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ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ

Ο φημισμένος Έλληνας 
ζωγράφος υπογράφει 
την εφημερίδα μας... 

...και ετοιμάζεται να υποδεχθεί 
τον Αntonio Segui�σελ. 8

Σχεδιάζει 
στη Μύκονο 

τη νέα συλλογή του

Christian Louboutin

�σελ. 16
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Δ εν είναι μόνο το διεθνές jet set ή οι Έλληνες επιχειρηματίες και κοσμικοί που επιλέγουν
κάθε καλοκαίρι το «νησί των ανέμων». Η Μύκονος αποτελεί... αγαπημένο προορισμό

των σύγχρονων «Αρσέν Λουπέν», που κάθε καλοκαίρι κάνουν μεγάλες μπάζες!  

Δυστυχώς, όπως έχουμε επισημάνει από το πρώτο φύλλο της «My Mykonos», το κράτος δεν
κάνει όσα μπορεί και όσα οφείλει για έναν από τους πιο φημισμένους τουριστικούς προορι-
σμούς παγκοσμίως. Η αστυνόμευση –παρά τη φιλότιμη προσπάθεια ανδρών και γυναικών της
ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούν στο νησί- δεν είναι αυτή που πρέπει. 

Πρέπει, επιτέλους, το κεντρικό κράτος να αντιληφθεί πως ό,τι γίνεται στο «πριγκιπάτο του Αιγαί-
ου» βγαίνει προς τα έξω. Γι’ αυτό και μόνο στα ψιλά δεν πέ-
ρασε η είδηση της κλοπής κοσμημάτων αξίας ενός εκατομ-
μυρίου ευρώ από βίλα στη θέση Πουλί. Επαγγελματίες-
όπως αποδείχθηκε από τον τρόπο δράσης τους- οι κλέ-
φτες, βρήκαν ευκαιρία και «έγδυσαν» μία ζάμπλουτη
54χρονη επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα που έκανε τις
διακοπές της με έναν 29χρονο Έλληνα. Θύματα κλοπής
έπεσαν και οι γόνοι Ινδών επιχειρηματιών, καθώς άγνωστοι
άρπαξαν μετρητά και ένα πανάκριβο ρολόι από τη βίλα που
διέμεναν στην θέση Αγράρι. Η λεία λιγότερη εντυπωσιακή -
ένα ρολόι αξίας 15.000 ευρώ, 3.500 ευρώ και 1.200 δο-
λάρια ΗΠΑ σε μετρητά- διόλου, όμως, αμελητέα.

Πέρυσι οι τοπικές Αρχές έτρεχαν και δεν έφταναν με τη θρα-
σύτατη συμμορία των Ιταλών που στόχευαν στα ρολόγια
των πλουσίων και ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ τους τα έκλεβαν από τα
χέρια, με διάφορα τεχνάσματα. Θύμα διαρρηκτών είχε πέσει
και ο πρώην άσος του NBA, Ρόνι Σεϊκέλι, καθώς και επιχει-
ρηματίες από Ελβετία, Γαλλία κ.ά.. 

Ας ελπίσουμε, η Πολιτεία -έστω και τώρα που τελειώνει ο Ιούλιος- να μεριμνήσει για την ενί-
σχυση του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, καθώς είναι κρίμα ένας καλός τουριστικός «πρε-
σβευτής», να δίνει την αίσθηση ότι είναι αφύλακτος.
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Στα διεθνή ΜΜΕ
«έπαιξε» η είδηση

της κλοπής του ενός
εκατομμυρίου ευρώ

από βίλα που 
διέμενε 54χρονη

επιχειρηματίας από
τη Βενεζουέλα

“

του Νίκου Καραμανλή

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: NK MEDIA GROUP ΕΠΕ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Νίκος Καραμανλής
nk@my-mykonos.gr

Καλή σας ανάγνωση...

“

MANIFESTO

Πληγή για τη Μύκονο 
οι «Αρσέν Λουπέν»





Η σέξι Νέλλη Μαυρίδου και η γλυκιά“Layla”

Αλούπη

Ένα από τα πιο σέξι κορίτσια της Νέας Δημοκρα-
τίας, η αρχιτέκτονας και πολιτευτής, Νέλλη

Μαυρίδου απολαμβάνει τις διακοπές της στη
Μύκονο. Συντροφιά της, το σκυλάκι της η γλυ-
κιά “Layla”, η οποία έκλεψε και την καρδιά του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο πρόεδρος
της «γαλάζιας» παράταξης δεν δίστασε να το

αγκαλιάσει και να φωτογραφηθεί μαζί του!

Η παρουσιάστρια και ο
Ελληνοαμερικανός επι-
χειρηματίας Κωνσταντί-
νος Κέφαλος βρέθηκαν
στον Ορνό, όπου και
τους εντόπισε ο φωτο-
γραφικός φακός μας.
Μετά τον γάμο και την
βάφτιση του παιδιού
τους νοιώθουν ολοκλη-
ρωμένοι και ευτυχισμέ-
νοι. Όπως βλέπετε και
στις φωτογραφίες η Χρι-
στίνα προσέχει πολύ τον
σύζυγο της. Μπράβο
Χριστίνα! 

Ο Ορέστης Τσανγκ στην Μύκονο 
Η κάμερα της «My Mykonos» είναι παντού και κατα-
γράφει τα πάντα. Ο Ορέστης Τσανγκ βρέθηκε για λί-
γο στην Μύκονο καθώς μαζί με τους... υπόλοιπους
«survivors» και όχι μόνο, έκαναν κρουαζιέρα στο Αι-
γαίο όπου απόλαυσαν ορισμένες στιγμές χαλάρω-
σης μετά το τέλος του δημοφιλούς παιχνιδιού επι-
βίωσης. Ο Θεσσαλονικιός- Κινέζος Τσανγκ επιστρέ-
φοντας προς το κρουαζιερόπλοιο από την χώρα της
Μυκόνου… βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου
προκειμένου να μεταφερθεί στο λιμάνι και να συνεχί-
σει την εκδρομή του δείτε το σχετικό βίντεο στο
www.my-mykonos.gr

Report
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Patricia Field

Ένα φοβερό πάρτι δόθηκε στο Super Paradise και στο
JackieO΄ πριν λίγες ημέρες. Το Wedanceday όπως ονο-
μάζεται το πάρτι γέμισε από νωρίς με αποκορύφωμα στις
20:00 το απόγευμα που η Patricia Field o Απόστολος
Μητρόπουλος και η Kenny Carpenter πραγματοποίησαν
ένα fashion show που άφησε εποχή. 
Η εφημερίδα μας ήταν εκεί όπου κατέγραψε και μίλησε με
τους πάντες. Μιλώντας με την Patricia Field όλοι θα είχα-

με απορία να μάθου-
με ιστορίες από τα
επικά πάρτι και fash-
ion shows στο κατά-
στημά της στη Νέα
Υόρκη, εκείνη προτι-

μά να μιλάει για την art fashion πλατφόρμα που λάνσαρε
online μετά το κλείσιμο του καταστήματός της – καθώς
εκεί αφιερώνει πλέον όλο το χρόνο της. Η costume desi-
gner δουλεύει με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για να
δημιουργήσουν μοναδικά κομμάτια σε μια εποχή που τα
mega brands προωθούν τη μαζοποίηση. 
«Στο χώρο της μόδας επικρατεί μια σύγχυση, κυρίως μετά
την επικράτηση των mega brands. Όμως, η μόδα είναι τέ-
χνη και η τέχνη χρειάζεται ελευθερία για να εκφραστεί. Εί-
ναι θλιβερό η μόδα να στοχεύει μόνο στο κέρδος και όχι
στη δημιουργικότητα» λέει χαρακτηριστικά.
Στο πάρτι η κάμερα μας κατέγραφε και την χολιγουντιανή
σταρ Debi Mazar που έχει παίξει σε πολλές ταινίες και έγι-
νε γνωστή με τον ρόλο της Jersey Girl αλλά και τον πα-
ρουσιαστή, Φώτη Σεργουλόπουλο. 

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Σε μεγάλα κέφια
η Patricia Field

Με αέρα... Χόλιγουντ, η
Debi Mazar ποζάρει για
την εφημερίδα μας

Κανείς δεν αντιστάθηκε στα κοκτέιλ
του Χρήστου στο «JackieO΄»

Από το πάρτι
δεν έλειψαν

οι...
ξεχωριστές
παρουσίες

Report

Η θρυλική στυλίστρια 
του «Sex and the city» 
στη «My Mykonos»

Χαμογελαστός και άκρως
καλοκαιρινός ο Φώτης
Σεργουλόπουλος
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Εικαστικό γεγονός του καλοκαιριού αποτελεί η κοινή έκθεση στην «Kapopoulos Fi-
ne Arts» της Μυκόνου, δύο κορυφαίων καλλιτεχνών, του Έλληνα Αλέκου Φασια-
νού και του Αργεντινού ομότεχνού του Antonio Segui.

Μια σημαντική εικαστική «συνάντηση κορυφής» εγκαινιάστηκε στη Χώρα της Μυκόνου. Πρόκειται για
μια ιδέα του Βαγγέλη Καπόπουλου που αποδέχτηκαν με χαρά οι
δύο καλλιτέχνες: Ο Αργεντινός Antonio Segui και ο δικός μας
Αλέκος Φασιανός, αγαπημένος ζωγράφος και όχι μόνο! Ο Anto-
nio Segui, πρόσφατα δήλωσε στο Παρίσι, ευτυχής που θα έρθει
στην Ελλάδα και ειδικά στη Μύκονο για την έκθεση. Να σημει-
ώσουμε ότι η έκθεση του Antonio Segui στη χώρα μας, έρχεται

λίγες μόνο ημέρες μετά από τα εγκαίνια της μεγάλης κοινής του έκθεσης με τον Φερνάντο Μποτέρο,
στις 20 Ιουνίου στην γκαλερί “Opera” της Νέας Υόρκης.
Ο Αλέκος Φασιανός γράφει σχετικά για τη συνάντηση του με τον Antonio Segui: «Καλώς ήρθες φίλε
Segui στην Ελλάδα. Μου αρέσει η ζωγραφική σου. Είσαι κι εσύ ανθρωποκεντρικός. Ας ευχηθούμε να
μας φωτίζει ο ήλιος της Μυκόνου, να μείνουμε οι ίδιοι…» 

Λίγα λόγια για τον Αλέκο Φασιανό: 

Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών
της Αθήνας. Στη συνέχεια, το 1960 μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει λιθογραφία στην Εθνική
Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αθήνας και επίτιμο μέλος της

Κρατικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Ρωσίας. Από το 2009 είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας
Τέχνης. Το 1985 έγινε Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών (βραβεύτηκε από τον τότε Υπουργό Πολιτι-
σμού της Γαλλίας Ζακ Λανγκ), ενώ το 2013 ο Α. Φασιανός τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας
της Τιμής, που απονέμεται από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

* Η εφημερίδα μας συνάντησε αυτό τον μεγάλο ζωγράφο και του έδωσε το τελευταίο

της φύλλο όπου το υπέγραψε.

O Αλέκος Φασιανός 
υποδέχεται τον Antonio Segui

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Ο φημισμένος 
Έλληνας 
ζωγράφος, τίμησε
τη «My Mykonos»
υπογράφοντας 
το τελευταίο της
φύλλο!

Ο Αλέκος Φασιανός
υπογράφει το πρωτοσέλιδο
του 6ου τεύχος της
εφημερίδας μας

Ο γκαλερίστας Βαγγέλης Καπόπουλος με τον
σύμβουλο στρατηγικής ανάπτυξης της «My Mykonos»

Ο Κώστας Μαστοράκης συνομιλεί 
με τον φημισμένο Έλληνα ζωγράφο

Report





Άποψη

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

Email: 
europcarmykonos@gmail.com

«Macho men» με ζαρτιέρες και 15ποντο, άνδρες του «πολλά βαρύ», τηλεπερσόνες, διάσημες καλλονές του εγχώριου και ξένου σταρ σύστεμ,
κατά προτίμηση ξανθιές και φυσικά άπαντες οι «survivors» του λάιφ στάιλ, θα κάνουν ένα πέρασμα, ένα προσκύνημα καθοσιώσεως από το
νησί των ανέμων ή αλλιώς από το γραφείο ευρέσεως εργασίας της επόμενης καλλιτεχνικής σεζόν. 

Εδώ συχνάζουν πλην των ενοχλητικών αλλά και περιζήτητων παπαράτσι, τηλεοπτικοί παραγωγοί, σκηνοθέτες, επιχειρηματίες των
Μέσων ενημέρωσης, επιχειρηματίες – σπόνσορες λαϊκών αοιδών, ακόμη και ο Τούρκος παραγωγός του survivor θα κάνει ένα πέρα-
σμα. Αρκεί να πέσετε πάνω του την ώρα που θα πίνει τον ναργιλέ του και θα ακούει τον αγαπημένο του αμανέ!

Εδώ μπορείτε να γίνετε κολλητές και κολλητοί με διάσημα ονόματα και να εξασφαλίσετε ένα μικρό ρόλο εν όψει της χειμωνιάτικης σε-
ζόν στο χώρο που σας γοητεύει. Αν έχετε τύχη μπορεί να μπείτε και στην μαρκίζα του νυχτερινού μαγαζιού, του θεάτρου, κάτω από τα
πρώτα ονόματα φυσικά. Κι αυτά σε πρώτη φάση και μετά «δικό σας» όπως λένε και η τραγουδιστές στο  κοινό όταν βαριούνται
να τραγουδάνε…. Η καριέρα χτίζεται από την αρχή του ταξιδιού και βήμα - βήμα. Ταξιδεύετε πάντα σε business θέση αερο-
πλάνου ή πλοίου, επιδιώκετε επαφή με την υποψήφια «γνωριμία» σας, συνταξιδεύετε μαζί και δείχνετε άνετη και κεφάτη.
Ποτέ ξενερουά!

Αν δεν τα καταφέρετε να πετύχετε γνωριμία «καθ’ οδόν»,, μην απογοητεύεστε. Σε κάποιο beach bar θα τρακαρι-
στείτε! Αν είστε και άνθρωπος των θαλάσσιων σπορ, jet ski, windsurfing, ή ακόμη beach volley, γραφτείτε
στα τουρνουά που γίνονται και δεν θα χάσετε. Κάτι θα «κάτσει»!

Φυσικά ο καλύτερος χώρος γνωριμιών για την επίτευξη του κάθε είδους στόχου σας, είναι οι ξαπλώ-
στρες και οι ομπρέλες δίπλα σ’ αυτούς που έχετε βάλει στο μάτι. Θέση που επιτυγχάνεται με τον παλιό,
παραδοσιακό τρόπο του «λαδώματος» στον υπεύθυνο ταξιθεσίας της παραλίας! Το «λάδωμα» είναι και
το κλειδί της δωρεάν διαφημιστικής προβολής της παρουσίας σας στο νησί των ανέμων, δίνοντας το
«κάτιτις» στον παπαράτσι - φωτογράφο για να «κλέψει» μια στιγμή από την αιωνιότητα σας με μπραζίλ ή
παίζοντας ρακέτα, και να την πουλήσει στα λεγόμενα πε-
ριοδικά του λάιφ στάιλ, που ζούνε από αυτές τις φωτο-
γραφίες. Βλέπετε το κοινό διψάει για να μαθαίνει νέα από
τις διακοπές των celebrities! Νέα από την κλειδαρότρυπα
των διακοπών!

Για να εντυπωσιάσετε, να έχετε πάντα δίπλα σας ένα βι-
βλίο με ποιήματα ή το τελευταίο best seller που διαφημί-
ζεται έντονα από την τηλεόραση. Πουλάει την εικόνα σας
όπως και το σέξι σορτσάκι σας. Πορτοφόλι μέσης, φωτο-
γραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, δεν βοηθούν στη μετά-
δοση του μηνύματος «είμαι άνετη και ωραία» αλλά παρα-
πέμπουν σε τουρίστρια που έχασε το γκρουπ της.

Στο «πριγκιπάτο του Αιγαίου» κατοικοεδρεύουν και όλες οι καλοκαιρινές τηλεοπτικές εκπομπές όλων των καναλιών και η ένδεια των οικονομι-
κών αναγκάζει να καταγραφούν καθημερινά τα πάντα, από την φανταχτερή ζωή των επωνύμων, εξασφαλίζοντας τηλεοπτικά πλάνα και συνεντεύ-
ξεις. Βρείτε που συχνάζουν και τον τρόπο να ποζάρετε για δεκαπέντε δευτερολέπτων δημοσιότητα.

Το νησί της Μυκόνου είναι ότι και η «Χρυσή Ευκαιρία» για την εξεύρεση εργασίας ή την βελτίωση των όρων της, ενώ συνδυάζει το τερπνόν
μετά του ωφελίμου. Και διακοπές και εξεύρεση εργασίας.

Εξώλης 
και... Μυκόνου

Valentino

Μυκονιάτικες 
γνωριμίες, 

χρυσές ευκαιρίες!



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

Το «Πρωινό» του ΑΝ1 έριξε αυλαία -πριν από λίγες ημέρες- και η Φαίη

Σκορδά είναι σε συζητήσεις με νέα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν το

πάνελ της… Αναζητά όμως και μάγειρα μετά την αποχώρηση της Αργυρώς

Μπαρμπαρίγου. Ο ΑΝΤ1 αλλά και η ίδια η Φαίη συζητά -σύμφωνα με δημο-

σιογραφικές πληροφορίες- με τον... Άκη Πετρετζίκη, με τον οποίο είχε συ-

νεργαστεί και στο Mega, και έχουν άριστες σχέσεις. Ο Άκης δεν έχει απαν-

τήσει, αφού βολιδοσκοπεί την πιθανότητα παρουσίασης δικής του εκπομ-

πής στον Alpha! Εκτός από τον Άκη, οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 έχουν πλησιά-

σει και τον Γιώργο Τσούλη, που δε θα είναι στη Μενεγάκη, ενώ πολύ δυνα-

τές πληροφορίες ενισχύουν τη μεταγραφή του Γρηγόρη Γκουντάρα στην

ομάδα της εκπομπής, ο οποίος –όπως όλα δείχνουν- επιστρέφει στα πα-

λιά του λημέρια!

Αλλαγές προσώπων ετοιμάζει η Σκορδά

Οκορυφαίος και ανατρεπτικός Τζίμης μίλησε αφοπλιστικά για τον

γυμνισμό, όχι με θεωρίες αλλά αναφερόμενος σε προσωπικά του

βιώματα και καταστάσεις. Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το θέμα

απάντησε: «Ναι, μου αρέσει (ο γυμνισμός). Και, δυστυχώς, παρατηρώ ότι

εσείς τα νέα παιδιά είστε πολύ συντηρητικοί. Ιδίως μετά την επέλαση του

AIDS -που την έχει εκμεταλλευτεί το σύστημα και την έχει κάνει μπαμπούλα,

με αποτέλεσμα τα ήθη να έχουν γυρίσει στον Μεσαίωνα- δεν βγάζετε το μα-

γιό σας με τίποτα. Εδώ η κορούλα μου που είναι οκτώ χρονών, φοράει σου-

τιέν στην παραλία. Της λέω: «Γιατί το φοράς; Αφού δεν έχεις στήθος». Είδα

κι έπαθα να βγάλω το μαγιό στον γιο μου όταν πήγαμε να γραφτεί στο Πανε-

πιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Μας βοήθησε μια φίλη λεσβία να βρούμε

σπίτι και μας κάλεσε σε ένα συνέδριο λεσβιών στην Ερεσό. Ήταν μαζεμένες

γύρω στις 9.000 λεσβίες. Λέω στον γιο μου: «Μην τολμήσεις και δεν βγά-

λεις το μαγιό σου! Θα μας φάνε ζωντανούς εδώ». Γιατί η ομοιομορφία είναι

ο φασισμός και αυτό μου αρέσει….»

«Εχω ζήσει με τον Μπουλά περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο.

Μπορώ να πω πως δεν μου λείπει γιατί τον αναβιώνω. Αλλά έχω

τεράστια απώλεια της παρουσίας του γιατί ήταν ένας ευφυής άνθρωπος. Δεν εί-

χαμε τσακωθεί ούτε μια φορά. Πιστεύω πολύ στη φιλία. Τον είδα όμως να παρακ-

μάζει και γι’ αυτό όταν “έφυγε” ένιωσα μέσα μου μια γαλήνη, γιατί δεν είναι

ωραίο να ζουν οι άλλοι για τον δικό μας εγωισμό. Κλαίμε γι’ αυτούς που χάνουμε

κι όχι γι’ αυτόν που φεύγει…»

«Ναι» στον γυμνισμό λέει ο Πανούσης...

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλά για τον Μπουλά

ΟΝτάνος, δηλαδή ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο μεγάλος νικητής του Sur-

vivor έκλεισε ήδη το πρώτο του συμβόλαιο -με πολλά μηδενικά- για να

διαφημίσει γνωστό γαλακτοκομικό προϊόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν

φαντάζουν μυθεύματα, το συμβόλαιο των 230.000 ευρώ για τη διαφήμιση πολύ

γνωστού γαλακτοκομικού προϊόντος, επικράτησε έναντι δύο ακόμα! Το ένα για

ζυμαρικά και το άλλο για αναψυκτικά. Η υπογραφή του συμβόλαιο –με ισχύ έναν

χρόνο- του απαγορεύει τη συμμετοχή του σε διαφήμιση οποιοδήποτε άλλου προ-

ϊόντος».

Ζαλίζει το ποσόν που θα πάρει ο «Ντάνος» για διαφήμιση

the fish
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Report

O Μανώλης Μητσιάς, έχοντας ολοκλη-

ρώσει με επιτυχία στην Αθήνα τον κύκλο

συναυλιών που ήταν αφιερωμένες στο Νίκο Γκά-

τσο, μαζί με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ετοί-

μασε την καλοκαιρινή του περιοδεία με σταθμούς

σε όλη την Ελλάδα, τόσο με προσωπικές συναυ-

λίες, όσο και με το αφιέρωμα καρδιάς στον ποι-

ητή Νίκο Γκάτσο. Πριν λίγες ημέρες, στο δημοτι-

κό θέατρο Λάκκας πραγματοποίησε μια συναυλία

που ήταν όλοι εκεί. Ανάμεσα τους και η Μπέλα

Χάντιντ, η οποία, ως γνωστόν, κάνει διακοπές

στη Μύκονο παρέα με την Κένταλ Τζένερ. Η

όμορφη Μπέλα βρέθηκε εκεί και μάλιστα τράβηξε και βίντεο από τη συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή μας.

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Το μήνυμα του Συλλόγου 
Συμβασιούχων Δήμου Μυκόνου  

T ις θερμές του ευχαριστίες θέλει να εκφράσει μέσω της «My Mykonos» ο Σύλλογος Συμβασιούχων του Δήμου Μυκόνου

στο Σύλλογο Εθελοντών Μυκόνου για την αμέριστη συμπαράσταση του, αλλά και τη βοήθεια σε τρόφιμα που πρόσφεραν

στους εδώ και έξι μήνες απλήρωτους εργαζομένους, τονίζοντας πως είναι ο μοναδικός ως τώρα φορέας που έχει προβεί

σε μια τέτοια κίνηση.

Κατάμεστο το Δημοτικό Θέατρο Λάκκας

Για τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά 
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Πρόσωπο

«Δεν είμαι φωτογράφος...
Ούτε ζωγράφος

επαγγελματίας... Κάνω 
μόνο την Μύκονο...», 

εξομολογείται η γυναίκα -
θρύλος του «νησιού 

των ανέμων»

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Η Καρολίνα «μιλάει» 
με τις μπογιές της

ΗΚάρολ Γουέλς ή Καρολίνα όπως έγινε

γνωστή και υπογράφει τους πίνακές της,

είναι ναΐφ ζωγράφος της Μυκόνου. Γεν-

νήθηκε στην Αμερική και ζει μετά τα 23

της χρόνια στην Μύκονο, τοπία και σκηνές της οποίας ζωγραφί-

ζει και πουλά στους τουρίστες.

Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1939 στη Βοστώνη και σπού-

δασε στο Boston School of Fine Arts. Το 1962 πήγε στη Μύ-

κονο και από τότε κατοικεί εκεί και πουλά τους πίνακές της

στους τουρίστες και τους ντόπιους. «Ήμουν Αμερικανίδα τουρί-

στρια μ’ ένα σακίδιο στον ώμο και δεν ήξερα ούτε έναν Έλληνα

σ αυτό τον κόσμο. Έφτασα στη Μύκονο, κατέβηκα στο νησί και

το μόνο πράγμα που είδα μπροστά μου ήταν άντρες. Γυναίκες

πουθενά. Ήμουν 21 χρονών και σκέφτηκα ότι έφτασα στον πα-

ράδεισο...». Και συνεχίζει «Άνοιγαν οι πόρτες και με καλούσαν

μέσα για φαγητό. Γυναίκες άντρες ήταν περίεργοι να μάθουν τι

θέλει εδώ ένα κορίτσι που έμοιαζε να είναι από εύπορη οικογέ-

νεια του εξωτερικού...». 

Η Καρολίνα χαρακτηρίζεται ως «θρυλικός χαρακτήρας», «επι-

φανής πολίτης» της Μυκόνου, βασίλισσα της σκηνής της τέ-

χνης της Μυκόνου, ως η διάσημη ζωγράφος του νησιού, «με-

γάλη ζωγράφος του νησιού» και ως «πραγματική εικόνα του

νησιού» που «δίνει χρώμα στα Ματογιάνια και το λιμάνι». Όλες

οι ζωγραφιές της είναι βγαλμένες από την κοινωνική και θα-

λασσινή ζωή του νησιού. Μερικές μάλιστα απεικονίζουν γωνιές

της Χώρας που πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Το έργο της

αναφέρεται ως αγαπημένο των ντόπιων για δεκαετίες, καθώς

και ότι έχει διεθνή απήχηση, ότι συλλαμβάνει με μαγικό τρόπο

την απλότητα της ελληνικής ζωής, με ναΐφ στυλ. Το στυλ της εί-

ναι αναγνωρίσιμο. «Η Καρολίνα της Μυκόνου» λένε οι ντόπιοι

και οι τουρίστες είναι η Μύκονος. Είναι για την ακρίβεια η παλιά

Μύκονος. Η ζωή της Καρολίνας παρουσιάστηκε σε εκπομπή

στην ελληνική τηλεόραση και έγινε πηγή έμπνευσης για σύντο-

μο διήγημα του Πήτερ Σέλγκιν και για ποίημα του Νέιλ Μέιλι.

Ξεχωριστό βραβείο

Φέτος, η καλλιτέχνης την ημέρα της Γυναίκας βραβεύτηκε από

τον Πολιτιστικό-Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών της Μυκόνου

για τα 50 χρόνια παρουσίας στο νησί αλλά και το έργο της. Ένα

έργο που είναι αναγνωρισμένο από πολλούς επιφανείς ζωγρά-

φους και ελίτ πρόσωπα. Για την ιστορία η Μάργκαρετ Μίντ η

γνωστή ανθρωπολόγος ο Γεχούντι Μενουχίτ ο βιολιστής αλλά

και ο αρχιτέκτονας του μουσείου του Λούβρο έχουν έργα της

στους τοίχους τους. 

«Ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης συνήθιζε να αγοράζει έργα μου

κάθε φορά που έρχονταν στο νησί...» μας λέει χαρακτηριστικά.

«Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Μυκονιάτες

που με αγκάλιασαν και με έκαναν ένα με τον τόπο τους. Έμαθα

ελληνικά από τα μάτια τους και μόνο...»!





16 � My Mykonos � 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Τη νέα συλλογή του Christian Louboutin από tote

bags ανακαλύψαμε στην Μύκονο όπου ο σχεδια-

στής δημιουργεί σχέδια που εξυμνεί την Μεξικάνι-

κη κουλτούρα και παράλληλα ωφελεί τους ευά-

λωτους τεχνίτες της χερσονήσου του Γιουκατάν. 

«Ο Μεξικάνικος πολιτισμός εί-

ναι τόσο πλούσιος. Αγαπώ τα

κεντήματα, τα χρώματα, τα πα-

γανιστικά μοτίβα των άγριων

ζώων» δηλώνει ο Christian

Louboutin για τη συνεργασία

του με την Taller Maya, μέλος του Fundacion Hacientas del Mundo

Maya, που φροντίζει ώστε οι τεχνίτες που ζουν στην χερσόνησο του

Γιουκατάν να διατηρήσουν τις μοναδικές δεξιοτεχνίες τους.

Το «Mexicaba» έρχεται σε μας ως ένα ζωηρά χειροποίητο tote,

πλούσιο με κεντήματα Μάγιας ξύλινες και οστέινες χάντρες που

συνθέτουν μυστικιστικά μοτίβα άγριων κτήνων. Κάθε τσάντα Mexi-

caba που πωλείται θα ωφελήσει τους Μεξικανούς τεχνίτες και την

Taller Maya, που η αποστολή της εί-

ναι να διατηρήσει την αυθεντική τε-

χνική των τεχνιτών από τη χερσόνη-

σο Γιουκατάν - Όταν αραιώνεται η

καλλιέργεια.

Ρωτήσαμε τον Christian Louboutin

για την έμπνευση του σχεδιασμού και

αυτός αποκρίθηκε: «Χρειάζεται μόνο

να επισκεφτείτε το σπίτι μου και να

δείτε όλα τα πράγματα που έχω φέρει

πίσω όλα αυτά τα χρόνια από το Με-

ξικό. Αγαπώ την ποικιλομορφία του

Μεξικού. Η κληρονομιά είναι τόσο

πλούσια, από την εγχώρια πλευρά

μέχρι την άφιξη των Ισπανών».

Report

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Στη Μύκονο «γεννιέται» η νέα 
συλλογή του Christian Louboutin

Mexicaba 

«Από πάντα είχα μια παγκόσμια οπτική. Το να
δουλεύω με φανταστικούς τεχνίτες από όλο
τον κόσμο είναι πολύ φυσιολογικό για μένα»,
σημειώνει ο Christian Louboutin
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Διακοπές

Τα 6+2 μέρη της Μυκόνου που πρέ   
Tip για ρομαντικές ψυχές
Μπορείτε να πας και με αυτοκίνητο, αλλά αν δε φυσάει πολύ και έχετε

όρεξη για περπάτημα, ακολουθήστε τον ελικωτό χωματόδρομο από τον

παραλιακό δρόμο του Τούρλου προς τον Άγιο Στέφανο για το Φανάρι. Το

δρόμο θα το βρείτε στην παραλία Χουλάκια και θα σας οδηγήσει στον πα-

λιό φάρο του Αρμενιστή. Πηγαίνετε λίγο πριν τη δύση για να απολαύσετε

την υπέροχη θέα και απόλυτα συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα, που θα σας

μείνει αξέχαστο.

Τα πάντα θα βρεις στα Αργύραινα στο δρόμο προς Άνω Μερά και στην Φρουτεμπορική

του Μιχαλόπουλου. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Καθημερινά ότι θες το έχει, καρπού-

ζια πεπόνια, ντομάτες, πράσινες σαλάτες. Όλα φρέσκα και πάντα με σεβασμό προς τον

πελάτη. Και επιπλέον δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν με τις αγορές σου.

Ένα νέο μαγαζί στην καρδιά της Μυκόνου μας

περιμένει για να μας προστατέψει από τον ήλιο

αλλά και να μας κάνει μοδάτους με τα γυαλιά

που διαθέτει. Το boutique optical shop είναι

γνωστό για την εκπληκτική επιλογή των νέων

και πιο σύγχρονων μοντέλων που διατίθενται

σε πολυτελή γυαλιά ηλίου & γυαλιά οράσεως

γνωστών οίκων & top Brands που περιλαμβά-

νουν GUCCI, CHOPARD, CHANEL, DIOR κ.λπ. 

Πόρτες
Στη διαδρομή για τον Πλα-

τύ Γιαλό, η μυκονιάτικη

ύπαιθρος μας εκπλήσσει

για ακόμα μία φορά με τα

απομεινάρια της Ιστορίας,

αφού εδώ συναντάμε τα

ερείπια ενός πύργου της

Ελληνιστικής Περιόδου,

που υποστηρίζεται ότι απο-

τέλεσε μέρος του τότε

αμυντικού συστήματος του

νησιού! Και το όνομα αυτού; «Πόρτες», λόγω της πόρτας που σχηματίζουν τρεις μεγάλοι λαξευμένοι γρανιτόλι-

θοι. Πρόκειται για ένα μνημείο μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος που πραγματικά αξίζει τον χρόνο σας. Αντί-

στοιχοι πύργοι δεσπόζουν και σε άλλα μέρη της Μυκόνου (Ληνώ, Καμπαναριά, Χάλαρα κ.λπ.), οι οποίοι βοη-

θούσαν στο σύστημα επικοινωνίας εκείνης της εποχής, τις γνωστές φρυκτωρίες.

Μύλος του Μπόνη

Οι φωτογραφίες του έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, μιας και οι μύλοι αποτελούν σήμα

κατατεθέν της Μυκόνου, ενώ από ιστορικής πλευράς διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο

στην τοπική οικονομία. Ειδικά, ο Μύλος του Μπόνη διατηρείται λειτουργικός, αυθεντικός

και επισκέψιμος. Στον 1ο όροφο ζωντανεύουν μπροστά μας οι εικόνες από τα σακιά με

το σιτάρι που συγκεντρώνονταν και ζυγίζονταν εδώ, στο δεύτερο βλέπουμε πού φυλασ-

σόταν το αλεύρι και στον πιο πάνω υπάρχει ακόμα ο μηχανισμός της άλεσης! Στην αυλή

θα δείτε έναν περιστερώνα, ένα μαγγανοπήγαδο και ένα πατητήρι! 

Φρουτεμπορική 
Μυκόνου

La bottega Ottica 
Sunglasses Mykonos

Nikkei

Το Hot spot περουβιανο-γιαπω-

νέζικο μπαρ-ρέστοραν στο κέν-

τρο του νησιού. Κοσμική πασαρέ-

λα, καλό φαγητό και εξαιρετικά

κοκτέιλ. Το περιβάλλον του μαγα-

ζιού συνάδει με το μυκονιάτικο

στυλ εμπλουτισμένο με διακριτι-

κές – αλλά χαρακτηριστικές –

Nikkei πινελιές. Στο γευστικό πε-

δίο, ωστόσο δίνει σαφή προτε-

ραιότητα στο ψάρι διατηρώντας

παράλληλα και κάποια δημοφιλή

signature dishes. Η επιλογή λοι-

πόν, είναι χώρα και το περουβια-

νό μαγαζί «Nikkei» που εκτός από

την Αθήνα είναι και στο νησί των

ανέμων.  



Διακοπές

 πει να επισκεφτείς
Beautyworld by Despina Gavala Mykonos 
Ότι χρειάζεται μια γυναίκα και ένας άντρας χωρίς υπερβολή, θα το βρει στο Beauty World της Δέσποινας Γαβάλα.

Υψηλή αισθητική, άψογο service, αυστηρό επίπεδο επαγγελματισμού και άριστη ποιότητα των προϊόντων και υπη-

ρεσιών που παρέχει, το Beauty World, θεωρείται το καλύτερο κέντρο περιποίησης για μια γυναίκα, στα Βόρεια προ-

άστια αλλά και στη Μύκονο. Ο καλύτερος κόσμος, επώνυμοι από όλους τους χώρους αλλά και ξένοι celebrites,

έχουν επισκεφθεί το Beauty World και έχουν φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Εκεί φυσικά, θα βρεις και μια σειρά

από εξαιρετικά κομμάτια –ρούχα- από την συλλογή της Όλγας Καραβερβέρη που θα σε εντυπωσιάσουν και θα θες

να τα πάρεις όλα και να τα βάλεις στα Ματογιάννια και όχι μόνο. 

Matthew Taverna: 
Στον πιο πολυσύχναστο δρόμο θα βρεις μια

παραδοσιακή ταβέρνα ετών που μόλις την

δεις θα την αγαπήσεις. Μεγάλη βεράντα κα-

λό φαγητό, φρέσκο ψάρι αλλά και ένα προ-

σωπικό ευδιάθετο αποτελούν την επιτυχία

του μαγαζιού. Σίγουρα το έχεις δει σίγουρα

έχεις φάει. Αν όχι η ταβέρνα σε περιμένει

να την επισκεφτείς και να απολαύσεις πάν-

τα με αγάπη τα παραδοσιακά πιάτα σε φαγη-

τό- γλυκό. 



Celebrities

Όλα τα «επώνυμα» 
κορμιά είναι στη «My Mykonos»

είτε μερικές ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ φωτογραφίες

τις Kendall Jenner από τα… παιχνίδια της στην

Μύκονο! Η μικρότερη ετεροθαλής αδελφή της

Kim Kardashian, ένα από τα πιο γνωστά it girls

της εποχής, όπως σας είπαμε και την προηγούμε-

νη εβδομάδα βρίσκεται για διακοπές στο νησί

των ανέμων, μαζί με τη φίλη της και επίσης μον-

τέλο Bella. Η κάμερα μας εντόπισε την Kendall

Jenner και την Bella Hadid με την παρέα της να…

παίζουν στην θάλασσα. Γνωστή για τις stylish εμ-

φανίσεις της, η Kendall επέλεξε λευκό μεταξωτό

κιμονό και φυσικά εντυπωσίασε για άλλη μια φο-

ρά τα πλήθη.

Απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο «νησί των ανέμων» και προκαλούν ντελίριο στον αντρικό πληθυσμό

Για ακόμη μια εβδομάδα το νησί των ανέμων πήρε φωτιά από τους celebs

που ήρθαν για να χαλαρώσουν από το… βαρύ πρόγραμμα της πρωτεύου-

σας. Η Μύκονος αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για το καλοκαί-

ρι για αρκετούς επώνυμους, καθώς το νησί μπορεί να συνδυάσει στιγμές

χαλάρωσης, όμορφα τοπία και διασκεδαστική νυχτερινή ζωή. Μεταξύ αυ-

τών που είδαμε να διασκεδάζουν στη Μύκονο ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Χριστί-

να Παππά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και αρκετοί ακόμα. 

Kendall Jenner

Ελίνα Μπόμπα

Μπόμπα και η αδερφή της Χριστίνας, Ελίνα!

Στην Μύκονο βρέθηκε για λίγες ώρες η αδερφή

της Χριστίνας Μπόμπα, Ελίνα… Στο γνωστό

club Τροπικάνα, «τσάκωσε» ο φωτογραφικός

φακός της «My Mykonos» την Ελίνα Μπόμπα

την κουνιάδα δηλαδή του Σάκη Τανιμανίδη.

Όπως βλέπετε και η Ελίνα είναι… Μπόμπα σαν

την αδερφή της Χριστίνα…
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Celebrities

Μετά το «διαζύγιο» της με τον Alpha η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές

της στο νησί των ανέμων. Το «My Mykonos» εντόπισε την όμορφη ξανθιά Κων-

σταντίνα στη περιοχή Παράγκα της Μυκόνου και συγκεκριμένα στο μαγαζί «Scor-

pios». Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια στη συνέχεια συναντήθηκε με την φίλη της

Χριστίνα Παππά όπου και πήγαν για φαγητό σε γνωστό σούσι μπαρ στο κέντρο

της Μυκόνου. Το βραδάκι οι δύο φίλες επέλεξαν και έκαναν ανέμελες βόλτες

στα σοκάκια του νησιού. Η Κωνσταντίνα μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος για το

που θα βρίσκεται τηλεοπτικά τη νέα σεζόν. Σύμφωνα, όμως με έγκυρες πηγές

συζητάει με μεγάλο κανάλι για εβδομαδιαία εκπομπή.

Ο φωτογραφικός φακός της «My Mykonos» «τσάκωσε» την πρώην Υπουργό της ΝΔ, στην Φτελιά. Στην

Φτελιά και συγκεκριμένα στο καινούργιο μαγαζί του Νεκτάριου Νικολόπουλου, «Φάρμα», γευμάτισε η

βουλευτής και πρώην Υπουργός της ΝΔ, Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη χαλαρά ντυμένη

με ένα μακρί λευκό-ροζ, λουλουδάτο φόρεμα απόλαυσε τις νοστιμιές του μαγαζιού.

Στη Μύκονο βρίσκεται όλο και πιο συχνά

τον τελευταίο καιρό η Ντορέττα Παπαδη-

μητρίου. Άλλοτε μαζί με τους δυο γιους

της και άλλοτε παρέα με φίλες της, η ηθο-

ποιός-παρουσιάστρια δεν αλλάζει το αγα-

πημένο της νησί για καλοκαιρινές απο-

δράσεις. Η στενή φιλία που έχει γεννηθεί

εδώ και λίγους μήνες με τον δήμαρχο του

νησιού, Κωνσταντίνο Κουκά σύμφωνα με

τα όσα ακούγονται στα καλλιτεχνικά πη-

γαδάκια, είναι ένας ακόμη λόγος που θέ-

λει να επισκέπτεται πιο τακτικά τη Μύκο-

νο. Στο πρόσφατο ταξίδι της στο νησί των

Ανέμων, κατάφερε για μία ακόμη φορά

να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα και

τα φλας των φωτογράφων, αφού απαθα-

νατίστηκε στα Ματογιάννια να συζητάει με

τον δήμαρχο του νησιού. Όπως τονίζουν

άνθρωποι του στενού τους περιβάλλον-

τος, μεταξύ τους υπάρχουν αμοιβαία συ-

ναισθήματα σεβασμού.

Ντορέττα Παπαδημητρίου - 
Κωνσταντίνος Κουκάς 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου -

Χριστίνα Παππά 

Eλίνα Καντζά - Dj Rush

Όλγα Κεφαλογιάννη

Είναι χρόνια ζευγάρι και ο έρωτας της Ελίνας Καντζά για τον DJ Rush παρα-

μένει δυνατός. Οι δυο τους που δραστηριοποιούνται το καλοκαίρι στη Μύ-

κονο, βρίσκονται ήδη εκεί και τον ελεύθερο χρόνο τους απολαμβάνουν

τον ήλιο και τη θάλασσα του νησιού. Η κάμερα μας τους συνάντησε στα σο-

κάκια του νησιού κοντά στο κατάστημα με τα ρούχα που διαθέτει η Ελίνα.

Βεβαίως, όπως θα δείτε εκείνοι είχαν μάτια μόνο ο ένας για τον άλλο.



Report

Στη Μύκονο πέρασε αρκετές
ημέρες από τις διακοπές της η A-
lessandra Ambrozio, η οποία
δεν σταματά να διαφημίζει τη
χώρα μας, στα social media. Ο
φακός μας την εντόπισε στο
Nammos να κάνει μπάνιο και να
περνάει ξέγνοιαστα με την
οικογένεια της και τους φίλους
της.  H Ambrosio έγινε και
φέτος... πρέσβειρα του
ελληνικού καλοκαιριού. 

Το μοντέλο και παρουσιάστρια αναστάτωσε την παραλία με το
καυτό μπικίνι της. Η πρώην Σταρ Ελλάς και ο σύντροφός της,
Γιάννης Παπαπέτρου, βρέθηκαν στο νησί των ανέμων όπου
απόλαυσαν την θάλασσα και τον ήλιο με καλή παρέα. 

Τα πιο «καυτά» κορμιά 
στο «νησί των ανέμων»

Κορμί «θανατηφόρο» με σέξι καμπύλες έχει η σύντροφος
του ποδοσφαιριστή Σεντρίκ Σοάρες, και το απέδειξε για

μία ακόμη φορά στις διακοπές τους στο «νησί των
ανέμων».

Άννα Πρέλεβιτς 

Alessandra Ambrozio

Φιλίπα Μπραντάο

Φάτε μάτια ψάρια με τα «καυτά» κορμιά των επωνύμων
κυριών που για ακόμα μια φορά επέλεξαν ξαπλώστρα
στο «νησί των ανέμων». Τα πολλά λόγια περιττεύουν,
οπότε ας... μιλήσει η εικόνα!
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Rouge Parfumeries Mykonos 

rouge_parfumeries_mykonos

Επαρχιακή 

Οδός Χώρας-Άνω Μεράς  

Αργύραινα, Μύκονος

Τ.Κ. 84600, Τηλ: 2289028999

H  Ομορφιά στο Κόκκινο!

Στο «club» των παντρεμένων θα μπει το Σεπτέμβριο ο

Acun Ilicali με την επί χρόνια σύντροφό του και μητέρα της κόρης του, Seyma Subasi. Ο

Τούρκος καναλάρχης επέλεξε λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας να περάσει λίγες ημέρες χα-

λάρωσης και διασκέδασης, με καλούς του φίλους, στη Μύκονο. 

Το νησί των Ανέμων επέλεξε και η κούκλα σύντροφός του για να κάνει το δικό της bachelor. Καλε-

σμένος δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Σάκης Τανιμανίδης με τη σύντροφό του, Χριστίνα Μπόμπα σε

ένα μεγάλο πάρτι στο εστιατόριο Principote στον Πάνορμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του My-my-

konos.gr, η Seyma έφτασε στη Μύκονο την Πέμπτη 13 Ιουλίου για 6 ημέρες μαζί με 15 φίλες της. Η

εντυπωσιακή κοριτσοπαρέα έμεινε σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων και ξεκίνησε να

«αναστατώνει» το νησί. Το Nammos, το Alemagou και το Principote beach ήταν τα μαγαζιά που επέ-

λεξαν για να απολαύσουν το μπάνιο τους, δροσερά cocktails, καλό φαγητό και διασκέδαση μέχρι τε-

λικής πτώσης. Ο Acun έφτασε στη Μύκο-

νο την Κυριακή 16 Ιουλίου που με τη μέλ-

λουσα σύζυγό του επισκέφτηκε το πε-

ρουβιανό restaurant Nikkei και απόλαυ-

σε εξωτικές γεύσεις.

Την επόμενη ημέρα Acun και Seyma

διοργάνωσαν ένα μεγάλο πάρτι για φί-

λους. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν gour-

met ελληνικές και διεθνείς γεύσεις και

ήπιαν άφθονη σαμπάνια, ενώ υπήρχαν

και ναργιλέδες. Η διασκέδαση απογει-

ώθηκε όταν στα decks ανέβηκε ο dj Pa-

nos G-soul που έχει την δίκη του ιστορία

στη Μύκονο ο οποίος ξεσήκωσε τον κό-

σμο με τις μουσικές του επιλογές.

Aναστάσιος Ε. Δαφνής

Η «My Mykonos» τρύπωσε στο pre-wedding γλέντι 

του Acun Ilicali και της Seyma Subasi στη Μύκονο 

Tο ξέφρενο πάρτι
του «Mr Survivor»

O Acun Ilicali, μετά τα κουραστικά
γυρίσματα για το δημοφιλές σε όλο

τον πλανήτη reality παιχνίδι, 
ετοιμάζεται να ντυθεί γαμπρός στο

πλευρό της Seyma Subasi
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«Ο πολιτισμός δεν θαυμάζεται και δεν ιντριγκάρει ανθρώπους ενός

κόσμου βυθισμένου σε χάρτινες γνώσεις, αλλά χειροκροτείται,

διατηρείται και αφήνεται σε νέους ανθρώπους που συνδυάζουν την

ομορφιά του νέου και την αξία της ζωής με την αρχοντική ομορφιά

της κλασικής τέχνης που θέλουν να υπηρετούν». 

Κι αν η λέξη "υπηρετούν" φαντάζει υποτακτική και επιβλητική, για

την εν λόγω δεσποινίδα σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο λόγος

για τη νεότερη διευθύντρια Λαϊκού Πολιτισμού και Νεολαίας στον

Όμιλο για την Unesco Πειραιώς & Νήσων και Υπεύθυνη δημο-

σίων σχέσεων του Ελληνικού Συλλόγου Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς “Ηγέχορος”, Γεωργία Παράσχου. Η ίδια μιλάει μέσα από τις

πράξεις της, δίνοντας εθελοντικά ένα κομμάτι του εαυτού της στον χώρο της παράδοσης. «Η λέξη Πο-

λιτισμός δεν είναι μια λέξη εγκλωβισμένη σε μια έννοια –σε ένα καλούπι- είναι έμπνευση, είναι ένα

ακόμα μεγαλύτερο βήμα που αποσκοπεί στο να μας παρασύρει από τη στεριά στη θάλασσα», μας λέει. 

«Ο Πολιτισμός ξεκινά από το άναμμα της πέτρας με την πέτρα, από τον απόηχο μιας νότας παραδοσια-

κού μουσικού οργάνου και συνεχίζει σε εκείνα τα απλά καθημερινά “πράγματα” που χαρακτηρίζουν το

λαό μας. Η ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων νέων, ώστε να ασχοληθούν με τη λαϊκή παράδο-

ση, θα αποτελέσει ένα μέσο της συνέχειας και εξέλιξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς από γενιά σε

γενιά. Μην ξεχνάμε πως η παράδοση δεν είναι στατική, έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Μόνο ενω-

μένοι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε περισσότερα και να προάγουμε τις αξίες και τα ιδανικά μας. Ο

Όμιλος για την Unesco παράγει ουσιαστικό πολιτιστικό, αλλά και φιλανθρωπικό έργο σε μια τόσο δύ-

σκολη -οικονομικά -εποχή που βιώνει η χώρα μας. Με τις Μόνιμες Κοινωνικές Δομές Ενάντια στη

Φτώχεια στηρίζουμε καθημερινά συνανθρώπους μας που χρήζουν άμεσης κοινωνικής περίθαλψης,

με τη συνδρομή του Πρόεδρου Ιωάννη Μαρωνίτη», σημειώνει η κα. Παράσχου.

Τέλος, εξηγεί ότι «παράλληλα, εδραιώνουμε τη σημαντικότητα της καταπολέμησης της Αρχαιοκαπη-

λίας με την πολύτιμη συνεισφορά του ερευνητή Γιωργίου Τσούκαλη, ο οποίος έχει διασώσει 15.000

αρχαιότητες στο ελληνικό έδαφος και συνεχίζει. Οι αξίες μας είναι η ραχοκοκαλιά για την πορεία του

ανθρώπου, πόσο δε μάλλον του Έλληνα με τη μακραίωνη ιστορία, τον σπουδαίο πολιτισμό και την ευ-

ρύτερη αξία σε παγκόσμιο επίπεδο».

Με τον ιδιωτική ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος έχει διασώσει
15.000 αρχαιότητες στο ελληνικό έδαφος και συνεχίζει, τον Πάνο
Σόμπολο και τον Λεωνίδα Κωστόπουλο

«Μόνο ενωμένοι θα προάγουμε 
τα ιδανικά μας»
Η νεότερη διευθύντρια Λαϊκού Πολιτισμού 

και Νεολαίας στον Όμιλο για την Unesco

αποκαλύπτεται στην «My Mykonos»

«Η λέξη Πολιτισμός δεν
είναι μια λέξη

εγκλωβισμένη σε μια
έννοια –σε ένα καλούπι-

είναι έμπνευση», εξηγεί η
κα. Παράσχου

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�Γεωργία Παράσχου



Αδυναμία χρηματοδότησης 

� Η αδυναμία χρηματοδότησης αποτελεί τον βασικότερο λόγο που αναβάλλεται διαρκώς η συμ-

βασιοποίηση του έργου παραχώρησης του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο ή ο φορέας

που «τρέχει» τις διαδικασίες ΓΑΙΑΟΣΕ επιχειρεί να «ρίξει εκεί το μπαλάκι των ευθυνών», προκειμένου

να καλύψει τα δικά του λάθη και παραλείψεις; Στους επιμέρους όρους της συμφωνίας δεν θα έπρεπε

να είχε προβλεφθεί σχετική ρήτρα, σε περίπτωση που ο προτιμητέος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει

τα απαραίτητα κεφάλαια;

� Από ό,τι φαίνεται, η βασική πιστώτρια τράπεζα «υπέκυψε» στις απαιτήσεις της διοί-

κησης της ιδιωτικής εταιρείας, με την παρέμβαση μέλους της κυβέρνησης και του

ΚΟΙΣΟΠ… Μπορεί η MIG να προχωρά στην αποπληρωμή τόσο του συνόλου των ομο-

λογιών αμφοτέρων σειρών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού της Δανείου, ύψους

375.247.019 ευρώ, όσο και των αναλογούντων τόκων του διαδραμόντος χρόνου,

ωστόσο δεν θα γίνει με «ζεστό» χρήμα από τα διαθέσιμα της εταιρείας, αλλά με την έκ-

δοση νέου ΜΟΔ ύψους έως 460.302.000 ευρώ.

� Τόσο ισχυρά είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα, που «κρύβονται πίσω» από τις καθυστερήσεις για την

υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας; Τι άλ-

λο να υποθέσουμε όταν η ΡΑΕ απαιτεί από τους νέους μετόχους του ΑΔΜΗΕ την υποβολή δεσμευτι-

κού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου; 

� Με αφορμή τις διαρροές της Eurobank, περί αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέρον-

τος, αναφορικά με την εξαγορά πακέτου «κόκκινων» δανείων, θα θέλαμε να επιση-

μάνουμε πως σημασία δεν έχει τόσο ο αριθμός αυτών που κατέθεσαν δεσμευτικές προ-

σφορές, όσο το ύψος της έκπτωσης που εμπεριέχουν σε σχέση με την ονομαστική

τους τιμή, καθώς και η ποιότητα των υποψηφίων.

� Γιατί η Αιολική Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου επέλεξε την BNP Paribas Se-

curities Services ως πληρώτρια τράπεζα για την επιστροφή του κεφαλαίου προς τους μετόχους

της; Δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια σε αμιγώς ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, δεν έχει εμπιστοσύνη στο

εγχώριο τραπεζικό σύστημα ή κάτι άλλο; Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της γαλλικής τράπεζας

BNP Paribas, που η αμερικανική Federal Reserve ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 246

εκατ. δολαρίων, για ακατάλληλες και μη ασφαλείς πρακτικές στις αγορές συναλλάγματος.

� Με αφορμή τα πρόστιμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για παραβάσεις διατάξεων,

άρθρων, νόμων και διοικητικών αποφάσεων, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρε-

σιών σε πελάτες, θα θέλαμε να την ρωτήσουμε αν παρακολουθεί την πορεία των υπο-

θέσεων, βάσει του αριθμού απόφασης, του έτους έκδοσης, του επιβληθέντος ποσού,

του αριθμού επί της ενδεχόμενης προσφυγής, του διατακτικού της απόφασης του Διοι-

κητικού Εφετείου, της διαμόρφωση του ύψους του κ.λπ.;

� Οι ασφαλισμένοι ρωτήθηκαν ή δεν τους πέφτει λόγος γιατί υπάρχουν «ψιλά γράμματα» στις συμ-

βάσεις που έχουν υπογράψει; Η NN Hellas προχώρησε σε κινήσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής

της επάρκειας, μεταξύ των οποίων η εκχώρηση των κινδύνων συμβολαίων ασφάλισης ασθένειας.

� Αν οι επιχειρήσεις της Κρήτης περιμένουν από την Παγκρήτια να τις χρηματοδοτή-

σει, κάνοντας χρήση της ρευστότητας από τη σταδιακή αύξηση των καταθέσεων και

την ανάκτηση των επισφαλών της δανείων, μάλλον θα «αναμείνουν στο ακουστικό

τους».

� Με αφορμή την πρόθεση της ΔΕΠΑ να αποκτήσει πιστοποίηση, ώστε να συμμετάσχει ως επενδυ-

τής στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τη δι-

οίκησή της αν διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση… Ποιο εκτιμά ότι θα είναι το

«breakeven point» της σε αυτήν τη δραστηριότητα; Πόσο θα πρέπει να είναι το ύψος των πωλήσεών

της, προκειμένου να καλύπτει το σύνολο των εξόδων της; Πόσος χρόνος αναμένεται να χρειαστεί

για να προσαρμοστεί στο νέο προϊόν, ώστε να μη σημειώνει ζημιές;

«Θυσία» η Lazard

� Η Lazard είναι πολύ πιθανό να «θυσιαστεί» από την κυβέρνηση, σε περίπτωση που

κάτι δεν πάει καλά με τον διαγωνισμό των υπό πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Οι αμοι-

βές της πάντως θα δοθούν ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ενώ δεν τίθεται καν θέμα ποι-

νικών ευθυνών.

� Το «άβατο της πανίσχυρης συντεχνίας» των ορκωτών ελεγκτών και λογιστικών εταιρειών σπάει

ο εισαγγελέας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, για την πολύκροτη υπό-

θεση στον δήμο! Βάσει πραγματογνωμοσύνης έδωσε παραγγελία να ασκηθεί δίωξη για ψευδή βε-

βαίωση, σε βαθμό κακουργήματος, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του

Δημοσίου, εις βάρος στελεχών και εκπροσώπων τους, στέλνοντάς τους σε ειδικό ανακριτή ενώπιον

του οποίου θα κληθούν να λογοδοτήσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. 

� Από την «ιερά εξέταση» του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) δεν περνούν μό-

νο οι εγχώριες τράπεζες για το σύνολο των δανείων τους (μη εξυπηρετούμενων,

ενήμερων, ρυθμισμένων, κόκκινων κ.λπ.), αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Γιατί στο Δημόσιο;

� Με ανοιχτές αγκάλες υποδέχθηκαν η διοίκηση του ΟΛΠ και ο βασικός του μέτοχος, εταιρεία Co-

sco, το «δωράκι» της κυβέρνησης, που οδήγησε σε μαζικές καταθέσεις αιτήσεων μετάταξης

προσωπικού, για άλλες θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου τομέα. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται

να εξοικονομήσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ λειτουργικών εξόδων από μισθολογικό κόστος, τα

οποία θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

� Γιατί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του προέδρου του Γενι-

κού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να εμπεριέχει μια

τέτοια «προκλητική» πρόβλεψη; Η φυσική του παρουσία του –άκουσον άκουσον– δύ-

ναται να προβλεφθεί ως αναγκαία για τουλάχιστον πέντε ημέρες τον μήνα, όταν οι απο-

δοχές του θα κυμαίνονται έως 150.000 ευρώ ανά έτος. 

� Μόλις 85 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, όταν ο τραπεζικός δανεισμός αγγίζει τα 193, συν τις

υποχρεώσεις και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού που «πάνε τον λογαριασμό» στα 381,2, για

το 100%… Μετά από τρεις εταιρικές ανακοινώσεις της Lamda Development, καταφέραμε επιτέ-

λους να μάθουμε το ποσό που κατέβαλε για την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της

Lamda Olympia Village, ιδιοκτήτριας του Τhe Μall Athens.
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Τι είναι η νόσος: 

Είναι ο συχνότερος τύπος αποφυσίτιδας (φλεγμονής στη κατάληξη του τένοντα στο οστό) εξ’

έλξης. 

Πού οφείλεται η νόσος - Αίτια - Παράγοντες που την πυροδοτούν: 

Η καταπόνηση του κνημιαίου κυρτώματος (μικρό εξόγκωμα

στο επάνω μέρος της κνήμης) λόγω έλξεως του καταφυτικού

τένοντα της επιγονατίδας (μεγάλος τένοντας του τετρακεφά-

λου μηριαίου μυός), φαίνεται να παίζει σαφή ρόλο στη δημιουρ-

γία της πάθησης. 

Επιδημιολογικά στοιχεία: 

Είναι πολύ συχνό αίτιο πόνου στην περιοχή του γόνατος σε άτο-

μα προεφηβικής ή πρώιμης εφηβικής ηλικίας ασχολούμενα με

τον αθλητισμό, ιδίως αγόρια, και πρωιμότερα στα κορίτσια. Πα-

ρατηρείται συνήθως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13-14 και

10-11 ετών, αντίστοιχα. Στο 30% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρη και ενίοτε συνδυά-

ζεται με επιφυσιολίσθηση 

Πώς εκδηλώνεται η νόσος - Συμπτώματα: 

Χαρακτηρίζεται από διαλείποντα πόνο στο γόνατο ή στο ανώτερο τμήμα της κνήμης, ο οποίος

σχετίζεται και επιδεινώνεται με τις

δραστηριότητες, ιδιαίτερα το γο-

νάτισμα, κάθισμα οκλαδόν ή δια-

δοχικά επιτόπια άλματα. Τα συμ-

πτώματα εμφανίζονται συνήθως

σε φάσεις ταχείας σκελετικής

ανάπτυξης (κυρίως προεφηβική

ηλικία) και υποχωρούν αυτόματα

σε διάστημα 12-24 μηνών, αν

και ενίοτε συνεχίζονται και στην

ενηλικίωση.

Κατά την κλινική εξέταση ο Ια-

τρός διαπιστώνει εξαιρετικά έν-

τονη τοπική ευαισθησία και ετε-

ρόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη

διόγκωση στην περιοχή του κνη-

μιαίου κυρτώματος. Ο πόνος επι-

δεινώνεται κατά την υπό αντίστα-

ση έκταση του γόνατος.

Διάγνωση της νόσου -

Εξετάσεις: 

Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού

σε συνδυασμό με την ηλικία του

ασθενούς, και η κλινική εξέταση,

υποβοηθούμενες από τον ακτι-

νολογικό και ενδεχομένως υπε-

ρηχοτομογραφικό έλεγχο, μπο-

ρούν να θέσουν με ασφάλεια τη

διάγνωση.

Ποιες είναι 

οι επιπλοκές: 

Συμβαίνουν συνήθως σε παρα-

μελημένες περιπτώσεις ή σε

τραυματισμό και αφορούν στην απόσπαση του κνημιαίου κυρτώματος ή τμήματός του.

Θεραπεία - Μέθοδοι αντιμετώπισης: 

Αν τα ενοχλήματα είναι μικρής έντασης, αρκεί η αποφυγή καταπόνησης για ορισμένους μήνες,

όπως και η τοπική χρήση θερμότητας και φυσικοθεραπείας (βραχέα κύματα ή διαδυναμικά ρεύ-

ματα). Σε δευτερογενείς φλεγμονώδεις αλλοιώσεις στα περίχωρα του νεκρού τμήματος μπορεί

να χρησιμοποιηθούν τοπικά αντιφλεγμονώδη. 

Αν τα ενοχλήματα είναι έντονα ακινητοποιείται το γόνατο σε γύ-

ψινο κύλινδρο (Tutor) για 4 εβδομάδες, επιπλέον δε έλκεται η

επιγονατίδα με ταινία λευκοπλάστου προς τον άκρο πόδα. Με

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια χαλάρωση του επιγονατιδι-

κού συνδέσμου και αποφόρτιση του πάσχοντος κνημιαίου κυρ-

τώματος. 

Συνήθως τα ήπια μέτρα (αποφυγή άσκησης και βραχεία χορή-

γηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων) έχει

πολύ καλά αποτελέσματα. 

Πώς να προφυλαχτείτε από 

τη νόσο - Πρόγνωση: 

Με την αποφυγή της έντονης σωματικής άσκησης και την άμεση επίσκεψη σε ειδικό με την εμ-

φάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, μπορούμε να επιτύχουμε την έγκαιρη διάγνωση και αντιμε-

τώπιση του συνδρόμου. Η πρόγνωση είναι συνηθέστατα πολύ καλή.

Νόσος Osgood-Schlatter

Άρθρο του

Δρ. Ανέστη 

Κ. Γεωργιάδη

Ορθοπεδικός - Χειρουργός 

- Τραυματολόγος

O «ύπουλος» πόνος στα γόνατα των εφήβων 
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Η
ακμή είναι νόσος που προσβάλλει τον τριχοσμηγματογόνο θύλακο. Αφορά το

50% των νέων ατόμων, παρατηρείται συχνότερα μεταξύ 14-19 ετών, ενώ

80% των ατόμων 19-35 ετών, ιδιαίτερα γυναίκες, μπορεί να εμφανίσουν στοι-

χεία ακμής περιστασιακά. Η αιτιολογία της είναι πολυπαραγοντική. Σήμερα πιστεύεται

ότι κυρίως η κληρονομικότητα σε συνδυασμό με

ορμονικούς παράγοντες οδηγούν στην εμφάνι-

σή της. 

Εκδηλώνεται με τις εξής μορφές: ως φαγεσωρι-

κή (με κλειστούς ή ανοιχτούς πόρους), ως φλυ-

κταινώδης (με έντονα στοιχεία φλεγμονής) και

ως κυστική (με επώδυνες βλάβες). Ειδικές μορ-

φές της είναι η τροπική (θερινή) ακμή, στα θερμά

και υγρά κλίματα, η χηλοειδής ακμή, με υπερ-

τροφικές ουλές, συχνότερη σε νέγρους και η

ροδόχρους ακμή, που εμφανίζεται στο πρόσω-

πο, κατά την 3η-5η δεκαετία και χαρακτηρίζεται

από ερυθρότητα και ευρυαγγείες. 

Γενικά η ακμή εντοπίζεται στις περιοχές όπου οι σμηγματογόνοι αδένες είναι περισσότε-

ροι και πιο δραστήριοι: στο πρόσωπο, στο στέρνο και στη ράχη.

Σε ό,τι αφορά στη σχέση της ακμής με τον ήλιο ισχύουν τα εξής: ανάλογα με τον τύπο

της μπορεί να έχει επωφελή ή επιβαρυντική επίδραση. Συγκεκριμένα, η βλατιδοφλυ-

κταινώδης, δηλ. η κοινή ακμή, που χαρακτηρίζεται από κόκκινα ‘‘σπυράκια’’ με πύο,

βελτιώνεται με σταδιακή και φειδωλή έκθεση στον ήλιο, καθώς η υπεριώδης ακτινοβο-

λία έχει μια αντιφλεγμονώδη επίδραση στον τριχοσμηγματογόνο θύλακο. Το ίδιο ισχύει,

σε μικρότερο όμως βαθμό και για την κυστική ακμή ενώ η φαγεσωρική ακμή μένει μάλ-

λον αδιάφορη. 

Αντίθετα, η λεγόμενη θερινή ακμή (Acne Majorca) προκαλείται από τον ήλιο ιδιαίτερα

σε υγρά και θερμά κλίματα, συχνότερα σε άτομα που ιδρώνουν πολύ. Εμφανίζεται στον

κορμό και είναι επίμονη, απαιτώντας συστηματική

αντιβίωση για την αντιμετώπισή της.

Η δε ροδόχρους ακμή, είναι η ακμή που εμφανίζει

κατ’ εξοχήν φωτοευαισθησία, επιδεινώνεται σημαν-

τικά από τον ήλιο, καθώς η τάση για ευρυαγγείες που

τη χαρακτηρίζει, υποτροπιάζει κάτω από τον ήλιο και

πυροδοτεί έναν κύκλο φλεγμονώδους ακμής. Στην

περίπτωση της ροδοχρόου ακμής λοιπόν, ο ήλιος

απαγορεύεται. Ακόμα, η κατηγορία των παιδιών που

λαμβάνουν συστηματική αλλά και ορισμένες τοπικές

αγωγές για την ακμή τους, εμφανίζουν φωτοευαι-

σθησία και πρέπει να αποφεύγουν τον ήλιο.

Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αντηλιακά και γενικά τα λιπαρά καλλυντικά τους θερι-

νούς μήνες μπορούν να προκαλέσουν ακμή. Πρέπει λοιπόν ένα αντηλιακό να επιλέγεται

προσεκτικά και να είναι αυστηρά μη λιπαρής υφής, σε ένα ακνεϊκό δέρμα. Συμπερασμα-

τικά, ο ήλιος μπορεί να ωφελήσει κάποια είδη ακμής και να επιδεινώσει κάποια άλλα εί-

δη. 

Χρειάζεται καλή κατανόηση της ακμής που εμφανίζεται και επιλογή του σωστού αντη-

λιακού. 

Ήλιος και ακμή

Άρθρο του

Δρ. Εμμανουήλ

Κουρή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών



Ενέργεια

Stamatia Siozoli
magister of cosmic energy, 

reiki master inventor 

of 11:11G©SYNCHRONICITY

Enail: ssiozioli@gmail.com 

Τηλ: +306934044082 

Η μέθοδος της μεταμορφώσεις ζωής 11: 11g © synchronicity είναι μία σύγχρονη αντίληψη και αρχαία ταυτόχρονα, βασίζεται σε φυσικούς τρόπους που στηρίζουν

κάθε οργανισμό να ξεπεράσει τις ανισορροπίες του. 

Βοηθάει στο σβήσιμο των πάγιων καταστρεπτικών νοητικών προγραμμάτων όπως δυσάρεστες σκέψεις, φόβοι, αμφιβολίες και τα συναισθηματικά μπλοκαρίσματα.

Η κακή υγεία (Δυσάρεστη κατάσταση ζωής) είναι μια αφύσικη κατάσταση για κάθε έμβιο ον. Δεδομέ-

νου ότι η συναισθηματική στάση έχει άμεση σχέση με το ανοσοποιητικό σας σύστημα, ένα πρόσωπο

που εκφράζει ευτυχία, γέλιο, αγάπη, καλοσύνη και κατανόηση, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να παρου-

σιάσει μια Δυσάρεστη κατάσταση ζωής από ότι ένα πρόσωπο που εκφράζει θυμό, φόβο, αμφιβολία,

δυσαρέσκεια, κατάθλιψη και ανησυχία. 

Σίγουρα θα έχετε ακούσει για υψηλές και χαμηλές δόνησης και πώς μας επηρεάζουν, όπως και τα

οφέλη υψηλών δονήσεων που είναι: 

* Θεραπεία από χρόνιες ασθένειες 

* Περισσότερη ενέργεια 

* Λιγότερο στρες 

* Βελτιωμένη ισορροπία 

* Επίλυση ζητημάτων χρήματος 

* Επούλωση τραυμάτων σωματικών και ψυχικών 

* Επίγνωση του εαυτού 

* Επέκταση συνείδησης 

11: 11g© ειδικά προϊόντα συγχρονισμού

Τα 11: 11g© προϊόντα συγχρονισμού συνδυάζουν τη μέθοδο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το

άρωμα συγχρονισμού 11: 11g © καθαρίζει την αύρα και θεραπεύει τα τραύματα του ενεργειακού σώ-

ματος 11: 11g © πέτρες τσάκρα συγχρονισμού διατηρούν τα τσάκρα σας καθαρά και περιστρεφόμε-

να,, ώστε να μπορούν να γεμίζουν το ενεργειακό σας σώμα συνεχώς με θεραπευτικές κοσμικές ενέρ-

γειες και τα σύμβολα 11: 11g © βοηθούν σε κάθε μοναδικό μονοπάτι ζωής που έχει δώσει το σύμπαν!

Για να ξεπεραστούν τα δυσάρεστα συμπτώματα και στασιμότητα έτσι το άτομο μπορεί να βρει τη θέση

του σε αυτό το κοσμικό θεϊκό σχεδιασμό. Τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα! Αυτή η μέθοδος ανοί-

γει τις πύλες σε Ευχάριστα και θεραπευτικά συγχρονιστικά γεγονότα.

Εάν θέλετε να ανακαλύψετε τα μυστικά του σύμπαντος, σκεφτείτε με όρους ενέργειας, συχνότητας και δόνησης. Είπε κάποτε ο NikolaTesla 

Μέθοδος μεταμορφώσεις ζωής 11: 11g © SYNCHRONICITY
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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

Δεν ξέρεις πώς να κάνεις πρόταση γάμου; Δεν μπορείς να σκεφτείς πως θα
ανανεώσεις την σχέση σου και τον γάμο σου; Είσαι σε δίλλημα πως θα οργα-
νώσεις το καλύτερο πάρτι του γάμου σου;  Το Mykonos Wedding είναι δίπλα
σου για να σου δώσει λύσεις σε ότι αναζητάς. Η Κάτια Δούκα και οι συνεργά-
τες της είναι στο νησί των ανέμων με πολλές ιδέες για να σου προτείνουν ότι
θες και όπως το θες. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6906549115 
Website: www.mykonos-wedding.com 
Email: contact@mykonos-wedding.com

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

Πού θα βρείτε δωρεάν WI-FI
στο «νησί των ανέμων»;

Η εφαρμογή που τα έχει όλα! 

Ο Δήμος Μυκόνου παρέχει, δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους πολί-

τες και επισκέπτες του νησιού, μέσω της υλοποίησης οχτώ (8) σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi Ho-

tSpots σε επιλεγμένες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας στην Χώρα της Μυκόνου και στην πλατεία της

Άνω Μεράς.

Τι υπηρεσίες παρέχονται:

Μέσω των σημείων ασύρματης πρόσβασηςWiFi – Ho-

tSpots παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα προς τους

χρήστες του δικτύου, μεταξύ άλλων, να συνδέονται

στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες για να πλοηγη-

θούν στο διαδικτυακό παγκόσμιο ιστό (internet), να

ελέγξουν τα email τους, να χρησιμοποιήσουν εφαρμο-

γές κοινωνικής δικτύωσης.

Δηλαδή ό,τι έχουν συνηθίσει από τον υπολογιστή στο σπίτι, το

γραφείο ή το κινητό τους!

Για την καλοκαιρινή περίοδο, η ορθολογική χρήση του ασύρματου δικτύου από τους χρήστες ως προς τη

διάρκεια σύνδεσης πρέπει να είναι λελογισμένη, για την ισότιμη ικανοποίηση των αναγκών του μεγάλου

όγκου τουριστών και επισκεπτών του νησιού.

Τι χρειάζεστε για να συνδεθείτε:

Θα χρειαστείτε μια συσκευή που να σας επιτρέπει να συνδεθείτε ασύρματα και να έχετε πρόσβαση στο δια-

δίκτυο όπως:

Φορητό υπολογιστή ή κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets τελευταίας τεχνολογίας που να υπο-

στηρίζουν την λειτουργία WLAN 802.11 b/g/n και να συνδεθείτε στο FreeMunicipal WiFi

Περιοχές κάλυψης και σημεία εγκατάστασης του δικτύου:

Στη 1η φάση της λειτουργίας του δικτύου επιλέχθηκαν τέσσερις (4) περιοχές κάλυψης που αποτελούνται

από οχτώ (8) σημεία δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης.

Ειδικότερα:

Ζώνη 1 – Χώρα Μυκόνου – Παλιό Λιμάνι: 4 σημεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης

Ζώνη 2 – Περιοχή Αλευκάνδρας – Μύλων: 2 σημεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης

Ζώνη 3 – Φάμπρικα / ΚΤΕΛ: 1 σημείο ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης

Ζώνη 4 – Άνω Μερά: 1 σημείο ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης στο Κοινοτικό Κατάστημα

Μελλοντική ανάπτυξη/ χρήση του δικτύου:

Με δεδομένο τον αναμενόμενα υψηλό αριθμό δυνητικών χρηστών, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, σχε-

διάζεται η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου με περισσότερα σημεία ασύρματης πρόσβασης, καθώς και η

εξυπηρέτηση του δικτύου από συνδέσεις μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, ιδίως σε

περιοχές/σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και μεγάλου όγκου επισκεπτών.

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Mykonos 
Wedding



ΚΡΙΟΣ
Η προσωπική σας ζωή θα είναι εκείνη που θα έχει τον πρώτο λόγο στο σκηνικό της

εβδομάδας. Θα παρουσιαστούν από το πουθενά κάποιες ειδήσεις που περιμένατε

καιρό, με αποτέλεσμα να σας δώσουν μεγάλη ικανοποίηση. Τα οικονομικά σας θα

αρχίσουν να ανακάμπτουν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Έχετε να ασχοληθείτε με πάρα πολλά θέματα. Ίσως να πρέπει να αποφασίσετε για

ένα πρόβλημα υγείας, δικό σας ή κάποιου αγαπημένου σας ανθρώπου. Η προσω-

πική σας ζωή θα περάσει μία δυσκολία, μετά από ένα ξαφνικό γεγονός. 

ΔIΔΥΜΟΙ
Ένα ταξιδάκι που μπορεί να ξεκίνησε χωρίς διάθεση αποκτά στη συνέχεια άλλη δυ-

ναμική. Μπορεί από το πουθενά να παρουσιαστούν άνθρωποι που θα σας ευνοή-

σουν σε θέματα που σας αφορούν. Θα νιώσετε ότι έρχονται λύσεις που σας ταιριά-

ζουν, για να σας απαλλάξουν από τις έννοιες που έχετε. 

ΚΑΡΚIΝΟΣ
Θα μπορέσετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα για σας και τους γύρω σας. Μπορεί

να βρεθείτε ανάμεσα σε δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, με τα οποία θα μοιραστείτε

όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές. Όποια επιλογή κάνετε, θα πρέπει να το σκεφτείτε

με ηρεμία. 

ΛEΩΝ
Πολύ πιθανόν να πρέπει να απαλλαχθείτε από κάποια θέματα που σας ταλαι-

πωρούσαν καιρό. Κάποιοι συγγενείς σας έχουν προβληματίσει αρκετά, για κά-

ποιους οικονομικούς λόγους, αλλά θα υπάρξει μία λύση. Βρείτε και πάλι την

ηρεμία σας. 

ΠΑΡΘEΝΟΣ
Κάποια θέματα που σας προβλημάτιζαν εδώ και πολύ καιρό σιγά-σιγά λύνονται.

Και όχι μόνο αυτό... Τη θέση τους παίρνουν, πλέον, ευχάριστα γεγονότα. Πιθανόν

να νιώσετε ότι τα καλά δεν θα σταματήσουν εδώ. 

ΖΥΓOΣ
Θα αισθανθείτε χαρά για κάτι που θα συμβεί στην προσωπική σας ζωή, αλλά και

στον φιλικό σας κύκλο. Ένα φιλικό σας πρόσωπο θα κάνει κάποια σημαντική για

εσάς κίνηση, που θα σας βγάλει από μία ταλαιπωρία που περνούσατε. 

ΣΚΟΡΠΙOΣ
Θα αναδείξετε τα ταλέντα σας και θα δείτε την κοινωνική σας ζωή να αναβαθμίζεται

και να προχωράτε σε ανώτερη κοινωνική κλίμακα. Στα επαγγελματικά σας θέματα

θα έχετε ξαφνικές εξελίξεις, που περιμένατε πολύ αργότερα. Προσέξτε αυτά που

λέτε. 

ΤΟΞOΤΗΣ
Ίσως να βρεθείτε σε μία πνευματική αναζήτηση ή σε μία μετακίνηση που θα συν-

δυάζει τη μάθηση και την εκπαίδευση. Τα προσωπικά σας θέματα συνεχίζουν να

σας ταλαιπωρούν και να σας προβληματίζουν αρκετά. Μην προσπαθείτε, βέ-

βαια, τώρα να φτιάξετε τα πράγματα, που είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν. 

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ
Δεν ξεκολλά το μυαλό σας από ένα πολύ προσωπικό σας θέμα. Ίσως να σας

προβληματίζει ο τρόπος που πρέπει να το διαχειριστείτε, ώστε να έχετε το αποτέ-

λεσμα που επιθυμείτε. Όλα θα γίνουν όπως θέλετε, αν πραγματικά φροντίσετε

να πετάξετε μακριά σας το παρελθόν. 

ΥΔΡΟΧOΟΣ
Μία εξαιρετικά καλή εβδομάδα, όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως επί-

σης και τη σχέση σας με τον/τη σύντροφό σας. Πολύ πιθανόν να βρεθείτε πάρα

πολύ κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα, με τα οποία θα μοιραστείτε όμορφες

και ξέγνοιαστες στιγμές. Μία μετακίνηση θα σας δώσει χαρά. 

ΙΧΘYΕΣ
Ετοιμαστείτε για μία πολύ ευνοϊκή αλλαγή στον τομέα των επαγγελματικών

σας. Πολύ πιθανόν να παρουσιαστεί και μια δεύτερη απασχόληση, με αρκετά

ευνοϊκούς όρους. Φροντίστε όμως όσο γίνεται την προσωπική σας ζωή, διότι

βρίσκεται σε μία περίοδο αλλαγών, παρεξηγήσεων και εντάσεων. 

Από την 

Αλεξάνδρα Καρτά

www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com

Αλλαγές σε εργασία 
και προσωπική ζωή

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

Το διάσημο μοντέλο Bella Ha-

did, η οποία συμπληρώνει το

πάζλ των σταρ που επισκέφτηκε τη

Μύκονο αυτό το καλοκαίρι, βρίσκε-

ται στο νησί και «ξεροψήνεται» κάτω

από τον καυτό ήλιο στις κοσμικές

παραλίες του νησιού! Πάνω σε φου-

σκωτό σκάφος, με μπόλικο αντηλια-

κό, ευδιάθετη και παιχνιδιάρα, κο-

λύμπησε, φωτογραφήθηκε και από-

λαυσε τα δροσερά της κοκτέιλ!

Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις

ημέρες ο ποδοσφαιριστής Kevin

Trapp μαζί με την καλλονή αγαπημένη

του, Isabel Goulart. Ο τερματοφύλακας

της Παρί Σαιν Ζερμέν είναι ένας ακόμα

άσος του ποδοσφαίρου που επέλεξε το

νησί των Ανέμων για να απολαύσει τις

διακοπές τους, μετά το τέλος των υπο-

χρεώσεων της Γερμανίας στο Κύπελλο

Συνομοσπονδιών. Το καυτό και διάσημο

σούπερ μόντελ από την Βραζιλία, Isabel

Goulart, που τον συνόδευε προκάλεσε

πανικό με το υπέροχο κορμί της! Αξίζει να

σημειώσουμε ότι η Isabel ανήκει στα

ομορφότερα μοντέλα του κόσμου με

συμμετοχές σε μεγάλο αριθμό διαφημί-

σεων. Γιορτάζοντας σε κοσμική παραλία

του νησιού τα γενέθλια του 27χρονου

αγαπημένου της και Γερμανού άσσου,

φωτογραφήθηκε από τις κάμερες των

παπαράτσι που παραμόνευαν! Αξίζει να

σημειώσουμε ότι η Isabel Goulart είναι

32 ετών και η διαφορά ηλικίας δεν ενο-

χλεί καθόλου τον διεθνή άσσο του ποδο-

σφαίρου!

ΗLexy Stevens, το καυτό μον-

τέλο με καταγωγή από τον Λί-

βανο και τη Γερμανία, έστρεψε όλα τα

φλας των παπαράτσι επάνω της και για

μία ακόμα φορά προκάλεσε πανικό στις

πολυσύχναστες πλαζ! Η χυμώδης καλ-

λονή, η οποία κατοικεί στην Αυστραλία,

εμφανίστηκε στο Super Paradise με

αποκαλυπτικό μπικίνι προκαλώντας

τρελά καρδιοχτύπια! Με μπούστο που

ξεχείλιζε και ήταν έτοιμο να εκραγεί

έκλεψε την παράσταση από τις υπόλοι-

πες διεθνούς φήμης μοντέλες του κο-

σμοπολίτικου νησιού!

Με μπούστο που... βγάζει μάτια!

Γενέθλια στη Μύκονο

Ανάβει... φωτιές η Bella Hadid 

Εμφανίστηκαν στη Μύκονο

κι έγινε χαμός! Αναφερό-

μαστε στην 4ημερη κρουαζιέρα

World Party Cruise που οργάνωσε

ο παρουσιαστής του survivor Σά-

κης Τανιμανίδης και στην οποία

συμμετείχαν οι γνωστοί παίκτες

του παιχνιδιού του ΣΚΑΙ, Κων-

σταντίνος Βασάλος, Ευρυδίκη Βα-

λαβάνη και Σόφη Πασχάλη, που

έφερε τα πάνω κάτω όταν φτάνον-

τας στο λιμάνι της Μυκόνου για λί-

γες ώρες. Αφού με το που επιβιβά-

στηκαν στη χώρα έγινε χαμός!

Συγκεκριμένα μόλις οι παίκτες του

παιχνιδιού αποβιβάστηκαν από το

πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με το

οποίο ταξίδευαν, και βγήκαν για

φαγητό στη Χώρα του νησιού έγι-

ναν αντιληπτοί από τους Έλληνες

επισκέπτες που κάνουν τις διακο-

πές τους και προκλήθηκε πανικός

από τις αντιδράσεις τους για φωτο-

γραφίες και αυτόγραφα! Οι οποίες

ήταν τόσο έντονες που οι ξένοι

τουρίστες ρωτούσαν με περιέργεια ποιοι είναι οι δημοφιλείς σταρ για τους οποίους γι-

νόταν όλος αυτός ο σάλος! Οι παίκτες φωτογραφήθηκαν σχεδόν με όλους τους θαυ-

μαστές τους, αλλά ο χρόνος τους εξαντλήθηκε και αντί για δείπνο, χόρτασαν τρώγον-

τας σουβλάκια από ψητοπωλείο του νησιού! 

Τελικά, την έβγαλαν 
με... σουβλάκια

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

BARS/ BEACH
BARS/
RESTAURANTS/
ART

Aegean Luxury Services

Aegean Ultrasonic Cleaner

Afroditi beach resort

Aglio e Oglio

Agyra Bar

Alegro

Almyra

Amnesia

Aroma

Art Basel Mykonos

Art Tattoo Family

Audio Art

Beautyworld

Blu Blu Lunge

Boni

BUDDHA BAR BEACH

Caprice of Mykonos

Cavo Paradiso

Cavo Tagoo

Celebrities Bar - Destijl bar 

Chronis

Contact

Cosi

D' Angelo

Damask

Day Cruise Marine

Delaros

Delos Dolphins 

Deras

Diamonds & Co

Drakoulis Meat

Elia

Arte & Mare Elia Suites

Elia Water Sports

EuropCar

Express Mykonou

Fabrica

Familia

First One

Flora

Flora's wine

Ftelia

Guzel

Gyalos Cruises

Jackie O

Kadena

Kalua

Lamed

La Chic

La Notte

Liasti

Liontis

Megas

Monarch

Mykonian Hygeia

Mykonos Bar

Mykonos Tv

Mylos - Library

Nammos

Nemo

Nice n Easy Mykonos

Notorious

Obs

Olive Oil

Panachrome

Panormos

Paradise Lounce

Paraga

Pasaji Mykonos

PhoenixMykonos

Photo Express

Principote Panormos

Queen of Mykonos

Rakkan Mykonos

Remezzo

Revithis

Roca Cookery

Rosisteria

Royal Myconian Resort Thalasso

Spa

Santana

Scorpios Mykonos

Semeli Bar

Showroom

Skandinavian Bar

Smiles

Solymar

Sotris

Space Club

Spilia

Spyral

Super Paradise

Thalami Bar

Thalassa

The Workshop

Thioni

Toy Room Club

Tropicana

HOTELS/RESORTS
A Hotel Mykonos

Anax Resort & Spa

Archipelagos Hotel

Bill & Coo Suites and Lounge

Boheme Hotel

Corfos Hotel

De.Light Boutique Hotel

Despotiko Hotel Mykonos

Greco Philia | Hotel Boutique

Harmony Boutique Hotel

Ibiscus Boutique Hotel

Kivotos Mykonos

La Residence Mykonos Hotel 

Suites

Leonis Summer Houses

Lithos by Spyros & Flora

Myconian Avaton Resort

Myconian Utopia Relais & Chate-

aux Resort

Myconian Villa Collection

Mykonos Accomodation Center

Mykonos Ammos Hotel

Mykonos Bay Hotel

Mykonos Essence Hotel

Mykonos Grand Hotel & Resort

Mykonos Princess Hotel

Mykonos Princess Hotel

Palladium Boutique Hotel

Petasos Beach Hotel & Spa

Rocabella Mykonos Art Hotel 

& SPA

ATTIKH ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ-
HILTON
Bar 56 Πλουτάρχου 56

Bistrot le Mignot Χάρητος 39Β

CHEF AND THE DOG Λουκιανού 19

Chez Michel Πανεπιστημίου 25

Cinco Σκουφά 52

Circus Ναβαρίνου 11

Colonaki Tops Πατρ. Ιωακείμ 1

DA CAPO Τσακάλωφ 1

Ippopotamos Δελφών 3Β

Jazz in Jazz Δεινοκράτους 4

La Esquina Χάρητος 43

Le Charme de PIT Μηλιώνη 1

Luxus Cocktail Bar Βαλτετσίου 27

M8 Μηλιώνη 8

Malconi's Πατρ. Ιωακείμ 43 & Πλουτάρχου 27

Mantzarou 3 Μαντζάρου 3

Mayor Φιλικής Εταιρείας 19-20

Milos Βασ.Σοφίας 46

Minnie the Moocher Τσακάλωφ 6

Nice n Easy Ομήρου 60 & Σκουφά

Nikkei Λεβέντη 3

Orizontes Lycabettus Λόφος Λυκαβηττού

Oικείο Πλουτάρχου 15

Paplou Πατρ. Ιωακείμ 45 & Πλουτάρχου

Passepartout Σκουφά 47-49

Paul Πανεπιστημίου 10

Rock N Roll Φιλικής Εταιρείας 1

Rue de Marseille Μασσαλίας 11

Sam Tσακάλωφ 30

Scala Vinoteca Σίνα 50 & Αναγνωστοπούλου

Skoufaki Σκουφά 47-49

T5 Τσακάλωφ 5

Zonar's Βουκουρεστίου 9

Διόνυσος Zonar's Ροβέρτου Γκάλλι 43

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΪΚΗ -
ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ
Belle Amie Αγγέλου Μεταξά 11 & Βούλγαρη

Beluga 2ας Μεραρχίας 8-10

Blow Ίδης 6

Cartéλ Ακτή Κουμουνδούρου

Charlotte Ακτή Κουμουνδούρου 38

Che Cocina y Barra Sudamericana Kαραϊσκου 151

Chez M Υψηλάντου 176

Darling Δραγάτση 8

Gazi College Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη

Istioploikos Ακτή Μικρολίμανου

L’Arte Αγίου Αλεξάνδρου 45

Lola's 2ας Μεραρχίας 14

Monte Carlo Ακτή Κουντουριώτου 453

Paleo Πολυδεύκους 39

Pirée Lab 71 Κάστορος 78

Pisina Ακτή Θεμιστοκλέους 25

Senses Ακτή Θεμιστοκλέους 340

Tony Bοnannο Βασ. Παύλου 61 & 63

Zuccherino Πρωτέως & Σειρήνων 48

Βασίλαινας Αιτωλικού 72

Βόσπορος Ακτή Κουμουνδούρου 20

Δον Κιχώτης Αλ.Παπαναστασίου 68

ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ Δηλαβέρη 29

Καταφύγιο Ακτή Κουμουνδούρου 4

ΑΛΙΜΟΣ-ΦΑΛΗΡΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ
-ΒΟΥΛΑ-BOYΛIAΓMENH
-BAΡKIZA
ARK Γρ. Λαμπράκη 2

Akanthus Λεωφόρος Ποσειδώνος 

Balux Λεωφόρος Ποσειδώνος 58

Baron Ζησιμόπουλου 14

Casanova da Giovanni Άρεως 2

Cruiser Φλοίσβος, Π.Φάληρο

Dames Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 52

Due Cavalieri Μαρίνα Φλοίσβου

En Plo Λεωφόρος Ποσειδώνος 4

Island 27ο χλμ Λ.Αθηνών-Σουνίου

Kitchen Bar Λεωφόρος Ποσειδώνος 3

Living Ζησιμόπουλου 10

Moorings Μαρίνα Βουλιαγμένης

Mosaiko Λαοδίκης 30

Nalu Λεωφ. Ποσειδώνος

Notos Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 12

Opus Ιωάννου Μεταξά 48 & Πανδώρας 9

Paul Κύπρου 68

Penarrubia Lounge Λεωφόρος Ποσειδώνος 10

PERE UBU Κύπρου 74

Premier Αριστοτέλους 39

Rey Pablo Βασιλέως Παύλου 89

Rubirosa Λεωφ. Ποσειδώνος 83B

Rumors Λεωφόρος Ποσειδώνος 17

Skipper's Μαρίνα Αλίμου

Sloop Αγίου Παντελεήμονος 17

Soleto Λαοδικης 33

Su Casa Πλ. Νυμφών

Varkiza Resort Aκτή Βάρκιζας

Vive Mar Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 18

Ιθάκη Απόλλωνος 28

Λασίθι Ηλίου & Ουρανού

Μύθος Αγίου Νικολάου 10

Holy Spirit Λαοδίκης 41

Mare Marina Μαρίνα Φλοίσβου 

Enoteca da Salvatore Ζησιμοπούλου 7

BEEROCK Πλ. Νυμφών 1

The Burger Joint Πλ. Νυμφών 1

Waffle House Λεωφόρος Ποσειδώνος 17

Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου Λεωφ. Ποσειδώνος 32

ΨΥΧΙΚΟ
Gaspar Δημ. Βασιλείου & Λυκούργου

Albion Ομήρου 6

Ράμπα Δημ. Βασιλείου 14

Tier et Tout Δημητρίου Βασιλείου 10

Dandy Σολωμού 2

Sotton Σολωμού 4

Lulu's Σολωμού 1 & Λ. Κηφισίας

Παλιά Αγορά Κεχαγιά 26 & Ρενιέρη

Kudu 25ης Μαρτίου 22

Hachiko Λ. Κηφισίας 304

El Jiron Δημ. Βασιλείου & Γλαύκου 14

Διόσκουροι Δημ. Βασιλείου 16

Ombra Λυκούργου 2

Portes Λ. Κηφισίας 242

Golden Cup 25ης Μαρτίου 30
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The best attractions
for your... eyes only

DELOS

Guided tour

WINDMILLS
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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.

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

Guided tour

PARAPORTIANI
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Ornos: A sheltered beach with a small fishermen’s port that is ideal for the anchorage of y-

achts. It, also, has a diving school. One of the most crowded and family - friendly beaches on the

island. From the beach of Ornos, tourist boats sail for the other well-known southern beaches of

Mykonos (as well as Platis-Gialos), while in the same bay there is a fishing-boats port and a secure

anchorage.

“Super Paradise” or Plintri: The most famous beach on the island. Great attraction for

the young visitors but not only them since besides its blue waters, the beach is a meeting point for

all the island's visitors. The beach is fully organized and the water sports enthusiasts will surely be

satisfied.

Agios Ioannis (Saint John):The beach has a privileged view over Delos, the cape of Ale-

omandra and the canal between Mykonos and Delos. A sandy coast with clear blue waters suit-

able for those who prefer peace and relaxation while swimming. On the left edge of the sandy

beach is the old chapel of Agios Stefanos. The quiet environment and clear waters makes it an ide-

al choice for those who seek relaxation.

Kalafatis: Fun, relaxation, water sports and good food, this beach combine everything. Main

feature of the beach are the trees that offer natural shade and coolness to the swimmers.

Agia Anna: A small beach with fine sand and clear waters, ideal for those seeking quietness.

Also on this beach you can enjoy scuba diving lessons or take part in underwater exploration trips

for beginners and advanced level divers. 

Kalo Livadi: A very popular beach located in the southern part of the island, crystal clear wa-

ters and a dreamlike view of the Aegean Sea. Fully organized and lively, if you love fun and good

beach-service Kalo Livadi will satisfy you completely.

Kapari: A small beautiful beach for those seeking tranquility and relaxation. Fine sand; incredi-

bly clear blue waters and the best view to the islet of Delos, so you can enjoy the unique sunset. Be

careful of the path to the beach; you can get there by car until some point, but then you have to

walk on a very downhill, steep path.

Lia: Deep sand, emerald waters, fully organized, ideal for those who want to enjoy a dreamy

swimming combined with intense fun.

LIA

PSAROU

Beaches
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Platis Yalos:  Perhaps the most crowded beach of Mykonos. This is a relatively large; tourist-

filled sandy beach in the southern part of the island. Surrounded by hotels and fully organized. It is

also the starting point of the sea link, with small boats, with the southern beaches: Paraga, Para-

dise, Super Paradise, Agrari and Elia.

Ftelia: The best beach for incredible jumps, waveriding and windsurf. The north beach at the bay

of Panormos has amazing waters and sand. When you are on the west side of the beach the whole

landscape looks like a lagoon especially when it’s not windy.

Psarou: A cosmopolitan and fully organized beach with water sports. One of the most beautiful

- organized beaches of the island with its characteristic fine sand and its emerald waters, consti-

tutes the absolute choice of every visitor.

with clear blue waters

The beaches are the most important of Mykonos' most 
famous tourist assets, which make it, stand out among all 

the Aegean islands. Particularly in its southern part, 
the picturesque bays with the beautiful sandy beaches 

follow one another

Magnificent beaches

FTELIA

SUPER PARADISE

KALAFATIS

Beaches
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History

The all time classic legend wants the Giants, which

Hercules killed in the Gigantomachy, buried under

the imposing rocky formations of Mykonos. Its na-

me appears to mean the "stone pile" or "stony place". But ac-

cording to a later tradition, the island is connected with the hero

Mykonos, the son of the king of Delos.

Kares and Phoenicians were the first inhabitants of Mykonos,

but the Ionians settled and dominated here around 1000 BC. It

is reported that there were two cities on the island, that Dates

and Artaphernes were staying here in 490 BC and the “rumor”

that the island was rather poor.

The gods mainly worshiped here was Dionysus, Demeter, Zeus,

Apollo, Poseidon and Hercules.

The Roman conquerors gave their place to the Byzantines, who

in the 7th century built on the island defenses against the Arab

pirates, and kept their domination of Mykonos until the 12th

century.

After the sad outcome of the Fourth Crusade in 1204, the island

was granted to Andrew and Jeremiah Gyzi.

In 1292 it was plundered by the Catalans and left again in direct

control of the Venetians. After that, it has been, together with Ti-

nos, a united Venetian territory.

During the Venetian domination, it is destroyed by Barbarossa,

Admiral of Suleiman the Magnificent.

On the Ottomans, the island is under the jurisdiction of the ca-

ptain of the Ottoman fleet, Kapoudan-Pasha, and almost self-

governed by the system of that time, having “Voevodas” and

Commissioners striving to keep equal distances between Turks

and Venetians.

The population of Mykonos, which the early days generally ranged between 2000 and 5000 so-

uls, was strengthened by Naxos, Folegandros, Sikinos, Kimolos and others from Crete or the nei-

ghboring islands until the late 18th - early 19th century, after famines and epidemics, consequen-

ces of frequent wars. The island was an important refueling station for foreign merchant ships.

The Mykonians, at the same time, gradually engaged successfully in shipping and trade, having

previously tested in piracy.

During the Revolution of 1821, the Mykonians led by Manto Mavrogenous (offspring of a powerful

aristocratic family and raised in Trieste with the ideas of the Enlightenment) repelled the Turkish

fleet (1822) and participated in the liberation struggle.

With the establishment of the New Greek State, Mykonos has a dynamic urban class and petty

bourgeoisie, which particularly cultivates its ties with southern Russia, Italy, France, Alexandria,

Smyrna, Constantinople, and emerging Syros.

However, the full prevalence of steam technology towards the end of the 19th century, and the

opening of the Corinth Canal (1904) removed its power, and many Mykonians emigrated in search

of better life, some abroad (Russia until the 1st World War, then the US) and others in its new ur-

ban centers (Piraeus, Athens).

The archaeological excavations that began in 1873 at Delos, by the French Archaeological School

of Athens, established the region in the consciousness of the foreign and local "elite" that had the

comfort and the desire to travel to Greece.

Already, since 1930, several famous people have visited the island and discovered, along with the

impressive antiquities of Delos, its own rare favors.

With the rapid growth of the tourism industry in southern Europe after the war, Mykonos assi-

milates fairly well the new facts and, with the hard work, the intimate "style" and the entrepre-

neurial perception of its people, claims one of the most enviable places in international tou-

rism market.

Mykonos: From the legend
of the Giants to this day

The Municipality of Mykonos provides free wireless broadband internet access

to all citizens and visitors of the island through the implementation of eight (8)

Wireless Hotspots in selected high traffic areas in Mykonos Town and Ano Me-

ras Square.

Provided services: 

Hotspots - The free Wi-Fi / wireless access points, allow network users, among other things, to

connect to the Internet at high speeds to browse the website of ch-

oice, check their emails, and use social networking applications.

Whatever you choose to do as you would from your devices at ho-

me, office or mobile!

For the summer season, the rational use of the wireless network

by users for the duration of the connection should be reasonable,

in order to meet the needs of the large number of tourists and visi-

tors on an equal basis.

What it takes to connect:

You will need a device that allows you to connect wirelessly and

access the Internet such as:

Latest laptops or smart phones and tablets to support WLAN 802.11 b / g / n and connect to

FreeMunicipal WiFi

Areas of coverage and network installation points:

In the first phase of the network operation, four (4) coverage areas were selected consisting of

eight (8) free wireless access points.

In particular:

Zone 1 - Mykonos Town - Old Port: 4 points of wireless internet access

Zone 2 - Area Alefkandra - Mills: 2 points wireless internet access

Zone 3 - Fabrica / Bus: 1 point wireless Internet access

Zone 4 - Ano Mera: 1 point of wireless Internet access to the Communi-

ty Store

Future development / use of the network:

Given the expected high number of potential users, particularly in the

summer months, further networking with more wireless access points

is planned, as well as the service of the network through larger capacity

connections.

This will allow uninterrupted access to an increasing number of users,

especially in areas / places of particular tourist interest and a large vo-

lume of visitors.

Where will you find free WI-FI on the island of the winds?



www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com

Changes in work 
and personal life are coming

Star System

ARIES
Your personal life will be the one starring in the weeks setting. There will be

some news that you've been waiting for, so they'll give you great satisfaction.

Slowly but steadily your finances will start to recover.

TAURUS
You have to deal with too many issues. You may have to decide on a health

problem, your own or someone else's, a favorite person of yours. Your person-

al life will go through a difficulty after a sudden event that will startle you. 

GEMINI
A journey that had started without a good mood suddenly becomes more dy-

namic. From nowhere, there are people that can help and support in matters

that concern you. You will feel like solutions that suit you are coming just in

time to spare you of the worries you have.

CANCER
You will be able to do too many things for yourself and those around you. You

can be among your favorite loved ones, with whom you will share beautiful

and carefree moments. Whatever choice you make, you should think about it

calmly.

LEO
It is most likely that you should get rid of some issues that have troubled you

long. Some relatives have troubled you enough for some economic reasons,

but there will be a solution. It is time to find your inner peace again.

VIRGIN
Some issues that have troubled you for a long time are slowly started to solve.

And not only that... In their place are now pleasant events. You may feel that

the good will not stop here.

LIBRA
You will feel joy for something that will happen to your personal life, but also to

your friendly circle. A friendly person will make some important moves for you,

which will take you out of a hassle you were passing through.

SCORPIO
You will show off your talents and see your social life upgraded and move on to

a higher social scale. In your professional affairs you will have sudden develop-

ments that you expected much later. Watch out what you say to people.

SAGITTARIUS
You may find yourself in a spiritual search or in a movement that combines

learning and education. Your personal issues continue to trouble you and trou-

ble you enough. Of course, you should not try, to make up for things that are

very difficult to correct. 

CAPRICORN
It does not unravel your mind from a very personal matter. You might be con-

cerned about the way you need to manage it so that you have the desired re-

sult. Everything will be done as you want if you really try to throw away the past.

AQUARIUS
An extremely good week in terms of human relationships, in general, and for

your relationship with your partner. You are most likely to be very close to y-

our loved ones, with whom you will share beautiful and carefree moments. A

movement will give you joy.

PISCES
Get ready for a very favorable change in your professional sector. It is very

likely that a second job will be presented on quite favorable terms. But take

care of your personal life as it is in a period of change, misunderstanding and

tension.

By

Αlexandra Karta
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