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ΣΚΙΆΘΟΣ: Ο ΘΡΙΆΜΒΟΣ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ
Το πανέμορφο νησί των Σποράδων έχει περισσότερες από εξήντα παραλίες, 

από τις καλύτερες στην Ελλάδα, είναι κατάφυτο από πευκοδάση 
και ελαιώνες και κυριαρχείται από μια νοσταλγική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Skiathos: Nature’s triumph
This gorgeous isle in the Sporades boasts more than 60 beaches, 

some of which are among the best in Greece, silvery olive groves and dense pine forests,
 and a nostalgic summer vibe that gets in your bones.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ 
/ BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: DIONYSIS KOURIS

Η παραλία Κουκουναριές
/ Koukounaries Beach
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ΤΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Το Σπίτι-Μουσείο Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (Πλατεία 
Αλ. Παπαδιαμάντη). Ένα, απλό, διώροφο νησιωτικό σπίτι 
του 1860, που έχει μετατραπεί σε μουσείο, με το ισόγειο να 
λειτουργεί ως χώρος όπου εκτίθενται παλιές και νέες εκδό-
σεις και μερικά χειρόγραφα του συγγραφέα, ενώ ο πρώτος 
όροφος διατηρείται όπως όταν κατοικούσε ο ίδιος εκεί, με 
τα αυθεντικά οικογενειακά σκιαθίτικα έπιπλα καθώς και 
προσωπικά του αντικείμενα. Σχετικά νέα άφιξη είναι το 
Σκιαθίτικο Σπίτι (Πολυτεχνείου), ένα παραδοσιακό δίπατο 
σπίτι του 1910, που λειτουργεί ως μουσείο με αντίκες και 
αντικείμενα που συνδέονται με την ιστορία του νησιού και 
τις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων του. Περι-
λαμβάνει έπιπλα όπως το μεταλλικό κρεβάτι στρωμένο με 
παραδοσιακά μεταξωτά υφαντά, σκιαθίτικα χαλιά, αργαλειό 
και παραδοσιακές φορεσιές. Απαραίτητη η επίσκεψη στο 
Μπούρτζι, έναν λόφο σε μια μικρή χερσόνησο, την οποία 
ενώνει με το λιμάνι μια στενή λωρίδα γης. Φιλοξενεί το 
πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Ναυτικής και Πολιτιστικής 
Παράδοσης Σκιάθου, που λειτουργεί στο κτίριο του παλιού 
δημοτικού σχολείου, ανοιχτό θέατρο για θερινές εκδηλώ-
σεις, καθώς και ένα πολύ καλαίσθητο καφέ.

Εντός πόλης, μαγευτική είναι η βόλτα στην πανέμορφη 
συνοικία Πλάκες, με παλιά παραδοσιακά σπίτια, πλακό-
στρωτα σοκάκια και ολάνθιστες αυλές. Με βόρεια κατεύ-
θυνση, και σε απόσταση 4 χλμ. από το λιμάνι, βρίσκεται η 
Μονή Ευαγγελιστρίας, μοναστήρι του 1794. Εκτός από τον 
κύριο ναό, διαθέτει τέσσερα μικρά μουσεία: το Εκκλησια-
στικό Μουσείο, με κειμήλια από την εκκλησιαστική κλη-
ρονομιά του νησιού· το Λαογραφικό Μουσείο στον χώρο 
του παλιού ελαιοτριβείου· το Ιστορικό Μουσείο (συλλογή 

WHAT TO SEE
The Alexandros Papadiamantis Museum (Papadiamantis Square) 

is a two-storey residence built in 1860 in the typical island style and 

transformed into a museum dedicated to the influential author of 

The Murderess – it was also his home. The ground floor contains 

old and new editions, as well as a few manuscripts in the writer’s 

hand, while the floor above showcases authentic family heirlooms, 

traditional furniture and memorabilia. A relatively new arrival, Ski-
athitiko Spiti (Polytechniou) is a traditional two-storey house from 

1910 that serves as a museum of antiques and objects that illustrate 

the island’s history and the lives of its residents in bygone times. 

Centrepieces include a wrought iron bed with traditional woven 

silk bedding, colourful rugs and throws, a loom and traditional cos-

tumes. A walk out to the Bourtzi – a small outcrop connected to 

the port by a narrow strip of land – is a must, as this is where you’ll 

find the interesting Skiathos Museum of Maritime and Cultural 
Tradition. Housed in an old primary school, it also has an open-air 

theatre for summer performances and an attractive café.

Inside the main town, the Plakes district is simply beautiful 

thanks to its collection of old traditional houses, picturesque lanes 

and pretty gardens. About 4 kilometres north of the port, the Evan-
gelistria Monastery, founded in 1794, has an interesting church 

but also four small museums: one that is dedicated to ecclesiastical 
heritage, with icons and church heirlooms; another on folk tradi-
tions, housed in the monastery’s former oil press; the Historical 
Museum, with interesting material on the Balkan Wars; and the 

Museum of Musical Instruments, containing exhibits from dif-

ferent parts of the world. There is a monastery shop selling a range 

of sweet fruit preserves, wine and honey produced by the monks, 

and a traditional café right next door.

A walk around the Castle is a must as it provides a glimpse into 
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με υλικό από τους βαλκανικούς πολέμους)· το Μουσείο 
Μουσικών Οργάνων με εκθέματα από όλο τον κόσμο. Στο 
πωλητήριο υπάρχουν γλυκά του κουταλιού, κρασί και μέλι 
παραγωγής της μονής, ενώ σε διπλανό κτίσμα λειτουργεί 
και ένα παραδοσιακό καφενείο. Απαραίτητη η περιήγηση 
στο Κάστρο, τα απομεινάρια του μεσαιωνικού οικισμού 
του νησιού. Σήμερα σώζονται τέσσερις εκκλησίες, ερείπια 
σπιτιών, οι πολεμίστρες, αλλά και τμήμα του τείχους με την 
πύλη και τη ζεματίστρα (εξώστης με διάτρητο δάπεδο, από 
όπου οι αμυνόμενοι έχυναν καυτό λάδι στους επιδρομείς).

ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Στη Μαρμίτα (Ευαγγελιστρίας 30, τηλ. 24270-21.701), 
με μια κατάφυτη από δέντρα και μπουκαμβίλιες αυλή και 
κουζίνα των υλικών με σοφιστικέ ύφος και αρμονικές συν-
θέσεις βαθιάς νοστιμιάς. Αφοπλιστικά δροσερή σαλάτα, με 
φρέσκα κρίταμα, ντοματίνια, μαριναρισμένο κρεμμύδι και 
παλαιωμένο ανθότυρο. Μεστής νοστιμιάς κατσικάκι με μά-
ραθο και χόρτα και ένας ντελικάτος μπακαλιάρος αχνιστός 
με μύδια και λαχανικά. Ενημερωμένη κάβα με 60 ετικέτες, 
επικεντρωμένη σε ελληνικές ετικέτες και γηγενείς ποικι-
λίες. Δίπλα ακριβώς, και από την ίδια ομάδα, βρίσκεται το 
Artesanal (Μιαούλη, τηλ. 24270-22.270), μια πανέμορφη 
αυλή με μουριές, ρετρό διακόσμηση και ατμοσφαιρικό 
φωτισμό και με έμφαση στο φαγητό στον ξυλόφουρνο με 
παραδοσιακές τεχνικές. Ειδίκευση στις ζύμες (χορτόπιτες, 
λαχματζούν και πίτσες), αλλά και ψητά, όπως το κατσικά-
κι στον φούρνο με πατάτες, καθώς και αρκετές vegetarian 
προτάσεις (όπως ο εξαιρετικός μουσακάς χωρίς κιμά). Σο-
βαρή δουλειά κάνει και ο Εξάντας (τηλ. 24270-24.035) στην 
παραλία Μεγάλη Άμμος, σε μια πλακόστρωτη βεράντα μια 
ανάσα από τη θάλασσα. Δημιουργική ελληνική κουζίνα, με 
καλές ιδέες και άψογη εκτέλεση. Καλαμάρι ψητό με φασό-
λια χάντρες και σαλάμι Λευκάδας, φιλέτο φαγκρί με σούπα 
από κρόκο Κοζάνης και αρωματικά κρεμμύδια και ριζότο 
«γαμοπίλαφο» με κομμάτια ξεψαχνισμένο αρνάκι και λια-
στή ντομάτα. Αξιόλογη λίστα κρασιών. Αναβάθμιση φέτος 
για το Καρνάγιο (Νέο Λιμάνι, τηλ. 24270-22.868), με τον 
σπουδαίο σεφ Άγγελο Μπακόπουλο να αναλαμβάνει την 
επιμέλεια του μενού, παρουσιάζοντας ένα μενού επικεντρω-
μένο στη δημιουργική ψαροφαγία – σεβίτσε γαρίδας, τόνος 
τατάκι με θυμάρι και σος τεριγιάκι, και μαγιάτικο με σούπα 
αυγολέμονο είναι τα πιάτα που ξεχωρίζουν. Αξιόλογη και 
η προσπάθεια του Basilikos (Ευαγγελιστρίας, τηλ. 24270-
21.022), που σερβίρει, σε μια αυλή με γήινα χρώματα και 
ρομαντική ατμόσφαιρα, μια new age ελληνική κουζίνα με 
πρώτες ύλες που ξεχειλίζουν φρεσκάδα: μανιτάρια φρικασέ, 
γίγαντες με σπανάκι και φέτα και μια σκιαθίτικη τυροκου-
λούρα με ανάλαφρο jus από αγγούρι.

Από τα λίγα σημεία στη Σκιάθο όπου σερβίρονται παρα-
δοσιακά σκιαθίτικα πιάτα, όπως το ψάρι (ροφός ή σαλάχι) 
στιφάδο και ο αστακός με κοκκινιστά κολοκυθάκια, είναι 
η Αμφιλύκη (τηλ. 24270-22.839), η οικογενειακή ταβέρνα 
του Χρήστου Καλογιάννη. Μπαλκόνι που μοιάζει να ίπταται 
στην άκρη του κόλπου της Μεγάλης Άμμου, με αφοπλι-
στική θέα και αυθεντικά vintage ατμόσφαιρα. Εξαιρετική 

the island’s medieval past. The castle contains four churches and the 

remains of a number of houses. The battlements are still standing, 

as is a section of the wall and a gate complete with a murder hole – 

an opening permitting the castle’s defenders to pour scorching oil 

down on attackers.

THE BEST FOOD
Sophisticated dishes featuring great ingredients and robust flavours 

define the menu at Marmita (30 Evangelistrias, tel. 24270-21.701), 

whose open-air dining area is a beautiful garden shaded by trees 

and bougainvillea. Order the refreshing salad of sea fennel, cherry 

tomatoes, marinated onions and aged anthotyro cheese, followed 

by the delicious goat with fennel and wild greens, or the delicate 

cod steamed with mussels and vegetables. There are more than 60 

wines to choose from on a list focused on Greek wines and native 

varieties. Next door, the same team presents Artesanal (Miaouli, 

tel. 24270-22.270), specialising in food cooked in a wood-fired oven 

using traditional techniques. In a pretty courtyard with mulberry 

trees, amid retro furnishings and low lighting, you’ll find savoury 

pies, lahmacun and pizzas, as well as dishes like roasted goat with 

potatoes, and a number of vegetarian options like the meat-free 

moussaka.

Exantas (tel. 24270-24.035) on Megali Ammos Beach just west 

of town is also very good, serving creative yet beautifully executed 

Greek food on a pretty veranda at the water’s edge. Highlights in-

clude the roasted calamari with broad beans and Lefkada salami; 

the gilt-head bream fillet with a soup of Kozani saffron and herbs; 

and the gamopilafo risotto made with shredded lamb and sun-dried 

tomatoes. The wine list is also good.

Karnagio (New Port, tel. 24270-22.868) has been given a se-

rious boost this year, as acclaimed chef Angelos Bakopoulos has 

come on board, presenting a menu of inspired seafood dishes like 

his shrimp tartare, tuna tataki with thyme and teriyaki sauce, and 

the amberjack with egg-lemon sauce. Basilikos (Evangelistrias, tel. 

24270-21.022) is also making strides, serving modern Greek food 

in a romantic courtyard decorated in earthy tones. The freshness 

of the ingredients features in dishes like the mushroom fricassee, 

the butter beans with spinach and feta, and the Skiathos cheese 

bread-roll with a light cucumber jus.

Amfiliki (tel. 24270-22.839), a family taverna run by Christos 

Kaloyiannis, is one of the few places in Skiathos where you can 

still get good traditional local dishes like the tomato-stewed fish 

(grouper or ray) or the lobster with courgette in tomato sauce. It 

is a vintage gem, beautifully located on the end of Megali Ammos 

beach with a veranda that affords an amazing view. The food is also 

great at Kalo Pigadi (tel. 24270-23.112), another family-run estab-

lishment, with tables arranged on a deck on the sidewalk. This one, 

however, specialises in meze like the squid with courgette, crispy 

shrimp fritters, wholesome grilled sardines and lightly seared fresh 

tuna from the nearby island of Alonissos.

On a panoramic spot looking out over the airport, Agnantio (tel. 

24270-22.016) is also known for its good Greek cuisine with small 

creative twists. Menu highlights include the stuffed cabbage leaves 

and the sea bass cooked with raisins and rosemary. 

One of the island’s best-kept secrets is a small eatery on Dia-
manti Beach, which is named after the location but is better known 
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Στο εστιατόριο Καρνάγιο 
/ At the restaurant Karnagio

Στο εστιατόριο Μαρμίτα
/ At the restaurant Marmita

Το μουσείο Σκιαθίτικο Σπίτι
/ The museum Skiathitiko Spiti 

Η συνοικία Πλάκες
/ The neighborhood of Plakes

Η θέα προς τη Χώρα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου
/ The view towards Hora from the Church of Agios Nikolaos
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Η παραλία Μικρή Μπανάνα
/ Mikri Banana Beach

Το καφέ στο Μπούρτζι
/ The café at Bourtzi

Το εστιατόριο Artesanal
/ The restaurant Artesanal

Στο Μουσείο Ναυτικής και Πολιτιστικής Παράδοσης Σκιάθου 
/ At the Skiathos Museum of Maritime and Cultural Tradition

Στο εστιατόριο Εξάντας / At the restaurant Exantas

Στο ουζερί Καλό Πηγάδι / At the ouzeri Kalo Pigadi
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as Paolo’s (tel. 6986-811.012). Great dishes, such as grilled sardines 

with parsley or the calamari with chili and lime, are served at tables 

set out on the sand under the shade of a sheet of camouflage net-

ting. You can reach the beach by boat from the watersports centre 

in neighbouring Vromolimnos Bay, and the restaurant stays open 

until sundown.

FOR COFFEE AND DRINKS
Bourtzi, on the promontory of the same name, has an absolutely 

enchanting veranda that’s surrounded by pine trees and bathed in 

the energy of the sun, wind and sea. It serves good coffee, breakfast 

(omelettes and plakopita, or fried bread, with galotyri cheese and 

honey) as well as an all-day tapas menu. The tradition of the old-

style café is the inspiration at Nostalgos (Papadiamanti Square), 

with its bougainvillea-draped facade and a garden. Enjoy a glass 

of ouzo and a few simple meze dishes at the round metal kafeneio 

tables set beneath the shade of a huge pine. At Ergon (Papadiaman-

ti), you’ll find coffee from Athens’ TAF roastery and brunch with a 

selection of egg dishes (try the poached eggs served on a koulouri, 

or sesame-seed bread ring, with a yoghurt and olive oil dressing).

Once night falls, almost everyone heads to “Maxilares,” a part 

of the old port unofficially named after the large cushions that a 

succession of small bars have placed on the cobbled steps leading up 

the hill with a view to the sea. A short walk from here, the Old Port 
House (28 Nikotsara) is a wonderful pub run by David and Libby, 

who have successfully managed to blend  Irish and Aegean deco-

rative motifs. Good cocktails and live music can be found at Tesla 

(12 Mitropolitou Ananiou), where Vangelis Alexiou and Perpetoua 

Saltaferidi perform pop, rock and jazz classics every night. The next 

stop must be Borzoi (42 Papadiamanti), a legendary nightclub that 

has been around since 1977, housed in an early 20th-century olive 

oil mill – the press and millstone are the decorative centrepieces. It 

now functions as a club-restaurant (with a menu created by Michalis 

Nourloglou and Sofia Hatzieleftheriou), with a lovely garden and 

a reputation for good cocktails. A legend across the Aegean, and 

among only a handful of bars that have retained their original decor, 

Kentavros (3 Polytechniou) has been around, nearly unchanged, 

since 1978, playing jazz and rock and serving a range of drinks.

και η κουζίνα στο Καλό Πηγάδι (τηλ. 24270-23.112), ένα 
οικογενειακό ουζερί με τραπεζάκια στον πεζόδρομο, που 
σερβίρει μερικούς από τους καλύτερους μεζέδες στην πόλη. 
Σουπιά με κολοκυθάκι, γαριδοκεφτέδες, σαρδέλα ψητή και 
ελαφρώς ψημένος τόνος Αλοννήσου. Σε πανοραμικό ση-
μείο με θέα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου 
βρίσκεται το Αγνάντιο (τηλ. 24270-22.016), με αξιόλογη 
(ελαφρώς δημιουργική) ελληνική κουζίνα. Highlights του 
μενού οι λαχανοντολμάδες και το λαβράκι με σταφίδες και 
δεντρολίβανο. Στην εξωτική παραλία Διαμάντι, κρυμμένο 
μυστικό η ομώνυμη καντίνα (γνωστή ως «του Πάολο», τηλ. 
6986-811.012), με τραπέζια πάνω στην άμμο και μοναδική 
ατμόσφαιρα. Ξεχωρίζουν οι σαρδέλες «παντρεμένες» και το 
καλαμάρι με τσίλι και λάιμ. Είναι προσβάσιμη διά θαλάσσης 
με τα σκάφη της σχολής θαλάσσιου σκι από τον γειτονικό 
Βρωμόλιμνο και είναι ανοιχτή μέχρι τη δύση του ηλίου.

ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΟΤΟ
Στο Bourtzi, στην ομώνυμη χερσόνησο, σε μια μαγευτική 
βεράντα με πεύκα, η οποία κατακλύζεται από την ενέργεια 
του ήλιου, του ανέμου και της θάλασσας. Αξιόλογος καφές, 
πρωινό (ομελέτες, πλακόπιτα με γαλοτύρι και μέλι) και με-
νού με τάπας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το παλαιό αστικό 
ελληνικό καφενείο αναβιώνει Η Νοσταλγός (Πλ. Παπαδια-
μάντη), στο ισόγειο ενός παραδοσιακού σπιτιού με αυλή, 
την πρόσοψη του οποίου αγκαλιάζει μια μπουκαμβίλια. 
Μεταλλικά στρογγυλά τραπεζάκια καφενείου στη σκιά του 
μεγάλου πεύκου, καφές, ούζο και λίγα σπιτικά μεζεδάκια. 
Καφές από το αθηναϊκό roastery TAF και brunch με αυγά σε 
διάφορες παρασκευές (αυγά ποσέ σε κουλούρι με dressing 
γιαούρτι και ελαιόλαδο) στο Ergon (Παπαδιαμάντη).

Όσο βραδιάζει, όλοι κάνουν ένα πέρασμα από τις περί-
φημες «μαξιλάρες», την περιοχή στο παλιό λιμάνι όπου μια 
σειρά μπαρ προσφέρουν μεγάλες αναπαυτικές μαξιλάρες 
στα ανηφορικά λιθόστρωτα σκαλιά και ωραία θέα στη θά-
λασσα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η πανέμορφη παμπ 
Old Port House (Νικοτσαρά 28), με ένα ιδιότυπο διακο-
σμητικό μιξάζ Ιρλανδίας και Αιγαίου και οικοδεσπότες το 

Το παλιό λιμάνι
/ The old harbour
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ζευγάρι David και Libby. Αξιόλογα κοκτέιλ και live μουσική 
στο Tesla (Μητροπολίτου Ανανίου 12), όπου ο Βαγγέλης 
Αλεξίου και η Περπέτουα Σαλταφερίδη επιδίδονται κάθε 
βράδυ σε ένα σόου με διασκευές σε ποπ, ροκ και τζαζ επιτυ-
χίες. Συνέχεια στο Borzoi (Παπαδιαμάντη 42), το θρυλικό, 
από το 1977, nightclub του νησιού, που στεγάζεται σε ένα 
πρώην ελαιοτριβείο των αρχών του 20ού αιώνα – η πρέσα 
και ο πετρόμυλος διασώζονται στον χώρο. Πλέον λειτουργεί 
ως club restaurant (με μενού επιμελημένο από τον Μιχάλη 
Νουρλόγλου και τη Σόφη Χατζηλευθερίου), με ατμοσφαι-
ρική αυλή και αξιόλογα κοκτέιλ. Από τα πιο θρυλικά μπαρ 
του Αιγαίου, και από τα ελάχιστα που επιβιώνουν με την 
αυθεντική τους διακόσμηση, είναι ο Κένταυρος (Πολυτε-
χνείου 3), με ιστορία από το 1978. Τζαζ και ροκ μουσικές 
επιλογές και πολύ ενημερωμένη κάβα.

ΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ
Στον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Παπαδιαμάντη (και στα 
γύρω στενά) απλώνεται ο μεγαλύτερος όγκος της εμπορικής 
δραστηριότητας του νησιού. Ξεχωρίζουν κάποια καταστή-
ματα με ρούχα και αντικείμενα Ελλήνων designers, όπως το 
Εφημερίς με την πάντα καλαίσθητη βιτρίνα, το νεοαφιχθέν 
Λάλαρο, το Arkos και το πολύ ενημερωμένο Αρχιπέλαγος 
(πίσω από το Μουσείο Παπαδιαμάντη) που φιλοξενεί και 
περιοδικές εκθέσεις Ελλήνων εικαστικών. Πίσω από την 
Εθνική Τράπεζα βρίσκεται το Jivaeri της Κροάτισσας εικα-
στικού Asia Bresan-Σαλταφερίδη, που ζωγραφίζει γοργόνες 
σε γυαλόξυλα. Για αντικείμενα από το νέο κύμα του ελληνι-
κού σουβενίρ, στη Σαΐτα (Συμεώνος 13) και στον Μικρόκο-
σμο (Νικοτσαρά 26). Για τσάντες, σανδάλια και κοσμήματα 
σχεδιασμένα από την Κίττυ Γαλάνη, στο Ammos by Kitty 
boutique (Λάσκου & Συγγρού 6) και για τις ζωγραφισμένες 
πασμίνες της Δέσποινας Μιτζέλου στο Marianna’s Jewels 
and Art. Για τα χαμαλιά (παραδοσιακά σκιαθίτικα γλυκά 
με ζύμη ανοιγμένη στο χέρι, ελαφρώς τηγανισμένη, πασπα-
λισμένη με ζάχαρη άχνη και γεμιστή με καρύδια, κανέλα, 
μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο και μέλι) θα πάτε στο πωλητήριο 
του Συλλόγου Γυναικών στο παλιό λιμάνι. Αναζητήστε τα 
κρασιά του Κτήματος Παρίσση, του μοναδικού οινοποιείου 
του νησιού σε επιλεγμένα εστιατόρια και στο μάρκετ του 
Κουτσέρη στην οδό Παπαδιαμάντη, καθώς και το σκιαθίτικο 
βιολογικό μέλι Skiathos Bee farm.

ΠΟΎ ΝΑ ΚΟΛΎΜΠΗΣΕΤΕ
Στη νότια πλευρά, πιο οικογενειακές και κοντά στην πόλη 
είναι αρχικά η αρκετά τουριστική Μεγάλη Άμμος, ύστερα 
ο Βασιλιάς και στη συνέχεια ο κόλπος της Καναπίτσας, 
με μια δαντέλα οργανωμένων αμμουδερών παραλιών και 
τα πεύκα σχεδόν να αγγίζουν το νερό, όπως το Σκληθρί, η 
Τζανεριά και η Καναπίτσα. Στο ακρωτήρι Καλαμάκι βρί-
σκεται η παραλία Βρωμόλιμνος, με λεπτή άμμο και εξωτική 
ομορφιά, σχολή για σκι και το beach bar Porto Paradiso. 
Από εδώ ξεκινούν και τα ταχύπλοα που σας μεταφέρουν 
στη γειτονική τροπικής ομορφιάς παραλία Διαμάντι, με 
την περίφημη ομώνυμη καντίνα. Στη συνέχεια βρίσκεται 
η ήσυχη αμμουδερή Μάραθα και ύστερα οι Κουκουνα-

WHAT TO BUY
Most of the island’s retail activity is concentrated on and around 

Papadiamanti Street, where you’ll find stores selling clothing and 

Greek designer wares. Among the best of these are the boutique 

Efimeris, with its elegant display window, the newly opened Lala-
ro, Arkos, and the very hip Archipelagos, which also hosts shows 

by Greek artists. Behind the National Bank, Jivaeri is owned by 

Croatian artist Asia Bresan-Saltaferidi, who paints mermaids on 

driftwood. For clever design items that make up the new wave 

of Greek souvenirs, head to Saita (13 Symeonos) or Mikrokos-
mos (26 Nikotsara). For bags, sandals and jewellery designed by 

Kitty Galani, try Ammos by Kitty (Laskou & 6 Syngrou), and for 

hand-painted pashminas by Despina Mitzelou, look for Marianna’s 
Jewels and Art.

Skiathos’ signature sweet is hamalia – a lightly fried pastry 

sprinkled with icing sugar and stuffed with walnuts, cinnamon, nut-

meg, cloves and honey; the best version is produced by the local 

women’s association, which has an outlet in the old port. Also keep 

an eye out for wine by Parissis, the only winery on the island, at 

selected restaurants and at Koutseris’ mini-market on Papadiamanti 

Street, as well as for honey from the organic Skiathos Bee Farm.

WHERE TO SWIM
South of the island’s main town, you’ll find a succession of great 

family-friendly beaches that get very busy in peak season. These 

are Megali Ammos, followed by Vassilias and then Kanapitsa Bay, 

where several businesses have opened bars and set up loungers 

and beach umbrellas near the water along a sandy stretch of small 

coves such as Sklithri, Tzaneria and Kanapitsa. At Cape Kalamaki, 

Vromolimnos has fine sand and a special beauty, as well as wa-

ter-skiing facilities and the Porto Paradiso beach bar. There’s also 

a speedboat service here to take you to the tropical paradise of Dia-
manti Beach – and its famed eatery. Next in line is the tranquil and 

sandy Maratha and then Koukounaries, an iconic beach, thanks 

in large part to the huge pine forest that surrounds it. The sand is 

golden and the beach has watersports facilities and other services. 

Further along, at the newly built Elivi Hotel (in the building of the 

former Xenia), Ampelakia Beach offers luxurious loungers and you 

can order cocktails and snacks from the hotel’s beach bar. As you 

Χαμαλιά, παραδοσιακά σκιαθίτικα 
γλυκά / Hamalia, Skiathos’ 
signature sweet

Στο εστιατόριο Αμφιλύκη
/ At the restaurant Amfiliki
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Σοκάκι στη Χώρα
/ An alleyway in Hora

Το Κάστρο / The Castle

Το μπαρ Κένταυρος
/ The bar Kentavros

Το club-restaurant  Borzoi / The club-restaurant Borzoi

Η παραλία Λυγαριές
/ Lygaries Beach
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Η παραλία Άγκιστρος
/ Agistros Beach

Η παραλία Μεγάλος Ασέληνος / Megalos Aselinos Beach

Στη νησίδα Τσουγκριά
/ On the islet of Tsougria

Η παραλία Αγία Ελένη / Agia Eleni Beach

Η παραλία Διαμάντι / Diamanti Beach

Η παραλία Κεφαλάκια 
στη νησίδα Τσουγκριά 
/ Kefalakia Beach on 
the islet of Tsougria

ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Ένα νησί με έκταση μόλις 48 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 
που όμως διαθέτει μια από τις πιο επιβλητικές ακτο-
γραμμές στην Ελλάδα με περισσότερες από 60 παραλί-
ες –άλλες μεγάλες και τουριστικά ανεπτυγμένες και άλ-
λες άγριες χωρίς ίχνος οργάνωσης– στις περισσότερες 
από τις οποίες τα πεύκα φτάνουν και «αγκαλιάζουν» τα 
κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου.

EXOTIC SKIATHOS
Even though it covers an area of just 48km2, this island 
has one of the most impressive coastlines in Greece, 
with more than 60 beaches – some providing a variety 
of amenities and others entirely untouched by develop-
ment – most of which enjoy the shade from pines groves 
that reach right to the edge of the crystalline waters of 
the Aegean.
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Η παραλία Λαλαριάς στη νησίδα Τσουγκριά 
/ Lalarias Beach on the islet of Tsougria

Στη νησίδα Τσουγκριά
/ On the islet of Tsougria

Η παραλία Μπανάνα / Banana Beach Στη νησίδα Άρκος / On the islet of Arkos
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ριές, η παραλία-σύμβολο του νησιού. Το πευκοδάσος (από 
τους μεγαλύτερους βιότοπους κουκουναριάς στην Ελλάδα) 
που την περιβάλλει σαν αγκαλιά φτάνει μέχρι τη θάλασσα. 
Έχει χρυσαφένια άμμο, είναι πλήρως οργανωμένη και έχει 
σχολές για θαλάσσιο σκι και water sports. Πιο κάτω, και 
εντός των εγκαταστάσεων του νεότευκτου ξενοδοχείου 
Elivi (στο κτίριο του πρώην Xenia), είναι τα Αμπελάκια, 
με πολυτελή beach beds, όπου σερβίρονται σνακ και κοκτέιλ 
από το beach bar του ξενοδοχείου. Συνεχίζοντας μετά τις 
Κουκουναριές και με δυτική κατεύθυνση, συναντάμε αρ-
χικά την εντυπωσιακή παραλία Μπανάνα, άλλοτε αμιγώς 
νεανική με beach bar με δυνατή μουσική, τώρα πιο ήρε-
μη με beach beds και το boho αισθητικής beach restaurant 
Nest. Δίπλα, η εξωτικής ομορφιάς Μικρή Μπανάνα, με το 
beach bar Black Bird. Συνεχίζοντας βόρεια, επόμενη στάση 
στην τροπική αμμουδερή παραλία Αγία Ελένη, με το ομώ-
νυμο εκκλησάκι και το μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Από εκεί 
ξεκινάει ο χωματόδρομος που περνάει μέσα από ένα πυκνό 
πευκοδάσος για την παραλία Κρυφή Άμμος, η οποία είναι 
προσβάσιμη με σύντομο μονοπάτι και διαθέτει την καντίνα 
της κυρίας Μαρίας. Στη συνέχεια, προσεγγίζουμε την παρα-
λία Ξέρξη-Μανδράκι, έναν εντυπωσιακό κλειστό κόλπο με 
άμμο και ήπια οργάνωση. Επόμενη στάση ο μεγάλος κόλπος 
Ελιάς, μια εντυπωσιακή παραλία, από τις καλύτερες στο 
νησί, με ψάθινες ομπρέλες και μια καντίνα με πανοραμική 
θέα σε όλη την παραλία. Ο τρίτος κόλπος στη σειρά είναι o 
Άγκιστρος, με πλατιά αμμουδιά και κρυστάλλινα νερά – την 
προτιμούν οι γυμνιστές. Συνεχίζοντας, συναντάμε τον όρμο 
Μεγάλος Ασέληνος, αμμουδερή παραλία με παχιά άμμο, 
που την πιάνει συχνά ο καιρός. Πάνω από την παραλία αξί-
ζει μια επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Κουνίστρας (17ος 
αιώνας). Συνέχεια για την καταπληκτική παραλία Μικρός 
Ασέληνος, προσβάσιμη από σύντομο μονοπάτι, με πλατιά 
αμμουδιά και καντίνα. Επόμενος κόλπος οι Λυγαριές, με 
μια πράσινη πλαγιά να φτάνει μέχρι τα καταγάλανα νερά 
της, και ύστερα η Κεχριά, κλασικός προορισμός για την 
καλαίσθητη καντίνα Ταρσανάς (γνωστή ως «του Αργύρη»), 
με ξύλινα χειροποίητα τραπέζια, ξαπλώστρες στη σκιά ενός 
παραθαλάσσιου ελαιώνα και νόστιμους μεζέδες. Επόμενη 
στάση η παραλία Κάστρο, που είναι το βορειότερο σημείο 
του νησιού. Σκούρο βοτσαλάκι, κρυστάλλινα νερά και μια 
πολύ ιδιαίτερη καντίνα σε παλιό πετρόκτιστο κτίσμα με 
καλαμωτή βεράντα. Στα διάσημα Λαλάρια, με σήμα κα-
τατεθέν έναν μεγάλο βράχο με καμάρα και βαθιά τιρκουάζ 

head to the west, you’ll come across Banana Beach, an impressive 

spot once known for its young crowd and loud music but now more 

chilled out, which offers loungers and the boho Nest pool bar and 

restaurant. Right next to it, Small Banana is an alluring spot which 

has a beach bar called Black Bird. 

Heading north, the splendid sandy beach of Agia Eleni has a 

pretty chapel and a reputation for gorgeous sunsets. There’s also 

a dirt road here which leads through the pine forest to the beach 

of Vromolimnos, where you’ll find Maria’s snack bar. Then there’s 

Xerxi-Mandraki, an impressive sheltered bay with a sandy beach 

and basic facilities, followed by Elia, a large bay with what is one of 

the best beaches on the island. There are loungers, beach umbrellas 

and a beach bar with an amazing view. The third bay in this row is 

Angistros, a wide sandy stretch, popular with nudists, with crys-

tal-clear water. Big Aselinos is quite exposed to the elements, but 

it has coarser sand that doesn’t get blown around easily. It also has 

an interesting 17th-century monastery called Panagia Kounistra. A 

short dirt path leds to Small Aselinos, a gorgeous beach, complete 

with beach bar, while Lygaries has trees stretching down almost 

to the shore. Kechria, which is next, is popular, mainly thanks to 

the Tarsanas beach bar (also known as Argyris’), which has rustic 

Το καφενείο Νοσταλγός
/ The café Nostalgos
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Η Γαλάζια Σπηλιά κοντά στα Λαλάρια 
/ The Blue Cave near Lalaria Beach

Βαγγέλης Αλεξίου και Περπέτουα 
Σαλταφερίδη, ιδιοκτήτες του Tesla 
/ Vangelis Alexiou and Perpetoua 

Saltaferidi, owners of Tesla

Η παραλία Λαλάρια 
/ Lalaria Beach
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νερά, φτάνετε μόνο διά θαλάσσης (με τα 
εκδρομικά καραβάκια από το λιμάνι της 
Σκιάθου). Επίσης αποκλειστικά διά θα-
λάσσης στο άγριας ομορφιάς Λεχούνι, 
έναν μικρό απάνεμο κόλπο, κρυμμένο 
ανάμεσα σε ψηλά κοφτερά βράχια, όπως 
και στον γειτονικό Μέγα Γιαλό, με ελα-
φρώς σκουρόχρωμη άμμο και βαθιά κρυ-
στάλλινα νερά. 

Προσβάσιμη με τα εκδρομικά σκά-
φη είναι η νησίδα Τσουγκριά, με τρεις 
παραλίες: την κεντρική ομώνυμη, με 
χρυσαφένια άμμο, πεύκα και ελιές μέχρι 
τη θάλασσα· τη διπλανή παραλία, όπου 
βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις ενός 
εγκαταλελειμμένου ελαιοτριβείου· και 
τα Κεφαλάκια, μια γλώσσα άμμου που 
εισχωρεί στη θάλασσα. Σημαντικό αξιο-
θέατο μοντέρνας αρχιτεκτονικής αποτελεί το ξωκλήσι του  
Αγίου Φλώρου, που έχτισε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 
ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Βογιατζής. Δίπλα στην Τσου-
γκριά βρίσκεται η νησίδα Ρέπι, με έναν εντυπωσιακό φάρο 
του 1914, και η νησίδα Άρκος, με μια εξωτικής ομορφιάς 
παραλία με καντίνα και έναν εντυπωσιακό αμμώδη «κα-
ταρράκτη» στη δεξιά πλευρά της (θα δείτε και κάποιους να 
κάνουν sandboard).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το νησί διαθέτει 25 πεζοπορικές διαδρομές, συνολικού 
μήκους 197 χλμ., με μονοπάτια διαβαθμισμένης δυσκο-
λίας, για πεζοπορίες διάρκειας από μία έως και έξι ώρες. 
Χρέη ιχνηλάτη μονοπατιών και ξεναγού εκτελεί ο Ortwin 
Widmann (τηλ. 6972-705.416), ο οποίος έχει γράψει και 
το βιβλίο «Περπατώντας στον παράδεισο του Αιγαίου». 
Χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε και στο βιβλίο του Νίκου 
Μαχαίρα «Ανακαλύψτε τη Σκιάθο περπατώντας». Μοναδι-
κή εμπειρία ο γύρος του νησιού με το ιστιοπλοϊκό σκάφος 
«Αερικό» του Στέφανου Μακράκη (τηλ. 6972-939.944) 
και με το παραδοσιακό τρεχαντήρι του Captain Nikolakis 
(τηλ. 6934-866.146), με το οποίο τα αδέλφια –και δεινοί 
ψαράδες– Κώστας και Γιάννης Βούτσης επισκέπτονται λι-
γότερο γνωστές παραλίες, ενώ ψαρεύουν και τηγανίζουν 
ψάρια πάνω στο καΐκι.

wooden tables, great meze dishes, and loungers set out under the 

olive trees. The next beach is Kastro, on the island’s northernmost 

tip. Here, you’ll find dark pebbles, beautiful water and a lovely café 

in an old stone building with a bamboo-shaded veranda. 

Skiathos’ northeastern beaches can only be reached by sea 

(with tour boats leaving daily from the port). Lalaria Beach, per-

haps the most popular of these, is renowned for its rock archway 

and deep turquoise water. Lechouni Beach is on a small sheltered 

bay tucked between steep rock sides; it has a wild beauty, as does 

neighbouring Megas Gialos, which has sand and deep, clear water.

The islet of Tsougria, which is also on the tour boats’ itinerary, 

has three pretty beaches: the main one, with golden sand and pine 

and olive trees providing shade; the one next to that, which can be 

distinguished by the ruins of an abandoned olive mill; and Kefala-
kia, a small strip of sand stretching out into the water. The Church 

of Agios Floros is a significant architectural monument, designed 

in the early 1960s by Alexandros Vogiatzis. Next to Tsougria, there’s 

the islet of Repi, with an impressive lighthouse from 1914, and then 

the islet of Arkos, with its exotic beach and bar, as well as an impres-

sively large sand dune that’s perfect for sandboarding.

ALTERNATIVE ACTIVITIES
Skiathos has 25 walking routes, stretching to 197 kilometres in total, 

with trails of varying difficulty levels that offer themselves for trek-

king excursions lasting from one to six hours. Ortwin Widmann (tel. 

6972-705.416), author of “Skiathos: Hiking in the Aegean Paradise,” 

is the source for tours and tips. Among the coolest experiences on 

the island are the yacht tours organised by Stefanos Makrakis (tel. 

6972-939.944) and the sailing trips on the fishing boat “Captain 

Nikolakis” (tel. 6934-866.146) with skilled fishermen Kostas and 

Yiannis Voutsis, who will take you to remote beaches, catch your 

lunch for you and cook it on board.

Το ξωκλήσι του Αγίου Φλώρου στη νησίδα Τσουγκριά
/ The Church of Agios Floros on the islet of Tsougria

Οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, λόγω της μορφολογίας 
του νησιού σε συνδυασμό με το καταπράσινο τοπίο και τα γαλάζια νερά, 
αποτελούν μία ανερχόμενη τουριστική ατραξιόν παγκοσμίως. / Thanks to 
the location of the island’s airport in an area of lush greenery bordered by 
azure waters, watching planes coming in to land on Skiathos is a globally 
renowned tourist activity. (Info: www.skiathoslandings.com)
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