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Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου, Άννα Καμή, έφερε 
στο φως νεότερο έγγραφο που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της δικηγόρου του Principote

ΝΈΑ ΤΡΟΠΉ ΣΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΆΝΟΡΜΟΥ

«Δεν έχουμε 
δώσει έγκριση
λειτουργίας»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Α υτοί που μπήκαν στον κόπο και διάβασαν το 3ο μνημόνιο αντιλαμβάνονται πως η παρουσίαση
από τον πρωθυπουργό του σχεδίου του για τη Δημόσια Διοίκηση δεν είναι τίποτα περισσότερο

από μία ανειλημμένη υποχρέωση στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Στην πράξη, άλλωστε, τόσο ο
ίδιος όσο και η κυβέρνησή του δείχνουν πως τα... τσιτάτα για το «αποκομματικοποιημένο Δημόσιο»
δεν είναι τίποτα περισσότερο από λόγια του αέρα. Ειδικά το τελευταίο τρίμηνο, οι προσλήψεις ημετέ-
ρων –με τη μορφή συμβάσεων– έχουν χτυπήσει «κόκκινο», θυμίζοντας προεκλογική περίοδο περα-
σμένων δεκαετιών!

Όλα δείχνουν ότι οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα είναι το «βαρύ χαρτί» του κ. Τσίπρα κατά την ομιλία
του στη ΔΕΘ, καθώς τα στενά δημοσιονομικά πλαίσια παραμένουν και η τρίτη αξιολόγηση είναι ανοι-

χτή. Το ερώτημα που εύλογα γεννάται, πολλώ δε μάλλον μετά
την αποκάλυψη ότι η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο ήταν και πάλι αναιμι-
κή (σ.σ. ο,8%), είναι εάν αυτό το «χαρτί» αρκεί για να βγει η οικο-
νομία από το τέλμα. Η προφανής απάντηση είναι, όχι. Η χώρα «δι-
ψάει» για επενδύσεις, για φρέσκο χρήμα, για νέα πρότζεκτ, για αύ-
ξηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και όχι για εικονική μείωση της
ανεργίας με «βολέματα» συγγενών και φίλων. 

Για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, δεν αρκεί ο πρωθυπουργός να
δηλώνει –επειδή αυτό επιβάλλει το μνημόνιο– ότι η Ελλάδα θέλει
την ιδιωτική πρωτοβουλία και βοηθάει το επιχειρηματικό κλίμα. Οι
πράξεις της σημερινής κυβέρνησης δείχνουν κάτι τελείως διαφο-
ρετικό, γι’ αυτό και εν όψει της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν
στη χώρα μας πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάθι. Προφανώς ο

Γάλλος πρόεδρος θα έρθει γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι θα πάρει και τι θα δώσει. Όμως –ειδικά ο
κ. Μακρόν– δεν είναι ο πολιτικός που θα δώσει εντολές σε Γάλλους επιχειρηματίες να επενδύσουν
στην Ελλάδα για πολιτικούς λόγους.

Το ζητούμενο αυτό, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι υπουργοί και γενικοί γραμματείς,
είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Πρωτίστως η δική τους, καθότι ακόμη και σήμερα ορισμένοι πολιτεύονται
με ιδεοληψίες και στερεότυπα άλλων δεκαετιών, δίνοντας ένα στίγμα αντιεπενδυτικό. Με δεδομένο
ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κέρδισαν πολιτικό χρόνο με το κλείσιμο της
δεύτερης αξιολόγησης, είναι ώρα να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται για να πάρει μπρος η οικονο-
μία. Τόσο σε πρόσωπα όσο και σε πολιτικές.
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Report

Ηκαριέρα του στον στίβο τελείωσε, αλλά ο Γιουσέιν Μπολτ συνεχίζει να
ζει την... καλή ζωή. Ο κορυφαίος σπρίντερ όλων των εποχών πέρασε
ξέφρενες αλλά και πανάκριβες διακοπές στην Μύκονο διασκεδάζοντας
στα καλύτερα κλαμπ και γευματίζοντας στα πιο ακριβά εστιατόρια. 

Φυσικά και μπορεί να διαθέσει τεράστια ποσά για να περάσει κα-
λά, καθώς μιλάμε για έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους
αθλητές για τον οποίο το Forbes το 2016 έχει αναφέρει πως
κερδίζει πάνω από 30 εκατ. δολάρια ετησίως. 
Το απόγευμα της περασμένης εβδομάδας στο «Nammos», το
οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ο Μπολτ έκλεψε τις εντυπώσεις

με τα ανοιχτά μπουκάλια γαλλικής σαμπάνιας να βρίσκονται παντού... Μετά το γεύμα μερικών από τα
πιο νόστιμα φαγητά του μαγαζιού, όπως αστακός στα κάρβουνα, κριθαρότο γαρίδα, «spicy crab tar-
tar» και διάφορα άλλα ξεκίνησαν τα περίφημα «ντουζ», με Veuve Clicquot, τη φθηνότερη σαμπάνια
του μαγαζιού, 120 ευρώ το μπουκάλι, που προσφέρεται σε κιβώτια για παιχνίδια και μπουγέλα μέχρι
τελικής πτώσης. 

Και... ράπερ ο Γιουσέιν

Πάνω στο μεγάλο κέφι, ο dj Babis, θέλοντας να τεστάρει τις φωνητικές χορδές του Μπολτ, του έδωσε
το μικρόφωνο και ο Γιουσέιν άλλαξε ξαφνικά από σπρίντερ σε αδίστακτο ράπερ της Ανατολικής Ακτής
ουρλιάζοντας «Yo» και «Yo» μέχρι που το μικρόφωνο μπλόκαρε από επιφωνήματα... Σύμφωνα με
πληροφορίες ο αθλητής κατανάλωσε μαζί με τους τρεις φίλους του πάνω από τρεις «Dom Perignon
Rose 2002» των 3 λίτρων η καθεμία, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ, ενώ είχαν προηγηθεί και 3 ακό-
μα μπουκάλια «Dom Perignon Rose» συνολικής αξίας 3.300 ευρώ. Και όλα αυτά σε διάρκεια μόλις
μιας ώρας.  Στη συνέχεια βέβαια ο υπερ-αθλητής και η παρέα του έκαναν αρκετές ώρες να συνέλ-
θουν, όντας οι τελευταίοι που αποχώρησαν από το κοσμικό μαγαζί. Όταν έφτασε η ώρα του λογαρια-
σμού, ο Γιουσέιν έβγαλε από το πορτοφόλι του μια black «American Express» στην οποία χρεώθηκε
το συνολικό ποσό των 88.362 ευρώ, όπως αναφέρει δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας το οποίο
περιλαμβάνει και την φωτογραφία της απόδειξης.

Το... γλέντησαν στο Nammos 
ο Μπολτ και τα κορίτσια του!

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή
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Με ένα 
ξέφρενο πάρτι 
στη Μύκονο, 

ο Τζαμαϊκανός
υπεραθλητής 
–και ένας από 

τους πιο ακριβο-
πληρωμένους 
στον κόσμου-
αποχαιρέτησε 
τους στίβους 

88.000 ευρώ 
σε δύο ώρες

Με ένα λευκό πουκάμισο και
τον... αέρα της κορυφής έφτασε
στη Μύκονο ο Γιουσέιν Μπολτ

Μπάνιο με σαμπάνια των 120 ευρώ το
μπουκάλι για τον Γιουσέιν Μπολτ 

Από το πάρτι δεν θα μπορούσαν
να λείπουν οι ωραίες υπάρξεις,

στις οποίες έχει ιδιαίτερη
αδυναμία ο κορυφαίος σπρίντερ

Ιδού τα... πειστήρια για τα χρήματα που
χάλασε ο Τζαμαϊκανός και η παρέα του
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Ρεπορτάζ

Ό,τι γίνεται στη Μύκονο 
(δεν) μένει στη Μύκονο

Για ακόμα μια φορά η «Daily Mail» κά-
νει αναφορά στην Ελλάδα και στο
«νησί των ανέμων». Η Μύκονος
αποτελεί το «κέντρο του κόσμου»

για πολλούς, για αυτό τον λόγο και όλοι μα όλοι κάθε
χρόνο έρχονται έστω και για λίγες ώρες. 

Τα τελευταία χρόνια, η
Μύκονος πήρε τα σκή-
πτρα από την Ίμπιζα και
έγινε o βασικός προ-
ορισμός του καλοκαι-
ριού για τους υπερ...

πλούσιους. Επιχειρηματίες, σταρ, ηθοποιοί, τηλεπερσόντες,
άραβες, κροίσοι έρχονται για μια σέλφι στο κυκλαδίτικο αυτό
νησί. Από το 1961 –δυο χρόνια πριν την δολοφονία του συ-
ζύγου της- βρέθηκε στο νησί των ανέμων η Τζάκι Κένεντι.
Πολλοί ήταν αυτοί μάλιστα που σχολίασαν πως το νησί αυτό
στάθηκε αφορμή να γνωρίσει και να αγαπήσει την Ελλάδα
και στην συνέχεια τον Αριστοτέλη Ωνάση. Ωστόσο, η Τζάκι
εκείνη την χρονική περίοδο δε είχε στο μυαλό της έρωτες αλ-
λά το πώς θα χαλαρώσει από τα κακόβουλα σχόλια που
υπήρξαν γύρω από την ίδια. Το φημισμένο για το ωραία φα-
γητά του νησί, τα μπλε σπίτια και οι επτά πιο ωραίοι ανεμόμυλοι ήταν μερικά στοιχεία που το έφεραν
στην πρώτη θέση. 
Γκρέις Κέλι, Μπριζίτ Μπαρντό, Σοφία Λόρεν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Πώλ Νιούμαν, Μάρλον Μπράντο, εί-
ναι μερικοί από τους οποίους ήξεραν και «υιοθέτησαν» κάθε σπιθαμή του νησιού. Από το που μπορεί
να πιεί κανείς το καλύτερο ούζο έως τις καλύτερες γαλαζοπράσινες παραλίες και τα αξιοθέατα. Έκτοτε
η χώρα της Μύκονο και όχι μόνο γέμισε από ξένους επωνύμους που δε τους ένοιαζε το πώς θα προ-
στατεύουν και θα σταθούν. «Ότι γίνεται
στην Μύκονο μένει στην Μύκονο…» λένε
οι κάτοικοι. 

Αστέρες απ’ όλο τον κόσμο

Την τιμητική του είχε λοιπόν, και αυτό το
καλοκαίρι η Μύκονος μιας και δε ήταν λίγοι
οι χολιγουντιανοί σταρ που την επέλεξαν.
Ο Λούις Χάμιλτον μετά την ήττα του στο
Γράντ Πρι του Μονακού είπε να... πνίξει τον
πόνο του στα καταγάλανα νερά της Μυκό-
νου. Μαζί του φυσικά ήταν και το 24χρόνο
μοντέλο Γουίνι Χάρλοου. H Λίντσεϊ Λόχαν
βρίσκει χρόνο και για την πνευματική πλευ-
ρά της Μυκόνου, με μια σέλφιε μπροστά
από έναν μυκονιάτικο ναό. Ο Γιουσέιν
Μπόλτ ο οποίος γιορτάζει τη συνταξιοδό-
τησή του από το διεθνές αθλητισμό, έχει
γυρίσει όλο το νησί... 
Το μοντέλο Μίλι Μάκιντος που αναστάτω-
σε τους περαστικούς με το σώμα της. Ο Φί-

λιπ Γρίν με την γυναίκα του Τίνα και ένα φιλικό ζευγάρι. Τέλος, εκτός από τον Γιουσίν Μπόλτ
και η τραγουδίστρια Νικόλ Σέρζινγκερ η οποία αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλια της στη
Μύκονο αναστάτωσε του πάντες. Καθώς και οι δύο κολλητές φίλες Κένταλ Τζένερ και
Μπέλα Χαντίντ επέλεξαν το νησί των ανέμων και το βούλιαξαν με τους χορούς τους και τα
παιχνίδια τους.

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή
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Πλούσιο αφιέρωμα για το «νησί των ανέμων» και τους celebrities που το προτιμούν

περισσότερο και από την Ίμπιζα, πλέον, φιλοξενεί η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail»

Η Λίντσεϊ Λόχαν είναι από τους σταρ που
λάτρεψαν το «νησί των ανέμων» και κάθε
καλοκαίρι είναι εδώ

Η άφιξη της Τζάκι Κένεντι στη Μύκονο
γράφτηκε στην ιστορία! 

Η Νικόλ Σέρζινγκερ γιόρτασε στη Μύκονο τα γενέθλια της, συντροφιά με τις κολλητές φίλες της

Λάτρεψε το «νησί των
ανέμων» η Σοφία Λόρεν και
ο φωτογραφικός φακός
την Ιταλίδα καλλονή





Συνέντευξη

H «My Mykonos» συνάντησε τον αγαπημένο παρουσιαστή και μίλη-
σαν για την Μύκονο και όχι μόνο... Άφησε την Ιατρική για να ασχολη-
θεί με την παρουσίαση εκπομπής και όλα δείχνουν πως τα κατάφε-
ρε. Η πολλά υποσχόμενη καθώς η εκπομπή που παρουσιάζει στο
διαδίκτυο το «Celebrity Life Game» αποκτά όλο και περισσότερους

τηλεθεατές και δικαιωματικά καθώς τα πρόσωπα που παρουσιάζει στην εκπομπή του
βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας δίνοντας συνεντεύξεις από καρδιάς στον

νεαρό παρουσιαστή. 

Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με
τον χώρο αυτό; Αντιμετώπισες δυ-
σκολίες;
Όλα ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια όταν

αποφάσισα μετά από παρότρυνση της μητέρας μου να ασχοληθώ με την δημοσιογρα-
φία και κάπως έτσι ξεκίνησα με την παρουσίαση του «Celebrity Life Game» συνεντεύ-
ξεις και παρουσίαση της ανθρώπινης πλευράς επωνύμων ανθρώπων .

Έχεις έρθει σε δύσκολη θέση όσο αφορά κάποιον καλεσμένο σου;
Σίγουρα κάθε καλεσμένος έχει τη δική του προσωπικότητα η οποία απαιτεί και τον ανά-
λογο χειρισμό. Μπορεί να υπήρξαν κάποιοι καλεσμένοι που ήταν πιο «δύσκολοι» και
«απαιτητικοί», όμως με ευγένεια και θετική ενέργεια οι όποιες δυσκολίες μπορεί να
υπήρξαν, ξεπεράστηκαν. Οπότε όχι δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποιος καλεσμένος που να
με έκανε να αισθανθώ άβολα και αμήχανα.

Τι είναι για σένα η Μύκονος;
Η Μύκονος είναι αγαπημένος προορισμός την επισκέπτομαι συνεχώς και την αισθάνο-
μαι σαν δεύτερο σπίτι μου.

Θα μπορούσες να μένεις μόνιμα σε ένα νησί;
Φυσικά, και θα μπορούσα να μείνω άλλωστε κατάγομαι από ένα πανέμορφο νησί την
Κάρπαθο η οποία είναι το ησυχαστήριο μου.

Τι αναμνήσεις έχεις από την Μύκονο;
Πολλές και ευχάριστες δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι
σε αυτό το νησί υπάρχει μια άλλη αύρα μαγική.

Τι νέο ετοιμάζεις αύτη την περίοδο;
Αρχές Οκτωβρίου ξεκινάω για τέταρτη χρονιά την παρουσίαση του «Celebrity Life Ga-
me» σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό και συνεχίζω κανονικά και στο ραδιόφωνο, συζη-
τάω διαφορά τα οποία θα σας αποκαλύψω στην πορεία...

του
Αναστάσιου Ε.
Δαφνή
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Ο παρουσιαστής του Celebrity Life Game
αποκαλύπτεται στην «My Mykonos»

«Τη Μύκονο την αισθάνομαι 
σαν δεύτερο σπίτι μου...»

Από την πρόσφατη επίσκεψή του στο «νησί των
ανέμων» και στο Solymar, μαζί με την σχεδιάστρια
Χριστίνα Ζαφειρίου

«Σίγουρα κάθε
καλεσμένος έχει
τη δική του
προσωπικότητα
η οποία απαιτεί
και τον ανάλογο
χειρισμό...»,
εξομολογείται 
ο Κεν

Rouge Parfumeries Mykonos 

rouge_parfumeries_mykonos

Επαρχιακή 
Οδός Χώρας-Άνω Μεράς  

Αργύραινα, Μύκονος
Τ.Κ. 84600, Τηλ: 2289028999

H  Ομορφιά στο Κόκκινο!
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Μπορεί ο Αύγουστος να έφυγε αλλά
το νησί των ανέμων δεν κοιμάται πο-
τέ και ειδικά τον... Σεπτέμβριο. Πάρ-
τε μια γεύση για το τι γίνεται στο κυ-
κλαδίτικο νησί. 
Ο φωτογραφικός φακός μας τρύπω-
σε σε όλα τα μαγαζιά και «τσάκωσε»
τους πάντες να διασκεδάζουν και
να... δίνουν πόνο λίγο πριν τελει-
ώσουν οι διακοπές και φυσικά το κα-
λοκαίρι... Από το «Jackie o Beach»
μέχρι το «Τροπικάνα» και μετά στον
Πάνορμο αλλά και στην Ψαρού. Η
κάμερα μας βρέθηκε σε όλο το νησί.
Το πάρτι δεν σταματά ποτέ...

Μύκονος σημαίνει πάρτι 
και ξέφρενη διασκέδαση

Ο φωτογραφικός φακός της εφημερίδας μας... τρύπωσε παντού
και απαθανάτισε εντυπωσιακά στιγμιότυπα

Η χορεύτρια στο «Τροπικάνα»
δίνει πόνο

Η Αλίκη κοιτάει το... ταμείο και βγάζει
σέλφιε με το κοινό της 

Ο Χρήστος και ο Πάρης δίνουν τον ρυθμό με την σφυρίχτρα
τους και τα ποτά τους στο μπαρ του «Jackeio...»

H μόδα συνάντησε το κέφι ένα ακόμα
fashion show που τα είχε όλα...

Πλήθος κόσμου ποζάρει στην κάμερα μας
χορεύοντας στον ρυθμό του Despacito... 

Η στυλίστρια των σταρ Πατρίτσια Φιλντ δίνει το ρυθμό
στην πισίνα του πιο hot μαγαζιού της Μυκόνου 

Γνωστά μοντέλα διασκεδάζουν σε γνωστό
beach bar στον Πάνορμο



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

Email: 
europcarmykonos@gmail.com

Η Μύκονος είναι το νησί των ανέμων, αλλά και της ερωτικής ευεξίας μακριά από τη μονοτονία και τη ρουτίνα της σεξουαλικής

ζωής στο σπίτι ή στα ξενοδοχεία του έρωτα, όπως τα πάρκινγκ μικρής διάρκειας. Αρκεί να δουλέψει η φαντασία και η μυρω-

διά της θάλασσας και του έρωτα που είναι διάχυτη σε όλο το νησί και αφήστε να σας οδηγήσουν στα σωστά ερωτικά ση-

μεία. Έρωτας που θα σας μείνει αξέχαστος. 

Στο χειμωνιάτικο αυνανισμό θα είναι η πρώτη ανάμνηση σας! Just do it με πρώτο σημείο το βράδυ την παραλία και τη ζεστή αμμουδιά, πιο

αφροδισιακά σημεία του νησιού και in στέκια της ημέρας. Προτιμήστε αν είστε σεμνότυφοι και θέλετε να περιορίσετε την πιθανότητα να σας

πάρουν «μάτι» τα κάθε είδους αποδυτήρια και τις πολυτελείς τουαλέτες των διάφορων μπητσόμπαρων. Τα μέρη αυτά προσφέρονται για γρή-

γορο, έντονο και αξέχαστο σεξ, είναι όμως περιορισμένων ερωτικών στάσεων.

Οι τυχερές και οι τυχεροί που θα «διπλώσουν» ερωτικά με κάτοχο σκάφους, θα περάσουν μοναδικές ερωτικές εμπειρίες και η ζαλάδα που

θα μείνει δεν θα είναι σίγουρα από το κούνημα της θάλασσας! Αποφύγετε να κάνετε σεξ στο ντους, στον κήπο, στα υπνοδωμάτια χωρίς

θέα το υπέροχο γαλάζιο. Αυτά τα βρίσκετε και στις πόλεις. 

Φυσικά το σεξ είναι μια ιδιωτική υπόθεση αλλά στην

πιο ερωτική εποχή του χρόνου και στο πιο κοσμοπολί-

τικο νησί του κόσμου, δεν θα πρέπει να αφήσετε τις ορ-

μόνες σας να πάνε χαμένες. Ακόμη και με την «τσίμ-

πλα» στο μάτι έχει άλλη χάρη. Μετά θα πάτε για μπάνιο

και όχι για δουλειά το γραφείο!

Όσο για το βράδυ, πιείτε τόσο όσο για να χαλαρώσετε

εσείς και οι αντιστάσεις – ταμπού του και της συντρό-

φου σας. Αν πιείτε το Βόσπορο, μάλλον ο/η σύντρο-

φος σας θα βγει για παράνομη βοσκή! Παν μέτρον άρι-

στον για να θυμηθούμε και τους σοφούς προγόνους

μας.

Κι αν ακόμη σας έχουν διαγνωστεί σημάδια κατάθλι-

ψης, οι διακοπές στη Μύκονο είναι η καταλληλότερη θεραπεία για να την καταπολεμήσετε «εν τη γενέσει» της. Περνάτε από την συμβουλευτική θε-

ραπεία στην πρακτική εφαρμογή, με χάπια το ξεσάλωμα, το φλερτ και γιατί όχι και το κέρατο που θα βάλετε στον νυν και τέως σύντροφο. 

Σε όλα τα μπητσόμπαρα του νησιού, υπάρχουν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας που ανοίγουν την όρεξη για κάθε ερωτικό γούστο και «ένκαυ-

λης» φρενίτιδας. Διακοπές στη Μύκονο είστε και κανένας δεν θα σας κακολογήσει αν κυλιστείτε κάποιο βράδυ στο βούρκο της απιστίας,

αμαρτίας και περίεργων ερωτικών παρεκτροπών.

Διακοπές στη Μύκονο για γυναίκες ελεύθερες, διαζευγμένες, εν διαστάσει, παντρεμένες αλλά ευέλικτες, γυναίκες που στοιχειοθετούν

φαντασιώσεις και καταισχύνουν τα παραδοσιακά ερωτικά σύμβολα, άνδρες παντός είδους και φύλου, μεμονωμένες ψυχές αλλά και

group therapy που θέλουν να ζωντανέψουν τη λίμπιντο τους, έχοντας στο μυαλό άγριες σεξουαλικές δημιουργίες. Αυτή είναι το ένα μέ-

ρος της «γυμνής» αλήθειας που κάνει όσους και όσες την ανακαλύπτουν να γράφουν στο facebook «selo Mykonoo pali»!

Διακοπές στη Μύκονο, είναι ένα πάθος που δημιουργεί δέσμευση!

Valentino

Selo Mykonooo
pali... 

...λόγω «καυτών»
διακοπών

Εξώλης 
και... Μυκόνου

Άποψη
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Τη λίστα με τους celebrities που επισκέφθηκαν φέτος το καλο-
καίρι τη χώρα μας συμπλήρωσε η Gabrielle Union με το σύζυγό

της Dwyane Wade. Η διάσημη ηθοποιός, γιόρτασε στο νησί των ανέμων
την τρίτη επέτειο του γάμου της με τον μπασκετμπολίστα- σύζυγό της
Dwyane Wade. 
Το ζευγάρι απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης και έκανε τις βουτιές του στις
κοσμοπολίτικες παραλίες του νησιού, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμο-
νής του στη Μύκονο συναντήθηκε με τον Τζαμαϊκανό αθλητή Usain Bolt,
ο οποίος επίσης παραθέριζε στο κυκλαδίτικο νησί. Η Gabrielle Union, η
οποία έγινε γνωστή στο αμερικανικό κοινό υποδυόμενη την Dr Courtney
Ellis στην τηλεοπτική σειρά του καναλιού CBS, «City of Angels», «έκλε-
ψε» τις εντυπώσεις με το καυτό μπικίνι και το καλογυμνασμένο κορμί
της. Την ώρα που οι Chicago Bulls θέλουν να τον αποδεσμεύσουν, ο
Dwyane Wade περνάει το καλοκαίρι του στη Μύκονο. Οι φήμες λένε
πως οι παράγοντες των Chicago Bulls έχουν αποφασίσει να τον αποδε-

σμεύσουν μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Οι
ίδιες φήμες αναφέρουν όμως ότι ο Dwyane Wade ζη-
τά το μεγαλύτερο ποσοστό του ποσού που προβλέπει
το συμβόλαιό του για την περίοδο 2017-18 (23.800.000
δολάρια), με αποτέλεσμα οι συζητήσεις με τον ατζέντη
του να μην έχουν ακόμη ξεκινήσει. Προς το παρόν
πάντως ο "Flash" απολαμβάνει το καλοκαίρι του στα
μέρη μας, καθώς βρίσκεται με τη σύζυγό του, τον Udo-
nis Haslem και φίλους του στη Μύκονο όπου διασκε-
δάζει και ξεκουράζεται εν όψει της ερχόμενης σεζόν. 
Που θα τον βρει αυτή; Κανείς δεν γνωρίζει, αν και είναι
δεδομένο πως μόλις μείνει ελεύθερος από την ομάδα
της πατρίδας του θα βρει γρήγορα τον επόμενο σταθμό
της καριέρας του με πιθανότερους προορισμούς το
Miami και το Cleveland.

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

Η διάσημη
ηθοποιός και 
ο άσος του ΝΒΑ
απόλαυσαν 
τον ήλιο και 
τη θάλασσα 
στο «νησί των
ανέμων» 
- Καυτά φιλία
για το ζευγάρι
των αστέρων

Gabrielle Union - Dwyane Wade
Διακοπές 
στη Μύκονο 
και ερωτικά 
παιχνίδια
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Eνα αφιέρωμα στο ελληνικό παράδοξο της Μυκόνου μέσα από μία
προσωπική αφήγηση ενός αρθρογράφου, που βρέθηκε στο νησί των
Ανέμων. «Η Μύκονος μπορεί να είναι ελληνικό νησί, αλλά δεν είναι
Ελλάδα», ισχυρίζεται σε δημοσίευμα της η ιστοσελίδα Politico. 

Μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμα αναφέρεται: "Σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχει κρίση, με την ανεργία

των νέων να κυμαίνεται γύρω στο 50% και πολλοί από τις μεσαίες τάξεις να αγωνίζονται να επιβιώ-

σουν με μισθούς περίπου 400 ευρώ μηνιαίως, αναφέρει το politico. Στην παραλία του Nammos της

Μυκόνου, ο μεγάλος κώ@@@ του μεσήλικα πλανιέται στο χώρο. Ο άντρας (Ρώσος, υποθέτω) φο-

ρούσε μαγιό επώνυμου σχεδιαστή και δυστυχώς σφιχτό για το νούμερό του. Στη συνέχεια, ο κώ@@@

του αρχίζει να κινείται. Αριστερά και δεξιά με το ρυθμό της μουσικής που ξεκουφαίνει από τα μεγάφωνα

κατά μήκος της παραλίας . 

Το προσωπικό απομακρύνει τις ξαπλώστρες που συσκευάζουν την παραλία, προετοιμάζοντας το έδα-

φος για τη γιορτή που θα ακολουθήσει σε μία παιδική χαρά για πλούσιους και διάσημους. Η Μύκονος

πήρε το όνομά της από τον πρώτο της «αρχηγό», τον Μύκονο, ο οποίος, σύμφωνα με την ελληνική

μυθολογία, ήταν απόγονος του θεού Απόλλωνα. Το νησί λέγεται επίσης ότι υπήρξε τόπος μεγάλης μά-

χης μεταξύ του Δία και των Τιτάνων, στον οποίο ο Ηρακλής, σκότωσε τους εχθρούς του πατέρα του,

άφησαν τους  Τιτάνες  κατακτημένους και τους θεούς παντοδύναμους. Σήμερα το νησί έχει ακόμα

δράση αλλά άλλου είδους…»

Ο αρθρογράφος συνεχίζει το κείμενό του λέγοντας:  «Παρατηρώ ότι υπάρχει ένας ύποπτα μεγάλος

αριθμός ελκυστικών γυναικών γύρω μου - αρκετές με άτομα αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας.  Είναι γεμά-

το με αστέρια του Χόλιγουντ, Ρώσους μεγιστάνες και πλούσιους Έλληνες – η ΣΥΡΙΖΟκρατία (Syrizas-

tocracy) – οι οποίοι διασκεδάζουν και ξοδεύουν άσεμνα χρηματικά ποσά. Το νησί του Σέντ Τροπέ έχει

παρέλθει, είναι πλέον δημοφιλής προορισμός μόνο με ξεχασμένα αστέρια όπως η Τζόαν Κόλινς και η

Ιβάνα Τραμπ. Και αλήθεια ποιός θέλει να τις δει αυτές; Στη Μύκονο, αντίθετα, μπορείτε να δείτε τους

Κιμ Καρντάσιαν και Γιουσέιν Μπολτ και μια ολόκληρη στρατιά των μοντέλων της Βικτόρια Σίκρετ  - και

όλα τα Ευροσκουπίδια, που ελπίζουν ότι μπορεί κοιμηθούν με κάποιον από αυτούς.

Τρεις ξαπλώστρες με 180 ευρώ

Φτάνοντας στην παραλία του Nammos, μας χαιρετούν δύο πανέμορφες Ελληνίδες με ταιριαστά μαύ-

ρα μπικίνι. Θα μας φτιάξουν τις ξαπλώστρες. Χρειαζόμαστε τρεις: η τιμή είναι 180 ευρώ. Οι ξαπλώ-

στρες είναι στοιβαγμένες. Ο χώρος μοιάζει σαν ένα πολυτελές αγρόκτημα. Οι σερβιτόροι περιπολούν

την περιοχή, εξυπηρετώντας τους πάντες, προσφέροντας από αναψυκτικά μέχρι κοκτέιλ".

Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οι «πολυτελείς» ξαπλώστρες, οι οποίες μοιάζουν με κρεβάτια με

ουρανό. Σχεδόν ο καθένας έχει έναν πάγκο με ένα μπουκάλι σαμπάνιας Moët. Η ιεραρχία είναι δε-

δομένη. Δίπλα στα μονοπάτια της παραλίας από τα οποία περνούν οι σερβιτόροι υπάρχουν κουτιά

γεμάτα με κενά μπουκάλια σαμπάνιας. Η φήμη είναι ότι πέρυσι το κύριο μπαρ εδώ πωλούσε

35.000 μπουκάλια σαμπάνιας στα 1.000 ευρώ το καθένα. Αυτό σημαίνει  35.000.000 ευρώ μό-

νο από σαμπάνια.

Ο Έλληνας συγγενής μου λέει ότι μεγάλο μέρος του κτιρίου εδώ είναι παράνομο, αλλά αυτό δεν απα-

σχολεί τους ιδιοκτήτες των μπαρ και των εστιατορίων. «Το μόνο που κάνουν» λέει «είναι να πληρώ-

νουν πρόστιμο κάθε εβδομάδα - π. χ. από 1.000 έως 3.000 ευρώ, κάτι που δεν είναι τίποτα σε σύγ-

κριση με τα κέρδη που αποκομίζουν».

Θαλασσινά - σαλάτα με 350 ευρώ

Τρώμε μεσημεριανό στο «Nammos Restaurant By The Sea». Είναι βασικά θαλασσινά και σαλάτα, και

ο  λογαριασμός είναι 350 ευρώ για τρία άτομα, χωρίς αλκοόλ. Απέναντι από μας κάθεται ένας άνδρας

με τη γυναίκα και το παιδί του. Εκείνος μιλά και με μοναδικό τρόπο, αναδεικνύει τον πλούτο του. Κατά

την επιχειρηματολογία του, ανοίγει τα χέρια του με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον διερχόμενο σερβιτόρο

στο δεξί του μάτι. Εκείνος συνεχίζει να περπατά. Και ο πελάτης συνεχίζει να μιλά. «Είσαι εντάξει;» ρωτώ

τον σερβιτόρο. «Ο τύπος δεν είπε ούτε συγνώμη»,  απαντά με έναν μορφασμό, «Αυτό είναι φυσιολογι-

κό». Σε αυτό ακριβώς το σημείο παρατηρώ ότι υπάρχει ένας ύποπτα μεγάλος αριθμός ελκυστικών γυ-

ναικών γύρω μου – οι περισσότερες με αρκετά μεγαλύτερους ηλικιακά άνδρες. «Πόρνες», μου λέει ο

συγγενής μου, γεγονός που είναι αλήθεια.

Η ώρα περνά. Ηλιοβασίλεμα. Η μουσική ξεκινά και είναι ώρα να φύγουμε, να δοκιμάσουμε την καλύ-

τερη νυχτερινή ζωή που προσφέρει η Μύκονος.

Το νησί του... παραλόγου

«Μπορεί να είναι ελληνικό νησί, 
αλλά δεν είναι Ελλάδα», σύμφωνα 
με το παγκοσμίου φήμης 
ψηφιακό περιοδικό Politico

Μύκονος



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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Τα πιο... famous κορμιά   
Τι κι αν μπήκε ο Σεπτέμβριος, οι celebrities 
δεν σταματούν να αποβιβάζονται στη Μύκονο 
και να περνούν αξέχαστες διακοπές

Ερωτευμένη στον Πλατύ Γιαλό
Μόνιμος κάτοικος και για φέτος η παρουσιάστρια και μοντέλο στο νησί των ανέμων. Δεν φεύγει

σου λέει λεπτό από το νησί. Πρόσφατα ο φακός μας την εντόπισε στον Πλατύ Γιαλό σε γνωστό στέ-
κι του νησιού να απολαμβάνει τον έρωτά της με τον σύζυγό της. 

Στη θάλασσα με καυτό μπικίνι
Η γνωστή ηθοποιός απολαμβάνει τη θάλασσα με καλή παρέα και δεν
σταματάει να κάνει βουτιές και ηλιοθεραπεία. Ο φωτογραφικός φακός
απαθανάτισε την Χριστίνα Παππά σε παραλία της Μυκόνου να κάνει τις
βουτιές της με ένα μικροσκοπικό μπικίνι. Η όμορφη ηθοποιός μπορεί να
έκλεισε πρόσφατα τα 48 της. αλλά διαθέτει ένα από τα πιο σέξι και καλ-
λίγραμμα κορμιά της ελληνικής showbiz. Όσο η Χριστίνα απολάμβανε
τον ήλιο, οι λουόμενοι δεν πήραν τα μάτια τους από πάνω της.

Ο φακός τη λατρεύει
Κάθε κίνησή της αποπνέει αισθησιασμό. Η Έλλη Παπαγγελή ξέρει πολύ καλά να κερδίζει την προσο-
χή και να προκαλεί τους άντρες σε φαντασιώσεις. Αυτή τη φορά τραβά τα βλέμματα πάνω της κάνο-
ντας τις διακοπές της και παίζοντας με τον φωτογραφικό φακό στο νησί των ανέμων.

Εντυπωσιακή από κάθε... όψη
Στο νησί των ανέμων βρέθηκε η τραγουδίστρια Έλλη Κοκκίνου αφού εμφανίζονταν
σε γνωστό μαγαζί της Χώρας. Η τραγουδίστρια, μετά τον οριστικό χωρισμό της από
τον μπασκετμπολίστα Γιώργο Μπόγρη, δείχνει να είναι πολύ καλά ψυχολογικά και

ιδιαιτέρως ανανεωμένη. Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε την Έλλη Κοκκί-
νου να απολαμβάνει τις βουτιές της σε γνωστή παραλία της Μύκονου και όπως ήταν

αναμενόμενο τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της καθώς παρά τα 47 της χρόνια οι
αναλογίες της παραμένουν τέλειες και το κορμί της αψεγάδιαστο!

Έλλη Παπαγγελή

Δούκισσα Νομικού

Νίνα Λοτσάρη

Χριστίνα Παππά

Κόλαση και με ολόσωμο μαγιό
Στη Μύκονο βρέθηκε πρόσφατα και η Νίνα Λοτσάρη. Η τραγουδί-
στρια και ηθοποιός εκμεταλλευόμενη τον ωραίο καιρό, βρήκε την
ευκαιρία να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα και να κάνει τις βου-
τιές της στο νησί των ανέμων.  Η ίδια φόρεσε το μαγιό της, το οποίο
αναδείκνυε το άψογο καλογυμνασμένο σώμα της, και εντυπωσίασε
τους πάντες με τις αναλογίες της. Η Νίνα αγαπάει άλλωστε πολύ τη
γυμναστική. Η τραγουδίστρια απαθανατίστηκε σε παραλία του Κυ-
κλαδίτικου νησιού, την ώρα που έβγαινε από την θάλασσα. 

Έλλη Κοκκίνου
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   στο «νησί των ανέμων»

«Τούμπανο» 
η κόρη 
του ΛΕΠΑ

«Όλα μοιάζουν
καλοκαίρι»

H ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου πό-
σταρε ένα βίντεο από τις βουτιές της
σε παραλία της Μυκόνου και το κορ-

μί της εντυπωσιάζει. Το βίντεο «έν-
τυσε» μουσικά με ένα κομμάτι του

συγκροτήματος «Melisses». Το αγα-
πημένο συγκρότημα θέλησε να «ευ-

χαριστήσει» την καυτή ηθοποιό,
αναδημοσιεύοντας το βίντεο της

ηθοποιού στην επίσημη σελίδα του,
στο Instagram. «Όταν βλέπεις τη φο-
βερή Αθηνά Οικονομάκου να ανεβά-

ζει αυτό το video καταλαβαίνεις ότι
ΟΛΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΙΙΙ»,

έγραψαν οι Melisses ξαναποστά-
ροντας το στιγμιότυπο.

Κόνυ Μεταξά

Αθηνά Οικονομάκου
Σε καθημερινή βάση ποστάρει φωτογραφίες της στο Instagram η Κόνυ Μεταξά.  Αυτή τη φορά, η
κόρη του Λευτέρη Πανταζή, βρήκε ένα τεράστιο πιθάρι στο νησί των ανέμων και θέλησε να βγάλει
δίπλα του μια φωτογραφία. Η αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!
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ΝΈΑ ΤΡΟΠΉ ΣΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΆΝΟΡΜΟΥ

«Δεν έχουμε 
δώσει έγκριση
λειτουργίας»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου, 
Άννα Καμή, έφερε στο φως νεότερο έγγραφο που καταρρίπτει 

τους ισχυρισμούς της δικηγόρου του Principote
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«Κ αμπανάκι» της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προς τα μέλη της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου που με ψήφους 3
έναντι 2 ενέκριναν τη συνέχιση λειτουργίας του παραθαλάσσιου
καταστήματος Principote, αν και είναι πάνω σε αρχαία στην πα-
ραλία του Πάνορμου.

Ρεπορτάζ: Βασίλης Τζήμτσος

Λίγες ημέρες μετά την οριακή απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, η Αρχαιολογική Υπηρεσία

με έγγραφο της διευκρινίζει εμμέσως πλην σαφώς ότι δεν έχει δώσει καμία έγκριση. Ειδικότερα, απαν-

τώντας σε διευκρινιστική ερώτηση του Δήμου, η Αρχαιολογική Υπηρεσία επισημαίνει ότι προηγούμενη

επιστολή της προς την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το κατάστημα, δεν αποτελεί έγκριση. Την επιστο-

λή αυτή είχε παρουσιάσει η εταιρεία στην προ-

ηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότη-

τας Ζωής του Δήμου Μυκόνου στις 8 Αυγού-

στου με θέμα την ανάκληση της άδειας λει-

τουργίας του Principote, ακριβώς για τον λόγο

ότι δεν διέθετε άδεια από την Αρχαιολογική

Υπηρεσία που θεωρείται προαπαιτούμενο για τη

νόμιμη λειτουργία του. 

Σύμφωνα με την επιστολή που είχε στα-

λεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στην

επιχείρηση και προσκομίστηκε από την

εταιρεία στη συνεδρίαση της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής, το συγκεκριμένο κατά-

στημα βρίσκεται εντός αρχαιολογικού

χώρου, αλλά εκτός των ζωνών Α και Β.

Στο νεώτερο έγγραφο η Αρχαιολογική

Υπηρεσία αναφέρει ότι αυτό το έγγραφο

δεν αποτελεί έγκριση για τη λειτουργία

του Principote. Το έγγραφο αυτό ανα-

τρέπει ουσιαστικά ότι το Principote δια-

θέτει άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρε-

σίας, κάτι που είναι προαπαιτούμενο για

να λειτουργεί ένα κατάστημα υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος με βάση τη νέα νο-

μοθεσία. Το ερώτημα τίθεται αμείλικτο:

Αν το κατάστημα δεν διαθέτει άδεια της

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τότε λειτουρ-

γεί ουσιαστικά παράνομα, αν και τυπικά

έχουν τη... βούλα του Δήμου;

Τυπικά έχει άδεια καθώς η Επιτροπή Ποι-

ότητας Ζωής του Δήμου έτσι έκρινε, κα-

θώς οι 3 από τους 5 δημοτικούς συμ-

βούλους ...ερμήνευσαν ότι η επιστολή

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προς την

εταιρεία που εκμεταλλεύεται το Principo-

te, αποτελεί έγκριση για τη λειτουργία

του..

Τίθεται θέμα ποινικών 
ευθυνών;

Το ερώτημα μπορεί να απαντήσει μόνο η

αρμόδια Εισαγγελία Σύρου... Πάντως, τώρα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καλούνται να

επανεξετάσουν τη στάση τους με βάση το νεώτερο έγγραφο, στη συνεδρίαση του οργάνου μεθαύριο,

Δευτέρα. Την ύπαρξη του νεώτερου εγγράφου έφερε στο φως η επικεφαλής της δημοτικής παράτα-

ξης Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου Άννα Καμή στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου την περασμένη Πέμπτη.

Η κ. Καμή καταγγέλλει πως είναι εκτεθειμένος ο Δήμος, καθώς η παραλία του Πάνορμου όπου λει-

τουργεί το Principote, έχει τριπλή ιδιότητα:

1. Είναι εντός αρχαιολογικού χώρου

2. Υπάρχει ρέμα

3. Παραλία φυσικού κάλλους.

«Η δημοτική αρχή προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τις πολυνομίες και δεν στάθηκε στο ύψος της κάθε

περίπτωσης» καταγγέλλει η δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του ο δήμαρ-

χος δεν απάντησε ως προς το θέμα, ενώ αναμένουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης τη Δευ-

τέρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου όπου θα εξεταστεί το νέο

έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τη ρύπανση στον υγροβιότοπο σε απόσταση ανα-

πνοής από την παραλία του Πάνορμου. Όπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα το My Mykonos

για την υπόθεση διενεργείται προκαταρκτική εξέταση με βάση έγγραφη καταγγελία της κυρίας Καμή

αλλά και τα δημοσιεύματα μας, ενώ δόθηκε εντολή και για αστυνομική προανάκριση από τον Εισαγγε-

λέα Πρωτοδικών Σύρου Απόστολο Δεληγιάννη. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η διπλή εισαγγελική

έρευνα δόθηκε γιατί αφενός πρέπει να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες για τον Πάνορμο (σ.σ. και για

το λόγο αυτό διενεργείται προκαταρκτική εξέταση), αλλά και να αποδοθούν ευθύνες για τη ρύπανση

του υγροβιότοπου, έρευνα που διενεργείται αυτεπαγγέλτως και για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή στην

Αστυνομία.

Η εντολή δόθηκε γιατί δεν επελήφθη το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου στο πλαίσιο της αυτόφωρης δια-

δικασίας όταν συνέβαινε η ρύπανση και έγινε η σχετική καταγγελία από κατοίκους.

Αντί να πάνε αστυνομικοί
πήγαν λιμενικοί..

Αστυνομικοί πήγαν πολλές ημέρες

αργότερα σύμφωνα με κατοίκους της

περιοχής, προφανώς στο πλαίσιο της

εισαγγελικής έρευνας. Εκτός από

τους αστυνομικούς στο σημείο της

ρύπανσης πήγαν αρκετές ημέρες με-

τά τη ρύπανση, κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και του Υγειονομικού Τμήματος της Πε-

ριφέρειας.

Για την υπόθεση αναφέρθηκε η δικηγόρος του Principote στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Μυκόνου Έλενα Καρύγιαννη, με αφορμή την αποκάλυψη της εφημερίδας μας ότι ο Ει-

σαγγελέας Απ. Δεληγιάννης βρέθηκε στο νησί μετά την εντολή του για διενέργεια προκαταρκτικής εξέ-

τασης για τη ρύπανση στον Πάνορμο. Η δικηγόρος ανέφερε ότι η επίσκεψη του Εισαγγελέα ήταν μετά

από εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις συνθήκες κράτησης προσφύγων από τη Συρία

στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου και όχι για τον Πάνορμο.

Συμπλήρωσε ότι από την έρευνα που έκαναν το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Υγιεινής της Περιφέ-

ρειας δεν στοιχειοθετήθηκαν λύματα από συγκεκριμένο κατάστημα.

Πάντως, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά πως είναι δυνατό να γνωρίζει η δικηγόρος για το

αποτέλεσμα της έρευνας των αρμοδίων υπαλλήλων, πριν καλά καλά ολοκληρωθεί η προκαταρ-

κτική εξέταση η οποία είναι σε εξέλιξη και διέταξε ο εισαγγελικός λειτουργός για τη ρύπανση στον

υγροβιότοπο.
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Σήμα κινδύνου για ρύπανση του υδροφόρου ορί-
ζοντα της Μυκόνου από τη χωματερή που λει-
τουργεί στο νησί, εκπέμπει βιολόγος με βάση τα

αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας για τη μόλυνση
και τα νεκρά ψάρια που είχαν βρεθεί στη λίμνη του Μα-
ραθίου.
Η βιολόγος Μαίρη Σταθακοπούλου υπέβαλε γραπτή καταγγελία

την περασμένη Πέμπτη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου Μυκόνου, θέτοντας ενώπιον των ευθυνών τους όλους

τους εκλεγμένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η επιστολή-κα-

ταγγελία δόθηκε στο δήμαρχο του νησιού Κ. Κουκά, στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο και τον πρόεδρο ΔΕΥΑ Μυκόνου με θέμα το φαι-

νόμενο εμφάνισης νεκρών ψαριών στην λίμνη του Μαραθίου

που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μυκόνου και κατα-

σκευάστηκε το 1993, ώστε να συμβάλει στην τροφοδότηση του

νησιού με νερό, για άρδευση αλλά και ύδρευση.

Δεκάδες νεκρά ψάρια είχαν ξεβραστεί στο φράγμα του Μαραθι-

ού το Σεπτέμβριο του 2015. Πρόκειται για μεγάλους κυπρίνους

που υπήρχαν στην λιμνοδεξαμενή. Η έρευνα που ακολούθησε

από ειδικούς επιστήμονες ανέδειξε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα,

αυτό της Χωματερής που λειτουργεί στο νησί και τους κινδύνους

που τίθενται στην ευρύτερη περιοχή. Πόσο μάλλον όταν ενδέχεται να μολύνει τα νερά της λίμνης η

οποία τροφοδοτεί σε νερό χιλιάδες ανυποψίαστους κατοίκους του νησιού.

Η βιολόγος έθεσε ενώπιον των ευθυνών τους το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους καλών-

τας τους σε δικές τους ενέργειες.

Στην επιστολή της αναφέρει σχετικά:
“Στις 20/9/2015 νεκρά ψάρια εμφανίστηκαν στις ακτές της λίμνης του Μαραθίου. Λόγω της ανησυ-

χίας μου από μια μικρή παρατήρηση που έκανα επί τόπου, ζήτησα με έγγραφο μου από τον Πρόεδρο

της ΔΕΥΑΜ να μου παραχωρήσει την τεχνική έκθεση της ερευνητικής ομάδας που μελετούσε το πρό-

βλημα.

Μέσα στην τεχνική έκθεση συμπερασματικά αναφέρεται ότι:

1. Τα ψάρια πέθαιναν από ασφυξία

2. Η λιμενοδεξαμενή παρουσιάζει σημάδια ευτροφισμού

3. Εγείρονται υποψίες για ανθρωπογενείς πιέσεις

Προτείνει δε η έρευνα:
1. Συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των χαρακτηριστικών του νερού

2. Εντοπισμός των δυνητικά ρυπογόνων εστιών

3. Κρίσιμη δράση που σχετίζεται με τον ΧΥΤΑ Μυκόνου

4. Ευαισθητοποίηση του κοινού και της τοπικής κοινωνίας στο θέμα προστασίας παρακτίων οικοσυ-

στημάτων.

Παρακαλώ, επειδή το θέμα είναι μεγίστης υγειονομικής αξίας και ενδιαφέρει εκτός από εμένα και

όλους τους κατοίκους που προμηθεύονται νερό από την λιμενοδεξαμενή Μαραθίου, θα επιθυμούσα

να μου δώσετε γραπτώς τις ενέργειες που έχετε κάνει από την λήξη της έρευνας μέχρι σήμερα”.

«Τοξικά» απόβλητα στον ΧΥΤΑ;

Η επώνυμη καταγγελία της κυρίας Σταθακοπούλου έρχεται να

προστεθεί στην ανησυχία πολλών κατοίκων και φορέων του

νησιού ως προς τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Όπως μπορείτε να

δείτε στην φωτογραφία που τραβήχτηκε μόλις την περασμένη

Πέμπτη, τα σκουπίδια καλύπτονται στον χώρο υγειονομικής ταφής που είναι σε λόφο πάνω από την

παραλία της Φτελιάς.

Τα σκουπίδια είναι καλυμμένα και δεν προκαλούν κάποια ρύπανση. Όμως τι συμβαίνει το χειμώνα με

τις βροχές; Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού καταγγέλλουν πως τα σκουπίδια αυτά μπορούν να με-

τατραπούν σε “τοξική λάσπη” για να καταλήξει στην ευρύτερη περιοχή μολύνοντας τον υδροφόρο ορί-

ζοντα. Για το λόγο αυτό άλλωστε και η βιολόγος ζητά περαιτέρω έρευνα στον ΧΥΤΑ... Την ανησυχία

τους εκφράζουν και εργαζόμενοι στο Δήμο δίχως όμως να μπορούν να κάνουν κάτι.

Παράνομα μπάζα στα μεταλλεία

Εκτός από την λειτουργία του ΧΥΤΑ κάτοικοι και φορείς του νησιού ανησυχούν ταυτόχρονα και για άλ-

λες παράνομες χωματερές που λειτουργούν στη Μύκονο “κάτω από τη μύτη” των τοπικών αρχών.

“Κορυφή του παγόβουνου” αποτέλεσε η ρύπανση του υγροβιότοπου στον Πάνορμο όπου οι κάτοικοι

εντόπισαν τη ρύπανση, αλλά καμία αρχή δεν ήταν εκεί για να εντοπίσει τους υπαίτιους στο πλαίσιο της

αυτόφωρης διαδικασίας.

Πολύ χειρότερη είναι η κατάσταση στα παλιά μεταλλεία του νησιού όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να

πάει και να ρίξει μπάζα, δίχως να γίνει αντιληπτός από κανέναν. Την υπόθεση ανέδειξε στην ίδια συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης Άννα Καμή η οποία

ανέφερε σχετικά: “Απορρίμματα μπαζώνοντας στα παλιά μεταλλεία. Με την κακή διαχείριση του ΧΥΤΑ,

κινδυνεύει να γεμίσει και να αναγκαστούμε να βρούμε άλλο χώρο”.

Στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πολλοί κάτοικοι ανέδειξαν το πρόβλημα της ανυ-

παρξίας αποχέτευσης με σοβαρές επιπτώσεις στην Υγεία στην Άνω Μερά.

Εκπέμπει SOS η λίμνη του Μαραθίου
Γραπτή καταγγελία από τη βιολόγο, Μαίρη Σταθακοπούλου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου

Τα σκουπίδια είναι καλυμμένα στον ΧΥΤΑ
Μυκόνου. Όμως τι συμβαίνει τον χειμώνα με τις
βροχές; Κάτοικοι ανησυχούν ότι μπορεί να
ρυπανθεί ο υδροφόρος ορίζοντας του νησιού
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«On the Edge of Photography...»

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας
της «Gallery Mirko Mayer»

E να από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα

του φετινού καλοκαιριού άνοιξε τις πόρτες του

για το κοινό την Παρασκευή 25 Αυγούστου στην

Μύκονο. Η Έκθεση με τίτλο «On the Edge of Pho-

tography» της πολύ γνωστής gallery Mirko Mayer,

ταξίδεψε από την Κολωνία της Γερμανίας και υπό

την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου δημιούργησε μια

εξαιρετική ατμόσφαιρα στην Δημοτική Πινακοθήκη

Μυκόνου. 

Προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού

και καλλιτεχνικού χώρου από όλο τον κόσμο,

έσπευσαν να τιμήσουν τα επίσημα εγκαίνια το

Σάββατο 26 Αυγούστου, μεταξύ των οποίων

ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος καθώς

και ο Δήμαρχος Μυκόνου. Από τις 25 Αυγού-

στου έως και τις 9 Σεπτεμβρίου οι επισκέπτες

της Μυκόνου, θα έχουν την ευκαιρία να θαυ-

μάσουν δημιουργίες από διεθνούς φήμης

καλλιτέχνες καθώς και νέα ταλέντα, οι οποίοι

αποτύπωσαν το εύρος των δυνατοτήτων που

μπορεί να έχει μια φωτογραφία, η οποία εγκα-

ταλείπει την κορνίζα και απλά αφήνει το απο-

τύπωμα της στον τοίχο της Δημοτικής Πινα-

κοθήκης.

Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης στο Ματογιάννι, καθώς και στην αί-

θουσα πολλαπλών χρήσεων της ΚΔΕΠΠΑΜ στον όροφο. Μέρος των εσόδων της έκθεσης θα διατεθούν

στους Οργανισμούς "HOPE GENESIS" και SolidarityNow. Αναστάσης Ε. Δαφνής

Η Πριγκίπισσα Salimah Aga Khan 
στο Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης
Η Πριγκίπισσα Salimah Aga Khan, τελευταία σύζυγος του θρησκευτικού ηγέτη Aga Khan του Δ'

και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Διεθνούς Ένωσης των Παιδικών Χωριών SOS εδώ και 25

χρόνια, επισκέφθηκε το Παιδικό Χωριό SOS Kρήτης που ολοκληρώνεται στη Φοινικιά Ηρακλεί-

ου. Η πριγκίπισσα φιλοξενήθηκε από φίλους της στην Κρήτη, έφαγε και έπαιξε με τα παιδιά του

πρώτου Σπιτιού SOS που λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Σκο-

πός της επίσκεψης της ήταν να προβάλει το νέο Παιδικό Χωριό SΟS αλλά και να αναδείξει την

ευαισθησία των Ελλήνων, οι οποίοι

παρά τις αντιξοότητες στους δύσκο-

λους καιρούς της οικονομικής κρίσης,

συνεχίζουν να στηρίζουν τους ευάλω-

τους συνανθρώπους τους.

«Σας συγχαίρω και σας τιμώ» είπε η

Πριγκίπισσα για τους Έλληνες, όταν κα-

τά την ξενάγηση της στο νέο Παιδικό

Χωριό SOS πληροφορήθηκε ότι το

κοινωνικό καλό και η αλληλεγγύη στη

χώρα μας γίνεται πλέον μόνο από ιδιώ-

τες. Συνεχίζοντας, δήλωσε απογοη-

τευμένη και έκπληκτη από το ότι οι Ελ-

ληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 6 χρόνια φορολογούν τα Ιδρύματα και Σωματεία, τα οποία κά-

νουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το κράτος και αποκάλυψε την πρόθεση της να προβάλει

αυτή την παράλογη και απαράδεκτη πολιτική στους Διεθνείς Οργανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης είναι το τέταρτο στη χώρα μας και ολοκλη-

ρώθηκε σε 22 μήνες από τη θεμελίωση του. Κτίσθηκε και εξοπλίστηκε αποκλειστικά και μόνο από

δωρεές ιδιωτών και εταιριών και θα δεχτεί τα πρώτα 20 παιδιά στις αρχές Οκτωβρίου. Τα δύο σπί-

τια SOS που λειτουργούν από το 2014 στο κέντρο του Ηρακλείου θα συνεχίσουν παράλληλα τη

λειτουργία τους, λόγω της πληθώρας των αιτημάτων που υπάρχουν για την φροντίδα και προστα-

σία μικρών παιδιών.
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Celebrities

Υπάρχουν τηλεοπτικά δίδυμα που η χημεία τους ταίριαξε
και κρατάνε χρόνια βλέπε Φώτη Σεργουλόπουλο και
Μαρία Μπακοδήμου, υπάρχουν όμως και δίδυμα που
δεν κόλλησαν ποτέ και με το ζόρι έβγαλαν μια σεζόν και
άλλα στο μήνα πάνω κατέβασαν ρολά. Κάποιοι πήραν
κατάκαρδα την αποτυχία, άλλοι πέρασαν δύσκολα και άλλοι, το πήραν πιο χαλαρά.
Εμείς, λοιπόν, θυμηθήκαμε και μαζέψαμε τα τηλεοπτικά δίδυμα που απέτυχαν... τα
δίδυμα που αποδείχτηκαν ότι ήταν της.... συμφοράς!

του

Αναστάσιου Ε.
Δαφνή

�

Πιο... αταίριαστο τηλεοπτικό δίδυμο, μάλλον δεν έχει ξανά υπάρξει. Ήταν το 2006, όταν στον ΑΝΤ1 είχαν

τη σούπερ ιδέα το κεντρικό δελτίο να παρουσιάσουν τα ισχυρά χαρτιά της τηλεοπτικής ενημέρωσης, Έλλη

Στάη και Νίκος Ευαγγελάτος. Τούς στρίμωξαν σε ένα τραπεζάκι και η συνεργασία - εφιάλτης όπως η ίδια η

Στάη παραδέχτηκε χρόνια αργότερα κράτησε μόλις... έναν μήνα! Οι διαφωνίες ήταν έντονες ακόμα και

στον "αέρα" και σίγουρα είναι από τις πιο αποτυχημένες τηλεοπτικές συνυπάρξεις.  Η Έλλη Στάη δεν το έχει

ως φαίνεται με τις συνεργασίες. Μετά το άδοξο τέλος της συνεργασίας της με το Νίκο Ευαγγελάτο ήρθε να

γραφτεί κι ένα δεύτερο με τον ίδιο τρόπο άδοξο τέλος.  Η «σιδηρά» κυρίας ενημέρωσης υπήρξε για ενάμιση

μήνα - αυτή τη φορά - δίδυμο με τη Μάρα Ζαχαρέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Χρόνια αργό-

τερα και η κα Ζαχαρέα παραδέχτηκε ότι η συνεργασία τους ήταν άσχημη και δε θέλει καν να τη θυμάται!

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ήταν δική της ιδέα και τότε όλοι την απέτρεπαν, φέρνοντας της το παράδειγμα με

τον Ευαγγελάτο. Αλλά, μάλλον, αν δεν πάθεις, δε θα μάθεις!

Μαριέττα Χρουσαλά 
- Γρηγόρης Αρναούτογλου 

Δεν πρέπει άλλη τούρτα να έχει αφήσει τόση πικρή γεύση στη Μαριέττα

Χρουσαλά. Ήταν το 2005, όταν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου παρουσία-

ζαν το "Πολύ την Κυριακή".  Ως δίδυμο δεν το λες πετυχημένο, αφού ο οδο-

στρωτήρας Γρηγόρης δεν την άφηνε να αρθρώσει λέξη. Βέβαια τότε η πα-

ρουσίαστρια και μοντέλο έκανα την παρθενική της εμφάνιση στην μικρή οθό-

νη ως παρουσιάστρια. Από τη συνεργασία αυτή που κράτησε μία σεζόν μόνο,

σε όλους έμεινε η τούρτα που έριξε ο Αρναούτογλου στη Χρουσαλά. Και

όπως η ίδια έχει εξηγήσει, δεν παρεξηγήθηκαν ποτέ, αλλά για την ίδια ήταν η

πιο κακή στιγμή της στην τηλεόραση. Και ο ίδιος, όμως, έχει παραδεχτεί ότι

ήταν μία κακή στιγμή και το έχει μετανιώσει.

Σίσσυ Χρηστίδου
- Χρήστος Φερεντίνος

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Χρήστο Φερεντίνο για μία σεζόν παρουσία-

σαν το πρωινό του ΑΝΤ1. Από νούμερα τα πήγαν καλά, αλλά η συνερ-

γασία τους έληξε άδοξα, με τη Σίσσυ πρόσφατα να παραδέχεται ότι πέ-

ρασε πολύ δύσκολα. Βλέπετε, εκείνη είχε το κλασικό πρωινό  στο μυα-

λό της που ήξερε και έκανε χρόνια, ο Φερεντίνος από την άλλη ήθελε

ένα πιο... έντεχνο σαν το deal πρωινό και το φαινομενικά κατά τα άλλα

ταιριαστό δίδυμο, σύντομα αποδείχτηκε πως δεν είχε μέλλον.

Έλλη Στάη - Νίκος Ευαγγελάτος
- Μάρα Ζαχαρέα 

Τηλεοπτικά δίδυμα 

Μπορεί σαν μονάδες να έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα

(άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο) στην ελληνική τηλεόραση,

όταν όμως συναντήθηκαν στο ίδιο πλατό το φιάσκο ήταν μεγάλο

της... κακιάς ώρας



Τι δεν καταλαβαίνετε; 

� Για να μην κηρύσσονται άγονοι οι πλειστηρια-

σμοί ακινήτων, που πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η «αριστερή» κυβέρνηση

είναι έτοιμη να «ανάψει το πράσινο φως» για να ρευ-

στοποιούνται ακίνητα οφειλετών στην εμπορική

αξία, που είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αντι-

κειμενική. 

Ρωτάμε να μάθουμε… 

� Με αφορμή τα πρόστιμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες,

για παραβάσεις διατάξεων, άρθρων, νόμων και διοικητικών αποφάσεων, κατά την παροχή επεν-

δυτικών υπηρεσιών σε πελάτες τους, θα θέλαμε να τη ρωτήσουμε πόσες από τις υποθέσεις της τρέ-

χουσας χρήσης αποδείχθηκαν μόνο αστικής φύσης και πόσες εστάλησαν στην Εισαγγελία για ποινι-

κή διερεύνηση, στην οποία η εποπτική Αρχή ανάλογα με την εξέλιξη οφείλει να παραστεί ως πολιτι-

κώς ενάγουσα; 

� Εκκολαπτόμενο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο ή μία από τις πλέον επιτυχείς επιχειρηματικές

συμφωνίες; Με δεδομένο ότι αν αθετηθούν όροι του ομολογιακού της MIG, οι ενεχυριασμένες

μετοχές των εταιρειών του ομίλου, όπως της Attica Συμμετοχών (0,59%), θα περάσουν στον έλεγ-

χο του αμερικανικού private equity fund Fortress, «λίγη προσοχή δεν βλάπτει» από τους εμπλεκο-

μένους στη διαδικασία πώλησης της «οριακής» πλειοψηφίας της HSW, εκτός και αν τίποτε δεν είναι

τυχαίο, με τη «μεθόδευση σχεδιασμένη αριστοτεχνικά». 

Κάποιος να απαντήσει!

� Θα απαντήσει κανείς από τους θεσμικά αρμοδίους στα εύλογα ερωτήματα της Διεύθυνσης Οικο-

νομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank; Γιατί ενώ όλες οι άλ-

λες χώρες που υποχρεώθηκαν σε καθεστώς μνημονίου επέστρεψαν σε αναπτυξιακή τροχιά, η Ελ-

λάδα εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση; 

Το… άλλοθι

� Με «άλλοθι» ότι αποτελεί προαπαιτούμενο, για την παραχώρηση του οδικού άξονα… Παρά τις

«επαναστατικές κορόνες» του υπουργού Υποδομών, έβαλε τελικά την υπογραφή του για τα νέα

διόδια στην Εγνατία Οδό και στις καθέτους της. 

Βιάζονται να πάρουν λεφτά πίσω…

� Από ό,τι φαίνεται, ο στρατηγικός επενδυτής του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας, εταιρεία State Grid of China, «βιάζεται να πάρει πίσω» μέρος από τα χρήματα που

έβαλε… Μετά την εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων, για το α΄ τρίμηνο του έτους, το διοικητικό

συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος σε ποσοστό 50% των καθαρών κερδών, ήτοι πο-

σού 7,315 εκατ. ευρώ. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων  προειδοποιεί!

� Τάδε έφη… Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινή-

των! Το πιο ανήθικο και εξοργιστικό δεν είναι ότι ο ΕΝ-

ΦΙΑ και οι λοιποί φόροι ακινήτων εξακολουθούν να επιβάλ-

λονται επί εικονικών αξιών, που δεν έχουν καμία σχέση με

την πραγματικότητα, αλλά το ότι η προσαρμογή των αντικει-

μενικών τιμών στα δεδομένα της αγοράς έχει διασφαλιστεί

εκ των προτέρων ότι θα συνοδεύεται από τεράστια αύξηση

των φορολογικών συντελεστών, προκειμένου τα έσοδα να

παραμείνουν στο ίδιο απαράδεκτο και αβάσταχτο επίπεδο. 

Όλα για το «χρώμα του χρήματος»

� Ακόμα δεν ιδρύθηκε η Δημόσια Αρχή Λιμένων και απαιτεί να λάβει το 0,5%, από το 3,5%, του

ετήσιου κύκλου εργασιών, που ο ΟΛΠ οφείλει να καταβάλει ως αντάλλαγμα στο ελληνικό Δη-

μόσιο, βάσει της σύμβασης παραχώρησης. 

� Δεδομένης της στενότητας των δημοσίων οικονομικών… βεβαίως ! Τυχαίο που οι επιλέξιμες

επενδύσεις, για τον παλιό αναπτυξιακό νόμο, θα κριθούν από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οι-

κονομίας και Ανάπτυξης ώστε να υπάρξει σαφής τεκμηρίωση για τη μείωση του οικονομικού τους

αντικειμένου; Δεν νομίζουμε, καθώς πώς αλλιώς θα «απομακρυνθούν οι ανεπιθύμητοι» και θα «κα-

πελωθούν από τους φίλα προσκείμενους» της κυβέρνησης; 

Με άλλοθι την αποφυγή τυχόν μονοπωλιακών καταστάσεων! 

� Ακόμα ο Όμιλος ΜΚ Group δεν αγόρασε τα δύο εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζά-

χαρης στη Σερβία και φέρεται να έχει συμφωνήσει να πουλήσει το 51% αυτού στον αυστρια-

κό όμιλο Agrana, ο οποίος με τη σειρά του έχει ήδη πουλήσει το δικό του 51% στη γερμανική

Sudzucker. 

� Μια και οι πιστώτριες τράπεζες της Μάρμαρα Λαζαρίδης επέλεξαν την πώληση των περιουσια-

κών της, μέσω ειδικού διαχειριστή, μήπως να μας έλεγαν αν έχουν υπολογίσει σε ποιες τιμές

πρέπει να εκποιηθούν, προκειμένου να περιοριστούν οι ενδεχόμενες απώλειές τους; 

� Εύλογο δεν είναι το ερώτημα; Αν όλα βαίνουν τόσο «ρόδινα» στις εγχώριες ανώνυμες εταιρείες

επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, τότε γιατί ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Beny Steinmetz ανα-

ζητά αγοραστές για την εταιρεία συμμετοχών του, που ελέγχει την INVEL Real Estate, στην οποία

ανήκει το 65,49%, της Πανγαία ΑΕΕΑΠ; 
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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

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩ

ΑΛΙΕΥΜΕΝΟΣ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ

ΑΝΑΜΗΡΥΚΑΣΜΟΣ

ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ

ΑΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ

ΜΑΝΔΥΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΜΠΡΟΥΜΥΤΑ

ΝΙΨΙΜΟ

ΟΜΒΡΙΑ

ΠΡΑΟΤΗΤΑ

ΣΚΕΨΗ

ΣΤΡΑΒΟΚΟΙΤΑΖΩ

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 –

HotSpots παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα προς

τους χρήστες του δικτύου, μεταξύ άλλων, να συν-

δέονται στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες για να

πλοηγηθούν στο διαδικτυακό παγκόσμιο ιστό (in-

ternet), να ελέγξουν τα email τους, να χρησιμοποι-

ήσουν 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 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
Είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε και να κερδίσετε τον χαμένο χρόνο. Οι συνθήκες θα

είναι κατάλληλες και φαίνονται τώρα μπροστά σας νέες επαγγελματικές και προ-

σωπικές προοπτικές. Ένα επαγγελματικό ταξίδι ή μια μετακίνηση για οικονομικούς

λόγους θα έχουν καλές προοπτικές, αλλά με έναν βαθμό καθυστέρησης. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αν για κάποιους λόγους είχατε δυσκολίες και αναστατώσεις μέσα στο οικογενει-

ακό σας περιβάλλον, τώρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε το τοπίο. Βάλτε τα όριά σας

και αποδείξτε στους δικούς σας ανθρώπους ότι δεν μπορούν άλλο να σας εκμε-

ταλλεύονται με τον τρόπο που θέλουν. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με καλές προοπτι-

κές.

ΔIΔΥΜΟΙ
Φροντίστε τις μέρες αυτές να είστε εγκρατείς σε έξοδα που θα δημιουργήσετε χω-

ρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη. Βρείτε χρόνο και για την ηρεμία σας. Ξεκουρα-

στείτε και επικοινωνήστε με τα άτομα που σας δημιουργούν ψυχική γαλήνη στις

αποφάσεις σας. Μάλλον ένα ταξιδάκι θα σας χαλαρώσει αρκετά. 

ΚΑΡΚIΝΟΣ
Οικονομικοί προβληματισμοί θα υπάρξουν την περίοδο αυτή. Θα έχετε τον νου

σας στραμμένο σε ό,τι θα σας δώσει ασφάλεια, αλλά αυτό που επιθυμείτε δεν θα

είναι και τόσο εύκολο να γίνει. Μία προσωπική σας σχέση θα αποδειχθεί πολύ δια-

φορετική από αυτό που πιστεύατε για εκείνη μέχρι χθες. Επαγγελματικές αλλαγές.

ΛEΩΝ
Είστε στο μάτι του κυκλώνα για ακόμη μία φορά. Οι άνθρωποι που θα σας

πλαισιώνουν θα σας δώσουν κάποιο μάθημα ζωής, που είναι απαραίτητο για

την παρούσα περίοδο. Φροντίστε εσείς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο να

διαφυλάξετε την ησυχία σας, όπως επίσης να είστε υποψιασμένοι για κινδύ-

νους που καραδοκούν. 

ΠΑΡΘEΝΟΣ
Η εβδομάδα αυτή δίνει λάμψη και ενέργεια σε όσους έχουν γενέθλια αυτές τις μέ-

ρες. Θα ανανεωθείτε, θα νιώσετε μαχητικοί και θα αποφασίσετε για πολλά που φο-

βόσασταν μέχρι χθες. Αν υπάρχουν προβληματισμοί σε εργασιακά θέματα, θα

υπάρχει λύση από εκεί που δεν το περιμένατε, με τις συνθήκες που επιθυμείτε. 

ΖΥΓOΣ
Οι φιλίες και οι συναισθηματικές σας υποθέσεις περνούν κρίση. Αποφύγετε τις

πολλές κουβέντες, γιατί θα σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τα μηνύματα και η

επικοινωνία σας θα πρέπει να είναι φειδωλά και αφήστε για αργότερα τις οριστι-

κές αποφάσεις, που τώρα δεν ωφελούν κανέναν. Οι νέες γνωριμίες ευνοούνται. 

ΣΚΟΡΠΙOΣ
Επαγγελματικά θέματα θα έρθουν στην επιφάνεια αυτές τις μέρες. Θα υπάρξουν

στιγμές που θα σας απογοητεύουν οι άλλοι, όταν θα προσπαθούν να σας επισύ-

ρουν ευθύνες για θέματα του παρελθόντος. Φροντίστε να μη θυμώνετε με το παρα-

μικρό, θα ήταν λάθος να δείξετε τις αδυναμίες σας. 

ΤΟΞOΤΗΣ
Δεν είναι παράξενο που τις μέρες αυτές θα έχετε πολλές εξελίξεις σε προσωπι-

κό επίπεδο. Ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Άρης συμβάλλουν στο να σταθεροποι-

ήσετε κάτι που ποθείτε πολύ και συγχρόνως θα συμβαίνουν γεγονότα που θα

σας ανανεώνουν. Νέα ξεκινήματα θα έχουν καλή πορεία, αλλά θα πρέπει να

προσέχετε και την επιπόλαια φύση σας, που κάποιες φορές σάς προδίδει. 

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ
Οικονομικές διεκδικήσεις θα συνεχιστούν και αυτές τις μέρες να σας απασχο-

λούν έντονα. Βρείτε λίγο χρόνο να βάλετε μία σειρά στο πολύ φορτωμένο σας

πρόγραμμα. Ο Σεπτέμβρης ξεκινά με συμφωνίες και συζητήσεις που αφορούν τη

συναισθηματική σας ζωή, αλλά και με ένα οικονομικό θέμα.

ΥΔΡΟΧOΟΣ
Η προσωπική σας ζωή θα έχει και πάλι πολλά να σας αποκαλύψει. Τα γεγονότα

δεν σταματούν και πολύ πιθανόν να χάσετε το μέτρο στις αντιδράσεις σας. Βρεί-

τε χρόνο να ξεκουραστείτε λίγο και μην αφήνετε τους άλλους να σας ταράζουν.

Εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε πολλές αλλαγές και εντάσεις. 

ΙΧΘYΕΣ
Είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε την επαγγελματική σας πορεία. Πολύ πιθανόν να

σας δοθούν οι απαραίτητες συμβουλές από ανθρώπους που έχουν μεγάλη

πείρα στον επαγγελματικό σας τομέα. Η συναισθηματική σας ζωή βρίσκεται

πολύ κοντά σε μία ολοκλήρωση ή οριστική απόφαση. Προσοχή στην υγεία. 
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Ξυπνούν 
δυνατά 
συναισθήματα

www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com

By

Αlexandra Karta

Οι συνθήκες που θα επικρατούν αυτές 
τις μέρες μπορεί να βάλουν πάλι 

σε κίνδυνο την παγκόσμια ηρεμία, 
αλλά και να ξυπνήσουν τα δυνατά 

και απόλυτα συναισθήματα 



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
You are ready to claim and save time. Conditions will be appropriate and new

professional and personal perspectives will now appear in front of you. A busi-

ness trip or a move for economic reasons will have good prospects, but with a

degree of delay.

TAURUS
If for some reasons you have had difficulties and upsetting in your family envi-

ronment, now you have to clear the landscape. Put your limits and prove to y-

our own people that they can no longer exploit you the way they want. Septem-

ber begins with some good prospects.

GEMINI
Make sure that these days you have the minimum of expenses and do not buy

anything without any real need. Find your time and your peace of mind. Rest

and communicate with people who create a sense of peace in your decisions.

Probably a travel will get you relaxed. 

CANCER
Economic concerns will occur during this period. You will have your mind fo-

cused on what will give you security, but what you want will not be so easy to

do. Your personal relationship will prove to be very different from what you

believed for her until yesterday. Professional changes.

LEO
You are in the eye of the cyclone once again. The people who will be around you

will give you a lesson of life that is necessary for the present period. Take care

of yourself in the third ten days to keep your peace, and be suspicious of dan-

gers.

VIRGIN
This week gives glow and energy to those who have a birthday these days. You

will be rejuvenated you will feel ready for combat and you will decide on a lot of

what you feared until yesterday. If there are concerns about employment is-

sues, there will be a solution from where you did not expect it, under the condi-

tions you want.

LIBRA
Your friendships and emotional affairs go through judgment. Avoid the many

conversations, because they will expose you irreversibly. Your messages and

communication should be sparing and leave for later the final decisions, which

now do not benefit anyone. New acquaintances are favored.

SCORPIO
Business issues will come to light these days. There will be times when others

will be disappointed when they try to bring on you responsibility for past issues.

Be careful not to be angry with the slightest, it would be a mistake to show your

weaknesses.

SAGITTARIUS
It is no wonder that these days you will have many personal developments.

Saturn, Uranus and Mars help to stabilize something that you crave too much

and at the same time there will be events that will renew you. New beginnings

will have a good course, but you have to be careful of your wild nature, which

sometimes betrays you.

CAPRICORN
Financial demands will continue and these days are of great concern to you.

Find some time to put a line on your very busy schedule. September begins

with agreements and discussions about your emotional life, but also with an

economic topic.

AQUARIUS
Your personal life will again have a lot to reveal to you. The facts do not stop

and you will probably miss the measure in your reactions. Find time to relax a

little and do not let others be troubled. You in the third ten days will have

many changes and tensions.

PISCES
You are ready to claim your career. It is very likely that you will be given the nec-

essary advice from people who have great experience in your professional

field. Your emotional life is very close to a conclusion or a final decision. Give

the necessary attention to your health.
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Strong emotions 
are awaken

www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com

By

Αlexandra Karta

The conditions that will prevail these days 
can once again jeopardize world peace, 

but also awaken strong and absolute feelings




