
    

Mήλος 

 

 

  

 

Μήλος, ένα εξαιρετικό νησί, το οποίο χαρακτηρίζεται για τις 75 παραλίες (και όχι μόνο), τα 

όμορφα χωριά της με το μοναδικό κυκλαδίτικο χρώμα αλλά και όλα τα μνημεία που 

μαρτυρούν μια ενδιαφέρουσα, ιστορική διαδρομή στο χρόνο. Πρόκειται για έναν από τους 

πιο κορυφαίους προορισμούς που επιλέγουν κυρίως τα ζευγάρια για τις διακοπές τους, ή 

ακόμα και το ταξίδι του μέλιτος. Ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα και ένα μοναδικό 

σεληνιακό τοπίο προσφέρουν στους επισκέπτες τη γαλήνη, την ανεμελιά των διακοπών και 

μοναδικές εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες και θα επιθυμούν να επισκεφτούν το νησί ξανά 

και ξανά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η Μήλος αποτελεί έναν εκπληκτικό προορισμό κυρίως το καλοκαίρι, καθώς το σήμα 

κατατεθέν του νησιού είναι οι φοβερές της παραλίες.  

 

 

 

 

 

 Μηνιαίες Θερμοκρασίες*         
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 5 5 6 9 14 17 20 20 17 14 10 6 

Μεγ(°C) 13 14 16 20 26 31 33 33 29 24 18 14 

 
* οι παραπάνω θερμοκρασίες που αναγράφονται είναι κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 
 Επισκεφτείτε τις Κατακόμβες  

 Περπατήστε στα γραφικά της χωριά  

 Θαυμάστε τα θεάματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στα υπόλοιπα Μουσεία της  

 Απολαύστε εκπληκτικές θαλάσσιες και υπαίθριες δραστηριότητες  

 Αποδράστε στις εκπληκτικές της παραλίες 

 Δοκιμάστε τις τοπικές νοστιμιές  

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Νομός: Κυκλάδων   

 Γεωγραφικό διαμέρισμα: Κυκλάδες  

 Απόσταση από Αθήνα: από 3 ώρες* 

 Πρόσβαση με: πλοίο & αεροπλάνο  

 Κόστος μεταφοράς: από 30€* 

 

*Ανάλογα την εταιρεία που θα επιλέξετε και το μεταφορικό μέσο, η διάρκεια του ταξιδιού, 

αλλά και η τιμή του εισιτηρίου διαφέρουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Χάρτης Προορισμού 

 

 

 
 

 

 

Αξιοθέατα  

 

 

1. Αρχαιολογικό Μουσείο     

 
Το Αρχαιολογικό μουσείο της Μήλου βρίσκεται στην Πλάκα 

και στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο του Τσίλερ που 

χρονολογείται το 1870. Στην κεντρική του αίθουσα υπάρχει 

το εντυπωσιακό άγαλμα της Aφροδίτης, το οποίο 

θεωρείται αντίγραφο του αυθεντικού που προέρχεται από 

τα εργαστήρια του Μουσείου του Λούβρου. Ακόμη στον 

ίδιο χώρο θα βρείτε έναν ταφικό πίθο του 6ου αιώνα π.X., 

ένα άγαλμα ιματιοφόρου του 3ου αιώνα π.X., ένα πόδι 

τραπεζοφόρου με κεφαλή λιονταριού, αλλά και ένα μισό γυναικείο άγαλμα. Επιπλέον, 

θαυμάστε διάφορα ευρήματα που προέρχονται από τη Φυλακωπή, τα Nύχια και το 

Δεμεναγάκι, αλλά και εκθέματα που δηλώνουν την ανάπτυξη των τεχνών και του πολιτισμού 

του αρχαίου Kλήματος του 3ου και 5ου αιώνα.  

 

 



 

2. Τα υπόλοιπα Μουσεία του νησιού   

 
Το νησί της Μήλου, διαθέτει πολλά και διάφορα σημαντικά 

μουσεία που αξίζει να επισκεφτείτε. Πέρα από το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, σημαντικά είναι το Εκκλησιαστικό, 

το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την παραλία 

του Αδάμαντα. Χτίστηκε μετά την Eικονομαχία το 842 μ.X., 

ενώ λειτουργεί και πινακοθήκη της αγιογραφικής 

παράδοσης του νησιού με εικόνες από τον 14ο αιώνα. Το 

Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται εξίσου στην ίδια 

περιοχή και στεγάζεται σε οίκημα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 

1967, από την Ένωση των εν Aθήναις Mηλίων και διαθέτει κέρινα ανθρώπινα ομοιώματα με 

παραδοσιακές ενδυμασίες, σπάνια κεντήματα και υφαντά από όλα τα είδη της υφαντικής 

τέχνης. Ακόμη σημαντικό είναι και το Μεταλλευτικό μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον 

Αδάμαντα και στεγάζεται σε κτίριο κατασκευής του 1995, ενώ λειτουργεί από το 1998. Σκοπός 

του είναι να προβάλει την μεταλλευτική ιστορία του νησιού, που ξεκινάει από τα νεολιθικά 

χρόνια. Τέλος, θα βρείτε στο νησί το Ναυτικό Μουσείο, το οποίο δημιουργήθηκε χάρις στις 

προσπάθειες του γιατρού Πέτρου Αρμένη, με σκοπό τα εντυπωσιακά του εκθέματα να 

παρουσιάζουν τη ναυτική ιστορία του νησιού από την προϊστορική εποχή έως και σήμερα.  

 

3. Κατακόμβες     

 
Κοντά στο χωριό Τρυπητή σε μια απότομη πλαγιά, 

βρίσκονται οι Kατακόμβες της Mήλου, οι οποίες 

ανακαλύφθηκαν και έγιναν γνωστές το 1840. Πρόκειται για 

έναν ιδιαίτερο τόπο, ο οποίος αποτελούσε χώρο 

συγκέντρωσης των πρώτων Xριστιανών, για την τέλεση 

των θρησκευτικών τους καθηκόντων και την ταφή των 

νεκρών τους. Οι συγκεκριμένες κατακόμβες, είναι 

πανελλαδικά μοναδικές σε μέγεθος και θεωρούνται 

παγκοσμίως ως οι πιο αξιόλογες μαζί με αυτές της Pώμης και των Aγίων Tόπων. Είναι τρεις 

και  μαζί με πέντε διαδρόμους και ένα νεκρικό θάλαμο αποτελούν ένα δαιδαλώδες σύστημα 

συνολικού μήκους 185 μέτρων. Στο εσωτερικό τους δεξιά και αριστερά επάνω στους τοίχους, 

υπάρχουν περίπου 126 σκαμμένες αψίδες όπου έχουν σωθεί έως και σήμερα, ενώ μέσα σ' 

αυτά, καθώς και στο πάτωμα, ανοίγονταν οι τάφοι.  

 

 

4. Πολεμικό καταφύγιο Αδάμαντα   

 

Το πολεμικό καταφύγιο, στον Αδάμαντα της Μήλου, 

κατασκευάστηκε από διαταγές γερμανικού στρατού της 

κατοχής, κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή κατασκευή δώδεκα 

μεγάλων θαλάμων π ου διακλαδίζονται δεξιά και αριστερά 

μίας κεντρικής αρτηρίας, κάτω από τον σημερινό οικισμό 

του Αδάμαντα. Οι Γερμανοί σύμφωνα με πηγές το 

χρησιμοποίησαν κυρίως ως βάση για τη προσπάθεια της 

κατάληψης της Κρήτης. Σήμερα το καταφύγιο ανοίγει για το κοινό με την εικαστική έκθεση 

Refuge Project, η οποία περιλαμβάνει έργα που πραγματοποιούνται στο χώρο με 

εκμετάλλευση αντικειμένων, όπως δεξαμενών νερού ή εσοχών και όμορφα φωτισμένα έργα 



Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία δίνουν φωνή σε αυτές τις μνήμες. 

 

5. Αρχαιολογικός χώρος Φυλακωπής  

 

Στο δρόμο για τον οικισμό Πολλώνια, θα συναντήσετε τον 

αρχαιολογικό χώρο της Φυλακωπής. Πρόκειται για μια 

από τις πιο σημαντικές πόλεις του προϊστορικού Αιγαίου. 

Σήμερα στην περιοχή θα βρείτε λείψανα ζωής από δύο 

χιλιετίες περίπου 3300 – 1100 π.Χ.. Οι ανασκαφές άρχισαν 

περίπου το 1896 – 1899 από την Αγγλική Αρχαιολογική 

Σχολή και συνεχίστηκαν έως και το 1977. Από τα 

σημαντικότερα μνημεία που θα θαυμάσετε είναι το 

μυκηναϊκό ιερό, το μέγαρο και το σήμα κατατεθέν, το επιβλητικό κυκλώπειο τείχος του 

οικισμού, το οποίο έχει κατασκευαστεί από ηφαιστειογενείς πέτρες.   

 

 

 

Ανακαλύψτε τα χωριά της   

 

 

1. Αδάμαντας      
 

Το χωριό Αδάμαντας, του οποίου το όνομα προέρχεται 

από το διαμάντι, κτίστηκε το 1835 από Σφακιανούς της 

Κρήτης, που κατέφυγαν στη Μήλο μετά από αποτυχημένη 

εξέγερση τους εναντίον των Τούρκων. Θα δείτε το φυσικό 

λιμάνι της περιοχής, το οποίο είναι και το σήμα κατατεθέν 

και αποτελεί το κέντρο της Μήλου, καθώς από αυτό το 

σημείο μπορείτε να πάτε οπουδήποτε επιθυμείτε, και 

επίσης είναι και το σημείο αναφοράς για τις θαλάσσιες 

εκδρομές. Ενώ ακόμη θα βρείτε εξαιρετικές καφετέριες και εστιατόρια, καταστήματα για 

αγορές, ξενοδοχεία, μπαρ και άλλες υπηρεσίες. Τέλος κατά την επίσκεψή σας στον 

Αδάμαντα αξίζει να επισκεφτείτε τις εκκλησίες της Αγίας Τριάδας και του Αγίου 

Χαραλάμπους. 

 

 

2. Πλάκα  
 

Η Πλάκα, είναι η πρωτεύουσα του νησιού και έχει 

διατηρήσει πλήρως τη γνήσια νησιωτική και λαϊκή 

αρχιτεκτονική της, με τα γραφικά πλακόστρωτα στενά της 

και μια μοναδική θεά προς τον κόλπο της Μήλου. Κατά 

την άφιξή σας στον οικισμό αξίζει να επισκεφτείτε το 

Αρχαιολογικό και το Λαογραφικό μουσείο αλλά και την 

Παναγιά την Θαλασσίτρα. Περιπλανηθείτε στα στενά της 

και ανεβείτε στο κάστρο, το οποίο έκτισαν οι Ενετοί τον 13ο 

αιώνα και δείτε τα ερείπια που σώζονται μέχρι και σήμερα. 

Επιπλέον κοντά στην Πλάκα βρίσκονται και οι Κατακόμβες όπου αναφέρονται παραπάνω 

αλλά και το αρχαίο θέατρο. Τέλος, με το σούρουπο απ’ όλες τις γύρω περιοχές όλοι 

ανεβαίνουν στην Πλάκα, για ποτό, φαγητό και φυσικά για να ατενίσουν το ηλιοβασίλεμα 

από τη μαρμάρινη αυλή της Παναγίας της Κορφιάτισσας ή, ακόμα πιο πανοραμικά, από το 

ενετικό κάστρο. 



 

 

 

3. Πολλώνια  
 

Ο οικισμός Πολλώνια είναι ένα γραφικό ψαροχώρι 

κτισμένο γύρο από ένα φυσικό κόλπο και αποτελεί έναν 

ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο χωριό πέρα από τη 

γραφική του ομορφιά θα βρείτε επίσης ταβέρνες, 

εστιατόρια, και μικρά καφενεία, ενώ εκτελούνται 

καθημερινά και δρομολόγια προς Κίμωλο, Άγιο Γεώργιο, 

Πολύαιγο, και φυσικά, τα Γλαρονήσια, τα εντυπωσιακά 

μικρά νησιά που βγαίνουν από τη θάλασσα 

σχηματίζοντας εξάγωνο σχήμα.  

 

 

 

4. Ζεφυρία   
 

Η Ζεφυρία είναι ένα μικρό σχετικά χωριό του νησιού με 

περίπου 150 κάτοικους. Τα παλαιά τα χρόνια αποτελούσε 

την πρωτεύουσα του νησιού ενώ βρίσκεται νοτιοανατολικά 

του Αδάμαντα. Κατά την επίσκεψή σας στον οικισμό, αξίζει 

να επισκεφτείτε τον Ιερό Ναό της Παναγίας της 

Πορταϊτισσας ή αλλιώς Πορτιανής, όπου χτίστηκε το 17ο 

αιώνα, καθώς αποτελεί την παλαιότερη εκκλησία της 

Ζεφύριας και τη παλιά Μητρόπολη της Μήλου. 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Κρουαζιέρα     

 

Αν και στο νησί της Μήλου υπάρχουν πολλές 

δραστηριότητες να πραγματοποιήσετε, μια από τις 

κορυφαίες που αξίζει αναμφισβήτητα να κάνετε, είναι μια 

ολοήμερη κρουαζιέρα. Διασχίστε τα γαλάζια νερά του 

Αιγαίου και θαυμάστε τα εκπληκτικά φυσικά τοπία του 

νησιού ενώ έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε και να 

επισκεφτείτε ερημικές και ειδυλλιακές παραλίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Κατάδυση   

 

Η Μήλος χαρακτηρίζεται για τον εκπληκτικό της βυθό, ο 

οποίος είναι πλούσιος σε υφάλους και παλιά ναυάγια. Η 

κατάδυση, λοιπόν, στο νησί είναι μια από τις πιο 

δημοφιλείς δραστηριότητες που θα συναντήσετε. Θα βρείτε 

πολλά καταδυτικά κέντρα στη Μήλο, τα οποία όχι μόνο 

προσφέρουν μαθήματα, αλλά οργανώνουν και 

συναρπαστικές καταδύσεις σε κοντινά ναυάγια και νησιά. 

 

3) Θαλάσσιο Καγιάκ      

 

Το θαλάσσιο καγιάκ στη Μήλο είναι ένας τόσο 

διασκεδαστικός, όσο και χαλαρωτικός τρόπος για να 

ανακαλύψετε πλήρως τη μαγεία και τα εκπληκτικά τοπία 

του νησιού. Απολαύστε την άγρια φύση, ενώ κωπηλατείτε 

στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και εξερευνήστε 

θαλάσσιες σπηλιές, ακατοίκητα νησιά, αλλά και 

απομακρυσμένες παραλίες, όπου μπορείτε να 

απολαύσετε και το κολύμπι σας.  

 

 

 

4) Πεζοπορία  

 

Η πεζοπορία στο νησί της Μήλου, αποτελεί ακόμα μια 

συναρπαστική δραστηριότητα και εμπειρία. Η Μήλος 

φημίζεται για τα ανάγλυφα τοπία της με θεόρατα βράχια 

και πλούσια βλάστηση, τα οποία δημιουργούν μαγευτικές 

εικόνες που θα σας κόψουν την ανάσα. Περιηγηθείτε στα 

μονοπάτια της περιοχής και ανακαλύψτε τον φυσικό 

πλούτο της, τα γραφικά χωριά και τα εντυπωσιακά 

αξιοθέατα απολαμβάνοντας παράλληλα και τη μοναδική 

πανοραμική θέα προς το άπειρο γαλάζιο.  

 

 

5) Wine Tasting  

 

Μπορεί να μη το γνωρίζουν πολλοί, ωστόσο η Μήλος 

παράγει εξαιρετικές ποικιλίες οίνου, δεδομένου πως 

διαθέτει ένα πλούσιο σε ορυκτά έδαφός. Στο νησί θα βρείτε 

ένα από τα παλαιότερα οινοποιεία της Μήλου, όπου και 

μπορείτε να περιηγηθείτε στους αμπελώνες, τις σπηλιές, 

και τα κελάρια του, αλλά έχετε και την ευκαιρία να 

δοκιμάσετε υπέροχες τοπικές ποικιλίες κρασιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 Πιταράκια   

 

Ένα από τα πιο φημισμένα φαγητά που πρέπει να 

δοκιμάσετε κατά την άφιξή σας στη Μήλο πριν 

αναχωρήσετε είναι τα πιταράκια. Πρόγια τηγανιτά 

τυροπιτάκια, τα οποία παρασκευάζονται από μια ιδιαίτερη 

ζύμη και ένα ξεχωριστό μηλεϊκό τυρί.  

 

 

 

 Μηλεϊκά τυριά       

  

Η Μήλος φημίζεται για τα ξεχωριστά τυριά της και για μια 

σειρά τυριών, ανάλογα με τον χρόνο ωρίμανσης. 

Παρασκευάζονται κυρίως από γάλα ντόπιων κατσικιών και 

θα τα βρείτε σε 3 διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, δηλαδή 

φρέσκο 10-15 ημερών, ελαφρώς ωριμασμένο έως 3 μήνες 

και μετά από ωρίμανση συνήθως 6 μηνών γίνεται σκληρό. 

Η προετοιμασία των τυριών πραγματοποιείται 

παραδοσιακά σε φυσικές σπηλιές με αλαιόλαδο και αλάτι. 

Μερικά από τα πιο φημισμένα είναι, η ξινομυζήθρα, το 

τουλουμοτύρι, η μανούρα, η χλωρή, η ημίχλωρη ή μελίχλωρο και το σκοτύρι. 

 

 

 Κουφέτο Μήλου     

 

Το Κουφέτο Μήλου, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά 

του κουταλιού του νησιού, το οποίο παρασκευάζεται από 

κολοκύθα, μέλι και αμύγδαλα. Από τα παλαιότερα χρόνια 

αποτελούσε σήμα κατατεθέν για τους γάμους και τους 

αρραβώνες, καθώς το μέλι σύμφωνα με πηγές συμβολίζει 

τη γλυκιά ζωή του ζευγαριού και τα αμύγδαλα τη 

γονιμότητα. Θα το βρείτε σε κάθε γωνιά του νησιού από τα 

ζαχαροπλαστεία ως και τις ταβέρνες μετά από το γεύμα 

σας.  

 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Σαρακινικό   

Η παραλία Σαρακινικό στη Μήλο, αποτελεί ένα μοναδικό, 

σεληνιακό τοπίο που σίγουρα θα σας μαγέψει. Θαυμάστε 

κατάλευκα πετρώματα να απλώνονται μέσα και έξω από τη 

θάλασσα με τέτοιο τρόπο δημιουργώντας αλλόκοτες 

βεράντες και θαλάσσιες σπηλιές. Είναι μη οργανωμένη, 

βρίσκεται ελάχιστα λεπτά βόρεια της Μήλου και αποτελεί 

έναν επίγειο παράδεισο. 



 

 Τσιγκράδο  

Η παραλία Τσιγκράδο είναι μια μη οργανωμένη παραλία, η 

οποία χαρακτηρίζεται για το ιδιαίτερο τοπίο της. Μέσα από 

μια υπέροχη φυσική ομορφιά φτάνετε σέ ένα σχετικά μικρό 

μέρος όπου θεόρατα βράχια αγκαλιάζουν εκπληκτικά τη 

λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα και σμαραγδένια νερά. Ένα 

μέρος ιδανικό για να απολαύσετε ένα ήρεμο και γαλήνιο 

μπάνιο.  

 

 

 Κλέφτικο     

Το Κλέφτικο ή γνωστή κι ως τα Θαλασσινά Μετέωρα, 

αποτελούνται από ένα ιδιαίτερο σύμπλεγμα γκριζόλευκων 

βράχων, με περίεργες μορφές και σχηματισμούς. Με το 

πέρασμα των χρόνων έχουν δημιουργήσει αρκετές σπηλιές 

σπηλιές και κοιλώματα από τον αέρα και τη θάλασσα. Η 

πρόσβαση στην εξαιρετική παραλία με τα κρυστάλλινα 

γαλαζοπράσινα νερά και τους μοναδικούς σχηματισμούς 

πραγματοποιείται με καραβάκι ή ιστιοπλοϊκό.  

 

 

 Αχιβαδόλιμνη  

Η παραλία Αχιβαδόλιμνη, γνωστή κι ως Χιβαδόλιμνη, είναι η 

μεγαλύτερη του νησιού με μια κατάλευκη αμμουδιά και 

κρυστάλλινα, ρηχά νερά. Χωρίζεται σε δύο αμμουδιές, η 

πρώτη είναι πιο ήσυχη και απομονωμένη, ενώ η δεύτερη 

είναι και η πιο πολυσύχναστη, οργανωμένη με beach bar 

και εστιατόρια. Η παραλία αποτελεί ιδανικό προορισμό για 

τους λάτρεις του surf και του kite-surf, ενώ θα βρείτε και 

οργανωμένο camping. 

 

 

 Θειωρυχεία   

Η παραλία Θειωρυχεία στη Μήλο, αποτελεί ένα από τα 

γεωλογικά αξιοθέατα του νησιού, καθώς μπορείτε να 

απολαύσετε το μπάνιο σας σε παραλία με κιτρινωπά 

βότσαλα και πεντακάθαρα νερά, ενώ θαυμάζετε τα ερείπια 

από τις εγκαταστάσεις των παλιών ορυχείων εξαγωγής 

θείου  που λειτουργούσαν μέχρι το 1956. 

 

 



 Παπάφραγκας    

Η παραλία Παπάφραγκας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του 

νησιού. συγκεκριμένα, ανάμεσα στην Πάχαινα και στην 

Πολλώνια, ελάχιστα λεπτά δίπλα από τον αρχαιολογικό 

χώρο της Φυλακωπής. Πρόκειται για μια μικρή, 

απομονωμένη κα αμμώδη παραλία που αποτελεί ένα 

μοναδικό και φυσικό τοπίο. Περικυκλωμένη από θεόρατα και 

ανοιχτόχρωμα βράχια, στενές γλώσσες στεριάς, ανοίγματα 

και σπηλαίες που θα σας μαγέψουν και θα απολαύσετε στο 

μέγιστο το μπάνιο σας στα κρυστάλλινα νερά.  

 


