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H συναυλία των Αντώνη Ρέμου  -  Έρος Ραμαζότι έφερε μέσα σε μόνο ένα βράδυ 385.000 ευ-
ρώ από ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία. Ένα ποσό που δείχνει τη σημαντική συνεισφορά της Μυκό-

νου στα φορολογικά έσοδα. Προ ημερών βρέθηκε στο «νησί των ανέμων» ο επικεφαλής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μία πρωτοβουλία που αν μη τι άλλο δείχνει
ότι υπάρχει διάθεση καλύτερης συνεργασίας κράτους - δημοτικής Αρχής - επιχειρηματιών. 

Αυτό που αξίζει να σταθεί κανείς είναι, αν και «ατμομηχανή» του τουρισμού στην Ελλάδα, η Μύκονος
μοιάζει λίγο ξεχασμένη από την κεντρική Πολιτεία. Τα έχουμε ξαναγράψει, αλλά αυτά ακριβώς είναι
και τα προβλήματα που έθεσε στον επικεφαλής της ΑΑΔΕ ο Κωνσταντίνος Κουκάς. Δεν είναι δυνα-

τόν να υπάρχει λειψανδρία στη ΔΟΥ και στο Τελωνείο του νησι-
ού, την ώρα που αυτό είναι «χρυσωρυχείο» για τον κρατικό
κορβανά. Πολύ σωστά ο δήμαρχος μίλησε και για το πρόβλημα
της «πειρατείας» που κάνει ζημιά στους επαγγελματίες κάθε
κλάδου. Μία «πληγή» που χρειάζεται συνεισφορά από την κεν-
τρική Πολιτεία για να κλείσει.

Εξίσου σημαντική και η παρέμβαση του προϊσταμένου του ΕΟΤ,
ο οποίος ενημέρωσε τον κ. Πιτσιλή για το γεγονός πως υπάρ-
χουν πολλές ιδιοκτησίες - τουριστικά ακίνητα αλλοδαπών συμ-
φερόντων που δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό
κράτος. 

Βέβαια, αυτό που επισημάνθηκε απ’ όλους και πρέπει επιτέ-
λους να αντιληφθούν στο ΥΠΟΙΚ είναι οι εξωπραγματικοί φο-
ρολογικοί συντελεστές. Το «νησί των ανέμων» φοροδιαφεύγει
ελάχιστα, καθώς κυριαρχεί το πλαστικό χρήμα στις συναλλα-
γές. Όμως για πόσο ακόμα θα μπορούν οι επιχειρηματίες να εί-
ναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους όταν το ΦΠΑ είναι στο
24%, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα

ύψη και η Εφορία παίρνει έως και το μισό των εσόδων σου; Δεν είναι τυχαίο που ορισμένοι ρισκάρουν
το 48ωρο λουκέτο, παρά να εκδώσουν αποδείξεις. Κακώς, πολύ κακώς, αλλά δείχνει το πρόβλημα
που υπάρχει!
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Δεν είναι δυνατόν 
το νησί που ρίχνει

«ζεστό» χρήμα στον
κρατικό κορβανά

να στερείται 
προσωπικού σε

ΔΟΥ και Τελωνείο“

του Νίκου Καραμανλή

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: NK MEDIA GROUP ΕΠΕ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Νίκος Καραμανλής
nk@my-mykonos.gr

Καλή σας ανάγνωση...

“

MANIFESTO

Η Μύκονος τσοντάρει, αλλά 
η Πολιτεία την έχει... ξεχάσει
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οιΤΣΟΥΧΤΡΕΣ
Θανατηφόρο τροχαίο 

Δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος υπήκοος Αλβανίας, συγκρούστη-

κε με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο

τραυματισμό του ανωτέρω οδηγού της μοτοσικλέτας. Για την υπόθεση ενεργείται

προανάκριση. Πάντως, δεν είναι το μοναδικό κρούσμα καθημερινά η κάμερα μας

καταγραφεί αρκετά ατυχήματα. Στην φωτογραφία που βλέπετε ένα αυτοκίνητο

πριν λίγες ημέρες αναποδογύρισε σε κεντρικό σημείο του νησιού, στο δρόμο

προς αεροδρόμιο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα στο δεύτερο. 

Η Joana Krupa
«κράζει» 
το Nammos
Η Joana Krupa, μέσω του λογαρια-

σμού της στο instagram κατήγγειλε πως

ήρθε αντιμέτωπη με ομάδα μεθυσμένων

Πορτορικανών, που επιτέθηκαν σε αυτή και

την παρέα της. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά

τη διάρκεια της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου και

του Έρος Ραματζότι στο Nammos. Όπως ισχυρίζεται

το μοντέλο, άνθρωποι της ασφάλειας του μαγαζιού, οι

οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, δεν παρενέβησαν. «Δυστυχώς

η οργάνωση της εκδήλωσης ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση για

τους υπεύθυνους του καταστήματος. Μια ομάδα μεθυσμένων

βαρβάρων από το Πουέρτο Ρίκο μας επιτέθηκαν και ένας από

αυτούς έπιασε τον φίλο μου από το λαιμό και φώναξε: “Μην τα

βάζεις μαζί μου γιατί θα σε σκοτώσω”. Και όλα αυτά μπροστά

στο προσωπικό και τους σεκιούριτι. Φυσικά κανείς δεν αντέ-

δρασε. Ευχαριστώ Nammos για την ασυνήθιστη εμπειρία»

έγραψε σκωπτικά:

Σκουπίδια στη μέση του δρόμου
Ούτε στην... Ουγκάντα δεν συναντά κανείς σκουπίδια στη μέση κεντρικού δρόμου. Και όμως τα

αντιμετωπίζουν οι τουρίστες στο κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου. Στο δρόμο από την Χώρα

προς την Άνω Μερά είδαμε τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη ογκώσεις μαύρες σακούλες

σκουπιδιών πεταμένες στη μέση του δρόμου. Οι ανυποψίαστοι οδηγοί έπρεπε να αντιμετωπί-

σουν αυτά τα φυσικά εμπόδια για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Ο κίνδυνος ατυχήματος για τους οδηγούς μηχανών ακόμα μεγαλύτερος λόγω του όγκου των

σκουπιδιών που έπρεπε να προσπεράσουν όπως μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία.

Τι είχε συμβεί; Την περασμένη Τετάρτη λόγω των δυνατών ανέμων τα σκουπίδια έπεσαν στο

δρόμο από την καρότσα του ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού που συνεργάζεται με το Δήμο.

Την επόμενη ημέρα τα σκουπίδια παρέμειναν στο δρόμο καθώς ουδείς ενδιαφέρθηκε να τα μα-

ζέψει... Όλα αυτά στο κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου... Σχόλιο ουδέν...
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Report

Παρουσιάζει
στους celebrities
της Μυκόνου 
τις νέες 
δημιουργίες του
και κλέβει 
τις εντυπώσεις 

Λίγο μετά το
fashion show
και λίγο πριν το
πάρτι, ο
σχεδιαστής
ποζάρει με τα
μοντέλα του 

Eνα φοβερό fashion πάρτι δόθηκε στο Super Paradise και στο Jac-

kieO΄ πριν λίγες ημέρες. Το Wedanceday όπως ονομάζεται το

πάρτι γέμισε από νωρίς με αποκορύφωμα στις 7 το απόγευμα που o

Απόστολος Μητρόπουλος πραγματοποίησε ένα fashion show που

άφησε εποχή. 

Έγινε σχεδιαστής μόδας γιατί του φαινόταν διασκεδαστικό. Πιτσιρικάς ζωγράφισε

κάτι και ζήτησε από τη γιαγιά Μαριγώ να του πλέξει πουλόβερ με το δικό του σχέδιο.

Δεν πιστεύει ότι έχουν αλλάξει πολλά στον χώρο της ελληνικής μόδας λόγω της κρί-

σης. 

Είναι ο μόνος Έλληνας fashion designer που

έχει κάνει διεθνή καμπάνια για την ΑΒSOLUT

VODKA, έχει συμπεριληφθεί στο «100 New

Fashion Designers» του Hywel Davies ως

ένας από τους εκατό καλύτερους νέους σχε-

διαστές παγκοσμίως, συνεργάζεται με την Pa-

tricia Field εδώ και χρόνια, ενώ τα ρούχα του έχουν φορεθεί από τη Beth Ditto τη Mi-

ley Cyrus και την Caitlyn Jenner. Το καλοκαίρι θα τον βρεις στη Μύκονο, που είναι ο

αγαπημένος του προορισμός και, επίσης, το μέρος που θα βρεις τις δημιουργίες του.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία του, παραμένει συνεσταλμένος, σταράτος και άκρως εν-

διαφέρων. Τον συνάντησα και μου τα είπε όλα. 

Η επαφή του με την τέχνη και τα μουσεία από πολύ μικρή ηλικία έπαιξε σημαντικό ρό-

λο στο να εξελιχθεί ο τρόπος έκφρασης του μέσα από τα ρούχα και τα υφάσματα που

σχεδιάζει. Πάντα του άρεσε η ζωγραφική, τα έντονα χρώματα και οι φόρμες που δί-

νουν στο σώμα τα ρούχα όταν είναι φορεμένα. Όσον αφορά το θέμα επιτυχία το ρί-

χνει στην τύχη.

Σε συνέντευξη του στο παρελθόν έχει δηλώσει για την Άννα Βίσση και την Καίτη

Γαρμπή…

«Η Άννα είναι σταρ και παράλληλα μία πάρα πολύ καλή οικοδέσποινα. Έχουμε συ-

νεργαστεί με επιτυχία αρκετές φορές και είναι, ίσως, η μόνη που πραγματικά που είτε

τραγουδάει είτε παίζει στο θέατρο, το κάνει τέλεια. Επίσης, έχει πει το αγαπημένο μου

ελληνικό τραγούδι που είναι το «Αγάπη Υπερβολική». Η Καίτη είναι η πρώτη που

αγόρασε ρούχα μου το 2000. Πάντα τολμάει να φοράει ρούχα από σχεδιαστές που

δεν είναι mainstream και να πειραματίζεται με νέες ιδέες και projects, πράγμα που

δεν το κάνουν άλλες. Έχει απίστευτο χιούμορ, φοράει πάντα τα καλύτερα τακούνια,

είναι δίδυμος όπως και εγώ, και μεταξύ μας μιλάμε μόνο στον πληθυντικό, το οποίο

είναι ακραία αστείο...»

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Ο Απόστολος Μητρόπουλος
και τα... σέξι κορίτσια του

Μεγάλες στιγμές κεφιού και για
το προσωπικό του JackieO

Το ξέφρενο fashion party 
του Απ. Μητρόπουλου
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Πρόσωπο

Την «τσακώσαμε» στο Καλό Λιβάδι να χαλαρώνει 
από το βαρύ πρόγραμμά της και να μαγνητίζει 

τα βλέμματα με το καλλίγραμμο κορμί της

Η ταλαντούχα και σέξι
κόρη του βουλευτή

ΟΓεράσιμος Γιακουμάτος είναι από τα πιο χαρα-

κτηριστικά πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Δεν

μασά ποτέ τα λόγια του, γεγονός που τον έχει

κάνει να κερδίσει συμπάθειες αλλά και αντιπά-

θειες. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

έχει δύο κόρες, εκ των οποίων η μία ασχολείται με τη μόδα.

Η Ζωή Γιακουμάτου ξεχωρί-

ζει για το στυλ της και απα-

σχολεί αρκετά συχνά τα μέ-

σα ενημέρωσης. Η σχεδιά-

στρια μόδας, Ζωή Γιακου-

μάτου, πιστεύει πως το επί-

θετό της είναι διαβατήριο αλλά και εύκολος στόχος για αβία-

στη κριτική. Η εφημερίδα μας την «τσάκωσε» στην παραλία και

σας την παρουσιάζει. 

Η κόρη του βουλευτή της ΝΔ αναστάτωσε τους λουόμενους με το

καλλίγραμμο κορμί της. Δεν είναι η πρώτη φορά που στρέφει όλα

τα βλέμματα πάνω της με τη σέξι εμφάνισή της στη θάλασσα. Η

γνωστή σχεδιάστρια επιλέγει συχνά ως προορισμό τη Μύκονο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο φωτογραφικός φακός την έχει απα-

θανατίσει να κάνει τις βουτιές της είτε μόνη της είτε με την αγαπη-

μένη της αδερφή, Εβίνα.

Η Ζωή Γιακουμάτου αγαπούσε από μικρή το χώρο της μόδας και

ήθελε να ξεφυλλίζει περιοδικά και να παρακολουθεί τις νέες τά-

σεις που κυκλοφορούσαν. Μετά το τέλος των σπουδών της στη

Νομική και αφού είχε παρακολουθήσει για δύο χρόνια μαθήματα

σχεδίου μόδας και styling έφυγε για το Λονδίνο για σπουδές στο

σχέδιο μόδας και στον σχεδιασμό και κατασκευή κοσμημάτων

στο Saint Martins.

Με atelieur στο Κολωνάκι

Προσέγγισε το ρούχο και το κόσμημα με τη δική της ματιά προ-

σπαθώντας να δώσει δύναμη, ένταση και φαντασία στις δημιουρ-

γίες της. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συνεργάστηκε με διάση-

μους Έλληνες σχεδιαστές. Σήμερα λειτουργεί το δικό της atelieur

στο Κολωνάκι. Στόχος της είναι να δώσει εικόνα και ζωή στις δημι-

ουργίες της διατηρώντας την απλότητα.

Στο παρελθόν, σε συνέντευξή της, έχει σχολιάσει και το ντύσιμο

της Όλγας Κεφαλογιάννη, της Έλενας Ράπτη και της Έλενας

Κουντουρά, που έχει ξεχωρίσει μέσα από την Βουλή.

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή
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Mykonos island
Phone: (+30) 22890 28360
Mobile: (+30) 6932750800

Email: 
europcarmykonos@gmail.com

Μεσουράνησαν στην δεκαετία του ‘70 και ‘80, εξακολουθούν όμως

και σήμερα να έλκουν «νηστικές» τουρίστριες αλλά και εγχώριες που

θέλγονται από το «ξένο είναι πιο γλυκό». Είναι μια φυλή εποχιακών

εραστών, μια ιδιόρρυθμη κατηγορία ανθρώπων που θα έπρεπε να

ανακηρυχθούν «αιμοδότες – ευεργέτες» της

οικονομικής ανάπτυξης πολλών κοσμοπολίτι-

κων νησιών.

Η φυλή μια, οι κατηγορίες που την απαρτίζουν

πολλές. Καμάκια ύπουλα, λουμπινιαδόρικα.

Καμάκια λιγούρια, με καταγωγή καραβλαχιάς

αλλά και καμάκια της ελίτ τάξης. Καμάκια δι-

πλωματούχα αλλά και ερασιτέχνες που ψα-

ρεύουν στα ρηχά, χωρίς τον απαραίτητο εξο-

πλισμό και την υπομονή που χρειάζονται. Κα-

μάκια κυριλέ με Gucci και Rolex, καμάκια με κιτσάτο ντύσιμο πανερι-

ού, με παρακμιακή ή πανεπιστημιακή γνώση μιας ξένης γλώσσας, με

υπερβολική αυτοπεποίθηση πολλών καρατίων και άπαντες έτοιμοι να

αποδείξουν τη φήμη του έλληνα εραστή στα πέρατα του κόσμου ή σε

εγχώριες κυρίες που αναζητούν την περιπέτεια του καλοκαιριού, μα-

κριά από τα βλέμματα των οικίων τους. Η εξέλιξη στην φυλή των

Mykonos lovers είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Καμάκια με πολύ

καλή γνώση αγγλικών, με επώνυμο ντύσιμο, με χρυσά ρολόγια και όχι

χρυσές καδένες στα γυμνά δασύτριχα στήθη τους και με πολύ όμορ-

φους τρόπους «ψησίματος» της γκόμενας.

Σε πιθανή απόρριψη και σερβίρισμα χυλόπιτας αποχωρούν με ευγέ-

νεια και όχι όπως παλιά με εκφράσεις ακατάλληλες ακόμη και για γυ-

ναίκες της πιάτσας – Βουλιαγμένης!

Καμάκικος πολιτισμός όπως λέμε πολιτικός πολιτισμός. Όσον αφορά

για τις σύγχρονες ατάκες των Mykonos lovers είναι αρκετά σοφιστικέ

αλλά και απολαυστικές. Αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο σύμφωνα με

τα νέα πρότυπα που καθορίζονται από τα γνωστά μας social media.

Είναι ακομπλεξάριστα των τάγκα και μπραζίλ των πρωταγωνιστριών

στις κοσμοπολίτικες παραλίες και αφορούν, κατά βάση, τις ψυχολογι-

κές τρέλες που φέρνει ο άνεμος του νησιού. Έτσι, για να ανοίξετε κου-

βέντα με το αντικείμενο του πόθου σας, περάστε δίπλα του σιγοτρα-

γουδώντας το γνωστό ρεφρέν «ντύσου πρόχειρα και βά-

λε το κραγιόν σου» ή το λαϊκό «αν ήσουν το τελευταίο

δάκρυ μου δεν θα έκλαιγα ποτέ για να μην σε χάσω».

Στη περίπτωση που η «τσέπη» κρατάει γερά, η απο-

στολή γαλλικής σαμπάνιας

με λουλούδια αντικαθιστά

την πιο αποτελεσματική

ατάκα. Αν συμπληρωθεί

και με χρυσό κόσμημα,

τότε είναι σίγουρο ότι θα

δείτε μαζί να βγαίνει ο

ήλιος από το δωμάτιο του

πολυτελούς ξενοδοχείου

σας. Να μην ξεχνάμε όμως

ότι ακόμη και στο καμάκι οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί.

Η γυναίκα δείχνει το θήραμα αλλά είναι κυνηγός, ενώ

ο άνδρας από κυνηγός έχει γίνει θήραμα. Να το έχετε

υπόψη σας καμάκια της Μυκόνου.

Εξώλης 
και... Μυκόνου

Valentino

Τα... καμάκια 
της Μυκόνου

Η γυναίκα δείχνει 
το θήραμα αλλά είναι

κυνηγός, ενώ ο άνδρας
από κυνηγός 

έχει γίνει θήραμα

Do you like «φροϊλάιν» the Greek lover?

Άποψη



Στη Μύκονο βρέθηκε ο τραγουδιστής Λευτέρης Πανταζής και όπως είναι λογικό η κάμερα μας τον εντόπισε και τον…

έβαλε να διαβάσει το τελευταίο τεύχος της «My Mykonos».

O ΛΕΠΑ όπως είναι γνωστός, έρχεται αρκετά συχνά στο νησί των ανέμων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζει

κάτι δυνατό σε γνωστό beach bar του νησιού αλλά και σε κεντρικό μαγαζί της χώρας.

Ο τραγουδιστής χαλαρός, ευδιάθετος φωτογραφήθηκε για εμάς και με χαρά μας είπε τα καλύτερα για την εφημερίδα

μας. O Λευτέρης Πανταζής είναι από τους καλύτερους Έλληνας τραγουδιστής και θεωρείται ένα από τα εμπορικότερα

ονόματα του ελληνικού

λαϊκού τραγουδιού, με

27 προσωπικούς δί-

σκους και 13 συλλογι-

κούς. Από αυτούς 30

έγιναν πλατινένιοι ενώ

και οι 40 έχουν γίνει χρυ-

σοί. Το σύνολο των πω-

λήσεων δίσκων και cd

φτάνει γύρω στα

4.000.000. Πολύ συ-

χνά δίνει συναυλίες στην

Ελλάδα αλλά και στους

ομογενείς του εξωτερι-

κού.

Έχει διατελέσει και πρό-

εδρος του ποδοσφαιρι-

κού τμήματος του Πα-

νιωνίου, συνδυάζοντας

το πέρασμα του με μία

πολύ επιτυχημένη περίο-

δο για τον ιστορικό σύλ-

λογο.

Report

Τι ετοιμάζει στη Μύκονο ο ανατρεπτικός 

Ο τραγουδιστής
της καψούρας

φωτογραφίζεται 
με τη «My Mykonos» 

ανά χείρας

«ΛΕΠΑ»;«ΛΕΠΑ»;«ΛΕΠΑ»;«ΛΕΠΑ»;«ΛΕΠΑ»;



Report

Επαρχιακή 

Οδός Χώρας-Άνω Μεράς  

Αργύραινα, Μύκονος

Τ.Κ. 84600 

Τηλ: 2289028999ΕΚΠΤΩ
ΣΕΙΣ

Rouge Parfumeries Mykonos 

rouge_parfumeries_mykonos
H  Ομορφιά στο Κόκκινο!

Βγάζει... γούστα ο Ρώσος κροίσος
Οι κροίσοι δεν καταλαβαίνουν από... κρίση! Ιδίως άμα είναι από τη Ρωσία

και χαρακτηρίζονται ολιγάρχες. Ένας απ’ αυτούς και ο Μιχαήλ Προχόροφ,

ο οποίος ξοδεύει αφειδώς χρήμα στο «νησί των ανέμων». Κυκλοφορεί με

θωρακισμένη BMW, συνοδευτικά αυτοκίνητα με «φουσκωτούς» και ένα

μίνι βαν με καλλίγραμμα και σέξι μοντέλα. Με περιουσία περί τα 9 δισ. δο-

λάρια και ύψος λίγο πάνω από δύο μέτρα ξεχωρίζει. Απ’ όποια πλευρά κι

αν το δεις το θέμα. Πρόσφατα εθεάθη σε γνωστό στέκι στον Πάνορμο.

Έκανε το... κομμάτι του, άφησε 30 χιλιάρικα, είδε το «χαρέμι» του να χο-

ρεύει, ήπιε σαμπάνιες Crystal και έφυγε μετά από λίγες ώρες. 

Παπ.

Το ετήσιο Gay Festival έρχεται 
στη Μύκονο 23-30 Αυγούστου! 
Κανένα άλλο μέρος στον κόσμο δεν αγαπά η περήφανη gay κοινότητα όσο την Μύκονο. Ήδη

από τα χρόνια της πρώτης δόξας του, το νησί έδειξε μια πρωτοφανή ανεκτικότητα στην σε-

ξουαλικό προσανατολισμό του κοινού της και αυτός ήταν ο λόγος που το ανέδειξε σε έναν από

τους κορυφαίους gay προορισμούς. Απόδειξη το ετήσιο gay festival XLSIOR, που φέτος θα

γίνει στις 23-30 Αυγούστου και αναμένεται να προσελκύσει πενταψήφιο αριθμό επισκεπτών.

Που όχι μόνο θα διασκεδάσουν, αλλά και θα κολυμπήσουν σε υπέροχες θάλασσες , θα ερω-

τευτούν και θα ανακαλύψουν όπως αναφέρει το «Mykonos Best of…» μια σειρά από gay

friendly διευθύνσεις για διαμονή, φαγητό και ποτό… 

Ενδεικτικά μερικά μέρη όπου θα γίνουν οι διάφορες εκδηδώσεις και πάρτι είναι το Babylon

Club, το Porta Bar, το Jackieo και πολλά ακόμα.  

ΥΓ: Ευχαριστούμε το περιοδικό «Mykonos Best of…» για τις πληροφορίες όσο αφορά το φε-

στιβάλ αλλά και τον «Marianno Gallo…» 

XLSIOR

O πρίγκιπας Παύλος για ακόμη 
ένα καλοκαίρι στη Μύκονο…

Ο πρίγκιπας Παύλος υποκλίνεται

για ακόμη ένα καλοκαίρι στις ομορ-

φιές του Αιγαίου, επιλέγοντας για

ολιγοήμερες διακοπές την Μύκο-

νο. Ο πρωτότοκος γιος του τέως

βασιλιά Κωνσταντίνου, μαζί με την

παρέα του βρίσκεται στην Λιά και

συγκεκριμένα στο μαγαζί «Liasti».

Ο πρίγκιπας Παύλος εκτός από τον

ήλιο και την θάλασσα, περπάτησε

στα σοκάκια της Μυκόνου, εκεί

όπου γνωστοί επιχειρηματίες, διά-

σημοι DJ, famous σχεδιαστές μό-

δας και μοντέλα συνεχίζουν ακά-

θεκτοι να γεμίζουν ασφυκτικά κάθε

γωνιά της. Η κάμερα της «My My-

konos» τον εντόπισε και τον απο-

θανάτισε. 
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Σέξι και όποιος αντέξει 
η Πηγή Δεβετζή!
Στη Μύκονο βρέθηκε πρόσφατα η Πηγή Δεβετζή. Η Ολυμπιονί-

κης εκμεταλλευόμενη τον ωραίο καιρό, βρήκε μάλιστα την ευ-

καιρία να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα και να κάνει τις

βουτιές της, στο Νησί των Ανέμων.  Η ίδια φόρεσε το μαγιό της,

το οποίο αναδείκνυε το άψογο καλογυμνασμένο σώμα της και

εντυπωσίασε τους λουόμενους με τις αναλογίες της. Η Πηγή

Δεβετζή αγαπάει άλλωστε πολύ τη γυμναστική και παρά το ότι

έχει αποσυρθεί από τον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν έχει στα-

ματήσει ποτέ να γυμνάζεται. Η Ολυμπιονίκης απαθανατίστηκε σε

παραλία του Κυκλαδίτικου νησιού, την ώρα που έπαιζε με το κι-

νητό της, από τον φωτογραφικό φακό μας.

Χαμογελαστή και όμορφη με τον σύζυγό της, 
σε προχωρημένη εγκυμοσύνη η Μαλού
Η Μαλού είναι μία από τις πιο χαμηλών τόνων τραγουδίστριες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Στόχος της είναι να τρα-

βά την προσοχή μόνο με τα επαγγελματικά της βήματα για αυτό και όσον αφορά τα προσωπικά της κρατά σιγή ιχθύος. Η

σχέση της όμως με τον σέξι Juan Rodriguez μαθεύτηκε μετά τις περσινές τους διακοπές στη Μύκονο και τώρα ετοιμά-

ζονται να γίνουν γονείς. Εν αναμονή του πελαργού, λοιπόν, η τραγουδίστρια και ο sexy Κουβανός σύντροφός της απο-

λαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μύκονο. Το ζευγάρι γεμίζει τις μπαταρίες τους και περνάει ξέγνοιαστες

στιγμές κάνοντας, μάλιστα, αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις στα σοκάκια και τα μαγαζιά του νησιού των ανέμων. Αυ-

τή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός της «My Mykonos» τους εντόπισε σε εστιατόριο στον Όρνο, όπου απόλαυσαν το

μεσημεριανό τους γεύμα μετά την εξόρμησή τους στην θάλασσα.

Μετά τη Μύκονο και την Ψαρού
«απόδραση» στην Τήνο

Στην Τήνο εντόπισε ο φωτογραφικός μας φακός τον Αντώνη Ρέμο και τον

Eros Ramazzotti μετά την συναυλία τους στη Μύκονο και στην Ψαρού -που

πάνω από 3000χιλιάδες άτομα απόλαυσαν-, όπου απόδρασαν για μία μο-

νοήμερη εκδρομή. Μαζί τους ήταν ένας από τους καλύτερους DJ της Ελλά-

δας και στενός φίλος και συνεργάτης του Αντώνη Ρέμου για πάνω από μία

δεκαετία, ο Αντώνης Δημητριάδης και ο γνωστός PR Manager Γιώργος

Ντάβλας.

Fit και στιλάτος 
σε κοσμική

παραλία!
Τον ισχυρό άνδρα των media και σύμβουλο πολ-

λών τηλεοπτικών καναλιών πέτυχε ο φακός μας

πιο χαλαρό από ποτέ σε κοσμική παραλία της

Μυκόνου. Ο Τζώνυ Καλημέρης αυτή την περίοδο

γεμίζει τις μπαταρίες του, εν όψει μίας απαιτητικής

σεζόν, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα

του νησιού με καλή παρέα. Φορώντας μαγιό τε-

λευταία λέξη της μόδας και μαύρα γυαλιά ηλίου

τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο για το στιλ του, αλ-

λά και για το γυμνασμένο του κορμί.

Ο πρωταγωνιστής του Prison Break 
στο «νησί των ανέμων» για... τρίτη φορά!
Απόλαυσε την θάλασσα και τις αιθέριες υπάρ-

ξεις. Το σίγουρο είναι ότι όποιος επισκέπτεται

την Μύκονο για πρώτη φορά, ποτέ δεν είναι και

η τελευταία. Το Νησί των Ανέμων «βουλιάζει»

κάθε καλοκαίρι από διεθνείς αστέρες της sh-

owbiz, μοντέλα και τραγουδιστές. Έτσι, για τρί-

τη φορά, επισκέφθηκε την χώρα μας, ο Amau-

ry Nolasco. Ο γοητευτικός Πορτορικανός

ηθοποιός πόσταρε φωτογραφίες στο insta-

gram και όπως είναι λογικό τα σχόλια έπεσαν

βροχή. 

Ο Amaury Nolasco έχει πρωταγωνιστήσει και

στην αμερικάνικη σειρά “CSI:NY” και στις ται-

νίες “Transformers” και “2 Fast 2 Furious” και

είναι η τρίτη φορά που επιλέγει την Ελλάδα για

τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μαζί του είχε

και αιθέριες υπάρξεις, αν και όλη η παραλία

ήταν καρφωμένη σε αυτόν και το υπέροχο κα-

λογυμνασμένο σώμα του!

Ρέμος - Ramazzotti

Τζώνυ Καλημέρης



Πρόσωπο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ

LYKOUREZOS LAW OFFICES
Έτος Ιδρύσεως 1910

Established 1910

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

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

ΗΝτέλλα Ρουφογάλη - Ρούνικ είναι μια προσωπικότητα που

ξεχωρίζει για την παιδεία της, την καλλιέργεια της αλλά και για

την εμφάνιση της. Η Βασιλική Πασβαντίδη που έγινε Ντελαν-

τώνη, Ρουφογάλη και μετά Ντέλλα Ρούνικ έχει γράψει την δι-

κιά της ιστορία και στην Μύκονο. 

Το κορίτσι από μία φτωχή οικογέ-

νεια Ποντίων που μεγάλωσε στη

Βέροια, παντρεύτηκε πρώτη φορά

στα 18, έφυγε για την Γαλλία, μετά

την Νότιο Αφρική, δεύτερος γάμος

με τον επικεφαλής της ΚΥΠ Ρου-

φογάλη, μετά ήρθε η Νέα Υόρκη

και ο τρίτος γάμος με τον Ρούνικ.

Την έχουν πλάσει οι άντρες της

ζωής της, λέει μετά από τρεις γά-

μους και τρεις αρραβώνες... Η

Ντέλλα έχει ζήσει μία συναρπαστι-

κή ζωή! Όσο συναρπαστικά είναι

και τα γλυπτά της! Η τέχνη έχει μπει

στη ζωή της από τότε που σχεδίαζε

ρούχα στην Αμερική για λογαρια-

σμό της εταιρείας του άντρα της.

Μετά το σχέδιο ήρθαν οι πίνακες

ζωγραφικής και μετά τα γλυπτά. 

Έχει ασχοληθεί με τη σύνθεση στίχων τα οποία έχουν μελοποιηθεί. Μερικά από

αυτά είναι το «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου» σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου

και ερμηνευτή τον Γιάννη Πάριο και το «Απαγορεύεται» σε μουσική Χάρη Παμφί-

λη και ερμηνευτή τον Τόλη Βοσκόπουλο. Έχει γράψει το μυθιστόρημα «Ωραίος

σαν ψέμα» και το αυτοβιογραφικό «Να γιατί…»

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�
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α 
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Συναντήσαμε στο «Principote» 
στον Πάνορμο, την Ελληνίδα μον-
τέλο, γλύπτρια, ζωγράφο και στι-

χουργό - Τι είπε στη 
«My Mykonos»

INFO
� Γεννήθηκε στη Νεάπολη Κοζάνης το 1946 και

μεγάλωσε στη Βέροια.

� Σπούδασε στη Γαλλία φιλολογία και φιλοσο-

φία, και ζωγραφική στη Νέα Υόρκη. 

� Εργάστηκε ως μοντέλο σε Νότιο Αφρική, Νέα

Υόρκη και Αθήνα. Αργότερα, διετέλεσε πρό-

εδρος εταιρείας ενδυμάτων στην Κίνα. 

� Το καλλιτεχνικό της ταλέντο το έχει διοχετεύσει

εκτός από τη ζωγραφική και στη συγγραφή, με

την αυτοβιογραφία της «Να Γιατί...» το μυθι-

στόρημα «Ωραίος Σαν Ψέμα» αλλά και ποιήμα-

τα και στίχους. 

� Έχει κάνει τρεις γάμους: Με τον Νίκο Δελαντώ-

νη, τον Μιχάλη Ρουφογάλη και τον Αμερικανό

επιχειρηματία Herbert Rounick, ενώ έζησε για

λίγα χρόνια με τον Πακιστανό Mir Bhutto

(αδελφό της Benazir Bhutto).

Μία ζωή βγαλμένη
από μυθιστόρημα
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«Οργώσαμε» τις παραλίες του νησιού και εντοπίσαμε τις πιο σέξι Ελληνίδες celebrities 

Σαράντα βαθμοί λιώνει το κορμί η λύση είναι μία... πάμε παραλία! Η «My

Mykonos» «όργωσε» τις παραλίες του «νησιού των ανέμων» και βρή-

κε ότι πιο καυτό κυκλοφορούσε από την Ψαρού μέχρι τον Ορνό και

από την Φτελιά μέχρι την Λια. Φάτε μάτια ψάρια με τα καυτά κορμιά

των επωνύμων κυριών που ψήφισαν για ακόμα μια φορά Μύκονο και ξαπλώστρα! 

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Τα πιο «καυτά» κορμιά    

Μαριάννα Καλλέργη
Από την παραλία του Αγίου Δομίνικου στην Μύκονο… Τραβάει τα βλέμματα
στις παραλίες της Μυκόνου... Διαθέτει ένα απίστευτο κορμί και αναστατώνει
τους πάντες με κάθε εμφάνιση της. Η αθλήτρια βρέθηκε στο νησί των ανέμων
και χαλάρωσε στην παραλία. Χάρηκε τον ήλιο και την θάλασσα και για μια ακό-
μα φορά απέδειξε πόσο… κορμάρα είναι φορώντας το μαγιό της.

Έλλη

Κοκκίνου
Ποιος είπε πως οι χωρισμέ-

νοι δεν γιορτάζουν ποτέ; Η
Έλλη Κοκκίνου είναι νέα
ωραία και ελεύθερη και

αναστάτωσε για μια ακόμα
φορά τις παραλίες της Μυ-

κόνου, όπου και βρέθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα

για να τραγουδήσει σε νυ-
χτερινό μαγαζί της χώρας. Ο
φακός μας την… «τσάκωσε»
να απολαμβάνει τον ήλιο και

την θάλασσα του νησιού. 



 λιάζονται στη Μύκονο

Νικολέττα Ράλλη
Τις καλοκαιρινές της βουτιές απήλαυσε το Σαβ-
βατοκύριακο που μας πέρασε η Νικολέττα Ράλλη
στο νησί των Ανέμων. Η παρουσιάστρια και ηθο-
ποιός βρέθηκε στο νησί με την παρέα της προ-
κειμένου να χαρεί τις καλοκαιρινές της διακο-
πές. Η ίδια εθεάθη από την κάμερα μας με μια
φίλη της στην παραλία του Πλατύ Γιαλού, χαλαρή
και ευδιάθετη να απολαμβάνει την ώρα της.
Όπως είναι φυσικό, οι αναρτήσεις της στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, κατάφεραν να εκτοξεύ-
σουν στα ύψη τον υδράργυρο με τα likes από την
άλλη να πέφτουν... «βροχή».

Report

Σάσα Μπάστα
Συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση στο νησί των Ανέμων, η
Σάσα Μπάστα πήγε για μπάνιο στο Solymar στο Καλό Λιβάδι και
μαγνήτισε τα βλέμματα των λουομένων με το μπικίνι της που
αναδείκνυε το καλλίγραμμο και ζουμερό σώμα της! Όσο μεγα-
λώνει τόσο πιο όμορφο γίνεται αυτό το κορίτσι. Η Σάσα συνεχί-
ζει με επιτυχία τις εμφανίσεις της στην Μύκονο και πιο συγκε-
κριμένα στο Vox μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.
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Συνέντευξη

Αυ
γή
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Τ ο «Mykonos Multimedia Festival» είναι η μεγάλη
digital γιορτή της  Μυκόνου! Η γιορτή αυτή λαμβά-
νει χώρα κάθε χρόνο στη Μύκονο, φιλοξενώντας
εκθέσεις και παραστάσεις ενός υψηλού επιπέδου.

Έτσι και φέτος από 1 έως 3 Σε-
πτεμβρίου στην χώρα του νησι-
ού και συγκεκριμένα στην «Αί-
θουσα Στέφανος Συριώτης» θα
δείτε κάτι που δεν έχετε ξαναδεί
στην Ελλάδα. Σπουδαίοι καλλι-

τέχνες και παρουσιάσεις εναλλακτικού περιεχομένου θα εντυπωσιά-
σουν και φέτος όσους παρευρεθούν.
Η «My Mykonos» συνάντησε την Πρόεδρο του Φεστιβάλ, Αυγή Μα-
ρία Ατματζίδου, όπου μίλησαν για αυτό το project.  

Δεύτερη χρονιά που το φεστιβάλ αυτό γίνεται στη Μύ-

κονο! Πείτε μας λίγα λόγια... 

Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί ένα από τα μοναδικά στην Ελλάδα. Είναι
μέρος του διδακτορικού μου και πιστεύω όπως και πέρυσι έτσι και
φέτος να αγαπηθεί από το κοινό. Πίσω από το φεστιβάλ υπάρχει ένα
ολόκληρο business plan, δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ που ήρθαμε
και να φύγουμε. Ήρθαμε για να μείνουμε! 

Συμμετοχές έχετε από την Ελλάδα; 

Συμμετοχές φέτος έχουμε από Ελλάδα, Ευρώπη, Μ. Ανατολή και
Κορέα. Για τις φετινές συμμετοχές είμαι πολύ χαρούμενη.

Η πολιτεία και η τοπική κοινωνία στηρίζουν το φεστι-

βάλ σας;

Φυσικά, ο δήμαρχος της Μυκόνου κύριος Κωνσταντίνος Κουκάς
και όλος ο Δήμος στηρίζει την προσπάθεια αυτή και θέλω να τους ευ-
χαριστήσω. Είναι δίπλα μας και μας βοηθούν με όποια μέσα διαθέ-
τουν. 

Πώς πιστεύετε ότι το φεστιβάλ αυτό θα βοηθήσει την

τοπική κοινωνία; 

Το φεστιβάλ αυτό είναι το μοναδικό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Στόχος μου είναι να γίνει το αντίστοιχο με τις Κάννες. Η Μύκονος
μπορεί να υποστηρίξει ένα φεστιβάλ τέτοιο όπως των Καννών. Επι-
πλέον, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ένα από τα βα-
σικότερα κέρδη που θα έχει το νησί μας.

Γιατί στη Μύκονο και όχι κάπου αλλού;

Η Μύκονος έχει μια ενέργεια που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δεν
είναι τυχαίο που χαρακτηρίζεται το κέντρο του κόσμου! Τέλος, θα
ήθελα να προσθέσω πως το «Mykonos Multimedia Festival» ενώ-
νει όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που έχει το νησί μας και αυ-
τό γίνεται για πρώτη φορά, προσπαθεί μέσα από αυτό να βγάλει πως
τα έξω ένα τοπικό χρώμα που δεν υπάρχει εύκολα αλλού.

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Η «Miss Digital»
αποκαλύπτει τα πάντα 
για το 2ο φεστιβάλ DIGITAL
που ήρθε στη Μύκονο 
για να μείνει! 

«Φιλοδοξούμε
να μοιάσουμε
στις Κάννες»



Κλουβάς, τηλ. 22893 – 00806Damask 
Μύκονος

Damask Hellas
Αθήνα

Λεωφόρος Κηφισίας 236 & Λυκούργου 1 (1ος όροφος), 
Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι, Tηλ. κέντρο +30 2311 821736
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Ρεπορτάζ

Από τους σωλήνες βγαίνουν

λύματα, τα οποία καταλήγουν

στα βράχια δίπλα από την

παραλία και από εκεί στη

θάλασσα

Λύματα 
από ξενοδοχείο 

στην παραλία 
της Ψαρούς

Κάτω από τη μύτη των τοπικών Αρχών αδιαφορούν 

για το οικοσύστημα και ρυπαίνουν το περιβάλλον 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Oργιο παρανομιών εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια στο κοσμοπολίτικο

νησί της Μυκόνου με βίλες, ξενοδοχεία, εστιατόρια και beach bar να

ξεφυτρώνουν κάτω από τη μύτη των τοπικών Αρχών, ακόμα και σε

προστατευόμενες περιοχές Natura. Κάποιοι κρατικοί λειτουργοί κά-

νουν τα «στραβά μάτια» ή δεν κάνουν μια βόλτα σε παραλίες-φιλέτα

της Μυκόνου για να εντοπίσουν τις παρανομίες.

Αν δεν γίνει καταγγελία από πολίτη, οι τοπικοί άρχοντες ανακαλύπτουν κατόπιν εορτής ότι... ξεφυτρώ-

νουν παράνομες κατασκευές και φυσικά επειδή πρόκειται για επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευ-

ρώ, εύλογα ο καθένας μπορεί να διερωτηθεί για ποιο λόγο κάνουν τα «στραβά μάτια». Η «My Myko-

nos» ξεκινά οδοιπορικό στο όργιο αυθαιρεσιών εν γνώσει ή εν αγνοία των αρχών του νησιού.

Αν είναι εν γνώσει, τότε θα πρέπει να μπει ένας εισαγγελέας και να καταλογίσει ευθύνες στους αρμόδι-

ους. Αν είναι εν αγνοία, τότε οι Αρχές θα πρέπει να επιληφθούν επιβάλλοντας πρόστιμα και υποβάλ-

λοντας μηνύσεις σε βάρος των παρανομούντων. Διαφορετικά τίθεται θέμα παράβασης καθήκοντος,

απιστίας ακόμα και κατάχρησης εξουσίας από όσους αυθαιρετούν χρησιμοποιώντας την κρατική

εξουσία που ασκούν προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η εφημερίδα μας ξεκινά το οδοιπορικό σε μια από τις πασίγνωστες παραλίες του νησιού στην Ψαρού,

που είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, καθώς χιλιάδες τουρίστες είναι είτε

λουόμενοι είτε διαμένουν σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής. Στην άκρη της παραλίας από την

αριστερή πλευρά, διακρίνεται μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα γνωστού επιχειρηματικού ομίλου.

Κατεβαίνοντας από το παραλιακό μονοπάτι που συνδέει το ξενοδοχείο με την παραλία, διακρίναμε

σωλήνες που ξεκινούν από το συγκρότημα και καταλήγουν στη θάλασσα. Η εικόνα μιλάει μόνη της,

όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες. Από τους σωλήνες βγαίνουν λύματα με αφρούς, τα οποία

καταλήγουν στα βράχια δίπλα από την παραλία και από εκεί στη θάλασσα, σε απόσταση μόλις λίγων

μέτρων από την πλαζ όπου εκατοντάδες λουόμενοι έχουν ακριβοπληρώσει τις ξαπλώστρες για να

απολαύσουν το κολύμπι στα γαλαζοπράσινα νερά.

Κάνοντας το ρεπορτάζ καταγράφοντας τους σωλήνες με τα λύματα από το ξενοδοχειακό συγκρότη-

μα, σταμάτησαν και λουόμενοι που περνούσαν από το μονοπάτι προκειμένου να πάνε στην Ψαρού.

«Να ενδιαφερθούν οι Αρχές» 

Μιλώντας στην εφημερίδα μας ζητούν από τον δήμαρχο και τις αρχές του νησιού να διερευνήσουν επί-

σημα από πού ξεκινούν οι σωλήνες που καταλήγουν στη θάλασσα, αλλά και να διακριβώσουν σε συ-

νεννόηση με τις συναρμόδιες Αρχές (Λιμενικό Σώμα, Υπουργείο Περιβάλλοντος) αν έχει προκληθεί

ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.

«Πρέπει να ενδιαφερθούν οι Αρχές, ο δήμαρχος, το Λιμενικό, η Αστυνομία. Να έρθουν και να δουν αν

προκαλείται ρύπανση της θάλασσας», μας είπε διερχόμενος λουόμενος. «Είναι τραγικό να ακριβο-

πληρώνουμε τις ξαπλώστρες, τα δωμάτια και το φαγητό στο πιο γνωστό ελληνικό νησί και να προκα-

λείται ρύπανση στην πασίγνωστη παραλία και κανείς να μην το έχει δει» συμπλήρωσε άλλος. Η «My

Mykonos» μπορεί να θέσει στη διάθεση των Αρχών φωτογραφίες και βίντεο που επιβεβαιώνουν την

εξόφθαλμη παρανομία.

Ο δήμαρχος, που προσπαθεί  τα τελευταία χρόνια να βάλει σε τάξη το νησί , θα πρέπει να ερευνήσει

κατά πόσο οι αρμόδιοι υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους ή παραβαίνουν τα καθήκοντά τους σε ένα

διαρκές έγκλημα που συντελείται καθημερινά και δη εν μέσω της αυξημένης τουριστικής κίνησης

του καλοκαιριού. 

Φυσικά δεν αφήνουμε καμία αιχμή στη Δημοτική Αρχή, η οποία είχε προχωρήσει στον καθαρισμό

όλων των ακτών του νησιού με ειδικά συνεργεία από το Μάιο για να υποδεχθεί τους τουρίστες με

τις παραλίες της Μυκόνου πεντακάθαρες και στην καλύτερη κατάσταση. Εξάλλου, ο δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουκάς έχει ζητήσει προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού (μηχανικοί κ.λπ.),

αλλά εν μέσω μνημονίων οι συγκεκριμένες προσλήψεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβούν, με

αποτέλεσμα να αρκείται αναγκαστικά στο ήδη υπάρχον προσωπικό, για το οποίο υπάρχουν ενδεί-

ξεις ότι ανέχεται ή υποθάλπτει παρανομίες...

Επειδή η εικόνα αυτή δυσφημεί το κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου, αναμένουμε δικές του ενέργει-

ες, καθώς και των συναρμόδιων Αρχών, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και το φυσικό κάλος

στην Ψαρού.  Επίσης, η αρμόδια εισαγγελέας Σύρου κ. Λαμπροπούλου θα πρέπει να διατάξει προκα-

ταρκτική εξέταση για να διαπιστώσει τυχόν ποινικά αδικήματα.

Θα επανέλθουμε με νεότερο ρεπορτάζ για την Ψαρού μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης στο επό-

μενο φύλλο της εφημερίδας, Σάββατο 12 Αυγούστου. Επίσης, στο επόμενο φύλλο θα συνεχίσουμε

το οδοιπορικό σε άλλες παραλίες του νησιού αναδεικνύοντας αν μη τι άλλο εξόφθαλμες παρανομίες

κάτω από τη μύτη, εν γνώσει(;) ή εν αγνοία των αρχών.

Κάτω από τη μύτη των τοπικών αρχών “ξεφύτρωσε” στο γραφικό λιμανάκι στην Χώρα της Μυκόνου εστια-

τόριο με δεκάδες τραπεζοκαθίσματα κυριολεκτικά πάνω στην άμμο και δίπλα στο κύμα.

Το... κατάστημα ήταν πριν από χρόνια ένα μικρό αποθηκάκι 20 τετραγωνικών μέτρων το οποίο από πέρυσι

έχει δεκαπλασιαστεί, καταπατώντας τον αιγιαλό και την παραλία. Τα ερωτήματα τίθενται εύλογα, καθώς οι

φωτογραφίες είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να δει την εξόφθαλμη παρανομία, πα-

ρατηρώντας από τους ανεμόμυλους. 

Τα ερωτήματα δεν τίθενται μόνο προς τη δημοτική αρχή του νησιού, αλλά και την αντιπολίτευση. Αναμέ-

νουμε δικές τους ενέργειες, εκτός και αν όλοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό το νησί να καταπατούν οι επιχει-

ρηματίες τον αιγιαλό και την παραλία. Είναι πολλά τα λεφτά βλέπετε, όταν οι πελάτες τρώνε πληρώνοντας

αδρά τον αστακό τους χύμα στο κύμα... 

Ας γίνει ένας έλεγχος στο κατάστημα για να διαπιστώσουμε τι έχει συμβεί και όσοι έχουν παρανομήσει να

λογοδοτήσουν. Η συνέχεια του ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο της «My Mykonos».

Το... αποθηκάκι που έγινε ταβέρνα πάνω στην άμμο

Ρεπορτάζ 



Ρεπορτάζ

Ε
πιστολή με την οποία ενημερώνει για προβλή-

ματα στον αερολιμένα Μυκόνου, αλλά ταυτό-

χρονα προτείνει και σειρά βελτιώσεων, απέ-

στειλε ο δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Κουκάς

στη διοίκηση της Fraport που έχει αναλάβει τη διαχεί-

ριση του αεροδρομίου.

«Η Μύκονος αποτελεί την κορωνίδα του ελληνικού

τουρισμού, συμβάλλοντας σημαντικά στην θετική διε-

θνή προβολή της χώρας και αποφέροντας ζωτικά

έσοδα στον προϋπολογισμό του κράτους.

Το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός, πρέπει να το δια-

φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και  οφείλουμε να θέ-

σουμε τις βάσεις για την αναβάθμισή του και την πε-

ραιτέρω ανάπτυξή του», αναφέρει αρχικά ο κ. Κουκάς

και συνεχίζει: «Ως διαχειριστές του Αερολιμένα Μυκό-

νου σας είχα ενημερώσει με την με αρ. πρωτ.

10072/24.11.2016 επιστολή μου καθώς και στις

κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας για τα σημαντικότερα τεχνι-

κά προβλήματα. Ωστόσο,  υπάρχουν επιπλέον προ-

βλήματα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί από όταν ανα-

λάβατε τη διαχείριση του αερολιμένα και για τα οποία γινόμαστε καθημερινά δέ-

κτες παραπόνων. Επομένως, κρίνεται πως χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης».

Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Μυκόνου έξι είναι τα φλέγοντα αυτά τη στιγμή ζητήματα

για τον αερολιμένα του «νησιού των ανέμων»: 

1) Παρουσιάζεται ιδιαιτέρως σημαντική χρονοκαθυστέρηση στη διαδικασία πα-

ραλαβής των  αποσκευών, με αποτέλεσμα να επικρατεί συνωστισμός και να επηρεάζεται άμεσα η

ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου.

2) Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, ως προς τις συνθήκες υγιεινής και συγκεκριμένα με την καθαριό-

τητα τόσο στις τουαλέτες όσο και στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα το αε-

ροδρόμιο να παρουσιάζει μια εικόνα, η οποία αναμφίβολα δεν αρμόζει στον προορισμό μας.

3) Λόγω του μεγάλου αριθμού αναχωρήσεων

και του μεγάλου αριθμού επιβατών σε συνδυα-

σμό με τον μικρό σε διαστάσεις χώρο αναμονής

των επιβατών για τις πτήσεις εσωτερικού, κρίνε-

ται απαραίτητος ο σχεδιασμός της σταδιακής ει-

σόδου των επιβατών στο χώρο αναχωρήσεως

βάσει χρονικής προτεραιότητας της πτήσης,

ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο στο χώ-

ρο αναμονής να στοιβάζονται εκατοντάδες άτο-

μα. 

4) Έχουν εκδηλωθεί παράπονα για τον ανύπαρ-

κτο κλιματισμό στο χώρο αναμονής για τις πτή-

σεις του εσωτερικού. 

5)  Χρήζει άμεσης διευθέτησης το θέμα της προ-

σωρινής στάσης και στάθμευσης των μικρών και

μεγάλων τουριστικών λεωφορείων και μέσων

μεταφοράς στο χώρο έμπροσθεν της πύλης των

αφίξεων και των αναχωρήσεων του αεροδρομί-

ου, προκειμένου να αποφεύγονται τα φαινόμενα

της κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά συγχρό-

νως να διασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών κατά την αποβίβασή

τους και αναχώρησή τους, οι οποίοι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να

περνούν με τις αποσκευές τους ανάμεσα από τα οχήματα που είναι ατά-

κτως σταθμευμένα στο χώρο του αεροδρομίου.  

6) Διευθέτηση και ορισμός χώρου αναμονής των ιδιοκτητών – οδηγών

των τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων, οι οποίοι αναμένουν τους πελάτες τους. 

Ο Κωνσταντίνος Κουκάς κλείνει την επιστολή του σημειώνοντας πως «τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλε-

σμα την ανεπίτρεπτη δημιουργία μιας ιδιαίτερα “κακής” εικόνας, η οποία παρουσιάζεται προς τα έξω

και χαρακτηρίζει αρνητικά, όχι μόνο το νησί μας, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα» και ζητά από τη

γερμανική κοινοπραξία να προβεί άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις.

Τα       σημεία που «πονάει» 
ο αερολιμένας Μυκόνου
6

Τι αναφέρει στην επιστολή του
προς την Fraport ο δήμαρχος,

Κωνσταντίνος Κουκάς
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Ξενάγηση

Τα μικρά μυστικά της Μυκόνου 

Η Ελιά είναι από τις ωραιότερες και μεγαλύτερες αμμώδεις παραλίες του νη-

σιού. Προσφέρει τα πάντα: ξαπλώστρες, ομπρέλες, άριστη οργάνωση,

water-sports, εστιατόρια, ταβέρνες, wc για ΑΜΕΑ, εύκολη πρόσβαση, άνετο

πάρκινγκ και θέα στη Νάξο. Ψιλή χρυσή άμμος και καταγάλανα, διαυγή νερά,

ενώ είναι ιδανική και για παιδιά. Αξίζει να κάνετε μια στάση στο εστιατόριο

Elia για την άψογη μεσογειακή κουζίνα του. Η Ελιά είναι μια από τις ομορφό-

τερες παραλίες του νησιού. Μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες αλλά και οι-

κογενειακά ξενοδοχεία υπάρχουν σε αυτήν την παραλία που απέχει 8χλμ.

από τη Χώρα της Μυκόνου και είναι ιδιαίτερα κοσμική. Χαρακτηριστικό της η

ατέλιωτη χρυσαφένια αμμουδιά. Εδώ θα συναντήσετε πολλούς από τους

επώνυμους επισκέπτες του νησιού. Κολυμπήστε στα καθαρά νερά της και

απολαύστε τις ανέσεις που σας προσφέρει η καλή οργάνωση της πλαζ.

Υ.Γ.: Χαρακτηρίζεται και ως gay-friendly και σε συγκεκριμένα μέρη της πα-

ραλίας επιτρέπεται ο γυμνισμός.

Πόρτες
Στη διαδρομή για τον Πλατύ Γιαλό, η μυκονιάτικη ύπαιθρος μας εκπλήσσει για ακόμα μία φο-

ρά με τα απομεινάρια της Ιστορίας, αφού εδώ συναντάμε τα ερείπια ενός πύργου της Ελληνι-

στικής Περιόδου, που υποστηρίζεται ότι αποτέλεσε μέρος του τότε αμυντικού συστήματος

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

λαξευμένοι γρανιτόλιθοι. Πρόκειται για ένα μνημείο μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος που

πραγματικά αξίζει τον χρόνο σας. Αντίστοιχοι πύργοι δεσπόζουν και σε άλλα μέρη της Μυκό-

νου (Ληνώ, Καμπαναριά, Χάλαρα κ.λπ.), οι οποίοι βοηθούσαν στο σύστημα επικοινωνίας

εκείνης της εποχής, τις γνωστές φρυκτωρίες.

Μύλος του Μπόνη Οι φωτογραφίες του έχουν κάνει το γύρο του κόσμου,

μιας και οι μύλοι αποτελούν σήμα κατατεθέν της Μυκόνου,

ενώ από ιστορικής πλευράς διαδραμάτισαν σημαντικό ρό-

λο στην τοπική οικονομία. Ειδικά, ο Μύλος του Μπόνη δια-

τηρείται λειτουργικός, αυθεντικός και επισκέψιμος. Στον

1ο όροφο ζωντανεύουν μπροστά μας οι εικόνες από τα

σακιά με το σιτάρι που συγκεντρώνονταν και ζυγίζονταν

εδώ, στο δεύτερο βλέπουμε πού φυλασσόταν το αλεύρι

και στον πιο πάνω υπάρχει ακόμα ο μηχανισμός της άλε-

σης! Στην αυλή θα δείτε έναν περιστερώνα, ένα μαγγανο-

πήγαδο και ένα πατητήρι! 

Ελιά

Μέρη, μαγαζιά, περιοχές, παραλίες που μπορεί να μην έχεις δει ποτέ Αναστάσιος Ε. Δαφνής



Ξενάγηση

«Beauty world by Despina Gavala Mykonos» 
Ότι χρειάζεται μια γυναίκα και ένας άντρας χωρίς υπερβολή, θα το βρει στο Beauty World της Δέσποινας Γαβάλα.

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

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

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

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

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

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

Μπορείτε να πας και με αυτοκίνητο, αλλά αν δε φυσάει πολύ και έχετε

όρεξη για περπάτημα, ακολουθήστε τον ελικωτό χωματόδρομο από τον

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

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

παλιό φάρο του Αρμενιστή. Πηγαίνετε λίγο πριν τη δύση για να απολαύ-

σετε την υπέροχη θέα και απόλυτα συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα, που θα

σας μείνει αξέχαστο. Αντίκρυ από την Μεγάλη Παναγιά της Τήνου βρί-

σκεται η μικρή Γαλάζια Παναγιά της Μυκόνου. 

Λίγα ξωκλήσια μπορούν να παρουσιάζουν μία τόσο ατημέλητη εικόνα και

ταυτόχρονα να ασκούν τόση γοητεία και τόση έλξη στον επισκέπτη, όση

το ξωκλήσι της Γαλάζιας Παναγιάς στην Μύκονο (του Γαλάτη). Ένα κρυ-

φό αρχιτεκτονικό έργο τέχνης βρίσκεται στην Μύκονο στον δρόμο

Άγιος Στέφανος - Φανάρι, στα λεγόμενα... Γαλατονήσια. Έχει καταπλη-

κτική θέα στο Αιγαίο, στις Δήλες και στην Χώρα Μυκόνου προς τα νότια

και στο Φανάρι και τα Χουλάκια προς τα βόρεια! 

Tip για ρομαντικές ψυχές



Ρεπορτάζ

Απόφαση-σταθμό χαρακτηρίζει ο δήμος Μυκόνου την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σύ-

ρου-Ερμούπολης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με την οποία είχε αρνηθεί να συνδράμει διοικητικά

την υπηρεσία δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Μυκόνου, επικαλούμενο φόρτο εργασίας και έλλειψη προσω-

πικού...

Ο δήμος Μυκόνου επισημαίνει ότι  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δικαίωσε τις πολύχρονες προσπάθειες

της Δημοτικής Αρχής να εξαντλήσει όλα τα μέσα, ώστε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης

της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου.

Συγκεκριμένα ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – κατόπιν σχετικής διοικητικής προσφυγής

του Δήμου Μυκόνου-  ακύρωσε την υπ’ αρ. 142/28.04.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερ-

μούπολης, που αρνήθηκε να συνδράμει διοικητικά την υπηρεσία δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Μυκόνου,

επικαλούμενο φόρτο εργασίας και έλλειψη προσωπικού.

Υπενθυμίζεται, ότι ο δήμος Μυκόνου αξιοποιώντας το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)  και με απώτερο στόχο να

δοθεί μία ουσιαστική λύση στα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το έλλειμμα προσωπικού της

Πολεοδομίας  είχε υποβάλει αίτημα διοικητικής υποστήριξης στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Είχαν προηγηθεί συνεχείς ενημερώσεις και αιτήματα του δήμου  προς τους αρμόδιους υπουργούς, ακόμα και τον

ίδιο τον Πρωθυπουργό, για να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα αιχμής του Δήμου μας.

Ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, δήλωσε σε τοπικά μέσα: «Με σοβαρότητα και επιμονή αξιοποι-

ούμε  όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να επιλύσουμε υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα

του Δήμου. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που θα δώσει πραγματική ανά-

σα στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που δικαιώ-

νει την πολιτική υπεύθυνης διεκδίκησης με μοναδικό, πάντα,  στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Σημειώνεται, ότι μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης είχαν προσφύγει κατά της απόφασης του Δήμου Μυκόνου να

προσβάλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Αιγαίου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή αυτή με το αιτιολογικό, ότι οι συγκεκριμένοι δη-

μοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Μυκόνου «δεν λειτούργησαν, ως όφειλαν, στα πλαίσια της

προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου, των δημοτών και της εν γένει ευρύτερης τοπικής κοινωνίας».

Ικανοποίηση Κουκά για απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου



Report

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΓΓΛΕΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΡΙΩΤΗ, ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΑΞΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Την  Τρίτη 1 Αύγουστου 2017 και ώρα 21:00 εγκαινιάστηκε η Έκθεση Φωτογραφίας
του Δημήτρη Προκοπίου με τίτλο «Παραλλάξεις».

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1-10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 11:00-13:30 19:30-23:00

Ο Δημήτρης Προκοπίου γεννήθηκε στον Βόλο το 1972. Έκτοτε κατοικεί στην Αθήνα.
Είναι φωτογράφος, εκπαιδευτικός και υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς. Eίναι μέλος του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης από το 2003. Παρακο-
λούθησε σεμινάρια του Φωτογραφικού Κύκλου το 1996.
Έχει κάνει ατομικές  εκθέσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι, στη Χαϊδελ-
βέργη, στη Βουδαπέστη, στη Μακρινίτσα, στην  Ερμούπολη, στη Θήρα, στη Σάμο και
στον Πειραιά.
Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις διεθνείς και πανελλήνιες στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στο Άμστερνταμ, στη  Ρόδο, στην Κω, στη Σάμο, στον Βόλο, στα Τρίκαλα
στη Λευκάδα, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, στην Ξάνθη, στο Λαύκο και στη Μακρι-
νίτσα Πηλίου, στην Κυπαρίσσια και στην Ερμούπολη.

Μετά από χρόνια, ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Άνω Μεράς,

για παροχή ιατρικών υπηρεσιών ικανοποιείται, με την επαναλειτουργία του Περιφερειακού

Ιατρείου της... Όπως ενημερώνει αναλυτικά για τη Δ.Ε. του Κέντρου Υγείας Μικόνου, Ντίνα

Σαμψούντη στο «Cyclades voice»:

"Αθόρυβα, μεθοδικά και συντονισμένα, η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αι-

γαίου και του Υπουργείου Υγείας, και η Δ.Ε του Κέντρου Υγείας Μυκόνου, συνεχίζουν την

συστηματική επάνδρωση των δομών υγείας του νησιού μας. Στα πλαίσια, όχι μόνο της ανα-

βάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και της ανάκτησης εγκαταλελειμμένων

δομών, συστάθηκε μία νέα επιπλέον θέση ιατρού υπαίθρου για το Π.Ι. της Άνω Μεράς. Μετά

από χρόνια, ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Άνω Μεράς, για

παροχή ιατρικών υπηρεσιών ικανοποιείται, με την επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ια-

τρείου της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω θέση συμπεριλήφθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με την υπ. αρ. πρωτ. Α2γ/

Γ.Π.οικ.42212/02-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση, του Υπ. Υγείας κ. Ξανθού και

του Αν. Υπουργού κ. Πολάκη. Στις 4-7-2017,  εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα

της προκήρυξης, όπου ο επιτυχών υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου για την κάλυψη

της θέσης της Άνω Μεράς είναι ο κ. Μπενέκος Χρήστος, ο οποίος αναμένεται να προσέλθει

και να αναλάβει υπηρεσία., μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Επιπρόσθετα στις 10-5-2017, υπογράφτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων

Υγείας και Οικονομικών, σχετικά με την παροχή οικονομικών κινήτρων σε αγροτικούς ια-

τρούς οι οποίοι υπηρετούν ή θα διοριστούν σε Περιφερειακά Ιατρεία σε άγονες περιοχές,

στην οποία συμπεριλήφθηκε και η θέση του Π.Ι. της Άνω Μεράς, που θα ενισχύεται με 400

€ μηνιαίως.

Ωστόσο, μέχρι τον διορισμό του ιατρού, με απόφαση της Δ.Ε. του Κ.Υ. Μυκόνου, κάθε Τε-

τάρτη 9-11 π.μ. στο Π.Ι. της Άνω Μεράς, θα παρευρίσκεται ένας αγροτικός ιατρός του Κ.Υ.,

για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Τέλος , σε πείσμα των καιρών, των συγκυριών και περιστάσεων ΕΜΕΙΣ,  θα βλέπουμε και θα

επιμένουμε στη μεγάλη εικόνα, της δημόσιας υγείας και μιας νέας ιεραρχίας αξιών στην πα-

ροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας."

Πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες από τον ξυλοδαρμό και τη ληστεία σε βάρος 45χρονου επιχειρη-

ματία, ομάδα κακοποιών «χτύπησε» ξανά στη Μύκονο.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ζευγάρι επιχειρηματιών

που φιλοξενείται σε βίλα φιλικού τους προσώπου για διακοπές, βρέθηκε τετ α τετ με ομάδα ληστών.

Το ζευγάρι άκουσε ξαφνικά μέσα στη νύχτα θορύβους, αλλά δεν πρόλαβε να αντιδράσει, καθώς οι

δράστες είχαν εισβάλει στη βίλα από το παράθυρο και τους ακινητοποίησαν.

Για αρκετοί ώρα οι ληστές κρατούσαν ομήρους το ζευγάρι, απειλώντας τους προκειμένου να τους

αποκαλύψουν που υπάρχουν αντικείμενα αξίας και κοσμήματα. Τελικά οι δράστες μετά από αρκετή

ώρα ανακάλυψαν 10.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ, με τους ληστές

να εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος τους, ενώ το γεγο-

νός ότι στο δεύτερο περιστατικό δεν χρησιμοποιήθηκε βία δείχνει πως οι δράστες των δύο ληστειών

είναι διαφορετικοί.

Παπ.

Λειτουργεί ξανά το Περιφερειακό Ιατρείο της Άνω Μεράς

Νύχτα τρόμου και ληστεία 
για ζευγάρι επιχειρηματιών



Ευεξία

Π αρόλο που θεωρείται το ποιο κοινό υγρό του πλανήτη μας, η αλήθεια εί-

ναι ότι μέσα του κρύβει πολλά και θαυμαστά μυστήρια. Ο Dr. Masaru

Emoto συνδέει σαν κανένα άλλον επιστήμη και πνευματικότητα, με τις εικόνες

και τα πειράματα του ο ιάπωνας γιατρός και οραματιστής αποδεικνύει ότι το νε-

ρό είναι μια ζωντανή οντότητα που ανταποκρίνεται συνειδητά όχι μόνο στα ερε-

θίσματα του περιβάλλοντος του αλλά και στις ανθρώπινες ψυχικές ενέργειες!

Ο Emoto τοποθέτησε νερό ανάμεσα σε δύο ηχεία και έπαιξε ένα ολόκληρο

κομμάτι μουσικής σε κανονική ένταση. Προηγουμένως, είχε πάρει εκατό φω-

τογραφίες του αποσταγμένου νερού. Οι κρύσταλλοι ήταν καλά διαμορφωμέ-

νοι, μέχρι και οι λιγότερο όμορφοι κρύσταλλοι, αλλά σχεδόν όλοι είχαν εξαγω-

νική κρυσταλλική μορφή. Υπέροχοι κρύσταλλοι εμφανίστηκαν μετά από για

παράδειγμα με ένα διάσημο κομμάτι βιολιού του Μπαχ. Σε αντίθεση, οι κρύ-

σταλλοι μοιάζουν κατεστραμμένοι μετά από ένα θλιβερό Κορεάτικο λαϊκό τρα-

γούδι.

Μετά τα πειράματα μουσικής, η ομάδα ήθελε να μάθει, πώς το νερό αντιδρά σε

λέξεις με εκφράσεις ανθρωπίνων συναισθημάτων και ιδεών. Έβαλε ετικέτες

σε μπουκάλια με νερό, με θετικές εκφράσεις όπως το «σε ευχαριστώ» και το

«αγάπη». Άλλες ήταν αρνητικές όπως «ανόητος» και «Με κάνεις να αηδιάζω,

θα σε σκοτώσω». Τα αποτελέσματα ήταν και για την ομάδα απίστευτα όμορφες

κρυσταλλικές μορφές, εμφανίστηκαν στο νερό με τα θετικά μηνύματα. Όπως

τα ονόματα των πέντε παγκόσμιων θρησκειών στα Ιαπωνικά, Αγγλικά και Γερ-

μανικά εμφανίστηκαν εκπληκτικά όμοιες κρυσταλλικές μορφές. Σε αντίθεση,

αρνητικές λέξεις όπως «ανόητος» και «Με κάνεις να αηδιάζω, θα σε σκοτώ-

σω» παραμορφωμένοι έως ολοσχερώς κατεστραμμένοι 

Το σώμα μας αποτελείται από 90 % νερό

Αν οι σκέψεις μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα στο νερό, φανταστείτε τι

μπορούν να κάνουν σε μας και στο περιβάλλων μας 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Masaru Emoto: Το Μυστικό μήνυμα του νερού

H μαγική δύναμη του νερού 

Stamatia Siozoli
magister of cosmic energy, 

reiki master inventor 

of 11:11G©SYNCHRONICITY

Enail: ssiozioli@gmail.com 

Τηλ: +306934044082 

Η αντίδραση του νερού 

στην λέξη αγάπη
Η αντίδραση του νερού 

στην λέξη ανόητος

Η αντίδραση του νερού 

σε μουσική Ηeavy Μetal



«Τουλάχιστον περίεργο, για μην πούμε ύποπτο»!  

� Γιατί η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε να προ-

χωρήσει μια εβδομάδα πριν τον Δεκαπενταύγουστο, σε διαγωνισμό για τη 12ετή μίσθωση

του κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Σίνα 20; 

� Ποιος γνωστός ακτοπλόος ελέγχετε από την

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων

Εσόδων Αττικής, για την έκδοση επιταγών από

εταιρεία συμφερόντων του, προκειμένου να αντι-

καταστήσει προσωπικές του που κινδύνευαν να

σφραγιστούν και να μπει στον Τειρεσία; 

� Αληθεύει ότι ο διευθύνων σύμβουλος της MIG διατηρεί «ανοιχτούς διαύλους» επικοινωνίας με

τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη; Είναι γεγονός πώς η «σχέση» αυτή συ-

νέβαλε στο να εξασφαλίσει η εταιρεία του την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων συ-

νολικού ύψους 375.247.019 ευρώ και δανεισμού ύψους περίπου 47,58 εκατ., ενώ της δόθηκε η

δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μέρους των οφειλόμενων τόκων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια; 

Άλλαξαν κάποια στοιχεία, υπήρχαν λάθος παραδοχές ή κάτι άλλο; 

� Μπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ενέκρινε το περιεχόμενο του συμπληρώμα-

τος του δημοσιευμένου πληροφοριακού δελτίου της εταιρείας Σουρωτή, για την αύ-

ξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια προσφορά,, ωστόσο δεν μας είπε τους

λόγους που κρίθηκε αναγκαία η «επανέκδοσή» του με περαιτέρω επίσημη ενημέρωση. 

«Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»! 

� Θα διερευνηθεί άραγε από τη Δικαιοσύνη η ειδική υπό εκκαθάριση ATEbank, ως προς τη διαχεί-

ριση των περιουσιακών της πρώην κρατικής τράπεζας που πέρασαν στην κατοχή της, μετά τη

διάσπασή της σε «καλή και κακή»’; Ειδικά για τις περιπτώσεις που οι εξυγιάνσεις μετατράπηκαν σε

εκποιήσεις και τα εκπλειστηριάσματα δεν αρκούσαν για να αποπληρωθεί είτε το Δημόσιο, είτε τα

ασφαλιστικά ταμεία, είτε οι εργαζόμενοι. 

� Δεν προειδοποιούμε εμείς το retail, για την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της Gi-

venrise Investment, αλλά το διοικητικό συμβούλιο της Νίκας…! Για του λόγου το

αληθές αναφέρει πως δεδομένου ότι οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις του προτείνοντα

για τα αναμενόμενα οφέλη της εταιρείας, βασίζονται σε παραδοχές και συνεπώς δύ-

νανται να επηρεαστούν από τυχόν μεταβολή τους, έκαστος μέτοχος καλείται να λάβει

υπόψη το επενδυτικό του προφίλ και το βαθμό διασποράς του επενδυτικού του χαρτο-

φυλακίου, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει τις μετοχές του ή θα αποδεχ-

θεί τη δημόσια πρόταση. 

� Δεν νομίζουμε ότι «προσφέρεται για θριαμβολογίες», κυρίες και κύριοι της διοίκησης της Παγ-

κρήτιας…! Είναι γεγονός ότι μετά από 10ετή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-

ων (ΕΤΕπ), η τράπεζά σας έχει διοχετεύσει στην αγορά, κεφάλαια ύψους «μόλις» 245 εκατ. ευρώ; 

� «Απέφυγαν εντέχνως» να ενημερώσουν για τα χρήματα που λαμβάνουν ή μας φαί-

νεται; Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Housemarket εξουσιοδότησε

το διοικητικό της συμβούλιο να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου

των 1.367.000 ευρώ, τα ακριβή ποσά αμοιβών των μελών του και το χρόνο καταβολής

τους. 

Να δούμε τι άλλο θα πουν! 

� Μέχρι και το ενδεχόμενο προσφυγής κατά του Δημοσίου, από τον ένα και μοναδικό υποψήφιο

επενδυτή που κατέθεσε βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά για την αγορά των δύο θυγατρικών

της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στη Σερβία, επικαλούνται κάποιοι κατ’ εντολή των ανθρώπων

τους, προκειμένου να «εκβιάσουν» καταστάσεις... 

� Η άμεση και πλήρη η εξυγίανση του ισολογισμού, δεν στερεί χρηματοοικονομικά ερ-

γαλεία από την αγορά…; Και αν η εξάλειψη των ζημιών εις νέο, του Εθνικού Ταμείου

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), είναι καλοδεχούμενη, δεν συμβαίνει το

ίδιο με τη δημιουργία αποθεματικών με σκοπό τη μελλοντική κάλυψη «κόκκινων». 

� Παρά τις αρχικές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, «ανώμαλη προσγείωση» επιφύλαξαν οι

μόλις δυο προσφορές, για την απόκτηση του 94% της Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επι-

χειρήσεις ΑΕ (Avis)…! Όσον αφορά δε αυτή του private equity fund Fortress λένε ότι κατατέθηκε

προκειμένου να «κρατηθούν τα προσχήματα» της διαδικασίας και να μην κηρυχτεί άγονος ο διαγωνι-

σμός. 

� Επιτέλους τι θέλετε; Μέχρι σήμερα κάποιοι κατηγορούσαν τη ΔΕΗ ότι δεν ανοίγει

τον ανταγωνισμό, πουλώντας λιγνιτικές μονάδες. Τώρα που το κάνει, «το παίζετε

δύσκολοι», λόγω της επικείμενης εκτόξευσης των ρύπων.

Έτσι για να ξέρουμε  τον «ρόλο που παίζει» ο καθένας…!

� Με αφορμή την αντικατάσταση της παραιτηθείσας εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ στο διοικητικό συμ-

βούλιο της ΕΥΑΘ, αναρωτιόμαστε πόσες παρεμβάσεις και σε τι είδους θέματα είχε κάνει κατά τη

διάρκεια της θητείας της, ως μη εκτελεστικού μέλους αυτού; 

� Κατά τα άλλα εύχεται και ελπίζει η μετοχή να δικαιώσει την εμπιστοσύνη των μετό-

χων…! Τι μήνυμα στέλνει σε insiders και retail, ο πρόεδρος του διοικητικού συμ-

βουλίου της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, κ. Φέσσας Θεόδωρος, με την πώληση 170.000

κοινών ονομαστικών μετοχών της, έναντι συνολικού τιμήματος 396.100 ευρώ;

� Τυχαίο που ο διαγωνισμός για την πώληση του 66% του διαχειριστή του συστήματος φυσικού αε-

ρίου ΔΕΣΦΑ, προβλέπει τη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων διεκδίκησης; Δεν νομίζουμε,

καθώς το τίμημα «οφείλει» να είναι υψηλότερο των 400 εκατ. ευρώ που είχαν προσφέρει οι Αζέροι

της Socar και ένας προτιμητέος επενδυτής δύσκολα θα κάλυπτε από μόνος του την «ανάγκη» αυτή.

Περισσότερες εξηγήσεις…

� Επειδή κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται και μάλιστα σε τόσο «ευαίσθητες» θέσεις, μή-

πως θα έπρεπε να δοθούν περισσότερες εξηγήσεις, για να αποφευχθούν οι όποιες

παρεξηγήσεις; Ποιοι ο λόγοι που η εταιρεία Πλαίσιο προχώρησε σε αντικατάσταση ορ-

κωτού Ελεγκτή-Λογιστή της; 
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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

ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΟΕΙΔΗΣ

ΑΙΣΩΠΕΙΟΣ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ

ΑΦΟΤΟΥ

ΕΡΓΙΟ

ΚΛΙΡΙΝΓΚ

ΜΕΡΟΔΟΥΛΙ

ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ

ΟΜΟΤΕΧΝΟΣ

ΟΡΚΟΣ

ΠΑΓΟΣ

ΠΑΛΤΟ

ΠΡΟΟΔΟΣ

ΣΟΦΙΣΜΑ

ΦΩΤΟΧΥΣΙΑ

ΧΡΩΜΟΣΑΜΠΟΥΑΝ

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

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Αστρολογία

ΚΡΙΟΣ
Η μέρα αυτή σας κάνει πιο προσεκτικούς σε θέματα επαγγελματικά. Πολύ πιθανόν

να πρέπει να μιλήσετε με κάποιο πρόσωπο-κλειδί που θα σας φροντίσει για ένα

διάβημα που πρόκειται να κάνετε. 

ΤΑΥΡΟΣ
Οικογενειακά θέματα μέχρι το μεσημέρι θα σας απασχολήσουν αρκετά έντονα.

Από το απόγευμα θα πρέπει να φροντίσετε ένα προσωπικό σας θέμα που βρίσκεται

σε εκκρεμότητα.

ΔIΔΥΜΟΙ
Περιορισμοί θα σας κάνουν να βρεθείτε σε μία κατάσταση αναμονής. Η επικοινω-

νία σας σήμερα δεν θα σας βοηθήσει να αντεπεξέρθετε σε θέματα οικονομικά

όπου χρειάζεται ένας διακανονισμός.

ΚΑΡΚIΝΟΣ
Θέματα που αφορούν τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα μέχρι το

μεσημέρι. Πολύ πιθανόν να βρείτε κάποια εμπόδια που δεν θα λυθούν εύκολα.

Κάποιο μήνυμα θα σας κάνει να χάσετε το χαμόγελό σας.

ΛEΩΝ
Η Σελήνη θα βρίσκεται και σήμερα στο ζώδιό σας. Αυτό θα σας βοηθήσει αρκε-

τά να προχωρήσετε ένα σχέδιο που έχετε κατά νου. Από το απόγευμα ίσως να

νιώσετε μια κακή διάθεση.

ΠΑΡΘEΝΟΣ
Βρίσκεστε σε μία πολύ περίεργη περίοδο. Σήμερα θα προσπαθήσετε να αναλύσετε

κάποιο προσωπικό σας θέμα, αλλά μάλλον δεν θα τα καταφέρετε. Οι συνθήκες

δεν είναι οι κατάλληλες.

ΖΥΓOΣ
Σήμερα θα επικεντρωθείτε περισσότερο σε ένα προσωπικό σας θέμα. Με πολύ

μεγάλη προσπάθεια από το απόγευμα και μετά θα πρέπει να λειτουργήσετε προς

έναν και μόνο στόχο.

ΣΚΟΡΠΙOΣ
Επαγγελματικά είστε σε μία καλή μέρα. Πολύ πιθανόν να βρείτε λύσεις σε αυτόν τον

τομέα. Οικονομικά θα πρέπει να αποφύγετε ρίσκα και καταστάσεις που έχουν ρίζες

στο παρελθόν, γιατί θα χάσετε την ηρεμία σας.

ΤΟΞOΤΗΣ
Κάποια σημαντικά θέματα θα τακτοποιηθούν έως το μεσημέρι. Από το από-

γευμα και μετά θα βρεθείτε λίγο μετέωροι για ένα επαγγελματικό σας θέμα

που δεν θα μπορείτε να το διευθετήσετε. 

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ
Η μέρα αυτή θέλει κάποια προσοχή σε θέματα που αφορούν τις μετακινήσεις

σας. Ίσως να πρέπει να βάλετε ένα πρόγραμμα σε επαγγελματικά διαβήματα. Η

προσωπικές σας σχέσεις χρειάζονται τη φροντίδα σας.

ΥΔΡΟΧOΟΣ
Σήμερα είναι μια μοναχική μέρα. Ίσως να μην μπορέσετε εύκολα να δείτε τα

πραγματικά προβλήματα που έχετε με κάποια φιλικά σας άτομα. Θα έχετε όμως

την ευκαιρία να βρείτε μία νέα ενδιαφέρουσα απασχόληση.

ΙΧΘYΕΣ
Επαγγελματικά θα υπάρξει σταθερότητα σε μία σας αναζήτηση. Τα θέματα που

θα σας απασχολήσουν περισσότερο σήμερα είναι οι σχέσεις σας με τους άλ-

λους και κυρίως η προσωπική σας ζωή.
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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?



Star System

ARIES
This day makes you more careful about business matters. You are most likely

to have to talk to a key person who will take care of you for a step that you are

about to make.

TAURUS
Family affairs until noon will make you busy enough. From afternoon, you

should take care of a personal subject that is pending.

GEMINI
Restrictions will put you in a standby mode. Your communication today will not

help you to overcome economic issues where a settlement is needed.

CANCER
Issues that concern your finances will make you busy until noon. Very likely y-

ou will find some obstacles that will not be solved easily. A message will

make you lose your smile.

LEO
The Moon will still be in your sign today. This will help you a lot to advance a plan

that you have in mind. Later on afternoon you may feel a bad mood.

VIRGIN
You are in a very strange period. Today you will try to analyze some of your per-

sonal issues, but you will probably not succeed. Conditions are not helpful.

LIBRA
Today you will focus more on a personal topic. With a lot of effort from after-

noon onwards, you have to work towards a single goal.

SCORPIO
You are professionally on a good day. You will most likely find solutions in this

area. Economically you should avoid risks and situations that have roots in the

past, because you will lose your peace of mind.

SAGITTARIUS
Some important issues will be settled by noon. From afternoon onwards, you

will find yourself a little mute about a business issue that you will not be able to

solve.

CAPRICORN
This day wants some attention on issues concerning your travels. You may

have to put a program in professional steps. Your personal relationships need

your attention.

AQUARIUS
Today is a lonely day. You may not be able to easily see the real problems y-

ou have with some friendly people. But you will have the opportunity to find a

new interesting job.

PISCES
Professionally there will be stability in one of your quests. The issues that will

matter to you today are your relationships with others and, above all, your per-

sonal life.
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