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Μια από τις γραφικότερες και διασηµότερες γωνιές 
του νησιού είναι η Αλευκάντρα ή Μικρή Βενετία 
µια συνοικία του 18ου αιώνα όπου οι αρχοντικές 
οικίες των πλούσιων εµπόρων και καπεταναίων 
είναι κυριολεκτικά κτισµένες µέσα στη θάλασσα. 
Η θαυµάσια αρχιτεκτονική µε τα πολύχρωµα χα-
γιάτια και τους ξύλινους εξώστες, που κυριολεκτι-
κά βρέχονται από το κύµα, δίνουν στη συνοικία 
ένα έντονο άρωµα της γνωστής ιταλικής πόλης. 
Φτάνοντας στη Μικρή Βενετία θα αντικρίσετε τους 
επιβλητικούς ανεµόµυλους, το σήµα κατατεθέν του 
νησιού, να ξεπροβάλλουν και να στέκονται αγέρω-
χοι ατενίζοντας το Αιγαίο. Ο δεύτερος παραδοσι-
ακός οικισµός της Μυκόνου µετά τη Χώρα είναι 
η Άνω Μερά, που αναπτύσσεται σε µια µεγάλη 
έκταση στην ενδοχώρα γύρω από το ιστορικό µο-
ναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής (τρίκλιτος 
ναός του 16ου αι. µε αριστουργηµατικό ξυλόγλυ-
πτο τέµπλο). Βόρεια της Άνω Μεράς, στην περιοχή 
Φτελιά, υπάρχει σηµαντικός νεολιθικός οικισµός 
και µυκηναϊκός τάφος του 14ου-13ου αι. π.Χ.

Σε αναζήτηση παραλίας στη Μύκονο…
Η Χώρα αποτελεί επίσης ορµητήριο για να ανακα-
λύψει κανείς, (µε τακτικά δροµολόγια λεωφορεί-
ων ή άλλα µέσα) και τις υπόλοιπες οµορφιές της 
Μυκόνου, συµπεριλαµβανοµένου τις καταγάλανες 
παραλίες της! Στις δυτικές ακτές της Μυκόνου, βρί-
σκονται οι παραθεριστικοί οικισµοί του Τούρλου 
και του Αγίου Στεφάνου, που εκτείνονται γύρω 
από τις οµώνυµες ακτές. Νότια της Χώρας βρίσκο-
νται δύο από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες του 

νησιού, ο Ορνός και ο ‘Αγιος Ιωάννης, καθώς και 
ο οικισµός του Πλατύ Γιαλού και της Ψαρούς, από 
τις πιο δηµοφιλείς του νησιού. Άλλες πανέµορφες 
παραλίες είναι το Παραντάις και Σούπερ Παραντά-
ις (διάσηµες για τα ξέφρενα πάρτι που διοργανώ-
νονται!), η Παράγκα, το Αγράρι, ο ‘Αγιος Σώστης, 
τα Χουλάκια µε τα µεγάλα βότσαλα και τους εντυ-
πωσιακούς γρανιτικούς σχηµατισµούς, η Ελιά, το 
Καλό Λιβάδι, ο Πάνορµος, η Αγία Άννα, ο Καλα-
φάτης, η Φτελιά και η Κάπαρη.

Καταδύσεις, surfing, ιστιοπλοΐα…
Η Μύκονος συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι πολ-
λούς surfers και ιστιοπλόους που εκµεταλλεύονται 
τους ισχυρούς ανέµους του νησιού. Μπορείτε να 
επιλέξετε δεκάδες παραλίες για surfing, ωστόσο οι 
καλύτερες θεωρούνται οι πιο ερηµικές. Επιλέξτε 
ανάµεσα στον Κόρφο, τη Φτελιά τη Μεγάλη Άµµο 
και τον Καλαφάτη όπου µπορείτε να κάνετε και 
µαθήµατα. Εκτονωθείτε παίζοντας τένις και µίνι 
γκολφ στον Άγιο Στέφανο, beach volley στην Αγία 
Άννα ή κάνοντας αλεξίπτωτο θαλάσσης και jet ski 
στην Ελιά και στον Καλαφάτη. Για τους φίλους της 
κατάδυσης η Μύκονος είναι επίσης ένας αγαπη-
µένος προορισµός. Καλύτερος µήνας θεωρείται ο 
Σεπτέµβριος, λόγω της κατάλληλης θερµοκρασίας 
του νερού και της υψηλής ορατότητας στο βυθό. 
Στο νησί λειτουργούν οργανωµένα καταδυτικά 
κέντρα (προσφέρουν και εκπαιδευτικά σεµινάρια 
snorkeling) και καταστήµατα µε καταδυτικό εξο-
πλισµό. Εξερευνήσετε τη Μύκονο µε σκάφος και 
ανακαλύψτε κρυφές παραλίες που δεν µπορούν να 

προσεγγιστούν µε όχηµα και πολλές βραχονησί-
δες, οι οποίες είναι και καλοί ψαρότοποι!

Γεύσεις που πρέπει να απολαύσετε
Μην παραλείψετε να δοκιµάσετε εξαιρετικά δείγ-
µατα της κυκλαδικής κουζίνας. Η κοπανιστή της 
Μυκόνου, ένα µαλακό τυρί µε έντονα πιπεράτη 
γεύση, είναι το σήµα κατατεθέν του νησιού. Ένας 
θαυµάσιος µεζές για ούζο, που συνηθίζεται πολύ 
στη Μύκονο, είναι η «µόστρα µε κοπανιστή», όπου 
µόστρα είναι το µυκονιάτικο παξιµάδι, βρεγµένο 
µε λίγο νερό ή και λίγο ελαιόλαδο και αλειµµένο 
µε «κoπανιστή», πάνω από την οποία έχουµε στύ-
ψει ντοµάτα. Από τον Οκτώβρη ως τα Χριστούγεν-
να έχουµε και στη Μύκονο –κάθε χρόνο– τα «χοι-
ροσφάγια».
Προϊόντα που βασίζονται στην τοπική οικοτεχνική 
παράδοση και σχετίζονται µε τα χοιροσφάγια είναι 
τα µυκονιάτικα λουκάνικα, που φτιάχνονται από 
κρέας χοιρινό, είναι λιαστά µε πολλά µπαχαρικά 
και ψήνονται στο αλάτι. Εκλεκτοί µεζέδες των χοι-
ροσφαγίων είναι η «λούζα», φιλέτο χοιρινό ψη¬µέ-
νο στον ήλιο µε θρούµπι, ρίγανη και αλάτι, παΐδα 
τηγανιτή µε αυγά, χοιροκεφαλή βραστή µε λάχανα 
και τα σίσερα ή σύγλινα (τσιγαρισµένα κοµµατάκια 
χοιρινού που διατηρούνται στη γλίνα τους). Ένα 
γλυκό φινάλε στο γεύµα σας µε εξαιρετικά µυκο-
νιάτικα αµυγδαλωτά, παστέλι ή µελόπιτα σίγουρα 
επιβάλλεται!

Αν βρεθείτε στην Μύκονο µην παραλείψετε να επι-
σκεφθείτε τη γειτονική ∆ήλο, που µολονότι είναι 
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