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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το Κάστρο
Το Μέσα Κάστρο είναι σήμερα ερειπωμένο. Το Έξω Κάστρο αποτελείται
από μια σειρά σπιτιών, ο εξωτερικός τοίχος των οποίων αποτελούσε ταυτόχρονα και το αμυντικό τείχος του. Σε πολλά σπίτια υπάρχουν υπέρθυρα
με οικόσημα και χρονολογίες. Ανάμεσα στις δυο σειρές σπιτιών υπήρχε
περιμετρικός δρόμος, τόσο στενός που να χωράει μόνο μικρά κάρα. Το
Έξω Κάστρο έχει δυο πύλες: την Κάτω Πόρτα στα νότια, στον δρόμο της
Αγοράς και την Πάνω Πόρτα στην ανατολική πλευρά, δίπλα στην οποία
βρίσκεται σήμερα το Λαογραφικό και Ναυτικό Μουσείο.

Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κιμώλου βρίσκεται στο Χωριό, απέναντι
από τον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας. Στεγάζεται σε
ένα παραδοσιακό διώροφο οίκημα, από τα παλαιότερα του Χωριού. Στον
πρώτο όροφο του κτιρίου παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία της Κιμώλου. Η περιήγηση ξεκινά με εκθέματα από την, μέχρι σήμερα γνωστή, παλαιότερη κατοίκηση και φθάνει μέχρι τις μέρες μας με τη συνεχή προβολή
ταινίας, με εικόνες τού σήμερα, από τους αρχαιολογικούς χώρους της Κιμώλου. Εντυπωσιακό και άξιο αναφοράς είναι το κρυστάλλινο διαφανές
δάπεδο πάνω στο οποίο μπορείτε να περπατήσετε και από κάτω υπάρχει
αναπαράσταση αρχαίας ταφής, έτσι όπως βρέθηκε κατά την ανασκαφή
της.
Τα εκθέματα του Μουσείου αποδεικνύουν ότι η Κίμωλος έχει παρελθόν
πολλών χιλιάδων χρόνων και πιστοποιούν ότι η ανθρώπινη παρουσία
και δραστηριότητα στο νησί ξεκινά από τους προϊστορικούς χρόνους, την
Ύστερη Νεολιθική Περίοδο (ευρήματα στην περιοχή «Πρόβαρμα»).
Η περιοχή των «Ελληνικών», με τη βυθισμένη στη θάλασσα αρχαία πόλη,
το σημερινό νησάκι Άγιος Ανδρέας, η ακρόπολη της αρχαίας πόλης και η
ευρείας έκτασης νεκρόπολη στην υπάρχουσα παραλία και στην ευρύτερη
περιοχή, έχουν δώσει τα περισσότερα ευρήματα που εκτίθενται στο Μουσείο. Ευρήματα Μυκηναϊκά, Γεωμετρικά, Αρχαϊκά, Κλασικά και Ελληνιστικά που δείχνουν ότι οι Κιμώλιοι κατοικούσαν στα «Ελληνικά», συνεχώς,
για δεκάδες εκατονταετίες.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λαογραφικό & Ναυτικό Μουσείο
Το μουσείο βρίσκεται μέσα στο παραδοσιακό συγκρότημα του Κάστρου
της Κιμώλου. Σκοπός του είναι να διασώσει και να διατηρήσει, από την
παλιά λαϊκή κληρονομιά, τον πολιτισμό του παρελθόντος της Κιμώλου
και να τα παραδώσει στις επόμενες γενεές. Στο ισόγειο υπάρχουν μια
μεγάλη αίθουσα και ένα μικρότερο δωμάτιο. Στη μεγάλη αίθουσα έχουν
ταξινομηθεί τα διάφορα αντικείμενα κατά ενότητες χρήσης και επαγγέλματος. Σε μεταλλικές προθήκες εκτίθενται διάφορα υφαντά, κεντήματα
κ.λπ. κατασκευασμένα από τις νοικοκυρές του περασμένου αιώνα. Έχουν
διαρρυθμιστεί «γωνιές» όπως του αγρότη, του ξυλουργού, του υποδηματοποιού, του ράφτη κ.λπ. Υπάρχουν διάφορα αντικείμενα όπως ζυγιστικά
(στατήρες, ζυγοί, πλάστιγγες κ.λπ), γυάλινα δοχεία, πήλινα (πιθάρια, λεκάνες) και άλλα μικροαντικείμενα. Σε μία βιτρίνα εκτίθενται πιάτα παλαιάς
εποχής και δοχεία από πορσελάνη.
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΩΡΙΟ / PANAGIA KONOMOU, CHORIO

Εκκλησίες
Παρά το μικρό της μέγεθος, η Κίμωλος είναι κατάσπαρτη με εκκλησιές.
Όχι μια, δυο, μα πάνω από ογδόντα εκκλησιές και ξωκλήσια ύψωσε με
κόπο και πίστη ο θρησκευόμενος λαός του νησιού. Οκτώ εκκλησίες θεωρούνται μνημεία ιδιαίτερης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας και προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Αυτές είναι:
• Γέννηση του Χριστού, η παλαιότερη, στο Μέσα Κάστρο
• Χρυσόστομος, στα βόρεια του Κάστρου
• Παναγιά του Κονόμου, στα δυτικά του Κάστρου
• Ταξιάρχες, στα νοτιοδυτικά του Κάστρου
• Χρυσοπηγή, κοντά στους δύο προηγούμενους ναούς
• Σωτήρα, στη δυτική πλευρά του Κάστρου
• Άγιοι Ανάργυροι, απέναντι από την Κάτω Πόρτα του Κάστρου
• Παντοκράτορας, στο Ξαπλοβούνι, με εκπληκτική θέα

AΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / AGIA AIKATERINI
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CULTURE

CULTURE

The Castle of Kimolos

Folk & Maritime Museum

The Inner Castle is nowadays in ruins. The Outer Castle consists of a
series of houses, whose external walls were part of the walls of the defensive castle. In most houses there were lintels with coat of arms and
dates. Among the two series of houses there was a perimetric road, so
narrow that only small carts could pass through. The Outer Castle has
two gates: the Lower Gate on the south, on the road of the market, and
the Upper Gate on the eastern side, adjoining the Folklore and Maritime
Museum.

The museum is located in the traditional Castle of Kimolos (Kastro). The
aim of the Museum is to save and preserve whatever has been left of
the old heritage and popular culture of Kimolos and to deliver it to the
coming generations. On the ground floor, there is a big hall and a small
room. In the big hall several items are classified for their use and the
professions they served. In the metallic showcases ornate embroideries, weaving textile are on display and well protected. All the above items
have been hand-made by house-wives of Kimolos during past centuries.
In special “corners” they have arranged tools of different professions
such as farmer’s carpenters, shoe-makers, tailors and others. Various
items as glass jars, pottery and other small items, have been displayed.
In other showcases we can admire old dishes, pottery and chinaware.

Archaeological Museum
The Archaeological Museum of Kimolos is located in the Chorio, opposite the Metropolitan Church of Panagia Odigitria. It is housed at a
traditional two-story building, one of the oldest of the Chorio. On the
first floor of the building, the history of Kimolos is briefly presented. The
tour starts with exhibits from the oldest known settlement and reaches
modern times with the continuous showing of a film, with images from
the present day, of the archaeological sites of Kimolos. Impressive and
worthy to mention is the crystal, transparent floor on which you can
walk over and underneath is a reconstruction of an ancient cemetery.
The original burial site remains untouched.
The exhibits of the Museum prove that Kimolos has a history of thousands of years and testify the fact that human presence and activity on
the island started from prehistoric times, in the Late Neolithic Period.
The findings can be found in the “Provarma” area.
The “Ellinika” area has the amazing site of a submerged ancient city
dating back by thousands of years. This acropolis and the wider necropolis at the beach are the sites where most of the materials, which
are exhibited at the museum, were discovered. Findings from the Mycenaean, Geometric, Archaic, Classical and Hellenistic periods indicate
that people lived at “Ellinika” for thousands of years.
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Churches
In spite of its small size, Kimolos is filled with churches. Not one or two,
but eighty churches and chapels were erected with toil and faith by the
religious people of the island. Eight churches are considered monuments of special archaeological and historical importance and are protected by the Ministry of Culture.
These are:
• Birth of Christ, the oldest one, in the Inner Castle
• Chrisostomos, on the north of the Castle
• Panagia of Oikonomos, west of the Castle
• Taxiarches, southwest of the Castle
• Chrisopigi, near the previous two churches
• Sotira (Savior), on the western side of the Castle
• Agioi Anargiroi, opposite the Lower Gate of the Castle
• Pantokratoras: at Xaplovouni, with amazing view from its courtyard
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ΓΕΥΣΩ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Δύο φεγγάρια τον Αύγουστο
ακρυλικά σε μουσαμά
40 x 60 εκ.
GEFSO PAPADAKI
Two moons in August
acrylics on canvas
40 x 60 cm

ΓΙΆΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ
Χωρίς τίτλο
μικτή τεχνική σε μουσαμά
100 x 120 εκ.

YANNIS ASSIMAKOPOULOS
Untitled
mixed media on canvas
100 x 120 cm

Με γνώμονα τη φιλοσοφία των Aria Hotels για την προσφορά αυθεντικής
ελληνικής φιλοξενίας, καθώς και την επιθυμία σύγχρονων Ελλήνων
καλλιτεχνών για την προβολή του έργου τους σε ένα ευρύ και διεθνές
κοινό, οι επισκέπτες των ξενοδοχείων έχουν τη χαρά να θαυμάζουν έργα
τέχνης καταξιωμένων αλλά και ανερχόμενων εικαστικών στα δωμάτια και
τους κοινόχρηστους χώρους τους.

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Καλοκαιρινή βουτιά
λάδι σε μουσαμά
100 x 100 εκ.
SOFIA PETROPOULOU
Summer splash
oil on canvas
100 x 100 cm

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τα έργα τέχνης και τους καλλιτέχνες
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ιστορικό Τέχνης, Μαρία Μιγάδη.

The Aria Hotels philosophy is founded on three principles: love and
respect for the environment, an appreciation of culture, and an interest
in exploring the role of individuals within contemporary society. Echoing
this concept, guests can admire artworks by established and up-andcoming Greek artists in both the public spaces and private quarters.
12

For any further information regarding the artworks and the artists kindly contact the art
historian, Maria Migadi at the following contact details:
E-mail: maria@themartixsystem.com
T: (+30) 6984 562465
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΥΣΗ
Γεωλογία
Ενετοί και Φράγκοι ονόμασαν την Κίμωλο «Αρζαντιέρα», δηλαδή Ασημένια, για τα γκριζόλευκα βράχια της. Κάποιοι περιηγητές πίστευαν ότι το
όνομα οφείλεται σε αρχαία ορυχεία αργύρου, τα οποία όμως δεν έχουν
βρεθεί μέχρι σήμερα.
Σε αντίθεση με τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, που αποτελούνται
κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα, η Κίμωλος είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της προϊόν έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας καθώς
βρίσκεται στην εξωτερική ζώνη του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου και
τα ίχνη της ηφαιστειακής δραστηριότητας είναι εμφανή σε πολλά σημεία
του νησιού: θερμές πηγές και ασυνήθιστοι γεωλογικοί σχηματισμοί που
συνθέτουν τοπία σπάνιας ομορφιάς.

Το Σκιάδι
Στο βορειοδυτικό τμήμα της Κιμώλου, στα δυτικά του υψώματος «Σκλάβος», υπάρχει ένα τεράστιο πέτρινο «μανιτάρι» που οι κάτοικοι ονομάζουν «Σκιάδι». Αυτό το αξιοθέατο της φύσης βρίσκεται στη μέση ενός
γυμνού πλατώματος με υπέροχη θέα: αγκαλιάζει τις νοτιοδυτικές και δυτικές ακτές του νησιού (Ελληνικά, Μαυροσπήλια, Αθηνιάς) κι ένα μεγάλο
μέρος της Μήλου. Πρόκειται για ένα σπάνιο μνημείο, σε παγκόσμιο επίπεδο, εντυπωσιακό για το μέγεθος και τη μορφή του που είναι ενταγμένο
στον Άτλαντα των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου.

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Αγιόκλημα, Θέρμα, Πράσσα: Αυτά είναι μερικά από τα σημεία στα βόρεια
της Κιμώλου όπου αναβλύζουν θερμές πηγές, με θερμοκρασία έως 56
βαθμούς Κελσίου. Το Αγιόκλημα και τα Θέρμα είναι προσβάσιμα είτε πεζοπορώντας είτε με σκάφος.
Στην είσοδο του οικισμού των Πράσσων και λίγα χιλιόμετρα από το Χωριό
της Κιμώλου, βρίσκεται η ομώνυμη ιαματική πηγή. Αναβλύζει στην ακτογραμμή και αποτελεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό προσόν στο όμορφο περιβάλλον του νησιού. Οι εγκαταστάσεις των λουτρών χρησιμοποιούνται
από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, ενώ πολλοί τουρίστες απολαμβάνουν το θερμό περιβάλλον της πηγής κατά τους θερινούς μήνες.
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UNIQUE TO THE ISLAND
βορεια κιμολοσ / NORTHERN KIMOLOS

Geology
The Venetians and the Franks called the island “Arzantiera”, which
means Silvery, for the grey-white rocks they saw as they approached the
island. Some travellers believed that the name was due to ancient silver
mines, but they have not been discovered so far. In contrast with most
of the islands of Cyclades which belong to the Attica-Cyclades Mass and
consist mainly of transformed rocks, Kimolos is by for the largest part
the product of intense volcano activity as it lies on the outer zone of the
volcanic arc of the Aegean and the traces of volcanic activity are visible
all over the island: hot springs and unusual geological formations that
create sites of extraordinary beauty.

Skiadi

Το Σκιάδι / Skiadi

On the northwestern part of Kimolos, west of the “Sklavos” height,
there is a huge stone mushroom, which locals call “Skiadi”. A natural
monument that lies in the middle of a barren plateau with excellent
views: overlooking the southwestern and western coasts of the island
(Ellinika, Mavrospilia, Athinia) and a large part of Milos. A rare monument,
not only for Greece but for the whole world, impressive due to its size
and shape, which is part of the Atlas of Geological Monuments of the
Aegean.

HOT SPRINGS
Agioklima, Therma, Prassa are only some of the spots north of Kimolos,
where hot springs gush out with a temperature over 56 degrees Celsius.
Agioklima and Therma are accessible either on foot or by boat. One can
easily reach Prassa, the northeastern part of the island by the main
road. The curative spring is located at the entrance of the settlement
of Prassa and a few kilometres away from Kimolos village. It gushes
in the shoreline and is a major environmental asset in the beautiful
environment of the island. The bath facilities are used by the residents
of the island, while during the summer months a lot of tourists enjoy the
hot environment of the spring.
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ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ
Η Πολύαιγος, το μεγαλύτερο σε έκταση ακατοίκητο νησί του Αιγαίου, δικαιολογεί το όνομά του από το «πολλές αίγες» δηλαδή
«πολλές κατσίκες». Ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου
και βρίσκεται ανατολικά της Μήλου, νοτιοανατολικά της Κιμώλου και νοτιοδυτικά της Σίφνου.
Ποικίλα κτίσματα μαρτυρούν την ανθρώπινη δραστηριότητα στο παρελθόν του νησιού, όπως ο πέτρινος φάρος στο ακρωτήριο Μάσκουλα από
το 1898, τα ερείπια της Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου από το 1622
αλλά και τα δύο λατομεία όπου γινόταν εξόρυξη τραχείτη, χρησιμοποιούμενου για μυλόπετρες.
Αν και άγονη, η Πολύαιγος φιλοξενεί ορισμένα σπάνια φυτά και αρκετά
ελληνικά ενδημικά είδη, ενώ λόγω της ιδιαίτερης πανίδας της -μεταξύ
των οποίων η μεσογειακή φώκια Monachus monachus και πολλά είδη
πτηνών- το νησί έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.

POLIEGOS ISLAND
Poliegos, meaning «many goats» in Greek, is an uninhabited island with
magnificent beaches, mainly on the southern part and belongs to the
Cyclades group. It is located on the South Aegean volcanic arc and lies
to the West of Kimolos island and, further South-West, of Milos island.
The island is the largest uninhabited island of the Aegean.
The remnants of the monastery founded in 1622 and dedicated to the
Dormition of the Virgin Mary, the stone lighthouse on the Maskoula
cape built in 1898, and two quarries used for the extraction of trachyte
for millstones, all testify to the human history of the island’s past.
In spite of its dry climate, the island harbours many rare plants and
certain Greek indigenous species. Also, because of its special fauna –
such as the Mediterranean Monachus monachus-seals and numerous
bird species, Poliegos island has been included in the Natura 2000
network.

ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ / POLIEGOS ISLAND
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ΠΡΑΣΣΑ / PRASSA BEACH

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Μπονάτσα

Πανέμορφη παραλία στη νότια πλευρά της Κιμώλου,
ιδανική επιλογή και για οικογένειες.
Special Tip: Εδώ θα βρείτε το Β3 Bonatsa Beach Bar.

Αλυκή

Το πετρώδες τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και η χρυσή άμμος της Αλυκής
αποτελούν την ιδανική επιλογή για κολύμβηση και ξεκούραση.
Special Tip: Απολαύστε τη Μεσογειακή κουζίνα του Blue Tavern που
βρίσκεται στο παραδοσιακό συγκρότημα Kimolos Blue.

Καλαμίτσι

Παραλία με αρμύρες, σκίνους και ρηχά πεντακάθαρα νερά. Σε κοντινή
απόσταση θα βρείτε ποικίλες ταβέρνες.
Μπονάτσα / Bonatsa Beach

Πράσσα

Οργανωμένη παραλία με beach bar, αποτελεί τη δημοφιλέστερη του
νησιού. Εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς με λευκή άμμο και γαλάζια νερά.

Σπηλιά της Γερακιάς

Σπηλιά με υπέροχα τιρκουάζ νερά. Μπορείτε να την επισκεφθείτε με
σκάφος.

Ελληνικά & Μαυροσπήλια

Αν ο καιρός το επιτρέψει, στα Ελληνικά θα έχετε την ευκαιρία να δείτε
την αρχαία βυθισμένη πόλη και τους τάφους, ενώ στα Μαυροσπήλια θα
απολαύσετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Ρέμα

Ψαροχώρι με σκηνικό έναν επιβλητικό βράχο και τα σύρματα (σπηλιές
όπου φυλάσσονται οι βάρκες τον χειμώνα). Μπορείτε να πάτε με τα
πόδια από το Windmill.

ΚΛΙΜΑ

Ήσυχη παραλία με άμμο, στον δρόμο για τα Πράσσα.

Μοναστήρια, Σούφι & Αγιόκλιμα
δυτικη κιμωλοσ / western kimolos

Απομονωμένοι κόλποι. Στο Αγιόκλιμα υπάρχει θερμή πηγή που
αναβλύζει στην ακροθαλασσιά. Η πρόσβαση γίνεται με σκάφος ή με
όχημα τετρακίνησης (4Χ4).
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BEACHES
BONATSA

Βeautiful family friendly beach at the southern part of Kimolos.
Special Tip: Β3 Bonatsa Beach Bar is the ideal place to relax and enjoy
a cold drink or a cocktail accompanied by a light snack, while gazing at
the Aegean Sea.

Aliki

The rocky landscape, crystalline water, pebbles and beautiful sands
make this beach a lovely choice for swimming and relaxing.
Special Tip: The Blue Tavern is the perfect choice for delicious
mediterranean food, located in the traditional complex Kimolos Blue.

Kalamitsi

Clean, shallow waters with some tavernas nearby.

Prassa
ΠΡΑΣΣΑ / PRASSA

This beach features a beach bar and is the most popular of the island. It
has natural beauty with white sand and light-blue water.

The Gerakia cave

A cave with wonderful turquoise waters that can be explored. It is
reachable by sea.

Ellinika & Mavrospilia

Mavrospilia is a beautiful, long beach on the western side of Kimolos. If
the sea is calm, you can see the nearby underwater ruins of the ancient
city of Ellinika while Mavrospilia is recommended for taking in the
sunset. Both beaches are highly exposed to the north wind.

Rema

Sheltered from the wind, it features a giant rock and ‘sirmata’ (caves
carved into the rock where locals keep their boats during winter). You
can walk to Rema from the Windmill Hotel.

KLIMA

Sandy beach has a calm and serene atmosphere, and is on the way to
Prassa.

Monastiria, Soufi & Agioklima
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΑ ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ / SUNSET AT MAVROSPILIA

These are remote seaside hideaways, accessible by boat or with a 4x4
vehicle. At Agioklima there is a natural hot spring.
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The Windmill Kimolos

The Windmill KIPI SUITES

Ένας από τους λίγους αυθεντικούς
ανεμόμυλους από το 1852, που
ανακαινίστηκε και λειτουργεί ως boutique
ξενοδοχείο με πέντε δωμάτια στην Ψάθη.

Thalassa Beach House

Σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα
και μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα
άτομα.

Milaki

MILOS

Έξι ανακαινισμένα δωμάτια στην Ψάθη,
με όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια
ξεκούραστη διαμονή.

The Windmill

KIMOLOS

The windmill dates from 1852 and
remains one of the few traditionally
restored windmills in Greece today in
Psathi.

Thalassa Beach House

A self-contained house located directly
on the beach and may accommodate
up to four people.

Milaki

Α traditional, uncomplicated property,
comprising six-rooms newly furnished
in Psathi.

Alikaki

Alikaki

Bonatsa Beach House

Bonatsa Beach House

Psathi Blue (I,II,III)

Psathi Blue (I,II,III)

Aria Kimolos Residence

Aria Kimolos Residence

Kimolos Blue

Kimolos Blue

Παραδοσιακό συγκρότημα με τρία
studios. Προσφέρει πανοραμική θέα
στην όμoρφη παραλία της Αλυκής.
Tρία ευρύχωρα δωμάτια, μόλις λίγα
μέτρα από την Μπονάτσα, μια από τις
ωραιότερες παραλίες της Κιμώλου.
Mόλις λίγα βήματα από το γραφικό λιμάνι
της Κιμώλου, αυτές οι παραδοσιακές
κατοικίες μπορούν να φιλοξενήσουν
έως τρία άτομα.
Aυτόνομη κατοικία που βρίσκεται
στην είσοδο του γραφικού Χωριού.
Ενοικιάζεται ενιαία και είναι ιδανική
για οικογένεια ή παρέα φίλων έως
τεσσάρων ατόμων.
Παραδοσιακό συγκρότημα, λίγα βήματα
από την παραλία της Αλυκής, που
διαθέτει έντεκα δωμάτια, εστιατόριο και
πισίνα.
E-mail: kimolos@ariahotels.gr

Bonatsa Beach House Kimolos

Thalassa Beach House Kimolos

An attractive three-studio complex
with panoramic views of the local
beach Aliki
Three beautiful, newly furnished rooms just
a few steps from the water’s edge, with
access to Bonatsa’s enticing sandy beach.
Just a few steps from Psathi, Kimolos’s
port, these traditional residences, may
accommodate up to three people.

Located at the entrance of Chorio,
Kimolos’s picturesque principal village.
This self-contained traditional holiday
home is ideal for families or a group of
friends up to four people in total.
Kimolos Blue, just a few steps from Aliki,
one of the largest beaches of the island,
comprises eleven beautiful rooms,
each offering wonderful views over the
garden and the swimming pool.
T: 22870 51677 ariahotels.gr

The Windmill Kimolos

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ / GASTRONOMY

Λαδένια Κιμώλου

Blue Tavern

Blue Tavern

Υλικά για τη ζύμη
• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 5 γρ. μαγιά (1 κουταλιά του γλυκού)
• 1 κουταλιά σούπας ελαιόλαδο
• 1 πρέζα αλάτι
• 250 ml χλιαρό νερό

Μποχώρης - Η Καλή Καρδιά

Bochoris - Kali Kardia

Επιπλέον υλικά
• 5-6 ώριμες ντομάτες
• 3-4 μεγάλα κρεμμύδια
• 200 ml ελαιόλαδο περίπου
• αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

Μελτέμι

Meltemi

Καλαμίτσι

Kalamitsi

Stavento

Stavento

Μεσογειακή Κουζίνα
Αλυκή (Kimolos Blue)
Τηλ. 22870 51677

Mediterranean Cuisine
Aliki (Kimolos Blue)
Tel. 22870 51677

Παραδοσιακή Eλληνική Kουζίνα
Χωριό
Τηλ. 22870 51329

Traditional Greek Tavern
Chorio
Tel. 22870 51329

Εστιατόριο
Χωριό
Τηλ. 22870 51360

Restaurant
Chorio
Tel. 22870 51360

Παραδοσιακή Eλληνική Kουζίνα
Καλαμίτσι
Τηλ. 6972 226789

Traditional Greek Tavern
Kalamitsi
Tel. 6972 226789

Παγωτοπωλείο
Χωριό
Τηλ. 22870 51699

Gelateria
Chorio
Tel. 22870 51699

Οδηγίες
• Διαλύουμε τη μαγιά σ’ ένα ποτήρι με λίγο από το χλιαρό νερό.
• Σε μία μεγάλη μπασίνα ρίχνουμε το αλεύρι, προσθέτουμε το νερό με τη μαγιά και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε μία πρέζα αλάτι, το ελαιόλαδο, το υπόλοιπο νερό και ζυμώνουμε καλά, μέχρι να
γίνει ελαστική η ζύμη και να μην κολλάει στο χέρια.
• Σκεπάζουμε την μπασίνα με μία πετσέτα και την αφήνουμε να φουσκώσει για 30’-60’, μέχρι να
διπλασιαστεί σε όγκο.
• Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες.
• Κόβουμε τις ντομάτες σε λεπτές φέτες και αφαιρούμε τα σπόρια τους και τα πολλά υγρά.
• Λαδώνουμε ένα ταψί 35 εκ. και απλώνουμε το ζυμάρι, πιέζοντάς το σιγά-σιγά από το κέντρο
προς τα τοιχώματα.
• Τοποθετούμε πρώτα το κρεμμύδι και από πάνω τις ντομάτες.
• Στο τέλος ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο ώστε να απλωθεί παντού.
• Προσθέτουμε από πάνω αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ρίγανη.
• Ψήνουμε στους 200°C στον αέρα για 50’-60’ περίπου, μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί και από κάτω.

KIMOLOS LADENIA

Το Κύμα

To Kima

Dough ingredients
• 500 gr. all-purpose flour
• 5 gr. yeast (1 tsp)
• 1 tbs. olive oil
• 1 pinch of salt
• 250 ml warm water

Ραβέντι

Raventi

More ingredients
• 5-6 ripe tomatoes
• 3-4 large onions
• 200 ml olive oil
• salt, pepper, oregano

Postali

Postali

Φρέσκα ψάρια & θαλασσινά
Ψάθη
Τηλ. 22870 51001

Beach Tavern & Sea Food
Psathi
Tel. 22870 51001

Zαχαροπλαστείο & Café
Ψάθη
Τηλ. 22870 51001

Pâtisserie & Café
Psathi
Tel. 22870 51001

Café, Bar & Εστιατόριο
Ψάθη
Τηλ. 2287051344

Café, Bar & Restaurant
Psathi
Tel. 2287051344

Instructions
• Combine the yeast and some water.
• In a large bowl add the flour, make a hole in the middle, add the
water and yeast mixture and mix thoroughly. Add the salt, olive oil
as well as the remaining water and mix until you have an elastic,
pliable dough.
• Cover bowl with membrane or a damp cotton cloth and let it double in its volume for about 30 minutes -1 hour.
• Chop the onions into thin slices.
• Remove seeds and liquids from tomatoes and cut them into thin
slices.
• When the dough is double in size oil a 35 cm pan and spread the
dough with your fingers.
• First, spread the chopped onions and then, add the tomatoes on
top.
• Drizzle with olive oil and sprinkle with oregano, salt and pepper.
• Bake in pre heated oven (200°C-hot air) for about 50-60 minutes, until ladenia browns.
• Cut into pieces and serve warm or at room temperature.
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DISCOVER

KIMOLOS

mykimoloscar.gr

The Windmill Kimolos Café & Bar

ΚΑΦΕ & μπαρ / CAFE & bars
ΨΑΘΗ / PSATHI

ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ / POLIEGOS ISLAND

The Windmill

The Windmill

Λοστρόμος

Lostromos

Τηλ. 22870 51677

ENOIKIAΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / CAR RENTAL

Tel. 22870 51677

Κιν. 6971 894200

My Kimolos Car

Mob. 6971 894200

My Kimolos Car

Ψάθη (λιμάνι)
Τηλ. 22870 51677
E-mail: info@mykimoloscar.gr

Psathi (port)
Tel. 22870 51677
E-mail: info@mykimoloscar.gr

ΜΠΟΝΑΤΣΑ / BONATSA
B3 Bonatsa Beach Bar

B3 Bonatsa Beach Bar

Τηλ. 22870 51677

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ & ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
KIMOLOS PATHS & HIKING TRAILS
www.kimolistes.com

Κιν./Mob. 6937 747946

www.pdf-maps.com
www.miloterranean.gr

Tel. 22870 51677

XΩΡΙΟ / CHORIO
Αγορά Cocktail Bar

Αgora Cocktail Bar

Stavento

Stavento

Κιν. 6948 803449
6942 466937

Mob. 6948 803449
6942 466937

Τηλ. 22870 51800

Tel. 22870 51800

Stou Fragouli

Στου Φραγκούλη
Τηλ. 22870 51791

Tel. 22870 51791

Συνάντηση

Sinantisi

Τηλ. 22870 51801
34

Tel. 22870 51801
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aria kimolos
RESIDENCE

΄ & Bar
Cafe

Sunset from The Windmill Kimolos

SERIFOS

KIPI SUITES

SANTORINI

KIMOLOS
ariahotels.gr

