έλλειψη εξειδικευμένων στε-

λεχών για τις μονάδες διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου κ.λπ., επιχειρεί να οδηγήσει κά-

ποιες μικρές στην «αγκαλιά» ορισμένων συγκεκριμένων μεγάλων; Και μπορεί, κ. Μητράκο, το μερί-

διο αγοράς και τα μεγέθη τους να είναι πράγματι χαμηλά, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακόμα

και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι κατά της συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο, κα-

θώς συγχωνευόμενες σε νέο σχήμα ενδεχομένως να είναι περισσότερο επικίνδυνες συστημικά.

Δεν θα είναι η μοναδική…

� Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής δημόσιας

πρότασης της Givenrise Investment Limited προς τους

μετόχους της Νίκας καταδεικνύουν πως δεν πρόκειται να εί-

ναι η τελευταία περίπτωση «φυγής» εταιρείας από το Χρημα-

τιστήριο... Και αυτό γιατί, υπό αυτές τις οικονομικές συνθήκες

γενικά και τις χρηματιστηριακές αξίες των μετοχών ειδικά, το

προσφερόμενο από τον προτείνοντα αντάλλαγμα εξακολου-

θεί να λογίζεται ως δίκαιο και εύλογο, επειδή κατ’ ελάχιστο

υπερβαίνει τη μέση προσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή

του χαρτιού, για την περίοδο των έξι μηνών που προηγούνται

της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υποχρεωτική η εν

λόγω διαδικασία.

Εξαρτάται από ποια «οπτική γωνία» 

το βλέπει ο καθένας! 

� Μπορεί, κύριε διευθύνων σύμβουλε της ΕΧΑΕ, να μην

συμφέρει οικονομικά το «μαγαζί» σας η χαμηλή συναλ-

λακτική δραστηριότητα κάποιων εισηγμένων, επειδή μει-

ώνονται οι προμήθειες, ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα

της μικρής εμπορευσιμότητας και της χαμηλής διασποράς

τους μάλλον το έχουν οι μικροεπενδυτές, που κινδυνεύουν

από φαινόμενα χειραγώγησης, δυσκολίας πώλησης των

χαρτιών τους σε ικανοποιητικά επίπεδα τιμών, υποβολής δη-

μόσιων προτάσεων κ.λπ.

Τι απέγιναν τα «βάρη»;

� Μια και η διευ-

θύντρια Στρατη-

γικού Σχεδιασμού

και Μάρκετινγκ του

Οργανισμού Λιμέ-

νος Πειραιώς ήταν

αυτή που ανέλαβε

να ενημερώσει αρ-

μοδίως για το επεν-

δυτικό πλάνο του

οργανισμού, μήπως να μας έλεγε τι απέγιναν τα «οικονομικά

βάρη» του μέχρι πρότινος βυθισμένου ΟΜ «Παναγία της Τή-

νου»; Πόσο κόστισε η απομάκρυνσή του, ποιος την πλήρωσε

και αν από το τίμημά του καλύφθηκαν υποχρεώσεις προς

Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζομένους κ.λπ.; 

Και ξένος και «ειδικών αποστολών»

� Και ξένος και «ειδικών αποστολών» ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας! To ότι ο κ. Dr. Czurda έχει πρόσφατα διατε-

λέσει πρόεδρος του Μη Εκτελεστικού Συμβουλίου της ιδιωτικής Valartis Bank AG, διορισθείς από

δημόσιο διαχειριστή, με σκοπό την πώληση (!) της πλειοψηφίας των τραπεζικών εργασιών της, θα

πρέπει να το εκλάβουμε ως «καλή είδηση»; 

Τυχαίο; Δεν νομίζουμε! 

� Από ό,τι φαίνεται, το επιχειρησιακό πλάνο της ΕΥΑΘ για τις άμεσες επενδύσεις, ποσού εκατομ-

μυρίων ευρώ, λειτούργησε αποτρεπτικά ως προς το ύψος της διανομής μερίσματος επί των

κερδών της.

Οι… διαμεσολαβητές

� Εν όψει της εφαρμογής του εξωδικαστικού, πόσο δίκαιοι θα είναι άραγε οι «διαμεσολαβητές»

όταν ενημερώνονται μόνο από τη μία πλευρά; Αληθεύει ότι στα σεμινάρια του Ελληνικού Τρα-

πεζικού Ινστιτούτου δεν συμμετείχαν μόνο στελέχη των πιστω-

τικών ιδρυμάτων, αλλά και συντονιστές, δικηγόροι, οικονο-

μολόγοι κ.λπ.; Μιλάμε δηλαδή για τους «ενδιάμεσους», που

θα ελέγχουν την πληρότητα των φακέλων, θα ειδοποιούν

τους εμπλεκομένους, θα μελετήσουν τις αιτήσεις, θα αναζη-

τούν λύσεις, θα διαπραγματεύονται επί των προτάσεων για να

καταλήξουν σε κάποια ρύθμιση.

� Οξύμωρο να το πούμε, κύριε διευθύνων σύμβουλε της

Πειραιώς; Θεωρείτε φθηνό το επιτόκιο των CoCos, που

μετά τους φόρους διαμορφώνεται στο 5,7%, γι’ αυτό και θα

το διατηρήσετε μέχρι νεωτέρας, αλλά ακριβό το κόστος χρή-

ματος του ELA της ΤτΕ, το οποίο θα επιδιώξετε να μηδενίσετε; 

� Άντε ένας επίδοξος επενδυτής, να καταφέρει να εκτιμήσει

το αν τον συμφέρει να τοποθετηθεί στην έκδοση του κοι-

νού ομολογιακού δανείου της Sun Light… Τα κριτήρια, βάσει

των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το επιτόκιο

και η τιμή διάθεσης, περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς

ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους ειδι-

κούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος των ειδικών επενδυ-

τών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές στο

βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελά-

χιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης

της έκδοσης κ.λπ. 

� «Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος» για να καλυφθούν τα ανοίγ-

ματα του ομίλου MIG, με πωλήσεις περιουσιακών… Αυτήν τη

φορά, μέχρι την επόμενη, τη «σκυτάλη» έλαβε το 49,99% του

μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας Sunce Koncern, με το τί-

μημα της συναλλαγής ύψους 43 εκατ. ευρώ να πηγαίνει στην

αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. 

«Βρέχει» χρήμα και κρατάμε ομπρέλες; 

� Κύριε διευθύνων σύμβουλε της Eurobank, είσαστε και

εσείς της άποψης, που έχει εκφραστεί από συναδέλφους

σας, ότι αν και τα «μαγαζιά» σας διαθέτουν τα απαραίτητα κε-

φάλαια για να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία,

εντούτοις δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογη ζήτηση; 

� Κατά τα άλλα, ΣΔΙΤ και «ξερό ψωμί»! Αυτό που κρατάμε από

τη συμβασιοποίηση του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επε-

ξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» είναι ότι τα περισσό-

τερα χρήματα της επένδυσης δεν προέρχονται από την πλευρά

του ιδιώτη, αλλά από τη συμβολή του ΕΣΠΑ και τον τραπεζικό δα-

νεισμό της αναδόχου κοινοπραξίας των εταιρειών Archirodon, Intrakom Κατασκευές Envitec.

� Για «να μην κοροϊδευόμαστε», κυρίες και κύριοι της Εθνικής… Εδώ δεν λαμβάνατε  υπόψη τις θέ-

σεις του εκπροσώπου των εργαζομένων όταν ήταν επίσημο μέλος του διοικητικού σας συμβουλί-

ου και θα το πράττετε τώρα, που ο ρόλος του περιορίζεται ακόμα περισσότερο σε απλού παρατηρητή; 

Τα αναγραφόμενα στη στήλη εκφράζουν προσωπικές απόψεις του INSIDER
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Επειδή η «έξοδος» εταιρειών από τη σύνθεση των Δεικτών

της Αγοράς Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενίοτε

επηρεάζει και τη ροή-κατεύθυνση επενδυτικών κεφαλαίων

σε αυτές, λίγη περισσότερη ενημέρωση επί του θέματος δεν

θα έβλαπτε. Για ποιους λόγους διαγράφηκαν οι Σελόντα,

Centric, Παπουτσάνης, Revoil, Profile και Επίλεκτος από τον

Γενικό Δείκτη Τιμών ΧΑ και οι Έλαστρον, Εβροφάρμα,

ΕΚΤΕΡ, Αλουμύλ, Newsphone, Audiovisual, Μοτοδυναμική,

Ιντερτέκ, Κέκροψ και Δρομέας από τον δείκτη Τιμών Μεσαί-

ας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης; 

Περί του ομολογιακού δανείου της Alpha Βank ο λόγος…

Δεν είναι τόσο που το εύρος του λόγου μετατροπής εκάστης

ομολογίας προς τις κοινές μετοχές, μεταξύ άλλων, σχετίζε-

ται με συντελεστή εκπτώσεως, ο οποίος θα προσδιορισθεί

κατά την κρίση (!) του διοικητικού της συμβουλίου, όσο το

πώς σε ακραίες περιπτώσεις η επιλογή αυτή προκαλεί αραί-

ωση των υφισταμένων μετόχων, λόγω της υποχρεωτικής

μετατροπής.

Τι ήθελε να πει ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμά-

των του Ομίλου ΟΤΕ; Ποιες από τις κρατικές ενισχύσεις είναι

ανταγωνιστικές των ιδιωτικών, κ. Μπάμπη Μαζαράκη; Θεω-

ρείτε δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις όσοι

δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά; 

Λίγη περισσότερη ενημέρωση
επί του θέματος δεν θα έβλαπτε…
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ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ
Τα πάντα για τη Μύκονο

Τηλεφωνικός κωδικός περιοχής Μυκόνου: 22890

Αστυνομικό Τμήμα: 22890 22716

Τουριστική Αστυνομία: 22890 22482

Λιμεναρχείο: 22890 22218

Κέντρο Υγείας: 22890 23998 - 23994

Δήμος Μυκόνου: 22890 22201 - 23988

Δημοτικό διαμέρισμα Άνω Μεράς: 22890 71261 - 72200

Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.): 22890 28621

Τηλεπικοινωνιακό κέντρο (Ο.Τ.Ε.): 22890 22499

Ταχυδρομείο (ΕΛ.ΤΑ.): 22890 22238

Γραφείο Κ Τ Ε Λ: 22890 23360

Τηλεφωνικό Κέντρο Σωματείου ΤΑΞΙ: 22890 23700 - 22400

Ένωση Ξενοδόχων Μυκόνου: 22890 24760 - 24540

Σωματείο Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων: 22890 24860 26860

Ολυμπιακή Αεροπορία: 22890 22490 - 22495

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου: 22890 22325

Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου: 22890 22259

Λαογραφική Συλλογή Μυκόνου: 22890 22591

Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου: 22890 22700

ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ Μ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Αγίου Αρτεμίου 57, Νιοχώρι 

Τηλ: (+30) 22890 24188

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ  Ματθαίου Ανδρόνικου 31, Ματογιάνια 

Τηλ: (+30) 22890 23770

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Δ. ΚΙΜΩΝ  Νέος περιφερειακός – Βουγλί 

Τηλ: (+30) 22890 23250

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μητροπόλεως 10, Άγ. Ευθύμιος 

Τηλ: (+30) 22890 23151

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ Κ. ΑΝΝΑ  Αργύραινα (Κέντρο Υγείας)

Τηλ: (+30) 22890 23800

ΡΟΥΣΣΗ Γ. ΑΛΚΗΣΤΙΣ  Πλατεία Άνω Μεράς 

Τηλ: (+30) 22890 71112

ΓΑΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΕΥΤΥΧΙΑ  Ορνός

Τηλ: (+30) 22890 25154-25163

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ Δραφάκι Μυκόνου 

Τηλ: (+30) 22890 23900

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Η SEA Medical Health Clinic είναι η πρώτη πλήρως εξοπλισμένη 

ιδιωτική πολυκλινική των Κυκλάδων που καλύπτει 18 ιατρικές ειδικότητες.

South East Aigaion (SEA) Medical Health Clinic 

Αγγέλικα Μυκόνου, Νέος Περιφερειακος Ορνού 

Τ.Κ 84600, ΤΘ 617 Μύκονος 

Τηλ.: 2289027350

Email: info@seamediacal.gr 

Χρηστικά

Η Μύκονος είναι ένα καταπληκτικό νησί με πολλά

πράγματα να ανακαλύψετε, αλλά συχνά οι επισκέ-

πτες δεν γνωρίζουν ούτε τα μισά από αυτό που έχει

να προσφέρει. Η εφαρμογή αυτή «mymykono-

sapp» τα έχει όλα. Είτε έχετε μία μέρα είτε μία εβδο-

μάδα, οι ειδικοί έχουν εξερευνήσει σχεδόν κάθε ση-

μείο του νησιού για να φέρουν όλες τις δραστηριό-

τητες και τα γεγονότα σωστά στα χέρια σας. Με την

εφαρμογή MyMykonos, ανακαλύψτε τι συμβαίνει

τώρα ή κάντε σχέδια για αργότερα με τον μοναδικό

αλγόριθμό που δημιουργεί +45 εκδηλώσεις και

δραστηριότητες όλη την ημέρα και τη νύχτα. Δεν θα

χάσετε το ρυθμό της μουσικής και της δράσης. Κά-

νετε τη Μύκονο σας δική σας.

MY MYKONOS app
Η εφαρμογή που τα έχει όλα! 



ΚΡΙΟΣ
Θα μπορέσετε με ευκολία να τακτοποιήσετε επαγγελματικά θέματα που εκκρε-

μούν. Βέβαια, μην επαναπαύεστε στην τύχη, καθώς εκείνη δουλεύει καλύτερα με

τη δική σας προσπάθεια. Βρείτε λοιπόν τον κατάλληλο τρόπο να προχωρήσετε

αυτό το οποίο είστε ικανοί να κάνετε.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 3, 9, 14, 24, 29, 30.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι καταστάσεις που επικρατούν αυτό το διάστημα θα σας ωθήσουν στο να πάρετε

αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την προσωπική σας ζωή. Αν βρίσκεστε σε κά-

ποια σχέση, πολύ πιθανόν να έχει ωριμάσει μέσα σας το ενδεχόμενο μιας νομιμο-

ποίησης ή ολοκλήρωσης για να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 6, 7, 8, 20, 21, 24, 30.

ΔIΔΥΜΟΙ
Θα υπάρξουν εξελίξεις που δεν μπορείτε να κουμαντάρετε με σωστό τρόπο. Οι

εξελίξεις αυτές θα έχουν να κάνουν πρωτίστως με τις επαγγελματικές σας διεκδι-

κήσεις και τα οικονομικά σας. Αν είστε σε μια περίοδο αναζήτησης εργασίας, θα

πρέπει να έχετε πολλή υπομονή.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 3, 5, 24, 29, 30.

ΚΑΡΚIΝΟΣ
Υπάρχουν πολλά θέματα που σας κάνουν να βρίσκεστε σε αναμονή. Οικονομικά

και συναισθηματικά ζητήματα σας έχουν δημιουργήσει μία ανασφάλεια και δεν ξέ-

ρετε πότε θα πρέπει να αντιδράσετε. Βέβαια, οι συνθήκες θα είναι πιο κατάλληλες

το επόμενο διάστημα, ιδίως σε ό,τι αφορά την προσωπική σας ζωή.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 6, 7, 8, 11, 24.

ΛEΩΝ
Θα ασχοληθείτε με πάρα πολλά νέα θέματα, που θα σας δώσουν νέα δεδομένα

στη ζωή σας. Αν θέλετε να διεκδικήσετε κάποια χρήματα που σας έχουν αφαίρεσει

άδικα, αυτή είναι μια καλή περίοδος ώστε να βρείτε το δίκιο σας και να κάνετε τις

απαιτούμενες κινήσεις.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 3, 9, 18, 19, 27.

ΠΑΡΘEΝΟΣ
Αν για κάποιους λόγους ήσασταν σε μία περίοδο αναστατώσεων και παραλογι-

σμού που οφειλόταν στους άλλους, ήρθε η στιγμή να πατήσετε πόδι σε ό,τι σας χα-

λά τη διάθεση. Αυτό είναι επίσης το κατάλληλο διάστημα να ξεκινήσετε ένα νέο

διάβημα πάνω στα επαγγελματικά σας.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 6, 10, 24, 29.

ΖΥΓOΣ
Είστε πολύ απασχολημένοι με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την υλική σας

σταθερότητα. Για κάποιους λόγους θα πρέπει να βρείτε τη χρυσή τομή σε καταστά-

σεις που σας πιέζουν, ενώ θα έρθουν κάποιες συνθήκες που θα σας θυμίζουν λά-

θη που κάνατε και αφορούσαν την οικονομική σας διαχείριση.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 2, 3, 7, 24.

ΣΚΟΡΠΙOΣ
Οι μέρες αυτές είναι πολύ σημαντικές για να συναντήσετε κάποια αγαπημένα σας

πρόσωπα και να αναθερμανθούν οι μεταξύ σας σχέσεις. Το ξεκαθάρισμα των ανα-

σφαλειών σας θα γίνει η αιτία να βρείτε την προσωπική σας ηρεμία μέσα από ώρι-

μες σκέψεις και διεκδικήσεις. Τα οικονομικά θα σας απασχολήσουν πάρα πολύ.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 6, 7, 8, 9, 20, 24, 27.

ΤΟΞOΤΗΣ
Αν και θα νιώσετε κάποια στιγμή ότι τα πράγματα που θεωρείτε δεδομένα έχουν αρ-

χίσει και αλλάζουν λόγω συνθηκών, αυτό δεν σημαίνει ότι χάσατε την επαφή σας

με τους ανθρώπους με τους οποίους σας δένουν πάρα πολλά. Οι ειλικρινείς συζη-

τήσεις θα σας φέρνουν πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 2, 3, 19.

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ
Μην ανοιχτείτε με αγορές και οικονομικές συμφωνίες, που θα σας φέρουν αργότε-

ρα σε δύσκολη θέση. Αν υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες που το στοιχείο που τις

χαρακτηρίζει είναι καθαρά μία υλική υπόθεση, αυτές θα πάρουν θετική εξέλιξη σε

σύντομο χρονικό διάστημα.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 6, 7, 8, 9, 20, 24, 29.

ΥΔΡΟΧOΟΣ
Ίσως να χρειαστεί να επανεξετάσετε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά μία σχέ-

ση σας. Αν δεν υπάρξουν λύσεις τώρα, πολύ σύντομα θα πρέπει να απομακρυν-

θείτε από το πρόσωπο που σας δημιουργεί άδικες στεναχώριες. Οι ώριμες συ-

ζητήσεις θα σας αποτρέψουν από τα λάθη.

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 3, 22, 23, 24.

ΙΧΘYΕΣ
Θέλετε να ζήσετε έντονα τις προκλήσεις που σας έχουν πλησιάσει και αυτό σας

κάνει ανίσχυρους στο συναίσθημα και στην πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει

μια σχέση. Μέσα από το φιλικό περιβάλλον θα βρείτε τη στήριξη που χρειάζεστε. 

Τυχερές μέρες του Ιουνίου στον έρωτα, 1, 7, 8, 9, 16, 20, 24.

Από την 

Αλεξάνδρα Καρτά

www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com

Μην περιμένεις από τη ζωή 
να σου φέρει το τέλειο

Αστρολογία
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VIRAL
Ό,τι κάνει τη διαφορά, μέσα από όσα βλέπει το μάτι μας κι ακούει το αυτί μας!

by Yiannis Armoutidis e-mail:  armoutidis@hotmail.com

Ο δήμαρχος Πειραιά στο «νησί των
ανέμων» για τον γάμο του καλοκαιριού

Μετά τον γάμο του, 
στην κοσμοπολίτικη Μύκονο 
για επιχειρηματική δράση!

Πανέμορφες! Η εκδότρια του Hello Έλενα
Μακρή Λυμπέρη και η νεαρή κόρη της!

Αμέριμνη πίνει τον καφέ της στον γιαλό

O δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης,

έκλεψε για άλλη μία φορά την παράστα-

ση. Διακριτικός και κομψός, απόλαυσε το δείπνο

του –με τη γοητευτική συντροφιά του- στο in fash-

ion top point restaurant  «Κουρσάρο» στο κέντρο

της χώρας. Χωρίς πρωτόκολλα συμπεριφοράς άρ-

χοντα τοπικής εξουσίας, απάντησε σε κάθε χαιρε-

τισμό των ανθρώπων που τον πλησίασαν, ενώ δεν

δίστασε ούτε λεπτό να μας συναντήσει για μία φω-

τογράφηση και για να απαντήσει στις ερωτήσεις

μας. Καλεσμένος στο γάμο του Δημήτρη Θεοδωρί-

δη και της Δούκισσας Νομικού, ξέκλεψε λίγο χρό-

νο από την ατελείωτες υποχρεώσεις του Δήμου

που υπηρετεί με εξαιρετική επιτυχία, για ένα wee-

kend  εξόρμησης αλλά και εκπλήρωσης κοινωνι-

κών υποχρεώσεων στην κοσμοπολίτικη Μύκονο!

Λ αμπερές, πανέμορ-

φες και εντυπωσια-

κές, πόζαραν για το φακό της

εφημερίδας my Mykonos η πε-

τυχημένη εκδότρια του Hello,

δημοσιογράφος και σχεδιά-

στρια μόδας (ήταν πάντα ο σχε-

διασμός ρούχου η μεγάλη της

αγάπη) Έλενα Μακρή Λυμπέρη

και η κόρη της. Διακριτικά, πα-

ρακολουθούσε ο σύζυγός της

Αντώνης Λυμπέρης,  ο οποίος

βρίσκεται αυτή την περίοδο σε

πυρετό προετοιμασίας ενός νέ-

ου εγχειρήματος στο χώρο των

media, που έχει όλες τις προ-

οπτικές  να εκτοξευτεί και να

σκίσει. Ο Αντώνης και η Έλενα

Λυμπέρη ήταν από τα πιο λαμ-

περά ζευγάρια στον γάμο της

Δούκισσας Νομικού. Αυτός

ήταν και ο λόγος που επισκέ-

φτηκαν τη Μύκονο το προηγού-

μενο Σαββατοκύριακο!

Σ τα σοκάκια της Μυκό-

νου συναντήσαμε τον

φρεσκοπαντρεμένο Μάνο Παν-

ταζής. Το πετυχημένο μοντέλο

θα βρίσκεται στη Μύκονο για

όλη την περίοδο του καλοκαιρι-

ού, αφού έχει αναλάβει τις δη-

μόσιες σε μία από τις πλέον πο-

λυσύχναστες και κοσμικές πα-

ραλίες του νησιού. Η σύζυγός

του δεν βρίσκεται μαζί του, λόγω

υποχρεώσεων, ενώ ο Μάνος

βολτάρει μόνος -αλλά όχι αδέ-

σμευτος- με παρέες αγαπημέ-

νων του φίλων για φαγητό και

ένα soft drink στα κοσμοπολίτι-

κα μπαράκια του hot island.

K υριακή πρωί, και

πιο λαμπερή από

ποτέ, η πανέμορφη δημοσιο-

γράφος και τηλεπαρουσιά-

στρια Κατερίνα Γιατζόγλου

απολαμβάνει τον καφέ της

σε γνωστό μαγαζί της Μυκό-

νου, στον γιαλό. Χωμένη

στις εφημερίδες, ενημερώ-

νεται για την πολιτική και την

κοινωνική ζωή της Ελλάδας,

συζητά με την παρέα των

αγαπημένων της φίλων και

προγραμματίζει την υπόλοι-

πη ημέρα της. Με ελάχιστο

μακιγιάζ, αλλά υπερπαραγω-

γή, εξαιρετικά –όπως πάντα-

κομψή και προσεγμένη, κερ-

δίζει το δεκάρι της πιο στιλά-

της περσόνας της σημερινής

εβδομάδας!
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Interview

«My Mykonos» met Alexandros

Lykourezos, one of Greece's

leading attorneys.

What are the current areas of your of-

fice’s practice, Mr. Lykourezos? 

As you obviously know, my law office was estab-

lished in April 1910 by my grandfather, Konstantinos

Lykourezos when, as an Appellate Prosecutor, he

decided to leave the public sector. Henceforth, Lyk-

ourezos’ law office continued uninterrupted, with my

now deceased father, Pafsanias Lykourezos replac-

ing my grandfather at the helm and I in turn succeed-

ing my father. 

Initially my practice focused on criminal law with re-

spect to which I have had the privilege of handle

many exciting, high profile criminal cases. Over the

last twenty years, together with a team of twelve y-

oung, distinguished colleagues, my office expanded

its areas of practice with great success, and has de-

veloped a thriving legal practice that includes civil

law, commercial law, business law, tax law, real es-

tate, investments, etc. 

My office has collaborated closely with a number of

large law firms in: Cyprus, Lebanon, U.A.E., Russia,

Spain, France, Belgium, Monaco, London and the

USA. As a rule, my office strictly adheres to the rules

of professional ethics and we aim always to cultivate

an effective and fruitful cooperation with colleagues

in the interest of best serving our clients’ interests. 

Our clients include a number of Greek and foreign

multinational corporation, as well as high profile indi-

viduals that have excelled in the fields of business,

politics and arts. Despite the delays that unfortu-

nately are endemic in the Greek judicial system, my

office exerts every effort to expedite proceedings, in

the interest of best serving our clients. 

In addition to litigation, where my office has handled

a great variety of cases in the aforementioned fields,

my office also proffers transactional services and

advising Greek and foreign investors in a variety of

transactions. 

A
le

xa
n

d
ro

s 
Ly

ko
u

re
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s
A law firm with a history

dating from 1910 
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Archaeological Museum of Mykonos: The archaeological museum is located in

the town of Mykonos, near the port. It has a unique collection of sculptures, ceramics and jewelery

that came from excavations in Mykonos, Delos and Rhenia. Some of them date back to the Geo-

metric period and touch up to the 6th century BC. The museum is famous for its renowned collec-

tion of vases, especially the 17th century vase, depicting the Trojan Horse.

Rural Museum - Voni Anemomilos - House of Lena: The rural museum is out-

doors and is located in Epano Milli. You can see threshing machines, a well, an oven and any kind of

object used in the production of agricultural products. 'Voni' is a great example of a 16th-century

windmill and is preserved in great condition. 'Lena's House' is an authentic 19th-century house,

located near the three wells. The decoration is of the era and the furniture is antique. You can visit

them from April to October, 4am-8pm, every day.

Windmills: From the 16th century windmills are a trademark of Mykonos. They are located

south of the country and overlook to the sea. They were built to exploit the winds and hence the

wind energy of the island, which is strategically located in the Aegean Sea. After the industrializa-

tion, the value of the windmills began to decline and today there are only 7, which however conti-

nue to stand out with their blue color.

Paraportiani:The church at Paraportiani, along with the windmills, is a trademark of Myko-

nos. It is located near the entrance of the main harbor and is one of the most famous local archi-

tectural monuments. In fact, it’s not one but 5 small churches, four of them on the ground and the

fifth and oldest one level above. 

Delos: Delos is a small island of outstanding archaeological importance, located 2 kilometers

west of Mykonos. The access is very easy by boat and day trips are constantly organized. It is the

most important panhellenic holy place, since according to mythology it is the birthplace of two

gods, Apollo and Artemis. The habitation of the island dates back to the 3rd century BC and its hi-

story is long. It was proclaimed independent in 314 BC, but was re-occupied by the Romans, who

installed it as a very important port and therefore flourished economically in the coming years. The

excavations began in 1873 and in 1990 Delos was included in the UNESCO World Heritage Site

because of the religious importance it had throughout its history. The buildings were majestic and

the temples unique.

The best attractions
DELOS

PARAPORTIANI

Guided tour
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Aegean Maritime Museum: Located in the city center, close to Tria Pigadia is unique

for someone interested in naval tradition. In the maritime museum are models from rowing boats,

traveling boats and all kinds of craft, from the pre-Minoan era until the 19th century. There is also a

collection of coins and gravures in which naval representations are depicted.

Anastasios Ε. Dafnis

Mykonos, in addition to its lifestyle profile, has attractions that
you should not miss. "My Mykonos" suggests 6 places that 

you should definitely visit if you come to the island of the winds

RURAL MUSEUM AEGEAN MARITIME MUSEUM

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

WINDMILLS

Guided tour

for your... eyes only
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Do not expect life to bring you
the perfect one

Star System

ARIES
You can easily sort out pending business issues. Certainly not rest on luck, it

works best with your own effort… So find a way to go ahead with what you are

capable of doing.

Lucky Days of June in Love: 14, 24, 29, 30.

TAURUS
The current situations prompt you to make decisions that have to do with your

personal life. If you are in a relationship, it is likely that you have matured into a

potential legalization or integration. You are willing to take one step further.

Lucky Days of June in Love: 20, 21, 24, 30.

GEMINI
There will be developments that you won’t be able to handle in the right way.

These developments will have to do with your professional demands and your

finances. If you are in a job search you should have a lot of patience. 

Lucky days of June in love: 24, 29, 30.

CANCER
There are many things that put you in ‘stand by’ mode this period. Economic

and emotional issues have created an insecurity that you do not know how and

when to react. Of course, the conditions will become fruitful in the future, espe-

cially in terms of your personal life.

Lucky days of June in love: 11, 24.

LEO
New deals will give you new data in your life. If you really want to claim some

money that you have unfairly removed, this is a good time to fight for it and

make the required moves.

Lucky days of June in love: 18, 19, 27.

VIRGIN
If for some reason you were in a period of upheaval and absurdity created by

others, it's time to end it and change your mood. Also, today it’s a good day for

a new start businesswise.

Lucky days of June in love: 10, 24, 29.

LIBRA
You are very busy with matters having to do with your material stability. You

need to find the balance in situations that pressure you, while some matters will

remind you of former mistakes about your financial status. 

Lucky days of June in love: 10, 24.

SCORPIO
This day is very important in meeting some of your loved ones and re-establish-

ing relationships between you. Clearing up your insecurities will be the reason

to find your personal tranquility through mature thoughts and claims. Financial

issues will be of great concern to you.

Lucky Days of June in Love: 20, 24, 27.

SAGITTARIUS
Although you will feel that things you take for granted have begun to change

because of the current conditions, this does not mean that you have lost touch

with the people you love. Sincere discussions can bring you closer to loved

ones.

Lucky days of June in love: 19, 25.

CAPRICORN
Do not open up with acquisitions and financial deals that will later put you in a d-

ifficult situation. If there are legal issues in a purely material case, it will get a

positive development in a short period of time.

Lucky days of June in love: 10, 20, 24, 29.

AQUARIUS
You may need to reconsider a very serious issue about your relationship. If

there are no solutions now, you will soon have to move away from the per-

son who creates you unjust sorrows. Discussions in a mature level will pre-

vent you from new mistakes.

Lucky days of June in love: 22, 23, 24.

PISCES
You want to experience the challenges that have come close to you and this

makes you powerless in the sentiment and complexity that a relationship can

have. Through the friendly environment you will find the support you need.

Lucky days of June in love: 16, 20, 24.

By

Αlexandra Karta
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Santanna
Paranga Beach, Myconos Kyclades

T: +30 6974465279

niceneasy.gr

follow@thesantannamykonos

M Y K O N O S

2017 LINE-UP 
JULY 3 - JASON SWAMY (ROBOT HEART), SPECIAL GUEST

JULY 5 - YOKOO, GAB RHOME, XIQUE XIQUE

JULY 7 - FLORIAN RIETZ, JUST HER, CJ JEFF

JULY 8 - MILO HAFLIGER, UNDERS, ERICA RHONE

JULY 12 - RAMPUE, LOVECRAFT, JOE MILLER

JULY 14 - BERNSTEIN, DAN COWELL, LOST DESERT

JULY 15 - 16 - BIT LOLITAS, SATIN JACKETS, MICHAL SCHEFFLER

JULY 19 - LUCA MUSTO, RAMONA WOUTERS, NIJU, SPECIAL GUEST

JULY 21 - YOKOO, CJ JEFF, RAMONA WOUTERS, JOHN CHOES

JULY 22 - STEPHAN BODZIN, JONAS SAALBACH (LIVE), JUST EMMA, ALEX CRUZ

JULY 26 - M.A.N.D.Y. (PATRICK BODMER & PHILIPP JUNG), 

ERICA RHONE B2B ARTURO CHI’EN, SPANIOL, SAINTE VIE (LIVE)

JULY 29 - NINZE + OKAXY, DETMOLT (LIVE), MSVG (LIVE), XIQUE XIQUE

JULY 29 - STACEY PULLEN, UNDERS, ERICA RHONE, JOHN CHOES, MSVG (LIVE), SPECIAL GUEST


