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Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα τον βιώσιμο τουρισμό

Βιώσιμος Τουρισμός

BEST OF MILOS 2022
ένας οδηγός που προσφέρει «Επιλεγμένες προτάσεις
για τη Μήλο με γνώμονα τον βιώσιμο τουρισμό».

Η ανάπτυξη «βιώσιμου» τουρισμού ικανοποιεί τις
ανάγκες των τουριστών και των περιοχών που τους
φιλοξενούν, διασφαλίζοντας παράλληλα το μέλλον.

Κυκλοφορεί
Στις αρχές κάθε καλοκαιριού!

Η ανάπτυξη αυτή οδηγεί στην αναβάθμιση του
τουρισμού μέσω της διατήρησης της πολιτιστικής
ταυτότητας, της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων.
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Η ταυτότητά μας

Χρώμα
Το αιώνιο γαλάζιο του Αιγαίου
Το αγαπημένο φούξια της βοκαμβίλιας
Στόχος
Να συνεισφέρει στην προβολή του νησιού και την
ολόπλευρη και αειφόρο ανάπτυξη του.
Τι είναι“BEST”
Best για εμάς, είναι όσα μέρη αξίζει να επισκεφτούμε
και όσες εμπειρίες αξίζει να ζήσουμε στη Μήλο. Όλες οι
επιλογές έγιναν κατά την κρίση της υπεύθυνης για την
έκδοση, ενός ανθρώπου με βαθιές ρίζες στη Μήλο, και
σε συνέχεια ουσιαστικής αναζήτησης και προσεκτικής
εξέτασης των πιθανών επιλογών.
Κριτήρια για την παρουσίαση επιχειρήσεων στον οδηγό
Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στον οδηγό
επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών για επισκέπτες. Επιλέχθηκαν, ενδεικτικά, με βάση τη συνολική
ποιότητά τους σε επίπεδο υπηρεσιών και το σεβασμό
προς τον επισκέπτη αλλά και γιατί διακρίνονται σε έναν
ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
• Τοπική παράδοση και πολιτισμική συναίσθηση
• Κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία
• Αισθητική άποψη και φιλόξενη διάθεση
• Φυσικό περιβάλλον και τοποθεσία
• Εφαρμογή πρωτότυπων ιδεών

(Υπεύθυνος / Αειφορικός / Ήπιος / Εναλλακτικός)*

Όλες οι μορφές τουρισμού μπορούν να είναι αειφορικές,
εφόσον οι επισκέπτες είναι ευσυνείδητοι πολίτες
του κόσμου, σέβονται τη ζωή, το περιβάλλον και την
κουλτούρα των ανθρώπων της περιοχής την οποία
επισκέπτονται.
*Απόσπασμα από το “Global Code of Ethics for Tourism”
(παγκόσμιος κώδικας ηθικής για τον τουρισμό).

Δεκάλογος του καλού ταξιδιώτη
• Διατηρούμε το νησί καθαρό
• Μαζεύουμε τα σκουπίδια που βρίσκουμε στην παραλία
και βεβαίως δεν αφήνουμε δικά μας
• Δε γράφουμε πάνω στα βράχια. Σεβόμαστε τους
γεωλογικούς σχηματισμούς και δεν τους αλλοιώνουμε
• Δεν παίρνουμε μαζί μας κομμάτια οψιδιανού, ούτε βότσαλα
από τις παραλίες
• Δεν οδηγούμε και δεν παρκάρουμε στις παραλίες
• Προστατεύουμε τη βλάστηση και τα ζώα του νησιού
• Δεν ξεχνάμε να κλείνουμε τις ξύλινες/συρμάτινες πόρτες
που συναντάμε στους περιπάτους μας
• Δε σπαταλάμε το νερό και τους φυσικούς πόρους
• Σεβόμαστε τους ανθρώπους και την πολιτιστική κληρονομιά
του τόπου
• Απολαμβάνουμε τη γνωριμία με το νησί
και τους ανθρώπους του

Responsible Tourism

BEST OF MILOS 2022
This edition is a guide to the “Best in Responsible
Tourism” in Milos.

The development of Responsible Tourism fulfills the
needs of both present tourists and host regions while
at the same time it safeguards future opportunities.

In circulation
Every year, in the beginning of summer!

Such a development is conducive to enriching and
enhancing the standing of tourism, provided it respects
the cultural heritage, protects the natural heritage
composed of ecosystems and biodiversity and preserves endangered species of wildlife.

Color
The eternal blue of the Aegean
The favorite fuchsia of the bougainvillea
Long-term Objective
To contribute to the holistic advancement and sustainable development of the island.
What “BEST” means
Best to us is all the places worth seeing and all the
experiences worth living in Milos. All choices were
made according to the personal judgement of the
editor, a descendant of an old Melian family, and only
after careful consideration and thorough examination
of prospective alternatives.
Selection criteria for placements in this guidebook
The venues offering guest services, presented herein,
were selected for the overall quality of their services
and respect on customer needs and additionally because they stand out in at least one of the following
areas:
• Local tradition and cultural awareness
• Social and environmental consciousness
• Character, aesthetics and hospitable attitude
• Natural environment and location
• Implementation of original ideas
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Our ID

(Sustainable / Alternative / Green / Eco / Nature Tourism)*

All forms of tourism can be responsible. Of primary
concern is to become a conscious citizen of the world,
to respect the life, the culture and the environment of
the host people and to participate discretely.
*A short excerpt from the “Global Code of Ethics for Tourism”.

Make a real difference. Become
a Responsible Traveler

• Keep the island clean
• Collect the trash on the beach and certainly do not leave
yours around
• Please, no writing on the rocks. Admire geological
formations but do not alter them
• Do not take any obsidian pieces or pebbles from the beaches
• Do not drive and do not park on the beaches
• Help preserve the natural environment. Protect vegetation
and animals of the island
• Do not forget to shut the wooden/wire doors that you come
across while roaming around
• Conserve rare and precious resources, in particular water
and energy
• Respect the local population and the cultural heritage of
the region
• Enjoy getting to know the island and its people
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Καλώς Ορίσατε σε μία... διαφορετική Μήλο!
H Μήλος, είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας. Μία κοιτίδα πολιτισμού από την προϊστορική
εποχή, ένα ηφαιστιογενές νησί «φυσικής τέχνης», το νησί με τις πολύχρωμες παραλίες, τις κρυμμένες
κατακόμβες, το «νησί της Αφροδίτης» - ένα Κυκλαδίτικο τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
Σημάδια από τη μακραίωνη πορεία της στο χρόνο, γεωλογικά, μορφολογικά, ιστορικά ή πολιτιστικά,
ξεπροβάλουν σε κάθε της γωνιά. Η Μήλος αναφαίνεται στην ιστορία, λόγω του οψιδιανού, από την
Μεσολιθική εποχή, ακμάζει κατά την Μινωική-Μυκηναϊκή, και φτάνει στο απόγειό της κατά την Κλασσική
περίοδο. Συνεχίζει δραστήρια και παραγωγική κατά τη Ρωμαιοκρατία, την πρωτοχριστιανική εποχή και
τη Λατινοκρατία. Μετά από σκοτεινό διάλειμμα τριών αιώνων εισέρχεται πάλι ενεργά στην οικονομικοπαραγωγική ζωή της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αι.
Καταπράσινη και λουλουδιασμένη την άνοιξη, υποδέχεται το Πάσχα τιμώντας την παράδοση.
Πολυσύχναστη και χαρούμενη το καλοκαίρι, χαρίζει απλόχερα τις ομορφιές της. Γαλήνια και τρυφερή το
φθινοπώρο, δελεάζει τους περιπατητές με αρώματα νοτισμένης φύσης. Ευμετάβλητη το χειμώνα, άλλοτε
αγριεμένη και άλλοτε αναπάντεχα ηλιόλουστη μαυλίζει τους λιγοστούς τυχερούς επισκέπτες με το καθάριο
φως της.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τις επιλογές που σας ταιριάζουν και να ανακαλύψετε και άλλες, δικές σας,
καινούριες και μοναδικές, όσο οι διακοπές σας στη Μήλο!
Ο οδηγός, που γράψαμε για σας με μεράκι και αγάπη, θα σας συντροφεύει σαν ένας καλός φίλος και θα
σας δίνει συμβουλές για τις μέρες της παραμονής σας στο νησί. Ανακαλύψτε μικρά μυστικά, δοκιμάστε
μηλέικες γεύσεις, απολαύστε τη φιλοξενία των ανθρώπων, εξερευνήστε τις πολυάριθμες ακτές του,
οργανώστε το πάρτι της ζωής σας! Ακολουθείστε τα “tips” και ζήστε μία... διαφορετική Μήλο, στην οποία
η ποιότητα και ο σεβασμός προς τον επισκέπτη έχουν τον πρώτο λόγο.

Σχόλια, σκέψεις και προτάσεις για την παρούσα ή τις μελλοντικές εκδόσεις μπορείτε να στείλετε μέσω
email στο best@mymilos.gr. Ανακαλύψτε περισσότερα για τη Μήλο στο www.bestof-milos.gr

Milos is one of the most beautiful islands of Greece. A birthplace of western civilization since the prehistoric era, a volcanic island of “natural art”, the island of the multicolored beaches and the secluded
catacombs, the “island of Venus”. A Cycladic landscape of unique natural beauty.
Geological, morphological, historical and cultural indications of its progressive course through time
are evident all over the place. Milos appears in history in the Mesolithic period due to the obsidian, it
flourishes during the Minoan-Mycenaean era and reaches big acme in the Classical epoch. It continues
to contribute actively and productively throughout the Roman rule, the early Christian years and the
Latin domination. After a dark interval of three centuries it dynamically reenters the socio-economic
life of Greece in the beginnings of the 20th century.
Green and covered with colorful flowers during the spring, it welcomes Easter with fascinating traditional celebrations. Busy and joyous in the summer, it salutes visitors abundantly laying out its attractions. Calm and peaceful in the autumn it tempts hikers with fresh scents of moist nature. Capricious
during the winter, furious or unexpectedly sunny, it captivates the scarce guests with its bright light.
We hope that you will enjoy all the charm our island has to offer and grab the opportunity to discover
more, original and unique beauties, just like your holidays in Milos will be!
This guidebook was compiled with genuine concern for our island and lots of fun. Just like your “best”
friend, let it accompany you on this journey pointing out its amicable advice. Discover little secrets, try
Melian tastes, enjoy the hospitality of the people, explore the infinite coasts, arrange the party of your
life! Follow our “tips” and experience a… different Milos where quality and respect to the visitor play
the most important role.

We will be happy to receive comments and suggestions about this or our future editions at:
best@mymilos.gr. Learn and discover more about Milos on www.bestof-milos.gr

BEST OF MILOS 2022

Welcome to a... different Milos!

Μήλος, Κυκλάδες / Milos, Cyclades, Greece

Ιαματικές πηγές / Thermal springs

Γνωρίζοντας τη Μήλο
Getting to know Milos
Στιγμές από την ιστορία της
Moments in Milos’ history
Μικρά θαύματα της φύσης
Little miracles of nature
Στάση σε χωριά και οικισμούς
A look at villages and settlements
Οικισμοί με παραδοσιακά σύρματα και
γραφικές παραλίες
Settlements with traditional “syrmata”
and scenic beaches
Κάθε παραλία, ένας διαφορετικός κόσμος!
Every beach a different world!
Στη ρότα των πειρατών
The route of the pirates
Η ιστορία μας μέσα από τα μουσεία
Our history through the museums
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Από την ειδωλολατρία στο Χριστιανισμό
From paganism to Christianity
Πάσχα | Πανηγύρια
Easter in our shiny island | Summer Fairs
Οι φωτάρες του Κυριαύγουστου
The big bonfire of August!
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Στιγμές από την ιστορία της Μήλου

Moments in Milos’ history

Ο Μήλος, σύμφωνα με την μυθολογία, ήταν γιος του
Ποταμού Σκαμάνδρου που αποίκησε το νησί μετά από
οδηγία της θεάς Αφροδίτης. Ήταν ένας όμορφος νέος
που τον ερωτεύτηκαν οι τρεις Ολύμπιες θεές, Ήρα,
Αθηνά και Αφροδίτη, και δημιουργήθηκε η έρις που
καλέστηκε να λύσει ο Πάρις. Το έπαθλο ήταν μήλο που
ο Πάρις προσέφερε στην Αφροδίτη «τη καλλίστη» - στην
ωραιοτάτην.

Milos, according to Greek mythology, was the son of River Skamandros
who colonized the island, following the directive of goddess Venus. The
three Olympian Goddesses, Hera, Athena and Aphrodite, befell in love
with this beautiful young man. A dispute was thus created, that Paris of
Troy was called to judge. The reward was an apple that Paris offered to
Aphrodite - “to the fairest one”.

Η πόλη της Φυλακωπής (1) αναπτύχθηκε κατά την Μινωική
περίοδο σαν διαμετακομιστικός εμπορικός σταθμός της
περιζήτητης πέτρας, του οψιδιανού. Σε ανασκαφή που έγινε
στο νεκροταφείο της πόλης, βρέθηκε πήλινο ομοίωμα
πλοίου της 3ης χιλ. π.Χ. που δίνει μία ιδέα των πλοιαρίων
που χρησιμοποιούσαν για το εξαγωγικό εμπόριο του
οψιδιανού. Το ομοίωμα εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό
μουσείο Μήλου.

The city of Phylakopi (1) developed during the Minoan period as a trade
center of the obsidian, a highly valued volcanic mineral. A clay effigy of
a boat, of the 3rd mil. BC, was excavated at the cemetery of the city. The
boat effigy is considered a replica of the vessels used for the trade of the
obsidian and is now exhibited at the Archaeological museum of Milos.

1

The ancient polis of Klima reached a big acme during the archaic (7th6th c. BC) and the classical (5th-4th c. BC) periods. It was surrounded
by strong walls that reached downhill to the sea and was adorned with
monumental buildings and exquisite works of art, an indication of great
prosperity. The city minted silver coins and developed its own alphabet.
It is estimated that its theatre could accommodate up to 7000
spectators. (2)

Η αρχαία πόλη Κλήμα, γνώρισε μεγάλη ακμή την αρχαϊκή
(7ο- 6ο αιώνα π.Χ.) και την κλασσική (5ο-4ο αιώνα
π.Χ.) εποχή. Ήταν περιτριγυρισμένη με ισχυρά τείχη που
έφθαναν μέχρι τη θάλασσα και κοσμείτο με μνημειώδη
δημόσια κτίρια και έργα τέχνης, μάρτυρες της ευημερίας
που ανέπτυξε. Έκοψε αργυρό νόμισμα και ανέπτυξε ίδιο
αλφάβητο. Υπολογίζεται ότι το θέατρο της πόλης στην
αρχαιότητα, χωρούσε περί τους 7000 θεατές. (2)
Οι κατακόμβες της Μήλου θεωρούνται το δεύτερο πιο
αξιόλογο Παλαιοχριστιανικό μνημείο στον κόσμο, μετά από
αυτές της Ρώμης. Έχουν μήκος 184μ. και είναι σκαμμένες
σε μαλακό κισσηρώδη βράχο, αρχικά σε φυσικά σπήλαια,
ανάμεσα στο χωριό της Τρυπητής και στα ερείπια της
αρχαίας πόλης του Κλήματος, σε ύψος περίπου 150 μ. από
την θάλασσα.
Το άγαλμα της Αφροδίτης, που έκανε γνωστή τη Μήλο στα
πέρατα του κόσμου, φιλοτεχνήθηκε κατά την Ελληνιστική
περίοδο (323-146 π.Χ.). Τα χέρια της Αφροδίτης δεν
βρέθηκαν ποτέ. Πιστεύεται, ότι με το δεξί χέρι ανασήκωνε
τον χιτώνα και με το αριστερό κρατούσε το μήλο, σύμβολο
της ομορφιάς, που σύμφωνα με τον μύθο της χάρισε ο
Πάρις. Το άγαλμα βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του
Λούβρου ενώ στο Αρχαιολογικό μουσείο Μήλου εκτίθεται
αντίγραφο του αγάλματος. (3)

The catacombs of Milos are considered the second most important
Paleo-Christian monument in the world, after those of Rome. Carved
in soft pumice stone, initially in natural caverns, between the village of
Trypiti and the ancient city of Klima, they lie approximately 150 m above
sea level and have an explored length of 184 m.
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Aphrodite of Milos (Venus de Milo), the statue that made Milos renowned
to the end of the world, was created at the end of the Hellenistic period
(323-146 BC). Aphrodite’s hands were never recovered. It is believed that
with the right hand she lifted up her drapery. With the left hand she held
the apple, the “symbol of beauty”, which according to the legend, Paris
offered to her - “to the fairest”. A replica of the statue is exhibited at the
Archaeological museum of Milos. (3)

www.mymilos.gr tip:

Επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού στην Πλάκα και ελάτε σε επαφή
με την καθημερινή ζωή, τις εργασίες, την αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα που
επικρατούσαν κατά την Προϊστορική και Ιστορική περίοδο στη Μήλο. (τηλ. 22870 28026).
Visit the Archaeological museum of Milos in Plaka, and get acquainted with the
everyday life, the artistic achievements, the architecture and the burial customs that
prevailed during the Prehistoric and Historic periods in Milos. (tel. 22870 28026).
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Μικρά θαύματα της φύσης

Little miracles of nature

Το ηφαιστειογενές νησί της Μήλου αναδυόταν από το Αιγαίο
πέλαγος πριν από 2,7-1,8 εκ. χρόνια σαν αποτέλεσμα των
καταβυθίσεων της Αφρικανικής τεκτονικής πλάκας κάτω
από την Ευρασιατική.

Τhe volcanic island of Milos started emerging from the Aegean Sea at
around 2.7-1.8 million years ago as a consequence of the subduction of
the African tectonic plate beneath the Eurasian plate.
The oldest mineraloid (silicon dioxide) was created 1.5 million years
ago in Bombarda. Adamas. It was a type of naturally occurring volcanic
glass, the later famous obsidian.

Το παλιότερο πέτρωμα (διοξείδιο του πυριτίου)
δημιουργήθηκε πριν από 1,5 εκ. χρόνια στην Μπομπάρδα
του Αδάμαντα. Πρόκειται για τον γνωστό οψιδιανό, ένα
είδος φυσικού γυαλιού, που συντέλεσε σημαντικά στην
ανάπτυξη της Μήλου.

Paliorema in Greek denotes the unfriendly river. But don’ t let the name
frighten you. It’ s a worth visiting place, not only for the scenery and
the installations of the old sulfur mines still preserved, but mainly to
assess the working and living conditions experienced by the workers
there; people, whom today we would consider real heroes. (1)

Παλιόρεμα σημαίνει αφιλόξενος ποταμός. Παρά το
οξύμωρο της τοπωνυμίας, επισκεφτείτε το Παλιόρεμα,
1
όχι μόνο για το τοπίο και τις εγκαταστάσεις των ορυχείων
θείου που έχουν διασωθεί, αλλά κυρίως για να εκτιμήσετε
τις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζομένων, που
σήμερα θα τους θεωρούσε κανείς αληθινούς ήρωες. (1)

Cape Vani designates the western entry point to the gulf of Milos. Million years ago, it used to be the bottom of a submarine volcano crater.
Manganese deposits were formed here. (2)
Kalamos lies over the gulf of Ag. Kyriaki. One of the oldest volcanic
centers on the SE coast of the island, part of the volcanic arch of the
southern Aegean. High temperatures in great depths create fumaroles
emitting gases which escape to the surface in temperatures close
to 100° Celsius. The steam is visible from far away and the smell of
sulphur intense. (3)

Το ακρωτήριο Βάνι σήμερα σηματοδοτεί την είσοδο στο
λιμάνι της Μήλου προς τα δυτικά. Πριν από εκατομμύρια
χρόνια ήταν βυθός ενός ηφαιστειακού κρατήρα στον πυθμένα της θάλασσας, όπου σχηματίστηκε το Μαγγάνιο. (2)
Ο Κάλαμος βρίσκεται πάνω από τον όρμο της Αγ. Κυριακής.
Ένα από τα παλιότερα ηφαιστειακά κέντρα στα ΝΑ του
νησιού, τμήμα του ηφαιστειακού τόξου του νότιου Αιγαίου.
Ψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα βάθη δημιουργούν
2
ατμίδες που διαφεύγουν από σχισμές της γης σε μορφή
αερίων θερμοκρασίας 100° κελσίου. Τα αέρια είναι ορατά
από μακριά και είναι έντονη η μυρωδιά του θείου. (3)

Milos’ endemic Viper (Macrovipera Schweizeri) has been declared an
endangered species. In line with the program Natura 2000, a large area
of western Milos, in Chalakas, has been laid out for its protection, in an
attempt to save The Milos Viper from extinction.

www.mymilos.gr tip:

Η Μήλος διαθέτει πολλές ιαματικές πηγές, γνωστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. H σύσταση του νερού διαφέρει και οι θερμοκρασίες φτάνουν
μέχρι και τους 90°C. Απολαύστε τες κάνοντας το μπάνιο σας, σαν ατμίδες που αναβλύζουν μέσα στη θάλασσα ή στα οργανωμένα λουτρά του «Λάκκου» στον Αδάμαντα.
Milos features many hot springs acknowledged for their therapeutic effects since
antiquity. Water composition varies and temperatures reach up to 90°C. You may
enjoy them freely while swimming in the sea where they occur as steam rising from
the seabed or at “Lakkos bathhouse” in Adamas. (tel. 22873 60100)

Η ενδημική οχιά της Μήλου (Macrovipera Schweizeri)
έχει κηρυχτεί προστατευόμενο είδος. Με το σχέδιο Natura
2000, μια μεγάλη έκταση στην Δυτική Μήλο, στον Χάλακα,
έχει αποδοθεί για την προστασία της, σε μια προσπάθεια να
περισωθεί.
3
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Στάση σε χωριά και οικισμούς

A look at villages & settlements

Ο Αδάμας είναι το κύριο λιμάνι στον μεγάλο κόλπο της
Μήλου, από τους μεγαλύτερους φυσικούς κόλπους σε όλη
τη Μεσόγειο. Η αρχιτεκτονική του 19ου αι. έχει διατηρηθεί σε
πολύ καλή κατάσταση στον αρχικό λόφο οίκησης, πάνω από
το λιμάνι. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο κέντρο δραστηριότητας,
με εμπορικά καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. (1)

Adamas (Greek for diamond) is the main port of Milos, one of the biggest
naturally formed gulfs across the Mediterranean. The 19th c. architecture has been preserved in very good condition on the hill of the initial
settlement, above the harbour. Today, it is the biggest center of activity
on the island, with commercial stores, coffee bars and restaurants. (1)

Τα Πολλώνια, τουριστικό ψαροχώρι, είναι το δεύτερο
λιμάνι της Μήλου και βασικός κόμβος επικοινωνίας με την
γειτονική Κίμωλο. Γραφικός κολπίσκος στα ΒΑ του νησιού,
με αμμουδιά, καταγάλανα νερά και αρμυρίκια, αλλά και
ταβέρνες, καφέ και μπαρ, δίπλα στη θάλασσα. (2)

Pollonia, a colourful tourist village, is the second port of the island and
main transit point to the island of Kimolos. Α small gulf on the NE part
of the island, with a sandy beach and Tamarix trees but also various
tavernas and coffee shops by the sea. (2)
Trypiti is a traditional village over the ruins of the classical town of
Klima. Many natural holes caused by the softness of the ground gave
their name to the area (hollow in Grk. is “trypitos”) and have been used
in antiquity as burial grounds. Characteristic are the windmills of Trypiti.
Used for the grinding of grain in the past, converted to comfortable lodgings nowadays. (3)

1

Η Τρυπητή, είναι παραδοσιακό καλοδιατηρημένο χωριό
πάνω από τα ερείπια της κλασικής πόλης του Κλήματος.
Οι πολυάριθμες φυσικές σπηλιές που προκάλεσε η σαθρότητα του εδάφους έδωσαν το όνομα στην τοποθεσία και
χρησίμευσαν στην αρχαιότητα σαν νεκροταφείο. Εδώ
σώζονται οι μοναδικοί ανεμόμυλοι της Μήλου που χάρη
στους ισχυρούς ανέμους της περιοχής χρησιμοποιούνταν
για την άλεση των σιτηρών. (3)
Ο Τριοβάσαλος και ο Πέραν Τριοβάσαλος, χωριά με έντονη
εμπορική κίνηση, γραφικά σοκάκια και παραδοσιακά καφενεία,
είναι χτισμένα αμφιθεατρικά σε γειτονικούς λόφους.

Triovassalos and Peran Triovassalos, villages with commercial activity,
picturesque alleys and traditional “kafeneia”, are built amphitheatrically
on neighboring hills.
Plakes (Grk. for flat) was built near the Castle, in the beginning of the
19th c, on a flat region and this is where it draws its name from.
Zefyria was established by the Venetians on the 13th c. in one of the
most extensive and fertile plains of the island and soon became capital.
By the 17th c. the feudal society had been gradually transformed to an
urban society and Chora reached its biggest acme. At the end of the 18th c,
after the explosion of the volcano of Santorini in 1650 and the powerful
earthquakes of 1738, it was abandoned and the population relocated to
the Castle (Kastro). Today it is a thriving rural community.

2

Οι Πλάκες χτίστηκαν στις αρχές του 19ου αι. στις υπώρειες
του Κάστρου, σε μια επίπεδη περιοχή, από όπου πήραν το
όνομα τους που σημαίνει ίσιωμα.
Η Ζεφυρία δημιουργήθηκε από Βενετούς τον 13ο αι.
στον πιο εκτεταμένο κάμπο του νησιού και γρήγορα
έγινε πρωτεύουσα. Τον 17ο αι. η φεουδαρχική κοινωνία
μετατράπηκε σε αστική και η Χώρα έφθασε στην μεγαλύτερη
ακμή της. Στα τέλη του 18ου αι, μετά την έκρηξη του
ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1650 και τους ισχυρούς
σεισμούς του 1738, εγκαταλείφθηκε και ο πληθυσμός
μετοίκησε στο Κάστρο. Σήμερα είναι ένας ζωντανός
αγροτικός οικισμός.
3
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Εάν βρεθείτε στο δυτικό τμήμα της Μήλου, περάστε από τη μονή της Αγίας Μαρίνας,
στο Χάλακα. Η μονή ευημερούσε για πολλά χρόνια, με πλούσιες εκτάσεις για
καλλιέργεια και βοσκή, και μια μικρή λιμνοθάλασσα, το Ριβάρι, όπου είχαν εκτροφείο
ψαριών.
On your way to the western part of the island (Chalakas), visit the monastery of
Ag. Marina. Accessible only by sea till the mid 20th century, it prospered for many
years, with plenty of fertile plains for cultivation and shepherding and a small
lagoon “Rivary” (latin: Vivarium) where the monks used to breed fish.
BEST OF MILOS 2022

Επίσκεψη στην Πλάκα & το Κάστρο
Τον 18ο αι. λόγω ασθενειών άρχισε η εγκατάλειψη της Παλιάς Χώρας (Ζεφυρία) και
οι κάτοικοι της εγκαθίστανται στο Κάστρο, που τότε γίνεται πρωτεύουσα και καθώς
υπήρχε έλλειψη χώρου κτίσθηκε αργότερα η Πλάκα και τα γύρω χωριά, Τριοβάσαλοι,
Τρυπητή, Πλάκες.
Η Πλάκα (το Χωριό) είναι η πρωτεύουσα της Μήλου. Χάνεται κανείς ανάμεσα στα
πλακόστρωτα, γραφικά σοκάκια, που κτίστηκαν για προστασία από τους πειρατές που
στην εποχή ίδρυσης του οικισμού ήταν συχνό φαινόμενο στο Αιγαίο. Τα Μάρμαρα, το
μπαλκόνι της, προσφέρει υπέροχη θέα κυρίως την ώρα του ηλιοβασιλέματος. (2)
Το Κάστρο, λόφος απόκρημνος ύψους 280μ., δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού.
Οι Βενετοί Σανούδοι, που από τον 13ο αι. κυριάρχησαν στις Κυκλάδες και το Αιγαίο,
κατοίκησαν πρώτοι στο Κάστρο και το οχύρωσαν για να προφυλαχτούν από τις
επιδρομές των πειρατών. (1)
1

A visit at the picturesque capital
On the 18th century serious illnesses cause the abandonment of the Old Chora (Zefyria) and its residents relocate to the Castle that then becomes the capital of Milos.
The rapidly rising population soon had to face the problem of insufficient space and
thus new villages start spreading around: Plaka, Triovasaloi, Trypiti and Plakes.
Plaka (in Greek a level or plane region) is the capital of Milos. The visitor can get
lost among the numerous paved, picturesque alleys that were built according to the
needs of the period of settlement, for protection against attacks, since piracy was
still a common threat on the Aegean. “Marmara”, her wide balcony, offers an amazing view to the entry of the harbour, especially at sunset. (2)
Kastro (the Castle), a hill of steep height of 280 m, dominates the entry of the harbour. The Venetian family Sanoudoi, who since the 13th century AD had dominated
the Cyclades and the Aegean, first inhabited Kastro and used it as a stronghold
against pirates’ attacks. (1)
2
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Οικισμοί με παραδοσιακά σύρματα και γραφικές παραλίες
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και συνάμα γραφικά στοιχεία της Μήλου είναι τα
σύρματα, υπόσκαφα συνήθως καταλύματα, πλάι στη θάλασσα. Άρχισαν να κτίζονται
από τα μέσα του 19ου αι., όταν είχε εκλείψει πλέον ο φόβος των Τούρκων και των
πειρατών και άρα οι κάτοικοι ένιωθαν ελεύθεροι να προσεγγίζουν τη θάλασσα.
Εκεί μέσα «έσερναν» τις βάρκες για να ξεχειμωνιάζουν ή να προστατεύονται από
την κακοκαιρία (σύρω>σύρματα).

βράδυ για το ψάρεμα. Από τα μέσα του 20ου αι., όταν το κολύμπι άρχισε να αποτελεί
μέρος της οικογενειακής δραστηριότητας, χρησιμοποιούνταν σαν τόπος προσωρινής
διαμονής και, πολύ αργότερα, σαν θερινές κατοικίες.

Στον πάνω όροφο υπήρχε συνήθως το κατάλυμα του βαρκάρη, για να μην
αναγκάζεται να ανηφορίζει στον ορεινό τόπο διαμονής του και να επιστρέφει κάθε

Αξιόλογοι οικισμοί για να θαυμάσει ο επισκέπτης, που αναζητά την ομορφιά της
παράδοσης, τα σύρματα είναι το Κλήμα (2), τα Μαντράκια (4), ο Φυροπόταμος (8),
ο Μύτακας (7), ο Άγ. Κωνσταντίνος (6) , το Φουρκουβούνι (3), η Αρετή, η Σκινωπή (1)
και το σύρμα της Πάχαινας (5). Οι γειτονικές στους οικισμούς παραλίες προσφέρονται
για μια δροσιστική βουτιά.

1

3

2

4
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Settlements with traditional “syrmata” and scenic beaches
One of the most distinguishing and quaint features of Milos are the “syrmata” -most
usually carved into the rock walls- fishermen dwellings on the beachfront. The custom originates from the mid 19th c, when there was no more fear of the Turks or the
pirates, and so the villagers started feeling free to approach the sea. In “syrmata”
(from Grk. “syro” meaning to pull) they were pulling their boats in order to protect
them from stormy weathers.
On the upper floor they would usually build a retreat for the fisherman, to relieve
him from having to walk all the way back home every day. From the mid 20th c,

when swimming became a common activity to the whole family, syrmata were used
as a temporary weekend accommodation and only later on they were converted to
summer residencies.
Notable such settlements are: Klima (2), Mandrakia (4), Fyropotamos (8),
Mytakas (7), Ag. Konstantinos (6), Fourkouvouni (3), Areti, Skinopi (1) and Pachena (5)
with its sole “syrma”. The adjoining beaches are sandy, most of them extensive,
some with turquoise waters, always beautiful and inviting for a swim.

5
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Κάθε παραλία, ένας διαφορετικός κόσμος! Every beach a different world!
Η Αγ. Κυριακή είναι μια πανέμορφη παραλία με καταγάλανα
νερά και μεγάλη αμμουδιά. Εδώ θα βρείτε beach bar,
ταβέρνα και θαλάσσιες εκδρομές. Πάνω από την παραλία
δεσπόζει ο μεγάλος κρατήρας του ηφαιστείου.

Aghia Kyriaki, is a beautiful white-sand beach with turquoise waters.
Here you will find a beach-bar, a tavern and boat tours. High above the
beach rises the big crater of the volcano.
Paliochori, iis one of the most famous beaches of the island with taverns,
beach bars and water sports. It is covered by sand and pebbles of impressive colors and schemes that contribute to the blue and green shades of
its crystal waters. (1)

Το Παλιοχώρι είναι από τις πιο γνωστές και αγαπητές
ακρογιαλιές σε ντόπιους και ξένους, με πολύχρωμα
βότσαλα και άμμο, βαθυγάλανα, ολόδροσα νερά, ταβέρνες
με πανέμορφη θέα στο πέλαγος, beach bar και θαλάσσια
σπορ. (1)
Για το Τσιγκράδο η πρόσβαση είναι αρκετά δύσκολη,
μέσα από ένα στενό βραχώδες μονοπάτι. Εάν καταφέρετε
και φτάσετε στην αμμουδιά, θα αποζημιωθείτε από τα
πεντακάθαρα, σμαραγδένια νερά, αγκαλιασμένα από τα
πανύψηλα βράχια.

Reaching Tsigrado through the narrow rocky pathway might not be an easy
target. If you finally manage to get to the beach, you will feel rewarded by
the view of this bay with emerald green waters surrounded by steep hills.

1

Fyriplaka is a long southern beach near Tsigrado with fine sand and sharp,
vertical, volcanic rocks in impressive colors. A beach bar runs on the main
part of the beach. Water sports are also available. (3)

Η Φυριπλάκα βρίσκεται στη νότια πλευρά της Μήλου, πολύ
κοντά στο Τσιγκράδο. Εκτεταμένη παραλία με ψιλή άμμο και
κοφτά, κατακόρυφα, ηφαιστειακά βράχια με εντυπωσιακά
χρώματα. Στο αρχικό τμήμα της παραλίας υπάρχει καντίνα
με ξαπλώστρες όπως και θαλάσσια σπορ. (3)

Provatas is an ideal destination for families. Its soft-sand beach is wide
with shallow waters. Here you can rent small boats and RIBs.
Papafragas lies by the ruins of the prehistoric town of Phylakopi.
A submerged cave enclosed by soft white rocks with deep blue waters
and various small or big passage ways to the open sea. (2)

Ο Προβατάς είναι ιδανικός προορισμός για οικογένειες.
Άπλετη η αμμουδιά του και τα νερά ρηχά. Εδώ μπορείτε να
ενοικιάσετε βαρκάκια.
Ο Παπάφραγκας βρίσκεται πλάι στα ερείπια της
προϊστορικής πόλης της Φυλακωπής. Ανάμεσα στα
γκριζόλευκα βράχια, μπλέκονται περίτεχνα η άμμος, τα
γαλαζοπράσινα νερά, οι σπηλιές και τα ανοίγματα προς το
πέλαγος. (2)

Triades, as the name indicates is a beach trio on the western part of
Milos. The scenery is bucolic, primitive and looks untouched. The road
leads to the main beach with blond sand embraced by large rocks
looking straight to the sunset. The other two are waiting for you to
discover.

2
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Οι Τριάδες, όπως μαρτυρά το όνομα τους είναι ένα
σύμπλεγμα τριών παραλιών στη δυτική πλευρά της Μήλου.
Τοπίο βουκολικό, πρωτόγονο, ανέγγιχτο. Ο δρόμος οδηγεί
σε μια πλατιά, ξανθή αμμουδιά κλεισμένη στην αγκαλιά
των βράχων, κατ’ ευθείαν απέναντι στο ηλιοβασίλεμα. Τις
υπόλοιπες σας μένει να τις ανακαλύψετε!

Η νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, με άγρια, απροσπέλαστα βράχια, είναι προσιτή μόνο
από τη θάλασσα. Απολαύστε την, κάνοντας με καραβάκι το γύρο του νησιού και κάντε
στάση στη Συκιά, μία σπηλιά χωρίς οροφή, από όπου κάποια ώρα της ημέρας πέφτουν
οι αχτίδες του ήλιου και δημιουργούν πανέμορφο παιχνίδισμα χρωμάτων πάνω στα
σμαραγδιά νερά.
The west coast of the island, with steep, inaccessible rocks, can only be reached by
sea. Enjoy it with a boat-tour around the island. Of the most appealing places to visit,
is Sykia, a natural arch cave with a low entrance through the sea. Setting sunrays
occasionally reflect on the emerald waters of the basin creating sparkling effects.

3
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Στη ρότα των πειρατών

The route of the pirates

Η Μήλος ευνοημένη από την γεωγραφική της θέση, στο πέρασμα από ανατολή σε
δύση, με το κοσμοπολίτικο λιμάνι της Χώρας (Ζεφυρίας) και προσφέροντας σίγουρο
καταφύγιο με τους αμέτρητους όρμους της (Σαρακήνικο, Κλέφτικο, κλπ.) και κυρίως
το ασφαλές λιμάνι των Πολλωνίων που είχε τρία σημεία διαφυγής (μεταξύ Μήλου,
Πολυαίγου και Κιμώλου) ήταν ένα από τα κυριότερα ορμητήρια των πειρατών στο Αιγαίο.

Milos, favoured by its geographic position on the crossroads between the east and
the west, with the cosmopolitan port of the Old Chora (Zefyria) and offering secure
shelter with its innumerable coves (Sarakiniko, Kleftiko etc) and the safe harbour
at Pollonia, with three escape exits (between Milos-Polyegos and Kimolos), was an
important naval outpost of the pirates in the Aegean.

Το Σαρακήνικο, είναι το πασίγνωστο σεληνιακό τοπίο της Μήλου, όπου οι αντανακλάσεις του ήλιου πάνω στους κάτασπρους βράχους δημιουργούν εντυπωσιακά
παιχνιδίσματα. Ιδανικό μέρος για βουτιές από τα ψηλά βράχια, εξερευνήσεις με
καγιάκ, αλλά και για ηλιοθεραπεία στους λείους όγκους των βράχων. (1)

Sarakiniko is the famous moonscape of Milos, where the sun’s reflections on
the whitewashed rocks create an impressive play of light. An ideal spot for diving
from the tall cliffs, exploring pirate’s caves with kayaks or sunbathing on the
smooth rock formations. (1)

Στο Κλέφτικο, ξακουστό παλαιότερα λημέρι των πειρατών, θα πάτε με τα πόδια ή
ακόμη καλύτερα με σκάφος. Ο απόκρυφος όρμος του περιτριγυρίζεται από σύμπλεγμα
εντυπωσιακών κατακόρυφων ογκόλιθων που κλείνουν την είσοδο κάνοντάς τον
αόρατο από τη θάλασσα. Κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, θαλασσινές σπηλιές,
αψίδες και περάσματα δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μήλου. (2)

Kleftiko a once famous pirate den, can be reached by boat, or, if you’re up for it, by
foot. Its apocryphal bay is enclosed by a complex of impressive vertical boulders
that obstruct its entrance, rendering it invisible from the sea. Crystal green-blue
waters, sea-caves, arches and passages create one of the most impressive landscapes in Milos. (2)

1
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Αρχαιολογικό

Εκκλησιαστικό

Λαογραφικό

Ναυτικό

Νεοκλασικό κτίριο, έργο του Ερνέστου
Τσίλερ. Φιλοξενεί εκθέματα από την
προϊστορική έως και τη Ρωμαϊκή εποχή.
Αξίζει να δείτε το στεατοπυγικό αγαλματίδιο
της 5ης χιλ. π.Χ., τη μακέτα της πόλης της
Φλακωπής, μια κεραμική θεά γνωστή
σαν «Κερά της Φλακωπής», ένα πώρινο
ομοίωμα πλοίου, τη συλλογή οψιδιανού,
το εκμαγείο της διάσημης Αφροδίτης και
τις πλάκες με Μηλιακό αλφάβητο του
5ου αι. π.Χ.

Στην εκκλησία της Αγ. Τριάδας εκτίθενται
χρυσά, ασημένια και ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά αντικείμενα, εικόνες μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας με επιδράσεις από
την Κρητική σχολή, ορισμένες έργα
Εμμ. Σκορδίλη και του εργαστηρίου
του (17ου αι.). Εντυπωσιακά τα
ξυλόγλυπτα χρυσοποίκιλτα τέμπλα,
τα χρυσόδετα Ευαγγέλια και η εικόνα
της Αποκαθήλωσης του Χριστού, η
παλαιότερη του μουσείου (15ος αι.).

Η παραδοσιακή ζωή παρουσιάζεται
ολοζώντανα μέσα σε ένα παλιό αρχοντικό.
Διακριτικά στολισμένη η σάλα υποδοχής,
απέναντι η στέρνα και ο χώρος εργασίας
με τον απαραίτητο αργαλειό, η κουζίνα με
το τζάκι και το φούρνο. Η κρεβατοκάμαρα
με το νυφικό στολισμένο, η κούνια του
μωρού, τα εικονίσματα, οι κασέλες. Στο
βάθος η αποθήκη με τα εργαλεία ψαρικής
και αγροτικής ζωής και το πατητήρι με τα
βαρέλια του κρασιού.

Τα εκθέματα παρουσιάζουν τη Ναυτική
ιστορία του νησιού από την προϊστορική
εποχή ως τις μέρες μας. Ανάμεσα τους
περιλαμβάνεται ποικίλο φωτογραφικό
υλικό, εργαλεία και εξαρτήματα, έγγραφα,
χάρτες, ένα ξύλινο παραδοσιακό καΐκι
καθώς και το κανοκιάλι (πρωτόγονο
τηλεσκόπιο) του ήρωα Πέτρου Μικέλη,
αρχιπιλότου του Άγγλου ναυάρχου
Κόδριγκτον, που σκοτώθηκε στη
ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827.

Archeological

Ecclesiastical

Folk and History Naval

Μουσείο, Πλάκα

Museum, Plaka
Neoclassical building constructed by
Ernst Ziller which accommodates exhibits
from the prehistoric to the Roman era.
Some of the most noteworthy items are:
the figurine with emphasized fertility
characteristics (5000 B.C.), a model of
the town of Phylakopi, a ceramic mother
goddess known as “the Lady or Kera of
Phylakopi”, a crafted replica of a boat,
the obsidian collection, the mould of the
infamous Aphrodite and the tablets with
the alphabet of Milos from the 5th c. B.C.

Μουσείο, Αδάμας

Μουσείο, Πλάκα

Museum, Adamas
The Holy Trinity church hosts this ecclesiastical collection which includes gold,
silver and wooden carved religious
objects as well as post-byzantine style
icons influenced by the Cretan seminary,
some of which are works of Emmanuel
Skordilis and his workshop (17th c.).
Magnificent are the wood carved, gold
gilded iconostases, the Holy Gospels
with gold bindings and the icon of the
Deposition of Christ which is the oldest
one in the museum (15th c.).

Museum, Plaka
The traditional lifestyle virtually appears right in front of your eyes in an
old manor. The living room is discreetly
decorated. Right across are the kitchen
with a fireplace, an oven and the cistern
(water tank) and the workplace with the
indispensable loom (textile machine).
The bedroom is displayed with a
wedding dress, a baby crib, icons and
storage trunks. Further down you will
see the shed which contains fishing and
farming tools as well as a winepress.
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Μουσείο, Αδάμας

Museum, Adamas
An exhibition of the island’s naval history
from the prehistoric era until today.
Among the exhibits are a wide variety
of pictures, tools and components,
documents, maps, a traditional wooden
boat as well as a primitive telescope
which belonged to the hero Petro Mikeli
who was the head pilot of the English
admiral Cordington, killed in the naval
battle of Navarino in 1827.
Στοιχεία επικοινωνίας μουσείων: βλ. σ.116
Μuseum references: see p.117

Πολεμικό Μουσείο

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου

Ένας εντυπωσιακός υπόσκαφος εκθεσιακός χώρος στους πρόποδες του

Ανακαλύψτε 11.000 χρόνια μεταλλευτικής ιστορίας

War Museum

Milos Mining Museum

Κάστρου. Κατασκευάστηκε από τους Γερμανούς το 1943, όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί
από τους συμμάχους, με εργασία Μηλίων, σαν νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης.
Παρέμεινε σε χρήση κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων και μετά τον πόλεμο
εγκαταλείφθηκε. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες, έγγραφα, σχέδια, χάρτες,
αφίσες, όπλα καθώς και ποικίλα νοσοκομειακά και χρηστικά αντικείμενα εποχής.
Ξεκινά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην ιστορία του νησιού από τον 5ο αι. π.Χ, με την
καταστροφή της Μήλου από τους Αθηναίους και καταλήγει στη σκοτεινή περίοδο του Β’
Παγκόσμιου, που είναι και το πιο συγκλονιστικό τμήμα της έκθεσης.

Το Μουσείο βρίσκεται στον Αδάμαντα. Δημιουργήθηκε το 1998 από την Imerys
Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Α.Ε. με στόχο να τιμήσει και να προβάλει τον ορυκτό
πλούτο του νησιού, τη μεταλλευτική του ιστορία και την εξορυκτική δραστηριότητα
από τη νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα, με εκθέματα, προβολές video και εκπαιδευτικά
προγράμματα. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τη μοναδική έκθεση οψιδιανού, του
Μηλιακού ηφαιστειακού πετρώματος που υπήρξε η πιο σημαντική
πρώτη ύλη κατασκευής προϊστορικών εργαλείων στο Αιγαίο.

An impressive rock-hewn exhibition hall, on the road from Plaka to Plakes. Discover 11,000 years of mining history
It was built by the Germans in 1943, when the Allied bombing began, as an emergency
hospital, utilizing Melian workers. It remained in use during combat operations and
was abandoned after the war. The exhibition includes photographs, documents, plans,
maps, posters, weapons, as well as various hospital equipment and useful objects of
the period. It begins with a short overview of the island’s history since the 5th c. BC,
with the destruction of Milos by the Athenians and leads to the dark period of World
War II, which is the most striking part of the exhibition.

The Museum, located in Adamas, was established in 1998 by Imerys Industrial Minerals
Greece S.A. Its goal is to honor the mining history of Milos, to display its rich mineral
and natural wealth and to portray the extraction process since the Neolithic Age.
The permanent exhibition is complemented with video shows and educational programs.
Don’t miss the wide collection of obsidian artifacts, this characteristically Melian volcanic rock, acknowledged as one of the most important prehistoric tool-making materials
in the Aegean.
www.milosminingmuseum.com
Σύστημα ακουστικής ξενάγησης / Audio Guide System: GR, EN, FR, DE, IT

Στοιχεία επικοινωνίας του μουσείου: σ.116 / References to the museum: p.117

Στοιχεία επικοινωνίας του μουσείου: σ.116 / References to the museum: p.117
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Από την ειδωλολατρία στο Χριστιανισμό
Όπως βεβαιώνουν τα ευρήματα, η Μήλος, από την προϊστορική εποχή, ακολούθησε τα
θρησκευτικά πιστεύω και συνήθειες της υπόλοιπης Ελλάδας.
Τα αρχαιότερα ερείπια ιερού σώζονται στη Φυλακωπή όπου, εκτός από ποικίλα
λατρευτικά αντικείμενα, βρέθηκε το περίφημο κεραμικό αγαλματίδιο γνωστό σαν
«η Κυρία της Φυλακωπής», χρονολογούμενο γύρω στο 1400 π.Χ. Πιστεύεται ότι
αναπαριστά τη Μητέρα Θεά, κατά το πρότυπο της προϊστορικής λατρείας. (1)

Στον απομονωμένο Χάλακα, προσβάσιμο μόνο από τη θάλασσα, άκμασαν δύο περίφημες
μονές. Του Αγ. Ιωάννη Σιδεριανού σώζεται ανακαινισμένη. Στην Αγ. Μαρίνα από το
πολύπλοκο οικοδομικά συγκρότημα, τα εκτεταμένα κτήματα, λιοστάσια, βοσκοτόπους,
απέμεινε η εκκλησία, μόνη ανάμνηση μιας ανθηρής αλλοτινής εποχής. (4)

Κατά την ιστορική εποχή τη λατρεία της μάνας-Γης εκτοπίζουν οι Ολύμπιοι θεοί.
Ιερό του Απόλλωνα ιδρύθηκε τότε στα σημερινά Πολλώνια και ονομάστηκε
Απολλωνία η περιοχή. Ερείπια σώζονταν ως τα μισά του 20ου αι. στο άκρο της
Πελεκούδας, πλάι στο ναΐδριο του Αγ. Νικολάου.
Στην Τραμυθιά, στην περιοχή της ακμάζουσας πόλης Κλήμα, αναπτύχθηκε από την
Ελληνιστική εποχή, η λατρεία του Διονύσου. Στα τέλη του 19ου αι. ανασκαφές έφεραν
στο φως ερείπια εκτεταμένου ιερού, επιγραφές, έργα τέχνης, με αξιολογότερο ένα
μεγάλο πολύχρωμο μωσαϊκό. Το γνωστό άγαλμα της Αφροδίτης υποδηλεί λατρεία
της, ωστόσο είναι άγνωστο αν υπήρχε ιερό προς τιμήν της.
Από τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια αναπτύχθηκε στο νησί η νέα θρησκεία. Μεταξύ
του 2ου και 5ου αι. μ.Χ., περίοδο διωγμών, ανοίχθηκαν μέσα σε φυσικά σπήλαια οι
Κατακόμβες, στην πλαγιά του λόφου της Τρυπητής. Διαμορφώθηκαν κατάλληλα και
χρησίμευσαν για μυστικές λειτουργίες και ταφές των πρώτων Χριστιανών. (2)

1

Το 16ο και 17ο αι., εποχή μεγάλης εμποροναυτικής δραστηριότητας, στη Ζεφυρία, τότε
πρωτεύουσα, κτίζονται πολυάριθμες εκκλησίες και μοναστήρια. Η καθολική μονή των
Καπουτσίνων δε σώθηκε. Από τη μονή του Χριστού, αφιερωμένη στο ορθόδοξο δόγμα,
διατηρήθηκε μερικώς το στιβαρό αρχιτεκτονικό πέτρινο οικοδόμημα του ναού, έργο
Γεωργίου Μανουρά, σύμφωνα με επιγραφή εντοιχισμένη στο κτίσμα. (3)

Αρχές 19ου αι. γύρω από το Κάστρο οργανώνεται η νέα πρωτεύουσα Πλάκα.
Μεταφέρονται οικοδομικά υλικά, τέμπλα, εικόνες, εκκλησιαστικά σκεύη από
εγκαταλειμμένες εκκλησίες της Παλιάς Χώρας και πραγματοποιείται η ανέγερση και
διακόσμηση νέων ναών, για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Στο μπαλκόνι
της Πλάκας εγείρεται η Παναγία Κορφιάτισσα, ως σήμερα Μητρόπολη του νησιού. (5)
Ο τότε πρόξενος της Γαλλίας στη Μήλο Luis Brest κτίζει τον καθολικό ναό της
Παναγίας Ροζάρια (1823) και ωραιοποιεί την αυλή μ’ ένα μαρμάρινο ταφικό μνημείο
προς τιμήν της γυναίκας του. (6)
Στην πλαγιά του Κάστρου, πλάι στο Καθολικό ναΐδριο της Παναγίας Ελεούσας που
σώζεται από την εποχή της Φραγκοκρατίας, ορθώνεται η ορθόδοξη εκκλησία της
Θαλασσσίτρας και διακοσμείται με ένα πανέμορφο ξυλόγλυπτο τέμπλο με εικόνες του
17ου αι., έργα του φημισμένου ζωγράφου Εμμ. Σκορδίλη. (7)

2

3
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From Paganism to Christianity
During the 16th and 17th c. when marine commerce was expanding, many churches
and monasteries were built in the then capital Zefyria. The Catholic monastery of the
order of Capuchins did not survive. From the Monastery of Jesus Christ, dedicated to
The oldest temple ruins survive in Phylakopi where, apart from a variety of devotion- the orthodox doctrine, partially remains the robust architectural stone edifice of the
al objects, the famous ceramic statuette known as “the Lady of Phylakopi“ was found, church, a piece of work by George Manouras, according to an inscription engraved on
dated around 1400 BC. It is thought to depict the Mother Goddess, in the model of
the building. (3)
prehistoric worship. (1)
Two famous monasteries flourished in the isolated Chalakas -western part of Milos-,
In historical times the cult of mother-earth was replaced by the Olympian gods. The
then accessible only by sea. St. John Siderianos is still present and renovated. In
temple of Apollo was then built in an area named “Apollonia” in his honour, nowadays Agia Marina from an elaborate buildings complex, its extensive estates, olive groves
known as the village of Pollonia.
and pastures only the church remains as a reminder of a past prosperous era. (4)
Milos has followed the religious beliefs and customs predominant in the rest of
Greece early from the prehistoric era, as archaeological findings affirm.

The cult of Dionysus was developed in Tramythia, an area in the thriving town of
Klima, during the Hellenistic period. Excavations in the late 19th c. revealed extensive temple ruins, inscriptions, works of art and a notable colourful mosaic. The
famous statue of Aphrodite implies worship of the goddess, but no such temple was
ever found.

Early 19th c. the new capital “Plaka” was organised around the Castle. Building materials, liturgical vessels, iconostases and icons were transported from abandoned
churches of the Old Chora to be used for the construction and decoration of new
churches. The church of Virgin Mary Korfiatissa, still the Metropolis of the island,
was then erected at the “balcony” of Plaka. (5)

Christianity had an early hold in Milos. Between the 2nd and 5th c. AD, a period of
Christian persecution, an intricate system of catacombs was created in natural caves
on the hillside of Trypiti. They served as a secret place of worship and a necropolis of
the first Christians. (2)

Luis Brest, the French consul in Milos at the time, built the Catholic church of Rosaria
(1823) dedicated to “our Lady of the Rosary” and prettified the courtyard with a marble
funerary monument to honour his wife. (6)

4

6

5

On the hillside of the Castle, next to the Catholic chapel of Virgin Mary Eleousa,
prevails the Orthodox Church of Thalasssitra decorated with a beautiful wood-carved
iconostasis. Its icons date from the 17th c, works of the famous painter Em. Skordilis. (7)
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Λαμπρή - Πάσχα - Πασχαλιά
Όπως η φύση, με τον ερχομό της άνοιξης, τινάζει τη χειμωνιάτικη καταχνιά και λουλουδίζει, έτσι και το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Πασχαλιά. Τα σπίτια καθαρίζονται
και διακοσμούνται με τις πιο όμορφες δαντέλες και τα στολίδια. Οι αυλές, οι πεζούλες,
οι ποδαριές, τα καλντερίμια και οι αρμοί ασπρίζονται, ο ασβέστης λαμποκοπά εκτυφλωτικά, μοσχοβολά. Τα αυγά, φρέσκα από το κοτέτσι, βάφονται κόκκινα, ζυμώνονται
οι λαμπροκουλούρες, για τα παιδιά ξεχωριστά οι κουτσούνες (τσουρέκια) σε σχήμα
κούκλας μ’ ένα κόκκινο αυγό στο κεφάλι και γύρω-γύρω μπηγμένα γαρίφαλα για
μαλλιά, φουσκωτά, αφράτα, γυαλιστερά κουλουράκια, πιταράκια με φρέσκια μανούρα,
λυχναράκια με γλυκιά μυζήθρα και άρωμα κανέλας σε σχήμα δαντελωτού φεγγαριού.
Οι ποικίλες λειτουργίες και θρησκευτικές εκδηλώσεις γιορτάζονται με μεγαλοπρέπεια
σε όλα τα χωριά, από του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Ξεχωρίζουν η αναπαράσταση της σταύρωσης στο λόφο πάνω από τις Πλάκες, η περιφορά του επιταφίου τόσο
στα φιδωτά σοκάκια των χωριών όσο και πλάι στη θάλασσα, το κάψιμο του Ιούδα και
ο παραδοσιακός πόλεμος με τις μπαλωθιές (τουφεκιές-βαρελότα) ανάμεσα στα χωριά
Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος. Τη Λαμπρή ανάβει το γλέντι, το αρνί σουβλίζεται
σε αυλές και εξοχές με άφθονο κρασί, χορούς και τραγούδια. Είναι καλοδεχούμενοι
φίλοι, συγγενείς και ξένοι.

Easter in our shiny island
Just like nature shakes off the wintery haze and blossoms with the arrival of spring,
the island is preparing to welcome Easter. The houses are cleaned and decorated
with the most beautiful laces and ornaments. The courtyards, stone benches, staircases
and cobblestone joints are all whitewashed; the lime glows blindingly. The eggs, fresh
from the chicken coop, are dyed red, sweet breads are kneaded, those for the children
are made in the shape of dolls with a red egg placed on the head and carnations as
hair. Soft shiny and plump cookies are prepared along with “manoura” little pies and
“mizithra” cheese tarts with cinnamon aroma shaped like mooncakes.
The customary traditional and religious events are celebrated magnificently in all
villages for fifteen days starting on the Sunday before Easter. The reenactment of
the crucifixion on the hill above Plakes, the procession of the “epitaph” both in the
serpentine alleys of the villages as well as by the seaside, the burning of Judas and
the traditional battle with fireworks between the villages Triovassalos and Pera
Triovassalos are truly extraordinary. On Easter day, the fun begins when the lamb
is being cooked on the pit, in yards or in the countryside with plenty of wine, dancing
and singing. Every friend, relative and stranger is welcome to join the celebration.
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Πανηγύρια το κατακαλόκαιρο
Τα πανηγύρια, από τα χρόνια τα παλιά, είναι ιδιαίτερα προσφιλείς θρησκευτικές και
κοινωνικές γιορτές. Γίνονται προς τιμή ενός αγίου και συνήθως καταλήγουν σε γενικό
ξεφάντωμα. Για τους Μηλιούς πανηγύρι σημαίνει γιορτινή προσμονή, διασκέδαση,
επικοινωνία, γνωριμίες, χαρά και ξέσκασμα.
Τις μέρες της γιορτής η τιμώμενη εκκλησιά «φοράει τα καλά της». Την παραμονή οι πιστοί
παρακολουθούν μ’ ευλάβεια τον εσπερινό και την περιφορά της εικόνας κι ύστερα
αρχίζουν οι χαιρετούρες, οι ευχές κι η κουβεντούλα. Τα καλοκαίρια οι «τάβλες» στήνονται
έξω, στον περίβολο του ναού ή την πλατεία του χωριού. Η κνίσα από την ψησταριά
ανοίγει την όρεξη, τα πιταράκια γίνονται ανάρπαστα και το κρασί ρέει άφθονο.
Οι βιολιτζήδες παίρνουν θέση, αρχίζουνε τα όργανα, τα τραγούδια οι χοροί, το κέφι ανάβει
και το γλέντι κρατάει συχνά μέχρι το πρωί. Αν λοιπόν οι διακοπές σας συμπέσουν με
κάποιο πανηγύρι, μην παραλείψετε να πάτε! Θα ζήσετε μια αξέχαστη εμπειρία.
Τα πανηγύρια γίνονται σε ναούς ή ξωκλήσια (βλ. σ. 117). Τα μεγαλύτερα είναι: 13 -14/8 στην
Παναγιά την Πορτιανή στη Ζεφυρία | 31/8 Φωτιές του Κυριαύγουστου σε πολλά σημεία του νησιού &
πανηγύρι στην Τρυπητή (βλ. σ. 28) | 23 - 25/9 στο μοναστήρι του Αη Γιάννη Σιδεριανού στο Xάλακα.
Επιπλέον, το καλοκαίρι διοργανώνονται και θεματικές γιορτές σε όλο το νησί όπως της σαρδέλας, της
ντομάτας, του κρασιού κλπ.

Mid-summer fairs
Since time immemorial, fairs have been deeply cherished religious and social events.
They are held in honor of a saint and usually end with a lively celebration. For Melians, fairs represent festive anticipation, enjoyment, human contact, meeting new
people, frolicking and loosening up.
During the festive days, the honored church gets “all dressed up” for the occasion.
On the eve of the celebration, the faithful reverently attend the vespers and the
procession of the saint’s icon, followed by greetings, wishes and chit-chatting. During
the summer, wooden boards are set up outdoors, in the temple’s courtyard or in the
village square. Grills fill the air with mouth-watering scents, delicious pitarakia (local
pies) are always in high demand and the wine flows freely. The violin players take
their place and the music starts, with the singing and dancing often lasting until the
wee hours of the morning. So, if your vacation coincides with a fair, don’t miss out!
You’re in for a memorable experience.
Fairs are held in temples or chapels (see p.117). The largest ones are: 13 -14/8 at the church of
Panagia Portiani, Zefyria | 31/8 Kyriavgoustos bonfire in many villages & a fair in Trypiti (see p. 28)
23 - 25/9 at the monastery of Agios Ioannis Siderianos, Chalakas. During the summer, theme festivals
are also held throughout the island, e.g. the sardine festival, the tomato festival, the wine festival etc.
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Οι φωτάρες του Κυριαύγουστου

Kyriavgoustos (The big bonfire of August)

Η γιορτή της φωτιάς, παγκόσμια συνήθεια των λαών, γιορτάζεται μέχρι σήμερα σ’ όλη
την Ελλάδα στις 21 Ιουνίου με το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου
με το λαμπρότερο φως.

Bonfire nights are a global folkloric custom. In Greece this custom is celebrated on the
21st of June every year, as this is the day of the summer solstice, i.e. the longest day
of the year.

Στη Μήλο, η ιδιαιτερότητα της ημερομηνίας έχει να κάνει με τους φόρους που ερχόταν
να συλλέξει η Τούρκικη αρμάδα στα τέλη Αυγούστου. Όταν έβλεπαν να πλησιάζουν τα
πλοία, οι βιγλάτορες άναβαν φωτιές στις ψηλές κορφές ειδοποιώντας τους κατοίκους
να κρύψουν σοδειές και ζώα ώστε να αποφύγουν τις λεηλασίες. Μόλις πέρναγε ο
κίνδυνος άναβαν φωτιές σε αυλές και χωριά και τις πηδούσαν τραγουδώντας «όπως
πέρασε η αρμάδα να περάσει κι η κρυάδα».

However, the specific date of the bonfire night in Milos, August 31st, has its roots ages
ago, when the Turks used to come to the island to collect taxes. When the sentinels
saw the Turkish ships in the horizon, they lit fires on the highest peaks as a warning to
the inhabitants who would then run to hide the crops and animals to avoid loots. Once
the danger was over, fires were lit in house yards and village squares and people used
to jump over them singing “…just as the armada went by, let the shivering go by too”.

Ο Κυριαύγουστος γιορτάζεται σε όλο το νησί με πέρασμα μέσα από τις φλόγες.
Συμβολίζει τη συγκέντρωση θερμότητας και δύναμης για να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες και το κρύο του χειμώνα. Το γλέντι αρχίζει μετά το ηλιοβασίλεμα και κρατά ως
τις μικρές ώρες μέχρι να καούν όλα τα ξύλα που έχουν συγκεντρωθεί, γιατί θεωρείται
γρουσουζιά να μείνουν μερικά άκαυτα.

This bonfire night “Kyriavgoustos”, takes place around the whole of the island with
young and old jumping over the flames. It symbolizes the concentration of heat and
power that will help people deal with flues and the cold the winter coming will be
bringing. The celebration begins at sunset and it goes on until all wood collected has
been burnt down to ashes as it is considered bad luck to leave any wood not burnt.

Στην Τρυπητή μάλιστα διοργανώνεται μεγάλο πανηγύρι με την ευκαιρία του
αποχαιρετισμού του καλοκαιριού. Στο Κλήμα [βλ. φωτό] η γιορτή είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακή, καθώς οι τολμηροί της φωτιάς πετυχαίνουν τα ψηλότερα άλματα γιατί
βουτάνε συνεχώς στη θάλασσα.

Every year a big traditional festival is organized in Trypiti bidding a farewell to summer. In Klima [see photo], the celebration is particularly impressive as the bold ones
dare some of the longest jumps over the fire since they constantly plunge into the sea.

August 31, every year

31 Αυγούστου, κάθε χρόνο
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Το Κλήμα του άλλοτε

Klima, the village of yore

Ένας τόσος δα, δυο σπιθαμές τόπος, με χιλιάδων χρόνων ιστορία. Η πόλις Κλήμα,
οχυρή με τείχη που έφθαναν μέχρι τη θάλασσα όπου βρισκόταν το λιμάνι της,
κτίστηκε γύρω στον 9ο αι. π.Χ. Η μορφολογία εκείνη την εποχή ήταν διαφορετική.
Μια γλώσσα θάλασσας εισχωρούσε ανάμεσα στους λόφους δημιουργώντας ένα
ασφαλή κόλπο. Στον μυχό του ναυλοχούσαν τα πλοία τους οι Μηλιοί. Στο διάβα
των αιώνων, προσχώσεις κάλυψαν τον όρμο δημιουργώντας μιαν εύφορη έκταση
κατάλληλη για καλλιέργεια. Οι κάτοικοι πρόκοψαν στα γράμματα και τις τέχνες.
Πιο ξακουστά έργα τους είναι ο εμβληματικός Ποσειδώνας και το διάσημο άγαλμα
της Αφροδίτης που φιλοξενείται στο μουσείο του Λούβρου. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή
η πόλις ισχυροποιήθηκε και ωραιοποιήθηκε. Από το λιμάνι της τα πλοία εξήγαγαν
ποικιλία αγαθών: οψιδιανό, μήλια γη (πηλό), εξαιρετικά κρασιά, μοναδικά κοκόρια
για κοκορομαχίες, άγρια βότανα κ.ά.

A tiny slice of land, with a history going back thousands of years. The city of Klima,
fortified with walls that reached the sea where its port was located, was built
around the 9th c. BC. The morphology at the time was very different. A narrow
strip of sea slipped between the hills, creating a safe bay. At its head, Melians
would anchor their ships. Over the centuries, deposits covered the cove, creating
a fertile land that was suitable for cultivation. Its residents prospered in arts and
science. Their most renowned works include the iconic sculpture of Poseidon and
the famous statue of Aphrodite (Venus de Milo) that now resides at the Louvre.
During the Roman era, the city was strengthened and beautified. Ships set sail
from its port, exporting a wide range of goods: obsidian, “milia gi” (special clay),
high-quality wines, unique cocks for cockfights, wild herbs, etc.

της Ελίζας Δρούγκα, Ξεναγού

by Elisa Drounga, Tour Guide

Στις αρχές του 20ου αι. στην περιοχή υπήρχαν ελάχιστα κτίσματα. Τότε οι ψαράδες
άρχισαν να κτίζουν στην παραλία διώροφα μικρά σπιτάκια. Στο κάτω δωμάτιο έσερναν
τις βάρκες τους τον χειμώνα (από το σέρνω, σύρω ονόμασαν αυτά τα κτίσματα
Σύρματα), ενώ στο πάνω δωμάτιο έμεναν οι ίδιοι. Ως τα τέλη του 20ου αι. η
επικοινωνία με τα χωριά γινόταν με τα πόδια ή με γαϊδουράκια ενώ τα χρειαζούμενα
από και προς το Χάλακα τα μετέφεραν με καΐκια. Οι νοικοκυρές πρόβαιναν στα
ξάγναντα, έβαζαν τα χέρια τηλεβόα γύρω στο στόμα και φώναζαν: Ε! καπετάνιο!
Μπας και πας πέρα; Κι ο καπετάνιος απαντούσε: Μπας θες τίποτα;

At the beginning of the 20th c., there were very few buildings in the area. Fishermen
then started building small, two-story houses on the seaside. In the winter, they
dragged their boats into the lower room (they named these buildings Syrmata
from the verb “serno, siro”, meaning “drag”), and lived in the upper room. Until the
end of the 20th c., the other villages were reached on foot or with donkeys, while
necessities were transported to and from Chalakas by boat. Housewives would go
to the beach, cup their hands around their mouths, and shout: Hey! Captain! Are
you heading out? And the captain would reply “Why, do you need anything?”

Οι Τρυπηθιανοί και Πλακιανοί μετά τον Β’ Π.Π. χρησιμοποιούσαν τα σύρματα για
παραθερισμό. Γύρω στο 1965 δημιουργήθηκε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κλήματος
και με τις δραστηριότητες του έγιναν πολλές βελτιώσεις στην περιοχή. Το καλοκαίρι
το Κλήμα γινόταν ένας αληθινός παράδεισος. Συγγενείς και φίλοι ζούσαν σ’ ένα
μικρό κοινόβιο. Από το ξημέρωμα ως αργά το βράδυ όλοι μαζί, όλα ανοικτά και
κοινά για όλους. Μπάνιο, ψάρεμα, παρέες και τάβλι στο καφενεδάκι. Το βράδυ όλο
μουσική και τραγούδια. Αξέχαστη η πασίγνωστη καπετάν Ρένα με το ακορντεόν της,
συνόδευε ακόμη και τους βαρκάρηδες.

After WWII, the residents of Trypiti and Plaka used the syrmata as a holiday
retreat. The Exoraistikos Syllogos Klimatos (Beautifying Association of Klima)
was created around 1965 and, with its activities, many improvements were made
to the area. During the summer, Klima would become a true paradise. Friends and
relatives lived in a small commune. They spent their time together from dawn till
late at night, with everything open and shared by all: swimming, fishing, hanging
out and playing backgammon at the small café. The night was filled with music and
singing. An unforgettable figure, the famous Captain Rena accompanied even the
boatmen with her accordion.

Τα σύρματα, ολόλευκα με μπογιαντισμένες πολύχρωμες πόρτες -λένε τις βάφουν
έτσι για να ξεχωρίζει ο κάθε ψαράς από μακριά το σύρμα του- δεν παύουν να
γοητεύουν όποιον τα αντικρίζει.

Syrmata, all white with colorful painted doors -they say they painted them so that
each fisherman could distinguish his syrma from a distance- do not cease to charm
anyone who sees them.

Οι α/μ φωτογραφίες & οι πληροφορίες βασίστηκαν στο βιβλίο
«Το Κλήμα της Μήλου - Όψεις και νοσταλγία», έκδοση Εξωραϊστικού Συλλόγου Κλήματος 2016

The b/w photos & information were based on the book
«Το Κλήμα της Μήλου - Όψεις και νοσταλγία» (The Klima of Milos - Aspects and nostalgia), 2016.
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Πολύαιγος, ένα παραδεισένιο ερημονήσι Polyaigos, a heavenly desert island

του Στέφανου Ψημένου, Συγγραφέα ταξιδιωτικών οδηγών και χαρτογράφου

by Stephanos Psimenos, Travel guide author and cartographer

Η γέννηση της Πολυαίγου, της Μήλου και της Κιμώλου ξεκίνησε από τη δράση των
ηφαιστείων περίπου 2 εκ. χρόνια πριν. Ίχνη αρχαίας κατοίκησης στο ερημονήσι έχουν
εντοπιστεί πολύ λίγα, αλλά από το αρχαιοελληνικό όνομα του νησιού που σημαίνει
«τόπος με πολλές κατσίκες» είναι βέβαιο ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν εδώ τα κοπάδια
τους. Στο πέρασμα των χρόνων η κυριαρχία του νησιού πέρασε στους Ρωμαίους,
τους Βυζαντινούς, τους Ενετούς και τους Τούρκους. Όλα αυτά τα χρόνια μόνο
κτηνοτρόφοι έρχονταν σε αυτό το άνυδρο νησί για να φροντίζουν τα κοπάδια τους.
Κάποια στιγμή μάλιστα έφτιαξαν κι ένα μικρό οικισμό στη ΒΔ γωνιά του νησιού, που
έφτασε να έχει σχεδόν 200 κατοίκους. Εδώ, στις αρχές του 17ου αι., ιδρύθηκε κι ένα
μοναστήρι από το οποίο σώζεται σήμερα μόνο ο ναός του, η Κοίμηση της Θεοτόκου.

The birth of Polyaigos, Milos and Kimolos began through volcanic activity approximately 2 million years ago. Very few traces of ancient habitation have been found
on the desert island, but its ancient Greek name which means “land with many
goats” makes it clear that farmers used to keep their herds here. Over the years,
control of the island passed to the Romans, the Byzantines, the Venetians and
the Turks. Throughout these years, only farmers visited this arid island to look
after their herds. At some point, they even built a small settlement on the island’s
northwest corner, which reached a population of almost 200 residents. A monastery was founded here in the early 17th c., of which only its temple, the Assumption
of the Virgin Mary, survives today.

Οι πραγματικοί όμως κάτοικοι του νησιού είναι τ’ άγρια ζώα. Στους γκρεμούς της
νότιας ακτής και στη βραχώδη ΒΑ ακτή βρίσκεται το βασίλειο του μαυροπετρίτη
(Falco eleonorae). Αυτό το πανέμορφο γεράκι έρχεται εδώ κάθε άνοιξη από τη
μακρινή Μαδαγασκάρη για να γεννήσει τα αυγά του. Στις πιο ερημικές γωνιές της
νότιας και της βόρειας ακτογραμμής, εκεί όπου υπάρχουν μικρές θαλασσοσπηλιές
και προστατευμένα βράχια με μικρές παραλίες, ζει η μεσογειακή φώκια Monachus
Μonachus. Στο πετρώδες και άγονο ηπειρωτικό τμήμα ζει η ενδημική δηλητηριώδης
κόκκινη οχιά (Microvipera schweizerei) και η πολύ όμορφη μπλε σαύρα (Podarcis
milensis) που αγαπά να λιάζεται πάνω στις πέτρες. Εκτός από λίγα θαμνόκεδρα και
μερικές αγριελιές, η βλάστηση αποτελείται από θάμνους και φρύγανα. Την άνοιξη
όμως, η φύση πλημμυρίζει από αγριολούλουδα. Ανάμεσα τους η σπάνια ορχιδέα
Serapia carica var. monantha. Η Πολύαιγος είναι προστατευόμενη περιοχή, ενταγμένη
στο δίκτυο Natura 2000, και μπορεί να παραμείνει ένας πανέμορφος φυσικός
παράδεισος αν όλοι οι επισκέπτες τη σέβονται και την προστατεύουν.

But the true inhabitants of the island are the wild animals. On the cliffs of the
south coast and on the rocky northeast coast lies the kingdom of the Eleonora’s
falcon (Falco eleonorae). This beautiful hawk comes here every spring from distant
Madagascar to lay its eggs. In the most isolated corners of the south and north
coastline, where we find small sea caves and sheltered rocks with small beaches,
lives the Mediterranean monk seal Monachus Monachus. On the rocky, barren soil
of the inland lives the endemic poisonous Cyclades blunt-nosed viper (Microvipera
schweizerei) and the beautiful Milos wall lizard (Podarcis milensis) that loves
sun-basking on the stones. Apart from a few juniper bushes and wild olive trees,
the vegetation is mostly comprised of shrubs and garrigue, but each spring nature
is flooded with wild flowers, among which is the rare Serapia carica var. monantha
orchid. Polyaigos is a protected area that is included in the Natura 2000 network,
and can remain a beautiful natural paradise if all visitors respect and protect it.

Γύρω τριγύρω στο νησί, φωλιασμένες σε μικρούς και μεγάλους μυχούς στην ακτογραμμή των 23χλμ, υπάρχουν πολλές ερημικές αμμουδερές παραλίες. Η πιο όμορφη
απ’ αυτές είναι η Άμμουρα, στο μέσο της ανατολικής ακτής. Πάνω στο ακρωτήρι της,
100μ. ψηλότερα, στέκει ένας εντυπωσιακός πέτρινος φάρος ύψους 9μ. που φωτοβολεί
19 ναυτικά μίλια μακριά. Μια σειρά από αρμυρίκια προσφέρουν σκιά το καλοκαίρι,
ενώ πίσω από την παραλία υπάρχει ένας μικρός υγρότοπος. Στη δυτική ακτή οι πιο
όμορφες παραλίες είναι η Μερσίνη και η Κάτω Μερσίνη με ολόλευκη άμμο και
καταγάλανα νερά. Στα λευκά και κόκκινα ηφαιστειογενή βράχια της ΝΔ ακτής
κρύβονται κάποια απ’ τα πιο εντυπωσιακά μέρη για κολύμπι, όπως τα φημισμένα
Γαλάζια Νερά, που θα μπορούσαν να λέγονται και γαλάζιο όνειρο!

Around the island, nestled in small and large inlets along the 23km-long coastline,
are many isolated sandy beaches. The most beautiful among them is Ammura, in
the middle of the east coast. Above its cape, 100m higher, stands an impressive
9m-high stone lighthouse that illuminates an area extending to 19 nautical miles.
A series of tamarisk trees offer shade in the summer, while a small wetland can be
seen behind the beach. On the west coast, the most beautiful beaches are Mersini
and Kato Mersini with stunning white sand and clear blue waters. The white and
red volcanic rocks of the southwest coast hide some of the most impressive spots
for swimming, such as the famous Galazia Nera (Blue Waters), which could very
well be called a Blue Dream!
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Πολύαιγος ή το μεγαλείο της άγριας φύσης
του Γιώργου Μάλλη, Συνταξιούχου εκπαιδευτικού

Πολύαιγος. Ένα νησί με μοναδικούς κατοίκους ένα ζευγάρι βοσκών. Το μεγαλύτερο
«ακατοίκητο» νησί στην Ελλάδα. Γεμάτο βουνά, όχι ψηλά, λίγο πάνω από 300μ.
Σκληρό νησί άγριας ομορφιάς! Γεμάτο εντυπωσιακές χαράδρες που από τις κορφές
πέφτουν απότομα στο επίπεδο της θάλασσας. Δύσκολο να το περπατήσεις και να
προσανατολιστείς. Τα παλιά μονοπάτια δε διακρίνονται παντού και δεν υπάρχει
σηματοδότηση στο έδαφος.
Αγαπημένη διαδρομή είναι η διάσχιση του νησιού απ’ την παραλία της «Παναγιάς
τ’ αυλάκι» στα ΒΔ, προς τα Άμμουρα που βρίσκονται κάτω από τον φάρο στα ανατολικά.
Υπέροχες αμμουδιές και οι δύο. Το πρώτο τμήμα της διαδρομής είναι εύκολο.
Βαδίζουμε έναν υποτυπώδη χωματόδρομο που ανεβαίνει ομαλά σε μια ρεματιά
γεμάτη βλάστηση. Συναντάμε το παλιό καλοσυντηρημένο μοναστήρι της Παναγιάς,
εξαιρετικό για μια στάση στην αυλή του. Λίγο πιο πάνω, στο τέλος του χωματόδρομου,
βρίσκεται η στάνη και η κατοικία του Πέτρου Μαριάνου και της γυναίκας του. Από την
Κίμωλο και οι δυο, ζουν εκεί το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου φροντίζοντας το
κοπάδι τους. Το καλωσόρισμά τους μοναδικό, τα τυριά τους υπέροχα!
Στη συνέχεια το μονοπάτι ανηφορίζει ολοένα και περισσότερο προς την κορφή.
Στην πλαγιά αριστερά μας υψώνεται εντυπωσιακός ένας τεράστιος μοναχικός
βράχος σε σχήμα ανθρώπινο. Ο «Καλόγερος ή Βράχος του Αργύρη». Λες και μας
χαιρετά για το κουραστικό ανέβασμα που ξεκινάμε. Το μονοπάτι αλλού φαίνεται κι
αλλού όχι. Η φύση μας ανταμείβει! Πάνω μας υψώνεται ένα δάσος από τεράστιους
κοκκινωπούς βράχους που φυλάνε λες τον κόσμο από ψηλά. Οι εντυπωσιακοί
«κοκκινόβραχοι». Ανηφορίζοντας κι άλλο περνάμε δίπλα απ’ την κορφή, το «Ψηλό
Βουνό». Προχωράμε πλέον προς τα «ισιόπατα της Λίζας», ένα μεγάλο υψίπεδο στο
κέντρο του νησιού. Η βλάστηση είναι κυρίαρχη γύρω μας. Φρύγανα, ρείκια, σκίνα
αλλά και πολλές φίδες κι αγριελιές ιδιαίτερα στις ρεματιές. Βρισκόμαστε σ’ ένα
πολύ απλωμένο βουνό χωρίς καμιά απότομη κορφή. Ένα βουνό ξαπλωμένο! Το
«ξαπλοβούνι». Ανηφορίζουμε τη ράχη πάνω απ’ τις ανατολικές ακτές. Δεξιά μας
ξεκινά ομαλά η ρεματιά «Αγριλιές», κατάφυτη από κάθε είδους βλάστηση. Αριστερά
μας, όταν πια φτάνουμε στην κορυφογραμμή η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Λες κι ένα
γιγάντιο ξυράφι έχει κόψει κάθετα αυτό το κομμάτι του νησιού, την εντυπωσιακή
«Βουτακίδα». Η θάλασσα είναι κάτω μας αλλά τόσο μακριά!
Σιγά σιγά αρχίζουμε να κατηφορίζουμε προς το τελευταίο τμήμα της διαδρομής.
Δεξιά μας η ρεματιά «Αγριλιές» έχει γίνει τώρα τεράστια. Τι εικόνα! Κάθετες πλαγιές
και θεόρατα εντυπωσιακά βράχια που στέκονται σαν γιγάντιοι φρουροί αυτού του
τόπου της άγριας ομορφιάς. Τελικά εδώ κυριαρχούν οι πέτρες, οι μικρές αλλά και οι

γιγάντιες. Είναι ο μεγάλος θεός. Είναι γύρω μας, παντού, για να μας ελέγχουν στο
βασανιστικά αργό κατέβασμα μας. Το δύσβατο και απότομο μονοπάτι, σύριζα στον
γκρεμό, σε κάποια σημεία είναι δύσκολο και αρκετά επικίνδυνο.
Καθώς πλησιάζουμε προς τον φάρο, οι τεράστιο βράχοι με ανθρώπινα κάποιες
φορές σχήματα, μας κοιτάζουν λες από παντού. Δεξιά μας βλέπουμε από ψηλά τη
ρεματιά ν’ ανοίγει κι άλλο και να πέφτει στη θάλασσα. Όταν φτάσουμε, η ανταμοιβή
μας είναι αντάξια των κόπων μας. Όμορφος εξωτερικά, καλοδιατηρημένος είναι
σκαρφαλωμένος, θαρρείς, σε μια αετοφωλιά πάνω απ’ τη θάλασσα. Τι απίστευτη η
θέα! Αριστερά μας τα βράχια καταλήγουν κάθετα στη θάλασσα μέχρι το ακρωτήρι
«Μάσκουλα». Δεξιά μας βλέπουμε από ψηλά την υπέροχη αμμουδιά της Άμμουρας
που είναι και το τέλος της διαδρομής. Κατηφορίζοντας ένα καλοστρωμένο πέτρινο
μονοπάτι φτάνουμε μετά από λίγο στον πολυπόθητο προορισμό μας. Τα γλυπτά
των βράχων, τα αγριοκάτσικα που τρέχουν να μας ανταμώσουν, η βοτσαλωτή
αμμουδιά με τ’ αρμυρίκια της, τα τυρκουάζ νερά είναι η απόλαυση του κουρασμένου
πεζοπόρου. Δεν είναι μόνο η Ιθάκη που σε ανταμείβει με την δυσκολία του ταξιδιού.
Είναι και η Πολύαιγος!
Google Map: bit.ly/Polyaigos-FarosTrail

Βαθμός δυσκολίας: μεσαίος-υψηλός | Μήκος διαδρομής: 6 χλμ. | Συνολική διάρκεια: 4ώρ. 30’
Μέγιστο υψόμετρο: 347 μ. | Εφόδια: GPS, νερό, σνακ, καπέλο, ορειβατικά παπούτσια, μπατόν
Πληροφορίες: Φίλοι Βουνού & Θάλασσας | Κιν. 6978 585487 | www.omfimi.blogspot.com | germallis@yahoo.gr
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The majestic wilderness of Polyaigos
by Giorgos Mallis, retired teacher

Polyaigos. An island whose only inhabitants are a couple, both shepherds.
The largest “uninhabited” island in Greece. Covered in mountains, not high, just
over 300m. A harsh island of wild beauty, full of impressive ravines that, from
the peaks, abruptly drop to sea level. A difficult island to traverse and orientate
yourself on. The old paths are not always visible and there are no markings on the
ground.
The route we chose is the crossing of the island from the beach of Panagias t’
Avlaki (Virgin Mary’s furrow) in the northwest, to the beach of Ammoura, located
under the lighthouse to the east. Magnificent beaches, both of them. The first part
of the route is easy. We walk along a rudimentary dirt road that smoothly ascends
into a ravine full of lush vegetation. We find the old, well-maintained monastery of
Panagia, perfect for a short rest in its courtyard. A little further, at the end of the
dirt road, is the shed and the residence of Petros Marianos and his wife. Both from
Kimolos, they live there most of the year, taking care of their herd. Their welcoming is warm and unique, their cheeses exquisite!

The path then starts climbing towards the top. On the slope to our left stands a
huge solitary rock in the shape of a human, the Kalogeros. It’s as if he’s saluting
us, as we begin our tedious climb. The path is only visible here and there. Nature,
however, rewards us! Above us rises a forest of huge reddish rocks, which seem to
guard the world from above, the impressive Kokkinovrachoi (Red Rocks). Ascending
further up, we pass the peak, Psilo Vouno (High Mountain) and now move towards
the Isiopata tis Lizas (Liza’s flatland), a large plateau in the center of the island.
Vegetation is thick around us. Garrigue, heather, lentisks, as well as many junipers
and wild olive trees, especially in the ravines. We find ourselves on a mountain
that is spread out, with no steep peaks. A mountain that’s lying down! The Xaplovouni (Lying Down Mountain). We climb the ridge over the east coast. To our right,
the Agrilies ravine begins smoothly, full of all kinds of vegetation. To our left, as
we reach the ridge, we encounter a stunning view. As if a giant razor blade cut this
part of the island vertically, the impressive Voutakida. The sea lies below us, yet
so far away!
We slowly begin our descent towards the final, most difficult part of the route.
On our right, the Agrilies ravine has now become huge. What a view! Vertical
slopes and huge impressive rocks that stand as giant guards, defending this land
of wild beauty. Ultimately, this is where stones, small and gigantic, rule. They are
the great god. They are all around us, everywhere, overseeing us on our excruciatingly slow descent. The rough and steep path, right on the edge of the cliff, is
difficult and quite dangerous in certain areas.

Difficulty level: medium-high | Length: 6 km | Highest elevation: 347 m | Duration: 4h 30m
Necessary supplies: GPS, water, snacks, hat, trekking shoes & poles

As we approach the lighthouse, the huge, human-shaped rocks seem to gaze at us
from all sides. On our right, we can see the ravine from above, as it further opens
up and falls into the sea. When we arrive, our reward is worthy of our efforts.
Beautiful on the outside, well-maintained, perched like an eagle’s nest above
the sea. What an incredible view! To our left, the rocks reach cape Maskoula as
they drop vertically to the sea. On our right, we see the wonderful sandy beach of
Ammoura from above, the end of the route. Descending a well-paved stone path,
we arrive at our coveted destination after a short while. The rock sculptures, the
wild goats that run to meet us, the pebbled beach with its tamarisk trees, and the
turquoise waters, are a delight to the weary hiker’s senses. It’s not just Ithaca that
rewards you with the adversity of the journey. It’s also Polyaigos!

Info: Club of Mountain and Sea friends | Mob. (+30) 6978 585487 | www.omfimi.blogspot.com | germallis@yahoo.gr
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Milos Trails by Milos Smart Maps

TERRAIN Map

www.milos-smart-maps.gr

Explore Milos Trails with the precise
and reliable Milos Smart Maps
Available for download free of charge at
the Avenza Maps store.
Start by installing the Avenza Maps app which
allows you to download maps for offline use on
iOS and Android devices.
Legend | RL: Route Length - one way | ET: Estimated Time - one way | MH: Max Height | DL: Difficulty Level - highest is 5

Route Name

Route Waypoints

RL

ET

MH

DL

1. Adamas Secrets

Adamas - Bombarda Foothills - Adamas
Fumarole

0.8km

30’

16m

1

2. Trail to Tradition

Adamas - Agia Iouliani - Panagia Tourliani
- Trypiti Windmills - Mikri Skinopi - Nychia
Obsidian - Adamas

7.6km

2h40’

160m

3

3. Heart of Milos

Trypiti - Early Christian Catacombs - Roman Theater - Klima - Profitis Ilias - Agios
Nikolaos - Areti - Plaka - Castle of Plaka

7.0km

2h50’

240m

3

4. Coastal Panorama

Fylakopi - Pachena - Agios Konstantinos
- Sarakiniko

7.0km

2h50’

20m

2

5. Smoke Route

Agia Kyriaki - Fyriplaka Volcano Crater Kalamos Fumaroles

3.6km

2h

140m

2

6. Milos Peak

Koutsounorachi - Peak of Profitis Ilias
Mountain

1.8km

1h

740m

4

7. Pirate Route (Kleftiko)

Platoraches - Katsipardos foothills Kleftiko

2.5km

1h

180m

3

8. Sykia Cave

Agios Ioannis Siderianos Monastery - Sykia
Cave

2.4km

1h30’

180m

2

8a. Topakas Route

Agios Ioannis Siderianos Monastery Topakas WWII

1.9km

1h

342m

3

9. Blue Lagoon (Rivari

Aroukanistos - Patrikia Bay - Fatourena
Beach - Rivari Wetland - Aroukanistos

5.8km

2h

100m

2

10. The Black Soil Route

Limnari - Manganese mine - Cape Vani

2.92km

40’

60m

1

11. The Lighthouse Trail

POLYAIGOS island: Panagias t’ Avlaki Faros (Lighthouse) - Ammoura beach

6km

4h30’

347m

5

Ανακαλύψτε τη Μήλο, την Κίμωλο
και την Πολύαιγο μ΄ έναν εύχρηστο
πεζοπορικό χάρτη!
Ο πεζοπορικός χάρτης της TERRAIN, σε
κλίμακα 1:35.000, απεικονίζει με μεγάλη
ακρίβεια τα μονοπάτια, τις παραλίες, το
οδικό δίκτυο και όλα τα αξιοθέατα της
Μήλου, της Κιμώλου και της Πολυαίγου.
Έχει βασιστεί σε επιτόπια έρευνα και
τυπώνεται σε αδιάβροχο χαρτί polyart
που δε σκίζεται. Στην έγχρωμη πίσω
όψη του χάρτη υπάρχει ένας συνοπτικός
αλλά πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός
με πληροφορίες για την ιστορία, τη
γεωγραφία και το φυσικό περιβάλλον
των νησιών.
Θα τον βρείτε στα καταστήματα του
νησιού και στο www.terrainmaps.gr.
Discover Milos, Kimolos and
Polyaigos with a handy hiking map!
The TERRAIN Hiking Map in a 1:35,000
scale provides a highly accurate depiction
of the trails, beaches, road network
and all the sights of Milos, Kimolos and
Polyaigos. It was designed based on field
survey and is printed on special waterproof and tearproof Polyart paper. The
map’s colored back features a concise
yet comprehensive travel guide with
information on the history, geography
and natural environment of the islands.
You can find it at the island’s stores and
at www.terrainmaps.gr
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Milos is becoming famous around the world…
Sep. 2021

Justin Bieber

June 2021

Justin Bieber posted two photos on Instagram
from his unique Greek experience. He simply
said: “That place looks like a lucid dream.”

World’s Best Awards 2021
The best islands in the world,
according to T+L readers, are
the kind of Instagram-perfect
destinations that travelers
fantasize about on winter
evenings...
Located in the middle of the
Cycladic islands, Milos rose
from its No. 3 spot last year
thanks to friendly locals who
welcome visitors to explore
the quaint villages (Trypiti
is famous for its windmills,
Plaka for its sunsets),
extraordinary tavernas,
and dozens of picturesque
beaches that vary in color
depending on whether they
are formed from shells,
stones, or sand.
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...and it’s attracting all the famous celebrities
Sep. 2021

Nov. 2021

Dior 2022 Cruise collection
CAPTIVATING VISIONS

The House invited ten Greek photographers
to offer their vision of the Dior 2022 Cruise
collection and its capsules.
The cruise fashions were designed by Maria
Grazia Chiuri, who found inspiration in “classical Greece and mythical female goddesses and
divinities.” It was only fitting, then, that Dior photographed its models
at ancient Greek ruins and mesmerizing island landscapes.

Towards a Dream campaign: Milos
“The images are an evocative ode to the inner child, set free in a reverie
of otherworldly beauty and infinite possibility”
Rich in ancient history, the Greek island of Milos beckons to a group
of children, inviting them to play among its stark shores and pristine
waters. With their innocent curiosity, their silhouettes emerge from the
landscape to convey a limitless sense of optimism and freedom.
BEST OF MILOS 2022
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Λουτρά Λάκκου

Καταφύγιο Αδάμαντα

Αρχαίο θέατρο Μήλου

Αναζωογόνηση - Ευεξία

Τέχνη - Πολιτισμός

Παραστάσεις - Εκδηλώσεις

The Baths of Lakkos

Bomb shelter

The ancient theater

Rejuvenation - Wellness

Art - Culture

Performances - Events

Info: Αδάμας / Adamas | Τηλ. / Tel: (+30) 22873 60107

Info: Αδάμας / Adamas | Κιν. / Mob. (+30) 6974 881393

Info: Τρυπητή / Trypiti | Τηλ. / Tel: (+30) 22873 60107

Η λουτροπηγή στο «Σπήλαιο του Ιπποκράτη» ήταν ήδη
γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές της ιδιότητες.
Αναβλύζει στο βάθος μια φυσικής σπηλιάς. Στις μέρες
μας, τα πρόσφατα ανακαινισμένα λουτρά έχουν μετατραπεί
σε ένα σύγχρονο υδροθεραπευτήριο - spa με πισίνα,
χαμάμ, σάουνα και υδρομπανιέρες με ιαματικό νερό.
Πέρα από τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα, θα σας
προσφέρουν χαλάρωση, ηρεμία, βελτίωση της εμφάνισης
του δέρματος, ευεξία ακόμη και διασκέδαση.

The thermal spring at the “Cave of Hippocrates”
has been well-known since antiquity for its healing
properties. It gushes from the back of a natural cave
just a few meters from the harbor’s pier. These days
the newly renovated baths have been converted into
a modern hydrotherapy center - spa which includes a
pool, hammam, sauna and bath tubs with thermal water. Ιn addition to their therapeutic effects the baths
offer relaxation, calmness, improved skin appearance,
and -why not- even fun!

Το υπόσκαφο πολεμικό καταφύγιο κατασκευάστηκε από
κατοίκους του νησιού, υπό τις διαταγές του γερμανικού
στρατού, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο χώρος άλλαξε πολλές χρήσεις, μέχρι που πριν από
λίγα χρόνια επαναλειτούργησε σαν χώρος σύγχρονης
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η περιδιάβαση των δαιδαλωδών διαδρόμων είναι από μόνη της μια συγκλονιστική
εμπειρία, πόσο μάλλον όταν διασταυρώνεται με τις
πρωτότυπες φωνές ανήσυχων δημιουργών.

The rock-hewn war shelter in Adamas was built by
the residents of the island under the orders of the
German occupation army during WWII. The site has
served many different purposes throughout the years,
until recently, when it reopened as a unique place
of modern artistic creation. The journey through the
labyrinthine corridors is on its own a breathtaking
experience, even more so when intersected with the
contemporary voices of restless artists.
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Το θέατρο με το ολομάρμαρο κοίλο και τα ισχυρά
αναλήμματα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της
αρχαίας πόλης του Κλήματος. Κτισμένο σε περίοπτη
θέση, στην πλαγιά του λόφου, έχει μαγευτική θέα προς
τη θάλασσα, πολύ καλή ακουστική και αποτελεί αξιόλογο
δείγμα θεατρικού οικοδομήματος της Ρωμαϊκής περιόδου
(1ος-4ος αι. μ.Χ.). Από το 2016, μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών ανάδειξής του, παρουσιάζονται πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι.

The theater with the marble koilon (cavea) and the
strong retaining walls is located on the eastern side
of the ancient city of Klima. Built in a prominent
position on the hillside, it has breathtaking views of
the sea, exceptional acoustics and is a fine example
among theatrical structures of the Roman period
(1st-4th c. AD). Since 2016, after the completion of
restoration works, it has become a significant cultural
center. Various events are planned for the summer as
part of the Milos Festival.

4ο Διεθνές

Φεστιβάλ Θεάτρου

«Θείος Βάνιας»

«Μήδεια» του Μποστ

Theatre Workshop

Experimental Stage Festival 2022

4nd International

A subversive comedy by Bost, one of the
finest in contemporary Greek dramaturgy.
Although based on the ancient drama by
Euripides, it simultaneously introduces
aristophanic metaphors, satirizing the
contemporary Greek reality and the
hypocrisy of society and institutions.
A lavish production with numerous
actors, original music and costumes.
Direction: Kalliroi Myriangou

This year, inspired by the theme of «care»,
the team has invited European artists to
create in unexpected ways. Given the
actual crisis, they adapt and accept the
randomness of our daily lives; with their
bodies, voices, presence and desires,
guided by their instinct, this care edition
offers different artistic forms: theater,
shootings, performances & happenings.
21/5 – 12/6 Program at their website

Το ρηξικέλευθο για την εποχή του έργο
παρουσιάζει με ποιητικό ρεαλισμό την
καθημερινότητα της συμβιβασμένης
ρωσικής ανώτερης τάξης και αποτυπώνει
την αναζήτηση του αληθινού προσώπου
των ηρώων. Ο Τσέχωφ σκιαγραφεί με
επιδεξιότητα τις μεγάλες κοινωνικές
αλλαγές που κυοφορούνται και οραματίζεται ένα μέλλον πιο κοντά στις ανθρώπινες αξίες. Συγγραφέας: Άντον Τσέχωφ
Σκηνοθεσία: Ιρίνα Μπόικο

“Uncle Vanya”

A radical play for its time, it portrays the
daily life of the compromised Russian
upper class and reflects the quest for
the true face of the heroes, a deeply coveted desire in the course of life. Chekhov
masterfully outlines the major social
changes that are emerging and envisions
a future that is closer to human values.
Playwright: Anton Chekhov
Director: Irina Boiko

Ανατρεπτική κωμωδία του Μποστ, από
τις κορυφαίες της σύγχρονης ελληνικής
δραματουργίας. Βασίζεται στο αρχαίο
δράμα του Ευριπίδη αλλά παράλληλα
εισάγει αριστοφανικές μεταφορές και
συνεχείς παρερμηνείες σατιρίζοντας τη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και
την υποκρισία της κοινωνίας. Μία πλούσια
παραγωγή με πολλούς ηθοποιούς, πρωτότυπη μουσική και κοστούμια.
Σκηνοθεσία: Καλλιρρόη Μυριαγκού

“Medea” by Bost

«Από τη θάλασσα»

Παραστάσεις Χορού και Θεάτρου στο
Αρχαίο Θέατρο Μήλου, στο Παλιό Σχολείο
Ζεφυρίας και στο δημόσιο χώρο, Καλλιτεχνική Εκπαίδευση για την Κοινότητα,
Φωτογραφία, Φιλοσοφία, Αρχιτεκτονική
σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα,
τον Καναδά, τη Βενεζουέλα, την Κύπρο,
τη Γαλλία και την Ιταλία. Διοργάνωση:
Διεθνές Κέντρο Χορού και Θεάτρου
Μήλου ΑΜΚΕ. Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Φιλιώ Λούβαρη. 22/5- 31/10.

“From the sea”

Dance and Theatre Performances at the
Ancient Theater of Milos, at the Old
School of Zephyria and at the public
space, Artistic Education for the Community, Photography, Philosophy, Architecture in collaboration with institutions
from Greece, Canada, Venezuela, Cyprus,
France and Italy. Organized by: International Dance & Theater Center of Milos.
Creative Director: Filio Louvari. 22/5- 31/10.

Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, εμπνευσμένοι
από τη θεματική της «φροντίδας», δημιουργούν με απροσδόκητους τρόπους. Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης, προσαρμόζονται με το απρόσμενο στην καθημερινότητα. Με τα σώματά, την παρουσία
και τις επιθυμίες τους και με πυξίδα το
ένστικτό τους, αυτή η έκδοση προσφέρει
διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα: θέατρο,
γυρίσματα, περφόρμανς, δρώμενα.
21/5 - 12/6 Πρόγραμμα στο site τους

Theater Festival

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε πολιτιστικούς χώρους στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μήλου | All plays will be presented during the Festival of Milos at cultural venues
Anton Chekhov

theatrikoergastirimilou.blogspot.gr

milostheater.blogspot.gr

facebook: FromTheSeaMilosFestival
BEST OF MILOS 2022

www.festivalinternationalmilos.com
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Η Μήλος
μέσα από τα μάτια
των φωτογράφων
Milos in the eyes of
the photographers

46

Μάντη Λυκερίδου Βελετά, Μήλος
Mady Lykeridou Veleta, Milos, Greece

BEST OF MILOS 2022

www.madylykeridou.com
www.instagram.com/mady_lykeridou
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Μιχάλης Λάτσης, Αθήνα
Michael Latsis, Athens, Greece

michalis@mldesign.gr
Instagram: michalis_lamda

BEST OF MILOS 2022
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Μαίρη Φωτεινάκη, Θεσσαλονίκη
Mary Fotinaki, Thessaloniki, Greece

BEST OF MILOS 2022

Instagram: lumen_photography2021
Facebook: Photography by Mary Fotinaki

Δημήτρης Τσιριγώτης - The Art House, Πλάκα, Μήλος
Dimitris Tsirigotis - The Art House, Plaka, Milos, Greece
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Εμπνευσμένοι
INSTAGRAMMERS
τιμούν το νησί μας
με τις μοναδικές
φωτογραφίες τους

@izabel.philippa

Izabel Philippa | Switzerland

Talented
INSTAGRAMMERS
honor our island
with their unique
photographs

Milos skyrocketed us to the Moon and back with its lunar, extraterrestrial landscapes, lovely villages and
crystal-clear waters. Welcome to photographer’s paradise!

@misschellemybelle

Michelle Cardoso | USA

Milos is the most enchanting Greek Island I’ve visited with vibrant colors and beautiful
landscapes.

@brendon

Brendon Hayward | USA

Pulling into the Cave of Sykia was one of my favorite moments from Milos. The magnitude and
beauty is unreal.
BEST OF MILOS 2022
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Talented Instagrammers honor Milos
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@goodtravelmood

ANNA & IURII | Ukraine

The charming seafront is lined with whitewashed houses featuring colorful doors and
windows. Sunset in Klima is something you shouldn’t miss!

@gs.travel

George and Melina | Cyprus

The imposing rock formations of legendary Kleftiko in Milos and the crystal clear waters of
the sea invite you for an unforgettable experience.
BEST OF MILOS 2022

Αγορά / Shopping
Δημιουργοί που ζουν στη Μήλο και
καλλιτέχνες που εμπνέονται από αυτήν
παρουσιάζουν το έργο τους
Artists who live in Milos,
Artists inspired by our beautiful island
present their work
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The Art House of Photography

Το σπίτι του πηλού / Home of Clay

Ο δημιουργικός φωτογράφος Δημήτρης
Τσιριγώτης έχει εκθέσει έργα του σε
γκαλερί όλου του κόσμου ενώ, πολλές από
τις φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί και
δημοσιευτεί στον παγκόσμιο τύπο.
Στο ατμοσφαιρικό του ατελιέ στην Πλάκα
θα θαυμάσετε τις πρωτότυπες εικόνες του.
Τις χαρακτηρίζει η ευαισθησία, το προσωπικό
ύφος και η ιδιαίτερη ματιά. Εκτυπώνονται
με την εντυπωσιακή μέθοδο Metal Print
και κόβουν την ανάσα με τα φωτεινά
χρώματα, τις έντονες αντιθέσεις και την
εξαιρετική ποιότητα. Τα περισσότερα
θέματα παρουσιάζονται και σε καρτ-ποστάλ,
ιδανικό αναμνηστικό με «άρωμα» Μήλου!

Μια κεραμίστρια και μια ζωγράφος δημιούργησαν ένα φιλόξενο εργαστήρι όπου σας
προσφέρουν τα δημιουργήματα τους:
πανέμορφα κεραμικά με έντονα χρώματα
και ιδιαίτερες φόρμες, κοσμήματα αλλά
και εικαστικά έργα τέχνης. Κάθε έργο είναι
χειροποίητο και μοναδικό. Έργα φτιαγμένα
με μεράκι, πρωτότυπα δώρα που θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις σας από τη
Μήλο. Σας προσκαλούν, ακόμη, σε μαθήματα πηλογλυπτικής, τεχνικών σε τροχό
και ζωγραφικής σε κεραμικά. Εμπιστευτείτε τις και θα σας μυήσουν στη μαγική
εμπειρία της χειροποίητης δημιουργίας.

Creative photographer Dimitris Tsirigotis
has exhibited his work in galleries around
the world, with many of his photographs
having been awarded and published on
international press. Visit his extraordinary
art studio in Plaka and get a firsthand
look at his original pictures, distinctive for
their sensitivity, personal style and unique
perspective. Printed using the Metal Print
technique, the images are truly breathtaking, featuring vibrant colors, strong
contrasts and exceptional quality.
Most themes are also available on postcards, a perfect souvenir with a scent of
Milos!
Μάρμαρα, Πλάκα / Marmara, Plaka
www.dimitristsirigotis.com
j.jimakos@hotmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22396
Κιν./ Mob.: (+30) 6948 044505

A ceramicist and a painter have created a
welcoming workshop where they display
their creations: beautiful ceramics with
bright colors and unique forms, jewelry
and works of visual art. Every single piece
is handcrafted and therefore one-of-akind. Pieces made with passion, original
gifts that will keep your memories of
Milos alive. You are also invited to their
classes in clay sculpting, along with
sculpting wheel and ceramics painting
techniques. Place your trust in them and
they will introduce you to the magical
experience of handmade creations.
Τα μαθήματα γίνονται στο εργαστήρι κατόπιν ραντεβού
Lessons are held at the workshop by appointment

Αδάμας (Εκκλησ. μουσείο) / Adamas (Church Museum)
Eirini Kampouri & Dimitra Kouroupi
Facebook/Instagram: the home of clay
thehomeofclay@yahoo.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22431
Κιν./ Mob.: (+30) 6945 417058, 6972 483101
BEST OF MILOS 2022
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Milos Photoshoots
Κάντε ένα πολύ πρωτότυπο δώρο στον
εαυτό σας. Κρατήστε ανεξίτηλες εικόνες
από τη Μήλο με τη δημιουργική ματιά ενός
φωτογράφου ο οποίος γνωρίζει κάθε σπιθαμή
του νησιού. Γίνετε το μοντέλο του για λίγες
ώρες και επισκεφθείτε παρέα τη γραφική
Πλάκα ή το σεληνιακό τοπίο του Σαρακήνικου
για να απαθανατίσετε τις μοναδικές σας
στιγμές. Ο Παντελής σάς καθοδηγεί σε κάθε
βήμα και επιλέγει το κατάλληλο σκηνικό για
να αποτυπώσει ιδιαίτερες λήψεις με τρόπο
που θα σας εκπλήξει. Η εμπειρία να ποζάρετε
στον «προσωπικό» σας φωτογράφο θα σας
ενθουσιάσει και θα σας αποκαλύψει μια
διαφορετική εικόνα του εαυτού σας.
Gift yourself something truly original. Keep
your memories of Milos alive through the
creative eyes of a photographer who knows
the island’s every nook and cranny. Become
his model for a few hours and, together, visit
picturesque Plaka or the moon-like landscape
of Sarakiniko and capture your own, special
moments. Pantelis will guide you along every
step of the way, selecting the perfect setting
and taking unique shots that will leave you
speechless. The experience of posing for your
own “personal” photographer is guaranteed
to thrill you and will reveal a different image
of yourself.
Αδάμας / Adamas
Παντελής Κουντουράκης / Pantelis Koudourakis
www.milosphotoshoots.com
instagram: @milosphotoshoots
pkoudourakis@gmail.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6997 114540
BEST OF MILOS 2022
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Ceramica Kymbe

Μάρμαρα -Χώρος Άμμου / Marmara -Sand Museum

Ένα σύγχρονο εργαστήρι ζωντανεύει
πανάρχαιες τεχνικές κεραμικής. Ευρήματα
της Νεολιθικής εποχής εμπνέουν τους δύο
καλλιτέχνες να πλάσουν με μεράκι και
γνώση πρωτότυπα διακοσμητικά μικροαντικείμενα, βάζα με λιτές φόρμες, στιλπνά
μπολ ή κοσμήματα. Φωτιά και αέρας μεταμορφώνουν θαυμαστά τον πηλό. Τα στιλβωμένα
με πέτρα έργα ξεχωρίζουν και αποκτούν
μοναδικότητα με τις τεχνικές του raku
και του pit-firing. Τα γοητευτικά χρηστικά
αντικείμενα είναι φτιαγμένα με φροντίδα
και έμπνευση, σε διάφανους απαλούς
χρωματισμούς ή με έντονες αντιθέσεις
και σε μινιμαλιστικό στιλ. Χαρείτε όλη τη
χρονιά την καλοκαιρινή αλαφράδα τους.

Χώρος έμπνευσης και δημιουργίας, χώρος
αποκάλυψης πολλών εκατομμυρίων
χρόνων ιστορίας της γης, «χώρος άμμου».
Δημιουργίες άμμου πάνω σε γυαλί ή
ξύλο γεννούν αντικείμενα καθημερινά
που σας προκαλούν να ανακαλύψετε την
αισθητική ή χρηστική τους αξία. Στο φως
του μικροσκοπίου θα δείτε άμμο από όλες
τις χώρες τις γης που στέλνουν οι φίλοι
μας και θα εκπλαγείτε με την ποικιλία των
χρωμάτων, την πολυμορφία των κόκκων,
με τον μαγικό κόσμο της άμμου.

A modern ceramics workshop brings ancient
pottery techniques to life. Neolithic remains
inspire the two artists who shape, with
passion and knowledge, original decorative
small items, vases with minimal forms, glossy
bowls or jewelry. Fire and air combine to
transform delicate pieces of clay into works
of art. The stone burnished pieces stand out
and acquire uniqueness with the raku and
pit-firing techniques. Made with care and
inspiration, the charming utilitarian objects
feature transparent pale colors or bold
contrasts and a minimalist style. Enjoy their
summer carelessness all year round.
Πλάκα (δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο) /
Plaka (next to the Archaeological Museum)
Natalia Koutra & David Cifuentes
www.ceramica-kymbe.com
ceramica.kymbe@gmail.com
Κιν./ Mob.: (+30) 6955 808466, 6947 981290

A place of inspiration and creativity, a
place revealing millions of years of earth
history, “a place of sand”. Sand creations
on glass or wood give life to everyday
objects tempting you to reinvent their
aesthetic or practical value. On the beam
of the microscope you will see sand from
all parts of the world which our friends
send and you’ll be astonished by the
multitude of colors, the diversity of grain
forms, the magical world of sand.
Στείλτε & εσείς
την άμμο σας
Send your sand
in too:

Asteris Paplomatas
Marmara, Plaka, Milos 84800, Greece
www.sandgallery.gr
marmara_milos@yahoo.gr
Κιν./ Mob.: (+30) 6938 266860
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Soleil
Το Soleil ανοίγει την πόρτα του στο πολύχρωμο κέντρο του Αδάμαντα. Τόπος έκφρασης μιας ομάδας Ελλήνων καλλιτεχνών,
μίας σύγχρονης καλοκαιρινής κολεκτίβας,
που δημιουργούν στον χώρο της μόδας και
του κοσμήματος, Στον φωτεινό και μοντέρνο
χώρο του μπορείτε να δοκιμάσετε μοναδικές Ελληνικές χειροποίητες δημιουργίες,
μακριές καλοκαιρινές boho φούστες και
φορέματα, χειροποίητα δερμάτινα σανδάλια,
μαγιό, πρωτοποριακά και μοντέρνα
κοσμήματα και πολλά ακόμα μοναδικά
καλοκαιρινά αξεσουάρ!
Soleil is located within the colorful center
of Adamas. Featuring exceptional fashion
items and jewelry created by a group of
young and talented Greek designers, a
contemporary summer collective, it opens
its inviting doors to all guests. Within its
brightly-lit, modern spaces you will find
Greek exclusive handmade creations,
long summer boho skirts and dresses,
handcrafted leather sandals, swimwear,
original chic jewelry pieces along with
numerous other unique summer accessories!

Αδάμας / Adamas
www.soleil.gr
instagram: soleilmilos
info@soleil.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24267

Χειροποίητα βραχιόλια εμπνευσμένα από τη θάλασσα, την αγάπη για ιστιοπλοΐα και τον
άνεμο. Λιτά και κομψά, ταιριάζουν με όλα τα στυλ! ...Θα τα βρείτε στο Soleil
Handcrafted bracelets inspired by the sea, love for sailing and passion for the wind.
Combining simplicity with elegance, they suit every style! ...Find them at Soleil
See more at www.skbl.gr | instagram: skbl_official
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Vanillia stores

Vanillia stores

Δύο εντυπωσιακά concept stores όπου η ιταλική φινέτσα αγκαλιάζει το ελληνικό
avant-garde. Η Ιταλίδα ιδρυτής τους Paola Verrecchia, μόνιμη κάτοικος Μήλου από
το 2005, δημιούργησε για εσάς ένα εκλεπτυσμένο και φιλικό περιβάλλον στο οποίο
σας καλωσορίζουν πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό. Στο Vanilla Shop Adamas
θα βρείτε κομψά ανδρικά και γυναικεία ρούχα φτιαγμένα με φυσικά υφάσματα από
διάσημους οίκους μόδας της Ελλάδας. Συμπληρώνονται με μια μεγάλη ποικιλία
μοναδικών αξεσουάρ. Στον εκπληκτικό χώρο του γυναικείου καταστήματος
Vanilla Gold, στο κέντρο των Πολλωνίων, δίνεται έμφαση στα μοντέρνα αέρινα
ρούχα κατασκευασμένα αποκλειστικά από πρωτοπόρους Έλληνες σχεδιαστές.
Τα χειροποίητα αξεσουάρ σε περιορισμένες εκδόσεις όπως τα βιώσιμα γυαλιά
ηλίου από βαμβακερές ίνες με φακούς υψηλής προστασίας, οι πετσέτες θαλάσσης
με ίνες ευκαλύπτου, και πολλά άλλα ανεπανάληπτα κομμάτια, θα σας κατακτήσουν
με την πρώτη ματιά!

Two impressive concept stores with stylish spaces, where Italian finesse meets
Greek avant-garde. Their Italian founder, Paola Verrecchia, has created an elegant
and friendly atmosphere where you are always greeted with courtesy and professionalism. Vanilla Shop Adamas offers sophisticated and casual men’s and
women’s clothing created with natural fabrics by renowned Greek fashion brands.
They are complemented by a wide range of unique accessories.
The Vanilla Gold ladies’ store, located at the center of Pollonia village, features a
spectacular space which focuses on modern refined airy clothes, made exclusively
by cutting-edge Greek designers. All eyes are drawn to the handmade limitededition accessories, which include sustainable, eco-friendly sunglasses made of
cotton fiber with high-protection lenses, the eucalyptus fiber beach towels, and
many more extraordinary pieces that steal the show!

Adamas & Pollonia | Vanilla Shop Adamas Tel.: (+30) 22870 23089 | Vanilla Gold Pollonia Tel.: 22870 41164 google: Vanilla Gold | facebook/instagram: Vanilla Milos | vanillamilos@gmail.com
BEST OF MILOS 2022
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Ημεροβίγλι
Πιστό στην τέχνη του χειροποίητου εδώ και τρεις δεκαετίες, αυτό το
πολύχρωμο μαγαζί ξεχειλίζει από έμπνευση και δημιουργία.
Κοσμήματα με ιδιαίτερο εθνογραφικό χαρακτήρα παντρεύουν
κλασικά υλικά της χρυσοχοΐας με λάβα, οψιδιανό, χαλαζίες και
άλλα εντυπωσιακά πετρώματα καθώς και διάφορα ανατρεπτικά
υλικά.
Τα ευφάνταστα κεραμικά, τα πρωτότυπα ζωγραφιστά έργα και τα
σουβενίρ, αποπνέουν καλοκαιρινή ξενοιασιά.
Ταξιδιάρικες προτάσεις που θα σας κλέψουν την καρδιά.

Imerovigli
True to its handcrafted art for three decades now, this colorful
store is bursting with inspiration and creativity.
A wide collection of jewelry with a unique folklore character
combine classic goldsmithing materials with lava, obsidian,
quartz and other impressive rocks, along with unconventional
materials.
Imaginative ceramics, original painted artwork and beautiful
souvenirs evoke memories of carefree summers. Elegant design
and vivid colors will carry you away to a joyous, sunny world.

Αδάμας / Adamas
facebook: imeroviglimilos | Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22460
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Μηλόκηπος

Milokipos

Όλες οι μυρωδιές και οι γεύσεις του τόπου μας, σ΄ ένα σύγχρονο παντοπωλείο στο
λιμάνι του Αδάμαντα. Εδώ θα βρείτε τοπικά εδέσματα από μικρούς παραγωγούς της
Μήλου όπως λιαστό πελτέ ντομάτας, ολόφρεσκα τυριά, το παραδοσιακό γλυκό κουφέτο
από άνυδρη κολοκύθα αλλά και μικρούς θησαυρούς από την Κίμωλο. Μεγάλη είναι
και η ποικιλία από εκλεκτά προϊόντα deli που χαρακτηρίζουν την ελληνική γαστρονομία
με έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες και την καλή πρώτη ύλη. Ελαιόλαδο και ελιές
με διεθνή βραβεία γεύσης, βιολογικά μπαχαρικά κάθε λογής, άγρια βότανα, παραδοσιακά γλυκίσματα από τις Κυκλάδες, οίνος και αποστάγματα από μικρούς αμπελώνες,
είναι μερικά μόνο είδη που μπορείτε να διαλέξετε για να μοιραστείτε σ’ ένα τραπέζι,
επιστρέφοντας από τη Μήλο. Επιλεγμένα με την ίδια αγάπη, είναι και τα χειροποίητα
χρηστικά αντικείμενα από ξύλο ελιάς και πηλό καθώς και η συλλογή από οργανικά
και vegan προϊόντα περιποίησης με “θαυματουργά” συστατικά από την ελληνική γη.

All the aromas and flavors of our land in a modern grocery store at the port of
Adamas. Here you’ll find local delicacies by small-scale producers from Milos, such
as sun-dried tomato paste, fresh cheeses, the traditional spoon sweet “koufeto”
made of waterless pumpkin, along with small treasures from Kimolos. There is
always a wide range of select deli products distinctive of Greek cuisine, with emphasis
on organic farming and first-rate ingredients. Olive oil and olives with international
taste awards, all kinds of organic spices, wild herbs, traditional Cycladic sweets,
wine and spirits from small vineyards, are just some of the delights you can choose
to share with your loved ones after returning from Milos.
The practical items handcrafted from olive wood and clay, along with the collection
of organic and vegan care products with “miraculous” ingredients from the Greek
land, have all been chosen with the same attention and love.

Αδάμας / Adamas | instagram: @milokipos | milokipos@yahoo.com | google maps plus code: PCFW+R8 Adamas | Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22222
BEST OF MILOS 2022
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Ασήμι στο κύμα / Silver by Sea

Margarita Creations

Αίσθηση γοητείας και κομψότητας.
Κριτήριο η αγάπη στο ωραίο. Στο «Ασήμι»
σας περιμένει μεγάλη ποικιλία πρωτότυπων ασημένιων χειροποίητων κοσμημάτων υψηλής αισθητικής. Ξεχωρίζουν
για τη φινέτσα και την ποιότητά τους τα
λινά ή βαμβακερά ρούχα, οι τσάντες, τα
φουλάρια καθώς και τα γνήσια καπέλα
panama. Πρακτικές οι βαμβακερές υφαντές πετσέτες. Για το σπίτι πανέμορφες
οι δημιουργίες Ελλήνων καλλιτεχνών
από γυαλί, μέταλλο ή ξύλο. Ιδιαίτερα τα
κεραμικά, τα ρολόγια τοίχου και τα φωτιστικά από φυσητό γυαλί. Τα καλόγουστα
ενθύμια της Μήλου θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις σας από το νησί.

Η Μαργαρίτα εμπνέεται από την αιγαιοπελαγίτικη αύρα, δένει κοράλλια, μαργαριτάρια
και ημιπολύτιμους λίθους με ασήμι και
μεταλλικά στοιχεία και δημιουργεί, ακόμη
και κατά παραγγελία, λεπτοδουλεμένα κοσμήματα που ικανοποιούν την πιο απαιτητική
φαντασία. Επεξεργάζεται, μάλιστα, το ασήμι
και τον μπρούτζο ώστε να λάμπουν παντοτινά. Στο εργαστήρι της θα βρείτε επίσης
επώνυμα αξεσουάρ όπως τσάντες, πορτοφόλια, φουλάρια και ανατομικά σανδάλια.
Η πλούσια ποικιλία από χρήσιμα και διακοσμητικά αντικείμενα θα σας θυμίζει τις
ανάλαφρες καλοκαιρινές στιγμές στο νησί.

A sense of charm and elegance.
Love of beauty is apparent in this shop.
Showcased is a wide variety of original
silver handcrafted jewelry. The linen and
cotton clothing items, the bags, the scarves,
as well as the genuine panama hats, stand
out for their finesse and quality.
The cotton beach towels are a must.
For household, decorative items made by
Greek artists out of glass, metal or wood,
along with unique pottery creations,
unusual wall clocks and blown glass light
fixtures. The tasteful souvenirs from Milos
will keep your memories of the island alive.
Πολλώνια / Pollonia
(στον κεντρικό δρόμο / on the main road)
www.silverbysea.gr
silverbysea@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41269
Κιν./ Mob.: (+30) 6972 304560

Margarita draws her inspiration from the
Aegean breeze, blending corals, pearls
and semiprecious stones with silver and
metal elements to create elaborate jewelry - even customized items - that will
satisfy the most demanding imagination;
indeed, she even treats silver and bronze
so that they shine forever. In her studio,
you will also find designer accessories,
such as handbags, wallets, silk scarves
and anatomic sandals. The wide selection
of useful and decorative objects will always
remind you of your carefree summer
moments on the island.
Αφορολόγητες αγορές / Tax-free shopping

Τρυπητή / Trypiti
e-shop: www.MargaritaCreations.com
MargaritaCreations@outlook.com.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23464
Κιν. / Mob.: (+30) 6945 977519
BEST OF MILOS 2022

Xrysomilo Jewellery & Wedding Creations by Artemis Koronaki
Ο εμπνευσμένος μοντέρνος χώρος αναδεικνύει τη λάμψη των χρυσών και ασημένιων
κοσμημάτων. Η δημιουργός του, Άρτεμις Κορωνάκη, αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία
της οικογένειας στο κόσμημα και την αγάπη της για το αντικείμενο και επιλέγει για
εσάς κοσμήματα τολμηρά και πρωτοποριακά αλλά και κλασικές γραμμές διαχρονικής
αξίας. Οι χειροποίητες στιλάτες δημιουργίες και οι προτάσεις επώνυμων ελληνικών
οίκων όπως οι JOOLS, OXETTE και LI.LA.LO θα σας καταπλήξουν. Εντυπωσιάζουν
και οι χρυσοί πειρασμοί με τους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους από Έλληνες
σχεδιαστές ενώ οι εξαιρετικές συλλογές ρολογιών συμπληρώνουν τέλεια την
εμφάνιση σας. «Μοναδικό» κόσμημα όμως δεν είναι μόνο το ακριβό. Τα ντελικάτα
δαχτυλίδια και τα σκουλαρίκια που συνδυάζουν αρμονικά το χρυσό με το ασήμι
χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία σχεδίου, κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια.
«Στολιστείτε» με τις προτάσεις της Άρτεμις. Θα απογειώσουν το στυλ σας!

An inspired modern store that highlights the luster of its gold and silver jewelry
pieces. Its creator, Artemis Koronaki, draws on her significant family experience,
to lovingly select from bold and innovative, as well as from classic, timeless pieces.
Stylish handmade creations along with items from established Greek brands such
as JOOLS, OXETTE and LI.LA.LO, will surprise you. Equally impressive, the golden
temptations with precious and semiprecious gems by Greek designers, along with
the exquisite watch collections, will perfectly complement your look.
A unique piece, however, does not have to be expensive. The delicate rings and
earrings, harmoniously combining gold and silver, are distinctive for their originality,
elegance and discreet luxury. Beautify yourselves with Artemis’ proposals and
take your style to a new level!

Αδάμας / Adamas | facebook: Xrysomilo-Χρυσόμηλο | Instagram: artemiskoronaki | xrysomilo@gmail.com | Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23617 | Κιν. / Mob.: (+30) 6977 432883
BEST OF MILOS 2022
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Γάμος στη Μήλο
Wedding in Milos

Γάμος στη Μήλο

Τη μέρα που άνοιγε το σπίτι για το «κρεβάτι» απαραίτητο ήταν το κέρασμα με γλυκό
κουφέτο. Το πρόσφεραν σε φοντανιέρα πάνω σε δίσκο και οι καλεσμένοι έπαιρναν μια
κουταλιά για να ευχηθούν το ζευγάρι. Με το ίδιο γλυκό υποδεχόταν και η πεθερά τους
νιόνυφους μετά το γάμο στο σπιτικό τους.
Για το γαμήλιο γλέντι οι συγγενείς έφερναν 12 ψωμιά, ένα αρνί κι ένα ασκί γλυκό κρασί.
Την Κυριακή μετά το γάμο γινότανε ο αντίγαμος, ένα γλέντι στο σπίτι του γαμπρού αυτή
τη φορά.
Πολλά απ’ αυτά τα έθιμα μπορεί να ξεχάστηκαν στις μέρες μας, τα γαμήλια γλέντια,
όμως, ακόμη «καλά κρατούν»...

Photo: MinaK-Photography

Ο γάμος ήταν πάντα ένα σημαντικό γεγονός για την κοινωνία της Μήλου. Τον γιόρταζαν
με γλέντια, νησιώτικα βιολιά και τουφεκιές. Όλα ξεκίναγαν με τη διαμεσολάβηση της
προξενήτρας και τη διαπραγμάτευση της προίκας. Μετά την αμοιβαία υπόσχεση ο αρραβωνιαστικός δικαιούνταν να συνοδεύει την κοπέλα στην εκκλησία και να την επισκέπτεται
ως αργά στο σπίτι της!

Wedding in Milos
Weddings have always been a very special occasion for the community of Milos. They
were celebrated with traditional parties, violins and gunshots. The starting point was
the mediation of the matchmaker and the negotiation of the dowry. Only after the
mutual promise, the fiancé would be entitled to escort the woman to church and to visit
her at home until late at night!
Before the big day, the couple organized a celebration called Krevati (Greek for bed).
The guests were offered the traditional sweet “koufeto” made of honey, sweet pumpkin
and almonds. After the wedding, the mother in law used to welcome with this same
sweet the newlyweds at their new home.
For the wedding party, the family members would bring 12 loaves of bread, a lamb and
a goat-skin container with sweet wine. The Sunday after the ceremony, the celebrations continued, this time at the groom’s home.
Many of these customs may be forgotten these days, but, the traditional wedding
celebrations still stand strong!
BEST OF MILOS 2022
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Milos Events

Η ομάδα του Milos Events σας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεστε
για να οργανώσετε μια τέλεια εκδήλωση! Δίνοντας προτεραιότητα στις επιλογές
σας βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας για να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα.

Milos Events Venue

Ένας ειδυλλιακός χώρος με μαγευτική θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.
Το ατμοσφαιρικό κιόσκι, η ονειρική διακόσμηση και η άψογη διοργάνωση σάς
χαρίζουν μια αλησμόνητη δεξίωση.

Milos Events

Milos Events and their team offer you all the services you need to organize
the perfect event! They will be at your side every step of the way, with your
choices being their top priority in their quest to transform your dream into
reality.

Milos Events Venue

An idyllic site that will amaze you with extraordinary views to the sea and
the sunset. The enchanting gazebo, the dreamlike decor and the excellent
organization are guaranteed to provide you with an unforgettable reception.
Αδάμας / Adamas
www.milosevents.gr | info@milosevents.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21627
GNTO License: 1144Ε61000000401
BEST OF MILOS 2022

Οργανώστε μια λαμπερή δεξίωση
σχεδιασμένη ειδικά για εσάς
Γαμήλιο γλέντι στο προαύλιο της εκκλησίας, σ’ ένα club, στο κτήμα σας
ή σε μια αγαπημένη παραλία; Δεν έχετε παρά να εμπιστευτείτε τα όνειρα
σας στους συνεργάτες του Wedding in Milos κι αυτοί, με τη μακρόχρονη
εμπειρία και αξιοπιστία τους, θα φροντίσουν να τα κάνουν πραγματικότητα. Πολλές οι προτάσεις τους για ένα λουλουδένιο - και όχι μόνο αρμονικό σύνολο διακόσμησης, για προσκλητήρια, μπομπονιέρες,
λαμπάδες αλλά και καλλιτεχνικά παρουσιασμένα εδέσματα σε γεύσεις
που θα σας συναρπάσουν. Ακόμη, αναλαμβάνουν τη φωτογράφιση και
τη βιντεοσκόπηση κάθε σημαντικού για σας γεγονότος.

Throw a fascinating wedding reception
especially designed for you
Are you planning to have a wedding reception at the church yard, a
club, at your own venue or on your favourite beach? All you need to
do is trust your dreams with the experienced and reliable people of
“Wedding in Milos” to make them all come true. They will suggest
numerous ideas for a floral or other harmonious decoration, they
can prepare your wedding invitations, the wedding favours (bombonieres), the candles as well as all artistically presented tasty food
that will impress you! Moreover, they can coordinate your event’s
photography and videography so as to keep your special moments
memorable.
Τριοβάσαλος & Τρυπητή / Triovasalos & Trypiti | www.weddinginmilos.gr | info@weddinginmilos.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23480, 22870 21139 | Κιν./ Mob.: (+30) 6946 686063, 6944 411119, 6946 372705
BEST OF MILOS 2022
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Kipos Weddings & Events

Vira Planning

Ένας χώρος στα νότια του νησιού ιδανικός
για να γιορτάσετε με τους καλεσμένους
σας τα σημαντικά γεγονότα της ζωής σας.
Απομονωμένος στον μυχό ενός κλειστού
κόλπου, στέκεται μπροστά στη θάλασσα
αυτός ο λιτός κυκλαδίτικος χώρος,
έτοιμος να μεταμορφωθεί σύμφωνα με
τις επιθυμίες σας για να φιλοξενήσει τη
δεξίωση που ονειρεύεστε. Η μαγευτική
θέα, ακόμη και το βράδυ όταν το φεγγάρι
λούζει τη θάλασσα, θα σας σαγηνεύσει.
Χάρη στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
την άνετη πρόσβαση και την ιδιωτικότητα
του χώρου θα διασκεδάσετε ανενόχλητοι
μέχρι το πρωί και θα ζήσετε μια αξέχαστη
εμπειρία.

Αυθεντικότητα και στυλ! Είναι τα μεγάλα
τους ατού στον σχεδιασμό μιας γαμήλιας
τελετής με θέα το ηλιοβασίλεμα, μιας
πρότασης-έκπληξη στην παραλία, ενός
πάρτι σε σκάφος και όποιας άλλης εκδήλωσης επιθυμείτε να μοιραστείτε με τους
κοντινούς και αγαπημένους σας.
Η Μήλος είναι ο τόπος τους και γνωρίζουν
όλα τα μυστικά του. Τα μοιράζονται μαζί
σας και σας προτείνουν πρωτότυπες
ιδέες ταιριαστές ακόμα και με τις πιο
απρόσμενες προτιμήσεις σας, καθώς και
τους κατάλληλους συνεργάτες που θα τις
κάνουν πραγματικότητα. Αξιοποιήστε τους
και να είστε βέβαιοι ότι η εκδήλωση σας
θα κλέψει την παράσταση!

A venue located to the south of the island,
ideal for celebrating the important events
in your life with your guests. Isolated at
the head of an enclosed bay, this minimal
Cycladic space stands before the sea,
ready to be transformed according to
your desires and to host the reception
of your dreams. The enchanting view will
captivate you, even at night when the
moon bathes the sea. The first-rate
services as well as the venue’s comfortable
access and privacy allow you to enjoy
yourselves undisturbed till morning,
offering an unforgettable experience.

Authenticity and style! These are their
strong points when planning a wedding
ceremony overlooking the sunset, a surprise proposal on the beach, a boat party,
or any other event you wish to experience
with your loved ones. Milos is their place
and they know all its secrets. They will
share them with you, suggesting original
ideas that will satisfy even your most
unexpected desires, along with the right
partners that will help make them come
true. Take advantage of their expertise
and rest assured that your event will
steal the show!

Κήπος / Kipos
instagram: kipos_weddings_events
kipos.weddings.events@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 31421
Κιν. / Mob.: (+30) 694 800 5585

Πλάκες / Plakes
instagram: vira.planning
viraplanning@klada.gr
Τηλ. / Tel.: (+30 22870 23083
Κιν. / Mob.: (+30) 6956 519114

Photos: Kostis Mouselimis
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Χρυσόμηλο από την Άρτεμις Κορωνάκη
Jewellery & Wedding Creations

Το ρομαντικό νησί της Αφροδίτης είναι το τέλειο σκηνικό για ονειρεμένες εκδηλώσεις και η Άρτεμις το αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο!
Διοργανώνει για εσάς αξέχαστες εκδηλώσεις που διαφοροποιούνται
από το συνηθισμένο και αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα και το
γούστο σας, καθοδηγούμενη πάντα από τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
Υπέροχος στολισμός, καλόγουστη διακόσμηση, ξεχωριστές προσκλήσεις
και ιδιαίτερες μπομπονιέρες... Εσείς ονειρευτείτε το γάμο σας, τη
βάπτιση ή όποια άλλη εκδήλωση βάλει ο νους σας και αφήστε την
Άρτεμις να σας προτείνει τους καλύτερους caterers, bartenders, pastry
chefs, μουσικούς και ό,τι άλλο χρειαστείτε ώστε να γίνει πραγματικότητα η δική σας σημαντική μέρα. Τιμώντας την προτίμηση και την
εμπιστοσύνη σας, δημιουργεί αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα!

Xrysomilo by Artemis Koronaki
Jewellery & Wedding Creations

The romantic island of Venus is the perfect setting for a magical
celebration, and Artemis is the person that knows how to make the
very best of it. She will plan unforgettable events unlike anything
you have ever experienced, reflecting your personality and taste
while always adhering to your personal preferences. Beautiful and
tasteful decorations, unique invitations and artistic christening and
wedding favors. The only thing you have to do is imagine your wedding, christening or other event, and let Artemis plan the catering,
bartenders, pastry chefs, musicians, and anything else needed to
make your special day come true. Respecting your preference and
trust, she will create memories that will last a lifetime!
Αδάμας / Adamas | facebook: Xrysomilo-Χρυσόμηλο | instagram: artemiskoronaki | xrysomilo@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23617 | Κιν. / Mob.: (+30) 6977 432883
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Ήχος & Φως / Vision & Sound
Γάμος σημαίνει γλέντι και χορός. Εσείς
βάλτε το κέφι και τους καλεσμένους,
αφήνοντας τους έμπειρους επαγγελματίες
της Vision & Sound να ντύσουν ηχητικά
και οπτικά τη βραδιά! Επιπλέον μπορούν
να καλύψουν βαπτίσεις, συνέδρια,
συναυλίες, karaoke party και κάθε
άλλη εκδήλωσή σας με ηχοσυστήματα
τελευταίας τεχνολογίας ή να σας
ενοικιάσουν φωτορυθμικά, μηχανές
καπνού και video projectors. Η μεταφορά
και το στήσιμο των μηχανημάτων γίνεται
από τους ίδιους.
Marriage means feast and dance.
You arrange the fun and the guests,
leaving the experienced professionals
of Vision and Sound to manage the audio
and visual features of the evening!
In addition, they can cover christenings,
and any other event with the latest
sound system gear or even to rent lights,
smoke machines and video projectors.
The equipment is sent to you and set up
by them as well.

Κατήφορα / Katifora
www.vision-sound.gr
dpoulimenos@vision-sound.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21220
Fax: (+30) 22870 21440

Ονειρεύεστε το γάμο σας στη Μήλο;
Wishing to have your dream wedding
in Milos?
Εμπνευστείτε από τον οδηγό μας. Εδώ θα βρείτε προτάσεις για ένα
αξέχαστο και επιτυχημένο γάμο: *
Get inspired by our guide. Here you will find suggestions for
a successful and unforgettable wedding: *
Διοργάνωση / Wedding Planners: Milos Events (68), Wedding in Milos (69),
Vira Planning (70), Xrysomilo (71), Thalassitra Travel (76), Athena Travel (74).
Βέρες / Wedding rings: Xrysomilo (71). Προσκλητήρια / Invitations: Xrysomilo (71)
Μπομπονιέρες / Bombonieres: Marmara, sand-made (56), Xrysomilo (71),
Giasemi - Wedding in Milos (69). Άνθη & Στολισμοί / Flowers & Decoration:
Giasemi - Wedding in Milos (69), Xrysomilo (71). Φωτογραφία / Photography: Art House (54),
Milos Photoshoots (55). Ήχος & Φως / Sound & Lighting: Vision & Sound (72). Catering:
Glaronisia - Wedding in Milos (69 & 99), Alevromylos (91). Τούρτες / Wedding cake:
Angeliki (103). Bachelor Party: Kipos Events (70), Milos Cove (78), Aqua Loca (102),
Akri (104). Γλέντι του γάμου / Wedding Reception: Kipos Events (70), Yialos (96),
O Petrinos (94), Sirocco (94), Akri (104). Νυφικές Σουίτες / Honeymoon Suites:
Hotel Thalassitra (77), Milos Breeze (78), DelMar (79), Miland Suites (81),
Milos Zen Suites (86), Salt (85), Aloni Cave House (84), Vira Vivere Houses (86),
White Pebble Suites (87), Kapetan Tasos Suites (88), Kostantakis Cave Winery & Residence (89). Περιποίηση Νύφης / Bridal preparation: Salon de Beauté (114).
Μεταφορά στην εκκλησία / Transportation to the church:
•με αυτοκίνητο, άμαξα, ελικόπτερο… / by car, horse-coach, helicopter… Athena Travel (74)
•με αυτοκίνητο / by car –Thalassitra (76)
•με σκάφος / by boat - Volcano Boat (111), Thalassitra Boat (110)
Πρόταση γάμου σε σκάφος / Wedding proposal on a sailboat: Drougas Tours (108)

* Ο αριθμός της σελίδας αναφοράς ακολουθεί σε παρένθεση / Page references are mentioned In
parenthesis.
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Τι, που & γιατί
What, where & why
Ταξιδιωτικά γραφεία
Travel Services
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
Car Rentals
Realty & Hospitality Services
Διαμονή / Accommodation
Οινοποιείο / Cave Winery
Γαστρονομία / Gastronomy
Cafés, Pastry, Beach Cafés
Cafés - Bars - Clubs
Θαλάσσιες εκδρομές / Boat Tours
Δραστηριότητες / Activities
Ευεξία / Wellness

Ταξιδιωτικά γραφεία / Τravel Services
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων / Car Rentals
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Διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτου, εισιτήρια και ό,τι
άλλο χρειάζεστε στις διακοπές σας

Σημείο αφετηρίας για την ολοκληρωμένη οργάνωση
των διακοπών σας, δίπλα στο λιμάνι του Αδάμαντα

Διαμονή σε δωμάτια ή/και πολυτελή ξενοδοχεία •Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά
εισιτήρια •Θαλάσσιες δραστηριότητες, εκδρομές, ξεναγήσεις •Οργανωμένα τουρ

• Έκδοση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων τηλεφωνικά ή online
• Ενοικίαση κάθε τύπου αυτοκινήτου σύμφωνα με τις ανάγκες και τον
προϋπολογισμό σας
• Κρατήσεις ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, δωματίων & κάμπινγκ
• Διοργάνωση ημερήσιων θαλάσσιων εκδρομών με σκάφος της επιλογής σας:
δείτε τη Μήλο, την Κίμωλο και την Πολύαιγο με άλλη οπτική
• Υπηρεσίες ιδιωτικής περιήγησης και ξενάγησης στα χερσαία ή θαλάσσια
αξιοθέατα του νησιού
• Ναύλωση ιστιοπλοϊκών σκαφών και γιοτ
• Εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

• Μεγάλη επιλογή αυτοκινήτων διαφόρων τύπων και μεγεθών
• Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή από και προς το Λιμάνι και το Αεροδρόμιο
• Προαιρετική μεικτή ασφάλεια με επιπλέον χρέωση
Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες!

Travel, stay and car rental arrangements
in the most reliable and affordable way

Accommodation places to cover all tastes •Ferry & air tickets •Sea or Land
Activities, Excursions & Boat tours •Organized guided tours

Economy car rentals offering quality services:

• High rank car models of various types and sizes
• Free pick up and drop off service to and from Port or Airport
• Optional CDW insurance at extra cost
All Credit Cards accepted!

A starting point for the comprehensive planning
of your holiday, right next to the port of Adamas
• Air and ferry tickets issued either via phone or online
• Car rentals of all types, according to your needs and budget
• Hotel, apartment, room & camping reservations
• One day cruises with a boat of your choice: see Milos, Kimolos and Polyaigos
from a different perspective
• Private excursions and guided tours of the island’s sights, both on land and at sea.
• Sailboat and yacht charter
• Recreational craft services

Αδάμας / Adamas
www.athenatravel.gr | info@athenatravel.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21627

Αδάμας / Adamas
www.milostravel.gr | travel@milostravel.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22000

GNTO License: 1144Ε61000000401

GNTO License: 1172Ε60000051700
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Ο επαγγελματισμός, η μεθοδικότητα και η αποτελεσματικότητα
διακρίνουν αυτό το εξειδικευμένο κτηματομεσιτικό γραφείο με
έδρα το νησί της Μήλου.

Professionalism, efficiency and credibility distinguish this
specialized real estate agency based on the island of Milos.

Σας προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενοικίασης και αγοραπωλησίας ακινήτων
τόσο στη Μήλο όσο και στην Κίμωλο. Η προσεκτική αξιολόγηση και η επιλογή των
ακινήτων, το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, η οργανωτικότητα και η αξιοπιστία το
καθιστούν ένα από τα κορυφαία real estate agencies των Κυκλάδων.

They offer property purchasing, sales and rental services, along with consulting
services, both in Milos and Kimolos. Their careful assessment and selection of
properties, their extensive partner network, the effectiveness of operations and
their strong brand reputation, make them one of the leading real estate agencies
in the Cyclades.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα
και αξιοπιστία:
• Αξιολόγηση, εκτίμηση και επαγγελματική προώθηση ακινήτων
• Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
• Διεθνές δίκτυο συνεργατών
• Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Συνεργασία με νομικούς & τεχνικούς συμβούλους

Their offered services are distinctive
for their high quality and reliability:
• Property evaluation, appraisal and promotion
• Summer rental services
• International partner network
• Specialized consulting services
• Efficient cooperation with legal & technical experts

Αδάμας / Adamas | www.kohls-ic.com | milos@kohls-ic.com | Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 27791 | Κιν. / Mob.: (+30) 6989 770258
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Κτηματομεσιτικά & Διαμονή / Realty & Hospitality
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Travel Services / Car Rentals / Hospitality Services
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Ολοκληρωμένες παροχές για αξέχαστες διακοπές στη Μήλο
• Κρατήσεις ξενοδοχείων & καταλυμάτων
• Ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών & ποδηλάτων
• Υπηρεσίες μεταφοράς σε όλο το νησί με άνεση και ασφάλεια
• Παραδοσιακά ιστιοφόρα σκάφη: καθημερινές κρουαζιέρες ή αποκλειστική ναύλωση
• Σαφάρι στη Μήλο: off-road διαδρομές με οδηγό & ξεναγό
• Πεζοπορικές διαδρομές με έμπειρους & εξειδικευμένους οδηγούς
• Πτήση πάνω από τη Μήλο με ιδιωτικό αεροπλανάκι
Διοργάνωση ονειρεμένων γάμων:
Μεταφορά στην εκκλησία με σκάφος, γάμος εν πλω ή στην παραλία, δεξίωση
& νυφική σουίτα στο Hotel Thalassitra Village

Comprehensive facilities for an unforgettable holiday in Milos
• Hotel & lodging reservations
• Car, Motorcycle & Bicycle rentals
• Reliable private transfer services anywhere you choose
• Traditional sailing vessels: daily cruises or exclusive charter
• Milos Safari: off-road tours with driver & tour-guide
• Hiking tours with expert passionate guides
• Flight over Milos by private aircraft
Dream wedding planning:
Transport to church by boat, wedding at sea or on the beach, reception
and bridal suite at the Hotel Thalassitra Village
Αδάμας & Πολλώνια / Adamas & Pollonia
www.thalassitra-travel-acency.com | info@thalassitra-travel-agency.com
happyride@gmx.net | happiness@milostrips.com
Boat Tour Online Booking: www.milostrips.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23421-22
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 636264, 6947 276590
GNTO License: 1172E60000094801

Αποτελεσματική διαχείριση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης
με συνέπεια, επαγγελματισμό και πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο:
• Προώθηση ακινήτων σε όλες τις πλατφόρμες κρατήσεων
• Διαχείριση κρατήσεων και επικοινωνία με τους επισκέπτες
• Υποδοχή επισκεπτών (check-in) & υπηρεσίες Concierge
• Προετοιμασία και καθαριότητα ακινήτου και ιματισμού
Επιπλέον, το άρτια οργανωμένο κτηματομεσιτικό γραφείο τους αναλαμβάνει
την αξιοποίηση του ακινήτου σας (αγορά, πώληση, ενοικίαση) όπως και διαδικασίες
πιστοποίησης τουριστικής κατάταξης.

Efficient management of short-term rentals
diligently, professionally and with many years of industry experience:
• Promotion of properties on all booking platforms
• Reservation management and communication with guests
• Check-in & Concierge services
• Property preparation and cleaning, as well as laundry services
In addition, their well-organized real estate agency can help maximize your
property’s potential (purchase, sale, rent), while also handling all procedures
regarding its tourist classification certification.

Πλάκες / Plakes
www.klada.gr/vira-houses
virahouses@klada.gr
Τηλ. / Tel.: (+30 22870 23083
Κιν. / Mob.: (+30) 6956 519114
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Hotel Thalassitra Village & Suites

Σε ιδανικό σημείο, συνδυάζει την εύκολη
πρόσβαση στο λιμάνι, τις παραλίες και
τα εμπορικά καταστήματα. Μπροστά από
την μεγάλη βεράντα της «Πορτιανής»,
απλώνεται η θέα του ήσυχου κόλπου
της Μήλου. Ο περιποιημένος χώρος
υποδοχής περιλαμβάνει κάποια
αξιοπρόσεκτα απομεινάρια της
παράδοσης του νησιού. Ένα ξενοδοχείο
όπου πραγματικά θα γνωρίσετε τη
«Μηλέικη φιλοξενία».

Ένα ξενοδοχείο που θυμίζει μικρό, κυκλαδίτικο χωριό. Απόμερες αυλές γύρω από
τα δωμάτια, δέντρα και λουλούδια, μονοπάτια
για περπάτημα και μια κεντρική πλατεία για
το πρωινό ή το ουζάκι σας. Σκεφτείτε τα όλα
αυτά μαζί με απλόχωρες μεζονέτες και
στιλάτα δωμάτια χτισμένα σε παραδοσιακό
ύφος, κάποια μάλιστα με ιδιωτική πισίνα.
Ονειρεμένη επιλογή διαμονής το «Μηλέικο
σπίτι». Συνδυάζει τη γραφικότητα με τις σύγχρονες ανέσεις, τη διακριτική πολυτέλεια
με τη ζεστή σπιτική ατμόσφαιρα.

At a very convenient location which
combines easy access to the port and the
beaches but local stores too. Its sleek
lobby is decorated with some remarkable remnants of the island’s tradition.
Right in front of the big veranda of “Portiani” lies the calm bay of Milos. A hotel
where you will experience true “Melian
hospitality”.

A hotel reminiscent of a small Cycladic
village: independent buildings surrounded
by secluded courtyards, footpaths among
lush trees and colorful flowers, a central
piazza for your breakfast or ouzo. Just
think of this pleasant atmosphere combined
with spacious maisonettes and stylish rooms,
some even with private pools, built in a traditional style and a minimal, clean decor. An
ideal, more secluded, choice is the “Melian
house”. It blends quaintness with all hotel
comforts and discreet luxury with a warm,
homely atmosphere.
Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 13
Kατηγορία / Category: **

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 21
Kατηγορία / Category: **
Παροχές / Facilities:
Α/ C, TV, Fridge, Telephone, Bathroom / Reception,
Lobby with TV & Free Wi-Fi, Breakfast Room,
Room Service, Elevator / Veranda, Sea-view
(some), 300m from beach

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV & Sat TV, Kitchen, Fridge, Bathroom, Telephone, Free Wi-Fi / Reception, Breakfast area,
Room Service, Parking / Garden, Veranda, Sea view
(some), Private Pool (some), 500m from beach / Car,
Jeep & Moto rentals, Daily cruises, Private tours

Αδάμας/ Adamas
www.hotelportiani.gr
info@hotelportiani.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22940
22950 / 23335 / 23336

Αδάμας / Adamas
www.thalassitra.gr, www.thalassitra-sailing.com
thalassitra@yahoo.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23570-1 / 23392
Κιν./ Mob.: (+30) 6944 636264 / 6999 636264

GNTO License: 1172K012A0312100

www.mymilos.gr tip:

Αναζητήστε τα τοπικά προϊόντα στον πρωινό
buffet!
Look for the big variety of local products on
the breakfast buffet.

GNTO License: 1144K10000771601
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www.mymilos.gr tip:

Παροχές που ξετρελαίνουν το μηλέικο πρωινό
και το ανοιχτό για τους φιλοξενούμενους κελάρι
με τα ντόπια κρασιά.
The Melian breakfast and treats from the woodfired oven will entice you. The tasting cellar
with local wines is open to guests.

Ξενοδοχεία / Hotels

Πορτιανή Hotel / Portiani Hotel
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Ξενοδοχεία & Spa / Hotels & Spa
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Milos Breeze

Milos Cove Inception Resort & Spa

Μπουτίκ ξενοδοχείο, ειδυλλιακά χτισμένο
πάνω σε λόφο, με εκπληκτική πανοραμική
θέα στη θάλασσα. Αρχιτεκτονικά, δένει αρμονικά στοιχεία της παράδοσης με την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια. Οι άνετοι, μινιμαλιστικοί
χώροι χαρακτηρίζονται από τη σημασία στη
λεπτομέρεια και την αγάπη στα χειροποίητα
στοιχεία. Βεράντες, μπαλκόνια ή ιδιωτικές
πισίνες ενοποιούν τα ατμοσφαιρικά λιτά
δωμάτια με τη γαλήνη της εξοχής. Οι κήποι
με τα βότανα και τα αρωματικά φυτά, η
πισίνα ευεξίας και ο κρυστάλλινος ήχος του
καταρράκτη δημιουργούν αίσθηση ευεξίας
απογειώνοντας την απόλαυση της διαμονής.

Αντίκρυ στη μαγευτική κυκλαδίτικη ανατολή, εναρμονισμένο με το φυσικό τοπίο
του νησιού, το Milos Cove προσφέρει μία
ολιστική εμπειρία διαμονής. Σ’ αυτό το
εκσυγχρονισμένο καταφύγιο απολαύσεων,
το σώμα, το μυαλό και η ψυχή σας θα
βρεθούν σε απόλυτη ισορροπία.
Επισκεφθείτε το Obsidian Spa εκεί όπου
οι μοντέρνες θεραπείες συνδυάζονται
με τα αρχαία ιαματικά τελετουργικά.
Δίπλα στην πισίνα, με πανοραμική θέα
στο Αιγαίο ή σε εσωτερικούς χώρους
απαράμιλλης γαλήνης σάς υπόσχεται
μια πρωτόγνωρη εμπειρία ευεξίας
συμπληρώνοντας «αναζωογονητικά»
τη διαμονή σας.

A brand new boutique hotel, idyllically
located on a hill with stunning panoramic
views of the sea. Architecturally, it blends
traditional elements with refined luxury.
Its comfortable, minimal areas have been
decorated with handmade items. The terraces, balconies and private pools integrate
the elegant rooms with the serene countryside. The gardens, brimming with herbs
and aromatic plants, the wellness pool and
the enchanting sound of the waterfall, all
exude a sense of wellbeing, making the
stay deeply satisfying.

Overlooking the magical Cycladic sunrise
and integrated into the island’s natural
landscape, Milos Cove offers a holistic
accommodation experience. In this
luxurious shelter of the senses, your
body, soul and mind will find their perfect
balance. Visit the Obsidian Spa, where
modern treatments are combined with
ancient therapeutic rituals. By the pool,
with panoramic views of the Aegean, or
within interior spaces of unparalleled
serenity, you will find an extraordinary
wellness experience that will complete
your stay, providing total rejuvenation.

Αριθμός Δωματίων / No of rooms: 24
Kατηγορία / Category: ****
Παροχές / Facilities:
Α/C, Smart Sat TV, Fridge, Bathroom, Fast Wi-Fi,
Safe / Reception, Safe, Lobby, Business center,
Breakfast Room, Bar, Room Service, Parking /
Garden, Sea View, 400m from beach / Jacuzzi,
Infinity Pool

www.mymilos.gr tip:

Το δείλι, όταν η πισίνα απεραντοσύνης και ο
Πολλώνια / Pollonia
θαλασσινός ορίζοντας ενώνονται ντυμένοι στα
www.milosbreeze.gr, milosbreeze@gmail.com χρυσοκόκκινα, είναι η καλύτερη ώρα απεριτίφ.
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41084 - 41085
The sunset, when the infinity pool and the sea
Κιν./ Mob.: (+30) 6978 643052
horizon come together enveloped in red-gold
GNTO License: 1172K014A1333301
hues, is the perfect time for an aperitif.

www.mymilos.gr tip:
Αγκάλη, Κώμια / Agkali Beach, Komia
www.miloscove.com
info@miloscove.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22873 04930
GNTO License: 1071291000

BEST OF MILOS 2022

Εντυπωσιακό το μπαρ στην καρδιά του εστιατορίου!
Είναι βέβαιο πως θα σας δελεάσει για να
απολαύσετε ένα δροσερό κοκτέιλ πριν το δείπνο.
The impressive bar at the heart of the dining area
owns the stage! Let it tempt you with a refreshing
cocktail before dinner.

The Del Mar Collection
Πρωτότυπες προτάσεις εκλεπτυσμένης διαμονής με πολλαπλές επιλογές ποιοτικής
φιλοξενίας σε τοποθεσίες ξεχωριστής ομορφιάς της βόρειας ή της νότιας Μήλου.
Εδώ θα βιώσετε μια αξιομνημόνευτη εμπειρία σε χώρους σχεδιασμένους με στυλ
και κομψότητα, ενώ συγχρόνως θα απολαμβάνετε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Όλα τα καταλύματα εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο και σέβονται το περιβάλλον
προσφέροντας παράλληλα σύγχρονες ανέσεις. Κάθε ένα έχει το δικό του χαρακτήρα,
όλα όμως έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Προτιμάτε προσεγμένες υπηρεσίες
και προσωποποιημένη φροντίδα ή ιδιωτικότητα; Τις ευκολίες ενός γραφικού
ψαροχωριού ή την απίστευτη θέα στη θάλασσα και την απόλυτη ηρεμία;
Όποιες κι αν είναι οι προτιμήσεις σας, η διαμονή σας θα είναι μια μοναδική εμπειρία!

A fresh proposal on sophisticated accommodation, with multiple options for highquality hospitality in locations of unique beauty, in both northern and southern
Milos. You are invited to enjoy a memorable experience in inspired spaces designed
with style and elegance, combined with first-rate services. All accommodations
blend into the natural landscape and respect the environment while offering modern
amenities. Each has its own character, while all provide easy access to the sea
and guarantee a relaxing and enjoyable vacation. Do you prefer refined services
and personalized care rather than privacy? The comforts of a picturesque fishing
village instead of stunning sea views and absolute tranquility? Whatever your
preferences may be, your stay will be an experience like no other!

Sophisticated hospitality inspired by nature
www.mymilos.gr tip:
www.delmarcollection.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 215 2158355
GNTO License: 1144K032A0006901

Το φρέσκο χειροποίητο πρωινό «νοστιμεύει» κάθε μέρα των διακοπών σας
με γευστικότατα τοπικά και διεθνή εδέσματα. Απλά ζητείστε το…
The freshly-made breakfast will spice up each day of your vacation with
delicious local and international treats. Just ask for it…
BEST OF MILOS 2022
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Cavo Milos

Milos Bay Suites

Θα νιώσετε αμέσως την ακαταμάχητη
γοητεία αυτών των καλαίσθητων
κατοικιών, στον λόφο του Αδάμαντα, με
ειδυλλιακή θέα προς την παραλία της
Λαγκάδας. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
σε μοντέρνο μίνιμαλ στιλ, με διακριτική
πολυτέλεια και σύγχρονες ανέσεις,
εξασφαλίζουν μια αξέχαστη εμπειρία
διαμονής. Η εύκολη πρόσβαση στο κέντρο
σε συνδυασμό με την ηρεμία, τη θάλασσα
και την υπέροχη θέα, προσφέρουν
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, γαλήνης
και ταυτόχρονα δράσης.

Καλαίσθητο κατάλυμα, πρόσφατα ανακαινισμένο, δίπλα στο λιμάνι του Αδάμαντα,
δυο βήματα από την αγορά και μια ανάσα
δρόμο από την αμμώδη παραλία του
Παπικινού. Η λιτή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με έμφαση στο έντονο λευκό, το
άπλετο φως, τα ευρύχωρα δωμάτια, οι
αυτόνομες βεράντες, το μπάνιο με την
υδροστήλη και το βοτσαλωτό δάπεδο
δίνουν μια νότα διακριτικής πολυτέλειας
και ελευθερίας. Η ιδιαίτερη αισθητική σε
συνδυασμό με τη σπιτική φιλοξενία και
ζεστασιά θα ομορφύνουν τις καλοκαιρινές
σας διακοπές.

The irresistible charm of these elegant
guesthouses on the hill of Adamas, with
an idyllic view to the beach of Lagada,
will immediately capture your senses.
The unique architecture features a
contemporary minimalist style, discrete
luxury and modern amenities, which
ensure an unforgettable accommodation
experience. Easy access to the town
centre combined with the tranquility, the
sea and magnificent views, offer unparalleled moments of relaxation, serenity
and when the time comes, excitement.

A charming, newly renovated accommodation next to the port of Adamas,
a short walk from the market and the
sandy beach of Papikinou. The simple
Cycladic architecture emphasizing the
bright white, the ample light, the spacious rooms with private verandas, the
bathrooms with hydro-massage shower
cabins and pebbled floors give a touch
of finesse and freedom. The distinctive
aesthetics combined with the warm
hospitality will brighten your summer
vacation.
Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 12
Kατηγορία / Category: ccc

Ισόγειο / Ground floor: 120 m2, sleeps 5
Όροφος / First floor: 110 m2, sleeps 5
Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Εquipped Kitchen, Dish washer,
Blu-ray player, Free WiFi, Safe / Parking
Veranda, Sea View, 50m from beach

Αδάμας / Adamas
www.cavomilos.com
instagram: cavomilos_luxuryliving
info@cavomilos.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 27681

www.mymilos.gr tip:

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Equipped Kitchen, Fridge, Bathroom,
Free Wi-Fi, Safe / Reception, Parking / Veranda,
Garden, BBQ, Sea View (some), 250m from beach

Μαγευτική η θέα από τη βεράντα σου και
λίγα μέτρα πιο πέρα τα καταγάλανα νερά της
Λαγκάδας σε περιμένουν για μια βουτιά.
Your terrace offers breathtaking views, while,
just a few meters away, the crystal-clear waters
of Lagada await you for a refreshing dip.

Αδάμας / Adamas
www.milosbay.gr
milosrooms@yahoo.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24138
Κιν. / Mob.: (+30) 6978 643052, 6942 642594
GNTO License: 1144K123K0495100

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Εξαιρετικό ορμητήριο για τις καλοκαιρινές σας
αποδράσεις. Βρίσκεται στην καρδιά του νησιού.
An excellent base for your summer getaways.
“Milos Bay” is located right in the heart of the
island!

Miland Suites

Miland Suites

Στην κορφή ενός μικρού λόφου το Miland Suites αγναντεύει τον κόλπο του Αδάμαντα.
Όλο το συγκρότημα αποπνέει αίσθηση άνεσης και πολυτέλειας. Η κυκλαδίτικη
αισθητική κυριαρχεί στους εξωτερικούς χώρους, ενώ στους εσωτερικούς τα λευκά
χρώματα με τους τολμηρούς συνδυασμούς των επίπλων εξισορροπούν το μοντέρνο
με το κλασικό στιλ. Τα υψηλού επιπέδου δωμάτια με τις μεγάλες βεράντες προσφέρουν
στιγμές χαλάρωσης και θαλπωρής με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Η πισίνα με τον
καταρράκτη, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και το υπαίθριο Jacuzzi, ο κήπος με τα
αρωματικά φυτά και ο βιολογικός λαχανόκηπος δημιουργούν ένα παράδεισο γαλήνης
και ηρεμίας. Η οικογενειακή και παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία το κάνουν ιδανικό
ορμητήριο για τις διακοπές σας.

Set at a hilltop, Miland suites feature panoramic views of Adamas bay. The moment
you step in you sense the comfort and luxury. The Cycladic architecture blends with
white colour and bold furniture combinations creating a balance of modern style
and timeless aesthetic. Stylish suites boasting large terraces and modern facilities
allow you to relax and feel at home. The swimming pool area with umbrellas and
sun beds, the soothing waterfall and the outdoor Jacuzzi please the senses.
Gardens of aromatic plants and organic vegetables create a little paradise of calmness.
The owners and staff offer you the real Greek family hospitality making it a perfect
posh vacation retreat.

Aριθμός Σουιτών / No of Suites: 8

Kατηγορία / Category: cc cc

www.mymilos.gr tip:

Παροχές / Facilities:

Κόρφος (2,5 χιλ.από τον Αδάμαντα) / Korfos (2.5 km from Adamas)
www.milandsuites.com | info@milandsuites.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22873 00403 | Κιν. / Mob.: (+30) 6947 943468
GNTO License: 117ΖK134Κ0918801

Α/C, Sat TV, Kitchen, Fridge, Mini-bar, Bathroom,
Telephone, Free Wi-Fi, Safe / Reception, Safe, Lobby
with TV, Breakfast Room, Parking / Veranda, Garden,
Sea View (some), 1km from beach / Swimming pool,
Outdoor Jacuzzi, Children’s swimming pool, Playground.
BEST OF MILOS 2022

Γευστικό ταξίδι με θέα στο απέραντο
γαλάζιο ο παραδοσιακός πρωινός
μπουφές με χειροποίητες πίτες ολόφρεσκες μαρμελάδες και ένα διαφορετικό
ντόπιο πιάτο - έκπληξη καθημερινά.

Enjoy stunning sea views with
the premium breakfast buffet
offering a fine selection of
homemade pies, fresh jams and
a surprise local dish every day.
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Orama Milos

Villa Zampeta

Δύο κτήρια, δέκα ευρύχωρα στούντιο, ένα
φιλόξενο κατάλυμα δίπλα στο κέντρο του
Αδάμαντα και πολύ κοντά στην αμμουδερή
παραλία Παπικινού. Οι προσεγμένοι εξωτερικοί χώροι αρχιτεκτονικά ακολουθούν
την κυκλαδίτικη παράδοση. Τα δωμάτια,
σε μοντέρνο στυλ με γήινες αποχρώσεις,
όμορφα διακοσμητικά τοίχου και ξύλινα
δάπεδα, έχουν και ιδιωτικό μπαλκόνι.
Όλα έχουν γίνει με μεγάλη φροντίδα και
προσοχή στη λεπτομέρεια, ώστε να νιώθετε
σα το σπίτι σας. Ευχάριστη προσφορά το
γεμάτο νοστιμιές καλάθι πρωινού, θα
περιμένει καθημερινά στην πόρτα σας.

Φιλόξενο κατάλυμα, από τα ελάχιστα του
Αδάμαντα μπροστά στη θάλασσα, μόλις
800μ από το λιμάνι, κοντά στην οργανωμένη παραλία Παπικινού. Ευρύχωρα
τα πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια.
Ατμοσφαιρικά τα κρεβάτια, ξύλινα με
ουρανό, ρομαντικά με πατίνα ή σιδερένια.
Ορεκτικός ο πρωινός μπουφές, συνδυάζει
Continental πρόγευμα με Μηλέικα
εδέσματα. Η φιλική 24ωρη εξυπηρέτηση,
η φροντίδα και τα καθημερινά κεράσματα
θα σας κάνουν να νοιώσετε ευπρόσδεκτοι
καλεσμένοι.
Very few rooms are so close to the sea in
Adamas and these are very cozy rooms,
next to Papikinou beach and only 800m
away from the port. Spacious and recently
refurbished, each room has its own
character. The beds certainly create an
atmosphere: romantic finished in patina
or wooden with a canopy. The morning
buffet includes a combination of Continental breakfast and Melian treats.
The smiling attentive hostess, the
24hour service and the daily treats will
make you feel as welcome guests.

Two buildings, ten spacious studios, one
welcoming accommodation next to the center
of Adamas, and very close to the sandy
beach of Papikinou. The carefully laid-out
interior follows the Cycladic architectural
tradition. The rooms feature modern styling
cues with earthy tones, elegant wall decorations, wooden floors and private balconies. Everything has been thought out with
attention to detail, making you feel right at
home. A breakfast basket filled with delicacies awaits by your door every morning.
Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 10
Kατηγορία / Category: ccc
Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, equipped Kitchen (some), Fridge,
Bathroom, Free Wi-Fi, Safe / Reception, Breakfast
basket, Parking / Garden, 1km from beach

Αδάμας / Adamas
www.oramamilos.gr
oramamilos@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21008
Κιν. / Mob.: (+30) 6988 060659
GNTO License: 1172K11000979701

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 8
Kατηγορία / Category: cccc

www.mymilos.gr tip:

Πρόκληση χαλάρωσης η αυλή με τα βοτσαλωτά
και το τραπέζι σε σχήμα καρδιάς. Ο ιδανικός
χώρος για ένα απογευματινό ποτό.
The blossomed courtyard with the pebbled
floor and the heart-shaped table are a relaxing
invitation. An ideal spot for a drink.

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, Fridge, Bathroom, Free Wi-Fi, Safe /
Reception, Breakfast Room / Yard, Sea View (some),
12m from beach

Αδάμας / Adamas
www.villazampeta.gr, info@villazampeta.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23834
Κιν. / Mob.: (+30) 6980 418509
GNTO License: 1144K124K0612500

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Οι επισκέπτες επιβράβευσαν τη βίλα με
διακρίσεις Travelmyth 2021 και μάλιστα με
πρωτεία στα ρομαντικά καταλύματα!
The villa was voted by guests among the best in
the 2021 Travelmyth awards and was featured
in the romantic accommodations category!

Tsakanos Accommodation

Επιλέξτε τον πιο ταιριαστό χώρο διαμονής ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις
και τη διάθεσή σας. Ανακαλύψτε ένα βολικό ορμητήριο στον Αδάμαντα για να
εξερευνήσετε το νησί ή προτιμήστε την ηρεμία του παραθαλάσσιου εξοχικού. Ζήστε
όμορφες προσωπικές στιγμές απολαμβάνοντας το πρωινό σας με θέα το πέλαγος
ή χαρείτε τη νυχτερινή ζωή του λιμανιού. Πανέμορφα studio, σουίτες, αυτόνομες
κατοικίες, οικογενειακά διαμερίσματα, όλα διακοσμημένα με πολύ μεράκι και ιδιαίτερο
ύφος. Με έντονα χρώματα ή χαλαρωτικές λευκές και γκρι αποχρώσεις, σε μοντέρνο
ή παραδοσιακό στιλ με καλλιτεχνικές πινελιές, κυκλαδίτικες βεράντες, πλήρως
εξοπλισμένες κουζίνες και όμορφα διαρρυθμισμένα καθιστικά, σας προσκαλούν
να γνωρίσετε από κοντά τη χαρακτηριστική φιλοξενία των ανθρώπων τους.

Choose the best suited place for your stay according to your personal preferences
and mood. Set up a convenient base in Adamas from where you can explore the
island, or opt for the tranquility of the seaside holiday house. Experience intimate
moments while enjoying your breakfast with a view to the Aegean, or discover the
harbor nightlife. Beautiful studios, suites, detached houses, family apartments, all
decorated with great care and unique style. With bold colors or soothing shades
of gray and white, modern or traditional decorative elements and artistic touches,
Cycladic terraces, fully equipped kitchens and beautifully arranged living areas
these lodgings invite you to experience up close the characteristic hospitality of
their people.

Αδάμας / Adamas
www.tsakanos.gr
info@tsakanos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21963
Κιν. / Mob.: (+30) 6945 77604
Fax: (+30) 22870 21962
GNTO License: 1144Κ112Κ0611700

Αριθμός Δωματίων / No of rooms: 9
Κατηγορία / Category: ccc
Παροχές / Facilities:
Α/C, TV, equipped Kitchen, Fridge, Bathroom
(shower or bathtub), Free Wi-Fi, Safe / Delivery
Veranda, BBQ

www.mymilos.gr tip:

Απολαυστικό το σπιτικό μηλέικο πρωινό με
προϊόντα από το ιδιόκτητο αγρόκτημα και το
παντοπωλείο “Tsakanos Hand Made Products”.
BEST OF MILOS 2022

Enjoy a delectable homemade breakfast with
products from their own farm and the boutique
grocery store “Tsakanos Hand Made Products”.
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Aloni Cave House

Aloni Cave House

Ένα παραδοσιακό, υπόσκαφο αγροτόσπιτο, αντίκρυ στη θάλασσα, αναδιαμορφώθηκε
σε ατμοσφαιρική τουριστική κατοικία. Εξωτερικά, οι απαλές καμπύλες και το
ιβουάρ χρώμα των κτισμάτων εναρμονίζονται με την εύφορη γη της Φυλακωπής.
Εσωτερικά, τα δάπεδα και τα μπάνια έγιναν με πατητές τσιμεντοκονίες, το ξύλο
χρησιμοποιήθηκε με μαεστρία, οι επιχρισμένοι τοίχοι «γδύθηκαν» σε κάποια σημεία
για να αναδειχτεί η πέτρα.

A traditional rock hewn cottage opposite the sea has practically been transformed
into an atmospheric vacation shelter. The smooth shaped exterior of the building
colored in ivory tones is in total harmony with the fertile land of Phylakopi. Inside,
all floors and bathrooms are coated with traditional glazed concrete; the woods
have been worked with great skill while the wall plaster has at points been
stripped off to expose the old stones.

Το σπήλαιο που φιλοξενεί το παλιό κελάρι και ο φεγγίτης του, τα χτιστά κρεβάτια
και τα καθιστικά, οι λιτές κόγχες στους τοίχους και οι χρωματικές αρμονίες το
απογειώνουν. Οι τρεις βασικοί χώροι του, απλωμένοι σε διαφορετικά επίπεδα,
έχουν τη δική τους έξοδο χαρίζοντας ανεξαρτησία στους φιλοξενούμενους.

The cool cave which used to be wine cellar and its dome-window, the built beds
and sofas, the elegant niches and the chromatic harmony simply boost the excitement. The three main areas of the house extend on different levels, each with its
own entrance, providing full independency to all its guests.

Σπίτι 7 ατόμων / House, sleeps 7

Φυλακωπή / Phylakopi
www.aloni-milos.gr
info@aloni-milos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41337
GNTO License: 1172K92000981201

Παροχές / Facilities:
Α/C (2), Equipped Kitchen, Fridge, Bathrooms (2), Outdoors
WC, Free Wi-Fi, Safe / Parking / Garden, Outdoor sitting
and dining areas, BBQ, Sea View, 100m from sea, 900m
from beach

www.mymilos.gr tip:

Αράξτε στο αλώνι, το πέτρινο καθιστικό του
κτήματος, αγναντέψτε τη θάλασσα και θαυμάστε
τα χρώματα της ροδαυγής ή του ηλιοβασιλέματος.
BEST OF MILOS 2022

Lie around at the stone sitting area designed in
the shape of an old threshing floor (Grk. Aloni)
and gaze at the sea admiring the sweet colors
of the dawn or the sunset.

Salt SUITES | ROOMS | LOUNGE

Salt SUITES | ROOMS | LOUNGE

Απόλυτα εναρμονισμένο με το μαγευτικό τοπίο της Πελεκούδας, μπροστά στο κύμα
και αντίκρυ στο ρομαντικό σκηνικό του ήλιου που βασιλεύει πίσω από το «Καλογεράκι», συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με τις ανέσεις της
τεχνολογίας. Οι στιλάτοι κατάλευκοι χώροι, τα αναπαυτικά κρεβάτια, τα ξύλινα
πατώματα, οι κλειστές “ντουζιέρες - σπηλιές” και τα υπαίθρια τζακούζι στις σουίτες
χαρίζουν μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.

In total harmony with the magical landscape of Pelekouda, right on the seafront
and with the picture-perfect sun as it sets behind “Kalogeraki” islet, SALT combines
traditional Cycladic style with the comforts of modern technology.
Featuring elegant white spaces, comfortable beds, wooden flooring, enclosed
“shower-caves” and suites equipped with outdoor Jacuzzis, it exudes a sense of
discreet luxury.

Το Salt Lounge προσφέρει σε ενοίκους και μη, την εμπειρία μιας κατάστασης ζεν.
Η βεράντα με την άπλετη θαλασσινή θέα είναι ιδανική για το πρωινό, τον καφέ,
το βραδινό ή ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Αράξτε στους αναπαυτικούς καναπέδες και
αφήστε το μάτι σας να πλανηθεί στα χρώματα του ουρανού και του πελάγου.

The Salt Lounge offers, both tenants and visitors, the opportunity to experience
a true Zen state. The veranda with its unobstructed views is ideal for enjoying
breakfast, dinner, or a refreshing cocktail. Relax on one of the comfortable sofas
and bask in the magnificent colors of the sky and the sea.

Αριθμός Δωματίων / No of rooms: 9

Πελεκούδα, Πολλώνια
Pelekouda, Pollonia
www.salt-milos.com
info@salt-milos.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41110
GNTO License: 1172Κ113Κ0748500

Κατηγορία / Category: cccc
Παροχές / Facilities:
Α/C, Ceiling fan, TV, Fridge, Telephone, Free Wi-Fi, Safe
/ Reception, Veranda, Jacuzzi (sea view suites only),
Garden, Sea View and Sea side-view, 150m from sandy
beach, 20m from sea.

www.mymilos.gr tip:

Απολαυστικό ξεκίνημα της μέρας το πρωινό στο
καλάθι. Γευτείτε το στο δωμάτιο ή στα day-beds
αγναντεύοντας το πέλαγος.
BEST OF MILOS 2022

Relish the beginning of each day with the
breakfast in the basket. Enjoy it in your
room or in the day-beds while overlooking
the open sea.

Καταλύματα / Guestrooms & Lounge Bar
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Milos Zen Suites

Vira Vivere Houses

Η λιτή πολυτέλεια συναντά το νησιωτικό
ύφος σε δύο εξοχικές κατοικίες με εκπληκτική θέα στο Σαρακήνικο. Λούζονται
από το κυκλαδίτικο φως οι ευρύχωροι
εσωτερικοί χώροι. Ντυμένοι στα λευκά
συνδυάζονται με τις θερμές αποχρώσεις
του ξύλου και τα έργα τέχνης που προσθέτουν πινελιές φινέτσας. Μεγάλες βεράντες με καθιστικά, ξαπλώστρες, αιώρες
και χαλαρωτικό τζακούζι περιτριγυρίζουν
το κτίριο προσφέροντας ολημερίς το
ιδανικό καταφύγιο απόλαυσης. Ένας
χώρος που θα σας χαρίσει γαλήνη και
ισορροπία, ένας χώρος ΖΕΝ.

Αυτόνομες κατοικίες και μία μεζονέτα,
μια ανάσα δρόμο από τη γραφική Πλάκα.
Πρόσφατα ανακαινισμένες, φιλοξενούν
οικογένειες και φίλους στην απλοχωριά
τους. Κτιστά κρεβάτια, στιλάτα μπάνια,
κομψοί χώροι, ευρύχωρες ιδιωτικές
βεράντες ανοιχτές στον ορίζοντα, κάποιες
μάλιστα με υδρομασάζ. Όλα συνδυάζουν
τις μοντέρνες ανέσεις με το άρωμα
αλλοτινών καιρών. Το φιλικό προσωπικό
ομορφαίνει τις διακοπές σας με πολύτιμες
πληροφορίες και ποιοτικές υπηρεσίες.
Απολαυστικό το πρωινό, φτάνει φρέσκο
και ζεστό όποτε και όπου το θελήσετε!

Simple luxury meets island style in two
holiday homes featuring a stunning view
of Sarakiniko and spacious areas bathed
in Cycladic light. Their white hues perfectly contrast the warm shades of wood
and the art pieces which add a touch of
finesse. Large verandas with living areas,
sun loungers, hammocks and a relaxing
Jacuzzi, surround the building offering
an all-day refuge for peaceful enjoyment.
A space where you’ll find serenity and
balance - a Zen space.

Independent residences and a maisonette,
a breath away from the picturesque Plaka.
Recently renovated, they can accommodate
families and friends in their spacious areas.
Stone-built beds, stylish bathrooms,
elegant living areas, spacious private
terraces open to the horizon, some even
with hot tubs. All houses combine modern
amenities with the scent of times gone
by. The friendly staff enhances your
stay, offering valuable information and
quality services. A hearty breakfast with
delicacies of your choice arrives fresh
whenever and wherever you desire!

Ισόγειο / Ground floor: 100m2, sleeps 6
Όροφος / First floor: 80m2, sleeps 4
Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat & Smart TV, Equipped Kitchen, Fridge,
Bathroom, Free Wi-Fi, Safe / Parking / Veranda,
Jacuzzi, Outdoor sitting and dining areas, Sea
View, 1.5km from beach

Καμίνια / Kaminia
www.miloszensuites.gr
info@miloszensuites.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24032
Κιν. / Mob.: (+30) 6942 402152
GNTO License: 1106189

Αριθμός Διαμερισμάτων / No of apartments: 6
Kατηγορία / Category: cccc

www.mymilos.gr tip:

Νιώστε την άπλα και την ξεγνοιασιά των
Κυκλάδων απολαμβάνοντας τον καφέ ή το
φαγητό σας στο γοητευτικό απάνεμο αίθριο.
Experience the tranquility and the carefree spirit
of the Cyclades, while savoring your coffee or
meal in the enchanting sheltered patio.

Παροχές / Facilities:
Α/C, Sat TV, equipped Kitchen, Fridge, Mini-bar,
Free Wi-Fi, Safe / Reception, Lobby - TV, Internet
Room, Room Service, Parking, Transfers / Courtyard / Hot Tub, Aromatherapy, Oxygen therapy

Πλάκες / Plakes
www.viveraplakes.gr, info@viveraplakes.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23083
Κιν. / Mob.: (+30) 6956 519114
GNTO License: 1172Κ124Κ1143301

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

To Vivere App σας εξυπηρετεί όλη μέρα! Παραγγείλτε πρωινό a la carte, κλείστε θαλασσινές
εκδρομές, επιλέξτε συναρπαστικές δραστηριότητες…
The Vivere App is always at your service! Order
breakfast a la carte, book your favorite boat trip,
choose among a variety of exciting activities…

White Pebble Suites
Οι πολυτελείς boutique σουίτες αντικρίζουν, με φόντο τους δαντελωτούς κολπίσκους
της Πελεκούδας, το εκθαμβωτικά μπλε της θάλασσας και την ακτογραμμή της Κιμώλου.
Συνδυάζουν αρμονικά τον σύγχρονο σχεδιασμό με τον πολυτελή μινιμαλισμό. Οι ονειρικές βεράντες είναι ιδεώδεις για να απολαύσετε ένα πρωινό με ελληνικές επιρροές,
ατενίζοντας τη θάλασσα. Οι πιο ιδιαίτερες σουίτες έχουν δική τους πισίνα, τέλεια για
χαλάρωση.
Οι υπαίθριοι χώροι, εναρμονίζονται με το κυκλαδίτικο τοπίο. Η ομορφιά τους
τονίζεται απ’ τα παιχνιδίσματα του ήλιου με τη σκιά και σας προκαλεί να αφήσετε
τη σουίτα σας για να χαρείτε μια όαση φύσης και γαλήνης. Η κεντρική πισίνα με το
θαλασσινό νερό είναι ιδανική για να πιείτε ένα κοκτέιλ ατενίζοντας τη θάλασσα ή να
νοστιμευτείτε με μια τοπική λιχουδιά. Αφεθείτε στη μαγεία των αισθήσεων…

With Pelekouda’s lacy bays as their background, these luxurious boutique suites
face the gleaming blue of the sea and the coastline of Kimolos, harmoniously
combining contemporary design with luxurious minimalism. The dreamy verandas
overlooking the sea are the ideal spot from which to enjoy a Greek inspired breakfast. Certain suites also feature their own plunge pools perfect for cooling off and
relaxing.
The exterior areas wonderfully blend into the Cycladic landscape. Their beauty is
highlighted by the play between light and shadow, inviting you to leave your suite
and experience an oasis of nature and tranquility. The central saltwater pool is
ideal for enjoying a cocktail as you gaze upon the sea, or tasting a local delicacy.
Surrender to the magic of the senses…

Άνοιξε το παράθυρο σου στο Αιγαίο. Άκου τους ήχους της θάλασσας, βυθίσου στο γαλάζιο της…
Open your window to the Aegean. Listen to the sounds of the sea, immerse yourself in its blue…
Πελεκούδα, Πολλώνια / Pelekouda, Pollonia
www.whitepebblesuites.com | hello@whitepebblesuites.com

Aριθμός Σουιτών
No of suites: 12

GNTO License: 1172K113K1232601

Kατηγορία / Category: ccccc

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV & Sat TV, Mini-bar, Bathroom, Telephone, Free Wi-Fi , Safe / Reception, Pool Service, Café - Bar Service,
Breakfast Pool Bar, Room Service, Parking / Veranda, Garden, Sea View, 50m from beach / Main Swimming Pool.
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Αστραίος / Astraeos

Kapetan Tasos Suites

Στη μια μεριά η αμμουδιά της Πάχαινας,
στην άλλη ο κολπίσκος του Κάπρου.
Αντίκρυ από τις τρεις σπηλιές του Παπάφραγκα, το θαλασσινό τοπίο συμπληρώνουν τα μοναδικά Γλαρονήσια. Σκηνικό
ιδανικό γι’ αυτά τα κατάλευκα φιλόξενα
δωμάτια που έχουν χτιστεί σε παραδοσιακό
στυλ, με χειροποίητα ξύλινα έπιπλα, μεταλλικά κρεβάτια, ορθοπεδικά στρώματα και
αστραφτερά «νερένια» μπάνια. Οι πιο
πολλές βεράντες ανοίγονται στο κυκλαδίτικο γαλανό της θάλασσας. Εντυπωσιακός ο χώρος υποδοχής με τα βοτσαλωτά
και τα μαβιά φωτισμένα πετρώματα.

Ευρύχωρες, ατμοσφαιρικές σουίτες,
σχεδιασμένες σε μινιμαλιστικό στιλ, με
απαλές χρωματικές νότες και σεβασμό
στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Θα τις
βρείτε στον γραφικό οικισμό των Πολλωνίων, μόλις 80μ. από αμμώδη παραλία,
και 300μ. από το κέντρο του χωριού,
έτοιμες να χαρίσουν στη διαμονή σας μια
ανάσα κομψότητας και εκλεπτυσμένης
άνεσης. Το ανώτερο επίπεδο παροχών
αντανακλά μια διαχρονική αντίληψη για
την ποιότητα προσφέροντάς σας όλες τις
σύγχρονες ανέσεις σε έναν καλαίσθητα
μοντέρνο, αλλά και τόσο κυκλαδίτικο χώρο!

On one hand the beach of Pachena and
on the other, the cove of Kapros. Opposite the three caves of Papafraga, are the
unique islets Glaronissia which complement the seascape. It’s the Ideal scenery
for these solid white hospitable rooms
which are built in traditional style with
handmade wooden furniture, iron beds,
orthopedic mattresses and sparkling
“watery” bathrooms. Most verandas open
to the Cycladic blue sea. The reception
area is very impressive with its pebble
decor and lighted mauve gemstones.

Spacious, ambient suites, designed in a
minimalistic style, with subtle hints of color
and respect to traditional architecture.
Located in the picturesque village of Pollonia,
just 80m. from the nearest sandy beach
and 300m. from the village center, they
are ready to offer your stay a breath of
elegance and refined comfort. The high
level of service and amenities reflects a
timeless perception of quality, offering
you all modish comforts in a stylishly
modern, yet undeniably Cycladic setting!
Aριθμός Σουιτών / No of suites: 11
Kατηγορία / Category: cccc

Aριθμός Δωματίων / No of rooms: 9
Kατηγορία / Category: ccc

Παροχές / Facilities:
Α/C, LCD sat TV, Safe, Kitchen, Fridge, Mini-bar,
Bathroom, Telephone, Free Wi-Fi / Reception,
Breakfast, Room Service, Parking /Garden, Seaview, 150m from beach / Small swimming pool with
indoor Jacuzzi, Mini-gym

Παροχές / Facilities:
Α/C, sat TV, Fridge, Bathroom, Free Wi-Fi,
Safe / Reception (daytime), Parking / Veranda,
Sea View (some), 150m from beach.

Πάχαινα / Pachena
www.astraeos-milos.gr
info@astraeos-milos.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41210
Κιν./ Mob.: (+30) 6947 829318
GNTO License: 1172K113K1046301

www.mymilos.gr tip:

Ονειρευτείτε ατενίζοντας τη γαλήνη του
Αστραίου (έναστρου ουρανού) από τη βεράντα
του δωματίου σας.
Drift off gazing at the serenity of the starry sky
(Grk. Astraeos) from the terrace of your room.

Πολλώνια / Pollonia
www.kapetantasos.gr, info@kapetantasos.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41287
Κιν./ Mob.: (+30) 6982 510617
GNTO License: 1172Κ134Κ1235400
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www.mymilos.gr tip:

Δροσερός πόλος έλξης για όλους η κουκλίστικη
πισίνα. Ατέλειωτα παιχνίδια και βουτιές για
τους μικρούς, χαλάρωση και άραγμα για τους
μεγάλους.
A cooling attraction for everyone is the
charming pool. Endless games and diving for
the young ones, relaxing for the adults.

Kostantakis Cave Winery & Residence

Το οινοποιείο Kostantakis βρίσκεται σε ένα μεγάλο κατάφυτο κτήμα κοντά στο κέντρο
των Πολλωνίων. Τα αμπέλια του, μεγαλωμένα στο ηφαιστιογενές πορώδες έδαφος,
χαϊδεμένα από τον ήλιο της Μήλου, δίνουν αρωματικά κρασιά που οινοποιούνται με
απόσταγμα αγάπης και σεβασμό στις πατροπαράδοτες τεχνικές. Επισκεφθείτε το,
ξεναγηθείτε από τους φιλόξενους ιδιοκτήτες στους αμπελώνες και στην κατάλευκη
υπόσκαφη «Σπηλιά» με τα κελάρια της και δοκιμάστε οι οινόφιλοι τα νέα τους κρασιά:
τα λευκά Spilia Assyrtiko, το ροζέ Spilia και την κεχριμπαρένια ρετσίνα.
Στολίδι του κτήματος τα ατμοσφαιρικά μπανγκαλόου. Σε λευκούς και γαλάζιους
τόνους, με λουλουδιασμένα υπαίθρια καθιστικά, αγναντεύουν τους αμπελώνες.

The Konstantakis winery is in a verdant estate near Pollonia centre. Its vines,
grown on the volcanic, porous soil, caressed by the Melian sun, produce aromatic
wines which are vinified with an essence of love and respect for ancestral techniques. Visit it and the hospitable owners will show you around the vineyards and
the whitewashed cave cellars to try their new production: the white wines Spilia
Assyrtiko (Spilia meaning“Cave”) and Selection, the rose Spilia and also the golden
retsina. The estate’s pride and joy are its enchanting bungalows. In shades of white
and pale blue, they offer stunning views of the vineyards from their flowery outdoor
living areas.

Πολλώνια / Pollonia
www.kostantakiswinery.com
www.kostantakis.gr | info@kostantakis.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41125
Κιν. / Mob.: (+30) 6936 644481,
6982 594859 (Winery)
GNTO License: 1144K123K0022001

Παροχές / Facilities:
Α/C, TV, Telephone, CD player, Kitchen, Fridge, Bathroom,
Free Wi-Fi / Reception, Breakfast, Parking / Veranda, Garden,
Sea-view, 300m from beach / Farm, Winery.
Open May - October
Contact us to arrange a private wine tasting experience & tour
BEST OF MILOS 2022

Aριθμός Δωματίων/ No of guestrooms: 8

www.mymilos.gr tip:

Kατηγορία / Category: cc c

Η «Σπηλιά», το μοναδικό οινοποιείο στη Μήλο, “Spilia”, the only winery in Milos, opens
ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της και σας περιμένει its large wooden door and welcomes
you to try its treasure wines!
να γευτείτε τους οινοθησαυρούς της!

Καταλύματα & Οινοποιείο / Guestrooms & Winery
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Mouratos Art of Bakery

Φλοίσβος / Flisvos

Απαραίτητη στάση για να ανεφοδιαστείς
με αρτοποιήματα στο ανέβασμα από το
λιμάνι προς τον Τριοβάσαλο. Η αυλή με
τα τραπεζάκια και τις παγκάδες σε
προκαλεί να αράξεις αγναντεύοντας τον
Αδάμαντα και να μασουλάς νοστιμιές.
Το πρωινό πλούσιο και τα καλούδια για
να διαλέξεις λαχταριστά: καφέδες, χυμοί,
φρουτοσαλάτα, ομελέτες, σαλάτες.
Τα ψωμιά προκλητικά με το προζυμένιο
και το πολύκαρπο μαύρο να ξεχωρίζουν.
Πεντανόστιμες οι χειροποίητες πίτες με
μηλέικα υλικά: σπανακόπιτα, κολοκυθόπιτα, μπεϊκονόψωμο όπως και οι γλυκολιχουδιές: μηλόπιτα, πάστα φλώρα.
Πλούσια σε τοπικά κρασιά και η κάβα.

Παραδοσιακό εστιατόριο μπροστά στη
θάλασσα, το παλαιότερο στο λιμάνι του
Αδάμαντα. Φημίζεται για τα ψητά της
σούβλας όπως ντόπιο κατσίκι, μαριναρισμένο χοιρινό, κοντοσούβλι και ψαγμένο
χοιρινό γύρο. Πολλές οι επιλογές σε
φρέσκα ψάρια και θαλασσινά - εξαιρετικό
το καπνιστό σκουμπρί με φάβα και φύλλα
Μηλέικου κρίταμου. Νοστιμότατα τα
λαδερά, ο παραδοσιακός μουσακάς και τα
μαγειρεμένα κρεατικά: μοσχάρι κοκκινιστό
ή χοιρινό κλέφτικο με μελιτζάνα και τυριά.
Δροσερές και πρωτότυπες οι σαλάτες
με ντόπια λαχανικά. Συνοδέψτε τα με μια
μεγάλη ποικιλία από ελληνικά κρασιά και
βαρελίσια μπύρα.

A tasty stopover that will cater to your
appetite for baked goods, while ascending from the port to Triovasalos. The
tables and benches in the courtyard invite
you to kick back and admire the view of
Adamas while indulging on tasty delights.
Enjoy a hearty breakfast, choosing from
a number of delicious treats: coffees,
juices, fruit salads, omelets, yummy seasonal salads. The aroma of fresh sourdough and multigrain bread will entice
you. Try delicious spinach and pumpkin
pies, bacon-bread and countless sweat
treats. A variety of local wines is available at the special wine section.
Free Wi-Fi hotspot
Κατήφορα Τριοβασάλου / Katifora Triovasalos
facebook: Mouratos Art of Bakery
n.mouratos@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22800
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 866584

www.mymilos.gr tip:

Flisvos, the oldest waterfront restaurant
at the port of Adamas, is famous for its
roasted meats on the spit, including locally
raised goat, marinated pork, kontosouvli
and pork gyros. Choose among numerous
fish and seafood dishes - try the excellent
smoked mackerel with fava beans and
Melian sea fennel leaves. The vegetable
dishes are delicious, as are the traditional
moussaka and stews like braised beef or
“kleftiko” pork with eggplant and cheese.
Original and refreshing are the salads
made with local vegetables. Enhance the
dining experience with a wide variety of
Greek wines and draft beers.

Σε περιμένουν νοστιμιές όλες τις ώρες της
ημέρας… και της νύχτας. Μη φύγεις χωρίς να
δοκιμάσεις καρπουζόπιτα ή σοκολατόπιτα.
Delicacies are available all hours of the day
and night (24/7). Don’t leave without trying the
watermelon pie and the chocolate pie.

Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας / Adamas
flisvos.milos@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22275

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Δροσερή συνοδεία των κρεατικών η σαλάτα
«Μήλος» με μαρούλι, ντοματίνια, μανούρι,
κάπαρη, κρίταμο, κρουτόν και σως βινεγκρέτ.
Grilled meat is even better when accompanied
by the tasty “Milos” salad with lettuce, cherry
tomatoes, cheese, capers, sea fennel, croutons.

Alevromilos

Η κουζίνα του Αλευρόμυλου ισορροπεί θαυμαστά ανάμεσα στις πατροπαράδοτες
κυκλαδίτικες συνταγές και τις σύγχρονες γευστικές προτάσεις. Με πιάτα εκτελεσμένα
με μεγάλη μαεστρία σάς ταξιδεύει στον γαστρονομικό χάρτη του Αιγαίου. Ατού της
οι αγνές πρώτες ύλες, τα φρεσκοκομμένα λαχανικά και τα μυρωδικά, τα ευθύς
βγαλμένα από τον μεγάλο της κήπο. Η ξεχωριστή ατμόσφαιρα κάτω από την πλούσια
φυλλωσιά των δέντρων αναδεικνύει το μοσχοβολιστό μενού και την ενημερωμένη
κάβα. Προτάσεις που ξεχωρίζουν, η ρεβυθάδα με αρωματισμένα φύλλα σχίνου,
η φλαούνα με χόρτα και χοιρινό, τα χειροποίητα σκορδολάζανα και φυσικά ο
ξεχωριστός μουσακάς, που θα εκπλήξει ευχάριστα τον ουρανίσκο με την κρέμα από
φάβα. Μια τάρτα με ντόπια ξυνομυζήθρα και μαρμελάδα λεμόνι ή μια μους χαλβά με
τηγανητό μήλο θα φροντίσουν για τη γλυκιά επίγευση της επίσκεψης σας.

The cuisine of Alevromilos strikes a perfect balance between traditional Cycladic
recipes and enticing modern proposals. Prepare for a journey throughout the
Aegean’s culinary chart with a selection of masterfully executed dishes. Their strong
point: pure ingredients, freshly-cut vegetables and herbs, straight from the owners’
large garden. The fragrant menu and the always up-to-date cellar are highlighted
by a unique atmosphere under the trees’ thick foliage. Some of the proposals that
stand out include chickpea soup with scented lentisk leaves, flaouna (cheese-filled
pastry) with greens and pork, handmade skordolazana (tagliatelle with garlic sauce
& tomato) and, of course, the unique moussaka with fava cream guaranteed to
pleasantly surprise the palate. A tart with local xynomizithra cheese and lemon
jam or a halva mousse with fried apple will ensure a sweet aftertaste to your visit!

Παρασπόρος, Αδάμας / Parasporos, Adamas
(1 χμ από τον Αδάμαντα προς Πολλώνια /1 km from Adamas to Pollonia)

vasilis.alevromilos@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23117
Κιν./ Mob.: (+30) 6945 708513

Free Wi-Fi hotspot

www.mymilos.gr tip:

Ιδιαίτερη πρόταση από την μηλέικη παράδοση, το ντόπιο κρέας Try a special treat from Melian tradition: the local meat with
με πελτέ λιαστής τομάτας, αργοψημένο στον ξυλόφουρνο που sun-dried tomato paste is slow-cooked in a wood-fired oven
that has been preserved intact since the days of the old windmill.
διατηρείται ατόφιος από τις μέρες του παλιού αλευρόμυλου.
BEST OF MILOS 2022
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Μικρός Απόπλους / Mikros Apoplous

Nostos Seafood Experience

Ατμοσφαιρικό εστιατόριο με απίθανες
θαλασσινές απολαύσεις, τραπεζάκια δίπλα
στο νερό και… άρωμα αλμύρας! Δεν
μπορείτε παρά να ενδώσετε σ’ αυτή την
πανδαισία γεύσεων και νοστιμιάς που
σας προσφέρεται: ψητά τοπικά ψάρια, carpaccio και ceviche από φρέσκο λαβράκι,
ζυμαρικά με θαλασσινά ή αστακό, αποξηραμένο ψητό σκουμπρί, ψαρόσουπα και
πολλές άλλες ευφάνταστες δημιουργίες.
Γευστική απογείωση και η σπιτική αλοιφή
Απόπλους, πλημμυρίζει με δροσιά και
νοστιμάδα τον ουρανίσκο. Το «γλυκό»
κλείσιμο του γεύματος έρχεται σαν
έκπληξη και είναι μια απίθανη λιχουδιά!

Γαστρονομικό ταξίδι γεύσεων στην περατζάδα του Αδάμαντα, ένα βήμα από τα
καταγάλανα νερά. Η κουζίνα εμπνευσμένη
από την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα και
τις τελευταίες τάσεις της διεθνούς γαστρονομίας. Τα θαλασσινά, οι αστακοί και τα
ψάρια, ολόφρεσκα με άρωμα θάλασσας.
Θα σας εντυπωσιάσουν τα ευφάνταστα
ντολμαδάκια με γέμιση γαρίδας και αφρό
λεμονιού, και η γαριδομακαρονάδα με
σάλτσα ντομάτας και bisque. Ταιριαστή
παρέα, ένα ποτήρι Ελληνικό κρασί από την
πλούσια κάβα. Για ένα γλυκό επίλογο
δοκιμάστε γαλατόπιτα με παγωτό φυστίκι.
A culinary flavor journey along the Adamas promenade, a step away from the
crystal-clear waters. Cuisine inspired by
tradition, local products and the latest
trends in international gastronomy.
Freshly-caught seafood, lobsters and
fish exude the aroma of the sea. The
imaginative dolmadakia will surprise
you, stuffed with shrimp and lemon
foam, as will the shrimp pasta with
tomato sauce and bisque. Pair them with
a glass of exquisite Greek wine from the
extensive cellar. For a fitting finale try
the galatopita dessert, a milk pie with
pistachio ice cream.

A restaurant with captivating atmosphere,
amazing seafood, tables right on the
water and the salty sea breeze caressing
you! You can’t help but give in to the riot
of delicacies on offer: grilled local fish,
carpaccio and ceviche with freshly-caught
sea bass, pasta with seafood or lobster,
grilled mackerel, fish soup, and many other
imaginative creations. An explosion of
flavors, the homemade Apoplous dip,
brings more joy flooding your palate with
deliciousness and freshness. The sweet
closure of your meal comes as a surprise
and it’s always a delicious treat!
Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας / Adamas
facebook, tripadvisor: Μikros Apoplous
mikrosapoplous@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24207
Κιν. / Mob.: (+30) 6930 761342

www.mymilos.gr tip:

Free Wi-Fi hotspot

Ειδυλλιακό σκηνικό για ρομαντικό δείπνο με
τη θάλασσα να παφλάζει στα πόδια σας και το
λιμάνι απέναντι να καθρεφτίζεται στα νερά.
An Idyllic setting for a romantic dinner with
the sea lapping at your feet and the harbor
across mirrored in the waters

Αδάμας / Adamas
www.nostosseafoodexperience.com
instagram: nostosseafoodexperience.milos
nostosseafoodexperience@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 27494
Κιν. / Mob.: (+30) 6971 808028

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Οι γεύσεις εκτοξεύονται με το ψάρι φλαμπέ.
Ψήνεται στο φούρνο σε κρούστα αλατιού και
είναι τόσο τρυφερό και ζουμερό!
The fish flambé takes flavors to new heights.
Baked in salt crust, the meat stays tender and
juicy, ensuring a mouth-watering experience!

Oh! Ηamos!!!

Αντίκρυ στη θάλασσα, η παραδοσιακή μηλέικη κουζίνα στις δόξες της! Τι να πρωτοδιαλέξετε σε αυτό το οινομαγειρείο… Πιάτα κατσαρόλας, φούρνου ή τα ζουμεροψημένα κρεατικά στα κάρβουνα; Γουρουνόπουλο πετιμεζάτο, αγριοκάτσικο στη χόβολη,
αρνί σουρτούκικο, μανούρα με αυγά, σκοτυροκολόκυθα; Μυστικό νοστιμιάς τα λαχανικά
του Μιχέκου, τα κρέατα παραγωγής τους, τα λαχταριστά τυριά από το δικό τους
παραδοσιακό τυροκομείο και οι αυθεντικές συνταγές.
Στη Χαμοπαραλία η ημέρα αρχίζει για εσάς και τα παιδιά σας με απολαυστικούς
φυσικούς χυμούς, καφέδες και πρωινά μηλέικα τσιμπολογήματα! Αράξτε αργοπίνοντας
δροσιστικές ελληνικές μπύρες και ηδύποτα κοκτέιλ… ατενίζοντας τα ήσυχα νερά ως
το ηλιοβασίλεμα.

Take a seat at the seafront and enjoy traditional Melian cuisine in all its glory!
What a selection...Take your pick from dishes cooked in pots, baked, or tenderly
barbecued. Suckling pig cooked with petimezi, wild goat cooked on embers, lamb
sourtoukiko (with herbs and feta), manoura cheese with eggs, fried zucchini with
cheese. The secret to its pleasant flavors are the vegetables from Micheko’s garden, meat from their own farm, delicious cheeses from the family-operated traditional cheese factory and authentic recipes. Hamoparalia, the beach, is the perfect
place, for you and your kids alike, to start the day with freshly-squeezed juices,
coffees and Melian breakfast snacks! Relax and enjoy a refreshing Greek beer or an
exquisite cocktail while gazing into the peaceful waters until the sunset.

Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας, Παραλία Παπικινού / Adamas, Papikinou Beach
www.ohamos-milos.gr, irenexamos@gmail.com
facebook: Ω Χαμός - Oh hamos, Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21672

www.mymilos.gr tip:

Ω! Χαμός στους τοίχους και τις καρέκλες του
μαγαζιού με τα λογιώ λογιώ μηνύματα. Ζητήστε
μαρκαδόρο για να γράψετε και το δικό σας!
BEST OF MILOS 2022

Mayhem has ensued as messages are scribbled all
over the tavern’s walls and chairs; don’t forget to
ask for a marker and write down your own!
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O Petrinos

Sirocco

Απολαύστε το γεύμα σας δίπλα στο ακρογιάλι ή σε μια λουλουδιασμένη αυλή
αντίκρυ στη θάλασσα. Σ’ αυτό το πανέμορφο
εστιατόριο θα ικανοποιήσετε όλες τις
γαστριμαργικές σας επιθυμίες. Δροσερές
σαλάτες, εθιστικές αλοιφές, λαχταριστοί
θαλασσινοί μεζέδες και ολόφρεσκα ψάρια
από την τράτα παρελαύνουν στο τραπέζι
σας παρέα με αγαπημένα πιάτα της
παραδοσιακής κουζίνας και επιλεγμένες
ετικέτες κρασιών. Τιμήστε τις γευστικές
προτάσεις του σεφ: φρέσκο καβούρι
καρμπονάρα με λουκάνικο τσορίθο ή
ριζότο σουπιάς με σέσκουλα, φινόκιο
και πράσα. Σκέτη καλοκαιρινή απόλαυση!

Πάρτε μέρος σ’ ένα μοναδικό ταξίδι
γεύσεων αγναντεύοντας τη θάλασσα και
ακούγοντας τον παφλασμό των κυμάτων.
Δοκιμάστε τη νοστιμιά μιας εντυπωσιακής
τεχνικής μαγειρέματος: φαγητά που αργοψήνονται σε πήλινες γάστρες, στους 102°C,
μέσα στην ηφαιστειακή άμμο. Τα φρέσκα
ντόπια υλικά και η μεσογειακή κουζίνα
συνδυάζονται περίτεχνα με τις κυκλαδίτικες συνταγές. Οι ευωδιές των φαγητών
τονίζουν την ιδιαιτερότητα των γεύσεων.
Όταν κάθε εμπνευσμένο πιάτο λέει μια
ξεχωριστή ιστορία, είναι αναμενόμενο
ότι θα ζήσετε μια μοναδική γαστρονομική
περιπέτεια.

Enjoy your meal by the sea or in a blooming courtyard overlooking the sea.
This beautiful restaurant will satisfy all
your culinary desires. Refreshing salads,
addictive spreads, mouth-watering seafood and freshly-caught fish from local
fishermen take center stage, alongside
beloved dishes from traditional cuisine
and select wines. Try the chef’s delicious
recommendations: Carbonara with
freshly-caught crab and chorizo sausage,
or cuttlefish risotto with chard, fennel
and leek. A true summer delight!

Take part in a unique journey of flavors,
while gazing at the blue of the sea and
listening to the splash of the waves.
Discover an extraordinary cooking technique: Meals slow-cooked at 102°C in
clay pots buried within the volcanic sand.
Fresh local ingredients and Mediterranean cuisine are elaborately combined
with Cycladic recipes. The aromas of
the food bring out the uniqueness of the
flavors. When each inspired dish tells
its own, special story, odds are you are
about to experience a unique culinary
adventure.

Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας / Adamas
www.opetrinos.gr
manpetrinos@hotmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 31037
Κιν. / Mob.: (+30) 6947 005018

www.mymilos.gr tip:

Εδέσματα γεμάτα φρεσκάδα και ελληνικά αρώματα… Tο σεβίτσε και το ταρτάρ ψαριού πλημμυρίζουν τον ουρανίσκο σας με ευχάριστες γεύσεις!
Delicacies that exude freshness and Greek
aromas… The ceviche and the fish tartare will
flood your palate with heavenly flavors!

Free Wi-Fi hotspot
Παλιοχώρι / Paliochori
www.siroccomilos.gr
info@siroccomilos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 31201
Κιν. / Mob.: (+30) 6947 724522

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Χαλαρώστε κατά τη διάρκεια της μέρας στις
πολυτελείς ξαπλώστρες δίπλα στο κύμα!
During the day, sit back and relax on the
luxurious sun loungers by the sea!

Rifaki Aegean Cuisine

Rifaki Aegean Cuisine

Με θέα στην απάνεμη ακρογιαλιά η όρεξη ανοίγει για θαλασσινές νοστιμιές και
λαχταριστούς μεσογειακούς μεζέδες συνοδεία μ’ ένα δροσερό τοπικό οίνο. Σπαρταριστά
τα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, πανδαισία τα φρούτα της θάλασσας, απολαυστικά
τα μύδια σωτέ με «ούζο» και τυρί «φέτα», πρωτότυπη η παέγια αλά ελληνικά με
θαλασσινά αλλά και χωριάτικο λουκάνικο, ευφάνταστο το ραβασάκι της νύφης με
τυρί φέτα πασπαλισμένη με γλυκό κουφέτο και παπαρουνόσπορο. Δεν είναι λίγα και
τα πιάτα που θα σας δώσουν μια αντιπροσωπευτική γεύση από τη μηλέικη κουζίνα:
το Ριφάκι Κλέφτικο είναι ένας γευστικός πειρασμός με αρνάκι στη λαδόκολλα,
λαχανικά και ολόφρεσκη ξινομυζήθρα ενώ η φρεσκότατη αστακομακαρονάδα
αποτελεί μια αισθαντική πρόκληση. Το τοπίο θα σας “γλυκάνει” το πνεύμα αλλά
σίγουρα ένα cheesecake με σπιτική μαρμελάδα θα εντείνει το συναίσθημα.

Calming beach view and seafront dining certainly build an appetite for aquatic
delicacies and tasty Mediterranean appetizers accompanied by a local wine. Fish,
freshly-caught by local fishermen and succulent fruits of the sea are tempting to try.
Unique specialties like the scrumptious mussels with ouzo and feta cheese, the
original paella with seafood and Greek sausage, or the “bridal ravasaki” with feta
cheese sprinkled with sweet koufeto and poppy seeds are sure to satisfy your taste
buds. A variety of dishes inspired from authentic Melian recipes are also available:
the Rifaki Kleftiko is a delicious temptation with lamb cooked in parchment paper,
vegetables and fresh xinomyzithra cheese while the delicious fresh lobster pasta
is typical of local cuisine. The landscape may be sweetening to the spirit, but
a cheesecake with homemade jam will take that feeling to a whole new level.

Πολλώνια / Pollonia
facebook: Rifaki Aegean Cuisine
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41212
Κιν. / Mob.: (+30) 6942 546933

www.mymilos.gr tip:
Free Wi-Fi hotspot

Η παραλία απλώνεται μπροστά στα πόδια σας! Δροσιστείτε
με μια γρήγορη βουτιά και μετά ενδώστε στον πειρασμό
μιας φρέσκιας παγωμένης κυκλαδίτικης μπίρας.
BEST OF MILOS 2022

The beach stretches out before you! Take a cool
dip and then indulge yourselves with fresh, tasty,
ice-cold Cycladic beers.
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Armenaki • Explore the Greek Wine

Γιαλός / Yialos

Ένα πολύ εξειδικευμένο εστιατόριο
κρασιού, τραπεζάκια μπροστά στη θάλασσα, μαγευτική θέα στον κόλπο των Πολλωνίων και …ιδού το τέλειο σκηνικό για
τσουγκρίσματα με την παρέα. Ο ιδιοκτήτης,
πιστοποιημένος Οινοχόος - Sommelier,
έχει σαν όραμά του να μας «αρμενίσει»
στις ελληνικές οινικές θάλασσες. Μας
προτείνει λοιπόν μια μεγάλη λίστα
εγχώριων κρασιών, τα οποία συνταιριάζει
με κρύα συνοδευτικά ή επιλεγμένα
ζεστά πιάτα που εναλλάσσονται συχνά.
Έτσι, συνδυάζοντας το κάθε έδεσμα
με το σωστό κρασί, αναδεικνύει τις
ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας και
ολοκληρώνει το γευστικό μας ταξίδι.

Μεσογειακό εστιατόριο με παρεΐστικη
ατμόσφαιρα πλάι στο γιαλό. Δημιουργικά
εδέσματα, κουζίνα με «ανήσυχη» προσέγγιση, δροσερές σαλάτες και ενημερωμένη κάβα ελληνικών και ξένων κρασιών.
Ιδιαίτερα πιάτα: ανοιχτό σάντουιτς με
πανσέτα μαύρου χοίρου και σιγομαγειρεμένο χταπόδι, καρπάτσο ροφού, ταρτάρ
γαρίδας. Φετινές γεύσεις: φιλέτο ψαριού
με φρέσκα ζυμαρικά σε σάλτσα, γαρίδες
σαγανάκι και αφρός φέτας, καρπάτσιο
προβατίνας με chimichuri και αφρό
λεμονιού. Για επιδόρπιο σεμιφρέντο με
μαστίχα και λεμόνι, προφιτερόλ λευκής
σοκολάτας με ταχίνι και ανθότυρο.
Α Mediterranean restaurant with a
friendly atmosphere by the sea. Creative
dishes, cuisine with a “restless” approach,
refreshing salads and an up-to-date
cellar with Greek and foreign wines.
Unique dishes: open sandwich with black
pig pancetta and slow-cooked octopus,
grouper carpaccio, shrimp tartare. This
year’s flavors: fish fillet with fresh pasta
and sauce, pan-seared shrimp and feta
foam, mutton carpaccio with chimichuri
and lemon foam. For dessert, semifreddo
with mastiha and lemon, white chocolate
profiteroles with tahini and anthotyro, or
bitter chocolate mousse.

A highly-specialized wine restaurant,
waterfront tables, enchanting views to
the bay of Pollonia and, lo and behold, the
perfect setting for friendly get-togethers.
The owner, a certified Sommelier, has a
vision: to take us on a journey through
the world of Greek wines. His suggestions
include a broad list of domestic wines,
which he combines with cold appetizers
or select hot dishes that are often alternated. By combining each delicacy with
the appropriate wine, he highlights the
unique elements of each variety, offering
an unforgettable flavor experience.
Free Wi-Fi hotspot
Πολλώνια / Pollonia
Armenaki Restaurant & Wine Cellar
www.armenaki.gr, info@armenaki.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41061

www.mymilos.gr tip:

Πλάι του, στο Wine Cellar, θα βρείτε ποιοτικά
Ελληνικά κρασιά, λαχταριστά κυκλαδίτικα τυριά
& αλλαντικά, παραδοσιακά προϊόντα & σοκολάτες.
The Wine Cellar is right beside! Pay it a visit for
its quality Greek wines, mouth-watering cheeses
& cold cuts, traditional products & chocolates.

Free Wi-Fi hotspot
Πολλώνια / Pollonia
www.gialos-pollonia.gr | axkam79@yahoo.gr
michael_christos@yahoo.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41208
Κιν./ Mob.: (+30) 6977 746472

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Τα λαχταριστά ψάρια καταφθάνουν καθημερινά
με ντόπια καΐκια. Διαλέξτε τα αγαπημένα σας
και θα σας τα μαγειρέψουν αριστοτεχνικά.
Delicious fish arrive by local fishing boats every
day. Take your pick and it will be masterfully
cooked.

Hanabi Sushi and Fusion Cuisine

Το κύμα στα πόδια σας, άπλετη η θέα, ντιζαϊνάτος ο χώρος. Ο εντυπωσιακός αυτός
γαστρονομικός προορισμός φιλοδοξεί να πυροδοτήσει τον ουρανίσκο σας με ευφάνταστα ποιοτικά εδέσματα όλη τη μέρα. Το απολαυστικό brunch περιλαμβάνει pancakes, croques, τσουρέκι με κρέμα κάστανο. Ιδανικά για το καλοκαίρι τα δροσερά
σούσι και τα σασίμι, είναι βέβαιο ότι θα σας δελεάσουν. Δύσκολα θα αντισταθείτε
στη μεγάλη ποικιλία από ρολάκια maki, nigiri και τα ιδιαίτερα dragon. Το γευστικό
ταξίδι συνεχίζεται με fusion διάθεση. Ο σεφ προτείνει λαυράκι σοτέ με πουρέ topinambur και sauce gastrique. Για επιδόρπιο, οι γλυκές αλχημείες του προκαλούν εθισμό σε
κάθε μπουκιά. Η εξεζητημένη λίστα κρασιών, τα απεριτίφ και τα δημιουργικά
κοκτέιλ όπως το Elderflower Spritz και το Negroni θα σας συντροφεύουν σε αυτό
το ιαπωνικό - μεσογειακό ταξίδι των γεύσεων που δε θα θέλετε να τελειώσει.

Stunning views in a stylish space with the sea at your feet. This impressive culinary
destination aspires to trigger your palate with imaginative, high-quality delicacies,
all day long. Its hearty brunch includes pancakes, croque madame, and tsoureki
(brioche) with chestnut cream. Perfect for the summer, the freshly-made sushi
and sashimi are a tempting delight. You won’t be able to resist the variety of maki
rolls, nigiri and unique dragons. The culinary journey continues in a mood for fusion.
The chef’s recommendation is sautéed sea bass with topinambur purée and sauce
gastrique. For dessert, his sweet concoctions will get you addicted on the very first
bite. The sophisticated wine list, the aperitifs and creative cocktails, such as the
Elderflower Spritz and Negroni, will accompany you on a Japanese - Mediterranean
journey that you’ll never want to end.

Πολλώνια / Pollonia
www.hanabimilos.gr
facebook: Hanabi Sushi & Cocktail
hanabimilos@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41180
Κιν./ Mob.: (+30) 6977 217747

www.mymilos.gr tip:

Πολλές και ιδιαίτερες οι επιλογές για τους λάτρεις
του vegan όπως το ταρτάρ παντζαριού με αβοκάντο
και πουρέ μάνγκο.

A number of delicious choices for vegan lovers are
available. The beetroot tartare with avocado and
mango purée are very enjoyable.

BEST OF MILOS 2022

Free Wi-Fi hotspot
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Ενάλιον / Enalion

Glaronisia Food with a View

Τα τραπεζάκια μπροστά στη θάλασσα, οι
νόστιμες αυθεντικές τοπικές συνταγές και
το καλό κρασί θα μετατρέψουν το γεύμα
σας σε απόλαυση. Διαλέξτε πιταράκια,
ντοματοκεφτέδες, βραστά λαχανικά για
σαλάτα, μηλέικα ψάρια, χταπόδι στιφάδο,
μύδια αχνιστά με φύλλα λεμονιού, ζυμαρικά με θαλασσινά ή μοσχάρι με σάλτσα
λεμονιού - όλα μαγειρεμένα με φρέσκα,
κυρίως ντόπια, υλικά και παρθένο ελαιόλαδο. Συνοδέψτε τα με κάποιο από τα
προσεκτικά επιλεγμένα κρασιά Ελλήνων
παραγωγών. Προκλητική πρόταση η
πλούσια σε γεύση σοκολατόπιτα.

Στο γραφικό κέντρο της Τρυπητής, τα
Γλαρονήσια σας προσκαλούν να απολαύσετε ένα ειδυλλιακό δείπνο αντίκρυ στο
αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα.
Στην ταράτσα ενός κυκλαδίτικου κτιρίου
με άπλετη θέα στον κόλπο της Μήλου
δημιούργησαν μια πρωτότυπη μπιραρία,
η οποία φλερτάρει και με το ποιοτικό
κρασί, προτείνοντας αξιόλογες Ελληνικές
ετικέτες. Δίπλα τους, παραδοσιακά πιάτα
και πλατώ με πληθωρικές λαχταριστές
λιχουδιές σε μπρουσκέτες. Ένας φιλικός,
παρεΐστικος χώρος με χαλαρή ατμόσφαιρα
και ταιριαστές μουσικές επιλογές που θα
«νοστιμέψει» τις διακοπές σας.

Tables facing the sea, delicious authentic
local recipes and fine wine will make your
meal simply delightful. Choose from
pitarakia (cheese pies), tomato balls,
boiled vegetables for salad, fresh fish
from Milos, octopus stew, steamed
mussels with lemon leaves, pasta with
seafood or veal with lemon sauce, all
cooked with fresh, mostly home-grown,
ingredients and virgin olive oil. Supplement your meal with any of the carefully
selected Greek wines. The scrumptious
chocolate pie is truly irresistible.

In the picturesque center of Trypiti, Glaronisia invites you to an idyllic dinner overlooking the Aegean sunset. On the terrace
of a vintage building with unobstructed
views of the bay of Milos, they have
created a unique beer house which also
flirts with high-quality wine, offering a
selection of notable Greek labels. Accompanying them, traditional dishes and
platters with lavish bruschettas topped
with tasty delicacies. A warm, friendly
space with a relaxing atmosphere and fitting music that will spice up your holiday.
Pollonia, Port

Free Wi-Fi hotspot
Πολλώνια / Pollonia
www.enalion-milos.gr
info@enalion-milos.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 41415
Κιν. / Mob.: (+30) 6945 993696

www.mymilos.gr tip:

Free Wi-Fi hotspot

Αν είστε τυχεροί, γευτείτε την κακαβιά του ψαρά
έτσι όπως την αγαπούν οι Μηλιοί: με ολόφρεσκα
ζαρζαβατικά από τον τόπο τους.
If you are lucky, try “kakavia” -a fishermen
soup- as it is favored by the locals: with fresh
vegetables from their garden!

Τρυπητή / Trypiti
vamvakarism70@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23480
Κιν. / Mob.: (+30) 6946 372705,
6946 686063
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www.mymilos.gr tip:

Προκλητικά δελεαστική η φρέσκια μηλέικη
μανούρα με τα ζουμερά σύκα παρέα μ’ ένα
ποτήρι εκλεκτό κρασί.
Give in to the temptation of a delicious fresh
Melian manoura cheese with juicy figs, alongside a glass of flavorful wine.

Ταβέρνα με μεγάλη αυλή και θέα… δύο
κατευθύνσεων, το Αιγαίο από τη μία και
τα παραδοσιακά σοκάκια της Τρυπητής
από την άλλη. Η βασισμένη στα φρέσκα
ντόπια υλικά κουζίνα της περιλαμβάνει
μία μεγάλη ποικιλία από μαγειρευτά
φαγητά και ψητά στα κάρβουνα κρεατικά
όπως παϊδάκια, κοκορέτσι, κοντοσούβλι.
Απολαύστε τις χαρακτηριστικές σπεσιαλιτέ:
κατσίκι στάμνας, αρνάκι στη λαδόκολλα,
χταπόδι με φάβα ή μέλι και παραδοσιακά
πιάτα του νησιού: χειροποίητα σκορδολάζανα με πελτέ, μελιτζάνα στο πήλινο.
Συνοδέψτε τα με κρασί παραγωγής τους.

Τα Γλαρονήσια αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία τους στον κόσμο της
γεύσης, σας καλούν να απολαύσετε
και τα ψητά τους. Σουβλάκια και γύρος
με κλασική ή κυπριακή πίτα ή μέσα σε
θεσσαλονικιώτικο λαγανάκι, κοτόπουλο
σχάρας, κοκορέτσι, κοντοσούβλι, παϊδάκια.
Όλα τα κρεατικά είναι ολόφρεσκα και
εξαιρετικής ποιότητας. Συνοδέψτε τα με
δροσιστική σαλάτα και βαρελίσια μπύρα.
Μπορείτε να τα χαρείτε self-service σε
τραπεζάκια στο γραφικό σοκάκι ή να τα
παραγγείλετε για το σπίτι.
Glaronisia, making the most out of their
long experience in the food sector, invite
you to enjoy their delicious grilled food.
Souvlaki and gyro in regular or Cypriot
pita bread or even in a laganaki (hero
bread) from Thessaloniki, grilled chicken,
kokoretsi, kontosouvli and pork ribs. All
meats are fresh and of excellent quality.
Pair them with a selection of cool salads
and a refreshing draft beer. You are welcome to enjoy them self-service at the
sitting area in the picturesque alley or
order and have them delivered at home.

A tavern with a large courtyard and views...
in two directions, the Aegean Sea on one
side and the traditional alleys of Trypiti on
the other. The cuisine is based on fresh local ingredients and includes a wide variety
of Greek casseroles and grilled meats like
lamb chops, kokoretsi and kontosouvli. You
will enjoy characteristic specialties like
goat in the crock pot, lamb in parchment
paper, octopus with fava or honey and
some of the most favored traditional dishes of the island: handmade garlic lasagna
with tomato paste or eggplants in a clay
pot. Accompany them with house wine.

Free Wi-Fi hotspot

Free Wi-Fi hotspot
Τρυπητή / Trypiti
vamvakarism70@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23480
Κιν./ Mob.: (+30) 6946 372705,
6946 686063

Γλαρονήσια ψητοπωλείο & delivery
Glaronisia grillhouse

Τρυπητή / Trypiti
facebook: Glaronisia Catering
Γευτείτε μερικές από τις πιο πρωτότυπες σπιτικές glarakia@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23480
πίτες: κεραμιδόπιτα ή πλακόπιτα.
Κιν. / Mob.: (+30) 6984 299060,
Try some of the most intriguing pies: “kerami6946372705, 6946686063
dopita” or “plakopita”.

www.mymilos.gr tip:

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Θέλετε να μάθετε το μυστικό της νοστιμάδας
του γύρου; Παρασκευάζεται καθημερινά από
τους ίδιους.
Want to find out what makes the gyro so
delicious? It’s prepared daily by the owners.

Eστιατόρια / Restaurants

Γλαρονήσια / Glaronisia
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Μεθυσμένη Πολιτεία / Methismeni Politia Εμπουριός / Embourios
Ταβέρνα με καταπράσινη αυλή, αγνάντι
στη θάλασσα. Εδώ, η θέα συναγωνίζεται
τις γεύσεις. «Μεθύστε» με μία γαστρονομική πανδαισία στην οποία τον πρώτο λόγο
έχει το κρέας. Ανάμεσα στα πιάτα ξεχωρίζουν η σούφρα (χοιρινό με σάλτσα γιαούρτι),
το ντόπιο αρνί ψημένο για 3 ώρες στον
ξυλόφουρνο, ο κόκορας με χειροποίητα
λαζάνια, το κοτόπουλο στη λαδόκολλα,
το γουρουνόπουλο σούβλας και το κοντοσούβλι. Νόστιμα ορεκτικά οι κολοκυθοκεφτέδες, οι λαχανοντολμάδες αυγολέμονο,
η φέτα με μέλι, η μελιτζάνα κλέφτικη, τα
ντολμαδάκια και η «μεθυσμένη» σαλάτα.

Αξίζει να φτάσετε ως εκεί τόσο για τη
νοστιμάδα των φαγητών όσο και για τη
μοναδική θέα της αντίπερα ακτής του
κόλπου του Αδάμαντα. Στα τραπεζάκια
που σχεδόν τα «γλύφει» το κύμα, θα
γευτείτε κατσικάκι λεμονάτο, κόκορα
κρασάτο, κουνέλι, ομελέτα με πατάτες,
σαλιγκάρια, γαλέο, καλαμάρι και άλλα
πολλά. Τα ζαρζαβατικά, το κρέας και η
φέτα είναι δικής τους παραγωγής.
Γλυκές λιχουδιές το ξακουστό
«εμπουριανό», η τούρτα κατσαρόλας
και το γλυκό κουφέτο.
A truly worth visiting restaurant both
for the delicious dishes and the stunning
view across the shore of the Gulf of
Adamas. A homey setting with its tables
merely ”touching” the sea where you
may try goat with a lemon sauce, rooster
cooked in red wine sauce, rabbit, omelet
with potatoes, snails, dogfish, squid and
much more. The vegetables, meat and
feta cheese are of their own production.
The sweet delicacies are also tempting:
traditional “koufeto”, chocolate casserole
cake and their famous “embouriano”.

A taverna with a wonderful garden overlooking the sea. The view here competes
with the tastes. Enjoy mouth-watering
food mainly based on meat. The specialties you must try are “Soufra” (pork in
yogurt), local lamb cooked slowly in the
wood oven, coq au vin with homemade
lasagne, chicken cooked in baking paper,
piglet on the spit or “kondosouvli”. Don’ t
miss the favourite starters like zucchini
balls, stuffed cabbage rolls, feta cheese
with honey, eggplant salad, dolmades or
the special salad “Methismeni”.
Free Wi-Fi hotspot
Tρυπητή (στο δρόμο για τις Κατακόμβες)
Trypiti (on the road to the Catacombs)
facebook: methismeni.politia
www.methismenipolitia.gr
info@methismenipolitia.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23100
Κιν. / Mob.: (+30) 6984 606269

www.mymilos.gr tip:

Σπεύσετε να κλείσετε τραπέζι στον πέτρινο
εξώστη - κάστρο με θέα στον κόλπο της Μήλου
και το ηλιοβασίλεμα.
Hurry and book a table on the castle-like
balcony to watch the sunset straight ahead
across the bay of Milos.

Εμπουριός / Embourios
(15,5χμ από Αδάμαντα, τα 4χμ χωματόδρομος /
15.5km from Adamas, final 4km on dirt-road)
koliarakia@hotmail.com
facebok: Empourios
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 21389
Κιν./ Mob.: (+30) 6981129042
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www.mymilos.gr tip:

Πανικός τα μεσημέρια της Κυριακής - και τα
Σάββατα του Αυγούστου - για το μοναδικό
κατσικάκι στον ξυλόφουρνο!
Chaos on Sunday afternoon - and on Saturdays in August - just to eat the exceptional
goat roasted in the oven with wood!

Barriello

Barriello

Τραπεζάκια στη γραφική πλατεΐτσα με μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα και στον κόλπο
της Μήλου, υπόσκαφες πετρόκτιστες αίθουσες με χρώμα παλιάς εποχής και μια
βεραντούλα - θαλασσινό αγνάντι: το ατμοσφαιρικό αυτό σκηνικό πλαισιώνει αρμονικά
μια μοναδική γευστική εμπειρία.
Η δημιουργική κουζίνα περιλαμβάνει ψαγμένες συνταγές από πολλά μέρη της Ελλάδας.
Μυστικό της επιτυχίας τα δικής τους παραγωγής βιολογικά ζαρζαβατικά, πηγή
έμπνευσης για ευφάνταστα χορτοφαγικά πιάτα, αλλά και το κουνέλι και ο κόκορας που
εκτρέφουν ελεύθερα στη φάρμα τους. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα ραβιόλια με
γέμιση βασιλικού κάβουρα, χταπόδι με φάβα ή τα ολόφρεσκα ψάρια από τη θάλασσα μας.
Γοητευτικά και τα πρωτότυπα γλυκά. Θα σας ενθουσιάσουν με την αρμονική ισορροπία
των γεύσεων και την εκρηκτική νοστιμιά τους. Το κελάρι πίσω από τη μπάρα φιλοξενεί
μια εντυπωσιακή συλλογή ελληνικών κρασιών.

Whether sitting at one of the tables in the picturesque village-square with spectacular views of the sunset and the bay of Milos, within the old-fashioned rock
hewn indoor spaces, or at the terrace overlooking the sea, one thing is certain:
the restaurant’s seductive atmosphere frames a truly unique dining experience.
Their creative cuisine includes sophisticated recipes from many parts of Greece.
The secret to their success lies in their own free-range rabbits and roosters, as
well as the homegrown organic vegetables, which become a source of inspiration
for imaginative vegetarian dishes. Don’t miss out on the ravioli stuffed with king
crab meat, the octopus with fava, or the freshly-caught fish from our sea.
Dazzling and inventive are also the sweet desserts. They will excite you with the
harmonious balance of their flavors and a mouth-watering explosion of taste.
The wine cellar behind the bar hides an impressive collection of Greek wines.

Free Wi-Fi hotspot
Τρυπητή / Trypiti
www.barriello.com, facebook: Barriello
panag.louk@yahoo.gr, Κιν. / Mob.: (+30) 6984 218360

www.mymilos.gr tip:

Καλέστε αν θέλετε να επισκεφθείτε τη φάρμα / Call to schedule a visit to the farm

Soul kitchen food: To Barriello σας τιμά μαγειρεύοντας με
δημιουργική διάθεση και πάντα από ψυχής. Δεν έχετε παρά
να το διαπιστώσετε!
BEST OF MILOS 2022

Soul kitchen food: Barriello honors you by offering meals in a
creative mood and always from the heart. You just have to find
out for yourself!
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Ice Monkey

Aqua Loca

Αυτό το ολοκαίνουργιο καφέ αντίκρυ στη
θάλασσα, δημιούργημα του γνωστού εστιατόριου Μικρός Απόπλους, σας προσκαλεί
να απολαύσετε ποιοτικές γευστικές προτάσεις όλη τη μέρα. Στις εξαιρετικές ποικιλίες
ροφημάτων πρωτοστατεί ο καφές Arabica
της Mrs Rose. Συνδυάζεται καταπληκτικά
με φρεσκότατα κρουασάν νουτέλας, χειροποίητα σάντουιτς σε κλασσικές γεύσεις ή
τα πιο «προχωρημένα» vegan και vegetarian με ελληνικό χρώμα, και θρεπτικούς
φρεσκοστυμμένους χυμούς τόνωσης και
ευεξίας. Πρωταγωνιστές στα καλοκαιρινά
εδέσματα, τα δεξιοτεχνικά φτιαγμένα ice
rolls όχι μόνο θα σας δροσίσουν αλλά και
θα σας συναρπάσουν.

Μαγικό μέρος... Βοτσαλωτή παραλία,
απέραντο γαλάζιο, κρυστάλλινα νερά!
Πάρτε θέση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες
κάτω απ’ τις ψάθινες ομπρέλες δίπλα στο
κύμα ή στα lounge καθίσματα του υπερυψωμένου καθιστικού. Αφεθείτε στη χαλάρωση της μουσικής. Χαθείτε στο Αιγαίο
που απλώνεται μπροστά σας. Ανάμεσα
σε δροσιστικές βουτιές, θα απολαύσετε
εκλεκτές ποικιλίες εσπρέσο, ανανεωτικά
smoothie και signature κοκτέιλ από τους
βραβευμένους baristas μαζί με λαχταριστές σαλάτες και σνακς. Κι όταν πλησιάζει
το ηλιοβασίλεμα, η πλάση ξεχειλίζει με
χρώματα. Δε θα θέλετε να φύγετε…
A magical place... A pebble beach, the
endless blue, crystal clear waters! Kick
back on a comfortable sun lounger under
the wicker umbrellas by the sea, or opt for
a lounge chair on the elevated sitting area.
Surrender to the music. Lose yourself
in the Aegean stretching out before you.
Have a break from swimming to enjoy
exquisite varieties of espresso, refreshing
smoothies and signature cocktails from
the award-winning baristas, alongside
delicious salads and snacks. And as the
sunset approaches, the sky explodes with
colors. You won’t want to leave…

This brand-new café facing the sea, created by the well-known Mikros Apoplous
restaurant, invites you to enjoy high-quality delicacies throughout the day. The
Arabica coffee by Mrs Rose stands out
among its exceptional variety of beverages.
It goes perfectly with fresh Nutella croissants, handmade sandwiches in classic
flavors, or the more progressive vegan
and vegetarian selections with a Greek
flavor, along with nutritious, freshlysqueezed wellness juices. The expertlymade ice rolls steal the show, and are
guaranteed to both refresh and delight you.
Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας / Adamas
facebook, tripadvisor: ice monkey milos
icemonkeymilos@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23991
Κιν. / Mob.: (+30) 6930 761342

www.mymilos.gr tip:

Λαχταριστά πεντανόστιμα ice rolls και υπέροχη
θέα στη θάλασσα. Τι άλλο μπορεί να θέλει
κανείς; Μα άλλο ένα ρολάκι ακόμα!
Mouth-watering ice rolls and magnificent
sea views. What else could anyone ask for?
Another roll, of course!

www.mymilos.gr tip:
Παλιοχώρι / Paliochori
www.artemismilos.gr
artemismilos@gmail.com
Κιν./ Mob.: (+30) 6934 600445, 6983 187795
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Το φινετσάτο κοκτέιλ Aqua Loca με gin, χυμό
μήλου και δυόσμο σας δροσίζει και ανεβάζει την
καλοκαιρινή διάθεση.
Give a boost to your summer mood with a
refreshing Aqua Loca cocktail, made with gin,
apple juice and mint.
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Καφέ & Ζαχαροπλαστεία / Coffee & Pastry shops

Αγγελική / Aggeliki
Το δροσερό «σπίτι» του παγωτού στον Αδάμαντα.
Κομψός και απέριττος χώρος, απόλυτα ταιριαστός με τη φρεσκάδα και τους χρωματισμούς
των προϊόντων του. Τα τραπεζάκια και οι καναπέδες, απέναντι από τη μαρίνα, είναι το κατάλληλο μέρος για να απολαύσετε εκλεπτυσμένες
γεύσεις ολόφρεσκων χειροποίητων παγωτών,
πεντανόστιμες βάφλες, σπιτικά γλυκύσματα.
Λαχταριστό το μιλφέιγ με τραγανά φύλλα,
κρέμα πατισερί, φρέσκες φράουλες και ζεστή
σοκολάτα γάλακτος. Ακαταμάχητο το φοντί με
σοκολάτα που λιώνει αργά ενώ εσείς βυθίζετε
μπαλίτσες παγωτού, φρέσκα φρούτα και cookies. Επίσης προσφέρονται προσεγμένα πρωινά
continental, καφέδες και ποτά όλες τις ώρες.
A shiny, classy “home of ice cream” decorated
in pastel shades harmoniously matching with
the freshness and the colors of its products.
The yard across the marina with tables and
comfortable couches is the ultimate place
to enjoy refined flavors of fresh homemade
ice cream, delicious waffles and homemade
desserts. The mille-feuille, made with crunchy
pastry dough, fresh strawberries, warm milk
chocolate and custard cream, is purely delectable! The chocolate fondue melts gradually
and is simply irresistible as you dip single
scoops of ice-cream, fresh fruit and cookies
in it. Coffee and drinks are served at all times.
Their Continental breakfast is a good way to
start the day right.
Αδάμας / Adamas
facebook: Aggeliki homemade ice cream & sweets
aggelikigelato@gmail.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23059
Free Wi-Fi hotspot
Κιν./ Mob.: (+30) 6942 475162

www.mymilos.gr tip:

Take a walk with an ice cream cone in your
Βολτάρετε μ’ ένα χωνάκι στο χέρι ή ζητείστε hand or ask for the special wrap to take it
τη συσκευασία για το σπίτι. Θα μάθετε και πώς home. You might find out how to fall in love
ερωτεύεσαι μ’ ένα παγωτό...
with an ice cream.
BEST OF MILOS 2022
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Kαφέ Μικρό / Café Mikro

Άκρη / Akri

Ένα μπαλκόνι με μπάρα, σαν κατάστρωμα
ιπτάμενου πλοίου, ο κόλπος του
Αδάμαντα να απλώνεται κάτωθέ σου
όσο φτάνει το μάτι, στο εσωτερικό
τοίχοι ντυμένοι με ξύλο και παλιά
βινύλια, ψαγμένη μουσική, διαρκώς
ενημερωμένη σε ποτά και μπύρες κάβα
και ένα τηλεσκόπιο για να φέρνεις κοντά
σου το φεγγάρι, το Δία, τον Κρόνο ή τα
αραγμένα καράβια. Το ηλιοβασίλεμα,
απλά, ονειρικό… Ο τέλειος χώρος για να
αργοπιείς τον καφέ, το χυμό ή το ποτό
σου από το απόγευμα και έπειτα.

Στο λόφο του Αδάμαντα, με υπέροχη θέα
στο λιμάνι, ένας στιλάτος χώρος που
συνδυάζει το παραδοσιακό ύφος με τη
μινιμαλιστική αισθητική. Εστιάζοντας
στην ποιότητα, ικανοποιεί όλα τα γούστα:
άνετες βεράντες για να πιείτε ένα
απολαυστικό καφέ, να δοκιμάσετε ένα
διαφορετικό κοκτέιλ ή να αγναντέψετε
τα σκάφη παρέα με ένα ποτό premium.
Aκόμη, στον πρώτο όροφο, ένας
εκθεσιακός χώρος για τους φιλότεχνους
και υπέροχο μπαλκόνι για ρομαντζάδα.
Τις βραδινές ώρες προσθέστε στο mix
της «Άκρης» μουσική από guest DJs
που εγγυώνται πραγματικό ξεφάντωμα!

A balcony with an outdoors bar like
a flying ship’s deck, the bay of Adamas
right in front of you, an interior bar decorated with wood and old vinyl records,
music even for the most demanding, a
constantly updated list of drinks and
beers and a telescope that brings closer
the moon, the planets or the anchored
boats. The sunset simply magical…
The “Small Café Bar” is the best place to
slowly sip your coffee, juice or drink
from early evening onwards.

Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας/ Adamas
(Ακολουθείστε τη σκαλίτσα βορειοδυτικά
του μόλου ακριβώς πάνω από τα ιαματικά
λουτρά / Follow the staircase to the NW of
the main dock right above the bathhouse)

On the hill of Adamas, opposite the main
dock and offering a panorama of the port,
a trendy bar that dynamically combines
the traditional with modern minimalistic
aesthetics. Focusing on quality, AKRI
satisfies even the most demanding visitors. Spacious verandas where you can
take pleasure in a tasty coffee, an imaginative cocktail or even a premium drink
gazing the yachts. A gallery for art lovers
and a beautiful balcony for romanticizing
on the first floor. At night add to AKRI’s
mix the boogie-worthy beats from guest
DJs and you can be sure for a perfect
night out!

www.mymilos.gr tip:

Ρώτα τον Παύλο για ό,τι θέλεις να μάθεις για το
νησί, είναι πάντα έτοιμος να δώσει πληροφορίες
και οδηγίες.
Ask Pavlos anything you want to know about
the island. He is there to give the most reliable
information and perfect directions.

Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας / Adamas
akrimilos@gmail.com
Tηλ. / Τel.: (+30) 22870 22604
Κιν. / Mob.: (+30) 6945 423605
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www.mymilos.gr tip:

Μη φύγετε νωρίς. Το εσωτερικό μπαρ ξεκινάει
με after hour πάρτι.
Don’t leave early; the interior bar will gradually turn to an afterhours party place.

Egoist

Πλώρη / Plori

Αγναντεύοντας τη θάλασσα και τα αραγμένα σκάφη, απολαύσετε το πρωινό
σας, καλοφτιαγμένους καφέδες, φρέσκους χυμούς, εύγεστα γλυκά και παγωτά
ή διαλέξτε κάποιο από τα κρύα πιάτα ή τις σαλάτες. Για τις βραδινές ώρες
προτείνεται μια ποικιλία από κοκτέιλ.

Music-bar στην είσοδο του λιμανιού με τους φανατικούς να λικνίζονται με χορευτικά
χιτάκια αλλά και hip-hop, punk, soul και pop-rock κομμάτια. Πολύ κέφι στο μπαλκόνι
ενώ ο εσωτερικός χώρος γεμίζει συνήθως τις μικρές ώρες. Χορέψτε όλη νύχτα με
φόντο το φωτισμένο λιμάνι.

Watching the sea and the anchored sailing boats you may treat yourself to
tasteful coffees and fresh juices accompanying your breakfast or brunch along
with delicious sweets, ice-creams, appetizing salads and cold snacks. In the
evening look for one of the invigorating, freshly made cocktails.

An all time party music-bar at the entry of the port where the crowd sways to
dance hits, hip-hop, punk, soul and pop-rock. A lot of fun is taking place in the
balcony while the interior bar gets crowded at late hours. Dance the night away
with impressive views of the moonlit marina.

Free Wi-Fi hotspot

www.mymilos.gr tip:

Υποκύψτε στο γευστικό πειρασμό βάφλες με παγωτό.
Αδάμας/ Adamas
Tηλ./ Τel.: (+30) 22870 23151 Say YES to the mouthwatering temptation of a waffle with ice-cream!
BEST OF MILOS 2022

Αδάμας/ Adamas
Kιν./Mob.: (+30) 6946 980198

Cafés - Bars - Clubs

105

Θαλάσσιες Εκδρομές / Boat Tours

106

Ο Γύρος της Μήλου / Around Milos Cruise

Beyond Waves

Ολόκληρη η ακτογραμμή της Μήλου και
επίσκεψη στην Κίμωλο σε μία μέρα!
Σαλπάρετε με το παραδοσιακο καραβόσκαρο
«Καπετάν Γιάγκος» και περιηγηθείτε οικονομικά τις ομορφιές του νησιού. Απόκρημνα βράχια και δυσπρόσιτα σημεία, όπως
η υποβλητική σπηλιά της Συκιάς, το φημισμένο Κλέφτικο, το εξώκοσμο Σαρακήνικο,
τα πολύχρωμα πετρώματα στο Βάνι, σάς
συγκλονίζουν ιδωμένα από απόσταση
αναπνοής. Παραλία; Τσιγκράδο ή Κάλαμος,
Φυροπόταμος ή Πλάτιενα, ο έμπειρος
καπετάν Σταύρος σας οδηγεί σε απάνεμες
ακρογιαλιές για το μπανάκι σας. Επιπλέον
σας προτείνει και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του, με θαλασσινή θέα, στα Πολλώνια.

Πολυτελή φουσκωτά σκάφη σας ταξιδεύουν «πέρα από τα κύματα» σε μια αξέχαστη
εμπειρία οργανωμένη αποκλειστικά για
σας. Οι πολυταξιδεμένοι καπετάνιοι τους
σας εξασφαλίζουν ένα διασκεδαστικό
ταξίδι με άνεση και ασφάλεια. Στην ημερήσια κρουαζιέρα, με 9μετρο φουσκωτό και
skipper, θα μαγευτείτε από τις ομορφιές
της Μήλου και των γύρω νησιών. Αν όμως
προτιμάτε τις μοναχικές περιπλανήσεις,
αξίζει να σαλπάρετε για τις νότιες ακτές με
πλήρωμα την… παρέα σας. Κι όταν έρθει η
ώρα να αφήσετε το νησί μας, απολαύστε
VIP μεταφορές όπου επιθυμείτε. Ό,τι κι αν
επιλέξετε, θα είναι «πέρα» από το
συνηθισμένο!

Take a trip around the coastline of Milos
and visit Kimolos in a single day! Set sail
with “Captain Yangos”, a traditional schooner, and inexpensively tour the island’s
wonders. The steep cliffs and inaccessible locations, such as the impressive
caves of Sykia, the famous Kleftiko, the
otherworldly Sarakiniko and the colorful
rock formations of Vani, will leave you
breathless when seen up close. The experienced Captain Stavros will lead you
to beaches protected from the wind for
refreshing dips along the trip: Tsigrado,
Kalamos, Fyropotamos or Platiena.
For your stay he recommends his own
rooms-to-let at Pollonia which have
beautiful sea views.
www.mymilos.gr tip:
Αδάμας / Adamas
facebook: Captain Yangos
trip advisor: Captain Yiangos Trip
captainyiangos@gmail.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 375799

Luxurious inflatable boats take you on an
unforgettable adventure organized exclusively for you. Their seasoned skippers
guarantee an enjoyable journey in comfort and safety. You will be enchanted by
the beauty of Milos and the nearby islands
on a daily cruise on board a 9-meter RIB
with skipper. If, on the other hand, you
prefer exploring on your own, it is worth
setting sail for the southern coast with
just your friends as crew. And, when the
time comes to leave our island, you may
enjoy VIP transfers. No matter what you
choose, it will be “beyond” the ordinary!

Θαυμάστε από κοντά τις ηφαιστειακές βραχονησίδες
Γλαρονήσια. Αγγίξτε τις πολυγωνικές κολώνες
λάβας και δείτε τα γλαροπούλια να ζευγαρώνουν!
Marvel up close at Glaronisia, the rare volcanic
rocky islets. Touch the polygonal columnar lava
pillars and get to watch the seagulls mate!

Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας / Adamas
www.beyondwaves.gr
info@beyondwaves.gr
Κιν. / Mob.: (+30) 6949 909966

BEST OF MILOS 2022

www.mymilos.gr tip:

Ο καπετάνιος είναι ο φιλόξενος οικοδεσπότης
σας. Θα μοιραστεί μαζί σας Μηλέικες ιστορίες,
θα κάνει το ταξίδι αξέχαστο.
The skipper is your hospitable host. He will
share stories of Milos, he will make sure your
trip is memorable and enjoyable.

Sailing Milos Mathioudakis

Ο καπετάνιος Γιώργος Μαθιουδάκης θέλοντας να μοιραστεί την αγάπη του για τη
Μήλο, ξεκίνησε το 2003 μια οικογενειακή επιχείρηση και άρχισε να δείχνει τους
θησαυρούς του νησιού σε επισκέπτες. Σήμερα, σας προσκαλεί στα τρία ιστιοπλοϊκά
του σκάφη για να γνωρίσετε τη Μήλο με το δικό του μοναδικό τρόπο. Αποπλεύστε με
το Ελένη, το Στάγια ή το Σάντα Μαρία για τον περίπλου της Μήλου, κολυμπήστε στο
φημισμένο Κλέφτικο, την εντυπωσιακή σπηλιά της Συκιάς και επισκεφτείτε τα παραδεισένια γαλάζια νερά της Πολυαίγου. Θα εξερευνήσετε με μάσκες τις σπηλιές και
θα δείτε κρυμμένες παραλίες ενώ μαθαίνετε τα μυστικά του τόπου. Επιστρέφοντας
με πολλές φωτογραφίες κι ένα μεγάλο χαμόγελο θα εύχεστε να μην είχε τελειώσει
αυτό το ταξίδι! Μια άλλη πρόταση είναι οι ιδιωτικές πολυήμερες εκδρομές με
καπετάνιο στα γύρω νησιά ή η επίσκεψη μόνο στο δυτικό κομμάτι του νησιού.

Wanting to share his love for Milos, Captain Giorgos Mathioudakis started a family
business in 2003 and began showing the island’s treasures to visitors. Today, you
can experience Milos in his own unique way, invited aboard his three sailing boats.
Set sail on Eleni, Stagia or Santa Maria for the circumnavigation of Milos, swim in
the famous Kleftiko or the impressive cave of Sykia and visit the crystal-clear blue
waters of Polyaigos. Explore the caves with a snorkel, see hidden beaches and learn
about the secrets of the islands. As you return with a wealth of photos and a large
smile on your face, you’ll wish the trip never ended! Alternatively, you can also
enjoy multi-day excursions with a captain to the surrounding islands, or a same-day
visit to the western part of the island.

Αδάμας / Adamas
Sailing Milos Mathioudakis
www.sailingmilos.com
info@sailingmilos.com

www.mymilos.gr tip:
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22243
Κιν. / Mob.: (+30) 6996 723000

Θέλετε να οργανώσετε τη δική σας θαλασσινή απόδραση
με πλήρη ελευθερία; Κλείστε ένα 5μετρο πολυτελές
σκάφος χωρίς δίπλωμα!
BEST OF MILOS 2022

Do you want to plan your very own sea adventure
with complete freedom? Book a 5m luxury boat with
no license required!
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Drougas Tours
Κατακτήστε τη θαλασσινή μαγεία με τα
καμαρωτά ιστιοπλοϊκά Angela (14,5 μ) και
Galis (15,5 μ). Καταδυθείτε στο πειρατικό
Κλέφτικο και ανακαλύψτε υποβρύχια
μυστικά στις σπηλιές του. Τα δυσπρόσιτα
ακρογιάλια Αγκάθια, Καλογριές και Αμμουδαράκι, όλα μια δροσερή κρυστάλλινη
αγκαλιά. Προτιμάτε τον περίπλου της Μήλου;
Χάρμα οφθαλμών η θέα, και μοναδικές
οι βουτιές στα ξακουστά Γλαρονήσια, στο
Φυρλίγκο, στο Γέρακα. Συναρπαστικές
οι στιγμές που αρμενίζετε με πανιά σαν
πραγματικοί θαλασσοπόροι. Για να χαρείτε
απάτητους όρμους, έξοχη ιδέα η αποκλειστική ναύλωση.
Conquer the magic of the sea with two
dashing sailboats, Angela (14.5m) and Galis
(15.5m). Dive into Kleftiko, the old pirates’
lair, and discover the underwater secrets
of its caves. The inaccessible beaches of
Agkathia, Kalogries and Ammoudaraki are
a cool crystalline embrace for the weary
traveler. Perhaps you prefer the circumnavigation of Milos? Admire stunning views
and experience the magnificence of diving
into the deep blue waters of the famous
Glaronisia, Fyrligko and Gerakas. Feel the
excitement as you sail through the sea like
a true navigator of the ocean. Exclusive
chartering is the best choice if you wish to
enjoy beautiful, pristine coves.
Αδάμας & Πολλωνια / Adamas & Pollonia
www.drougastours.gr, drougastours@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22388
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 653007
GNTO License: 0206E61000201100

www.mymilos.gr tip:

Την ημέρα της πολύγλωσσης ξενάγησης όχι μόνο
γνωρίζετε τις ομορφιές του νησιού αλλά και τον
ιστορικό και γεωλογικό πλούτο του.
Make sure you choose the multilingual tour and
enjoy your journey as you familiarize yourself
with the historical and geological wealth of Milos!
BEST OF MILOS 2022

Polco Sailing Cruises

Ζήστε μια αξέχαστη θαλασσινή εμπειρία ανακαλύπτοντας τη μαγευτική ακτογραμμή
της Μήλου και των κοντινών νησιών. Η ομάδα Polco διοργανώνει δύο διαφορετικές
εκδρομές για ολιγομελή γκρουπ προσφέροντας άνεση και ποιοτικές υπηρεσίες.
Σαλπάρετε για μια ολοήμερη κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό στη Δυτική Μήλο, το μοναδικό
σπήλαιο της Συκιάς και το σαγηνευτικό Κλέφτικο ή κάντε το γύρο της Μήλου και
κολυμπήστε στα εξωτικά νερά της Πολυαίγου με ένα πολυτελές καταμαράν.
Αν αποζητάτε πιο ιδιωτικές στιγμές με τους αγαπημένους σας, μπορείτε να ναυλώσετε
αποκλειστικά ένα από τα σκάφη τους επιλέγοντας τη δική σας ρότα σε ονειρικούς
τόπους της Μήλου ή της Πολυαίγου. Ακόμη κι εσείς, οι λάτρεις της ταχύτητας, θα
βρείτε την κρουαζιέρα σας: κλείστε το ταχύπλοο μόνο για εσάς και εξασφαλίστε
περισσότερο χρόνο για κολύμπι στους αγαπημένους σας προορισμούς.

Live an unforgettable experience at sea, exploring the amazing Milos coastline
and nearby islands. Polco Sailing offers two different excursions for small groups,
providing comfort and high-quality services. Join them for a full-day sailing cruise
to discover the inaccessible west Milos beaches, the magnificent cave of Sykia
and the enchanting Kleftiko or for a luxurious catamaran cruise circumnavigating
Milos with stops for swimming and snorkeling at the island’s top destinations, as
well as a visit to Galazia Nera, the most exotic shore of Polyaigos. If you wish to
enjoy private moments with your loved ones, then charter an exclusive vessel and
set your own course through the dreamy landscapes of Milos and Polyaigos. As for
thrill seekers, you may book a private speedboat cruise and have more swimming
time at your favorite spots. Sailing with Polco is fun!

Αδάμας & Παλιοχώρι / Adamas & Paliochori
www.polco-sailing.com
polco.sailingcruise@gmail.com
facebook: Polco Sailing Cruises in Milos
Κιν. / Mob.: (+30) 6978 248217

www.mymilos.gr tip:
Free Wi-Fi hotspot

Γνωρίστε ακόμα καλύτερα τα νησιά μας διοργανώνοντας μια
ιδιωτική διήμερη περιπέτεια στη Μήλο και την Πολύαιγο με
διανυκτέρευση σε μια ονειρική απομονωμένη αμμουδιά.
BEST OF MILOS 2022

Get to know our islands even better by organizing
a private two-day sailing adventure in Milos and
Polyaigos with an overnight stay at a secluded bay.
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Κίρκη / Kirki * MILOS YACHTING

Thalassitra Boat Tours

Η «Κίρκη» είναι για λίγους… Για σας και
τους αγαπημένους σας. Με αποκλειστική
ναύλωση, χωρίς πολυκοσμία, εξερευνήστε
τους μαγικούς προορισμούς της Μήλου
και των γύρω νησιών. Επισκεφθείτε
το Κλέφτικο, τη γραφική Κίμωλο με τις
κατάλευκες παραλίες, κολυμπήστε στα
τυρκουάζ νερά της Πολυαίγου, ή ακόμη,
αποδράστε σε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα
στις γειτονικές Κυκλάδες. Μοναδική
και αξέχαστη εμπειρία. Θα δείτε τους
απίστευτους σχηματισμούς των βράχων,
θ’ αράξετε σ’ απόκρυφα ακρογιάλια, θα
βουτήξετε στο απόλυτο μπλε. Θα ζήσετε
το καλοκαίρι…

Ένα παραδοσιακό τρεχαντήρι, η Θαλασσίτρα,
και μια πειρατική σκούνα, η Λελούδω,
σαλπάρουν ξεδιπλώνοντας στον άνεμο τα
τραπεζοειδή πανιά τους. Επιβιβαστείτε κι
αρμενίστε γύρω από τη Μήλο, επισκεφθείτε
το ξακουστό Κλέφτικο, την παραδεισένια
Πολύαιγο με τα καταγάλανα νερά, ή ναυλώστε τα και τριγυρίστε στις Κυκλάδες.
Νοιώστε την απόλυτη ελευθερία της
θάλασσας. Ρίξτε άγκυρα σε απάνεμους
κολπίσκους. Ταξιδέψτε και στον κόσμο
των γεύσεων! Ο καπετάνιος σάς ετοιμάζει
εν πλω, δέκα αυθεντικά, νησιώτικα
εδέσματα μέσα σε σιφνέικα πήλινα.
Thalassitra, a traditional “trehantiri”
wooden boat, and Leloudo, a pirate
schooner, catch the wind and head off
as they unfold their trapezoidal sails.
Go aboard and sail around Milos, visit
the famous Kleftiko and the heavenly
Polyaigos with its crystal clear waters,
or charter them and tour the Cyclades to
your heart’s desire. Feel the true freedom of the sea and drop anchor within
sheltered, untouched bays. You will
also enjoy a journey through a world of
flavors! The Captain prepares on board
ten authentic island dishes cooked inside
traditional clay pots from Sifnos.

“Kirki” is for the few… Just you and your
close friends. In an exclusive charter
onboard this sailboat, far from the crowd
and noise, you may pick the most magical
destinations on the coast of Milos and the
surrounding islands.Visit Kleftiko, the
charming island of Kimolos with its allwhite beaches, swim in the turquoise
waters of Polyaigos, or escape on a dreamy
cruise to the neighboring Cyclades.
A unique and unforgettable experience.
You will admire incredible rock formations,
anchor in picturesque coves, swim in
secluded coasts; you will dive into the
ultimate blue. Live your summer...
Αποκλειστική Ναύλωση / Private Charter www.mymilos.gr tip:

Αδάμας/ Adamas
www.milos-yachting.gr
milosyachting@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22812
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 659914,
6942 426254

Αγαπάτε τις θαλασσινές δραστηριότητες; Ο καπετάνιος οργανώνει για σας μαθήματα ιστιοπλοΐας,
καταδύσεις, εξερεύνηση σε θαλασσοσπηλιές....
Do you love water activities? The captain is always on hand to arrange sailing lessons, diving
excursions, sea cave explorations and more...

Αδάμας, Παλιοχώρι, Πολλώνια
Adamas, Paliochori, Pollonia
www.thalassitra.gr, www.thalassitra-sailing.com
Online Booking: www.milostrips.com
thalassitra@yahoo.gr | happiness@milostrips.com
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 23570-1 / 23392 / 23422
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 636264
Κιν. / Mob.: (+30) 6999 636264
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www.mymilos.gr tip:

Θα ζήσετε την εμπειρία του «παλιού» ταξιδιού
την ώρα που τα περήφανα σκαριά ανοίγουν
πλήρη ιστιοφορία.
Experience the travel of bygone ages as the
proud vessels make way in full sail.

Volcano Boat

Θέλετε να ζήσετε μια αξέχαστη θαλασσινή εμπειρία γεμάτη υποβρύχιες εξερευνήσεις
και snorkeling χωρίς να αφιερώσετε όλη τη μέρα σας στο ταξίδι; Το Volcano, ένα
καλοτάξιδο ταχύπλοο φουσκωτό 15 μέτρων, σας ταξιδεύει άνετα και γρήγορα σε
ονειρικές παραλίες, στους μαγευτικούς σχηματισμούς της Συκιάς και του Κλέφτικου
ή γύρω από τη Μήλο, την Κίμωλο και την Πολύαιγο. Θα θαυμάσετε την παρθένα
επιβλητική ακτογραμμή και θα γεμίσετε εντυπωσιακές εικόνες. Θα χορτάσετε
περιπέτειες σε πολύχρωμες σπηλιές, βουτιές και μηλέικες ιστορίες, ενώ συγχρόνως
θα έχετε άπλετο χρόνο για να κολυμπήσετε και να διασκεδάσετε.
Επιβιβαστείτε λοιπόν, και ζήστε μαζί με τους συνταξιδιώτες σας την εκπληκτική
εμπειρία μιας κρουαζιέρας ανακάλυψης ή ναυλώστε το σκάφος και νιώστε τη μαγεία
μιας ιδιωτικής περιήγησης.

Do you want to enjoy a memorable sea experience with underwater exploration and
snorkeling, without having to spend all day travelling? The Volcano, a 15-meter
mega rib speedboat, will cruise you quickly and comfortably to dreamlike beaches,
in the magical formations of Sykia and Kleftiko or around Milos, Kimolos and
Polyaigos. You will be able to admire the imposing pristine coastline and
appreciate breathtaking vistas. Live your adventure amid colorful caves, diving
and Melian stories, with ample time to swim and enjoy yourselves.

Αδάμας / Adamas
www.volcanoboat.eu
volcanoboat@gmail.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6949 244200

So, embark on an amazing cruise with your fellow travelers or charter the boat
and indulge in the magic of a private tour.

www.mymilos.gr tip:

Το πλήρωμα, παθιασμένοι δύτες και πολύ καλοί γνώστες της Μήλου,
σας αποκαλύπτει τα υποβρύχια μυστικά του νησιού. Εμπιστευτείτε
τους για συναρπαστικές εξερευνήσεις.
BEST OF MILOS 2022

The crew, passionate divers who are well-acquainted with Milos, will
reveal the island’s underwater secrets to you. Place your trust on
them for fascinating explorations.
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Περσέας / Perseas

Salty Rides

Το ξύλινο καλοτάξιδο καΐκι κι ο καπετάν
Αντρέας, ένας Μηλιός που έχει «φάει
τη θάλασσα με το κουτάλι» θα σας
ταξιδέψουν στα τυρκουάζ μαγευτικά νερά
της Πολυαίγου. Το ταξίδι απολαυστικά
αργό, σύρριζα στα απόκρημνα βράχια
και τις θαλασσοσπηλιές. Όλος ο χρόνος
δικός σας για να θαυμάσετε την ομορφιά
ενός τοπίου που κόβει την ανάσα. Μέρος
της θαλασσινής περιπέτειας οι βουτιές
από το σκάφος και το κολύμπι σε σπηλιές
και αμμώδεις παραλίες. Αξέχαστη
εμπειρία το μπάρμπεκιου με τον τρόπο
των ψαράδων πλάι στη θάλασσα και
μεθυστικό το μηλέικο κρασί.

Η πολυτέλεια και η άνεση συναντιούνται
σ’ ένα στόλο από ολοκαίνουργια
ταχύπλοα σκάφη υψηλών επιδόσεων
για να σας προσφέρουν ένα μαγευτικό
ταξίδι όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί.
Οι Μηλιοί καπετάνιοι σας ξεναγούν στα
μέρη που αγαπούν και γνωρίζουν από
μικροί και εμπλουτίζουν τη χαρά του
ταξιδιού με υποβρύχιες εξερευνήσεις,
καταδυτικά scooter, οινογευσία και
άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες,
θέλοντας πάνω απ’ όλα να ικανοποιήσουν
κάθε σας επιθυμία. Το πάθος τους για τη
θάλασσα και η προσοχή στη λεπτομέρεια
απογειώνουν την εμπειρία - μια εμπειρία
απόλυτης ιδιωτικότητας και ελευθερίας.

This wooden boat along with Captain
Andreas, a native Melian who knows
the sea inside out, will take you on an
unforgettable journey to the magical
turquoise waters of Polyegos. The trip
goes at an enjoyable leisurely pace,
almost touching steep rocks and sea
caves. You have plenty of time to admire
the beauty of a breathtaking landscape.
Part of the sea adventure is diving from
the boat and swimming towards coves
and sandy beaches. Lunch is by itself a
unique experience: barbeque by the sea
the traditional fishermen’ way.

Luxury meets comfort on a fleet of highperformance speedboats, which will offer
you the magical journey you dreamed
for your honeymoon; or simply your best
vacation ever, and in total privacy! Their
passion for the sea and attention to detail
allow the Melian captains to make this the
experience of a lifetime. Appealing to your
inner child, they will show you the places
they have loved since childhood and the
best snorkeling spots, enriching the joy
of the trip with sea scooters, wine tasting
and other fun activities, passionate to
satisfy your every desire.

www.mymilos.gr tip:
Πολλώνια / Pollonia
www.andreas-rooms.gr
post@andreas-rooms.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 41262
Κιν./ Mob.: (+30) 6972 535958, 6949 415198

Θα είστε το πολύ 11 επιβάτες. Γίνετε μια παρέα,
συμφωνήστε και προτείνετε ένα πρόγραμμα,
όπως σας ταιριάζει!
You’ll be no more than 11 passengers on board.
Take this opportunity to customize your own
trip as a group.

Use the code: BEST to win 5% discount!
Pollonia marina
www.saltyrides.gr, info@saltyrides.gr
instagram: @salty.rides
Τηλ./ Tel.: (+30) 2112 345770
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www.mymilos.gr tip:

Αναμνηστικές φωτογραφίες από drone ή
υποβρύχια κάμερα, ακόμη και επιβίβαση από την
παραλία του ξενοδοχείου σας!
The crew shoots your trip by drone & action
camera. And, if your hotel is by the sea, they
pick you up with the boat!

Pits Watersports

Γίνετε εσείς ο καπετάνιος της καλύτερης
μέρας των διακοπών σας! Εξερευνήστε με
τους δικούς σας ρυθμούς τις ομορφιές της
μηλέικης ακτογραμμής είτε ναυλώνοντας,
ακόμη κι αν δεν έχετε άδεια ταχύπλοου, ένα
μικρό πανεύκολο στην πλοήγηση σκάφος ή
αν είστε «διπλωματούχος», ένα ταχύπλοο
φουσκωτό. Εγγύηση για ένα απολαυστικό
και ασφαλές ταξίδι η προκαταρκτική εκπαίδευση και οι οδηγίες τους. Αν πάλι προτιμάτε την ξεγνοιασιά του απλού επιβάτη,
έμπειροι καπετάνιοι θα σας ξεναγήσουν
σε θαλασσινούς θησαυρούς. Εναλλακτικά,
ενοικιάστε sup, ποδήλατο ή καγιάκ και
εξερευνήστε μόνοι σας τις σπηλιές.

Ζήστε την περιπέτεια, διασκεδάστε, νιώστε
την αδρεναλίνη! Ανακαλύψτε τις εντυπωσιακές σπηλιές του Κλέφτικου ή τις μαγευτικές ακτές της Πολυαίγου μ’ ένα ταχύπλοο
σκάφος και τους έμπειρους οδηγούς του
PITS ή απολαμβάνοντας την ανεξαρτησία
σας με το jet ski ή τη βάρκα που θα σας
ενοικιάσουν. Εσείς πάλι, οι γνώστες του
θαλάσσιου σκι, wakeboard ή wakesurf,
θα βρείτε τις τέλειες συνθήκες για να
χαρείτε το αγαπημένο σας άθλημα. Αν
όμως λαχταράτε να δοκιμάσετε για πρώτη
φορά, οι πεπειραμένοι εκπαιδευτές του
θα χαρούν να σας μυήσουν. Ακόμη, τα θαλάσσια φουσκωτά παιχνίδια θα σκορπίσουν
το γέλιο σε μικρούς και μεγάλους.

Become your own captain for the best
day of your vacation! Explore the beauties
of the Melian coastline at your own pace,
either chartering -even if you don’t have
a power boat permit- a small and easy to
navigate vessel, or, if you have a permit,
an inflatable speed boat. The preliminary
training and travel advice offered by the
crew will guarantee an enjoyable and safe
voyage. If, again, you prefer kicking back
as a carefree passenger, experienced
skippers will take you on a journey in
search of hidden sea treasures. Alternatively, you can rent a sup, kayak or waterbike to explore the beautiful caves.

www.mymilos.gr tip:

Προβατάς / Provatas (Rent a boat)
Αγ. Σώστης / Agios Sostis (Water sports)
www.rentboatmilos.com
info@rentboatmilos.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6948 106520, 6942 902968

Live the adventure, have fun, feel the
adrenaline! Discover the impressive
caves of Kleftiko or the charming beaches
of Polyaigos guided by the PITS’ experienced skippers on a speedboat or with
the freedom a jet ski or a bareboat charter
can give you. Those of you well-seasoned
in water skiing, wakeboarding or wakesurfing will find the ideal conditions to
enjoy your favorite sport. If on the other
hand, you’re eager to try out for the first
time, then qualified instructors will be
happy to teach you. Moreover, the inflatable tubes will put a smile on both young
and old.

Ναυλώστε ένα θαλάσσιο ταξί και τέλος η ανησυχία
για τα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων.
Ταξιδέψτε όποτε θέλετε, για όπου θέλετε!
Charter a water taxi and forget about worrying
over ship and flight itineraries. Travel whenever
you desire, to any destination you desire!

Παλιοχώρι / Paliochori
facebook: Pits Watersports
www.pitswatersports.com
info@pitswatersports.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 982082, 6945 047286
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www.mymilos.gr tip:

Νοικιάστε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, ένα κανό ή ένα
SUP και ανακαλύψτε τις θερμές πηγές μες στις
μικρές σπηλιές του ατμοσφαιρικού κόλπου.
Rent a paddle boat, a canoe, or a SUP & discover
the hot springs hidden within the small caves of
the captivating bay.

Θαλάσσιες Εκδρομές & Δραστηριότητες / Boat Tours & Activities
Ενοικιάσεις σκαφών / Rent a boat

Skipper Rent Boat Milos
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Salon de Beauté

Milos Massage

Ένα νέο κέντρο χαλάρωσης και ευεξίας
που αξίζει να επισκεφθείτε. Το έμπειρο
προσωπικό του θα σας βοηθήσει να ξεκουραστείτε και να μειώσετε το καθημερινό
άγχος προσφέροντας εξειδικευμένες
υπηρεσίες όπως: θεραπείες προσώπου
και σώματος βασισμένες σε ειδική
διάγνωση δέρματος, ανδρική περιποίηση,
μόνιμο μακιγιάζ φρυδιών, extension και
lifting βλεφαρίδων, διάφορα είδη μασάζ,
αποτρίχωση προσώπου και σώματος,
μακιγιάζ αλλά και νυφικά πακέτα.
Ο τέλειος χώρος για να ανανεωθείτε και
ανακαλύψτε τον πιο όμορφο εαυτό σας!
Προσφέρονται επίσης συνεδρίες μασάζ
σε επιλεγμένους χώρους διαμονής.

Οι ηλιόλουστες ημέρες των διακοπών
σάς βοηθούν να ξεφύγετε από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Γιατί να μη
συμπληρώσετε την καλοκαιρινή απόλαυση
προσφέροντας στον εαυτό σας ή στο
αγαπημένο σας πρόσωπο ένα μασάζ
χαλάρωσης και ηρεμίας; Οι δεξιοτεχνικές
χαλαρωτικές μαλάξεις από τα γαλήνια
χέρια ενός έμπειρου μασέρ θα σας
βοηθήσουν να αποφορτίσετε σώμα και
πνεύμα από την ένταση και το στρες,
θα σας αναζωογονήσουν και θα σας
χαρίσουν ενέργεια, ευεξία και δύναμη.
Your carefree, sunshine-filled holidays
greatly help with the escape from the
problems of everyday life. Why not
complete your summer enjoyment by
offering yourself or your loved one a
relaxing massage? The serene hands of
an experienced masseur will help you
cleanse your body and mind from all
unwanted tension and stress, rejuvenating
you and providing the energy, wellness
and strength that you desire.

A new relaxation and rejuvenation center
that is definitely worth a visit. Its experienced staff will help you rest and reduce
your everyday stress levels, offering
specialized services, such as: face and
body treatments based on an individual
skin diagnosis, men’s treatments,
permanent eyebrow makeup, eyelash
extensions and lifts, various massage
types, facial and body waxing, makeup,
as well as bridal packages. This is the
perfect place to revitalize yourself and
discover your true beauty! You may also
enjoy their external massage services at
select accommodations.
Free Wi-Fi hotspot
Αδάμας / Adamas
facebook: Salon-De-Beaute-in-Milos
georgiaggr@yahoo.gr
Τηλ./ Tel.: (+30) 22870 22760
Κιν./ Mob.: (+30) 6944 945207

www.mymilos.gr tip:

Επώνυμα ποιοτικά καλλυντικά και επαγγελματικά
προϊόντα περιποίησης. Απολαύστε τα στο
φιλόξενο σαλόνι ομορφιάς ή στο χώρο σας!
Experience the beneficial properties of high
quality cosmetics and professional products
at the salon or take them home!

www.mymilos.gr tip:
Παλιοχώρι / Paliochori
www.milosmassage.gr
info@milosmassage.gr
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Απολαύστε το μοναδικό δώρο της χαλάρωσης
στο σπίτι, στο ξενοδοχείο σας ή ακόμα και στην
ύπαιθρο.
Enjoy the unique gift of relaxation at home, at
your hotel or even in the countryside.

Τουριστικές Πληροφορίες Μήλου, Αδάμας (ανοιχτά: 1 Ιουνίου ως 30 Σεπτεμβρίου)
Tourist Information center, Adamas (open: June 1 to September 30), tel. (+30) 22870 22445
Δημαρχείο Μήλου, Πλάκα / Town Hall, Plaka, tel. (+30) 22873 60100
Πτήσεις / Flights: Olympic Air www.olympicair.com tel. 801 8010101 (local calls),
(+30) 210 3550500 (international) | Sky Express www.skyexpress.gr tel. (+30) 2551 089300
Αεροδρόμιο Μήλου / Milos Airport, tel. (+30) 22870 22381
Λιμεναρχείο Μήλου / Milos Port Authority, Adamas, tel. (+30) 22870 23360
Τουριστική Αστυνομία, Πλάκα / Tourist Police, Plaka tel. (+30) 22870 21378
Ταχυδρομείο, Τριοβάλος / Post Office, Triovasalos tel. (+30) 22870 21214
Κέντρο Υγείας , Πλάκα / Hospital & Health Center, Plaka tel. (+30) 22873 60001, 60030
Φαρμακεία (Αδάμας, Πλάκα, Τριοβάσαλος, Πολλώνια)
Drugstores (Adamas, Plaka, Triovasalos, Pollonia)
tel. (+30) 22870 22178, 21405, 21045, 21240

Καρνάγιο Αδάμαντα

Ρυμούλκηση, Διάσωση & Ανέλκυση Σκαφών

Adamas Boatyard

Boat Rescue, Towage & Salvage
Επικοινωνία / Contact:
(+30) 22870 22122, 6944 555592, 6977 506396, vichos_tugs@yahoo.com

Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου
Volunteer Rescuers of Milos
Η ομάδα προσφέρει άμεση βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ατυχήματα,
έρευνες αγνοουμένων, πυρκαγιές, αποκλεισμούς ή σεισμούς
The team delivers rapid, lifesaving aid in emergency situations, such as accidents,
search and rescue, fires, natural disasters
Chalakas

Επικοινωνία / Contact: (+30) 6940 538000 (24/7), oedimilou@gmail.com
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Χρήσιμες Πληροφορίες
Πώς να έρθετε ή να.. φύγετε
Με πλοίο
Συμβατικό: Από τον Πειραιά 5 ως 7,5 ώρες ανάλογα με το
πλοίο.
Ταχύπλοο: Από τον Πειραιά 2,5 ως 4,5 ώρες ανάλογα με το
δρομολόγιο.
Συνδέσεις: Τα περισσότερα δρομολόγια συνδέουν τη Μήλο
με τα κοντινά νησιά των Κυκλάδων (Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο).
Λιγότερες συνδέσεις προς τα άλλα νησιά (Κίμωλο, Κρήτη,
Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο, Τήνο,
Άνδρο, Ρόδο…)
Με αεροπλάνο
Από το Ελ. Βενιζέλος 2-3 πτήσεις καθημερινά. Διάρκεια
πτήσης 25’.
Με δικό σας σκάφος
Θα δέσετε στην μαρίνα του Αδάμαντα ή στα Πολλώνια.
Μπορείτε να ανεφοδιαστείτε & να έχετε βασικές παροχές
από τα Τουριστικά γραφεία του Αδάμαντα.
Πολλοί άλλοι κολπίσκοι, προφυλαγμένοι ανάλογα με τον
καιρό, προσφέρονται για να δέσετε αρόδο (πχ. Κλέφτικο,
Παλιοχώρι, Προβατάς).

Πώς να κυκλοφορήσετε στη Μήλο
Με λεωφορείο - http://milosbuses.com
Γραμμές:
Αδάμας-Τριοβάσαλος-Πλάκα-Κατακόμβες-Τρυπητή
Αδάμας-Μύτακας-Πάχαινα-Παπάφραγκας-Φυλακωπή-Πολλώνια
Αδάμας-Ζεφυρία-Παλιοχώρι
Αδάμας-Αεροδρόμιο-Αχιβαδόλιμνη-Προβατάς
Αδάμας-Camping «Αχιβαδόλιμνη»
Αδάμας-Σαρακήνικο
Αδάμας-Τσιγκράδο-Φυριπλάκα
Δρομολόγια: Συχνά το καλοκαίρι, σπανιότερα τις άλλες
εποχές του χρόνου. Θα βρείτε το πρόγραμμα στον κεντρικό
σταθμό του Αδάμαντα. Εισιτήρια μέσα στο λεωφορείο.
Με ταξί
Σταθμοί: Αδάμας (τηλ. 22870 22219)			
Τριοβάσαλος (τηλ. 22870 21306)
Κόστος: Με ταξίμετρο. Εκτός Αδάμαντα ισχύει διπλή ταρίφα.

Με αυτοκίνητο, μηχανάκι ή ποδήλατο
Οδικό δίκτυο: Άσφαλτος δρόμος προς όλους τους
βασικούς προορισμούς. Ευρύτατο χωμάτινο δίκτυο σε καλή
κατάσταση καλύπτει όλη τη Μήλο. Στους χωμάτινους
δρόμους της δυτικής Μήλου (Χάλακας) δεν παρέχεται
service από τα γραφεία ενοικιάσεων.
Ενοικιάσεις: Μπορείτε να ενοικιάσετε αυτοκίνητο, Jeep,
scooter, γουρούνες, συμβατικά & ορειβατικά ποδήλατα στα
Τουριστικά γραφεία & στα γραφεία Εν. Αυτοκινήτων.
Που θα τα βρείτε:
Αδάμας, Τριοβάσαλος, Πολλώνια
Βενζινάδικα:
Αδάμας, Κατήφορα, Τριοβάσαλος, Παρασπόρος, Μύτακας
Στον Αδάμαντα & στον Τριοβάσαλο θα βρείτε & αυτόματους
πωλητές βενζίνης που σας εξυπηρετούν όλο το 24ωρο.
Στάθμευση:
Θα βρείτε δωρεάν δημοτικούς χώρους στάθμευσης σε όλα
τα χωριά. H στάθμευση είναι παντού δωρεάν!
		
Θαλασσινές Διαδρομές
Προορισμοί:			
Μπορείτε να κάνετε το γύρο του νησιού, να επισκεφτείτε
κάθε σημείο των ακτών της Μήλου ή τα κοντινά νησιά
Κίμωλος & Πολύαιγος.
Με τι σκάφος:
Θα βρείτε κάθε λογής σκάφος για τις περιηγήσεις σας
(καΐκια, ιστιοπλοϊκά, καταμαράν). Ορισμένα προσφέρονται
για μαζική μεταφορά & άλλα για αποκλειστικές κρατήσεις.
Από σας εξαρτάται ποιο θα προτιμήσετε.
Κρατήσεις:
Έξω από το σκάφος για τα σκάφη μαζικής μεταφοράς, στα
Τουριστικά γραφεία για όλα τα υπόλοιπα.
Που θα τα βρείτε:
Αδάμας, Πολλώνια, Αγ. Κυριακή, Κήπος, Παλιοχώρι,
Προβατάς, Φυριπλάκα
Κίμωλος:
Την Κίμωλο μπορείτε να επισκεφθείτε & με μικρό ferryboat που εκτελεί τακτικά δρομολόγια από το λιμάνι των
Πολλωνίων. Διάρκεια ταξιδιού: 30’. Εισιτήρια στο πλοίο.
Πληροφορίες στα Τουριστικά γραφεία. ή τηλ. 6948308758,
www.kimolos-link.gr
Αν έχετε αυτοκίνητο πηγαίνετε νωρίς. Μερικές φορές
υπάρχει μεγάλη ουρά & μπορεί να μείνετε έξω.

Μέρη που αξίζει να επισκεφτείτε,
Εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε!
Μουσεία * (βλ. σελ. 22-23 & 56)
Αρχαιολογικό Μουσείο, Πλάκα
Τηλ.: (+30) 22870 28026
Ανοιχτά: καθημερινά εκτός Τρίτης
Είσοδος: 3€ (Μειωμένο 2€, φοιτητές
EE & παιδιά 1-19 ελεύθερη)
Εκκλησιαστικό Μουσείο στην
Εκκλ. της Αγ. Τριάδας Αδάμας.
Τηλ.: (+30) 22870 23956
Κιν.: (+30) 6909 196571
Ανοιχτά:13/4-31/10,
9:15-13:15 (εκτός Κυρ.)
Είσοδος ελεύθερη
Ναυτικό Μουσείο, Αδάμας
Κιν.: (+30) 6974 881393
Καλέστε για πληροφορίες
Μουσείο Άμμου, Πλάκα
Κιν.: (+30) 6938 266860
Ανοιχτά: 1/7-30/9, 10:00-15:00
& 19:00-24:00 (καθημερινά)
Είσοδος ελεύθερη (βλ. σ. 56)

Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο
Πλάκα
Τηλ.: (+30) 22870 21292,
Ανοιχτά:11:00-13:30
& 18:30-22:00 (εκτός Τρίτης)
Είσοδος : 4€ (65+ & φοιτητές 2€,
παιδιά 1-6 ελεύθερη)
Μεταλλευτικό Μουσείο, Αδάμας
www.milosminingmuseum.com
Τηλ.: (+30) 22870 22481
Ανοιχτά: Ιουν & Σεπ, 10:00-14:00
& 18:00-21:00 (Δε-Κυρ)
1/7-31/8, 10:00-14:00
& 18:00-22:00 (Δε-Κυρ)
Οκτ, 10:00-14:00 (Τρ-Κυρ)
1/11-31/3, κλειστά
1/4-31/5, 10:00-14:00 (Δε-Κυρ)
Είσοδος : 5€ (μειωμένο 3€,
παιδιά<6 δωρεάν)
Πολεμικό Μουσείο, Πλάκα - Φλάρης
Καλέστε για πληροφορίες
Τηλ.: (+30) 22870 21218
Κιν.: (+30) 6944 445558

Αρχαιολογικοί Χώροι *
Αρχαία Πόλη Φυλακωπής
Φυλακωπή
Τηλ.: (+30) 22870 41290, 28026
Είσοδος: 3€ (μειωμένο 2€)
Κατακόμβες, Τρυπητή
Τηλ. : (+30) 22870 21625
Ανοιχτά: 8:30-18:00 εκτός Τρίτης
Είσοδος: 4€ (μειωμένο 2€)

Αρχαία Πόλη Κλήματος
Τρυπητή
Τηλ.: (+30) 22870 28026
Ανοιχτά: μέχρι τη δύση του ηλίου
Είσοδος ελεύθερη

* Τα θερινά ωράρια είναι πιθανόν να παραταθούν.
Καλέστε για επιβεβαίωση ή ραντεβού.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Καλλιτεχνικά δρώμενα
Ιούλιο - Αύγουστο στην γκαλερί του μπαρ ΑΚΡΗ, Αδάμας (σ. 104)
Πολιτιστικό Φεστιβάλ Μήλου
Μουσική, Θέατρο, Παραστάσεις | Βλ. επίσης σελ. 42 - 43
Τηλ.: (+30) 22873 60100 (Δημαρχείο Μήλου)
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Useful Information
How to get there & away
Βy Boat

Conventional: From Piraeus port, 5 to 7.5 hours depending on the boat.
High-speed: From Piraeus port, 2.5 to 4.5 hours depending on the boat.
Connections: Most routes connect Milos with the nearby islands
(Kithnos, Serifos, Siphnos).
Fewer connections to other islands (Kimolos, Crete, Syros, Paros,
Naxos, Santorini, Folegandros, Sikinos, Ios, Tinos, Andros, Rhodes…)

Βy Plane

From El. Venizelos (Athens port) 2-3 daily flights. Duration: 25’.

By your own Boat

The marinas in Adamas & Pollonia offer basic service & refueling.
Inquire at the travel agencies in Adamas.
Many other bays around the island, for all kind of weather conditions, to
drop anchor off-shore (ie. Kleftiko, Paliochori, Provatas)

How to get around
By Bus - http://milosbuses.com

Bus Routes:
Adamas-Triovasalos-Plaka-Catacombs-Trypiti
Adamas-Mytakas-Pahena-Papafragas-Phylakopi-Pollonia
Adamas-Zefyria-Paliochori
Adamas-Airport-Achivadolimni-Provatas
Adamas- Camping “Achivadolimni”
Adamas-Sarakininko
Adamas-Tsigrado-Fyriplaka
Timetable: Buses run frequently in the summer. Services cut back
at low seasons. Updated schedules are posted at the central station
in Adamas. Buy your tickets on the bus.

Sea Trips

Destinations:			
Boats will take you around the island, to any place on the coastline
or even to the nearby islands of Kimolos & Polyegos.
What boat to choose?
All sorts of boats (traditional, sailing, catamaran) are available for
public or private hire. It’s up to you to decide.Ticket Reservations:
Public boat tickets are sold outside the boats. All other boat trips
should be booked with a travel agent.
Where to find them: Adamas, Pollonia, Agia Kyriaki, Kipos,
Paliochori, Provatas, Fyriplaka

The island of Kimolos: You can travel to Kimolos by a small

ferry-boat that runs frequently from the port of Pollonia. The trip
takes 30 mins. Buy tickets on the boat. For information inquire at
travel agencies or call (+30) 6948308758, www.kimolos-link.gr
If you wish to take your car with you be there early. Long queues
form in high season. 		

Places worth seeing, Experiences
worth living!
Museums * (see p. 22-23 & 56)
Archaeological Museum. Plaka
Tel: (+30) 22870 28026
Open: daily except Tuesday
Admission: 3€ (discounted 2€,
EE students & 1-19 free)
Ecclesiastical Museum
at the Church of the Holy Trinity
(Agia Triada), Adamas
Tel: (+30) 22870 23956
Mob.: (+30) 6909 196571
Open: 13/4-31/10, 9:15-13:15,
(except Sun.)
Free Admission

By Taxi Stations: Adamas [tel. (+30) 22870 22219],
Triovasalos [tel. (+30) 22870 21306]
Fares: With taxi meter. Double fare is in effect beyond Adamas.

Naval Museum, Adamas
Mob: (+30) 6974 881393
Please call for info

By car, motorbike or bicycle

Sand Museum, Plaka
Open: 1/7-30/9, 10:00-15:00
& 19:00-24:00 (daily)
Free Admission (see p. 56)

Road Network: Asphalt roads extend to most frequented destinations. A wide unsurfaced road network in fairly good condition
will take you almost everywhere! The routes on western Milos
(Chalakas) are a “No service” area for rented vehicles.
Rentals: You can rent cars, Jeeps, scooters, quads, bikes & mountain bikes at most travel and rental agencies.
Where to find them: Adamas, Triovasalos, Pollonia
Gas Stations: Adamas, Katifora, Triovasalos, Parasporos, Mytakas.
Self-service gas pumps run 24/7 at the stations in Adamas and
Triovasalos.
Parking: You will find free municipal parking lots in all villages.
Parking is free of charge everywhere!

Folk & History Museum, Plaka
Tel: (+30) 22870 21292
Open: 11:00-13:30
& 18:30-22:00 (except Tue.)
Admission: 4€ (seniors
& students 2€,
youngsters 1-6 free)
Mining Museum, Adamas
www.milosminingmuseum.com
Tel: (+30) 22870 22481
Open: June & Sep, 10:00-14:00
& 18:00-21:00 (daily)
1/7-31/8, 10:00-14:00
& 18:00-22:00 (daily)
Oct, 10:00-14:00 (Tue-Sun)
1/11-31/3, closed
1/4-31/5, 10:00-14:00 (daily)
Admission: 5€ (seniors
& students 3€, children<6 free)
War Museum, Plaka - Flaris
Please call for info
Τηλ.: (+30) 22870 21218
Mob.: (+30) 6944 445558

Archaeological Sites *
Catacombs of Milos, Trypiti
Open: 8:30-18:00 (except Tue.)
Admission: 4€ (seniors 2€)
Tel: (+30) 22870 21625

Ancient City of Klima
Trypiti, Tel.: (+30) 22870 28026
Open: till dusk, Free Admission

Ancient City of Phylakopi
Phylakopi
Tel: (+30) 22870 41290 , 28026
Admission: 2€ (seniors 1€)

* Summer opening hours will
probably be extended. Call to
verify or for appointments.

Cultural Activities
Cultural Events

July - August at the gallery of AKRI bar, Adamas (p. 104)

Milos Cultural Festival

Music, Theater, Performance | See also pp. 42 - 43
Tel: (+30) 22873 60100 (Town Hall)

Πανηγύρια & Γιορτές*
Local Festivals (panigyria)*
Ιούνιος / June
30
Άγιοι Ανάργυροι / Ag. Anargyri
Ιούλιος / July
6
Αγία Κυριακή / Ag. Kyriaki
16
Αγία Μαρίνα, Χάλακας / Ag. Marina, Chalakas
19
Προφήτης Ηλίας, Χάλακας & Κώμια / Prophet Helias, Chalakas & Komia
21
Αγία Μαρκέλλα, Κήπος / Ag. Markela, Kipos
25
Αγία Παρασκευή, Πολλώνια / Ag. Paraskevi, Pollonia
26
Άγιος Παντελεήμων, Κόρφος / Ag. Pantelaeimon, Korfos
Αύγουστος / August
5
Μεταμόρφωση, Παρασπόρος / Metamorphosis, Parasporos
14
Κοίμηση της Θεοτόκου, Ζεφυρία / Kimisi Theotokou, Zefyria
15
Κοίμηση της Θεοτόκου (στον Άγιο Χαράλαμπο), Αδάμας /
Kimisi Theotokou, Adamas		
17
Άγιος Φλώρος, Κώμια / Ag. Floros, Komia
22
Παναγία Γιάτρεσσα, Κώμια / Panagia Giatressa, Komia
Παναγία του Κήπου & Παναγία Φανερωμένη, Κήπος /
Panagia Kipou & Panagia Faneromeni, Kipos
26
Άγιος Φανούριος, Πολλώνια / Ag. Fanourios, Pollonia
28
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Αγριλιές / Ag. Ioannis, Agrilies
29
Άγιος Αλέξανδρος, Κατσούλι / Ag. Alexandros, Katsouli
31
Παντοκράτορας, Μύτακας / Pantokratoras, Mytakas
Το πανηγύρι του Κυριαύγουστου, σε πολλές περιοχές του νησιού,
(βλ. σ.26) / “Kyriavgoustos”- the summer bonfire, (see p.26)
Σεπτέμβριος / September
6
Άγιος Σώστης, Προβατάς / Ag. Sostis, Provatas
7
Παναγία Ελεούσα, Ψαθάδικα / Panagia Eleoussa, Psathadika
8
Παναγία Κορφιάτισσα, Πλάκα / Panagia Korfiatissa, Plaka
13
Σταυρός, Κανέρια / Stavros, Kaneria
16
Αγία Σοφία, Χάλακας / Ag. Sofia, Chalakas
25
Άγιος Ιωάννης (Σιδεριανός), Χάλακας / Ag. Yannis Siderianos, Chalakas
Κινητές Γιορτές / Moving Holidays
«το κάψιμο του Ιούδα», Κυριακή του Πάσχα σε πολλές εκκλησίες /
“the Burning of Judas”, Orthodox Easter Sunday at many churches
«Αγίου Πνέυματος», 50 μέρες μετά το Πάσχα, Αγία Τριάδα, Αδάμας /
“Holy Spirit”, 50 days after Easter, Church of the Holy Trinity, Adamas
* Προσοχή: Τα πανηγύρια συνήθως γίνονται την προηγούμενη της γιορτής.
Ενημερωθείτε έγκαιρα / Notice: Festivals usually take place the night
before the date mentioned. Please verify in advance
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παρέχεται, προσφέρεται δωρεάν.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις με το σήμα «Open All
Year» είναι ανοιχτές όλο τον χρόνο κάθε μέρα. Κατά
τη χειμερινή σεζόν ορισμένες από αυτές είναι ανοιχτές
μόνο το Σαββατοκύριακο. Καλέστε για επιβεβαίωση.

Guidebook Organization

Tourism businesses presented herein are sorted alphabetically
by area. By exception, Hotels & Guestrooms are sorted alphabetically by ranking and area.
Hotel & Guestroom rankings mentioned in our pages are
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Internet access, wherever provided, is offered gratis.
Most tourism businesses marked with the sign «Open
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By exception, during low season, some of them are
only open during weekends. Please call to verify.
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