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Παρά την απόφαση ότι δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση και
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Η φωτογραφία της εβδομάδας
από τον Θάνο Κουμπάρο
thanos_coubaros@hotmail.com

MANIFESTO
του Νίκου Καραμανλή

Η... χρυσοφόρα άμμος
και η οσμή σκανδάλου

Σ

το «νησί των ανέμων», εδώ όπου κάθε κόκκος άμμου που φιλοξενεί ομπρέλες, ξαπλώστρες
ή τραπεζάκια είναι κυριολεκτικά χρυσός, δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που είτε αδιαφορούν
για τον νόμο είτε τον... προσαρμόζουν στα μέτρα τους. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι στη Μύκονο –
όπως και σε άλλους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς- υπάρχουν επιχειρηματίες πρόθυμοι να
«λαδώσουν» και κρατικοί υπάλληλοι πρόθυμοι να κάνουν τα «στραβά μάτια».

“

Απ’ αυτή εδώ την εφημερίδα έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να αναδειχτεί ακόμα περισσότερο
το τουριστικό προϊόν που παρέχει η Μύκονος, να αναδειχθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και να
δοθούν λύσεις για τους επαγγελματίες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε όταν βλέπουμε
κραυγαλέες παρανομίες, ενημερώνοντας πάντα τις Αρχές (Δήμος και Δικαιοσύνη), σε βάρος των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Όσο υπάρχουν
επιχειρηματίες
πρόθυμοι να
«λαδώσουν» και
κρατικοί υπάλληλοι
πρόθυμοι να κάνουν
τα «στραβά μάτια»,
τόσο οι παρανομίες
θα ευδοκιμούν

6 ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ...

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δισέλιδο ρεπορτάζ που
φιλοξενεί σήμερα η «My Mykonos» για την παραλία του
Πάνορμου, όπου –μεταξύ άλλων- έχουν συγκεντρωθεί
1.050 υπογραφές κατοίκων και επισκεπτών του νησιού
ζητώντας από το δήμο το αυτονόητο: να τηρηθεί ο νόμος
και συγκεκριμένα οι π’ αριθμ. 73/1994 και 32/1997
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Για όσους δεν το
γνωρίζουν ο Πάνορμος έχει χαρακτηριστεί παραλία φυσικού κάλλους και δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση και η
αλλοίωση της παραλίας από ιδιώτες.

“

Αυτό, βέβαια, στα χαρτιά καθώς στην πράξη οι ιδιώτες
επιχειρηματίες κάθε κόκκο της... χρυσοφόρας άμμου
που υπάρχει, με ομπρέλες και ξαπλώστρες που φτάνουν
μέχρι το κύμα. Η αλήθεια είναι πως η δημοτική Αρχή προσπαθεί να βάλει μία τάξη, ωστόσο, οι ελλείψεις προσωπικού σε κομβικές υπηρεσίες, οι γραφειοκρατικές εμπλοκές, οι προσωπικές έριδες έχουν ως αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να αποπνέουν οσμή σκανδάλου!

8 «BEAUTYWORLD»: ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Καλή σας ανάγνωση...
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: NK MEDIA GROUP ΕΠΕ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Νίκος Καραμανλής
nk@my-mykonos.gr
ΚΟΣΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αναστάσης Ε. Δαφνής
anastasiosd@hotmail.com
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Βασίλης Τζήμτσος,
Γιώργος Λαιμός, Γιάννης Παργινός
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sales@my-mykonos.gr
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18 ΝΥΧΤΟΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗ

οι ΤΣΟΥΧΤΡΕΣ

Νέα
διάρρηξη
σε βίλα Ιταλών
Απίστευτο κι όμως...
Μυκονιατάτικο. Διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν και «σηκώσουν» μετρητά, ρολόγια και κοσμήματα πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε βίλα
που ζουν τουλάχιστον 16 άτομα. Ναι
καλά διαβάσατε. Την περασμένη Παρασκευή έγινε μία ακόμη διάρρηξη
στο «νησί των ανέμων», με θύματα
μία ομάδα περίπου 10 Ιταλών (άνδρες και γυναίκες) που είχαν κλείσει
ένα εντυπωσιακό οίκημα για τις διακοπές του. Μαζί τους είχαν και υπηρετικό προσωπικό τουλάχιστον έξι
ατόμων. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν πολύτιμα αντικείμενα αξίας
187.000 ευρώ. Ανάμεσα στα κλοπιμαία βρίσκονται ένα ρολόι αξίας
45.000 ευρώ, ένα ρολόι αξίας
50.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας
περίπου 92.000 ευρώ. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών οι «επαγγελματίες» διαρρήκτες παραμένουν
άφαντοι.
Παπ.

Σαν να είναι... μαγαζί τους άντρες ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι με την οποία συνεργάζεται το κατάστημα Principote στην παραλία του Πάνορμου, καταγγέλλεται ότι χτύπησαν πλανόδιο πωλητή που έκανε
το... λάθος να πάει με την πραμάτεια του στην κατά τα άλλα δημόσια ελεύθερη πλαζ.
Ως γνωστόν, για να φτάσει κανείς στην ελεύθερη παραλία του Πάνορμου, πρέπει να περάσει από ένα
στενό μονοπάτι και στη συνέχεια ανάμεσα στις ξαπλώστρες
και τις ομπρέλες του καταστήματος. Ο υπερβάλλων ζήλος
των σεκιουριτάδων όμως φαίνεται πως ξεπερνά τα όρια. Στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου με θέμα την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του
Principote, η δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης Άννα
Καμή κατήγγειλε ότι «μπράβοι της επιχείρησης πλάκωσαν στο
ξύλο πλανόδιο πωλητή».
Από την πλευρά της η δικηγόρος του καταστήματος Ελένη Καρυγιάννη αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό «μπράβοι», επισημαίνοντας πως συνεργάζονται με ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Ωστόσο, δεν απάντησε επί της ουσίας της καταγγελίας περί του ξυλοδαρμού του μικροπωλητή... Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα: Ποιος κάνει ...κουμάντο στην παραλία του Πάνορμου; Το
κράτος ή οι άνδρες της εταιρείας φύλαξης του Principote;
Κράτος εν κράτει στη Μύκονο;
Ρητορικό το ερώτημα...

Μπράβοι χτύπησαν
πλανόδιο πωλητή
στην παραλία του
Πάνορμου!

Σωλήνες αφαλάτωσης,
αλλά στο off the record
Αίσθηση προκάλεσε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «My Mykonos» την περασμένη εβδομάδα για τα βρομόνερα που καταλήγουν στην κοσμική παραλία της Ψαρούς.
Για την υπόθεση ενημερώσαμε αρμοδίως το δήμαρχο Κωνσταντίνο Κουκά και το διοικητή του
Αστυνομικού Τμήματος του νησιού για δικές τους ενέργειες προκειμένου να διαπιστώσουν αν
πράγματι μολύνεται η θάλασσα. Παράλληλα, μιλήσαμε με υπεύθυνο μεγάλου ξενοδοχειακού
συγκροτήματος της περιοχής στο οποίο φαίνεται ότι ανήκουν οι σωλήνες από τις οποίες βγαίνουν τα λύματα.
Σε off the record συνομιλία που είχαμε, μας είπε πως οι σωλήνες αφορούν την αφαλάτωση
του ξενοδοχείου η οποία γίνεται εδώ και 12 χρόνια σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του δημοσιογραφικού μας καθήκοντος, του ζητήσαμε
επίσημη δήλωση ή κάποιο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την αφαλάτωση και όχι για λύματα, αλλά αρνήθηκε.
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Report

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ

για την επιβολή «μουσικής
σιγής» στις 3 τα ξημερώματα!

Θυμήθηκαν το νόμο Παπαθεμελή στο «νησί των ανέμων»!

Ε

ίκοσι πέντε περίπου χρόνια μετά, οι επιχειρηματίες της Μυκόνου αντιμετωπίζουν ένα
παρόμοιο πρόβλημα. Η αστυνομία υποχρεώνει τα κλαμπ του νησιού να κλείνουν τη
μουσική μετά τις 3 τα ξημερώματα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε έναν από τους πιο
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Ειδικότερα η αστυνομική διάταξη του 1996, που ισχύει μέχρι και σήμερα, ορίζει ότι τα μουσικά όργανα
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τη θερινή περίοδο μπορούν να λειτουργούν μέχρι
τις 3 τα ξημερώματα στα κέντρα κλειστού χώρου και μέχρι τις 2 τα ξημερώματα στα κέντρα ανοιχτού χώρου. Το οξύμωρο είναι, ότι η υπουργική απόφαση 101 του 2009 επιτρέπει τη λειτουργία μέχρι τις 5 τα
ξημερώματα. Αυτή η ανακολουθία των διατάξεων έχει δημιουργήσει σύγχυση στους επιχειρηματίες της
Μυκόνου, οι οποίοι απειλούνται με τσουχτερά πρόστιμα έως και σφράγιση του χώρου σε περίπτωση
που η αστυνομία καταγράψει τρεις φορές την παράβαση.
Ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς με επιστολή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη, αναπληρωτή Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, Τουρισμού Έλενας Κουντουρά
και προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, ζητά την παρά-
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ταση του ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως και
τις 5 τα ξημερώματα. «Παρουσιάζεται το οξύμωρο φαινόμενο στο νησί μας, το οποίο αποτελεί την κορωνίδα του ελληνικού τουρισμού και προορισμό διασκέδασης για εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον
κόσμο κατά τη θερινή περίοδο και με έσοδα που ενισχύουν την εθνική οικονομία στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα, οι επιχειρηματίες να εγκλωβίζονται στη δίνη του Νόμου και να
καθίστανται υπόλογοι διότι η χρήση της μουσικής στα καταστήματά τους πέραν της 3.00 πρωινής έχει
ως αποτέλεσμα την ποινική τους παράβαση» σημειώνει στην επιστολή του ο δήμαρχος Μυκόνου και
συνεχίζει: «Συγχρόνως, έρχονται αντιμέτωποι με τη διοικητική ποινή σφραγίσεως του καταστήματός
τους από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα όταν εντός έτους παραβιάσουν συνολικά τρεις (3) φορές το
ωράριο χρήσης της μουσικής με αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή τόσο των ίδιων των ιδιοκτητών των καταστημάτων όσο και των εργαζομένων και των προμηθευτών τους. Οσαύτως δημιουργείται
αρνητική εικόνα του πρώτου τουριστικού προορισμού της χώρας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πρώτους παγκοσμίως με την ύπαρξη σφραγισμένων καταστημάτων λόγω παραβίασης του ωραρίου μουσικής, όπως συνέβη στο παρελθόν».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου δέχθηκε σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Καταστηματαρχών πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και Κέντρων Διασκεδάσεως της Μυκόνου και
αφού συνεδρίασε, αποφάσισε να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την παράταση του ωραρίου χρήσης των
μουσικών οργάνων των Κ.Υ.Ε. έως την 5η πρωϊνή.

Πρόσωπο

«Το Beautyworld είναι
ένας πολυχώρος ομορφιάς

Δέσποινα Γαβαλά

που καλύπτει όλες τις ανάγκες μίας γυναίκας»

Σ

τη Μύκονο, οι υπηρεσίες ομορφιάς που προσφέρει εδώ και χρόνια μέσα
από τα καταστήματα Beautyworld έχουν γίνει αποδεκτές από πολλές γυναίκες και άντρες ανάμεσα στις οποίες και οι τηλεστάρ Kardashian, η γαζέλα Naomi Campbell και η γνωστή ηθοποιός Lindsay Lohan.
Υψηλή αισθητική, άψογο service, αυστηρό επίπεδο
επαγγελματισμού και άριστη ποιότητα των προϊόντων
του
 και υπηρεσιών που παρέχει, το BeautyWorld, θεωρείΑναστάσιου Ε.
ται το καλύτερο κέντρο περιποίησης για μια γυναίκα,
Δαφνή
στα Βόρεια προάστια αλλά και στη Μύκονο. Ο καλύτερος κόσμος, επώνυμοι από όλους τους χώρους αλλά
και ξένοι celebrites, έχουν επισκεφθεί το BeautyWorld και έχουν φύγει με τις καλύτερες
εντυπώσεις.
«Στο νησί πρωτοβρέθηκα με φίλες μου για να γιορτάσουμε την αποφοίτησή μας και αμέσως το αγάπησα. Έτσι, αντί να γυρίσω στον Πειραιά μετά το τέλος των διακοπών μας, αποφάσισα να μείνω και να βρω δουλειά στη Μύκονο, με σκοπό να καθίσω περισσότερο! Αρχικά βρήκα δουλειά στη ρεσεψιόν ενός πολύ γνωστού κομμωτηρίου και εγκαταστάθηκα
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μόνιμα. Ο εργοδότης μου τότε με παρότρυνε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πάω σε μια
σχολή για μανικιούρ – πεντικιούρ. Η ζήτηση στο νησί ήταν μεγάλη και δεν υπήρχαν οι ανάλογες υπηρεσίες…» είχε πει σε συνέντευξη της στο People η ειδικός της ομορφιάς πριν λίγο καιρό. Η φιλοσοφία των Beautyworld, από την πρώτη μέρα που άνοιξαν, ήταν και είναι
μία: η ομορφιά! Ένα τέτοιο περιβάλλον όμορφο και με γούστο ήθελε και έφτιαξε η Δέσποινα και η μακροχρόνια πορεία στο συγκεκριμένο τομέα δείχνει ότι τα κατάφερε.
Φέτος, στα καταστήματά της Δέσποινας Γαβαλα υπάρχουν και νέες συνεργασίες. Για
πρώτη φορά η ίδια συνεργάζεται με την εταιρεία Smile Works όπου παρέχει στους πελάτες λεύκανση δοντιών μέσα σε λίγα λεπτά μόνο. Επιπλέον, έχουν τις δημιουργίες
της σχεδιάστριας Όλγας Καραβερβέρη, με απίστευτα καφτάνια και τουαλέτες για ιδιαίτερες εμφανίσεις. Ακόμα μαγιό της σχεδιάστριας Helena Kyritsi και συλλεκτικά ρολόγια από τα καταστήματα Patseas.
Αυτό που διαφοροποιεί από τους άλλους πολυχώρους ομορφιάς, είναι ότι ο χώρος αυτός καλύπτει όλες τις ανάγκες των γυναικών, καθώς υπάρχουν όλες οι ειδικότητες από
το πιο απλό, μέχρι το πιο σύνθετο. Υπάρχει ένα ωράριο το οποίο είναι συνεχόμενο και
καθημερινό και η ομάδα του Beautyworld είναι άρτια καταρτισμένη ως επαγγελματίες
και κάνουν κάθε επίσκεψή σας στο χώρο τους μια υπέροχη εμπειρία. Όλα τα καταστήματα Beautyworld είναι ανοιχτά από τις 10.00 το πρωί έως τις 10.00 το βράδυ, από τη
Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, ενώ στη Μύκονο τα καταστήματα είναι ανοιχτά τις ίδιες ώρες
και Κυριακή.

Report
Χριστίνα Κολέτσα

Αναστάτωσε με το κορμί της…
Στην Μύκονο εμφανίζεται η τραγουδίστρια Χριστίνα Κολέτσα και όπως είναι λογικό γίνεται χαμός. Η
κάμερα μας την «τσάκωσε» στην βίλα όπου διαμένει να χαλαρώνει και να απολαμβάνει την πισίνα και
τον ήλιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αντρικός πληθυσμός έπαθε παραλήρημα από την εμφάνιση της
τραγουδίστριας, η οποία δίνει τον καλύτερο της εαυτό επί σκηνής καθημερινά.

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

Από τον Άγιο Δομίνικο στη... Μύκονο
οι παίκτες του Survivor!
Ο 30χρονος γυμναστής και εκπαιδευτής καταδύσεων, αφού… τα είδε όλα και ζεστάθηκε για τα καλά
από τον ήλιο και τα… καυτά γυναικεία κορμιά είπε να ρίξει μια βουτιά, μακριά όμως από τον πολύ κόσμο για να μην γίνει αντιληπτός και επικρατήσει πανικός για μια selfie μαζί του! Το «My Mykonos»
εκτός από την παραλία τον αποθανάτισε και στα Ματαγιάννια μαζί με εκλεκτή αιθέρια ύπαρξη στο
πλευρό του.

Mykonos island
Phone: (+30) 22890 28360
Mobile: (+30) 6932750800
Email:
europcarmykonos@gmail.com
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Ένα παραθαλάσσιο μαγαζί για τις ιδιαίτερες στιγμές σας!
Λαμπερό, κοσμοπολίτικο με μια μοναδική ατμόσφαιρα, όπου η απλότητα
συναντά την πολυτέλεια. Η υπέροχη διάταξη των τραπεζιών και ο απαλός
ρομαντικός φωτισμός με κεριά εξασφαλίζουν ότι η νύχτα σας θα είναι αξέχαστη. Το «Sea Satin Market», είναι ένα θρυλικό όνομα στον τομέα της ελληνικής κουζίνας και διασκέδασης. Βρίσκεται
στην πιο όμορφη περιοχή της Μυκόνου, ακριβώς κάτω από τους
ανεμόμυλους, κατά μήκος της παραλίας της Μικρής Βενετίας. Η θέα
πάνω από τη θάλασσα, κόβει την
ανάσα ενώ ο ήλιος δύει. Το μαγαζί
έχει τις γνώσεις και τον τρόπο να δημιουργήσει ένα σκηνικό φαντασίας
για προσωπικές ειδικές εκδηλώσεις
όπως δεξιώσεις, επετείους, γάμους,
πάρτι γενεθλίων. Διαθέτει μια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων με ένα
ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, που δίνουν
ψυχή και μαγεία στο τοπίο, όπου οι
επισκέπτες αποτελούν την πρώτη
τους προτεραιότητα.
Αναστάσης Δαφνής

Παρουσίαση

Stelios Michailidis

Όλοι στο «νησί των ανέμων» επιλέγουν τα αυθεντικά
«Panama Hat» που βρίσκονται στη Χώρα

Τα καλύτερα Panama Hat στη Μύκονο!

Τ

ο 1906 κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψής του στον
Παναμά, προκειμένου να επιθεωρήσει τον τόπο κατασκευής
του καναλιού του Παναμά, ο πρόεδρος Ρόζσεβλτ προφύλαξε το κεφάλι του με καπέλο με άχυρο που οι εργαζόμενοι φορούσαν εκεί. Έτσι, γεννήθηκε και η ιδέα
δημιουργίας χειροποίητων καπέλων
του
 που είναι μοναδικά. Ένα καπέλο του
Αναστάσιου Ε.
Παναμά είναι ένα παραδοσιακό καπέλο
Δαφνή
άχυρου από εκουαδόρ. Παραδοσιακά,
τα καπέλα κατασκευάστηκαν από τα
πλεκτά φύλλα του φυτού παλμάτα Carludovica, γνωστά τοπικά ως παλάμη
toquilla ή palm jipijapa, αν και πρόκειται για ένα φοίνικα και όχι για μια πραγματική παλάμη.
Τα καπέλα του Παναμά είναι ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και αναπνεύσιμα και
συχνά φοριούνται ως αξεσουάρ για κοστούμια με καλοκαιρινό βάρος, όπως
αυτά που κατασκευάζονται από λινά ή μετάξι. Αρχίζοντας γύρω από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι παναμάς άρχισαν να συνδέονται με τις παραθαλάσσιες και τροπικές τοποθεσίες.
Το καπέλο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αποτελεί το νούμερα ένα αξεσουάρ για όλους και όλες.
Ο Στέλιος Μιχαηλίδης με μία εξαιρετική μαεστρία κατασκευάζει και… προμηθεύει όλο το νησί των ανέμων με τα εξαιρετικά αυτά καπέλα. Στο μαγαζί
του στην χώρα θα βρεις σχέδια που καλύπτουν όλα τα γούστα. Χρώματα,
ζωγραφιές αλλά και απλά μονόχρωμα είναι μερικές από τις επιλογές που θα
βρεις.
Τα panama hat τα επιλέγουν αρκετοί καλλιτέχνες. Ο Humphrey Bogard το
φορούσε και ήταν προσδιορισμένος με αυτήν την εικόνα. Ελεύθεροι πνευματικοί, μποέμ καλλιτέχνες, Orson Welles, Churchil, John Kennedy είναι
μερικά από τα ονόματα...
Και στην Μύκονο πολλοί celebs επιλέγουν το Amazonas Hat για να είναι
μοδάτοι αλλά και ασφαλείς από την ήλιο.
Για την ιστορία, η μέθοδος παραγωγής του καπέλου του Παναμά παραμένει
σχεδόν η ίδια, αμετάβλητη για σχεδόν 500 χρόνια. Ακόμα φτιαγμένο από
φύλλα φοίνικας Tequila, χειροποίητο και πάντα ακολουθώντας ακριβώς
την ίδια παραδοσιακή διαδικασία λεύκανσης.
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Η φαντασμαγορική συναυλία

Άναψε… φωτιά η εκρηκτική τραγουδίστρια στο μεγάλο πάρτι με την Βίκυ Λέανδρος

Η

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή



anastasiosd@hotmail.com

Άννα Βίσση είναι ερωτευμένη με τη Μύκονο και με τον κόσμο του νησιού για πολλές δεκαετίες, αποτελεί μέρος της προσωπικής της ζωής και τόπος διακοπών και
κατοικίας πολλών φίλων και θαυμαστών της.

Πλήθος διασήμων και μη βρέθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του μαγαζιού για να απολαύσουν την καταξιωμένη τραγουδίστρια on stage και να αποθεώσουν την γεμάτη επιτυχίες καριέρα της.
Με φόντο την Αυγουστιάτικη πανσέληνο, έβαλε «φωτιά» με ένα σούπερ πάρτι που ανέβασε την θερμοκρασία ακόμα περισσότερο από την μοναδική σε ένταση εμφάνισή της και μοίραζε χαρά στους αμέτρητους φίλους της και φαν της. Στο νησί της Μυκόνου και στο Jackie O'Beach πραγματοποιήθηκε το
μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού με τον τίτλο «She is coming…», τιμώντας την Άννα Βίσση. Για μία
και μοναδική βραδιά το Jackie O'Beach μας κάλεσε και γιορτάσαμε με μια από τις σπουδαιότερες φωνές της Ελληνικής μουσικής, η οποία για 40 χρόνια και συνεχίζει να προσφέρει στα εκατομμύρια των
θαυμαστών της την αγάπη της και το πάθος για τη μουσική με αμείωτη ένταση μέσα από τα τραγούδια
της.
Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της απόλυτης Ελληνίδας σταρ παρουσιάστηκαν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο που δεν είχαμε ξαναδεί και ξανακούσει ποτέ! Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ καθώς το...
κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσε και η Βίκυ Λέανδρος που ήταν στην πρώτη σειρά και ανέβηκε στην
σκηνή και μαζί με την απόλυτη θεά τραγούδησαν το «Μυστικό…». Το κοινό ενθουσιάστηκε με την
«συνεργασία» έστω και για λίγο της Λέανδρος με την Βίσση με την Άννα Βίσση να κάνει πρόταση συνεργασίας για την νέα σεζόν στην πρώτη.
«Είναι μεγάλη μου τιμή που η Βίκυ Λέανδρος είναι εδώ… Με την Βίκυ έχουμε περίπου τα ίδια χρόνια
που τραγουδάμε και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ…»
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και η κόρη της τραγουδίστριας, Σοφία Καρβέλα που βρίσκονταν
στο πλευρό της μαμά της. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην κόρη της αλλά και στον επί χρόνια «έρωτα» της όπως τον χαρακτήρισε, Νίκο Καρβέλα.
Το μαγαζί από νωρίς μάζεψε κόσμο. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα η μια και μοναδική Άννα Βίσση ανέβηκε στην σκηνή και με το «Ξανά μανά…» ξεσήκωσε τους πάντες. Έλληνες, ξένοι χόρευαν στο ρυθμό
που η απόλυτη ελληνίδα θέα τους έδινε. Η κάμερα μας κατέγραψε τα πάντα και σας τα παρουσιάζει.
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της Άννας Βίσση στη Μύκονο!
H «My Mykonos» βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή του σόου της απόλυτης σταρ

Ο τιμοκατάλογος της βραδιάς…
Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο νησί των ανέμων για την μεγάλη συναυλία, τρία χρόνια μετά από την τελευταία της εμφάνιση. Η "χρυσή" επιστροφή της, έχει ανεβάσει τον τιμοκατάλογο στα ύψη. Είναι σαφώς
μικρότερος από εκείνος του 2014 με την νικήτρια της Εurovision, Κοντσίτα -500 ευρώ ανά άτομο- και
πολύ πιο μικρός από εκείνη του Αντώνη Ρέμου με τον Έρος Ραμαζότι που τα ποσά ήταν εξωφρενικά.
Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν υψηλές και αντιστρόφως ανάλογη της εποχής. Το μπουκάλι ξεκινούσε
από τα 400€ και κατέληγε όσο ήθελες εσύ.
Η Άννα Βίσση μετά από μια επιτυχημένη πορεία στο χειμερινό «Hotel Ερμού» συνεχίζει να τραγουδάει
για όλους μας στο παραλιακό «Hotel Ερμού» κάθε Παρασκευή και Σάββατο ανεβάζοντας και πάλι το
κέφι στα ύψη.

Report

βουλιάζει…

Το «νησί των ανέμων»
για ακόμα ένα σαββατοκύριακο!

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Η Μύκονος αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλούς επωνύμους. Έτσι, για ακόμα
μια εβδομάδα ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τα πάντα και σας τα παρουσιάζει
Πέτρος Κωστόπουλος

Ξεκούραση στο «νησί των ανέμων»
με την κόρη του Αμαλία!
Με τη μεγάλη του κόρη Αμαλία
περνά λίγες ημέρες διακοπών
στη Μύκονο, ο Πέτρος Κωστόπουλος. Με τα δύο μικρότερα
παιδιά του να περνούν ημέρες
χαλάρωσης με τη μητέρα του
Τζένη Μπαλατσινού, ο παρουσιαστής με την Αμαλία, αξιοποιούν ποιοτικά το χρόνο που
έχουν στη διάθεσή τους, για λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς. Ο κόρη
του Πέτρου Κωστόπουλου, επέστρεψε από την Αμερική όπου
σπουδάζει και πλέον χαλαρώνει
στο νησί των Ανέμων και ξεκουράζεται. Παράλληλα με τον πατέρα της συζητούν για πολλά θέματα, περνούν μαζί χρόνο στην παραλία και κάνουν βόλτα στα σοκάκια. Και όπως δείχνει και φωτογραφία που ανέβασαν στο διαδίκτυο, απολαμβάνουν και χαίρονται τις κοινές τους διακοπές.

Αθηνά Οικονομάκου

Ποζάρει ασταμάτητα χωρίς ρετούς
Η ηθοποιός που συνηθίζει να «βομβαρδίζει» το Instagram με φωτογραφίες της με μαγιό, απόλαυσε τις
βουτιές της στα νερά της Μυκόνου. Σε παραλία της Μυκόνου «τσάκωσε» ο φωτογραφικός φακός του
«My Mykonos.gr» την Αθηνά Οικονομάκου. Οι φωτογραφίες, όπως θα δείτε δεν έχουν υποστεί καμία
επεξεργασία. Άλλωστε, το αψεγάδιαστο κορμί της ηθοποιού δεν χρειάζεται ρετούς.

Λευτέρης Πετρούνιας

Οι διακοπές του Ολυμπιονίκη μετά τον χωρισμό
Τις πρώτες του διακοπές σόλο
κάνει ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά τον πρόσφατο χωρισμό του
από την Βασιλική Μιλλούση. Το
ζευγάρι ακολουθεί πλέον χωριστούς δρόμους μετά από χρόνια
κοινής πορείας και ο ολυμπιονίκης έχει επιλέξει να διατηρήσει
χαμηλούς τόνους. Έτσι επέλεξε
να βρεθεί μόνος του για διακοπές
στο «νησί των ανέμων», όπου
απολαμβάνει χαλαρά τον ήλιο και
τη θάλασσα. Εκεί, στην παραλία
του Πλατύ Γιαλού, τον εντόπισε
και ο φωτογραφικός μας φακός,
να περπατά στην παραλία, ενώ
συνομιλεί με μια φίλη του.
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Nina Garcia

Ξέγνοιαστες στιγμές με τα δυο παιδιά της!
Τη Μύκονο επέλεξε για τις διακοπές της αυτό το καλοκαίρι και η Nina Garcia, η διευθύντρια του
αμερικάνικου Marie Claire και κριτής στο Project Runway με παρουσιάστρια την Heidi Klum. Η
Nina απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί με τα παιδιά της και δημοσίευσε και κάποια
στιγμιότυπα στο instagram της τονίζοντας ότι έχει μαγευτεί από την ομορφιά των ελληνικών νησιών!

Damask Hellas
Αθήνα
Damask
Μύκονος

Λεωφόρος Κηφισίας 236 & Λυκούργου 1 (1ος όροφος),
Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι, Tηλ. κέντρο +30 2311 821736
Κλουβάς, τηλ. 22893 – 00806

Report
Νυχτοπερπατήματα στη Μύκονο
με την Έλλη Κοκκίνου
και την Έλενα Γαλύφα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Στη Μύκονο βρίσκεται το τελευταίο
διάστημα η Έλλη Κοκκίνου, αφού το
νησί φιλοξενεί live εμφανίσεις σε γνωστό μαγαζί της χώρας. Η τραγουδίστρια περνά όμορφες στιγμές με αγαπημένες φίλες και φίλους, μεταξύ αυτών και η γνωστή fashion blogger
Έλενα Γαλύφα που ετοιμάζει μάλλoν
βαλίτσες για Nomads και διάφοροι
άλλοι φίλοι. Η «My Mykonos» ήταν
στην παρέα τους και σας εξασφάλισε
αποκλειστικές φωτογραφίες.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη

Βόλτα με σκάφος στο «νησί των ανέμων»!
Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη βρέθηκαν στη Μύκονο πριν λίγες μέρες. Το ζευγάρι εθεάθη στην παραλία της Ψαρούς και συγκεκριμένα στο Nammos από όπου αναχώρησε με σκάφος για
το γύρο του νησιού. Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος
το καλοκαίρι που ανκορμαν του Alpha βρίσκεται
στο νησί των ανέμων.
Όταν οι επαγγελματικές
υποχρεώσεις το επιτρέπουν και ο δημοσιογράφος με την Ιωάννα επισκέπτονται τον αγαπημένο του
προορισμό που δεν είναι
άλλο από το νησί μας.

To «Despacito» σπάει κάθε ρεκόρ

Πάνω από 3εκατ. προβολές μέσα σε 200 μέρες!
Το βίντεο κλιπ του Luis Fonsi με την συμμετοχή του Daddy Yankee έχει σπάσει το ρεκόρ του βίντεο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών στο YouTube, ένα ρεκόρ που πριν κατείχε ο Wiz Khalifa με το τραγούδι
«SeeYouAgain» με την συμμετοχή του Charlie Puth αφού το τελευταίο ξεπέρασε το «Gangnam Style» του Psy
που κατείχε το ρεκόρ για 5 συνεχόμενα χρόνια.
Στις 4 Αυγούστου, το επίσημο βίντεο κλιπ του «Despacito» σημείωσε 3.000.730.629 προβολές και ξεπέρασε
το «SeeYouAgain», για να γίνει το βίντεο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών.
Χρειάστηκαν 204 μέρες ώστε το επίσημο βίντεο κλιπ του «Despacito» να γίνει το βίντεο με τις περισσότερες
προβολές στην ιστορία του YouTube!

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ
LYKOUREZOS LAW OFFICES

Έτος Ιδρύσεως 1910
Established 1910

Το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες και χειρίζεται υποθέσεις στους τομείς: Ποινικό Δίκαιο, Κτηματομεσιτικά,
Επενδύσεις, Αστικό, Εμπορικό και Οικογενειακό Δίκαιο, σε Έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19, 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: +30 210 3607 913-4, +30 210 3603 943-4, + 30 210 3638 031, FAX: +30 210 3607 983
Email: alyk@lykourezos.gr, Site: www.lykourezoslawoffices.gr

Οur firm enjoys a thriving practice in Criminal Law, Real Estate, Construction Law, Corporate Finance,
Civil and Commercial Law, Family Law etc. offering top quality legal services to Greek and foreign clients.
19 DIMOKRITOU ST., GR 106 73 ATHENS
TEL: +30 210 3607 913-4, +30 210 3603 943-4, + 30 210 3638 031, FAX: +30 210 3607 983
Email: alyk@lykourezos.gr, Site: www.lykourezoslawoffices.gr
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Prive party για τα 50ά γενέθλια
του Rick De La Croix στη Μύκονο
Η «My Mykonos» τρύπωσε στο prive πάρτι

Γιάννης Γκόφας – Rick De La Croix – Ricardo Guadalupe
Με ένα μαγικό prive party και εκλεκτούς καλεσμένους από το διεθνές jet set γιόρτασε τα
50α του γενέθλια ο Rick De La Croix. Στο Hippie Fish, στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στη
Μύκονο δέχθηκε τις θερμές ευχές των διάσημων φίλων του, ανάμεσά τους ο Ricardo Guadalupe, CEO της HUBLOT, οι σχεδιαστές Dean & Dan Caten DSquared2, ο διάσημος επιχειρηματίας Joe Fournier, ο Martin Fuentes οδηγός Ferrari, ο Γιώργος Ντάβλας, ο Γιάννης
και η Χαρά Γκόφα. Οι τραγουδιστές Boy George και Nicky Jam, ανέλαβαν τη διασκέδαση
των καλεσμένων και το κέφι διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Nicky Jam

Boy George

H Ομορφιά στο Κόκκινο!

Στέλιος Μπέτσικας – Γιώργος Ντάβλας

Επαρχιακή
Οδός Χώρας-Άνω Μεράς
Αργύραινα, Μύκονος
Τ.Κ. 84600
Τηλ: 2289028999
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Rouge Parfumeries Mykonos
rouge_parfumeries_mykonos

Πρόσωπο

Σπύρος Ρέβης
Λάτρης των ακριβών απολαύσεων, έχει
δοκιμάσει ορισμένες από τις καλύτερες
σαμπάνιες του κόσμου

Τι άλλο εκτός από Ferrari
θα μπορούσε να οδηγεί
ο εκκεντρικός μάνατζερ;

“

Εγώ ανακάλυψα τον
Τάκη Ζαχαρατό που
έκανε μιμήσεις και
τον βοήθησα
να γίνει γνωστός…

“

Η πριγκίπισσα Σάρον του Κουβέιτ, η κόρη του Σίλβιο
Μπερλουσκόνι, Ιζαμπέλ, ο Σπύρος Ρέβης και η Βερόνικα
(διοργανώτρια των πάρτι για το Φεστιβάλ Καννών)

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή



anastasiosd@hotmail.com

Ο εθνικός μάνατζερ
Με την απόλυτη Ελληνίδα σταρ,
Άννα Βίσση

αποκαλύπτει

στη «My Mykonos» άγνωστες πτυχές του εαυτού του…
20  My Mykonos



12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Πρόσωπο

“
“

«Μετά το Πολυτεχνείο βρέθηκα στο πλευρό του
Αλέξανδρου Ιόλα, εκεί έμαθα και την τέχνη να
συντηρώ μεγάλα και σπουδαία έργα τέχνης…»

Π

ού πετύχαμε τον Σπύρο Ρέβη στη Μύκονο; Σε ποιους έχει οργανώσει διάφορα
πάρτι; Τι έγινε πριν χρόνια στην Κύπρο με τον Σάκη Ρουβά; Μερικά από τα ερωτήματα που απαντάει ο εκκεντρικός μάνατζερ στην εφημερίδα μας.
Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα τις ελληνικής σόουμπιζ είναι και αυτό του Σπύρου Ρέβη. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, μεγαλωμένος στην Εκάλη, σπουδαγμένος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αλλά και για
πολλά χρόνια στο πλευρό του γκαλερίστα Αλέξανδρου Ιόλα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να μην είναι
ο άνθρωπος που όλοι οι ξένοι επώνυμοι και όχι τον επιλέγουν. Έχει συνεργαστεί με όλους και όταν λέμε με
όλους εννοούμε τους πάντες. Όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Έχω συνεργαστεί με όλους, να είναι στα δάκτυλα του ενός χεριού εκείνοι που δεν έχω συνεργαστεί…»
Όλα ξεκίνησαν όταν μετά από τις σπουδές του βρέθηκε δίπλα στον γνωστό γκαλερίστα Αλέξανδρο Ιόλα. «Μετά το Πολυτεχνείο βρέθηκα στο πλευρό του Αλέξανδρου Ιόλα, εκεί έμαθα και την τέχνη να συντηρώ μεγάλα
και σπουδαία έργα τέχνης…»
Έχει μπει στα μεγαλύτερα σαλόνια, έχει μιλήσει με βασιλιάδες, πρίγκιπες, πολιτικούς αλλά και ανθρώπους τις
σοόυμπιζ. Πριν λίγες μέρες η Άννα Βίσση έδωσε μια μεγάλη συναυλία στον νησί των ανέμων εκεί ήταν και ο
Σπύρος Ρέβης.

Ο Σπύρος Ρέβης κρατάει τη
συλλεκτική τσάντα HERMES, αξίας
53,000 € που αγόρασε

Ποζάροντας με νάζι αγκαλιά
με τη Λίντσεϊ Λόχαν

Πόσα χρόνια είστε στη Μύκονο;
Περίπου 30 χρόνια έρχομαι στο νησί. Πλέον έρχομαι αρκετά χρόνια συνεχόμενα, παλιότερα μοίραζα τον χρόνο μου και την ζωή μου ανάμεσα σε Ρόδο όπου έχω εξοχικό, Μύκονο, Αθήνα αλλά και Λονδίνο.
Πώς βρεθήκατε να έχετε συνεργαστεί με όλους αυτούς που άλλοι θα ζήλευαν;
Εγώ από παλιά έκανα pr σε μεγάλα μαγαζιά της Αθήνας και πλέον κάνω στη Μύκονο. Ξεκίνησα την καριέρα
μου σε αυτό τον κλάδο από το Κολωνάκι και το Καλούα όπου έκανα τα μεγαλύτερα πάρτι που μπορείς να φανταστείς. Μελίνα Μερκούρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι μερικά από τα πρώτα ονόματα τις εποχής που με εμπιστεύτηκαν. Τα πάρτι μου άφησαν εποχή. Ακόμα όλοι μιλάνε για τα πάρτι του Ρέβη.
Τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας που δεν ξέρει ο κόσμος για εσάς;
Ο κόσμος τα ξέρει σχεδόν όλα για μένα. Αυτό που ίσως δεν ξέρει και μπορεί να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά που έχω καταφέρει είναι ότι εγώ είχα πάντα στο σπίτι μου την αφρόκρεμα. Η θεία μου είναι η Μαρία Κάλλας
από την πλευρά της μητέρας μου και με έχει βαφτίσει ο Γιάννης Λάτσης αυτό θεωρώ πως εξηγεί πολλά.
Στη Μύκονο με τι περνάει ο χρόνος σας;
Εκτός από όλα αυτά που κάνω. Με τον μεγάλο μου αδερφό μου έχουμε ένα site που προσφέρουμε υψηλών
προδιαγραφών φιλοξενία σε ελίτ πρόσωπα. Πάρτι, διασκέδαση, ταξίδια, διαμονή, μετακίνηση αλλά και προτάσεις για μια ευχάριστη περιπέτεια στη Μύκονο μπορεί να το καλύψει το VIP γραφείο μας. Επιπλέον «παρτάρω»
καθημερινά μέχρι τις 7 το πρωί.

Με την απαστράπτουσα Τάμτα

Με τη «χρυσή» κληρονόμο
Πάρις Χίλτον

Από όλα αυτά τα χρόνια έχετε κάτι να θυμάστε; Κάτι που σας έχει μείνει χαρακτηριστικά;
Θυμάμαι πριν χρόνια όταν εγώ και ο Ηλίας Ψινάκης είχαμε τον Σάκη Ρούβα του είχαμε κανονίσει 6 εμφανίσεις
στην Κύπρο. Εγώ σκέφτηκα να κάνουμε κάτι που να αφήσει εποχή και έτσι έγινε. Εμφανιστήκαμε στην Κύπρο
με learjet τότε όλα τα μέσα έγραφαν και ξανά έγραφαν για την εμφάνιση του Σάκη. Αυτό πραγματικά νομίζω θα
μείνει στην ιστορία.
Για την ιστορία ο εθνικός μάνατζερ έχει στην συλλογή του πίνακες αξίες από τον Αλέξανδρο Ιολά αλλά και
τσάντες και κοσμήματα που άλλοι θα ζήλευαν.

Ο εκκεντρικός μάνατζερ σε πάρτι
συντροφιά με τους Dsquared

Με τον Σάκη Τανιμανίδη

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  My Mykonos



21

Ρεπορτάζ
Κάτω από τη μύτη των αρχών, λίγα μέτρα από την κοσμοπολίτικη παραλία στον Πάνορμο

Με λύματα καταστρέφουν
Ο
Κ
Ι
Τ
τον
υγροβιότοπο
Σ
Ι
Ε
Λ
Κ
ΑΠΟ
Αυτοψία στον χώρο της ρύπανσης πραγματοποίησαν χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος και ακόμα ένας δημοτικός σύμβουλος, ενώ αργά το μεσημέρι
στο σημείο του υγροβιότοπου πήγε για έλεγχο και κλιμάκιο των συναρμοδίων υπουργείων
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Το κλιμάκιο έλαβε δείγμα από τα λύματα για
να διαπιστώσει περί τίνος πρόκειται, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν έρευνες για
τον εντοπισμό του υπαίτιου που προκάλεσε τη ρύπανση. Εξάλλου, πολίτες ενημέρωσαν
και την Εισαγγελία Σύρου προκειμένου να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

!

Αδιάψευστος μάρτυρας οι εικόνες που παρουσιάζει η «My Mykonos»
και οι καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής

Τ

εράστια καταστροφή στο οικοσύστημα προκλήθηκε στη
Μύκονο με πελώρια ρύπανση στον ένα από τους συνολικά δύο υγροβιότοπους του νησιού κάτω
από τη μύτη των συναρμοδίων αρχών, σε
απόσταση αναπνοής από την κοσμοπολίτικη παραλία στον Πάνορμο.
Ο υγροβιότοπος είναι προστατευόμενη περιοχή, με πουλιά, ψάρια και χέλια. Κάτοικοι
της περιοχής τον επισκέφθηκαν την περασμένη Δευτέρα λόγω της έντονης δυσοσμίας. Εκεί έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν μια
σωλήνα να βγάζει λύματα μέσα στον υγροβιότοπο. Η μαύρη σωλήνα διαμέτρου 20
εκατοστών, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι
φυσικά παράνομη και περνάει μέσα από τα
χωράφια. Στόχος να γλιτώσουν από το βιολογικό καθαρισμό ή τη μεταφορά με ειδικά
οχήματα. Οι κάτοικοι προσκόμισαν στη «My Mykonos» βίντεο που δείχνει από τη μία πλευρά πράσινα τα νερά του υγροβιότοπου και από την άλλη έντονο καφέ χρώμα λόγω των λυμάτων.
Όλα αυτά σε απόσταση λίγων μέτρων από πηγάδια της περιοχής, αλλά και την παραλία του Πάνορμου. Αποτέλεσμα: ελλοχεύει ο κίνδυνος μόλυνσης των πηγαδιών και του υδροφόρου ορίζοντα της
περιοχής, ενώ το χειμώνα μπορεί να καταλήξουν στη θάλασσα. Μάταια οι κάτοικοι της περιοχής
αναζήτησαν κάποιον υπεύθυνο για να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων
της ρύπανσης.

«Έχει γεμίσει το λαγκάδι
λύματα»
Ο κάτοικος της περιοχής Αλέκος Θεοχάρης
μας καταγγέλλει συγκεκριμένο κατάστημα,
το όνομα του οποίου δεν αναφέρουμε, αλλά μπορούμε να καταθέσουμε επίσημα
εφόσον διαταχθεί εισαγγελική έρευνα. Ο
ίδιος καταγγέλλει επώνυμα τα εξής: «Έχει
γεμίσει το λαγκάδι λύματα. Είναι ο υγροβιότοπος. Έρχονται πουλιά, ψάρια, όλα θα ψοφήσουν. Έχει μολυνθεί. Είναι λύματα και
βρωμάει. Ο γείτονας είναι… (σ.σ. αναφέρει
το όνομα συγκεκριμένου καταστήματος).
Πρέπει να έρθουν οι Αρχές. Κάναμε δύο τηλεφωνήματα χθες στο δήμο, δεν το σήκωσε κανένας…».
Άλλη κάτοικος του νησιού μας καταγγέλλει
πως δεν είναι η πρώτη φορά που ρυπαίνεται ο
Πάνορμος.
Μας λέει τα εξής: “Πέρυσι ρίχνανε τα λύματα
στο δρόμο. Είχα ειδοποιήσει το Λιμεναρχείο,
έγινε χαμός. Εκ των υστέρων ερχόταν το βυτίο κάθε δύο μέρες και άδειαζε. Φέτος μια φορά, προχθές, το είδα που άδειασε τα βοθρονερά τους. Υποτίθεται έχουν βιολογικό που δεν λειτουργεί. Μια
μέρα πριν έρθει το βυτίο, είδα τα νερά και τρέχανε στο δρόμο».
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουμε στην κατοχή μας είναι αδιάψευστος μάρτυρας.
Το λόγο πρέπει να έχουν οι τοπικές αρχές (Αστυνομία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας,
Δήμος Μυκόνου) και φυσικά η Εισαγγελέας ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όσοι προκάλεσαν την τεράστια οικολογική καταστροφή στον υγροβιότοπο του νησιού.
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Ξέφρενο «πάρτι» παρανομίας
Ο
Κ
Ι
Τ
Σ
Ι
Ε
Λ
Κ
Ο
ΑΠ

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Μυκόνου που λένε ότι ο Πάνορμος
είναι παραλία φυσικού κάλους, ότι είναι
σε υγροβιότοπο, και δεν... στρώνεται
με ομπρέλες και ξαπλώστρες, δεν τηρούνται

Μ

όνο το ηλιοβασίλεμα δεν έχει αλλοιωθεί τα τελευταία χρόνια στο
κοσμοπολίτικο και γραφικό νησί της Μυκόνου, το οποίο έχει παραδοθεί στα χέρια επιχειρηματικών συμφερόντων που καταπατούν νόμους και πληρώνουν αδρά κρατικές υπηρεσίες αλλά και
κρατικούς λειτουργούς για να κάνουν τα «στραβά μάτια».
Τα τελευταία χρόνια ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ξενοδοχεία και beach bar που καταλήγουν πάνω στο κύμα, αδιαφορώντας αν καταπατούν ελεύθερες παραλίες που ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο στους επιχειρηματίες και τους χλιδάτους πελάτες που πληρώνουν πανάκριβα
μια ξαπλώστρα ή μια ομπρέλα για να απολαύσουν τη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Σίγουρα πρόκειται για ιδιωτική συναλλαγή ανάμεσα σε επιχειρηματίες και πελάτες και δεν μπορούμε να
παρέμβουμε σε αυτή στην ελεύθερη αγορά.
Όμως τι γίνεται όταν επιχειρηματίες επεκτείνονται ακόμα και μέσα σε αρχαιολογικό χώρο με την
ανοχή ή ένοχη σιωπή Αρχών και κρατικών λειτουργών; Τότε το λόγο θα πρέπει να έχει ο εισαγγελέας, για να διαπιστώσει ποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα «στραβά
μάτια» για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματίες που καταπατούν δημόσιες εκτάσεις.
Μάλιστα κάποιοι επιχειρηματίες φτάνουν στο σημείο να ξεπερνούν ακόμα και αποφάσεις σφράγισης των καταστημάτων τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τα... παράθυρα του νόμου με πολύμηνες
και πολυετείς δικαστικές διαδικασίες ώστε να μπλοκάρουν πρόστιμα και ανακλήσεις αδειών, με
αποτέλεσμα να λειτουργούν αν και παραβαίνουν τους νόμους, με βάση πάντα τα όσα έχουν βεβαιώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Η «My Mykonos» έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ στο νησί προκειμένου να αναδειχθούν τέτοιες περιπτώσεις αυθαιρεσιών ή/και παρανομιών στις γραφικές παραλίες του νησιού που άτυπα έχουν ιδιωτικοποιηθεί και παραδοθεί αντί πινακίου φακής σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Υπογραφές κατοίκων
Παρά τη λιτή απόφαση ότι δεν
επιτρέπεται η εκμετάλλευση
και η αλλοίωση της παραλίας,
η φυσιογνωμία του χώρου
έχει αλλάξει

Αφετηρία της δημοσιογραφικής έρευνας είναι η παραλία του Πάνορμου, όπου έχουν συγκεντρωθεί 1.050 υπογραφές κατοίκων και επισκεπτών του νησιού ζητώντας από το δήμο το αυτονόητο:
να τηρηθεί ο νόμος. Δύο φορές το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου με τις υπ’ αριθμ. 73/1994 και
32/1997 αποφάσεις του έχει χαρακτηρίσει τον Πάνορμο παραλία φυσικού κάλλους και δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση και η αλλοίωση της παραλίας από ιδιώτες. Όμως στην πράξη οι αποφάσεις αυτές έχουν καταστρατηγηθεί, καθώς η παραλία έχει παραδοθεί στα χέρια ιδιωτών που την εκμεταλλεύονται με ομπρέλες και ξαπλώστρες που φτάνουν μέχρι το κύμα.
Πρόκειται για εξόφθαλμη παραβίαση του αιγιαλού της ελεύθερης παραλίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση στους λουόμενους. Για να μπορέσει ένας λουόμενος να πάει στην παραλία του Πανόρμου, πρέπει να περάσει από ένα μικρό μονοπάτι που συνορεύει με το πάρκινγκ του
πελώριου beach bar. Όταν περάσουν το μονοπάτι, θα πρέπει να περάσουν και ένα μη φυσικό εμπόδιο, τις ξαπλώστρες που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει δρόμος
που να οδηγεί στην κατά τα άλλα ελεύθερη παραλία.
Μία λουόμενη που πηγαίνει στην παραλία στον Πάνορμο εδώ και χρόνια μας εξηγεί:
«Κάθε πρωί πηγαίνουμε για μπάνιο πολλά χρόνια. Τώρα για να πας να κάνεις μπάνιο, δεν έχει να
παρκάρεις παρά μόνο 2-3 αυτοκίνητα αν βρεις (σ.σ. από τη μία πλευρά). Αν πας από την πίσω μεριά
που είναι το Princepote και παρκάρεις εκεί, πρέπει να περάσεις από ανακριτικό γραφείο. Πού πας, τι
θέλεις, πόσο θα μείνεις κ.λπ. Πρέπει να δώσεις ραπόρτο. Άμα βρεις να αράξεις και θες να πας στο

Η πρόσβαση στην παραλία του
Πάνορμου είναι δύσκολη
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στον Πάνορμο
μέρος που δεν υπάρχουν ομπρέλες, περνάς, αλλά τα καθίσματα είναι μέσα στη θάλασσα. Για να περάσεις πρέπει να μπεις μέσα στη θάλασσα, να βραχείς, να κρατάς την τσάντα σου με τα χέρια ψηλά,
για να περάσεις».
Ο Αναστάσιος Ξυδάκης, ξενοδόχος της περιοχής, συμπληρώνει:
«Υπάρχουν 1.050 υπογραφές για να τηρηθούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, που λέει ότι ο Πάνορμος είναι παραλία φυσικού κάλλους, ότι είναι σε υγροβιότοπο, σε αρχαιολογικό σημείο, ότι δεν στρώνεται με ομπρέλες και σεζλόνγκ. Ότι ο Πάνορμος είναι ελεύθερη παραλία. Να τηρηθούν αυτές οι αποφάσεις».

Οι αποφάσεις δεν τηρούνται

Γι’ αυτούς που δεν έχουν χρήματα η πρόσβαση στον Πάνορμο γίνεται με δυσκολία

Όμως οι αποφάσεις δεν τηρούνται. Όσα πρόστιμα και αν επιβάλλει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου που είναι αρμόδια για τον αιγιαλό και την παραλία, δεν ιδρώνει το αυτί των επιχειρηματιών.
Βλέπετε τα... παράθυρα του νόμου τούς επιτρέπουν να αμφισβητήσουν τα πρόστιμα και να μπουν

θέμα ημερήσιας διάταξης την προσωρινή-οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας του Principote, καθώς σύμφωνα με την αρμόδια υπάλληλο, δεν είχε εξασφαλίσει βεβαίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για να λάβει άδεια λειτουργίας.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία των εκπροσώπων
της εταιρείας αλλά και του «Π» με άδεια του δημάρχου Κωνσταντίνου Κουκά και του αρμόδιου αντιδημάρχου και προέδρου της Επιτροπής Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου. Όλα στο
φως...

Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες του beach bar φτάνουν μέχρι την άκρη
της θάλασσας, όπως φαίνεται και στην ένθετη φωτογραφία

σε μια γραφειοκρατική δικαστική διαδικασία που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα τέσσερα χρόνια στα
διοικητικά δικαστήρια της Σύρου, όπως μας λένε νομικοί.
Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια θα έχουν θησαυρίσει, η παραλία θα παραμένει στο έλεος των
βουλήσεων του επιχειρηματία και οι λουόμενοι θα πρέπει να ψάξουν να βρουν άλλη παραλία (αν
δεν θέλουν να κάνουν τα... κατσίκια περνώντας ανάμεσα στις ξαπλώστρες) ή να υποκύψουν στον
άτυπο εκβιασμό πληρώνοντας ξαπλώστρα και ομπρέλα με διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Και φυσικά όταν τα πρόστιμα τελεσιδικήσουν, τότε αυτά είτε θα καταβληθούν από τα υπερκέρδη τους είτε θα δηλώσουν μια πτώχευση και θα συνεχίσει άλλος επιχειρηματίας ή και οι ίδιοι πίσω από άλλες εταιρείες.
Το παραπάνω συμπέρασμα δεν αφορά το συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά δείχνει την κατάσταση
που επικρατεί με κέντρα διασκέδασης και beach bar σε όλη την Ελλάδα με βάση τους ισχύοντες
νόμους. Όμως στη Μύκονο κάθε μέρα μη ανάκλησης αδείας καταστήματος που παρανομεί ή αυθαιρετεί, ισοδυναμεί με πελώρια ποσά που κερδίζει μέχρι να απονεμηθεί η Δικαιοσύνη.

Τρεις δικογραφίες

Το... χαρτί της Αρχαιολογικής
Κατά τη διαδικασία η δικηγόρος της εταιρείας Πάνορμος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ παρουσίασε
ένα έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 21/7, σύμφωνα με το οποίο το
οικοδόμημα είναι σε αρχαιολογικό χώρο, αλλά όχι σε ζώνη Α ή Β που απαγορεύεται κάθε εργασία. Η αρμόδια υπάλληλος του δήμου έκρινε πως αυτό το χαρτί δεν αποτελεί βεβαίωση
προς την εταιρεία ως προς το κατά πόσο μπορεί να λειτουργεί ή όχι, και πως θα έπρεπε να δοθεί άλλο έγγραφο που να αναφέρει ρητά ως προς την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
Όμως η πλειοψηφία της Επιτροπής είχε διαφορετική άποψη και με ψήφους 3 έναντι 2 το κατάστημα Principote συνεχίζει και λειτουργεί, παρά το γεγονός ότι η αρμόδια υπάλληλος ζητούσε να υποβληθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει ότι το
συγκεκριμένο κατάστημα με τις επεκτάσεις του λειτουργεί σύννομα...

Πάντως, για το συγκεκριμένο κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή υπάρχουν ήδη τρεις δικογραφίες, όπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα σε αρμόδια επιτροπή του Δήμου Μυκόνου η
δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας Άννα Καμή.
Πρόκειται για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου, που συνεδρίασε με μοναδικό
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Ρεπορτάζ
Καταγγελία από δικηγόρο της Μυκόνου - Τι αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

«Καταστήματα πάνω
στη θάλασσα και σε αρχαία»

Κ

αταστήματα που είναι πάνω στον αιγιαλό και την παραλία αλλά και σε “κόκκινες ζώνες”
που απαγορεύεται η οποιαδήποτε οικοδομική ή επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω σε
αρχαία, κατήγγειλε την περασμένη Τρίτη η δικηγόρος του καταστήματος Principote κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου που εξέταζε το θέμα οριστικής ή προσωρινής
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του.
Το θέμα εισήχθη στην αρμόδια Επιτροπή με βάση τη νέα νομοθεσία, καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα που εκμεταλλεύεται μεγάλη έκταση στην παραλία Πάνορμος, δεν είχε προσκομίσει βεβαίωση από
την Αρχαιολογική Υπηρεσία που είναι προαπαιτούμενο για να διατηρήσει την άδεια λειτουργίας. Η δικηγόρος της εταιρείας Πάνορμος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Ελένη Καρυγιάννη προσκόμισε βεβαίωση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τις 21/7/2017 σύμφωνα με την οποία το κατάστημα είναι σε αρχαιολογική περιοχή, αλλά όχι σε ζώνη Α ή Β όπου απαγορεύεται να λειτουργεί.
Άλλη ήταν η άποψη τόσο της αρμόδιας υπαλλήλου του Δήμου όσο και του προέδρου της Επιτροπής
και αντιδημάρχου Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου οι οποίοι υποστήριξαν πως πρέπει να διερευνηθεί
περαιτέρω η υπόθεση και να προσκομιστεί διευκρινιστικό έγγραφο από την καθ’ ύλην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αν τα μέλη της Επιτροπής αποφάσιζαν κάτι τέτοιο, τότε θα έπρεπε να αφαιρεθεί η
άδεια λειτουργίας του καταστήματος εν μέσω Αυγούστου, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά
για την επιχείρηση.

«Υπάρχει πλήρης φάκελος»
Στο σημείο αυτό παρενέβη η δικηγόρος της εταιρείας του Principote Ελένη Καρυγιάννη που συμμετείχε προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις της Πάνορμος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως η επι-

χείρηση έχει πλήρη φάκελο και πως το έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αποτελεί βεβαίωση
προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα.
Επεσήμανε δε πως τα όποια πρόστιμα και παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί για διάφορες παραβάσεις
όπως του αιγιαλού και της παραλίας (σ.σ. για τις δεκάδες ξαπλώστρες και ομπρέλες που έχουν τοποθετηθεί) δεν αποτελούν λόγο ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του καταστήματος. Όμως προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω, καταγγέλλοντας σειρά παραβάσεων άλλων καταστημάτων στον αιγιαλό
και την παραλία αλλά και πάνω σε “κόκκινες ζώνες” της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό, ο
πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε τη δικηγόρο η οποία δεν κατονόμασε καταστήματα, ούτε προχώρησε σε περαιτέρω καταγγελίες. Τελικά το Principote θα συνεχίσει να λειτουργεί καθώς η πλειοψηφία
των μελών της Επιτροπής έκρινε με ψήφους 3 έναντι 2 πως το έγγραφο που παρουσίασε η εταιρεία,
αποτελεί βεβαίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Το θέμα παραμένει
Όμως το θέμα παραμένει: ποια καταστήματα λειτουργούν παράνομα πάνω στον αιγιαλό και την παραλία ή πάνω σε αρχαία όπως κατήγγειλε η έμπειρη δικηγόρος κυρία Καρυγιάννη που έχει χειριστεί δεκάδες αν όχι εκατοντάδες υποθέσεις στα δικαστήρια της Σύρου; Το θέμα πρέπει να απασχολήσει τις αρχές και να γίνει μια σε βάθος έρευνα για να εντοπιστούν οι παρανομίες στο νησί.
Βέβαια, στο νησί επικρατεί τα τελευταία χρόνια ο ...νόμος της σιωπής και κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες φαίνεται πως λειτουργούν ως “κράτος εν κράτει” καθώς κάποιοι κρατικοί λειτουργοί κάνουν τα
“στραβά μάτια” σε εξόφθαλμες παρανομίες.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρέμβει η Εισαγγελέας Σύρου κυρία Λαμπροπούλου η οποία αν μη τι
άλλο μπορεί να ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου
όπου έχουν καταγραφεί οι καταγγελίες της δικηγόρου, ώστε να κληθεί να δώσει ονόματα και διευθύνσεις αυτών που καταγγέλλει και να κινηθούν τα νόμιμα...

Ρεπορτάζ

Κινήσεις Κουκά για
την ενίσχυση του Α.Τ. Μυκόνου

Οδηγός τζετ σκι χτύπησε
και εγκατέλειψε 58χρονο

Συνάντηση με τους διοικητές του Αστυνομικού Τμήματος και του Λιμεναρχείου Μυκόνου είχε ο δήμαρχος του νησιού Κωνσταντίνος Κουκάς, στα πλαίσια των τακτικών συντονιστικών συναντήσεών
τους.
Βασικό θέμα υπήρξε ο συντονισμός και η συνεργασία, ενόψει και της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν. Αιτήθηκε από τους Διοικητές τις συχνότερες περιπολίες των οργάνων και την αναδιοργάνωση
των βαρδιών, προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και αν χρειαστεί κατασταλτικά. Τους
ενημέρωσε, ότι έχει αιτηθεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να αποσπαστεί

ακόμα περισσότερο αστυνομικό προσωπικό τις αμέσως επόμενες μέρες και δεσμεύτηκε πως θα εξασφαλιστεί η δωρεάν διαμονή τους.
Οι διοικητές τον ενημέρωσαν αναλυτικά για τα περιστατικά που χειρίζονται και σε ποιες ενέργειες έχουν
ήδη προβεί, καθώς και για τον άμεσο σχεδιασμό για το υπόλοιπο της υψηλής τουριστικής περιόδου.
Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μυκόνου, παρέστησαν και οι Αντιδήμαρχοι
κ. Νικόλας Γκέλος, κ. Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος, η Δημοτική Σύμβουλος κα. Τόνια Ανδρόνικου
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων κ. Δημήτρης Λαζαρίδης.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 58χρονος ο οποίος χτυπήθηκε από τζετ σκι το απόγευμα της
Τρίτης την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον 19χρονο γιο του.
Οδοντίατρος στο επάγγελμα, ο 58χρονος βρισκόταν στην περιοχή της Μικρής Λιάς κάνοντας ψαροντούφεκο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες διερχόμενο τζετ σκι τον τραυμάτισε σοβαρά. Στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε άμεσα το σημείο.
Ο 58χρονος έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ευτυχώς ο γιος του που βρισκόταν στο σημείο κάλεσε
σε βοήθεια διερχόμενη βάρκα που τους μετέφερε στην ακτή καθώς το λιμενικό θα αργούσε από το σημείο που βρισκόταν τη στιγμή εκείνη να φτάσει έγκαιρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από
τη Μύκονο στον Πειραιά, στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ άμεσα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση
κατά τη διάρκεια της οποία αφαιρέθηκαν από το κεφάλι του υπολείμματα από το σκάφος, μεγέθους
τριών εκατοστών. Ο άτυχος άνδρας έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το χτύπημα
ενώ κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Να σημειώσουμε ότι οι λιμενικές αρχές της Μυκόνου πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργήθηκε το συμβάν αλλά και για τον εντοπισμό του δράστη.

Ευεξία

Η ενεργειακή σας συχνότητα μπορεί
να αλλάξει την πραγματικότητα γύρω σας
Μέθοδος μεταμόρφωσης ζωής
11: 11g © SYNCHRONICITY

Stamatia Siozoli
magister of cosmic energy,
reiki master inventor
of 11:11G©SYNCHRONICITY
Enail: ssiozioli@gmail.com
Τηλ: +306934044082

Η μέθοδος της «μεταμόρφωσης 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.
Δεδομένου 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 παρουσιάσει 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
σώματος 11: 11g © πέτρες τσάκρα συγχρονισμού διατηρούν τα τσάκρα σας καθαρά και περιστρεφόμενα, , ώστε να μπορούν να γεμίζουν το ενεργειακό σας σώμα
συνεχώς με θεραπευτικές κοσμικές ενέργειες 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 ανοίγει τις
πύλες σε ευχάριστα και θεραπευτικά συγχρονιστικά γεγονότα.



Θα απαντήσει ο πρόεδρος;



Θα απαντήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, στην καταγγελία του προέδρου
της ομοσπονδίας των εργαζομένων της κ. Χριστόδουλο Βαρκάκη; Αληθεύει, ναι ή όχι, κ. Αντώνη Χατζηδιαμαντή, πως αν δεν αλλάξει η σύμβαση δανεισμού με την πιστώτρια τράπεζα, η πώληση των θυγατρικών στη Σερβία αναμένεται να είναι η ταφόπλακα της εταιρείας;



Ποια η θέση της κυβέρνησης γενικά, του Αντιπροέδρου της κ. Δραγασάκη ειδικά και της διοίκησης του ομίλου MIG, αναφορικά με την υπόθεση διασφάλισης της βιωσιμότητας του βιολογικού υλικού-βλαστοκυττάρων, στην οποία εμπλέκεται το Υγεία; Θα παρέμβουν διά των αρμοδίων
υπουργείων, υπηρεσιών και διευθύνσεων, ή θα «καλυφθούν πίσω» από τους ελέγχους της Εισαγγελίας Αθηνών;



Προχειρότητα, ανικανότητα ή δολιότητα, ως προς την εκκίνηση της διαδικασίας
παραχώρησης της Εγνατίας Οδού; Δεν είναι μόνο οι συνεχείς παρατάσεις, αλλά και
η εκκρεμότητα με το μοντέλο πληρωμής διοδίων, καθώς αν οι ενδιαφερόμενοι δεν
γνωρίζουν βασικά οικονομικά στοιχεία, πώς θα καταθέσουν ικανοποιητικές δεσμευτικές προσφορές;

«Θα περάσει στο ντούκου»;



Με δεδομένο ότι τα χρήματα των προστίμων των εποπτικών αρχών κατευθύνονται
στον «κρατικό κορβανά», όπου και υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για την κάλυψη
κυρίως κοινωνικών αναγκών, αναρωτιόμαστε ποιοι ευθύνονται για την παραγραφή της
εξουσίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να επιβάλει κυρώσεις για αυτοτελείς παραβάσεις πρακτικών επί των διαγωνισμών δημοσίων έργων οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα
έτη 1981-1988 και 2001-2002;



Ποιος πρόεδρος εποπτικής αρχής «μιλά σπαστά αγγλικά»; Πώς συνεννοείται άραγε με τους συναδέλφους του
στις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές; Κατά τα άλλα, το «μαγαζί του» πιστοποιεί επαγγελματικά στελέχη, με απαραίτητη
προϋπόθεση τη γνώση της εν λόγω γλώσσας.



«Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, για παν ενδεχόμενο»…; Η ανακοίνωση της τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων της Attica Bank φρόντισε να καταστήσει σαφές πώς σε όλες τις αποφάσεις συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.



Αλήθεια, κυρίες και κύριοι της Τράπεζας της Ελλάδος, η δανειοδότηση των εταιρειών διαχείρισης δανείων προϋποθέτει τον ορισμό υπαλλήλου σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο;



«Είναι αργά για κλάματα», περί στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, κύριε επικεφαλής
της XRTC…! Ποιος ευθύνεται, κ. Γιώργο Ξηραδάκη, που ένας τραπεζικός όμιλος
έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των τριών εκ των τεσσάρων συστημικών παικτών του ακτοπλοϊκού κλάδου;



Ούτε επίτηδες να το έκαναν, αυτοί που «εμπλέκονται» στη διαδικασία…! Με την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού τιμολόγησης του ΔΕΣΦΑ να εκκρεμεί, απορούμε πώς οι υποψήφιοι
αγοραστές θα προχωρήσουν σε ικανοποιητικές μη δεσμευτικές προσφορές για την απόκτησή του.



Τι δεν καταλαβαίνετε; Αν και η θυγατρική του υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ ΑΕ), Εταιρεία
Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, εντούτοις βρίσκεται σε εξέλιξη η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους για μια θέση στο
διοικητικό της συμβούλιο.



Είναι βλέπεται πολλά και ισχυρά τα «συμφέροντα» που δραστηριοποιούνται στο χώρο και αναζητά την «κάλυψη» των συμβούλων-ελεγκτών…! Αληθεύει ότι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (ΕΕΕΠ) αναμένει πρώτα τη μελέτη της ιδιωτικής εταιρείας Grant Thornton, προκειμένου να
τοποθετηθεί επισήμως για το νέο σύστημα φορολόγησης των καζίνο;

Αλλιώς καλύτερα να σιωπά...



Αν η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί ότι αδικείται από την
επίσης διορισμένη από την κυβέρνηση ΡΑΕ, δεν έχει παρά να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά των όποιων αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής που θεωρεί ότι θίγουν
τα συμφέροντα των μετόχων της.



Και η Alpha Bank επιβεβαιώνει τη «θυσία» των εργαζομένων στο «βωμό» της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών…! Η Ελλάδα τη βελτίωσε ακολουθώντας την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, με αισθητή μείωση στο κόστος εργασίας.



«Να δεις πώς το είπε» η διοίκηση της Τέρνα, σχετικά με το πρόστιμο των 18,6 εκατ. ευρώ
που της επιβλήθηκε για πρακτικές καρτελικής φύσης και μυστικών οριζόντιων συμπράξεων…! Ένας από τους λόγους που προχώρησε στη διευθέτηση είναι ότι έτσι διασφαλίζει την
ομαλή ολοκλήρωση σειράς σημαντικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Τι θα γίνει μετά;



«Ποιος σας σώζει», κύριε υπουργέ Ενέργειας, αν χαθεί η υπόθεση της διαιτησίας με την Ελληνικός Χρυσός! Εκτός και αν, κύριε Σταθάκη, η εμπλοκή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως
εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στην εν λόγω διαδικασία έχει αυτό σκοπό, ήτοι την απορρόφηση των όποιων αρνητικών εξελίξεων.



«Δεν πρόλαβε καλά καλά να στεγνώσει το μελάνι», από αυτά που γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα και επιβεβαιωθήκαμε πλήρως…! Δεν είναι τόσο που το σχήμα
της Virtus South European Fund, ήταν το μόνο που κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά
για την Avis, όσο το ότι το Fortress αποσύρθηκε από τη διαδικασία.



Ήταν «δίκαιο και εύλογο» το τίμημα των 300.000 ευρώ, που η Entersoft πώλησε την Cardisoft
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού Μηχανογραφικών Συστημάτων και Πληροφορικής;
Και το ρωτάμε γιατί η συμφωνία περιέχει προβλέψεις, που αφορούν τη δυνατότητα προσαύξησης
κατά το ποσό των 50.000 κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών.

Χρηστικά

Πού θα βρείτε δωρεάν WI-FI
στο «νησί των ανέμων»;
Ο Δήμος Μυκόνου παρέχει, δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες και επισκέπτες του νησιού, μέσω της υλοποίησης οχτώ (8) σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi HotSpots σε επιλεγμένες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας στην Χώρα της Μυκόνου και στην πλατεία της
Άνω Μεράς.

Τι υπηρεσίες παρέχονται:
Μέσω των σημείων ασύρματης πρόσβασηςWiFi –
HotSpots παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα προς
τους χρήστες του δικτύου, μεταξύ άλλων, να συνδέονται στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες για να
πλοηγηθούν στο διαδικτυακό παγκόσμιο ιστό (internet), να ελέγξουν τα email τους, να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές 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 διαδίκτυο όπως:
Φορητό υπολογιστή ή κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets τελευταίας τεχνολογίας που να υποστηρίζουν 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, σχεδιάζεται 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

Τα πάντα για τη

Μύκονο

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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

Φαρμακεία
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

MY MYKONOS app

Η εφαρμογή που τα έχει όλα!
Η Μύκονος είναι ένα καταπληκτικό νησί με πολλά
πράγματα να ανακαλύψετε, αλλά συχνά οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν ούτε τα μισά από αυτό που έχει
να προσφέρει. Η εφαρμογή αυτή «mymykonosapp» τα έχει όλα. Είτε έχετε μία μέρα είτε μία εβδομάδα, οι ειδικοί έχουν εξερευνήσει σχεδόν κάθε σημείο του νησιού για να φέρουν όλες τις δραστηριότητες 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. Κάνετε τη Μύκονο σας δική σας.

30  My Mykonos



12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ
ΕΚΤΡΑΧΗΛΙΣΜΟΣ
ΕΡΗΜΟΚΛΗΣΙ
ΙΠΠΟΤΙΣΜΟΣ
ΙΣΙΟΣ
ΚΛΙΚΑ
ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΞΥΝΣΗ
ΠΛΑΣΜΕΝΟΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ
ΤΟΝΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αστρολογία

Περίοδος αλλαγών
και εκκαθαρίσεων

ΚΡΙΟΣ
Αύτη η Πανσέληνος πραγματοποιείται για σας, στον τομέα που έχει να κάνει με τις
προσωπικές σας σχέσεις και τη συναισθηματική σας κατάσταση. Βέβαια μη θεωρήσετε εύκολο το να φροντίσετε αυτά τα θέματα. Η περίοδος αυτή είναι πολύ έντονη σε γεγονότα και ίσως θα πρέπει να αφήσετε να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση πριν
να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση.

ΤΑΥΡΟΣ
Η οικονομική ασφάλεια σας απασχολεί πολύ έντονα, αλλά και η επαγγελματική
σας καταξίωση. Πολύ πιθανόν να μην μπορέσετε με εύκολο τρόπο να ρυθμίσετε τα
οικονομικά σας θέματα λόγω κάποιων έντονων ρήξεων που θα έχετε με τους άλλους και πολύ πιθανόν με το οικογενειακό σας περιβάλλον.

ΔIΔΥΜΟΙ
Η Πανσέληνος θα σας δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες ώστε να κάνετε σημαντικά
πράγματα σε προσωπικό κυρίως επίπεδο. Μπορεί να αλλάξετε συνήθειες και να
ανανεωθείτε σε ό,τι σας είχε ταλαιπωρήσει. Τώρα είστε πιο έτοιμοι για μια αλλαγή,
που θα περάσει μέσα από ώριμη σκέψη.

ΚΑΡΚIΝΟΣ
Η Πανσέληνος αυτή σας κάνει ψυχική εκκαθάριση, ανθρώπων που σας έχουν στενοχωρήσει κατά το παρελθόν. Βέβαια έχετε και εσείς το μερίδιο ευθύνης για ό,τι είχε συμβεί στη ζωή σας. Οι καταστάσεις έγιναν γιατί τις επιτρέψατε εσείς και τώρα
πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας.

ΛEΩΝ
Η προσωπική σας ζωή είναι για σας πολύ σημαντική αυτήν την περίοδο. Μέσα
από εκεί θα δείτε να αναπτύσσονται νέες συνθήκες που ούτε καν φανταζόσασταν ότι θα υπάρξουν στη ζωή σας. Ο Άρης στο ζώδιό σας συμμετέχει στην
Πανσέληνο και φέρνει ένταση στις σχέσεις σας με τους άλλους.

ΠΑΡΘEΝΟΣ
Ήρθε η στιγμή, ακόμη και μέσα από πολύπλοκες καταστάσεις και εμπόδια, να αναγνωριστείτε επαγγελματικά και να ανεβείτε σε ένα ξεχωριστό σημείο. Οι άλλοι σας
θαυμάζουν και σας υπολογίζουν σε υπερβολικό βαθμό. Η Πανσέληνος σας δίνει
εσωτερική δύναμη.

By

Αlexandra Karta
www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com

ΖΥΓOΣ
Βρίσκεστε σε μία υπέροχη περίοδο για πνευματικές αναζητήσεις. Θέλετε να κερδίσετε την εύνοια κάποιων προσώπων που βρίσκονται στον κύκλο σας. Αυτό θα
σας κάνει να έχετε υπερβολική κοινωνικότητα που θα σας κάνει αγαπητούς.
Προσοχή στις υπερβολές.

ΣΚΟΡΠΙOΣ
Θα έχετε υπερβολικές ευαισθησίες με τους άλλους και θα θίγεστε πολύ εύκολα με
ό,τι σας συμβαίνει. Πολύ πιθανόν να μην μπορέσετε να κρατήσετε το θυμό σας σε
θέματα που είναι πέρα για πέρα υπερβολικά εκ μέρους σας. Ο έρωτας αποκτά άλλη
διάσταση στη ζωή σας.

ΤΟΞOΤΗΣ
Ερωτηματικά και αμφιβολίες σας κάνουν να είστε υπερβολικά ευαίσθητοι με
τον σύντροφό σας. Μπορεί να βρίσκεστε σε μία πολύ ευαίσθητη περίοδο
στην προσωπική σας ζωή, όπου τα πάντα κρέμονται από μία πολύ λεπτή κλωστή. Οικογενειακές αναστατώσεις.

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ
Έχετε φοβερό άγχος για αρκετά θέματα που δεν θα μπορέσετε να τα ρυθμίσετε
με ευκολία. Επαγγελματικές ανησυχίες και ίσως και αλλαγές σάς κάνουν να νιώθετε ότι χρειάζεται χρόνος να πετύχετε τους σκοπούς σας. Οικονομικές διεκδικήσεις σας ταλαιπωρούν.

ΥΔΡΟΧOΟΣ
Η Πανσέληνος σας κάνει αρκετά δημιουργικούς και γεμίζετε με πάθος για καινούρια πράγματα που σας συμβαίνουν. Ο έρωτας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όλη αυτή την περίοδο. Ένα ταξίδι σχετίζεται με την εκπαίδευση.

ΙΧΘYΕΣ
Το καταφύγιο της ζωής σας, η οικογένειά σας, θα έχει για σας μία περίεργη εξέλιξη. Θα ανατραπούν κάποια πράγματα που θεωρούσατε δεδομένα. Επαγγελματικά θα υπάρξουν αλλαγές που δεν θα μπορέσετε να ελέγξετε.
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Σημεία διανομής

ATTIKH

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣHILTON
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
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ΨΥΧΙΚΟ
Gaspar
Albion
Ράμπα
Tier et Tout
Dandy
Sotton
Lulu's
Παλιά Αγορά
Kudu
Hachiko
El Jiron
Διόσκουροι
Ombra
Portes
Golden Cup

Δημ. Βασιλείου & Λυκούργου
Ομήρου 6
Δημ. Βασιλείου 14
Δημητρίου Βασιλείου 10
Σολωμού 2
Σολωμού 4
Σολωμού 1 & Λ. Κηφισίας
Κεχαγιά 26 & Ρενιέρη
25ης Μαρτίου 22
Λ. Κηφισίας 304
Δημ. Βασιλείου & Γλαύκου 14
Δημ. Βασιλείου 16
Λυκούργου 2
Λ. Κηφισίας 242
25ης Μαρτίου 30

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

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 & Chateaux 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

Guided tour
DELOS

WINDMILLS

The best attractions
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Guided tour
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
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 Geometric period and touch up to the 6th century BC. The museum is famous for its renowned collection of vases, especially the 17th century vase, depicting the Trojan Horse.

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

RURAL MUSEUM

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 industrialization, the value of the windmills began to decline and today there are only 7, which however continue to stand out with their blue color.

Paraportiani:The church at Paraportiani, along with the windmills, is a trademark of Mykonos. It is located near the entrance of the main harbor and is one of the most famous local architectural 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 history 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

PARAPORTIANI

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

AEGEAN MARITIME MUSEUM
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Beaches

Ornos: A sheltered beach with a small fishermen’s port that is ideal for the anchorage of yachts. 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.

LIA

“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 Aleomandra and the canal between Mykonos and Delos. A sandy coast with clear blue waters suitable 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 ideal 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.

PSAROU

Kalo Livadi: A very popular beach located in the southern part of the island, crystal clear waters 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; incredibly 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.
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Beaches
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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
Platis Yalos: Perhaps the most crowded beach of Mykonos. This is a relatively large; touristfilled 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, Paradise, 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

SUPER PARADISE

- organized beaches of the island with its characteristic fine sand and its emerald waters, constitutes the absolute choice of every visitor.

FTELIA
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History

T

he all time classic legend wants the Giants, which
Hercules killed in the Gigantomachy, buried under
the imposing rocky formations of Mykonos. Its name appears to mean the "stone pile" or "stony place". But according 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 Tinos, 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 captain of the Ottoman fleet, Kapoudan-Pasha, and almost selfgoverned 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 souls, was strengthened by Naxos, Folegandros, Sikinos, Kimolos and others from Crete or the neighboring islands until the late 18th - early 19th century, after famines and epidemics, consequences 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.

Mykonos: From the legend
of the Giants to this day

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 urban 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 assimilates fairly well the new facts and, with the hard work, the intimate "style" and the entrepreneurial perception of its people, claims one of the most enviable places in international tourism market.

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

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

Provided services:

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 Community 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 volume of visitors.

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 choice, check their emails, and use social networking applications.
Whatever you choose to do as you would from your devices at home, 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 visitors 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:
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Areas of coverage and network installation points:

Star System

Period of changes
and clearances

ARIES
This Full Moon is performed for you in the field that has to do with your personal
relationships and your emotional state. Certainly you should not feel it is easy
to take care of these issues. This period is very intense in events and you may
have to let the situation go a little bit before you make any decision.

TAURUS
Your financial security keeps you very busy, as well as your professional attitude. It is most likely that you can not easily set up your financial issues because of some intense disagreements you will have with others and most likely with your family environment.

GEMINI
Full Moon will create conditions for you to do important things on a personal
level. You can change habits and rejuvenate what you have been having trouble with. Now you are more ready for a change that will go through mature
thinking.

CANCER
This Full Moon makes you a psychic cleansing, people who have troubled you
in the past. Of course you also have the share of responsibility for what happened in your life. The situations were like this because you let them happen
and now you have to take on your responsibilities.

By

Αlexandra Karta
www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com

LIBRA
You are in a wonderful period of spiritual pursuits. You want to win the favor of
some people in your circle. This will make you have too much sociality that will
make you dear. Beware of excesses.noon onwards, you have to work towards
a single goal.

SCORPIO
You will have excessive sensitivities with others and you will be very easily affected by what happens to you. It is most likely that you will not be able to keep
your anger at issues beyond your control. Love sets another dimension in your
life.

SAGITTARIUS
Questions and doubts make you feel overly sensitive with your partner. You
may be in a very sensitive period in your personal life where everything is hanging from a very fine thread. Family turmoil.

CAPRICORN
You have tremendous stress on a number of topics that you will not be able
to adjust with ease. Professional concerns and perhaps changes make you
feel that it takes time to accomplish your goals. Your financial claims are distressing.

AQUARIUS

LEO
Your personal life is very important to you at this time. Through that you will see
new conditions unfolding that you never even imagined will exist in your life.
Mars in your zodiac sign participates in Full Moon and brings tension to your relationships with others.

VIRGIN
The time has come, even through complicated situations and obstacles, to
professionally recognize and climb to a special spot. The others admire you
and count on you too much. Full Moon gives you inner strength.

Full Moon makes you creative enough and passionate about new things that
happen to you. Love will play a very important role throughout this period. A
possible journey is related to education.

PISCES
The shelter of your life, your family, will have a strange development for you.
Some things you would consider to be certain could be overturned. Professionally there will be changes that you will not be able to control.
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