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Milos is one of the most beautiful islands in Greece. 
It has been a birthplace of western civilization since 
the prehistoric era, a volcanic island of “natural 
art”, the island of the multicolored beaches and 
the secluded catacombs, the so-called “island of 
Aphrodite” - a Cycladic landscape of unique natural 
beauty. 

In recent years, Milos has been gaining popularity 
as an attractive destination for visitors, who can 
enjoy not only the natural beauties of the island 
but also an enticing plethora of challenges to 
explore.  

This edition is a guide to the “Best of Milos” in
Responsible Tourism for 2007. Our long-term
objective is to contribute to the holistic advancement 
and sustainable development of the island.
In order to successfully meet our aim, we firstly 
deem important to support all those who 
endeavour to create better places for people to live 
in and for people to visit.

This guide does not constitute an exhaustive listing 
of all the best choices available, but a selection of 
proposals on places worth seeing and 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. 

Companies offering guest services, presented 
herein, were selected because of the overall quality 
of their services, their respect on customer needs 
and because they stand out in at least one of the 
following:

Welcome to a …different Milos!
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We will be happy to hear your comments and suggestions at: 
best@mymilos.gr
Learn and discover more of Milos, on www.mymilos.gr

• Character, aesthetics and family atmosphere
• Natural location and environment
• Local tradition and cultural awareness
• Social and environmental consciousness
• Implementation of innovative ideas 

Our intent is to enhance this edition every year, by presenting more of the 
deeds in “Responsible Tourism”. The island per se, provides an abundance of
interests and we certainly do hope that its people will carry on introducing 
new and improved services, rendering the enrichment and the continuous 
renewal of this edition a necessity in the years to come.

Hold on to this guide like a good friend, which will accompany and advise 
you on your stay in Milos. Discover little secrets, try Melian tastes, enjoy the 
hospitality of the locals, explore the numerous beaches, follow the “tips” and 
experience a …different Milos where quality and respect to the visitor play the 
most important role. 

We hope that you will enjoy the choices that suit you best and have the
opportunity to discover more options available, original and unique options, 
just like your holidays in Milos will be!

A very warm welcome!

Corallia Drounga
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H Μήλος, είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά 
της Ελλάδας. Μία κοιτίδα πολιτισμού από την 
προϊστορική εποχή, ένα ηφαιστειογενές νησί 
«φυσικής τέχνης», το νησί των πολύχρωμων 
παραλιών, των κρυμμένων κατακομβών, το 
«νησί της Αφροδίτης»- ένα Κυκλαδίτικο τοπίο 
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. 

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, η Μήλος αποτελεί 
ένα δημοφιλή πόλο έλξης επισκεπτών, που 
απολαμβάνουν όχι μόνο τις φυσικές ομορφιές του 
νησιού, αλλά και μια προκλητική πληθώρα από 
θέλγητρα τα οποία καλούνται να εξερευνήσουν.

Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, είναι 
ένας οδηγός με επιλογές από τα «Καλύτερα του 
Υπεύθυνου Τουρισμού» στη Μήλο, για το 2007. 
Μακροπρόθεσμος στόχος αυτής της προσπάθειας, 
είναι να συνεισφέρει στην προβολή του νησιού 
και την ολόπλευρη και αειφόρο ανάπτυξη του. 
Σαν ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη αυτού του 
στόχου, θεωρούμε σημαντική την υποστήριξη 
όλων όσων συμβάλλουν για να δημιουργηθούν 
καλύτεροι τόποι για να ζουν και να επισκέπτονται 
οι άνθρωποι.

Ο οδηγός με τα «Καλύτερα του Υπεύθυνου 
Τουρισμού», δεν αποτελεί μια πλήρη  καταγραφή 
όλων των καλύτερων επιλογών, περιέχει όμως 
επιλογές από μέρη που αξίζει να επισκεφτούμε 
και εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε στη Μήλο. 
Όλες οι επιλογές έγιναν κατά την κρίση της 
υπογραφόμενης, ενός ανθρώπου με βαθιές 
ρίζες στη Μήλο, και σε συνέχεια ουσιαστικής 
αναζήτησης και προσεκτικής εξέτασης των 
πιθανών επιλογών. 

Καλώς Ορίσατε σε μια ...διαφορετική Μήλο!
Οι επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών για επισκέπτες 
και παρουσιάζονται στον οδηγό, επιλέχθηκαν για την συνολική ποιότητα 
τους σε επίπεδο υπηρεσιών και τον σεβασμό τους προς τον επισκέπτη 
και επιπρόσθετα διότι διακρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους 
παρακάτω τομείς:

• Αισθητική και οικογενειακή ατμόσφαιρα
• Φυσικό περιβάλλον και τοποθεσία
• Τοπική παράδοση και πολιτισμική συναίσθηση
• Κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία 
• Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών

Αυτή η έκδοση έχει στόχο να εμπλουτίζεται κάθε χρόνο παρουσιάζοντας όλο 
και περισσότερες δραστηριότητες «υπεύθυνου τουρισμού». 
Το νησί αυτό καθ’ αυτό, προσφέρει ανεξάντλητη πληθώρα θεματικών 
ενδιαφερόντων και ευελπιστούμε ότι οι άνθρωποί του θα συνεχίσουν 
να εισάγουν νέες και βελτιωμένες παροχές και υπηρεσίες, ώστε να είναι 
απαραίτητος ο εμπλουτισμός και η συνεχής ανανέωση αυτής της έκδοσης 
τα επόμενα χρόνια.

Κρατήστε αυτόν τον οδηγό, σαν έναν καλό φίλο που θα σας συντροφεύει και 
θα σας δίνει συμβουλές τις ημέρες που θα βρίσκεστε στη Μήλο. Ανακαλύψτε 
μικρά μυστικά, δοκιμάστε Μηλέϊκες γεύσεις, απολαύστε τη φιλοξενία των 
ανθρώπων του νησιού, εξερευνήστε τις πολυάριθμες ακτές, ακολουθείστε 
τα “tips” και ζήστε μια …διαφορετική Μήλο, στην οποία η ποιότητα και ο 
σεβασμός στον επισκέπτη, έχουν τον πρώτο λόγο. 

Ελπίζουμε να απολαύσετε τις επιλογές που σας ταιριάζουν και να 
ανακαλύψετε και άλλες, δικές σας, καινούριες και μοναδικές, τόσο όσο οι 
διακοπές σας στη Μήλο! 

Καλώς να ορίσετε!

Κοραλλία Δρούγκα

Σχόλια, σκέψεις και προτάσεις για την παρούσα έκδοση μπορείτε 
να στείλετε μέσω email στο best@mymilos.gr
Μάθετε και ανακαλύψτε περισσότερα για τη Μήλο, στο portal 
www.mymilos.gr. 



Η Μήλος είναι το δυτικότερο νησί των 
Κυκλάδων και βρίσκεται σε απόσταση 86 ν.μ.
από τον Πειραιά. Έχει έκταση 151 τ.χλμ.  και το 
μήκος των ακτών της είναι 125 χλμ.! 

Η διάρκεια του ακτοπλοϊκού ταξιδιού από το 
λιμάνι του Πειραιά εξαρτάται από το είδος του 
σκάφους και το δρομολόγιο. Με συμβατικό πλοίο 
το ταξίδι διαρκεί από 5 έως 7,5 ώρες ενώ με 
ταχύπλοο μειώνεται σε 2,5 με 4,5 ώρες. 

Η διαδρομή με αεροπλάνο είναι μόνο 25 λεπτά 
από το Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Πλάκα (ή Χώρα). 
Ο Αδάμας είναι το βασικό λιμάνι και το μεγάλο 
εμπορικό κέντρο του νησιού. Τα Πολλώνια είναι 
το δεύτερο λιμάνι, το οποίο συνδέει την Μήλο με 
το κοντινό νησί Κίμωλος.
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s 125 kilometers of coastline!
Milos is the western-most island of the Cyclades in the Aegean. It is in a dis-
tance of 86 nautical miles from the port of Piraeus with an area of 151 square 
kilometers and a coastal perimeter of 125 kilometers. 

The trip by ferry depends on the type of the boat and the itinerary scheduled. 
Conventional boats usually take 5 to 7.5 hours to reach the island,
while high-speed boats will get you there in 2.5 to 4.5 hours. 

The plane trip lasts only 25 minutes from Athens International Airport,
Eleftherios Venizelos. 

The capital of the island is Plaka (or Chora). Adamas is the main port and a big 
tourist center. Pollonia, a traditional fishing village, functions as a secondary 
port connecting Milos to the neighbouring island of Kimolos. 

125 χλμ. Ακτών! 

You can obtain more valuable information on the island and lodging availability at the 
Milos Tourist Information center in Adamas. (June to September) Tel. (+30) 22870 22445

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και διαθεσιμότητα καταλυμάτων καλέστε 
Τουριστικές Πληροφορίες Μήλου, Αδάμας (Ιούνιος - Σεπτέμβριο) τηλ. 22870 22 445  
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Στιγμές από την ιστορία της Μήλου.   Moments in Milos’ history.
Ο Μήλος, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν γιος του 
Ποταμού Σκάμανδρου 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 ένα μήλο 
που ο Πάρις προσέφερε στην Αφροδίτη «τη καλλίστη» 
- στην ωραιοτάτην.

Η αρχαία πόλη Κλήμα, γνώρισε μεγάλη ακμή την 
αρχαϊκή (7ο- 6ο αι. π.Χ.) και την κλασσική  (5ο-4ο αι. 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.

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.

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 150μ. 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.

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. (+30) 22870 21 620).

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 ancient polis of Klima reached a big acme during the archaic (7th-6th c. AD) and 
the classical (5th-4th c. AD) 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 the theatre of Klima could accommodate up to 7000 
spectators.

Kastro (the Castle), a hill of steep height of 280m, dominates the entry of the harbour. 
The Venetian family Sanoudoi, who since the 13th century AD had dominated the 
Cyclades and the Aegean, first inhabited Kastro and used it as a stronghold against 
pirates’ attacks.

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 150m 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.

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 21 620). 
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Μικρά θαύματα της φύσης.  
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 την 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.

Το ακρωτήριο Βάνι σήμερα σηματοδοτεί την 
είσοδο στο λιμάνι της Μήλου προς τα δυτικά. 
Πριν από εκατομμύρια χρόνια ήταν βυθός 
ενός ηφαιστειακού κρατήρα στον πυθμένα της 
θάλασσας, όπου σχηματίστηκε το Μαγγάνιο.

Η ενδημική οχιά της Μήλου (Macrovipera
Schweizeri) έχει  κηρυχτεί προστατευόμενο 
είδος. Με το σχέδιο Natura 2000, μια μεγάλη 
έκταση, στον Χάλακα της δυτικής Μήλου, 
έχει αποδοθεί για την προστασία της, σε μια 
προσπάθεια να περισωθεί.

Nature’s little miracles. 
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. 

Cape Vani designates the western entry point to the gulf of Milos. Million 
years ago, it used to be the bottom of a submarine volcano crater. 
Manganese deposits were formed here. 

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.

mymilos.gr tip: 
Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για μία επίσκεψη στο Μεταλλευτικό μουσείο, στον 
Αδάμαντα: αντικείμενα, εικόνες και φωτογραφίες παρουσιάζουν τις γεωλογικές 
ιδιαιτερότητες της Μήλου και αφηγούνται με τον τρόπο τους 11.000 χρόνια 
μεταλλευτικής ιστορίας. (Τηλ. 22870-22481)
Don’t miss the opportunity to visit the Mining Museum in Adamas: objects, 
illustrations and photographs present the geological peculiarities of Milos and 
narrate in their unique way 11,000 years of mining history.
(tel. (+30) 22870-22481)
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Στάση σε χωριά και οικισμούς.
Η Πλάκα (ή Χώρα) είναι η πρωτεύουσα της Μήλου. 
Χάνεται κανείς ανάμεσα στα πλακόστρωτα, γραφικά 
σοκάκια, που κτίστηκαν όπως απαιτούσαν οι 
ανάγκες της εποχής ίδρυσης του οικισμού, για 
προστασία, επειδή τότε ακόμη η πειρατεία ήταν 
συχνό φαινόμενο στο Αιγαίο. Το μπαλκόνι της 
προσφέρει μια υπέροχη θέα, κυρίως την ώρα του 
ηλιοβασιλέματος. 

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. 

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.

Ο οικισμός του Φυροπόταμου, ξεχωρίζει για την 
υπέροχη αμμουδιά και τα αυθεντικά ψαράδικα 
σπιτάκια. 

Το Κλήμα είναι ένα από τα πιο γραφικά ψαροχώρια 
του νησιού, αποκλειστικά φτιαγμένο από 
πολύχρωμα σύρματα (σπιτάκια για τις βάρκες) 
και με μοναδική θέα στον κόλπο του Αδάμαντα. Η 
παραλία δεν ενδείκνυται για μπάνιο, αλλά για τους 
λάτρεις της γραφικότητας αποτελεί απαραίτητο 
προορισμό. 

A look at villages and settlements. 
Plaka (in Greek a level or plane region) is the capital of Milos. The visitor can get 
lost among the numerous paved, picturesque alleys that were built according 
to the needs of the period of settlement, for protection against attacks, since 
piracy was still a common threat on the Aegean. “Marmara”, her wide balcony, 
offers an amazing view to the entry of the harbour, especially at sunset.

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

Pollonia, a colourful tourist village, is the second port of the island and the 
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.

Fyropotamos is a quaint small settlement with a lovely sandy beach and
authentic fishermen houses.

Klima is one of the most picturesque fishermen settlements of the island, 
formed exclusively by “syrmata”, multicoloured dwellings on the beachfront, 
used for boat storage and fisherman retreats.  The beach is not recommended 
for swimming but certainly a worthwhile visiting place. 
 

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.  

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

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 
Λιβυκό πέλαγος.

Για το Τσιγκράδο η πρόσβαση είναι αρκετά δύσκολη, 
μέσα από ένα αμμώδες μονοπάτι. Εάν καταφέρετε και 
φτάσετε στην αμμουδιά, θα αποζημιωθείτε από τα 
πεντακάθαρα, σμαραγδένια νερά, αγκαλιασμένα από 
τα πανύψηλα βράχια. 

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

Το Κλέφτικο είναι προσιτό μόνο με καραβάκι. Παλιό 
καταφύγιο και ορμητήριο πειρατών, ένας όρμος 
περιτριγυρισμένος από σύμπλεγμα κατάλευκων 
μικρών νησιών που κλείνουν την είσοδο και τον 
κάνουν αόρατο από τη θάλασσα. Υπέροχη θέα, ψιλή 
ξανθή αμμουδιά, κρυσταλλένια νερά, σπηλιές για 
εξερεύνηση: σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
τοπία της Μήλου. 

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. 

Every beach a different world!
Sarakiniko, is a lunar-like area, where the sun’s reflection on white rocks produces 
dazzling effects. A favourite place for those fascinated in cliff diving, but also for 
those who enjoy sun soaking over the smooth rocks. 

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 sandy 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. 

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

Kleftiko can only be reached by boat. An old shelter of the pirates, a bay surrounded 
by a cluster of white tiny, rocky islands that block the entrance and make it invisible 
by sea. Magnificent view, a cute small beach, crystal clear waters, many caves to 
explore: certainly one of the most impressive sceneries of Milos.

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.

mymilos.gr tip: 
Η νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, με άγρια, απροσπέλαστα βράχια, είναι προσιτή 
μόνο από τη θάλασσα. Απολαύστε την, κάνοντας με βαποράκι 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 on 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 oc-
casionally reflect on the emerald waters of the basin creating sparkling effects.

Κάθε παραλία, ένας διαφορετικός
κόσμος! 



www.mymilos.gr: narrative, images and inside information on milos island, by the people who know it best.

discover your own Milos, at


