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Οι παραλίες των Κυθήρων αριθμούν 
το εντυπωσιακό νούμερο των 45. Στον 

μικρό αυτό οδηγό παρουσιάζουμε μερικές 
μόνο από αυτές, αφήνοντας στους επισκέπτες 

του νησιού την γοητευτική και πολλές 
φορές περιπετειώδη «ανακάλυψη» 

των υπολοίπων. 

The beaches of Kythera are more than 45. 
In this small guide we present only some 
of them, leaving the visitors of the island 

the fascinating and often adventurous 
«discovery» of the others.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
BEACHES OF KYTHERA



Πρόσβαση: Βατός χωματόδρομος
Access: Dirt road

ΒΛΥΧΑΔΑ
VLYCHADA

Η Βλυχάδα βρίσκεται ανάμεσα στις παραλίες Καλαδί 
και Κομπονάδα. Είναι σχετικά μεγάλη παραλία και 
αποτελείται από άμμο και βότσαλο. Έχει θέα στα 

Αντικύθηρα και την Κρήτη. Διαθέτει τους καλοκαιρινούς 
μήνες ομπρέλες και ξαπλώστρες και η πρόσβασή της 
γίνεται από τον δρόμο Αλεξανδράδες - Παλαιόπολη. 

Το τελευταίο τμήμα του δρόμου μήκους 2 χιλιομέτρων 
είναι βατός χωματόδρομος. Προστατεύεται από τους 

δυτικούς ανέμους.

Vlychada is located between the beaches of Kaladi 
and Kombonada. It is a relatively large beach and 

consists of sand and pebbles. It overlooks Antikythera 
and Crete. It has umbrellas and sunbeds during 

summer and is accessed from the road Alexandrades 
- Paleopolis. The last section of the 2 km long road is 

a passable dirt road. Protected from west winds.
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ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
AGIA PELAGIA

Αμμώδης, ρηχή σχετικά, παραλία στα βόρεια που 
περιβάλλεται από το ομώνυμο χωριό. Ενδείκνυται 

για οικογένειες και για σπορ στη παραλία. 
Συγκεντρώνει πολύ κόσμο το καλοκαίρι λόγω 
των καταστημάτων που βρίσκονται δίπλα της. 
Διαθέτει παροχές ομπρελών και ξαπλωστρών. 

Sandy, relatively shallow, northern beach 
surrounded by the village of Agia Pelagia. 

Suitable for families and sports on the beach. 
It attracts many visitors during the summer 

because of the many shops, taverns and 
cafes located next to it. It features beach 

umbrellas and sunbeds.
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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
SAINT NICHOLAS

Η βορειότερη παραλία των Κυθήρων. Βρίσκεται 
κοντά στον Φάρο του Μουδαρίου στον Καραβά. 

Η παραλία διαθέτει ψιλό βότσαλο και ουσιαστικά 
αποτελείται από δύο τμήματα που τα χωρίζει 

το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Δεν 
διαθέτει παροχές για λουόμενους. 

The northernmost beach of Kythera, located near 
the Lighthouse of Moudari in Karavas. The beach 
has small pebbles and essentially consists of two 

parts separated by the church of St. Nicholas. 
It has no facilities for bathers.
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ΔΙΑΚΟΦΤΙ
DIAKOFTI

Η μεγαλύτερη αμμώδης παραλία του νησιού. 
Γαλαζοπράσινα ρηχά νερά και ψιλή λευκή άμμος 
δημιουργούν ένα ξεχωριστό τοπίο στο χωριό αυτό 

των Κυθήρων. Ιδανική για οικογένειες με μικρά 
παιδιά. Δίπλα της βρίσκονται αρκετά καταστήματα. 
Εδώ θα δείτε και το Ναυάγιο του πλοίου Nordland. 

Διαθέτει παροχές ομπρελών και ξαπλώστρων.  

The largest sandy beach of the island. Shallow 
turquoise waters and fine white sand create 
a unique landscape in this village of Kythera. 
Ideal for families with young children. Beside 

this beach are taverns and cafes. Here you will 
see the shipwreck of the ship “Nordland”. 
It features beach umbrellas and sunbeds.
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ΚΑΛΑΔΙ
KALADI

Μια από τις γνωστότερες παραλίες των Κυθήρων. 
Ουσιαστικά αποτελείται από δύο παραλίες με ψιλό 
βότσαλο που τις χωρίζει ένας τεράστιος βράχος. 
Υπάρχει επίσης μια σπηλιά που οδηγεί και σε μια 

τρίτη μικρή παραλία. Για να φτάσει κανείς σε αυτήν 
θα πρέπει να κατέβει ένα μονοπάτι με αρκετά 

πέτρινα σκαλοπάτια. Δεν διαθέτει παροχές 
για λουόμενους.

One of the most famous beaches of Kythera. 
Essentially it consists of two beaches with small 

pebbles that are separated by a huge rock. There 
is also a cave that leads to a third small beach. 

To reach this beach you go down a path with many 
stone steps. It has no facilities for bathers.
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Πρόσβαση: Βατός χωματόδρομος και μετά δύσκολο μονοπάτι
Access: Dirt road and after a difficult walking path

ΚΑΛΑΜΙ
KALAMI

Μικρή πανέμορφη παραλία στα δυτικά κοντά 
στο χωριό Μυλοπόταμος. Διαθέτει ψιλό βότσαλο 

και μικρές θαλασσοσπηλιές στην είσοδό της. 
Αν προσέξει κανείς καλά, κάποιες ημέρες του 

χρόνου θα διακρίνει πειρατικά κανόνια στο βυθό 
της. Στο δρόμο για την παραλία αξίζει κανείς να 

επισκεφτεί το κτισμένο σε γκρεμό μοναστήρι 
της Παναγίας Ορφανής. Δεν διαθέτει 

παροχές για λουόμενους. 

A small beautiful beach in the west near the 
village of Mylopotamos. It has small pebbles 

and small sea caves at the entrance. On some 
days of the year, pirate cannons can be 
distinguished on the bottom of the sea. 

On the way to the beach it’s worth visiting 
the old monastery of Panagia Orfani which 

is built on a cliff. It has no facilities for bathers.
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ΚΑΨΑΛΙ – ΣΠΑΡΑΓΓΑΡΙΟ
KAPSALI - SPARAGARIO

Η γνωστή «δίδυμη» παραλία φιλοξενεί κάθε χρόνο 
χιλιάδες επισκέπτες του νησιού. Διαθέτει άμμο 

και βότσαλο και «αγκαλιάζεται» από τον οικισμό 
του Καψαλιού στον οποίο υπάρχουν πολλά 
καταστήματα. Το Καψάλι διαθέτει παροχές 

ομπρελών και ξαπλώστρων καθώς 
και θαλασσίων σπορ. 

The famous “twin” beach hosts every year 
thousands of visitors. It has sand and pebbles 

and is “embraced” by the settlement of Kapsali 
where there are many shops, taverns, cafes. 

Kapsali offers beach umbrellas and 
sunbed facilities and water sports. 
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ΚΟΜΠΟΝΑΔΑ
KOMPONADA

Γραφική παραλία στα ανατολικά. Η παραλία διαθέτει 
άμμο και βότσαλο και βρίσκεται στην απόληξη του 

λαγκαδιού που ξεκινάει από το Λιβάδι. Προσφέρεται 
για windsurf και θαλάσσιο σκι. Διαθέτει παροχές 

καντίνας και ομπρελών και ξαπλώστρων. 

Scenic beach in the east. The beach has sand 
and pebbles and is located at the end of the 

gorge starting from Livadi. Ideal for windsurfing 
and water skiing. Features canteen facilities, 

beach umbrellas and sunbeds.  
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ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ
LIMNIONAS

Μικρή παραλία στα δυτικά. Διαθέτει λευκή άμμο 
και όπως λέει και το όνομά της θυμίζει λίμνη. 
Γύρω της υπάρχουν μικρά εξοχικά σπίτια. Από 
αυτήν ξεκινάει μονοπάτι 500 περίπου μέτρων 

το οποίο οδηγεί στην «Πισίνα» μια μεγάλη εσοχή 
του βράχου στην οποία εισχωρεί η θάλασσα και 
δημιουργεί μια όμορφη φυσική πισίνα σε σχήμα 

καρδιάς. Διαθέτει παροχές καντίνας.

Small beach in the west. It has white sand and 
as it’s name suggests it reminds you of a lake 

(limni). Around it there are small holiday cottages. 
From here a walking path starts of about 500 

meters which leads to the “pool” a large recess 
of the rock which the sea penetrates and 
creates a beautiful natural pool in a heart 

shape. Features canteen facilities. 
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ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ - ΛΑΓΚΑΔΑ
LORENTZO - LAGADA

Δύο όμορφες παραλίες κοντά στο χωριό Αγία 
Πελαγία με κόκκινο βότσαλο. Η Λαγκάδα βρίσκεται 

δίπλα στο γνωστό φαράγγι του Μπαρμπαρόσα, 
(Κακή Λαγκάδα), και είναι μια μεγάλη παραλία 

η οποία διαθέτει παροχές καντίνας και ομπρελών 
και ξαπλώστρων, ενώ η Λορέντζου είναι μικρή 

παραλία με σπηλιές η οποία δεν διαθέτει 
παροχές για λουόμενους.

Two beautiful beaches near the village of Agia 
Pelagia with red pebbles. Lagada is located next 

to the famous gorge of the Pirate Barbarossa 
(Kaki Lagada), and is a long beach which has 

canteen facilities, beach umbrellas - sunbeds, 
while Lorenzo is a small beach with caves 

which has no facilities for bathers.
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ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ
LYKODIMOU

Όμορφη παραλία στα δυτικά. Διαθέτει άμμο, 
κόκκινο βότσαλο και έναν υπέροχο βυθό. Στο 

μέσον της βρίσκεται μια επιβλητική σπηλιά μέσα 
στην οποία υπάρχει πηγή πόσιμου νερού. Εδώ 
μπορεί να δει κανείς υπέροχα ηλιοβασιλέματα 

στη θάλασσα. Δεν διαθέτει παροχές 
καντίνας και ξαπλώστρες.

Beautiful beach in the west. It has sand, red 
pebbles and a lovely seabed. In the middle lies 
a magnificent cave in which there is a source 
of drinking water. Here one can see beautiful 
sunsets at sea. Has no facilities for bathers.
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a magnificent cave in which there is a source 
of drinking water. Here one can see beautiful 
sunsets at sea. Has no facilities for bathers.



Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος
Access: Asphalt road

ΜΕΛΙΔΟΝΙ
MELIDONI

Μικρή, πανέμορφη παραλία στα νότια. 
Διαθέτει άμμο και κόκκινο βότσαλο. Είναι 

απόλυτα προστατευμένη από όλους σχεδόν 
τους καιρούς. Στο δρόμο προς αυτήν μπορεί 

να δει κανείς την μονή του Αγίου Ιωάννη 
(Ξερουλάκι). Διαθέτει παροχές καντίνας 

και ομπρελών και ξαπλώστρων. 

A small, beautiful beach in the south. It has sand 
and red pebbles. It is perfectly sheltered from 

almost all weather. On the way to this beach you 
see the old monastery of St. Kosmas (Xeroulaki). 

Features canteen facilities and beach 
umbrellas with sunbeds.



Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος
Access: Asphalt road
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Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος
Access: Asphalt road

ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ - ΛΙΜΝΗ
PALEOPOLIS - LIMNI

Δύο μεγάλες παραλίες κοντά στο χωριό Αβλέμωνας 
με κόκκινο και λευκό ψιλό βότσαλο. Τις παραλίες 
χωρίζει ένα σύμπλεγμα βράχων τους οποίους η 

θάλασσα έχει σμιλέψει κάνοντάς τους να θυμίζουν 
ανθρώπινα πρόσωπα. Στο σημείο αυτό υπήρχαν 

στην αρχαιότητα τα λεγόμενα «Λουτρά της 
Αφροδίτης». Διαθέτει παροχές καντίνας 

και ομπρελών και ξαπλώστρων. 

Two large beaches near the village of Avlemonas 
with red and white pebble. The beaches are 

separated by a cluster of rocks which the sea has 
sculpted making them resemble human faces. 

This point in ancient times was called “Baths 
of Aphrodite”. Features canteen facilities 

and beach umbrellas with sunbeads. 



Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος
Access: Asphalt road

ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ - ΛΙΜΝΗ
PALEOPOLIS - LIMNI

Δύο μεγάλες παραλίες κοντά στο χωριό Αβλέμωνας 
με κόκκινο και λευκό ψιλό βότσαλο. Τις παραλίες 
χωρίζει ένα σύμπλεγμα βράχων τους οποίους η 

θάλασσα έχει σμιλέψει κάνοντάς τους να θυμίζουν 
ανθρώπινα πρόσωπα. Στο σημείο αυτό υπήρχαν 

στην αρχαιότητα τα λεγόμενα «Λουτρά της 
Αφροδίτης». Διαθέτει παροχές καντίνας 

και ομπρελών και ξαπλώστρων. 

Two large beaches near the village of Avlemonas 
with red and white pebble. The beaches are 

separated by a cluster of rocks which the sea has 
sculpted making them resemble human faces. 

This point in ancient times was called “Baths 
of Aphrodite”. Features canteen facilities 

and beach umbrellas with sunbeads. 



Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος
Access: Asphalt road

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
PLATIA AMMOS

Μεγάλη παραλία στα βόρεια με άμμο και 
βότσαλο που περιβάλλεται από το ομώνυμο χωριό. 
Παρ’ ότι βρίσκεται μέσα σε οικισμό είναι σχετικά 

ήσυχη ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Αρκετά 
καταστήματα βρίσκονται δίπλα της ενώ ενδείκνυται 

για οικογένειες και αθλήματα παραλίας. 

Large beach on the north with sand and pebbles 
and is surrounded by the village. Although located 
within the settlement it is relatively quiet even in 

the summer months. There are several shops and 
is appropriate for families and beach sports. 
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Πρόσβαση: Χωματόδρομος και μονοπάτι
Access: Dirt road and trail

ΡΟΥΤΣΟΥΝΑΣ - ΛΥΓΙΑ
ROUTSOUNAS - LYGIA

Παραλίες που βρίσκονται στα βορειοδυτικά κοντά 
στο χωριό Γερακάρι. Τις χαρακτηρίζουν τα βαθιά 

διαυγή νερά και η ιδιαίτερη φύση του βορειοδυτικού 
τμήματος των Κυθήρων. Παραλίες για εναλλακτικές 

κυρίως εξορμήσεις. Δεν διαθέτουν παροχές 
για λουόμενους. 

Beaches located in the northwest near the village 
of Gerakari. Characterized by deep clear waters 

and the particular nature of the Northwest 
Division of Kythera. These beaches are mostly 

for alternative excursions. They have 
no facilities for bathers. 



Πρόσβαση: Χωματόδρομος και μονοπάτι
Access: Dirt road and trail
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Πρόσβαση: Βατός χωματόδρομος
Access: dirt road

ΦΟΥΡΝΟΙ
FOURNI

Όμορφη παραλία στα βορειοανατολικά με ψιλό 
βότσαλο. Η πρόσβασή της γίνεται από τον κεντρικό 

δρόμο Καραβά - Πλατειάς Άμμου. Συγκεντρώνει 
οικογένειες αλλά και μεμονωμένους επισκέπτες 

και διαθέτει παροχές καντίνας και 
ομπρελών και ξαπλώστρων.

Beautiful beach in the northeast with small pebble. 
Access is from the main road of Karavas - Platia 
Ammos. Ideal for families and individual visitors, 

features canteen facilities, beach 
umbrellas and sunbeds. 



Πρόσβαση: Βατός χωματόδρομος
Access: dirt road
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Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος - τσιμεντόδρομος
Access: Asphalt and cement road

ΦΥΡΗ ΑΜΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
FIRI AMMOS LIVADI

Εκτεταμένη παραλία στα ανατολικά. Η παραλία 
διαθέτει ψιλό κόκκινο βότσαλο και μια όμορφη 
φυσική σπηλιά στο δεξί άκρο της. Ιδανική για 
windsurf και σκι. Διαθέτει παροχές καντίνας 

και ομπρελών και ξαπλώστρων.

An extended beach to the east. It has fine red 
pebbles and a beautiful natural cave at the far 
right. Ideal for windsurf and skiing. Features 

canteen facilities, beach umbrelles and sunbeds.
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Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος και βατός χωματόδρομος
Access: Asphalt and dirt road

ΧΑΛΚΟΣ
CHALKOS

Μικρή, πανέμορφη παραλία στα νότια. Από τις 
πιο δημοφιλείς στο νησί. Διαθέτει άμμο και κόκκινο 

βότσαλο. Στο δρόμο προς αυτήν μπορεί να δει 
κανείς το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Καλάμου 
και τον σπηλαιώδη ναό του. Διαθέτει παροχές 

καντίνας και ομπρελών και ξαπλώστρων.

A small, beautiful beach in the south. Among the 
most popular beaches on the island. It has sand 
and red pebbles. On the way to this beach you 

can see the cave of Agia Sofia in Kalamos and the 
cavernous church. The beach features canteen 

facilities, beach umbrellas and sunbeds. 
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