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Πώς θα φτάσετε:
Στη Μύκονο µπορείτε να φθάσετε µε αερο-
πλάνο από τα περισσότερα αεροδρόµια 
της χώρας, µε φεριµπότ από τον Πειραιά 
και τη Ραφήνα και µε ταχύπλοο από τη 
Ραφήνα. Το νησί συνδέεται µε φεριµπότ 
και ταχύπλοα µε τα περισσότερα νησιά του 
Αιγαίου.

Τοπική συγκοινωνία:
Εντός του νησιού η µετακίνηση γίνεται µε 
λεωφορεία, ταξί, ενοικιαζόµενα αυτοκίνη-
τα και µηχανάκια καθώς και µε καΐκια που 
εκτελούν τακτικά δροµολόγια για τις πιο 
απόµακρες παραλίες.

Πού να µείνω;  
Ξενοδοχεία: www.grhotels.gr  
Ενοικιαζόµενα δωµάτια: www.fede.gr
Σωµατείο Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων/∆ια-
µερισµάτων: Τηλ.:22890-26860,24860

ένα από τα µικρότερα νησιά του Αιγαίου υπήρξε 
στην αρχαιότητα το ιερότερο νησί, καθότι εκεί γεν-
νήθηκε σύµφωνα µε το µύθο ο Απόλλωνας και η 
Άρτεµις, για να περιηγηθείτε έναν εκτεταµένο, µο-
ναδικό αρχαιολογικό χώρο.

Ξενάγηση στη ∆ήλο
Η Φανερωµένη ,δηλαδή, σε ελεύθερη µετάφραση, 
επειδή φανερώθηκε ή αναδύθηκε από το βυθό της 
θάλασσας.
Φτάνοντας στη ∆ήλο το καραβάκι πιάνει στο αρ-
χαίο εµπορικό λιµάνι και βρίσκεσαι αµέσως να 
περπατάς στην Αγορά των Κοµπεταλιαστών. Γύρω 
γύρω µαγαζάκια και στη µέση δύο βωµοί. Του 
Ερµή ο ένας και ο άλλος της Μαίας, της µητέρας 
του. Αυτοί οι Κοµπεταλιαστές ήταν έµποροι που 
πήραν το όνοµά τους από ρωµαϊκές θεότητες, τους 
Lares Compitales. Oι δε αγορές τους ήταν κάποιου 
είδους συντεχνίες, εµπορικές ενώσεις συχνά µε 
βάση την προέλευση. Έτσι, έχουµε τους Ποσειδω-
νιαστές της Βηρυττού, τους Ιταλιώτες από Κάτω 
Ιταλία και Σικελία αλλά και τους ∆ηλίους που συ-
νέστησαν και αυτοί αγορά. Στο νησί υπήρχαν επί-
σης έµποροι από Αλεξάνδρεια, Τύρο και µια αξι-
όλογη εβραϊκή κοινότητα που ίδρυσε µάλιστα και 
την πρώτη συναγωγή της διασποράς στην ανατολι-
κή ακτή του νησιού.
Η ∆ήλος έσφυζε από ζωή τον 3ο και 2ο αι. π.Χ. µε 
χιλιάδες κατοίκους (20.000 – 30.000) από όλες 
τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Είναι εκπλη-
κτικό πώς σε αυτό το νησάκι, µε µόλις 5 χλµ. µή-
κος και 1,3 χλµ. πλάτος που δεν παρήγε τίποτα, 
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