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H Ζήνα Γλου
είναι στη Μύκονο 
και σχεδιάζει 
καπέλα!

EΚΘΕΣΗ «POPEYE»

Όταν η Μέριλιν
Μονρόε συναντά 
τον Σούπερμαν
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Η «My Mykonos»
βρέθηκε
στην πιο

φαντασμαγορική
συναυλία 

του καλοκαιριού

Η χαρά και η γοητεία συνδυάζονται με το ιδιοφυές 
χιούμορ και την φαντασία σε ένα εκκεντρικό μίγμα

Εντοπίσαμε τη σχεδιάστρια στον Πάνορμο 
και συγκεκριμένα στο «Principote» επί το έργον

Αντώνης Ρέμος 
Έρος Ραμαζότι
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Δ υσκολεύομαι να σκεφτώ έναν άνθρωπο που να μην περιμένει τις διακοπές του κα-
λοκαιριού.  Έστω και 3, 4, 5 μέρες μακριά από τη δουλειά, το σπίτι και την καθημε-

ρινότητά, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, μοιάζουν λυτρωτικές. Ούτε λόγος φυ-
σικά για ξεκούραση, καθώς μέχρι να πας πρέπει να φύγεις, αλλά έστω κι αυτό το διάλλειμα
από την πραγματικότητα που ζούμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι αυτό που χρειάζεται ο
ψυχισμός μας.   

Ιδίως τα ζευγάρια το έχουν ακόμα περισσότερο ανάγκη, γιατί η τριβή της καθημερινότητας
φθείρει ακόμα περισσότερο αυτό που ονομάζεται συμβίωση. Η κούραση και το άγχος

φέρνουν στην επιφάνεια τις ιδιοτροπίες του καθενός, οι
καυγάδες είναι στο πρόγραμμα και ξαφνικά αυτός που
έχουμε επιλέξει ένα κάποιο κομμάτι της ζωής μας μαζί
του γίνεται ανυπόφορος. 

Ας μην κοροϊδευόμαστε... Οι περισσότεροι από εμάς
ζούμε στην τσίτα, κάνουμε δουλειές που δεν μας αρέ-
σουν, με το πορτοφόλι συνεχώς να αδειάζει (εντάξει όχι
όλοι, αλλά ο κανόνας αυτό λέει). Όταν δε μπαίνουν στη
μέση και τα πεθερικά, τότε ποιος έχει όρεξη για... ζουζου-
νιές, αγκαλίτσες και φιλάκια με τον/την σύντροφό του;
Γι’ αυτό, χαλαρώστε, περάστε όσο καλύτερα μπορείτε,
ανανεώστε τη σχέση σας με τον όποιο τρόπο –στη Μύ-
κονο βρισκόμαστε το πιο open minded νησί του Αιγαί-
ου– και γεμίστε μπαταρίες!

Υ.Γ. Στις αρχές Ιουνίου, όταν ξεκινάει και επίσημα το ελ-
ληνικό καλοκαίρι, νιώθεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Κι
όμως, σήμερα διανύουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο

του Ιουλίου. Κάτι περισσότερο από 30 ημέρες μας χωρίζουν από τον Σεπτέμβριο, που για
τους περισσότερους είναι μία νέα αφετηρία. Γι’ αυτό αδράξτε την ευκαιρία είτε να ξεκουρα-
στείτε είτε να διασκεδάσετε... Οι έγνοιες εκεί θα είναι και μετά τις διακοπές!

6   ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ, DJ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

16-17   Η... ΑΠΟΒΑΣΗ ΤΩΝ CELEBRITIES

19   OI ΜΕLISSES HΡΘΑΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

22   ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΣΑΝΤΕΣ TOY LOUBOUTIN

23   PRISCILLA Ή ΑΛΛΙΩΣ MARIANO GALLO!
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Χαλαρώστε, 
περάστε όσο 

καλύτερα μπορείτε
– στη Μύκονο 

βρισκόμαστε το πιο
open minded νησί
του Αιγαίου – και 
γεμίστε μπαταρίες

“

του Νίκου Καραμανλή

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: NK MEDIA GROUP ΕΠΕ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Νίκος Καραμανλής
nk@my-mykonos.gr

Καλή σας ανάγνωση...

“

MANIFESTO

Αυτό που χρειάζεται 
ο ψυχισμός μας...
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οιΤΣΟΥΧΤΡΕΣ
Το... φυσάει και δεν κρυώνει
Αξέχαστες θα μείνουν οι φετινές διακοπές στη Μύκονο σε μία 54χρονη κυρία από τη Βενεζουέ-

λα. Η ζάμπλουτη επιχειρηματίας θα επιστρέψει στην έδρα της πιο... ανάλαφρη καθώς κοσμήμα-

τα και ρολόγια αξίας 1 εκατ. ευρώ έκαναν  φτερά από τη βίλα που διέμενε στην περιοχή Πουλί.

Οι κλέφτες, που προφανώς παρακολουθούσαν τις κινήσεις της 54χρονης και του 29χρονου

Έλληνα φίλου της, μόλις τους είδαν να φεύγουν για διασκέδαση δεν δυσκολεύτηκαν να διαρ-

ρήξουν τη μπαλκονόπορτα της βίλας που διέμεναν και να ανοίξουν το μικρό χρηματοκιβώτιο

στη ντουλάπα. Διαβασμένοι οι κλέφτες, προετοιμασμένη όμως και η κυρία που είχε ασφαλίσει

τα κοσμήματα της στο εξωτερικό και θα πάρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. 

Ένας από τους δημοφιλέστε-

ρους προορισμούς, όχι μόνο

της Ελλάδας αλλά και ολόκλη-

ρου του κόσμου, η Μύκονος,

κινδυνεύει από έλλειψη νερού…

Η είδηση αυτή ξαφνιάζει καθώς το

νησί ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς

μήνες σφύζει από ζωή. Μοιάζει σαν

φάρσα κι όμως είναι αληθινό! Τα αποθέ-

ματα νερού φτάνουν δε φτάνουν για τις

επόμενες δύο-

τρεις εβδομάδες

σύμφωνα με πληρο-

φορίες. Με βάση αυτό,

τον Αύγουστο ο τουρίστας που

δίνει μια περιουσία για να απολαύ-

σει τις διακοπές του, δε θα έχει τη

δυνατότητα να κάνει ένα απλό

ντούζ. Δε τίθεται θέμα, φυσικά, για το πόσιμο νερό καθώς αυ-

τό παρέχεται μόνο εμφιαλωμένο. Το πρόβλημα αυτό δεν πα-

ρουσιάστηκε ξαφνικά, αλλά είναι γνωστό από το χειμώνα,

όταν εξαιτίας της ανομβρίας ήταν φανερό ότι το νερό στα δύο

φράγματα δε θα επαρκούσε για τους καλοκαιρινούς μήνες. Η

κατανάλωση νερού στο νησί των Κυκλάδων είναι πολύ μεγάλη

και οι επιχειρηματίες αλλά και ο απλός κόσμος έχουν θορυβη-

θεί στο ενδεχόμενο η κατανάλωση να γίνεται με δελτίο και η

διανομή με βυτία. Για άλλη μια φορά ένα απλό πρόβλημα έχει

πάρει μεγάλες διαστάσεις και όσο για τη «διεθνή ξεφτίλα» εί-

ναι σχεδόν δεδομένη…

Όργιο φοροδιαφυγής 

σε in στέκι του νησιού

Μεσημέρι Κυριακής. Ο Dj στα decks του Αlemagou σκρα-

τσάρει. Ο κόσμος λικνίζεται ρυθμικά. Άλλοι τρώνε. Άλλοι

κάνουν μπάνιο. Μερικοί πίνουν το ποτό τους. Δυο γυναίκες

πλησιάζουν το ταμείο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας

προσποιούνταν τους πελάτες. Ζητούν όλες τις αποδείξεις.

Επί δυο ώρες κάνουν φύλλο και φτερό τα οικονομικά στοι-

χεία της επιχείρησης. Διαπιστώνουν ευρείας έκτασης φορο-

διαφυγή. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι, μεταξύ άλλων, δεν

κόβονταν αποδείξεις για την ενοικίαση ομπρελών-ξαπλώ-

στρας. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πλέον in στέκια της

Μυκόνου, στην Φτέλια, να «κλειδωθεί» για δυο ημέρες.

Εδώ και καιρό ο ελεγκτικός μηχανισμός της Αρχής για τα

Δημόσια Έσοδα βρίσκεται επί ποδός. Στην επιχείρηση έχει

αποδοθεί η ονομασία «κόκκινα μπάνια». Ένας από τους τε-

λευταίους προορισμούς είναι η Μύκονος. Μετά την Φτελιά

τα κλιμάκια της ανεξάρτητης Αρχής σάρωσαν την χώρα ενώ

θεωρείται βέβαιο ότι τις προσεχείς ημέρες οι έλεγχοι θα

επεκταθούν σε όλο το νησί.

Χωρίς νερό 
το βράδυ 
της Τρίτης
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Πρόσωπο

Λ
ία
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Τα... σπάει στο «νησί 
των ανέμων» και όχι άδικα
βρίσκεται στη λίστα με τις
100 καλύτερες γυναίκες,
που «παίζουν μουσική»,
παγκοσμίως

Αν και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Θεσ-

σαλονίκης, εδώ και 14 χρόνια την έχουν

κερδίσει τα decks, φτάνοντας σήμερα να

διεκδικεί σε παγκόσμιο διαγωνισμό μια θέ-

ση πλάι στις κορυφαίες DJs του κόσμου. Για τη Λία Ταουκτσή η

μουσική είναι τρέλα, πάθος, τρόπος ζωής. 

Γι’ αυτό και όταν πριν από

χρόνια βρέθηκε σε στούν-

τιο ραδιοφωνικού σταθμού

της Θεσσαλονίκης κατάλα-

βε αμέσως τον ρόλο που

θα έπαιζε αυτό στη μετέπει-

τα πορεία της. Την ημέρα εκείνη, όταν έβαλε τα ακουστικά στ’

αυτιά της, αποφάσισε να μην αφήσει τα πράγματα στην τύχη

τους. Έτσι λοιπόν κι έγινε, με την ίδια να λέει ότι «γυναίκα πίσω

από κονσόλα δεν είναι κάτι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα, εν

αντιθέσει με τους άνδρες, αν και στο εξωτερικό ένας dj με όνο-

μα και προϋπηρεσία μπορεί να αμείβεται με αρκετές χιλιάδες

ευρώ».

Η Λία τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι στην Μύκονο και μα-

γεύει τους πάντες με την μουσική της. Όταν την ρωτάς τι μουσι-

κή παίζεις εκείνη απαντά… «χορευτική» και χαμογελά. «Από μι-

κρή μου άρεσε να μοιράζω τις μουσικές μου με τους φίλους,

δεν νομίζω να μπορούσα να σκεφτώ κάτι καλύτερο για να κάνω

ως επάγγελμα…» 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο

Η ζωή της μοιράζεται ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από

που και κατάγεται αλλά και την Μύκονο όπου τα καλοκαίρια δί-

νει το ρυθμό με τις επιλογές της. Φέτος, το χειμώνα θα την δού-

με σε Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα ως Guest αλλά και

στο εξωτερικό όπου έχει κανονίσει διάφορα parties. 

Πριν από λίγες ημέρες η μελαχρινή καλλονή της μουσικής έλα-

βε μια ειδοποίηση από την ιστοσελίδα djanemag, που της ανα-

κοίνωσε ότι έχει προταθεί και επομένως συμπεριληφθεί σε μια

λίστα με τις 100 top γυναίκες djs του κόσμου, από την οποία θα

βγει η καλύτερη. «Ήταν μια έκπληξη για μένα, αφού ούτε το ήξε-

ρα, ούτε το περίμενα. Χοροπηδούσα μόνη μου και όταν ηρέμη-

σα και συνειδητοποίησα το γεγονός, το μοιράστηκα με τους φί-

λους μου. Το να μπαίνεις σε μια τέτοια λίστα αποτελεί από μόνο

του αναγνώριση», αναφέρει αποκλειστικά στο «my mykonos»

η ίδια. Ο διαγωνισμός, στον οποίο ψηφίζει το κοινό, ολοκλη-

ρώνεται σε δύο μήνες από τώρα και η Λία ήδη βρίσκεται ψηλά

στην κατάταξη. «Και μόνο μια υψηλή θέση αποτελεί διάκριση,

καθώς οι Έλληνες djs που είναι αναγνωρισμένοι στο εξωτερικό

είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού», αναφέρει.

Στην Μύκονο την βρίσκουμε καθημερινά στο ξενοδοχείο «Ca-

vo Tangoo». Αν θέλετε να την βρείτε και εσείς το instagram της

είναι ανοιχτό… @djliataouksi

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Θεολόγος το πρωί, 
τοπ dj το βράδυ

«Από μικρή
μου άρεσε να
μοιράζω τις
μουσικές μου
με τους
φίλους»,
εξομολογείται
η εντυπωσιακή
μελαχρινή στη
“My Mykonos”
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Report

Η
Γκαλερί Σκουφά Μυκόνου εγκαινίασε την ομαδική

έκθεση με τίτλο “POPeye”, η οποία θα διαρκέσει

έως τις 5 Αυγούστου 2017. Ο Άντι Γουόρχολ και η

Μέριλιν Μονρόε συναντούν τον Πάμπλο Πικάσο, τη

Μονά Λίζα και τον Σούπερμαν κάτω από τον μπλε

μυκονιάτικο ουρανό, σε ένα φαντασμαγορικό και

συνάμα παράδοξο σκηνικό. 

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς προ-

σωπικότητες όλων των εποχών, φιλο-

ξενούνται σε μια απίθανη εικαστική

αφήγηση, μέσα από τα έργα 13 σύγ-

χρονων καλλιτεχνών. Με αναφορές

στις κατακτήσεις της Pop Art και των

σημαντικότερων εκπροσώπων της, η έκθεση παρουσιάζει εικαστικές συν-

θέσεις με πρωταγωνιστές pop είδωλα και χαρακτηριστικά στοιχεία της μαζι-

κής κουλτούρας. Μια ματιά στις σύγχρονες πτυχές του διεθνούς μεταπολε-

μικού φαινομένου της Pop Art. 

Η χαρά και η γοητεία συνδυάζονται με το ιδιοφυές χιούμορ και την φαντασία

σε ένα εκκεντρικό μίγμα. Τα κοινωνικά και πολιτικά υπονοούμενα, η καυστι-

κή κριτική και ο σαρκασμός συχνά κρύβονται ανάμεσα στις πολύχρωμες

σκηνές, ως μυστικά όπλα, ωστόσο ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος: να

γιορτάζουμε την καθημερινή ζωή ενάντια σε όλες τις πιθανότητες! Τα έργα

της εικαστικού Φένυς Μπούζα κέρδισαν τις εντυπώσεις με το μοναδικό τους

ύφος, τη ζωντάνια των χρωμάτων και την πρωτοτυπία της τεχνικής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης θα ακολουθήσει Special Event, όπου

θα παρουσιαστούν επιλεγμένα έργα του Γάλλου Καλλιτέχνη Patrick Rubin-

stein, παρουσία του ιδίου, από τις 6 έως και τις 13 Αυγούστου 2017.

Όταν η Μέριλιν
Μονρόε συναντά

τον Σούπερμαν
Η χαρά και η γοητεία συνδυάζονται 

με το ιδιοφυές χιούμορ και την φαντασία 

σε ένα εκκεντρικό μίγμα

Η “My Mykonos” δεν θα μπορούσε να λείπει από τα εγκαίνια της έκθεσης “POPeye”

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Η Έλενα Κελεσίδου με τη Φένυ Μπούζα
και την Αθηνά Μπίσια 

Γιάννης
Καλλιγάς, Λίζη
Μανωλά και
Άννα Χασανάκου

Η Φένυ Μπούζα με την
Έλενα Ντάβλα





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

Email: 
europcarmykonos@gmail.com

Στην εποχή του swinging, το one night stand μοιάζει ξεπερασμένο,

παρωχημένο, πολύ περισσότερο όταν η νύχτα είναι στη Μύκονο και

τέτοια ταμπού, έχουν εξαλειφθεί.

Είναι ένα ιδιαίτερα καλοκαιρινό σπορ για όσες και όσους επιθυμούν

μια βραδιά ερωτικού πάθους, δίχως συνέχεια και τα παρελκόμενα

μιας σταθερής σχέσης. Είναι η «άλλη» γεύση των καλοκαιρινών δια-

κοπών για δεσμευμένους σε σταθερές σχέσεις αλλά και μια νέα εμπει-

ρία για φρεσκοχωρισμένους και ορκισμένους ελεύθερους. Στις κατη-

γορίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι κλαρινογαμπροί της Μυκό-

νου. Αυτοί είναι ένα άλλο είδος «ερα-

στών» που θα ασχοληθούμε άλλη

φορά. Είναι μια κατηγορία μόνοι τους.

Ας περιοριστούμε στους κανόνες του

one night stand που θα πρέπει να τη-

ρούνται για να μην μας βγει «ξινό» το

γλυκάκι που θα φάμε για πρώτη φορά.

Βασικός κανόνας η λήψη προφύλα-

ξης για την αποφυγή «αξιωμάτων»

που θα μας οδηγήσουν σε ιατρικές

θεραπείες επώδυνες. Ως χώρος της

συνεύρεσης, ενδείκνυται το ξενοδο-

χείο, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται το

σπίτι για λόγους ευνόητους και το αυ-

τοκίνητο για λόγους «πιασίματος» αν

είστε κάποιας ηλικίας.

Αποφύγετε την ανταλλαγή αναλυτικών προσωπικών δεδομένων,

όπως επώνυμο, έδρα εργασίας, οικίας, τηλέφωνα και προσωπικές

εξομολογήσεις, όπως το πρόγραμμα της άλλης μέρας. Αρκεστείτε σε

ένα απλό μικρό όνομα. Αν στο τέλος της βραδιάς θέλετε επανάληψη

του έργου, δώστε ένα κινητό τηλέφωνο και κατά προτίμηση καρτοκι-

νητό. 

Ξεκαθαρίστε από την πρώτη στιγμή ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει εί-

ναι το σεξ και τίποτα περισσότερο. Απλά να κλείσει όμορφα η βραδιά,

ακολουθώντας το ρεφραίν από το γνωστό σουξεδάκι «σπίτι μου, σπίτι

σου ή και κάπου αλλού». Φροντίστε να «σκανάρετε»

τον ή την παρτενέρ σας και τις προθέσεις του. Δεν είναι

όλοι «καλοί»! Φροντίστε να έχετε φορτισμένο κινητό

και χρήματα αν χρειαστεί να την κάνετε με «ψιλά» πη-

δηματάκια και ταξί.

Αν τελικά εξελιχθεί σε one night stand αντί για half

night stand (τελευταία μόδα) μην ξυπνήσετε με απαι-

τήσεις σεξ και πρωινού. Στο φως της ημέρας θα δεί-

τε την πραγματικότητα του νυχτερινού συντρόφου

σας και ανάλογα θα

δράσετε στη συνέ-

χεια. Αν φυσικά σας

αρέσει και κατά βά-

θος θέλετε να αρχί-

σετε να του γίνετε

«στενός κορσές», όπως

και στην προηγούμενη

σχέση σας, παίξτε την «γα-

τούλα». Διαφορετικά, μα-

ζέψτε τα λιγοστά υπάρχοντα

σας, και χωρίς να αφήσετε

ίχνη, προφασιστείτε κάποια

πρωινή συνάντηση και εξα-

φανιστείτε λέγοντας ένα

απλό «γειά» και στέλνον-

τας ένα πεταχτό φιλί. Η γυναίκα στη Μύκονο είναι σαν την

πεταλούδα. Πετάει από λουλούδι σε λουλούδι και δόξα

τω Θεό υπάρχουν πολλά ανδρικά «νυχτολούλουδα» στα

μπαράκια της. 

Όρεξη να ‘χετε να τα «μυρίσετε»!

Απελευθέρωση από ηθικοπλαστικές αρχές και οι αρχέγο-

νες δοξασίες περί «κερατώματος» θα πρέπει να αποφεύ-

γονται και να μην το πολυσκέφτονται όσοι και όσες πήραν

την απόφαση για one night stand. Στη Μύκονο είμαστε

«διάβολε»!

Εξώλης 
και... Μυκόνου

Valentino

One night stand...
«Σπίτι μου, σπίτι
σου ή και κάπου

αλλού»!

Άποψη
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HΖήνα Γλού γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε

στον Πειραιά και αφού αποφοίτησε από τη σχολή

Μωραΐτη, μετακόμισε στο Μιλάνο για να ξεκινήσει

τις σπουδές της στο σχέδιο μόδας στο «Instituto

Marangoni» όπου και παρέμεινε για 3 χρόνια!

«Το 2011, αποφάσισα να μετακομίσω στο Λονδίνο, όπου και ολοκλή-

ρωσα τον κύκλο των σπουδών μου στο σχέδιο μόδας. Η αποφοίτησή

μου σημειώθηκε με επιτυχία αφού συμμετείχα στο τελικό Fashion Show

ανάμεσα στους καλύτερους designers της χρονιάς! Αυτήν την εποχή

βρίσκομαι στην Ελλάδα, και πραγματοποιώ τα όνειρα και τις φιλοδοξίες

μου!». Με κληρονομική προδιάθεση στο στιλ και στην καλή αισθητική, η

Ζήνα Γλου δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει καριέρα στο χώρο της

μόδας.

«Από μικρή σχεδίαζα και ζωγράφιζα. Ήμουν πάντα ένα παιδί που ασχο-

λούνταν πολύ με τις τέχνες, αλλά επειδή ανέκαθεν είχα μια τάση προς τη

μόδα, με το που τελείωσα το σχολείο, έφυγα κατευθείαν για το Μιλάνο,

όπου και σπούδασα fashion design στο Istituto Marangoni» εξομολο-

γείται.

Φορέματα, καπέλα αλλά και πολλά αξεσουάρ, δίνουν ένα τόνο φρεσκά-

δας σε όλες τις γυναίκες που θα επιλέξουν να εμπλουτίσουν την γκαρντα-

ρόμπας τους με τη σειρά της Ζήνας Γλου. Σε όλο το νησί θα βρείτε τα κα-

πέλα της που ίδια με πάθος και αγάπη σχεδιάζει. «Τα καπέλα είναι σαν τα

κοσμήματα…» μας τονίζει η Ζήνα την ώρα που δημιουργεί ένα panama hut. Η Ζήνα Γλού φημίζε-

ται για το πόσο κομψή και χαμηλών τόνων είναι, καθώς και το ότι είναι πάντα προσεγμένη στην λε-

πτομέρεια.

Για την ιστορία η Ζήνα είναι η κόρη του Άκη και της Μελίνας Γλου, της ομώνυμης εταιρείας με

καταστήματα ένδυσης, μια εμφανίσιμη κοπέλα με έντονη προσωπικότητα και έμφυτη κομψό-

τητα. Αν και αρκετά νεαρή σε ηλικία, η Πειραιώτισσα Ζήνα Γλου έχει καταφέρει να βάλει τη δι-

κή της σφραγίδα στον χώρο της γυναικείας μόδας…

H Ζήνα Γλού ή Zina G. 
είναι στην Μύκονο 

και σχεδιάζει καπέλα! 

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Φορέματα, καπέλα αλλά και πολλά
αξεσουάρ, δίνουν ένα τόνο

φρεσκάδας σε όλες τις γυναίκες
που θα επιλέξουν να εμπλουτίσουν

την γκαρνταρόμπας τους με τη
σειρά της

Η “My Mykonos” εντόπισε την σχεδιάστρια στον Πάνορμο
και συγκεκριμένα στο «Principote» επί το έργον
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Μια από τις πιο φαντασμαγορικές συναυλίες του

καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της

Πέμπτης, με τον Αντώνη Ρέμο και τον Έρος Ρα-

μαζότι να ενώνουν τις φωνές τους για μία και μο-

ναδική συναυλία στο «Nammos», στην Ψαρού.

Μια νύχτα στην Ψαρού με πάνω από 3.000 άτομα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Αντώ-

νης Ρέμος τραγούδησε με έναν ξένο διά-

σημο καλλιτέχνη στο Νησί των Ανέμων,

με τους ενδιαφερομένους να έχουν βάλει

πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η συνάντησή τους στο Μιλάνο...

Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν πριν από λίγο καιρό στο Μιλάνο, όταν ο Αν-

τώνης Ρέμος ταξίδεψε στην γειτονική χώρα, λέγοντας μάλιστα στα social me-

dia πως ο Έρος Ραμαζότι είναι ένας «απίθανος τύπος».

Πριν δύο μήνες οι δύο τραγουδιστές είχαν βρεθεί στο Μιλάνο, μετά από πρό-

σκληση του Ραμαζότι, για να γνωριστούν καλύτερα και να κανονίσουν τις

λεπτομέρειες για την κοινή τους εμφάνιση. Η συνάντησή έγινε στο στούν-

τιο του Ιταλού τραγουδιστή και ήταν σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Δεν παρέ-

λειψαν μάλιστα τόσο ο Αντώνης Ρέμος όσο και η Υβόννη Μπόσνιακ να

ανεβάσουν φωτογραφίες στους λογαριασμούς τους στο Ιnstagram. 

Ο Ιταλός σταρ βγήκε ξαφνικά στην σκηνή, χωρίς καν μια εισαγωγή και

προσπάθησε να συγχρωτιστεί με το κοινό, τραγουδώντας όμως λίγες

από τις γνωστές του επιτυχίες και ένα ντουέτο με τον Ρέμο, το οποίο πρό-

βαραν στο σπίτι του ερμηνευτή στον Φωκό. «Έπαιξε» με το κοινό, είπε με-

ρικές ελληνικές λέξεις και αποχώρησε, δίνοντας βήμα στον dj του Ρέμου

που ανέβασε τις διαθέσεις με ένα ποτ-πουρί γνωστών επιτυχιών.

Ο χαμός άρχισε με την εισαγωγή από την ορχήστρα του Αντώνη που εμ-

φανίστηκε μέσα σε πανδαιμόνιο, ερμηνεύοντας το «Όλος δικός σου»,

ενώ τα βεγγαλικά φώτιζαν τον ουρανό πάνω από την Ψαρού. Το πρό-

γραμμα με τραγούδια είχε τα πάντα. Από την προσωπική δισκογραφία του

καθενός με ερωτικά αλλά και «ανεβαστηκά» τραγούδια, ενώ δεν έλειψαν

και τα ντουέτα επί σκηνής. Πυροτεχνήματα, καπνοί, φώτα και ποτό…

ήταν μερικά από τα στοιχεία της βραδιάς!  Ήδη δεκάδες σκάφη που φιλοξενούν

VIPs και celebrities ήρθαν ειδικά για την μοναδική συνεύρεση των δύο τραγου-

διστών του έρωτα, και έχουν αγκυροβολήσει ανοιχτά της Ψαρούς. Η περιοχή

είχε φωταγωγηθεί με εντυπωσιακούς προβολείς, ενώ την παράσταση έκλεβε ο

φωτισμός του πολυτελούς shopping mall που βρίσκεται σε μικρή απόσταση

από το διάσημο seaside restaurant. 

Τιμές που προκαλούν... ζάλη

Οι τιμές για άλλη μια χρονιά ήταν στα ύψη και αποδεικνύουν περίτρανα ότι το

αγαπημένο νησί των celebrities και των jet setters δε γνωρίζει από κρίση και

δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει η υπόλοιπη Ελλάδα.

Άνθρωποι από τον χώρο της σόουμπιζ, οι οποίοι απολαμβάνουν ήδη τις καλο-

καιρινές τους διακοπές στο «Νησί των Ανέμων», μεγαλοεπιχειρηματίες κατέ-

φτασαν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Μυκόνου, φανατικοί θαυμαστές των

δημοφιλών ερμηνευτών, αλλά και φίλοι ή συνάδελφοί τους, έσπευσαν στην

παραλιακή όαση για μια όμορφη και, κυρίως, πανάκριβη βραδιά! 

Σημαντική ήταν και η παρουσία πολλών ξένων σπουδαίων προσώπων, ενώ το

«παρών» έδωσαν αρκετοί Τούρκοι εφοπλιστές. Για την πολυτελή και άκρως

χλιδάτη συναυλία, οι παρευρισκόμενοι πλήρωσαν ποσά που αγγίζουν τις

€10.000! Σύμφωνα με τον «απλησίαστο» κατάλογο, οι τιμές των μπροστινών

τραπεζιών κινήθηκαν στις €10.000 και περιλαμβάνουν μερικά από

τα πιο ακριβά αλκοολούχα ποτά. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη επιλογή (A) περιελάμβανε τη σαμπάνια πο-

λυτελείας Veuve Clicquot Brut 6L που η τιμή της σε μια κάβα στοιχί-

ζει περίπου €518, μαζί με τη Belvedere 3L των €175 και την Tequi-

la Clase Azul 700ml των €76. Τα ποτά αυτά, μπορούν να συνδυα-

στούν με το, επίσης, ακριβό και εκλεπτυσμένο μενού του μαγαζιού,

που περιλαμβάνει σούσι και μια ποικιλία ακριβών εδεσμάτων. Η

δεύτερη επιλογή (B), που υπήρχε με αντίτιμο το ίδιο ποσό, περιε-

λάμβανε τη σαμπάνια Dom Perignon Brut 3L, της οποίας η τιμή στις

κάβες κυμαίνεται από €200 έως €1.000 ανάλογα με την χρονο-

λογία της, και τη Belvedere 3L των €175.

Τα τραπέζια που βρισκόντουσαν πιο πίσω είχαν χαμηλότερες τιμές

από τα πρώτα. Η απόσταση από τη σκηνή ήταν μεγαλύτερη και οι τι-

μές ήταν ανάμεσα από €3.000 έως €5.000, με την ίδια μάρκα αλ-

κοολούχων ποτών, αλλά μικρότερης ποσότητας. 

Η «My Mykonos» βρέθηκε στην κοσμοπολίτικη παραλία και... κατέγραψε τα πάντα

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Ξέφρενη διασκέδαση, χλιδή και... 
τρέλα με Ρέμο και Ραμαζότι 

«Βούλιαξε» η Ψαρού



Η σύζυγος του Έρος Ραμαζότι, Marica Pellegrinelli με τον
Κώστα Μαστοράκη

Ο Κώστας Μαστοράκης με την Υβόννη Μπόσνιακ,
σύζυγο Αντώνη Ρέμου, και με την κόρη του Έρος
Ραμαζότι, Aurora Sophie

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου σε στιγμές
κεφιού

O Aναστάσης Δαφνής με την Υβόννη
Μπόσνιακ

Άραβες, Ρώσοι και Έλληνες κροίσοι
βρέθηκαν σα πρώτα τραπέζια και
απόλαυσαν «μαγικές» ερμηνείες“
“

Report

Ο Κώστας Μαστοράκης, με την κόρη του Έρος
Ραμαζότι, Aurora Sophie, από το μοντέλο και
ηθοποιό από την Σουηδία Michelle Hunziker
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Η απόβαση των celebrities στο     
Χαλάρωση, βουτιές και ξέφρενη διασκέδαση στο «πριγκιπάτο του Αιγαίου»

Ο φωτογραφικός φακός της «My Mykonos» εντόπισε τα πιο «hot» πρόσωπα 

Γ ια ακόμη μια εβδομάδα το νησί των ανέμων πήρε φωτιά από

τους celebs που ήρθαν για να χαλαρώσουν από το... βαρύ πρό-

γραμμα της πρωτεύουσας. Η Μύκονος αποτελεί έναν πολύ ελ-

κυστικό προορισμό για το καλοκαίρι για αρκετούς επώνυμους,

καθώς το νησί μπορεί να συνδυάσει στιγμές χαλάρωσης, όμορφα τοπία και δια-

σκεδαστική νυχτερινή ζωή. Μεταξύ αυτών που είδαμε να διασκεδάζουν στη Μύκο-

νο ήταν η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Μαρία Λουίζα Βούρου, ο Σάκης Τανιμανίδης, η

Αθηνά Οικονομάκου και πολλοί άλλοι...

Αναστάσιος Δαφνής

Μαρία Λουίζα Βούρου
Την Μύκονο επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η πανέ-

μορφη Μαρία-Λουίζα Βούρου. Ο φωτογραφικός φακός της «My

Mykonos» την «τσάκωσε» να μιλάει ανέμελη σε γνωστή παραλία.

Όπως ήταν φυσικό το όμορφο μοντέλο μαγνήτισε τα βλέμματα

αφού το μαγιό της και το σορτσάκι της, αναδείκνυε με τον καλύτε-

ρο τρόπο το άψογο κορμί της! Φυσικά η Μαρία-Λουίζα έκανε και

μια στάση στα μαγαζιά της χώρας και για τα ψώνια της. 

Ειρήνη Παπαδοπούλου 
Αναστάτωση προκάλεσε στη Μύκονο πριν λίγες ημέρες η Ει-

ρήνη Παπαδοπούλου. Η γνωστή τραγουδίστρια βρίσκεται στο

νησί επειδή εμφανίζεται σε γνωστό μπαρ της Χώρας. Ο φωτο-

γραφικός φακός την «τσάκωσε» στα Ματογιάννια, που περπα-

τούσε και μίλαγε με τους θαυμαστέ της. Η αλήθεια, βέβαια, εί-

ναι πως η γνωστή τραγουδίστρια ακολουθεί εντατικό πρό-

γραμμα γυμναστικής σχεδόν καθημερινά και το καλλίγραμμο

κορμί και οι κοιλιακοί της, είναι φυσικά... αποτέλεσμα σκλη-

ρής προπόνησης αλλά και Survivor... 

Αθηνά Οικονομάκου-
Σάκης Τανιμανίδης 

Πανικός για μία selfie με τον Τανιμανίδη στη Μύκονο.

Την βόλτα του στα γραφικά Ματογιάννια της Μυκό-

νου μαζί με την αγαπημένη του Χριστίνα Μπόμπα και

την φίλη τους, Αθήνα Οικονομάκου απολάμβανε ο

Σάκης Τανιμανίδης, όταν ξαφνικά είδε μικρούς και

μεγάλους να τον πλησιάζουν για μια φωτογραφία.

Ένας μικρός χαμός επικράτησε για τον παρουσιαστή

του Survivor, με τον ίδιο ωστόσο να μην χαλάει χατίρι

σε κανέναν. Η Αθηνά Οικονομάκου την ίδια ώρα βρι-

σκόταν λίγο πιο δίπλα από τον Σάκη Τανιμανίδη και

μιλούσε με την Χριστίνα Μπόμπα. Μάλιστα η κάμερα

μας την έπιασε να χασμουριέται και να ψιθυρίζει «να

φύγουμε σε λίγο».



   «νησί των ανέμων»

Γιάννης Τόγκος
- Ελένη Πετρίδου

Ο Γιάννης Τόγκος του Οίκου Kathy Heyndels και

η σύζυγός του Ελένη Πετρίδου βρέθηκαν στην

Παράγκα και στο «SantAnna» απολαμβάνοντας

ξέγνοιαστες στιγμές. Μετά από 5 σχεδόν μήνες

έγαμου βίου ο σχεδιαστής και η σύζυγός του δεί-

χνουν πιο ερωτευμένη από ποτέ. Και οι δύο φω-

τογραφήθηκαν για την εφημερίδα μας και μας

ευχήθηκαν τα καλύτερα. 

Rouge Parfumeries Mykonos 

rouge_parfumeries_mykonos

Επαρχιακή 

Οδός Χώρας-Άνω Μεράς  

Αργύραινα, Μύκονος

Τ.Κ. 84600, Τηλ: 2289028999

H  Ομορφιά στο Κόκκινο!

Χρήστος Μενιδιάτης 
Στην Μύκονο και συγκεκριμένα στα Ματογιάννια ο φωτο-

γραφικός μας φακός εντόπισε τον γοητευτικό τραγουδιστή

Χρήστο Μενιδιάτη. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο νησί λόγω

εμφανίσεων σε γνωστό μαγαζί της χώρας μαζί με την Ειρήνη

Παπαδοπούλου! Ντυμένος με casual ντύσιμο ήταν ιδιαίτερα

ευδιάθετος. Ο Χρήστος την χειμερινή σεζόν εμφανιζόταν μα-

ζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου και είχε σημειώσει μεγάλη επι-

τυχία το ίδιο συνέβη και στο νησί των ανέμων.

Γιώργος Μοιραράκης 
Ο μεγάλος γιος της Δέσποινας Μοιραράκη, Γιώργος ερωτεύ-

τηκε, αφού ζει τον απόλυτο έρωτα στο πλευρό της Βίβιαν, και

μάλιστα με την έγκριση της μαμάς. Ο φωτογραφικός μας φα-

κός εντόπισε το ζευγάρι στα Ματογιάννα όπου και τους απο-

θανάτισε. Η επιχειρηματίας όχι μόνο έχει γνωρίσει τη Βίβιαν,

αλλά και της έχει μεγάλη αδυναμία, αφού βλέπει τον γιο της

να λάμπει από ευτυχία στο πλευρό της. Η μελαχρινή καλλονή

είναι 24 ετών, κατάγεται από την Καλαμάτα και είναι φοιτή-

τρια. Συγκεκριμένα, σπουδάζει σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Report



Φλας στα πρόσωπα

Χριστίνα Τσακιρίδου 

Αναστάτωσε τη Μύκονο 
Μαρία Καρλάκη

«Καυτή» σαν τον ήλιο

H Μαρία Καρ-

λάκη βρί-

σκεται στην

Μύκονο αυτό το κα-

λοκαίρι μιας και έχει

live εμφανίσεις που

σκίζουν σε γνωστό

στέκι του νησιού.

Έτσι βρίσκει την ευ-

καιρία να κάνει και

τις διακοπές της και

να χαλαρώνει. Η πα-

ρουσία της στην πα-

ραλία και οι φωτο-

γραφίες που ανεβά-

ζει στα social media

μόνο απαρατήρητες

δεν είναι μιας και

"προκαλεί" το αν-

δρικό αίσθημα. Η

σέξι τραγουδίστρια

είναι μόνη και ξέρει

πως να πουλάει τον

εαυτό της στα me-

dia, ενώ διατηρεί

άψογη φόρμα στην

σιλουέτα της.

H Χριστίνα Τσακιρίδου έχει αξιόλογα πράγμα-

τα να επιδείξει στην πορεία της ως μοντέλο.

Το κορίτσι με τα λαμπερά μάτια έχει κερδίσει τον τίτ-

λο της «Β΄ Σταρ Πελοπόννησος», ενώ έχει εκπρο-

σωπήσει την Ελλάδα σε διάφορους διαγωνισμούς.

Η fashion blogger βρέθηκε στο νησί μας και όπως

θα δείτε και από τις καυτές φωτογραφίες της ανέβα-

σε την θερμοκρασία στα... ύψη!
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Πρόσωπο

Οι Μέλισσες, μια παρέα 5 «παιδιών»

όπως διαπιστώσαμε από κοντά, μπή-

καν στη δισκογραφία έτσι απλά χωρίς

κανένα δόλιο ή εποχικό στόχο! Και

έτσι απλά κατέκτησαν με τη μουσική

και τον στίχο τους, όλους μας … «Κρυφά και κάνοντας τον Κι-

νέζο!!!»

«Όσο λειτουργούμε σαν παρέα, βάζουμε κάτω τις ιδέες μας

και δεν θαμπωνόμαστε από φωτοβολίδες, όσο παραμένουμε

στην παρέα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι…» είχαν δηλώσει

παλιότερα σε συνέντευξη τους και αυτό ακόμα το έχουν στο

μυαλό τους. 

Ο Χρήστος Μάστορας ο frondman του συγκροτήματος είναι

ίσως από τα πιο συμπαθητικά άτομα στο χώρο της ελληνικής

μουσικής και η παρουσία του πέρυσι στο μουσικό reality «Ris-

ing Star» μας έχει κάνει να τον συμπαθήσουμε ακόμα περισ-

σότερο.

Η «My Mykonos» βρέθηκε στο «Solymar» την Τετάρτη το

βράδυ και πραγματικά γινόταν χαμός από κόσμο! Επώνυμοι

και μη έδωσαν το «παρών» σε μία γιορτή και όχι συναυλία που

τα είχε όλα.

Ο τραγουδιστής ευδιάθετος και χαμογελαστός «στήθηκε»

στον φακό της εφημερίδας λίγο πριν ανέβει στην σκηνή και

φωτογραφήθηκε. Ο ίδιος αποφεύγει τις συνεντεύξεις και τις

δημόσιες εξόδους διότι πάντα καλείτε να απαντήσει για την

καταγωγή του αλλά και τον χωρισμό του.  Οι Melisses μετά

από την επιτυχημένη τους πορεία στο «Box Athens» όλο το

καλοκαίρι θα βρίσκονται σε tour ήδη έχουν γυρίσει την μισή

Ελλάδα και Κύπρο και ως το τέλος του καλοκαιριού θα γυρί-

σουν και την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Το συγκρότημα Melisses για την ιστορία δημιουργήθηκε το

Μάιο του 2008, με τον Χρήστο στο τραγούδι, τον Ιάκωβο στα

ντραμς, τον Θάνο στην κιθάρα και τον Κώστα στο μπάσο. Αρ-

χικά έπαιζαν live σε μουσικές σκηνές, μέχρι που στην παρέα

τους ήρθε και ο Παντελής. Κάπου εκεί δημιουργήθηκε και το

όνομα «Μέλισσες», ενώ σιγά σιγά ξεκίνησαν να γράφουν και

τα πρώτα τους τραγούδια, όπως το «Κρυφά» και το «Μυστι-

κό». Το πρώτο τους τραγούδι με τίτλο «Κρυφά» κυκλοφόρησε

digital και οπτικοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Ρήγο, ενώ το

τραγούδι παρέμεινε στο top 10 του ελληνικού ραδιοφώνου

για 3 μήνες. Τον Μάρτιο του 2010 κυκλοφόρησε ο πρώτους

δίσκος, ο οποίος περιλάμβανε 12 τραγούδια, συμπεριλαμβα-

νομένων το «Κρυφά» και «Κινέζος», με τον οποίο συμμετείχαν

στον ελληνικό τελικό της Eurovision του 2010. Φέτος το Κύ-

μα το νέο τους τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 13 εκατ. views και

συνεχίζει! 

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Οι Melisses ήρθαν στη Μύκονο
και… τσίμπησαν τους πάντες με 

τις μουσικές τους!
Η «My Mykonos» βρέθηκε στο 

«Solymar» και απόλαυσε το συγκρότημα!
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Το νέο δημιούργημα των Δημήτρη Χριστοφορίδη και Χρήστου Αθανασιάδη αποτε-

λεί έναν all day πολυχώρο διακοπών που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς όχι

μόνο στη Μύκονο άλλα και σε όλο τον κόσμο.  Στα 10.000 τετραγωνικά του μέτρα

το εντυπωσιακό συγκρότημα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τη νησιώτικη

κομψότητα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη πισίνα στην Ευρώπη με θαλασσινό νερό, πολ-

λαπλά top – shelf bars και lounges, καμπάνες και VIP νησιά για απόλυτη prive απόλαυση. Στο χώρο

βρίσκεται ένα εστιατόριο με πρωτοποριακή ελληνική – μεσογειακή κουζίνα και ένα sushi & raw bar,

καθώς και exclusive boutiques, spa & beauty salon, γυμναστήριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα

stages όπου φιλοξενούνται γνωστοί dj‘s απ’ όλο τον κόσμο και εγγυώνται τα πιο ξέφρενα πάρτυ του

καλοκαιριού. Το SantAnna σχεδιάστηκε από την ASPA S.A και κατασκευάστηκε από την Liberty

Construction and Development. Ο επικεφαλής της Liberty και ένας από τους συνεταίρους του San-

tAnna Χάρις Καραμεσίνης, δημιούργησαν με όραμα και ευφυΐα έναν ισορροπημένο χώρο με μινιμα-

λιστική διάθεση και αισθητική, άρτια δεμένο με το φυσικό περιβάλλον του νησιού και το γαλάζιο του

Αιγαίου. Το SantAnna αξιοποιεί για τη διακόσμησή του παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία όπως η κυ-

κλαδίτικη πέτρα, ειδικά σχεδιασμένα υφάσματα αλλά και πλήθος άλλων υλικών. 

Παρουσίαση

Χαλάρωση, 
πολυτέλεια, αλλά 
και ξέφρενα πάρτι

Ο νέος πολυχώρος στην παραλία της Παράγκας στη νότια πλευρά της Μυκόνου άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό και κερδίζει τις εντυπώσεις 
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Τα εστιατόρια 

Στα εστιατόρια του SantAnna που αρχιτεκτονικά έχουν σχεδιαστεί να ακολουθούν το σχήμα του κύ-

κλου που παραπέμπει στη μορφή των Κυκλαδίτικων νησιών και έχουν θέα στο Αιγαίο, ο Σεφ Χρήστος

Αθανασιάδης έχει εμπνευστεί μοναδικά μενού με εποχιακά πιάτα βασισμένα στην farm – to – table φι-

λοσοφία του nice n easy group και δροσιστικά ποτά και coctails. Στο 300 θέσεων εστιατόριο ο Chef

de Cousin Άκης Αμηράς και ο Sous chef Γιώργος Νεστορίδης υπό την καθοδήγηση του executive

chef Χρήστου Αθανασιάδη μαγειρεύουν γεύσεις με μεσογειακή ταυτότητα χρησιμοποιώντας αγνά το-

πικά υλικά και εξαιρετικές οργανικές πρώτες ύλες από τη Μύκονο και τα γύρω νησιά.

Στο Sushi and Raw Bar χωρητικότητας 45 θέσεων, το μενού περιλαμβάνει γευστικές ασιατικές προτά-

σεις με τοπικά θαλασσινά, ένα ειδικά σχεδιασμένο all – day μενού για την παραλία με snacks, σάν-

τουιτς κατά παραγγελία, φρεσκοφτιαγμένα boxes με sushi αλλά και μια τεράστια ποικιλία χυμών με

υγιεινές «super food» επιλογές. Υπάρχουν επίσης τρία bars που προσφέρουν απολαυστικά και δροσι-

στικά coctails ειδικά σχεδιασμένα από του σύγχρονους συμποσιάρχες Λεωνίδα Μαϊλη και Κωνσταντί-

νο Τσούρα. 

Διασκέδαση

Οι θαμώνες του SantAnna μπορούν να απολαμβάνουν από το πρωί και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας

τις μουσικές επιλογές που έχει κάνει ο πρωτοποριακός, ταλαντούχος και βραβευμένος δημοσιογρά-

φος και DJ Arthur Chi’ en σε μια παγκόσμια αποκλειστικότητα.

Παράλληλα, μια ομάδα καταξιωμένων και διάσημων σε διεθνές επίπεδο dj’s ανεβάζουν τα beats και

δίνουν ξέφρενο χορευτικό ρυθμό. 

Καταστήματα

Μια σειρά από πολυτελή καταστήματα και exclusive brands βρίσκονται μέσα στην έκταση του San-

tAnna. 

Στο Shop της Ελληνοαμερικανίδας Wanderlista Andria Mitsakos με τις ταξιδιωτικές τσάντες και τα

ιδιαίτερα κοσμήματα όπως το βραχιόλι και το κολιέ με το χάρτη της Μυκόνου, υπάρχουν επίσης και

κομμάτια από τη συλλογή της Ορσαλίας Παρθένη, κοσμήματα του Ηλία Λαλαούνη, σανδάλια της Valia

Gabriel, καπέλα της Katerina Karoussos αλλά και τα χειροποίητα φυσικά καλλυντικά της Δήμητρας

Γουλά. Στο Shop τη θέση τους έχουν και διεθνή brands όπως το Νεοϋορκέζικο Fleur de Mal de-

signed by Jennifer Zuccarini, η συλλογή της Ina Soltani από το Los Angeles και τα υποδήματα Lon-

don’s Del Rio του Λονδίνου.

Το SunLust του Αμερικανού επενδυτή και tech start – up guru John Roa, συνδυάζει την μεσογειακή

κουλτούρα με το πολυτελές lifestyle της Καλιφόρνια και λανσάρει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα

στο SantAnna, μαγιώ και ρούχα παραλίας, καλλυντικά για την προστασία του δέρματος, κοσμήματα

και αξεσουάρ για άντρες και γυναίκες. Η Ergon Mykonos με τα χειροποίητα ρούχα διακοπών που συν-

δυάζουν την παράδοση με τον μοντέρνο σχεδιασμό αλλά και το κατάστημα Optics έχουν τον χώρο

τους στο SantaAnna.

Spa/Salon

Μια μεγάλη ποικιλία από χαλαρωτικά και αναζωογονητικά μασάζ, spa σε ειδικά σχεδιασμένες καμπί-

νες αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες για την περιποίησή του προσώπου, των άκρων και των μαλ-

λιών από το BeautyWord by Despoina προσφέρονται στους χώρους του SantAnna.

Αποκλειστικές Ανέσεις & Υπηρεσίες

Μια σειρά από αποκλειστικές υπηρεσίες παρέχονται στο SantAnna για την διευκόλυνση αλλά και την

άνετη παραμονή των θαμώνων του. Ιδιωτική μεταφορά με ελικόπτερα, ιδιωτικά θαλάσσια ταξί, ιδιωτι-

κή ασφάλεια και πολλές άλλες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη μπορούν να ικανοποιηθούν

πχ υπηρεσία στάθμευσης, γυμναστήριο με προσωπικό γυμναστή, ειδικοί τρόποι πρόσβασης στην πα-

ραλία και τις στις εγκαταστάσεις του SantAnna για άτομα με ειδικές ανάγκες, free wi – fi, 24ωρη ασφά-

λεια αλλά και ένα αποκλειστικό λεωφορείο είναι μερικές πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται. 

Nice n Easy Group

Τα nice n easy είναι δημιούργημα του επιχειρηματία Δημήτρη Χριστοφορίδη και του Σεφ Χρήστου Αθα-

νασιάδη. 

Μετά από 25 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με πολυετή επιχειρηματική διαδρομή

στον χώρο της εστίασης ο Δημήτρης Χριστοφορίδης ένωσε τις δυνάμεις του με τον καταξιωμένο Σεφ

Χρήστο Αθανασιάδη με την πολύτιμη εμπειρία σε ελληνικά και διεθνή resorts 5 αστέρων και δημιούρ-

γησαν το πρώτο nice n easy στο Κολωνάκι το 2008 εν μέσω κρίσης. Ακολούθησε το nice n easy στην

Κηφισιά και κατόπιν το εστιατόριο της Μυκόνου στη Μικρή Βενετία το οποίο από φέτος προσφέρει ένα

εξ’ ολοκλήρου gluten free μενού. Δίπλα στο nice n easy της Μυκόνου δημιουργήθηκε το nice n easy

– The Tavern μια καθαρόαιμη ελληνική ταβέρνα με αυθεντικές ελληνικές συνταγές μαγειρεμένες με

τοπικές αγνές πρώτες ύλες. 

Στο group ανήκει το «Nesaea», ένα εστιατόριο που αντλεί έμπνευση από τις συνταγές και τα υλικά των

ελληνικών νησιών προσφέρει εξαιρετική σε εκτέλεση δημιουργική ελληνική κουζίνα, με φρέσκες το-

πικές πρώτες ύλες. Βρίσκεται σε ένα από τα «μυστικά» σημεία της Μυκόνου στην περιοχή του Καλα-

φάτη έχει λιτό κυκλαδίτικο στυλ και υπέροχη θέα. 

Ένα ακόμα μέλος του group είναι το Exquisite Catering που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

εστίασης στη Μύκονο, με στόχο την απόλυτα γευστική εμπειρία είτε πρόκειται για κάποια προσωπική

στιγμή είτε για επαγγελματική εκδήλωση.

Παρουσίαση



Το «αρχοντικό Βενιέρη» φιλοξενεί τo Concept

Pop-Up Store της Enny Monaco, για τους

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Εκεί παρουσιά-

ζονται μερικά από τα πιο γνωστά brands μό-

δας παγκοσμίως, σε θεματικές ενότητες. 

Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του αρχοντικού, είναι αυτός που το

κάνει τόσο ξεχωριστό. Πρόκειται για μια τυπική αστική οικία της

ύστερης νεοκλασικής περιόδου με στοιχεία Μανιερισμού στην

εντυπωσιακή του πρόσοψη, η οποία καλύπτεται μερικώς από

βουκαμβίλιες. Στο εσωτερικό του ο επισκέπτης βρίσκεται αιφνι-

δίως στην belle époque, με μοναδικές τοιχογραφίες και επί-

πλωση που εμπλουτίζεται με έπιπλα της εταιρείας Deloudis που

εδώ και 40 χρόνια αντιπροσωπεύει τα πιο μοντέρνα design

brands επίπλων στην Ελλάδα. Πριν λίγες ημέρες η «My Myko-

nos» επισκέφτηκε το αρχοντικό αυτό όπου φιλοξενείται η limi-

ted edition τσάντα MEXICABA του ταλαντούχου σχεδιαστή Ch-

ristian Louboutin. Για τη δημιουργία της MEXICABA, ο Loubo-

utin συνεργάστηκε με την Taller Maya, μέλος του Fundaci n

Haciendas del Mundo Maya, που βοηθά τους μοναδικούς τε-

χνίτες Mayaτης χερσονήσου του Γιουκατάν να διατηρήσουν τη

δεξιοτεχνία τους και την πολιτιστική τους κληρονομία.

Κάθε τσάντα Mexicaba που πωλείται θα ωφελήσει τους Μεξι-

κανούς τεχνίτες και την Taller Maya, που η αποστολή της είναι

να διατηρήσει την αυθεντική τεχνική των τεχνιτών από τη χερ-

σόνησο Γιουκατάν - Όταν αραιώνεται η καλλιέργεια.

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Στο «αρχοντικό Βενιέρη» 
οι τσάντες του Louboutin

Καθημερινά πλήθος κόσμου
περνάει για να θαυμάσει και 
να αγοράσει τις δημιουργίες
του κορυφαίου σχεδιαστή

Report
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Η Αμαλία Κορασίδου 
με την Dr. Gabriella Moser 
και την Βίκυ Κορασίδου

Χάρης Ντάβλας και
Marcia Papoudos

Η Έλενα Ντάβλα 
με την Ιλεάννα Έβερτ

Το... γαϊδουράκι που
ακούει στο όνομα

«Μαρίκα», έκλεψε τις
εντυπώσεις!



Πρόσωπο

Η εντυπωσιακή drag Queen του JackieO’ Beach ξεσηκώνει το κοινό καθημερινά! 

Priscilla ή αλλιώς Mariano Gallo! 

Ο Ναπολιτάνος
ηθοποιός 

Mariano είναι 
ο άντρας πίσω 

από την πιο 
λατρεμένη 
drag queen 

της Μυκόνου 
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Ολα πάνω της είναι υπερβολή από τα 18πον-

τα τακούνια μέχρι τις ψεύτικες βλεφαρίδες

και τις τεράστιες περούκες. Η Priscilla εμφα-

νίζεται καθημερινά στο JackieO’ αποσπών-

τας το πιο δυνατό χειροκρότημα από όλους. 

Η εφημερίδα μας «τρύπωσε»

στο καμαρίνι του Mariano λίγο

πριν εμφανιστεί ως Priscilla και

δώσει την παράστασή του και

τον φωτογράφισε κατά την

διάρκεια της μεταμόρφωσης. 

Ξεκίνησε να εμφανίζεται ως drag queen το 2002, είναι ηθοποιός

από την Νάπολη και πάντα του άρεσαν τα κοστούμια και το μακιγιάζ.

Η πρώτη του εμφάνιση ως Priscilla έγινε σε ένα τηλεοπτικό πρό-

γραμμα της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης. Εκείνη την εποχή ήταν

πραγματικά απίστευτο να βλέπει κανείς μια drag queen στην τηλεό-

ραση. Ο Mariano περιγράφει τον εαυτό του ως showman. 

«Θέλω να προσφέρω ευχαρίστηση στους ανθρώπους να δίνω θετι-

κή ενέργεια και ωραίες αναμνήσεις από τις διακοπές τους. Η Priscil-

la δεν είναι γυναίκα είναι κινούμενο σχέδιο…» είχε δηλώσει σε συ-

νέντευξη ο ιταλός ηθοποιός. 

Λατρεύει τα τατουάζ και ο κόσμος τα αγαπάει εξίσου. Γενικά δεν θέ-

λει να επηρεάζει η δουλειά την ζωή του και για αυτό κάνει ότι θέλει

στο σώμα του. 

Καθημερινά στο μαγαζί γίνεται χαμός με κάθε σόου του. Πλέον για

να ετοιμαστεί θέλει μια ώρα μακιγιάζ. Κάθε του σόου διαφορετικό

πότε δεν θα δεις το ίδιο. Η extravagant παρουσία του είναι το ξεκί-

νημα για το βραδινό πάρτι στην Μύκονο. Ξεσηκώνει το κοινό με

mainstream τραγούδια και κωμικά στοιχεία. Οι παραστάσεις του

όπως είπαμε είναι στη στιγμή της ημέρας που μπαίνεις τέλεια στη ρα-

θυμία, η στιγμή που αρχίζεις να ζεσταίνεσαι για την γεμάτη εκπλήξεις

νύχτα που έρχεται.  

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�



Report

O Τζώνη Καλημέρης φαίνεται πως βρήκε

ξανά την ευτυχία στο πλευρό της Χριστί-

νας Κοντοβά. Ο ισχυρός άντρας των media και η

σχεδιάστρια είναι μαζί τους τελευταίους μήνες. Οι

δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών –

αν και κοινωνικά ο ένας γνώριζε τον άλλο εδώ και

πολλά χρόνια. Ο Τζώνη και η Χριστίνα πέρασαν

μαζί τις ημέρες του Αγίου Πνεύμα-

τος στη Μύκονο, αγαπημένο νησί

και των δυο. Η σχεδιάστρια διατη-

ρεί κατάστημα με ρούχα στο Καλό

Λιβάδι και ο Τζώνη Καλημέρης

νοικιάζει κάθε χρόνο σπίτι για να

κάνει διακοπές με τα παιδιά του

και φίλους. Το ζευγάρι δε θέλει να

δίνει δικαιώματα και προτιμάει να

μην απασχολήσει η σχέση τους

τον Τύπο γι’ αυτό και μέχρι στιγμής

επιλέγει να βρίσκεται σε ήσυχα μέ-

ρη, μακριά από φωτογράφους και

κάμερες. Οι κοντινοί τους άνθρω-

ποι κάνουν λόγο για μια όμορφη σχέση, με χημεία

και πολλά χαμόγελα.

Θάλασσα είναι αυτή, μαγιό εί-

ναι αυτό, ε… δεν θέλει και

πολύ να λυθεί το κορδόνι και να σε

εκθέσει σε δημόσια θέα. Αυτό πα-

ραλίγο να πάθει και η Νεσχάν Μου-

λαζίμ. Σχεδόν λύθηκε το κορδόνι

από το πάνω μέρος του μαγιό της,

όμως ήταν εκεί οι καλές της φίλες,

η Στέλλα Δημητρίου και η Χριστίνα

Αλούπη.

Τζώνη Καλημέρης 

Του έκλεψε την καρδιά 
η Χριστίνα Κοντοβά...

Νεσχάν Μουλαζίμ

Παραλίγο σέξι ατύχημα
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Report

Όλοι στο 
«νησί των ανέμων»
διαβάζουν 
τη «My Mykonos» 
Η εφημερίδα μας έχει γίνει συνήθεια και αυτό φαίνεται από
το φανατικό κοινό που έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής!
Μυκονιάτες, τουρίστες, celebrities και μη διαβάζουν την
εφημερίδα που ήρθε για να μείνει. Δείτε τον εαυτό σας μέσα
στις παρακάτω φωτογραφίες αν δεν είστε μην αγχώνεστε η
κάμερα μας κυκλοφορεί και ψάχνει να σας βρει για να σας
ενημερώσει με την καυτή θεματολογία της εφημερίδα μας
και της ιστοσελίδα μας.







Τάζουν τα πάντα στα πάντες! 

� Με νωπές τις μνήμες από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, που δεν έχουν ακόμα υλο-

ποιηθεί, για την επαναλειτουργία κάποιων προβληματικών βιομηχανιών, σαν την

Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, η Διυπουργική

Επιτροπή Επενδύσεων, υπό την προεδρία του

υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη

«αναζητά λύσεις» για τη συνέχιση της λειτουρ-

γίας του Ναυπηγείου Σύρου, ενώ ο υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθά-

κης υπόσχεται αναδιοργάνωση στη ΛΑΡΚΟ.

Για την πρώτη επικαλούνταν την ενίσχυση της

συμμετοχής της στο ΑΕΠ της χώρας, για το

δεύτερο την εξασφάλιση των θέσεων εργα-

σίας, για την τρίτη «ένα από τα ίδια». 

� «Δεν πρόλαβε καλά-καλά να στεγνώσει μελάνι» αυτών που γράφαμε για την Attica Group –

«Αληθεύει ότι παίζει δυνατά το σενάριο συγχώνευσης της με εγχώρια ακτοπλοϊκή; (Όχι με εκείνη

που το επιθυμεί διακαώς, μπας και διασωθεί)»– και ήρθε πρόσφατο δημοσίευμα να μας επιβεβαι-

ώσει: «…Εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια. 

• Η Attica Group να εξαγοράσει το 40,5% της Hellenic Seaways από την Πειραιώς με στόχο τη συγ-

χώνευση, εφόσον επέλθει συμφωνία και με τον Grimaldi.

• Fund του Fortress να αποκτήσει ξεχωριστά το 40,5% της Hellenic Seaways και εν συνεχεία να εξε-

ταστούν τα εναλλακτικά σενάρια…». Μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί και το δεύτερο σκέλος των

πληροφοριών μας: «…Είναι γεγονός ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε στη συνέχεια ενδεχομένως να

προχωρήσει η εξαγορά του κοινού σχήματος, από ντόπιο παλαιό εφοπλιστή; (Άνθρωπος του οποίου

έχει λάβει ήδη θέση μάχης στη διοικητική πυραμίδα)». Και όλα αυτά αναμένεται να συμβούν, παρά

την ξαφνική πρεμούρα κάποιων, σαν τον επικεφαλής της XRTC, Γιώργο Ξηραδάκη, για ενδεχόμενη

δημιουργία μονοπωλιακών εταιρικών σχημάτων διοίκησης στον κλάδο. 

� Ποιος από τους πρώην διευθύνοντες συμβούλους της

Avenir έχει κληθεί ως μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση

που αφορά τη μη παράδοση μετοχών της στον φερόμενο ως

δικαιούχο προμέτοχό της, κατά την αύξηση του μετοχικού

της κεφαλαίου το 2009; Έχουμε συνέχεια «για τα έργα και

τις ημέρες του» στην επιχείρηση, που συνέβαλαν στη διαγραφή των χαρτιών της από το

χρηματιστηριακό ταμπλό, ζημιώνοντας και παραπληροφορώντας τους μετόχους και το

επενδυτικό κοινό. 

� Να γιατί η διαδικασία που ακολούθησε η Eurobank, προκειμένου να διαθέσει το 20% του μετοχι-

κού κεφαλαίου της Grivalia (ταχεία η ολοκλήρωσή της, δεν απαιτούσε έγκαιρη ειδοποίηση, κατά

την απόλυτη κρίση των διαχειριστών της, κ.λπ.), είχε την «ιδιαίτερη» σημασία της… Η τιμή των 8,80

ανά μετοχή (όταν η χρηματιστηριακή την ίδια ημέρα ήταν στα 9,30 ευρώ) αποτέλεσε το προσφερό-

μενο αντάλλαγμα που θα καταβάλει η Fairfax, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για

την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της δεύτερης. 

� Πουλήθηκαν οι μετοχές, μεταβιβάστηκαν μόνο τα δικαιώματα ψήφων ή κάτι άλλο; Το

ερώτημα έχει να κάνει με τις «γνωστοποιήσεις» από την The Baupost Group, L.L.C.,

ότι κατήλθε του ορίου του 5% η συμμετοχή της επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ. 

Πάντως πρέπει να της βγάλουμε το καπέλο για τις… προσλήψεις 

� «Στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων », «το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχει εγκρι-

θεί από την ελληνική κυβέρνηση», «όλα γίνονται για την εξυπηρέτηση του χρέους » και «λοιπά

φύκια με μεταξωτές κορδέλες»! Τη γνωστή «πιπίλα» χρησιμοποίησε και η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, για

να δικαιολογήσει την αξιοποίηση κατ’ αυτήν, ρευστοποίηση κατ’ άλλους, της δημόσιας περιουσίας

που έχει περιέλθει στην κυριότητα του «μαγαζιού της».  Σε αντίθεση πάντως με την υπεραισιοδοξία

της κας Λίλας Τσιτσογιαννοπούλου, η Standard & Poor’s επισημαίνει πως η πρόοδος στην ιδιωτικο-

ποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων είναι περιορισμένη, σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο

στόχο. Αν κάπου θα πρέπει να της «βγάλουμε το καπέλο» και να παραδεχθούμε ότι κάτι «τρέχει» με

ταχύτατους ρυθμούς, δεν είναι άλλο από τις διαδικασίες προσλήψεων συμβούλων. 

Πώς δόθηκε η παράταση για ΔΕΣΦΑ

� Με τη γνωστή μέθοδο της εμφάνισης ενός νέου ισχυρού αλλοδαπού παίκτη, δό-

θηκε η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων συμμετο-

χής, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση του 66% του Δια-

χειριστή Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Το αν και κατά πόσο υπάρχει τέ-

τοιος, που ενδιαφέρεται πραγματικά, θα φανεί από την κατάθεση ή μη δεσμευτικής

προφοράς. 

� Με καθυστέρηση «μόλις» ενός χρόνου! Πιάστηκε κοιμωμένη η Τράπεζα της Ελλάδος και στην

υπόθεση της ασφαλιστικής επιχείρησης Enterprise Insurance Company Plc, καθώς από την

27η Οκτωβρίου 2016 όλα τα συμβόλαια αυτοκινήτων που έχει εκδώσει στην Ελλάδα έχουν ανα-

κληθεί. Όπερ μεθερμηνευόμενο, από αυτό το χρονικό σημείο και έπειτα, η εταιρεία δεν είναι πλέον

υπεύθυνη για υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

� Μια και οι θεσμικά αρμόδιοι «έκλεισαν ερμητικά μάτια και αφτιά» για τα αρνητικά

ίδια κεφάλαια, τις σωρευμένες ζημίες κ.λπ. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε και η τελευ-

ταία φορά που πάλαι ποτέ κραταιές εγχώριες βιομηχανίες σαν την Πετζετάκης πτω-

χεύουν και τα περιουσιακά τους βγαίνουν σε αναγκαστικούς πλειστηριασμούς. Αυτό

που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο σύνδικος είναι αν αρκούν για να καλυφθεί το ύψος των

ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζομένους και

τράπεζες ή αν θα χρειαστεί να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη οι Έλληνες πολίτες, είτε

μέσω της φορολογίας είτε των εισφορών είτε των επιδομάτων είτε των ανακεφαλαι-

οποιήσεων, είτε, είτε, είτε. 

� Ποιος ευθύνεται που «χάθηκε» η φετινή καλοκαιρινή περίοδος για τις εταιρείες που σχεδιάζουν

να υλοποιήσουν μεταφορές με υδροπλάνα; Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος

Σπίρτζης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος ή σύσσωμο το Κυβερνητικό

Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής; 

� Με αφορμή την πρόσφατη επιβολή των προστίμων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

για τις ανοικτές πωλήσεις επί των μετοχών των τραπεζών, επανερχόμαστε και ξανα-

ρωτάμε την αρχή πόσα από αυτά που έχει καταλογίσει, κυρίως σε αλλοδαπά επενδυτι-

κά σχήματα, έχουν επιδοθεί νομίμως στους εκπροσώπους τους, πόσα αναζητούν πα-

ραλήπτη, πόσα έχουν εφεσιβληθεί από τους εμπλεκομένους, πόσα έχουν ακυρωθεί ή

μειωθεί και πόσα χρήματα έχουν καταλήξει στα κρατικά ταμεία; 
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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: 22893 60000

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
Ο έρωτας είναι πολύ κοντά σας. Ίσως μάλιστα να πρέπει να κόψετε συναισθηματι-

κούς δεσμούς με κάποιο πρόσωπο, για να προχωρήσετε στην επόμενη αγκαλιά,

που είναι πολύ σημαντική για σας. Ο Αύγουστος δεν θα σας αφήσει μόνους, αλλά

μη γίνεστε τόσο βιαστικοί με τις αποφάσεις σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Έχετε πολλές πιθανότητες να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας σε ένα ταξίδι. Μην

κλειστείτε λοιπόν μέσα στο σπίτι και απολαύστε τις όμορφες συντροφιές φίλων,

που θα σας δυναμώνουν τη θετική άποψη για τη ζωή. Κάποια ξεκαθαρίσματα σε

προσωπικό επίπεδο είναι αναγκαία αυτή την περίοδο.

ΔIΔΥΜΟΙ
Μετά από έναν Ιούλιο που σας ταλαιπώρησε σε κάθε επίπεδο, τώρα ήρθε η στιγμή

να πάρετε τη χαρά που δικαιούστε. Βέβαια να μη βιαστείτε να πείτε ότι «βρήκα τον

άνθρωπο της ζωής μου», γιατί μην ξεχνάτε ότι σε περίοδο εκλείψεων θα πρέπει να

είστε φειδωλοί σε ό,τι σκέφτεστε και ιδίως σε ό,τι ζείτε. 

ΚΑΡΚIΝΟΣ
Θέλετε οπωσδήποτε να ηρεμήσετε σε προσωπικό επίπεδο, αν και αυτό γίνεται με

διαλείμματα. Η Πανσέληνος του Αυγούστου στις 7 θα σας βρει γεμάτους όνειρα

για το μέλλον. Μην ξεχνάτε όμως ότι δεν πρέπει να αγκαλιάζετε πολύ σφικτά

τον/τη σύντροφό σας, γιατί θα σας εγκαταλείψει λόγω… ασφυξίας. 

ΛEΩΝ
Η Πανσέληνος απέναντι από το ζώδιό σας θα σας κάνει να ζείτε στο επίκεντρο

των γεγονότων. Θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα κακώς κείμενα και να

βρείτε την αγκαλιά που σας αξίζει. Αν και ο Αύγουστος θα καίει από γεγονότα,

θα έχετε πολύ ερωτική διάθεση και ταμπεραμέντο, ώστε να σας συγχωρούν

ακόμη και όταν… παρεκκλίνετε. 

ΠΑΡΘEΝΟΣ
Θα σας χαρακτήριζα «μερμηγκάκια» και αυτό όχι άδικα. Γύρω σας υπάρχουν ερω-

τοχτυπημένες υπάρξεις και εσείς κοιτάτε την επαγγελματική σας πορεία με πολύ

μεγάλο πάθος. Καλό είναι να ασχοληθείτε και λίγο με τον έρωτα, που θα σας δώ-

σει λάμψη στα μάτια. Όσο για τον ξαφνικό έρωτα,… ούτε λόγος. Αρκεστείτε σε ό,τι

γνωρίζετε και δεν σας ταλαιπωρεί. 

ΖΥΓOΣ
Η Πανσέληνος του Αυγούστου σάς προωθεί για έναν νέο έρωτα, που δεν είστε

και σίγουροι για τη διάρκειά του. Βρίσκεστε σε μία περίοδο που πήρατε πολλές

αποφάσεις και τώρα δεν ξέρετε αν έχετε πράξει το καλύτερο. Αν συναντήσετε

έναν πειρασμό μέσα σε φιλικό περιβάλλον, φροντίστε να μην είναι απαγορευμέ-

νος και να ανήκει αλλού.

ΣΚΟΡΠΙOΣ
Ο Αύγουστος δεν θα σας αγαπήσει ιδιαίτερα. Μπορεί να έχετε κάποια κατάλοιπα

από το παρελθόν που πρέπει να διαχειριστείτε με πολλή προσοχή για να μην πλη-

γώσετε και μην πληγωθείτε. Βέβαια ο έρωτας ίσως να έρθει την πιο ακατάλληλη

στιγμή ή να επιμένετε στο να προσεγγίζετε ερωτικά κάποιο πρόσωπο που το ενδια-

φέρον του για σας δεν είναι αρκετό. 

ΤΟΞOΤΗΣ
Αυτή η Πανσέληνος θα σας φέρει ό,τι ακριβώς περιμένατε. Μία ερωτική ένω-

ση με τον άνθρωπο που σας έχει πάρει τα μυαλά είναι το καλύτερο δώρο που

θα λάβετε μέσα στον Αύγουστο. Φροντίστε να το νιώσετε όλο αυτό, χωρίς να

σκέφτεστε αρνητικά. Ένα ταξίδι θα είναι μία ξεχωριστή εμπειρία που πρέπει να

ζήσετε. 

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ
Οι περισσότεροι από σας το έχετε ρίξει στη δουλειά και δεν ζείτε αυτό που σας

προσφέρει το καλοκαίρι σε προσωπικό επίπεδο. Νιώθετε ολοκλήρωση μέσα

από τη δημιουργική σας αυτή περίοδο και η Πανσέληνος στις 7 Αυγούστου μπο-

ρεί και να σας αφήσει λίγο αδιάφορους και βολεμένους στην καθημερινότητά

σας.

ΥΔΡΟΧOΟΣ
Αν νομίζετε ότι αυτή η περίοδος θα είναι συνηθισμένη, κάνετε μεγάλο λάθος. Θα

έρθουν τα πάνω-κάτω και δεν θα υπάρχει σιγουριά για το αύριο. Οι σχέσεις τα-

ράζονται και ο έρωτας μεγαλουργεί μέσα από τις δυσκολίες. Αν και οι περισσό-

τεροι από σας το έχετε νιώσει στο πετσί σας, σας διαβεβαιώνω ότι όλα θα αλλά-

ξουν σε προσωπικό επίπεδο. 

ΙΧΘYΕΣ
Η Πανσέληνος του Αυγούστου στις 7 θα σας δώσει εσωτερική δύναμη να

προχωρήσετε μετά από αλλαγές που ζήσατε σε προσωπικό επίπεδο. Κάποιοι

από σας θα βρουν την ηρεμία σε μία νέα αγκαλιά ή θα «παίξουν» σε δύο ταμ-

πλό, μέχρι να σιγουρευτούν σε ποια αγκαλιά ανήκουν. 

Από την 

Αλεξάνδρα Καρτά

www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com

Η αυγουστιάτικη Πανσέληνος 
φέρνει νέους έρωτες

Αστρολογία
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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

The August Full Moon
brings new love

Star System

ARIES
Love is very close to you. You may even have to cut off emotional ties with a

person to move on to the next embrace, which is very important to you. August

will not leave you alone, but you should not get so rushed to your decisions.

TAURUS
You have a lot of chances to find the love of your life on a journey. So do not

lock yourself up in the house and enjoy the beautiful companion friends who

will strengthen your positive view of life. Certain clearances on a personal level

are necessary at this time.

GEMINI
After a July that has plagued you on every level, now is the time to take the

pleasure you are entitled to. Of course, do not rush to say that "I found the part-

ner of my life", because do not forget that in a period of eclipses you should be

sparing in what you think and especially in what you live in.

CANCER
You absolutely want to calm down on a personal level, although this is done

with small breaks. Full moon on August 7 will find you full of dreams for the

future. Do not forget, however, that you do not have to hug your partner too

tightly, because he will give you up if he feels like you suffocate him. 

LEO
The Full Moon opposite your sign will make you live at the heart of the events.

You will be able to change the wrong texts and find the embrace you deserve.

Though August will be “burned” by events, you will have a very erotic mood and

temperament so they forgive you even when you ... deviate.

VIRGIN
I would call you "ant" and that would have a reason. Around you there are loving

beings and you are looking at your career with great passion. It is a good idea

to take a bit of love, which will give you the extra light into your eyes that is

missing lately. As for a sudden love that is not happening. Stick with whatever

you know and you won’t have troubles.

LIBRA
The Full Moon of August promotes you for a new love, and you are not sure

about its duration. You are at a time when you have made many decisions and

now you do not know if you have done the best. If you encounter a temptation in

a friendly environment, make sure it is not forbidden and owned elsewhere.

SCORPIO
August will not love you very much. You may have some remnants of the past

that you need to manage with a lot of caution in order not to hurt or get hurt. Of

course, love may come at the most inappropriate moment or insist on ap-

proaching a person who is not interested in you.

SAGITTARIUS
This Full Moon will bring you what you just expected. A love affair with the man

who has taken your mind is the best gift you will receive in August. Make sure y-

ou feel it all, without thinking negatively. A journey will be a special experience

and you have to do it.

CAPRICORN
Most of you have concentrated to work and you do not live up to what is offered

in the summer on a personal level. You feel complete through this creative peri-

od, and the Full Moon on August 7 may leave you a little bit indifferent to your

everyday life.

AQUARIUS
If you think this period will be common, you make a big mistake. Everything

will come up and down and there will be no certainty about tomorrow. Rela-

tionships are shattered and love gets great through the difficulties. Though

most of you have felt it in your skin I assure you that everything will change

personally.

PISCES
The Full Moon on August 7 will give you an inner strength to move forward with

changes you have experienced personally. Some of you will find peace in a

new embrace or "play" on two dashboards, until they are sure which hugs they

belong to.

By

Αlexandra Karta
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