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Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα τον βιώσιμο τουρισμό

BEST OF MILOS
in responsible tourism

2019



Η ταυτότητά μας
BEST OF MILOS 2019
ένας οδηγός που προσφέρει «Επιλεγμένες προτάσεις 
για τη Μήλο με γνώμονα τον βιώσιμο τουρισμό».  

Κυκλοφορεί
Στις αρχές κάθε καλοκαιριού! 

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 επισκέ-
πτες. 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

Βιώσιμος Τουρισμός 
(Υπεύθυνος / Αειφορικός /  Ήπιος / Εναλλακτικός)*

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

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

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

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

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 pre-
serves endangered species of wildlife.

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

Our ID
BEST OF MILOS 2019
This edition is a guide to the “Best in Responsible
Tourism” in Milos. 

In circulation
Every year, in the beginning of summer!

Color
The eternal blue of the Aegean
The favorite fuchsia of the bougainvillea 

Long-term Objective
To contribute to the holistic advancement and sustain-
able 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 be-
cause 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 



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 οικονομικο-
παραγωγική 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.mymilos.grBE
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Welcome to a... different Milos! 
Milos is one of the most beautiful islands of Greece. A birthplace of western civilization since the pre-
historic 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 tradi-
tional celebrations. Busy and joyous in the summer, it salutes visitors abundantly laying out its attrac-
tions. 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.mymilos.gr. BE
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Ιαματικές πηγές / Thermal springs

Μήλος, Κυκλάδες / Milos, Cyclades, Greece



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

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! 



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.

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. 

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)

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”.

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. 

The ancient polis of Klima reached a big acme during the archaic (7th-
6th 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)

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.

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.

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. 

Παλιόρεμα σημαίνει αφιλόξενος ποταμός. Παρά το 
οξύμωρο της τοπωνυμίας, επισκεφτείτε το Παλιόρεμα, 
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)

Το ακρωτήριο Βάνι σήμερα σηματοδοτεί την είσοδο στο 
λιμάνι της Μήλου προς τα δυτικά. Πριν από εκατομμύρια 
χρόνια ήταν βυθός ενός ηφαιστειακού κρατήρα στον πυθ-
μένα 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 
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) 

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.

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. 

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) 

Cape Vani designates the western entry point to the gulf of Milos. Mil-
lion 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)

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 θερα-
πευτικές 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 αναβλύ-
ζουν 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) 
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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) 

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)

Η Τρυπητή, είναι παραδοσιακό καλοδιατηρημένο χωριό 
πάνω από τα ερείπια της κλασικής πόλης του Κλήματος. 
Οι πολυάριθμες φυσικές σπηλιές που προκάλεσε η σαθρό-
τητα 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.

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.

Adamas (Greek for diamond) is the main port of Milos, one of the biggest 
naturally formed gulfs across the Mediterranean. The 19th c. architec-
ture 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)

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 lodg-
ings nowadays. (3)

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.

www.mymilos.gr tip:
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.  
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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. (1)

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. (2)

A visit at the picturesque capital
On the 18th century serious illnesses cause the abandonment of the Old Chora (Ze-
fyria) 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 amaz-
ing view to the entry of the harbour, especially at sunset. (1)

Kastro (the Castle), a hill of steep height of 280 m, dominates the entry of the har-
bour. 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. (2)

1
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Οικισμοί με παραδοσιακά σύρματα και γραφικές παραλίες
14

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).

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

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.

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

2 4
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Settlements with traditional “syrmata” and scenic beaches
15

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 cus-
tom 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 (2,4), Mandrakia (5), Fyropotamos (8),
Mytakas (7), Ag. Konstantinos (6), Fourkouvouni (3), Areti, Skinopi (1) and Pachena 
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 7
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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 οργανωμένες 
καντίνες, θαλάσσια σπορ & βόλεϊ στην άμμο. Πάνω από την 
παραλία δεσπόζει ο μεγάλος κρατήρας του ηφαιστείου. 

Το Παλιοχώρι είναι από τις πιο γνωστές και αγαπητές 
ακρογιαλιές σε ντόπιους και ξένους, με πολύχρωμα 
βότσαλα και άμμο, βαθυγάλανα, ολόδροσα νερά και 
ξακουστές ταβέρνες με πανέμορφη θέα στο απέραντο 
Κρητικό πέλαγος. 

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. (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 και ομπρέλες. (1)

Ο Προβατάς είναι ιδανικός προορισμός για οικογένειες. 
Άπλετη αμμουδιά με ρηχά νερά και εύκολη πρόσβαση από 
τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο. 

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. 

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! (2)

Aghia Kyriaki, is a beautiful white-sand beach with turquoise waters.
Here you will find beach-bars, sea activities and a beach volley court.
High above the beach rises the big crater of the volcano.

Paliochori, is one of the most famous beaches of the island, favored by 
both locals and visitors. It is covered by sand and pebbles of impressive 
colors and schemes that contribute to the blue and green shades of its 
crystal waters.

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. 
(3) 

Fyriplaka is a southern beach near Tsigrado. A long beach with fine sand 
and sharp, vertical, volcanic rocks in impressive colors. A beach-bar with 
recliners and sun umbrellas runs every summer on the main part of the 
beach. (1)

Provatas is an ideal destination for families. A wide soft-sand beach with 
shallow waters and easy access from the main asphalt road. 

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. 

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) 

www.mymilos.gr tip:
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.

1

2

3

16

BEST OF MILOS 2019



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. 

Το Σαρακήνικο, είναι το πασίγνωστο σεληνιακό τοπίο της Μήλου, όπου οι αντανα-
κλάσεις 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) 

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) 

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. 

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) 

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 land-
scapes in Milos. (2)

1 2

17

BEST OF MILOS 2019



Pachena

Agios Sostis

Agios Sostis

Tsigrado

Fyropotamos



Agios Ioannis Sarakiniko

FyriplakaPlathiena



Kapros

Paliochori

Kleftiko

Adamas Papikinou

Kleftiko



Polyegos

Kleftiko

 Sykia

KalogriesPapafragas Fyriplaka



22

Archeological
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.

Ecclesiastical
Museum, Adamas
The Holy Trinity church hosts this eccle- 
siastical 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.).

Folk and History 
Museum, Plaka
The traditional lifestyle virtually ap-
pears 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.

Naval
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.118 
Μuseum references: see p.119

Αρχαιολογικό
Μουσείο, Πλάκα

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.

Εκκλησιαστικό
Μουσείο, Αδάμας

Στην εκκλησία της Αγ. Τριάδας εκτίθενται 
χρυσά, ασημένια και ξυλόγλυπτα εκκλη-
σιαστικά αντικείμενα, εικόνες μεταβυζα-
ντινής 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.).

Λαογραφικό
Μουσείο, Πλάκα

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.

Ναυτικό
Μουσείο, Αδάμας

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.
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Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου

Milos Mining Museum

Ανακαλύψτε 11.000 χρόνια μεταλλευτικής ιστορίας
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.

Discover 11,000 years of mining history
The Museum, located in Adamas, was established in 1998 with the support of 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.118 / References to the museum: p.119

Πολεμικό Μουσείο

War Museum

Ένας εντυπωσιακός υπόσκαφος εκθεσιακός χώρος στους πρόποδες του 
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.

An impressive rock-hewn exhibition hall, on the road from Plaka to Plakes. 
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.  

Στοιχεία επικοινωνίας του μουσείου: σ.118 / References to the museum: p.119
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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)

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)

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)

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)

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)
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From Paganism to Christianity
Milos has followed the religious beliefs and customs predominant in the rest of 
Greece early from the prehistoric era, as archaeological findings affirm. 

The oldest temple ruins survive in Phylakopi where, apart from a variety of devotion-
al objects, the famous ceramic statuette known as “the Lady of Phylakopi“ was found, 
dated around 1400 BC. It is thought to depict the Mother Goddess, in the model of 
prehistoric worship. (1)

In historical times the cult of mother-earth was replaced by the Olympian gods. The 
temple of Apollo was then built in an area named “Apollonia” in his honour, nowadays 
known as the village of Pollonia. 

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 exten-
sive 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.

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)

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 orthodox doctrine, partially remains the robust architectural stone edifice of the 
church, a piece of work by George Manouras, according to an inscription engraved on 
the building. (3)

Two famous monasteries flourished in the isolated Chalakas -western part of Milos-, 
then accessible only by sea. St. John Siderianos is still present and renovated. In 
Agia Marina from an elaborate buildings complex, its extensive estates, olive groves 
and pastures only the church remains as a reminder of a past prosperous era. (4)

Early 19th c. the new capital “Plaka” was organised around the Castle. Building ma-
terials, 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)

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)

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 

Easter in our shiny island

Όπως η φύση, με τον ερχομό της άνοιξης, τινάζει τη χειμωνιάτικη καταχνιά και λουλου-
δίζει, 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 εκτυφλω-
τικά, 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 αναπαρά-
σταση 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.

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 

Mid-summer fairs

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. 119). 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.

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 Me-
lians, 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.119). 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 
31 Αυγούστου, κάθε χρόνο     

Kyriavgoustos (The big bonfire of August)
August 31, every year 

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.  

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».

Ο Κυριαύγουστος γιορτάζεται σε όλο το νησί με πέρασμα μέσα από τις φλόγες. 
Συμβολίζει τη συγκέντρωση θερμότητας και δύναμης για να αντιμετωπιστούν οι ασθέ-
νειες 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.

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. 

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.  

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”.

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.

Every year a big traditional festival is organized in Trypiti bidding a farewell to sum-
mer. 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. 

BEST OF MILOS 2019
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Delicious Milos
του Βασίλη Παπικινού, Μήλιου Chef - μέλους της ομάδας Delicious Milos

Πλούσια και πεντανόστιμη η παραδοσιακή κουζίνα. Γεννήθηκε με βάση τα λιγοστά 
αγαθά του νησιού και μπολιάστηκε από τις γεύσεις και τις μυρωδιές που έφεραν 
μαζί τους οι ταξιδευτές, οι εποικιστές και οι εκάστοτε κατακτητές. Το ηφαιστειακό 
έδαφος και η αλμύρα της θάλασσας της χάρισαν μία  ιδιαίτερα γευστική νότα.
Η ιστορίας της ξεκινά με την εφευρετικότητα της Μηλιάς νοικοκυράς που θέλοντας 
να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα πενιχρά προϊόντα του τόπου σκαρφίστηκε 
πολυποίκιλες και νοστιμότατες συνταγές.  

Τα αγροτικά προϊόντα, καλλιεργημένα με φυσική λίπανση, ξεχωρίζουν για τη 
νοστιμιά τους. Τα σιτηρά και το λάδι αποτελούν τη βάση της τοπικής κουζίνας.
Το αλεύρι γίνεται ψωμί, κουλούρια, παξιμάδια, πίτες και ζυμαρικά όπως τραχανάς, 
λαζάνια, χυλοπίτες ή μάτσι. Τα ντοματίνια ψήνονται στον ήλιο μέσα σε ξύλινη σκάφη 
με θαλασσινό αλάτι και γίνονται μπελτές που διατηρείται ολοχρονίς και νοστιμεύει 
τα φαγητά όταν λείπει η φρέσκια ντομάτα. Απλώνεται σε σχίζες ψωμιού ή φτιάχνει 
τους χαρακτηριστικούς ντοματοκεφτέδες. Βότανα και μυρωδικά απογειώνουν 
τις γεύσεις: θυμάρι, θρούμπι, κάπαρη, μάραθος, φασκόμηλο… Τα άγρια χόρτα του 
βουνού συχνά βράζονται σα σαλάτα ή γίνονται πίτες. Μαγειρεμένα στην κατσαρόλα 
μαζί με κρεατικά, φτιάχνουν την εντράδα, ένα πλούσιο και θρεπτικό γεύμα.

Κατσίκια και πρόβατα βόσκουν ελεύθερα και εμπλουτίζουν με το κρέας τους 
την τοπική κουζίνα. Ψημένα στον ξυλόφουρνο μοσχοβολούν απ΄ όταν αρχίσει να 
καίγεται ο μυρωδάτος σχίνος. Το γάλα τους, παραδοσιακά τυροκομημένο, δίνει 
τα ξακουστά τυρικά: μυζήθρα, μανούρα, ανθότυρο, τουλουμοτύρι, ξινομυζήθρα. 
Κυρίαρχό το ξερό τυρί, το κεφαλοτύρι. Ξυσμένο μαζί με κρεμμύδι και δυόσμο 
τυλίγεται σε παραδοσιακό χειροποίητο φύλλο και φτιάχνει τα λαχταριστά πιταράκια. 

Τα σαλιγκάρια, οι χοχλιοί, βγαίνουν με τις πρώτες βροχές. Είναι τόσο λαχταριστή 
λιχουδιά που όλοι παίρνουν το δρόμο για τις εξοχές θέλοντας να μαζέψουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα. Μόροι, κουρβαλοί, πέτρινοι, κορακένιοι, γίνονται βραστοί και 
τρώγονται με σκορδαλιά ή γιαχνί με ντομάτα και πολλά κρεμμύδια. Προσθέτοντας 
ρυζι ή ζυμαρικά γίνονται ένα χορταστικό φαγητό. Μπουμπουριστοί με σκόρδο, 
κρεμμυδάκι, ντομάτα και λάδι στο τηγάνι είναι να γλύφεις τα δάχτυλα σου.

Τέλος, ζωοδότρα η θάλασσα αποθέτει κι αυτή τους θησαυρούς της στο μηλέικο 
τραπέζι: σπαρταριστά ψάρια, χταπόδια, καλαμάρια, πίνες, κοχύλια, πεταλίδες, καβούρια, 
αχινούς. Τα οστρακοειδή -βραστά, ψητά ή τηγανιτά- γίνονται γευστικότατα πιλάφια.
Ο αστακός, κυρίαρχος της θαλασσινής κουζίνας, απογειώνεται στη λατρεμένη

αστακομακαρονάδα. Τα μικρά, τα δεύτερα ψαράκια φτιάχνουν τη νοστιμότατη 
κακαβιά, το πιάτο του ψαρά, το αγαπημένο των κατοίκων του νησιού. Αλλά και 
τα ψάρια που περισσεύουν δεν πάνε χαμένα. Τηγανίζονται σε σάλτσα σαβόρε 
που περιέχει λάδι, σκόρδο, ξύδι και δενδρολίβανο και έτσι, όχι μόνο γίνονται 
πεντανόστιμα αλλά και συντηρούνται για μακρύ διάστημα.

Οι Μηλιοί, μικροί και μεγάλοι, περιμένουν με λαχτάρα τις γιορτές. Καλέσματα 
και κεράσματα και το γιορτινό τραπέζι γεμίζει με τα πιο ξεχωριστά εδέσματα 
φτιαγμένα με τα πιο ιδιαίτερα και σπάνια υλικά κάθε εποχής. Παλιότερα, 
περιμένοντας τα Χριστούγεννα, έσφαζαν τα χοιρινά και για να τα διατηρήσουν τα 
αποθήκευαν τσιγαρισμένα σε κιούπια ή έφτιαχναν τσιλαδιά, πηχτή δηλαδή, με το 
κεφάλι και τα πόδια τους. Αγαπημένο Χριστούγεννιατικο πιάτο ήταν η κοτόσουπα ή ο 
κοκκινιστός κόκορας από ζουμερά κοκόρια της Μήλου, πασίγνωστα από τη Ρωμαϊκή 
εποχή. Τα φαγητά των αποκριών ήταν μια προετοιμασία για τη μεγάλη νηστεία. 
Την Κυριακή της Κρεατινής έφτιαχναν την περίφημη κρεατόπιτα, τη θυμιάζανε 
και τη μοιράζανε για συχώριο. Την τελευταία Κυριακή, της Τυρινής, γιόρταζαν 
με χορτόπιτες, μανουρόπιτα, πιταράκια. Το βράδυ της Ανάστασης έτρωγαν την 
πεντανόστιμη μαγειρίτσα. Το Πάσχα το γιόρταζαν με ψητά στο φούρνο. 

Τέλη Σεπτέμβρη ξεκινούσε ο τρύγος. Για το πάτημα των σταφυλιών 
χρησιμοποιούσαν χτιστά πατητήρια. Το κρασί το έβαζαν σε ξύλινα βαρέλια μέσα 
σε σπηλιές για να ωριμάσει. Με το μούστο έφτιαχναν πετιμέζι, μουσταλευριά και 
μουστοκούλουρα. Ξεχωριστά γλυκίσματα για κάθε γιορτή ήταν τα λυχναράκια και 
η μυζηθρόπιτα. Για τους γάμους ετοίμαζαν γλυκό κουφέτο με άσπρη κολοκύθα και 
μέλι. Με γλυκά συνόδευαν και όλες τις χαρές: τηγανίτες με ζάχαρη και κανέλα, 
γλυκά πιταράκια, κολοκυθόπιτα με κίτρινη κολοκύθα. Με τα καρπούζια έφτιαχναν 
την τόσο ξεχωριστή καρπουζόπιτα. Τα γλυκά του κουταλιού, φτιαγμένα με λογιών-
λογιών φρούτα ήταν το συνηθισμένο τρατάρισμα των καλεσμένων. Σύκα και 
σταφύλια ξεραίνονταν και τρώγονταν όλο το χειμώνα.

Πολλά από αυτά τα εδέσματα μπορούμε να τα γευτούμε ακόμα και σήμερα στα 
σπίτια, τα πανηγύρια, τους φούρνους, τα καταστήματα με παραδοσιακά εδέσματα και 
τα εστιατόρια του νησιού. Σημερινός θεματοφύλακας, συνεχιστής και υποστηρικτής 
της μηλέικης γαστρονομικής παράδοσης εντός και εκτός του νησιού είναι η 
ομάδα του Delicious Milos. Αποτελείται από ανθρώπους του χώρου εστίασης, 
τοπικούς συλλόγους αλλά και απλές νοικοκυρές. Όλοι τους πιστεύουν ακόμη και 
προασπίζουν τη διατροφική ιστορική και διαχρονική αξία αυτής της κληρονομιάς. 

BEST OF MILOS 2019
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Delicious Milos
by Vasilis Papikinos, Melian Chef - member of the Delicious Milos team

Rich and delicious is the traditional Melian cuisine. It was, however, scarcity 
that created most of its treasured dishes. Initially born from the small amount of 
goods available on the island, it was gradually infused with the flavors and aromas 
brought by travelers, settlers and occasional conquerors. The volcanic soil and the 
sea’s saltiness gave it a particularly scrumptious twist. Its story begins with the
ingenuity of Melian housewives who, wanting to make the best of the land’s meager 
products, came up with a wide variety of delicious recipes.   
  
Farm products, cultivated with natural fertilizing, stand out for their flavor. 
Grain and oil form the basis of local cuisine. Flour becomes bread, bagels, rusks, 
pies and pasta, such as tagliatelle, hilopites or matsi noodles. Cherry tomatoes 
are sun-dried in a wooden tub with sea salt and turned into paste which lasts all 
year, flavoring food when fresh tomatoes aren’t available. It can be spread onto 
bread slices or used to make the popular domatokeftedes (tomato fritters). Herbs 
and spices take dishes to new heights: thyme, savory, capers, fennel, sage... Wild 
mountain greens are boiled as a salad, used in pies or mixed with meat to make a 
complete course.

Goats and sheep graze freely, enriching the local cuisine with their tasteful meat. 
Roasted in wood-fired ovens, they exude intoxicating aromas when the fragrant 
schinus starts burning. Their milk, processed the traditional way, gives us the 
famous Melian cheeses: myzithra, manoura, anthotyro, touloumotyri, xinomyzithra. 
The aged cheese, kefalotyri, is the undisputed king. Grated with onion and mint, it 
is then wrapped in traditional phyllo pastry to produce mouth-watering pitarakia 
(fried cheese pies). Snails come out with the first drops of rain. They are consid-
ered such a delicacy that everyone takes to the countryside in an attempt to gather 
as many as possible. Boiled and served with garlic dip or stewed with tomatoes 
and plenty of onions they make a great appetizer. Accompanied by rice or pasta 
they become a wholesome meal. Popping fried (Boubouristoi) in the pan with
garlic, onion, tomato and oil they turn into a true finger-licking goodness. 

Furthermore, the life-giving sea generously offers its treasures to the Melian 
table: freshly-caught fish, octopus, calamari, pen shells, scallops, limpets, crabs, 
sea urchins. Shellfish, either boiled, grilled or fried, make tasty rice pilaf. Lobster, 
the king of sea cuisine, is elevated to new heights in the beloved lobster pasta. 
Smaller fish are used in the delicious kakavia soup -the fisherman’s meal-
cherished by all islanders.  

Melians, old and young, eagerly await the holy days. Social calls and treats
and the festive tables get filled with delicacies made with the rarest of seasonal 
ingredients. In times past, pigs were slaughtered before Christmas. To preserve 
the pork, they usually seared it and stored it in pots or they slowly-cooked the 
low-grade cuts, such as the ears and the trotters, together with vegetables and 
spices to make aspic jelly. Another beloved Christmas meal was the chicken soup 
or the braised rooster made from juicy Melian roosters, well-known since the Roman 
era. During the Apokries carnival, a period of preparation for the coming Lent, they 
dedicated a whole week to meat eating. Their favorite dish was kreatopita (meat 
pie), which was blessed with incense and handed out to honor the dead. The last
week before the Lent they celebrated with greens pies, manouri cheese pies and 
pitarakia. On the Resurrection evening, marking the end of the abstinence season, 
the whole family would indulge in delicious magiritsa (soup with lamb offal and 
lettuce). Easter day was associated with the very special roasted meat. 

The grape harvest began at the end of September and the grapes were crushed 
in stone basins by feet. It was a great pleasure for family and friends to participate. 
After fermentation, the wine was placed in wooden barrels to age. Grape must was 
used in making all kinds of desserts: petimezi syrup, moustalevria pudding and 
moustokouloura cookies. Special sweet goodies prepared for all joyful occasions 
were the lychnarakia and the myzithra pies both with local cheese filling.
The unique wedding sweet, to the delight of all guests, was the spoon sweet 
koufeto, made with white pumpkin and honey. With cakes and pastries, they would 
also accompany all other social occasions: pancakes with honey and cinnamon, 
sweet cheese pies, yellow pumpkin pies, almond nougat and the sesame seed 
candy -pasteli. Watermelons were used in the delectable karpouzopita. Symbols 
of hospitality, the spoon sweets, fruit preserves served in a spoon, were a typical 
treat for guests. Figs and grapes were dried and eaten throughout the winter. 

Many of these culinary specialties can still be found today in the island’s 
homes, fairs, bakeries, restaurants and traditional sweet and savory stores. The 
Delicious Milos team stands as the guardian, successor and supporter of Melian 
culinary tradition, both on and off the island. It comprises people from the food 
industry, local associations as well as simple housewives. They all believe in and 
promote the historic and timeless nutritional value of its unique heritage. 

BEST OF MILOS 2019
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Κατάδυση στο μαγευτικό βυθό της Μήλου
του Ιωάννη Χαβάκη, Εκπαιδευτή Καταδύσεων Milos Diving Center

“Μέσα στο νερό βιώνουμε την έλλειψη βαρύτητας. Πάνω, το φως του ήλιου και 
κάτω, ένα απέραντο βαθύ μπλε. Κι εμείς κινούμαστε ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο 
κόσμους. Μακριά απ’ τους ανθρώπους, μακριά απ’ το θόρυβο, σε μια τέλεια ησυχία.
Η απέραντη θάλασσα μας τυλίγει, μας πάει μακριά, μας λικνίζει”
Ακολουθώντας τη μαγεία των λόγων του Ζακ-Υβ Κουστώ, ας καταδυθούμε 
στους θαυμαστούς υποβρύχιους μικρόκοσμους της Μήλου, της Κίμωλου και της 
Πολυαίγου εκεί όπου πηγαινοέρχεται κάθε θαλάσσιο είδος.

Ζεστά και φιλόξενα τα νερά που θα καταδυθούμε. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια 
φτάνει τους 30oC  και σε βάθος 40μ. τους 23oC. Στη σιωπηλή διαδρομή μάς περιμέ-
νουν σπηλιές χρωματισμένες με πορτοκαλί, κόκκινα, πράσινα και μπλε κοράλλια. 
Λογιών-λογιών ψάρια, καραβίδες, αστακοί και πολύχρωμα γυμνοβράγχια μας προκα-
λούν να τα φωτογραφίσουμε. Τα περίεργα μπαρακούντα και τα μαγιάτικα πλησιάζουν 
σε απόσταση αναπνοής. Αν είμαστε τυχεροί μπορεί να συναντήσουμε μέχρι και φώκια
Monachus. Οι μαγευτικές τοποθεσίες κατάδυσης μας περιμένουν. Ας βουτήξουμε!

Παλιό Ναυάγιο  -  Μυστική θέση ! /  Έμπειροι δύτες
Μια σειρά από αιχμηρές προεξοχές βράχων μας οδηγούν σε βάθος 80μ. σ’ έναν τόπο 
που μας γεμίζει συναισθήματα. Εκεί, μπροστά μας, ξεδιπλώνεται το μεγάλο βιβλίο 
της ελληνικής ιστορίας. Τον προστατεύουμε μη αποκαλύπτοντας τη θέση του.

Η υποθαλάσσια σπηλιά της Παναγιώτας  -  ΒΑ της Πολυαίγου / Όλα τα επίπεδα
Η σπηλιά βρίσκεται σε βάθος 4μ. Το φως του ήλιου διέρχεται από το άνοιγμα της
κάνοντας το θόλο τής πρώτης μεγάλης αίθουσας να λαμπυρίζει μαγευτικά. Ακολουθούν
άλλες δύο σκοτεινές αίθουσες, καταφύγιο για όστρακα και παιχνιδιάρικες γαρίδες.

Γλαρονήσια  -  Βόρεια της Μήλου / Όλα τα επίπεδα δυτών
Η σμιλευμένη από τη φύση κρυσταλλική λάβα, απομεινάρι του καιρού των ηφαι-
στείων, θυμίζει εμβληματικό μνημείο. Το μοναδικής ομορφιάς βραχώδες σκηνικό 
απλώνεται τόσο πάνω όσο και κάτω από το νερό προς τέρψη των δυτών.

Κτένια  -  ΝΑ της Μήλου / Έμπειροι δύτες
Σχετικά μακριά από την ακτή, δύο εντυπωσιακοί βράχοι βάθους 100μ. ξεπροβάλλουν 
από το πουθενά. Η πλούσια θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα συντροφεύει τον τολμηρό 
δύτη. Αρπακτικά είδη παρέα με εντυπωσιακά πελαγίσια ψάρια τον συνοδεύουν.
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Diving into the magical depths of Milos
by Yannis Chavakis, Diving instructor - Milos Diving Center

BEST OF MILOS 2019

“Submerged in open seawater we experience the lack of gravity. Above, the sun-
light, and beneath, the vast deep blue. And we move between these two worlds. 
Far from people, far from noise, in perfect silence. The boundless sea embraces us, 
takes us away, cradles us”
Following the magic of Jacques-Yves Cousteau’s words, let’s dive into the wonder-
ful underwater microcosms of Milos, Kimolos and Polyaigos islands, where all 
kinds of sea creatures roam.

Warm and welcoming is the water in most diving spots. The temperature reaches 
30oC on the surface and 23oC at a depth of 40m. Caves colored with orange, red, 
green and blue corals await us on our silent journey. Sulfur and ferrous springs 
amaze us with their yellow or rust colored water plumes. A multitude of fish, lob-
sters, sea spiders and colorful nudibranchs invite us for a perfect photo. Curious 
barracuda and meagre fish swim close enough to touch. If we’re lucky, we might 
even encounter a Monk seal. Enchanting diving sites are waiting for us. Let’s dive!

The old shipwreck  -  Secret spot! / Experienced divers
A series of sharp protruding rocks lead us to a depth of 80m. This site fills us with 
emotions. There, before our very eyes, unfolds the great book of Greek history.
We protect it by not disclosing its location.

The underwater cave of Panagiota   -  NE of Polyaigos / All levels
The cave is located at a depth of 4m. Sunlight enters through its opening, giving 
the first chamber’s dome a magical shimmer. Two more dark chambers follow, 
offering refuge for scallops and playful shrimps.

Glaronissia  -  North of Milos / All diving levels
The crystalline lava carved by nature, a remnant from the time of volcanoes, re-
sembles an iconic landmark. The unparalleled beauty of the rocky scenery extends 
both above and beneath the surface of the sea, much to the delight of divers.

Ktenia  -  SE of Milos / Experienced divers
Relatively far from shore, two impressive rocks rise out of nowhere from a depth 
of 100m. The rich marine flora and fauna keep company to the daring divers.
Predatory species and impressive pelagic fish escort them.
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Βάνι: Ένα μνημείο της φύσης και του ανθρώπου
του Γιώργου Μάλλη, Συνταξιούχου εκπαιδευτικού
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Τοπίο απίστευτης ομορφιάς, σκληρό και μεγαλοπρεπές φτιαγμένο από τη φύση και 
τον άνθρωπο. Το ακρωτήριο Βάνι και το παλιό ορυχείο μαγγανίου που βρίσκεται 
εκεί κυριολεκτικά κόβουν την ανάσα! Απέχει 25χμ. από τον Αδάμαντα. Μεγάλο 
τμήμα της διαδρομής είναι χωματόδρομος, τα τελευταία 3,5χμ μάλιστα, είναι μέτριας
ως κακής βατότητας χωρίς σήμανση. Σας προτείνουμε να σταματήσετε το αυτοκίνητο 
στο σημείο όπου ο χωματόδρομος, ο οποίος καταλήγει στην εξαιρετική παραλία 
«Αγκάθια», διασταυρώνεται στα δεξιά με μικρότερο χωματόδρομο που οδηγεί στο 
Βάνι. Το αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει μέχρι την είσοδο του ορυχείου όμως τότε θα 
χάσετε την ευκαιρία για μια όμορφη πεζοπορική διαδρομή.

Το ομαλό και καταπράσινο τοπίο που διασχίζουμε, γεμάτο από δάση με φίδες, μας 
ανταμείβει. Μετά από ένα εύκολο περπάτημα, γύρω στα 40’ πάνω στο χωματόδρομο, 
αντικρίζουμε το παλιό ορυχείο μαγγανίου που λειτούργησε από τα τέλη του 19ου αι. 
ως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου.  Αλλόκοσμη εικόνα.  Μια ολόκληρη κοιλάδα 
δίπλα στη θάλασσα, σκαμμένη σε μεγάλο βάθος με τα χέρια. Το κόκκινο-μπορντό  
χρώμα κυριαρχεί. Λες και της έχουν αφαιρέσει οι άνθρωποι τα σπλάχνα κι έχει 
γεμίσει ο τόπος απ’ το αίμα...

Μεγάλη η έκταση του ορυχείου. Για να το περπατήσεις, να παρατηρήσεις τις 
λεπτομέρειες του, χρειάζεσαι αρκετό χρόνο. Τα υπολείμματα των εγκαταστάσεων, 
οι γραμμές των βαγονιών, πέτρινα κτίρια με τοίχους που αντέχουν στο χρόνο, ένα 
τεράστιο φυσικό τόξο σκαμμένο όμως από ανθρώπους, στοές σε βάθος μέσα στη 
γη όπου δούλευαν με απάνθρωπες συνθήκες οι εργάτες, είναι λίγα από αυτά που 
μπορούμε να δούμε. Φορτωμένος από σκληρές μνήμες, σκληρός τόπος! Σκληρή 
και μεγαλοπρεπής είναι και η απόληξη του στη θάλασσα που τον  αγκαλιάζει. Πέρα, 
στη μύτη του ακρωτηριού αναδύεται επιβλητικός μέσα απ΄ το νερό ο απόκρημνος 
βράχος του Βανιού, ιδανικός για απαιτητική αναρρίχηση. Πλαγιές κοφτές και 
βράχια απρόσιτα κυριαρχούν στην ακτή. Εξαίρεση αποτελεί η μικρή παραλία με τις 
κροκάλες στην άκρη του ορυχείου. Βουτάμε για να απολαύσουμε ένα ξεχωριστό 
μπάνιο... Από το Βάνι φεύγουμε γεμάτοι, συνεπαρμένοι από την ενέργεια που 
εκπέμπει. Η γνωριμία του, μια συγκλονιστική εμπειρία. Αξίζει να τη ζήσουμε.

Οι λάτρεις της πεζοπορίας θα ενθουσιαστείτε με τους χάρτες Milos Smart Maps. 
Ακριβείς και λεπτομερείς θα οδηγήσουν τα βήματά σας στα μονοπάτια και τις 
ομορφιές της Μήλου. Προμηθευτείτε τους δωρεάν σε επιλεγμένα σημεία του 
νησιού και ξεκινήστε την περιπέτεια!
Milos Smart Maps: Route M-10, The Black Soil Route

Βαθμός δυσκολίας: χαμηλός  |  Μήκος διαδρομής: 2.92 χμ.  |  Συνολική διάρκεια: 40’
Μέγιστο υψόμετρο: 60 μ. |  Εφόδια: ΧΑΡΤΗΣ, νερό, σνακ, καπέλο, αθλητικά παπούτσια

Πληροφορίες: Φίλοι Βουνού & Θάλασσας Τηλ. 22870 22490 | Κιν. 6978 585487 | www.omfimi.blogspot.com | mixalhs@gmail.com

Google Map: https://goo.gl/NN4uAR
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Vani: A monument of both nature and man
by Giorgos Mallis, retired teacher 
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Hiking fans will be thrilled with the Milos Smart Maps. Detailed and precise, they
will guide your steps along the paths and charms of Milos. Find them, free of 
charge, at select points on the island, and let the adventure begin!
Milos Smart Maps: Route M-10, The Black Soil Route

A landscape of incredible beauty, harsh and majestic, made by both nature and man.
Cape Vani, with its old manganese mine, is a sight to behold! It is located at a distance
of 25km from Adamas. A dirt road covers a large part of the route, with moderate 
to severe difficulty and no markings during its final 3.5km. We recommend you 
leave the car at the point where the dirt road -leading to the exceptional Agkathia 
beach- intersects a smaller dirt road on the right, heading towards Vani. Cars can
reach the entrance to the mine, but you will then lose the chance to enjoy a
wonderful hike.

We are rewarded by a flat, lush-green surrounding, filled with juniper forests. 
After an easy walk of approximately 40 minutes along the dirt road, we arrive at 
the old manganese mine, which operated from the end of the 19th century to the 
first few decades of the 20th century. The setting is otherworldly. Αn entire valley 
next to the sea is excavated by hand to great depths. The landscape is dominated 
by a burgundy-red color, as if humans removed its innards, leaving behind a 
blood-stained scene…

The mine covers a large area, so a considerable amount of time is needed if you 
wish to walk through it and observe everything in detail. The remains of the facili-
ties, the mine cart tracks, the stone buildings with walls resisting the passage of 
time, an immense human-made arc, tunnels deep within the earth where miners 
worked in grim conditions, are just a few of the sights. Certainly, a rough place, 
burdened by cruel memories! Equally harsh but also majestic is its edge towards 
the embracing sea. At the far end of the cape, the steep rock of Vani, ideal for
demanding rock climbers, rises imposingly from the water. Sharp slopes and rocks
dominate the coast. The only exception is the small beach with pebbles at the tip 
of the mine. We invite you to take a swim against this unique background before 
leaving Vani, fulfilled and fascinated by the energy it radiates. Its encounter is 
truly extraordinary and definitely worth a visit.

Difficulty level: low  |  Length: 2.92 km  |  Highest elevation:: 60 m  |  Duration: 40’
Necessary supplies: MAP, water, snacks, hat, walking shoes, trekking poles optional

Info: Club of Mountain and Sea friends | Tel.  (+30) 22870 22490, 6978 585487 | www.omfimi.blogspot.com | mixalhs@gmail.com
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Λουτρά Λάκκου

The Baths of Lakkos

Αναζωογόνηση - Ευεξία
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.

Rejuvenation - Wellness
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 wa-
ter. Ιn addition to their therapeutic effects the baths 
offer relaxation, calmness, improved skin appearance, 
and -why not- even fun!

Τέχνη - Πολιτισμός
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 δαιδα-
λωδών διαδρόμων είναι από μόνη της μια συγκλονιστική
εμπειρία, πόσο μάλλον όταν διασταυρώνεται με τις 
πρωτότυπες φωνές ανήσυχων δημιουργών.

Art - Culture
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.

Παραστάσεις - Εκδηλώσεις
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 πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι.

Performances - Events
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.

Info: Αδάμας / Adamas | Τηλ. / Tel: (+30) 22873 60107 Info: Αδάμας / Adamas | Κιν. / Mob. (+30) 6974 881393 Info: Τρυπητή / Trypiti | Τηλ. / Tel: (+30) 22873 60107

Καταφύγιο Αδάμαντα Αρχαίο θέατρο Μήλου

Bomb shelter The ancient theater
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«Ο Βυσσινόκηπος» του Ά. Τσέχωφ
Ένα έργο που θεωρείται πάντα σύγχρονο 
και επίκαιρο αφού μιλάει για τα πάθη, τις
ανασφάλειες, την απώλεια αλλά και τον
φόβο του ανθρώπου να αντικρίσει το μέλ-
λον. Αφηγείται την ιστορία ενός υπέροχου 
κήπου που σύντομα θα μετατραπεί σε εξο-
χικά θέρετρα. Οι ιδιοκτήτες του, αφού για 
χρόνια έχουν ζήσει ανέμελα και ασύδοτα, 
παρακολουθούν αδρανείς και ανίκανοι 
τον κόσμο τους να χάνεται για πάντα. 
Σκηνοθεσία: Καλλιρρόης Μυριαγκού.

«Η ζωή του κύριου Μολιέρου»
του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ
Μια παράσταση για τη ζωή ενός από τους
μεγαλύτερους δραματουργούς, του 
Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Ιρίνας Μπόικο. 
Η τέχνη μέσα στη ζωή, η ζωή μέσα 
στην τέχνη, η κωμωδία και το δράμα, οι 
εσωτερικές αναζητήσεις του ανθρώπου 
και του καλλιτέχνη παρουσιάζονται 
μέσα από το εμπνευσμένο θεατρικό του 
Μπουλγάκοφ και από αποσπάσματα 
έργων του ίδιου του Μολιέρου.

“The Life of Monsieur de Molière”
by Mikhail Bulgakov
A play about the life of one of the world’s
greatest dramatists, Molière, directed 
by Irina Boiko. Art within life, life within 
art, comedy and drama, the inner quests 
of the human and the artist, are presen-
ted through Bulgakov’s inspiring play 
and excerpts of Molière’s own texts.

SUMMER ART 19
Τo θερινό θέατρο της Πειραματικής 
Σκηνής βρίσκεται στην αυλή του Πολιτι-
στικού Κέντρου Αδάμαντα. O ατμοσφαι-
ρικός αυτός χώρος φιλοξενεί παραστάσεις
μικρών μουσικών, θεατρικών και άλλων
σχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρι-
στικής περιόδου και αποτελεί ένα αξιό-
λογο πόλο καλοκαιρινής ψυχαγωγίας 
και εμπειριών. Θα βρείτε το πρόγραμμα
στα γραφεία τουρισμού και στις ειδικές 
ενημερωτικές πινακίδες.

Φεστιβάλ Θεάτρου 
Η Μήλος ως τόπος καλλιτεχνικού 
πειραματισμού, σταυροδρόμι για τους 
δημιουργούς του αύριο. Μία ευκαιρία να
διασχίσουν τα πολιτιστικά σύνορα και να
αναζητήσουν ένα κοινό όραμα σε συνερ-
γασία με τον ντόπιο πληθυσμό. Πέντε 
ομάδες από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, 
δεκαπέντε παραστάσεις: 11/5-9/6 στο 
Αρχαίο Θέατρο, Διοργάνωση: Théâtre 
de la jeune creation, Καλλιτεχνική 
Διεύθυνση: Solal Forte.

SUMMER ART 19
The summer theater of the Experimental
Stage is located in the courtyard of the
Adamas Cultural Center. This charming
space hosts performances by small 
musical, theatrical and other groups 
throughout the tourist season, 
comprising a focal point for summer 
entertainment. The SUMMER ART 19 
schedule is available at tourist offices 
and on special information signs.

Theater Festival
Milos as a place of cultural experimen-
tation, a crossroad for tomorrow’s cre-
ators. An opportunity to cross cultural 
borders and seek a common vision, in 
collaboration with local peers. Five 
groups from five European countries, 
fifteen performances: 11/5-9/6/2019 
at the Ancient Theater. Organized by: 
Théâtre de la jeune creation, Artistic 
Direction: Solal Forte.

Τα έργα θα παρουσιαστούν στο αρχαίο θέατρο και σε πολιτιστικούς χώρους στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μήλου | All plays will be presented during the Festival of Milos at the ancient theater and other venues

www.festivalmilos.commilostheater.blogspot.gr | Mob. (+30) 6942 475166, 6945 876084theatrikoergastirimilou.blogspot.gr

Πειραματική ΣκηνήΘεατρικό Εργαστήρι Πειραματική Σκηνή 1ο Διεθνές

Experimental StageTheatre Workshop Experimental Stage 1st International
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“The Cherry Orchard”
by Anton Chekhov
A play which is always considered time-
less, as it talks about people’s passions, 
insecurities, loss, and their fear of facing 
the future. It recounts the story of a won-
derful garden soon about to be turned 
into summer cottages. Its owners, after 
having lived in extravagance, watch pas-
sively and hopelessly as their world is
lost forever. Directed by: Kalliroi Myriangou





Η Μήλος
μέσα από τα μάτια

των φωτογράφων
Milos in the eyes of 
the photographers



Μάντη Λυκερίδου Βελετά, Μήλος
Mady Lykeridou Veleta, Milos, Greece www.instagram.com/mady_lykeridou

www.lensculture.com/mady-lykeridou
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Δημήτρης Τσιριγώτης - The Art House, Πλάκα, Μήλος  
Dimitris Tsirigotis - The Art House, Plaka, Milos, Greece Instagram: dimitris_tsirigotis_
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Κωνσταντίνος Σοφικίτης, Αθήνα
Constantinos Sofikitis, Athens, Greece www.csofikitis.com
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Πέτρος Σοφικίτης, Αθήνα       
Petros Sofikitis, Athens, Greece www.psofikitis.com
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Εμπνευσμένοι
INSTAGRAMMERS
τιμούν το νησί μας
με τις μοναδικές 
φωτογραφίες τους

Talented
INSTAGRAMMERS
honor our island
with their unique
photographs

@lavienblog Polina Paraskevopoulou | Greece

Being a journalist and a lover of photography, I loved Milos from the very (second) moment I had my camera with 
me and an open heart to feel its beauty.
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Sarah | Byron Bay, Australia@saltyluxe @mvernicos Marina Vernicos | Greece 

Milos is a paradise of epic proportions, an adventure seeker’s haven and a place for inspiration. 
Milos will create life long memories in your mind and put a pretty big stamp on your soul.

Milos is one of world’s most beautiful islands. I can say that with certainty as I’ve visited 
126 countries. An island with incredible beaches, fascinating history and superb food.



48

Milos island is the most beautiful destination we visited in Greece, with amazing sunset 
spots and Sarakinikο moon beach. Been here is just incredible for a lifestyle photographer.

The charming seaside village of Klima, steps from the water’s edge, overlooks the entrance 
to one of the largest and most protected ports in the Mediterranean.
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s @turigal@marc_gerard_photo Turi Galbraith | Florida, USAMarc Gerard | Bora Bora, French Polynesia
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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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Ceramica Kymbe

Ένα σύγχρονο εργαστήρι ζωντανεύει 
πανάρχαιες τεχνικές κεραμικής. Ευρήματα 
της Νεολιθικής εποχής εμπνέουν τους δύο
καλλιτέχνες να πλάσουν με μεράκι και
γνώση πρωτότυπα διακοσμητικά μικρο-
αντικείμενα, βάζα με λιτές φόρμες, στιλπνά 
μπολ ή κοσμήματα. Φωτιά και αέρας μεταμο-
ρφώνουν 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.

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

The Art House of Photography

Ένα ατμοσφαιρικό ατελιέ όπου ο δημιουρ-
γικός φωτογράφος Δημήτρης Τσιριγώτης 
εκθέτει το καλλιτεχνικό του έργο. 
Πειραματίζεται με το φως και το χρώμα και, 
εφαρμόζοντας τεχνικές μακράς έκθεσης,
δημιουργεί πρωτότυπες εικόνες. Τις  φωτο-
γραφίες, που αποθανατίζουν κυρίως θέματα
από τη Μήλο, χαρακτηρίζει η ευαισθησία,
το προσωπικό ύφος και η ιδιαίτερη ματιά.
Εκτυπωμένες σε αλουμίνιο, με την εντυπω-
σιακή μέθοδο Metal Print, σου κόβουν την 
ανάσα με τα πλούσια, φωτεινά χρώματα, 
τις έντονες αντιθέσεις και την εξαιρετική 
ποιότητα. Τα περισσότερα θέματα 
παρουσιάζονται και σε καρτ-ποστάλ, 
ιδανικό αναμνηστικό με «άρωμα» Μήλου!.

An intriguing studio where creative photo-
grapher Dimitris Tsirigotis exhibits his 
artistic work. Experimenting with light and 
colors, he applies long exposure techniques 
to create unique images. His photos, with 
themes taken primarily from Milos, are 
distinctive for the sensitivity, personal style 
and particular view they convey. Printed 
on specially coated aluminum using the 
impressive Metal Print method, they take 
your breath away with their magical lumi-
nescence, vibrant hues, sharp contrasts and 
exceptional quality. Most pictures are also 
available as 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

BEST OF MILOS 2019
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Εργαστήρι «Καλημέρα» “Kalimera” workshop

Αδάμας / Adamas  |  e-shop: www.kalimera-ergastiri.com  |  info@kalimera-ergastiri.com  |  Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22724  |  Κιν. / Mob.: (+30) 6948 441134

A workshop born out of the sea breeze and the waves of the Aegean. Michalis, its 
conceiver and soul, began creating artwork following his travels to various lands 
and cultures.

Living permanently in Milos since 1985, he has been using his unique view to craft
jewelry inspired by nature, pouring his heart into every creation. His pieces are 
original, made of gold or silver combined with wonderful semiprecious gems, Melian 
stones or volcanic tuffs, which reflect the positive vibes of their materials. Each 
design tells its own story, whether modern, old, or archaic. A visit to this welcoming 
studio will carry you away on a journey through history and time inspiring you to 
co-create your very own masterpiece alongside the artist himself.

Το εργαστήρι γεννήθηκε μέσα από τα κύματα και την αύρα του Αιγαίου. Η ψυχή του,
ο Μιχάλης, ξεκίνησε να καλλιτεχνεί ορμώμενος από τις περιπλανήσεις του σε
διαφορετικούς τόπους και κουλτούρες.

Από το 1985 βρίσκεται μόνιμα στη Μήλο και χειροτεχνεί κοσμήματα με άλλη διάσταση 
και οπτική εμπνευσμένα από την φύση. Τα έργα είναι μοναδικά, δουλεμένα σε χρυσό
ή ασήμι με υπέροχους ημιπολύτιμους λίθους, πέτρες της Μήλου ή ηφαιστειακούς 
τόφους και αντανακλούν τις θετικές δονήσεις των υλικών τους. Κάθε σχέδιο αφηγείται
και μια ιστορία σύγχρονη, παλιότερη ή ακόμη και αρχαϊκή. Η επίσκεψη σ’ αυτόν τον
φιλόξενο χώρο θα σας παρασύρει σ’ ένα χωροχρονικό ταξίδι ιδεών και θα σας
εμπνεύσει να συνδημιουργήσετε παρέα με τον καλλιτέχνη το δικό σας αριστούργημα.
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Michael & Virginia Kyritsis

Οι δυο Μηλιοί χειροτέχνες, εδώ και πάνω 
από δέκα χρόνια φιλοτεχνούν, για εσάς 
και τους αγαπημένους σας, ευφάνταστα 
χειροτεχνήματα με ανακυκλώσιμα υλικά
όπως φελλό και γυαλί καθώς και με υλικά
που τους προσφέρει η φύση: άμμο, θαλασ-
σόξυλα, κοχύλια. Ιδιαίτερα καλλιτεχνήματα 
όπως οι παραδοσιακές καράβες, τα βραχιόλια 
και τα κολιέ με το μάτι, τα κομπολόγια, τα
κοσμήματα με ημιπολύτιμες πέτρες και 
φυσικούς κρυστάλλους ή τα αναμνηστικά 
τα εμπνευσμένα από τοπία της Μήλου, θα 
σας καταπλήξουν. Τις δημιουργίες τους 
καθώς και έργα από άλλους Έλληνες χειρο-
τέχνες όπως πέτρινα κυκλαδίτικα ειδώλια, 
θα τα βρείτε στο Κλήμα και στην Πλάκα.

The two Melian artists have been crafting 
for more than ten years imaginative handi-
crafts for both you and your loved ones.
Using recyclable materials, such as cork and
glass, as well as materials offered by nature 
like sand, driftwood or seashells they create
unique pieces such as the traditional minia-
ture ships, bracelets and necklaces adorned 
with the evil eye, worry beads, jewelry pieces 
with semi-precious stones and natural
crystals, or souvenirs inspired by Melian 
landscapes. You can find their creations, 
along with works from other Greek crafts-
men, such as stone Cycladic figurines, at 
their stores in Klima and Plaka.

Κίτρινο Σύρμα στο Κλήμα, Πλακάκι & Ματάκι 
στην Πλάκα / Kitrino Syrma in Klima, Plakaki & 
Mataki in Plaka
handkrafts.mk@gmail.com
Κιν. / Mob.: (+30) 6999 202131

Μάρμαρα - Χώρος Άμμου / Marmara - Sand Museum 

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 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.

Asteris Paplomatas
Marmara, Plaka
Milos 84800, Cyclades, Greece
marmara_milos@yahoo.gr
Κιν./ Mob.: (+30) 6938 266860

Στείλτε & εσείς
την άμμο σας

Send your sand
in too:



Αγορά / Shopping
Μια βόλτα στα μαγαζιά της Μήλου
Α stroll to the stores in Μilos
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Αγέρι / Ageri

Αδάμας / Adamas - Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22460 - facebook: imeroviglimilosΑδάμας / Adamas - lenamilos@hotmail.com  - Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 22222

Ημεροβίγλι / Imerovigli
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.

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.

Αυτός ο χαρούμενος χώρος για ψώνια θα σας γεμίσει με θετική ενέργεια. Αποκτήστε
στιλάτα λινά και βαμβακερά ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών. Διαλέξτε φωτεινά 
αξεσουάρ και κοσμήματα από καλλιτέχνες της ΑΣΚΤ, πρωτότυπες τσάντες, σανδάλια, 
σικάτα καπέλα, παρεό και αέρινα σαλβάρια. Αποτυπώνοντας την ομορφιά των 
Κυκλάδων, η Λένα ζωγραφίζει εμπνευσμένα καδράκια και βότσαλα που χαρίζουν 
πιο γαλήνια αύρα στη ζωή. «La vita è bella».

This vibrant shopping spot will fill you with positive energy. For your trendy summer
outfit, a selection of stylish linen and cotton clothing items by Greek designer brands. 
To pair them, vivid accessories and jewelry created by artists from the School of 
Fine Arts, original handbags, sandals, chic hats, sarongs and drawstring pants.The
pebbles and small framed pictures painted by Lena, who is inspired by the beauty 
of the Cycladic islands, will fill your life with an air of tranquility. “La vita è bella”

BEST OF MILOS 2019
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Soleil
Το Soleil ανοίγει την πόρτα του στο πολύ-
χρωμο κέντρο του Αδάμαντα. Τόπος έκφ-
ρασης 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 μονα-
δικές 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 acces-
sories!

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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Milos Print T-Shirts & More
Κρατήστε ανεξίτηλες τις ξεχωριστές
στιγμές των διακοπών σας αποτυπώνοντας
τες σε πρωτότυπα αναμνηστικά. 
Καλοκαιρινά και θαλασσινά μοτίβα αλλά 
και χιουμοριστικά λογότυπα, είναι μερικά
από τα χιλιάδες ευφάνταστα σχέδια που
θα βρείτε τυπωμένα πάνω σε διαλεχτά
αντικείμενα και ρούχα. Επιπλέον, μπορείτε
να εφαρμόσετε τις πολλές και ιδιαίτερες
στάμπες πάνω σε καλαίσθητα βαμβακερά 
μπλουζάκια, οικολογικές τσάντες, χρωμα-
τιστές κούπες και ποδιές μαγειρικής καθώς
και οργανικές πετσέτες θαλάσσης Terry
Pestemal. Αν πάλι ψάχνετε για κάτι μοναδικό,
η προσωπική σας ιδέα ή φωτογραφία 
μπορεί να γίνει ένα ξεχωριστό ενθύμιο.  

Keep the special memories of your vaca-
tion alive by printing them on original 
souvenirs. The thousands of imaginative 
designs include patterns inspired by the 
summer and the sea, along with humorous
logos, which you will find printed on select
items and clothing. In addition, you can 
also transfer any one of the numerous 
prints on tasteful cotton T-shirts, envi-
ronmentally friendly bags, colorful mugs 
and aprons, as well as on Terry Peshtemal 
organic beach towels. If, again, you seek 
something truly unique, your own idea or 
photo can be turned into a one-of-a-kind 
memento.

Αδάμας / Adamas 
facebook: Milostshirt.gr 
broutzosand@yahoo.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 24277
Κιν. / Mob.: (+30) 6944 584760

Platiena
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Xrysomilo Jewellery & Wedding Creations by Artemis Koronaki

Αδάμας / Adamas  |  facebook: Xrysomilo-Χρυσόμηλο  |  Instagram: artemiskoronaki |  xrysomilo@gmail.com  |  Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23617  |  Κιν. / Mob.: (+30) 6977 432883

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!

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!

BEST OF MILOS 2019
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Margarita Creations
Η Μαργαρίτα εμπνέεται από την αιγαιοπελα-
γίτικη αύρα, δένει κοράλλια, μαργαριτάρια 
και ημιπολύτιμους λίθους με ασήμι και 
μεταλλικά στοιχεία και δημιουργεί, ακόμη
και κατά παραγγελία, λεπτοδουλεμένα κοσμή-
ματα που ικανοποιούν την πιο απαιτητική 
φαντασία. Επεξεργάζεται, μάλιστα, το ασήμι
και τον μπρούτζο ώστε να λάμπουν παντο-
τινά. Στο εργαστήρι της θα βρείτε επίσης 
επώνυμα αξεσουάρ όπως τσάντες, πορτο-
φόλια, φουλάρια και ανατομικά σανδάλια. 
Η πλούσια ποικιλία από χρήσιμα και διακο-
σμητικά αντικείμενα θα σας θυμίζει τις
ανάλαφρες καλοκαιρινές στιγμές στο νησί.

Margarita draws her inspiration from the 
Aegean breeze, blending corals, pearls 
and semiprecious stones with silver and
metal elements to create elaborate jew-
elry - 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
info@MargaritaCreations.com 
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23464
Κιν. / Mob.: (+30) 6945 977519

Ασήμι στο κύμα / Silver by Sea 
Αίσθηση γοητείας και κομψότητας. 
Κριτήριο η αγάπη στο ωραίο. Στο «Ασήμι»
σας περιμένει μεγάλη ποικιλία πρωτό-
τυπων ασημένιων χειροποίητων κοσμη-
μάτων 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 υφα-
ντές πετσέτες. Για το σπίτι πανέμορφες 
οι δημιουργίες Ελλήνων καλλιτεχνών 
από γυαλί, μέταλλο ή ξύλο. Ιδιαίτερα τα 
κεραμικά, τα ρολόγια τοίχου και τα φωτι-
στικά από φυσητό γυαλί. Τα καλόγουστα 
ενθύμια της Μήλου θα κρατήσουν ζωντα-
νές τις αναμνήσεις σας από το 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

BEST OF MILOS 2019



Γάμος στη Μήλο
Wedding in Milos 
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Γάμος στη Μήλο
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 αρραβω-
νιαστικός δικαιούνταν να συνοδεύει την κοπέλα στην εκκλησία και να την επισκέπτεται 
ως αργά στο σπίτι της!

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»...

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 celebra-
tions 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!
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Αδάμας / Adamas 
www.milosevents.gr  |  info@milosevents.gr
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 21627
GNTO License: 1144Ε61000000401

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.

BEST OF MILOS 2019



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

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 πραγματικό-
τητα. 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 (bombo-
nieres), 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.
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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

Ήχος & Φως / Vision & Sound

BEST OF MILOS 2019
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Αδάμας / Adamas | facebook: Xrysomilo-Χρυσόμηλο | instagram: artemiskoronaki | xrysomilo@gmail.com
Τηλ. / Tel.: (+30) 22870 23617 | Κιν. / Mob.: (+30) 6977 432883

Δείτε επίσης σ. 57 / See also p. 57

Χρυσόμηλο από την Άρτεμις Κορωνάκη
Jewellery & Wedding Creations
Το ρομαντικό νησί της Αφροδίτης είναι το τέλειο σκηνικό για ονειρε-
μένες 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 πραγματικό-
τητα 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 wed-
ding, 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!
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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 (62), Wedding in Milos (63), Xrysomilo (65),
Thalassitra Travel (70), Athena Travel (68). Βέρες / Wedding rings: Kalimera (51), Xrysomilo 
(65).  Προσκλητήρια / Invitations:  Xrysomilo (65). Μπομπονιέρες / Bombonieres: Marmara, 
sand-made (52), Xrysomilo (65), Giasemi - Wedding in Milos (63). Άνθη & Στολισμοί / Flow-
ers & Decoration: Giasemi - Wedding in Milos (63), Xrysomilo (65). Φωτογραφία / Photog-
raphy: Art House (50) . Ήχος & Φως / Sound & Lighting: Vision & Sound (64).
Catering: Glaronisia - Wedding in Milos (63 & 96), Alevromylos (87). Γλυκό Κουφέτο / Tradi-
tional “Koufeto” sweet: Tsakanos (106), Kivotos (106). Τούρτες / Wedding cake:  Angeliki (104), 
Kivotos (106). Bachelor Party: Vivere a Plakes (78), Milos Cove (90), Akri (102), Aqua Loca (101) 
Γλέντι του γάμου / Wedding Reception: Gialos (95), O Petrinos (90), Sirocco (92), Akri (102).
Νυφικές Σουίτες  - Ξενοδοχεία / Honeymoon Suites - Hotels: Hotel Thalassitra (71),
Nausika (74), Milos Breeze (72), Delmar (73).
Νυφικές Σουίτες  - Καταλύματα / Honeymoon Suites - Guestrooms: Skinopi (74),
Miland Suites (77), Eiriana Luxury Suites (78), Vivere a Plakes (78), Niriides Studios (80),
Aloni Cave House (81), Kapetan Tassos Suites (82), Kostantakis Cave Winery & Resi-
dence (83), Salt (84-85)  Περιποίηση Νύφης / Bridal preparation: Salon de Beauté (116), 
Μεταφορά στην εκκλησία / Transportation to the church: 
•με αυτοκίνητο, άμαξα, ελικόπτερο… / by car, horse-coach, helicopter… Athena Travel (68)
•με αυτοκίνητο / by car - Matha (69), Thalassitra (70)
•με σκάφος / by boat - Volcano Boat (113), Thalassitra Boat (112)
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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