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•		Ιστορία	του	Μεταλλευτικού	Μουσείου	
Μήλου

•		Γεωλογικός	χάρτης	της	Μήλου
•		Μεταλλευτική	Ιστορία	της	Μήλου
•		Διαδικασίες	παραγωγής	ορυκτών
•		Διαφάνειες	από	τα	Θειωρυχεία		
και	το	Βάνι

•		Θειωρυχεία	–		Βάνι
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Ένα	μεταλλευτικό	μουσείο	σε	μια	περιοχή	
πλούσια	σε	γεωλογική	δραστηριότητα	
εκατομμυρίων	ετών	και	με	πολυκύμαντη	
μεταλλευτική	ιστορία,	όπως	η	Μήλος,	είναι	
σημείο	αναφοράς	για	τους	επισκέπτες	του	
νησιού	αλλά	και	για	την	τοπική	κοινωνία		
και	ιδιαίτερα	την	εκπαιδευτική	κοινότητα.	

Με	πρωταρχικό	αίτημα	της	ίδιας	της	
τοπικής	κοινωνίας	του	νησιού,	η	οποία,	
προς	τιμήν	της,	αναγνωρίζει,	εκτιμά	και	
επιθυμεί	να	προβάλει	το	βασικό	αυτόν	
πυλώνα	της	οικονομίας	της	διαχρονικά,	
δηλαδή	τη	μεταλλευτική	δραστηριότητα,	
ξεκινά	η	ιστορία	του	Μεταλλευτικού	
Μουσείου	Μήλου	(ΜΜΜ).	Τα	ενδιάμεσα	
στάδια	της		πορείας	μπορεί	κανείς	να	τα	
αναζητήσει	στην	ιστορία	του	ίδιου	του	
μουσείου.	Το	ενδιαφέρον	κάθε	επισκέπτη	
εστιάζεται	στη	συνεισφορά	και	συμμετοχή	
του	ΜΜΜ	στην	τουριστική,	εκπαιδευτική,	
και	εν	γένει	πολιτιστική	ζωή	του	τόπου,	
από	τη	στιγμή	της	ολοκλήρωσής	του	και	
των	εγκαινίων	του,	το	1998,	με	δαπάνες	
της	τότε	Α.Ε.Ε.	Αργυρομεταλλευμάτων	&	
Βαρυτίνης,	στη	συνέχεια	S&B	Βιομηχανικά	
Ορυκτά	Α.Ε.	και	σημερινής	Imerys	
Βιομηχανικά	Ορυκτά	Ελλάς	Α.Ε.,	μίας	από	
τις	σημαντικότερες	μεταλλευτικές	εταιρείες,	
που	δραστηριοποιείται	στο	νησί	ήδη	από		
το	1934.	

Η	συνεισφορά	αυτή	συνίσταται,	όχι	μόνο	
στη	λειτουργία	που	κάθε	μουσείο	εξ	
ορισμού	έχει,	αλλά	κυρίως	στις	πρωτοπόρες	
δράσεις	του	για	την	παιδεία	και	τον	πολιτισμό	
μέσα	από	εκδόσεις,	σημαντικές	εκθέσεις,	
εκπαιδευτικά	προγράμματα	και	τουριστικές	
εξορμήσεις	σε	προορισμούς	ιστορικού,	
φυσιολατρικού	και	γεωλογικού		
-	μεταλλευτικού	ενδιαφέροντος	στο	νησί.

Σε	αυτό	το	πλαίσιο	εντάσσεται	και	ο	ανά	
χείρας	Οδηγός	του	Μουσείου	με	σκοπό	τη	
διευκόλυνση	του	επισκέπτη	σε	μία	ξενάγηση	
στους	χώρους	και	στα	εκθέματα,	αλλά	και	
στην	ιστορία	του	ίδιου	του	νησιού,	γεωλογική	
και	μεταλλευτική.	Ευχαριστίες	οφείλονται	
στην	κυρία	Ελευθερία	Δήμου-Χωνιανάκη,	
Δρ.	Ορυκτολόγο,	για	την	προθυμία	της	να	
συμβάλει	στη	δημιουργία	αυτού	του	Οδηγού	
με	απλά,	εύληπτα	και	περιεκτικά	κείμενα.	

Ευχόμαστε	στον	επισκέπτη	του	ΜΜΜ,	
μικρό	ή	μεγάλο,	ειδικό	ή	μη,	μαθητή	ή	
φοιτητή,	δάσκαλο	ή	καθηγητή,	παιδί	ή	γονιό,	
ο	Οδηγός	αυτός	να	είναι	ο	προσωπικός	του	
πολύτιμος	ξεναγός	στο	παμπάλαιο	αλλά	
και	σύγχρονο	παραμύθι	της	γεωλογικής	
και		μεταλλευτικής	ιστορίας	που	το	
συναρπαστικό	νησί	της	Μήλου	έχει		
να	διηγηθεί!

Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΜΜΜ
Μάιος	2018	

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ		
ΤΗΣ	ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μεταλλευτική
Ιστορία της Μήλου

Νεολιθική Εποχή (7000–2800 π.Χ.)
Εκµετάλλευση οψιδιανού που χρησίµευε στην κατασκευή
εργαλείων και όπλων.

Εποχή του Χαλκού (2800–1100 π.Χ.)
Εκτεταµένο εµπόριο οψιδιανού και κεραµικών.
Εξόρυξη καολίνη που χρησίµευε στην κεραµική και στη φαρµακευτική.
΄Ανθιση των οικισµών της Φυλακωπής.

Γεωµετρική Εποχή (1100–750 π.Χ.) - 
Αρχαϊκή Εποχή (750–480 π.Χ.)
Συνεχίζεται η εξόρυξη οψιδιανού και αργιλικών ορυκτών, 
κυρίως καολίνη.

Κλασική Εποχή (480–323 π.Χ.)
Εξόρυξη τραχείτη για την κατασκευή µυλόπετρας
(άλεση δηµητριακών και άλλων υλικών).
Εξόρυξη αλουνίτη και θείου που χρησίµευαν ως φάρµακα.
Μετατροπή αλουνίτη σε στυπτηρία που χρησίµευε στη βαφή των υφασµάτων.
Εξόρυξη µπεντονίτη που χρησίµευε για σαπούνι.
Πιθανή εξόρυξη µεταλλευµάτων αργύρου.

Ελληνιστική Εποχή (323–146 π.Χ.) -
Ρωµαϊκή Εποχή (146 π.Χ.–330 µ.Χ.)
Εξόρυξη µικρών ποσοτήτων µεταλλευµάτων αργύρου-µολύβδου.
Εξόρυξη ποζολάνης που χρησίµευε ως υλικό κατασκευών.
Εµπόριο ελαφρόπετρας που χρησίµευε στη στίλβωση 
µαρµάρων και µωσαϊκών. ∆ηµιουργία αλυκών για παραγωγή αλατιού.

Βυζαντινή Περίοδος (330–1204 µ.Χ.)
Συνεχίζεται  το εµπόριο αργιλικών ορυκτών, µυλόπετρας, στυπτηρίας, ελαφρόπετρας και 
αλατιού καθώς και η παραγωγή κεραµικών.

Φραγκοκρατία  (1204–1566 µ.Χ.)
Αρχίζει εκµετάλλευση γύψου.

Τουρκοκρατία  (1566–1821 µ.Χ.)
Περιορισµένες δραστηριότητες στο νησί, κυρίως εξαγωγή καολίνη
για παραγωγή πορσελάνης.

Στη συνέχεια, παρατίθενται µερικά βασικά στάδια στην εξέλιξη της 
σύγχρονης µεταλλευτικής δραστηριότητας στη Μήλο:

1862 Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης θείου στη θέση 
  “Παλιόρεµµα”, που αργότερα επεκτάθηκε και σε 
άλλες θέσεις. 
  ∆ιακοπή εργασιών το 1958. 
1884  Έναρξη εκµετάλλευσης γαληνίτη και αργυρούχου µολύβδου 
  στις “Τριάδες”.  ∆ιακοπή εργασιών στα τέλη του 
19ου αιώνα.
1890 Έναρξη εκµετάλλευσης µαγγανίου στη θέση “Βάνι”.
  ∆ιακοπή εργασιών το 1928.
1899 Έναρξη εκµετάλλευσης καολίνη και αργότερα (1925)
  ίδρυση εργοστασίου επεξεργασίας του.
1934 Έναρξη εκµετάλλευσης βαρυτίνης στη θέση “Βούδια”.
1952 Έναρξη εκµετάλλευσης µπεντονίτη.
1954 Έναρξη εκµετάλλευσης περλίτη.
1984 Έναρξη εξόρυξης ποζολάνης στη θέση “Ξυλοκερατιά”.

Νεολιθική Εποχή
(7000 - 2800 π.Χ.)
Εκµετάλλευση οψιδιανού 
που χρησίµευε στην 
κατασκευή εργαλείων 
και όπλων.

Εποχή του Χαλκού
(2800 - 1100 π.Χ.)
Εκτεταµένο εµπόριο
οψιδιανού και κεραµικών.
Εξόρυξη καολίνη 
που χρησίµευε
στην κεραµική και 
στη φαρµακευτική.
Άνθηση των οικισµών 
της Φυλακωπής.

Κλασική Εποχή
(480 - 323 π.Χ.)
Εξόρυξη τραχείτη για την κατασκευή 
µυλόπετρας (άλεση δηµητριακών 
και άλλων υλικών).
Εξόρυξη αλουνίτη και θείου 
που χρησίµευαν ως φάρµακα.
Μετατροπή αλουνίτη σε στυπτηρία που 
χρησίµευε στη βαφή των υφασµάτων.
Εξόρυξη µπεντονίτη που χρησίµευε 
για σαπούνι.
Πιθανή εξόρυξη µεταλλευµάτων αργύρου.

Γεωµετρική Εποχή
(1100 - 750 π.Χ.) - 
Αρχαϊκή Εποχή
(750 - 480 π.Χ.)
Συνεχίζεται η εξόρυξη 
οψιδιανού και αργιλικών 
ορυκτών, κυρίως καολίνη.

7000

π.
X.

2800

Ελληνιστική Εποχή
(323 - 146 π.Χ.) -
Ρωµαϊκή Εποχή
(146 π.Χ. - 330 µ.Χ.)
Εξόρυξη µικρών ποσοτήτων 
µεταλλευµάτων αργύρου-
µολύβδου.
Εξόρυξη ποζολάνης 
που χρησίµευε 
ως υλικό κατασκευών.
Εµπόριο ελαφρόπετρας 
που χρησίµευε στη στίλβωση 
µαρµάρων και µωσαϊκών. 
∆ηµιουργία αλυκών 
για παραγωγή αλατιού.

1100 480 323

Βυζαντινή Περίοδος 
(330 - 1204 µ.Χ.)
Συνεχίζεται το εµπόριο 
αργιλικών ορυκτών, 
µυλόπετρας, στυπτηρίας,
ελαφρόπετρας και αλατιού 
καθώς και η παραγωγή 
κεραµικών.

Φραγκοκρατία 
(1204 - 1566 µ.Χ.)
Αρχίζει η εκµετάλλευση 
γύψου.

1862
Παραχώρηση δικαιώµατος 
εκµετάλλευσης θείου στη θέση 
“Παλιόρεµµα”, που αργότερα 
επεκτάθηκε και σε άλλες θέσεις. 
∆ιακοπή εργασιών το 1958.

1890
Έναρξη εκµετάλλευσης µαγγανίου 
στη θέση “Βάνι”.
∆ιακοπή εργασιών το 1928.

1899
Έναρξη  σύγχρονης εκµετάλλευσης 
καολίνη και αργότερα (1925) ίδρυση 
εργοστασίου επεξεργασίας του. 

Τουρκοκρατία 
(1566 - 1821 µ.Χ.)
Περιορισµένες 
δραστηριότητες 
στο νησί, κυρίως εξαγωγή 
καολίνη για παραγωγή 
πορσελάνης.

330

µ.
X.

1204

1934
Έναρξη εκµετάλλευσης 
βαρυτίνης στη θέση 
“Βούδια”.

1952
Έναρξη σύγχρονης
εκµετάλλευσης µπεντονίτη.

1954
Έναρξη σύγχρονης
εκµετάλλευσης περλίτη.

1984
Έναρξη εξόρυξης 
ποζολάνης στη θέση 
“Ξυλοκερατιά”.

1566 1862
κ.ε.

1934
κ.ε.
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Μεταλλευτική
Ιστορία της Μήλου

Νεολιθική Εποχή (7000–2800 π.Χ.)
Εκµετάλλευση οψιδιανού που χρησίµευε στην κατασκευή
εργαλείων και όπλων.

Εποχή του Χαλκού (2800–1100 π.Χ.)
Εκτεταµένο εµπόριο οψιδιανού και κεραµικών.
Εξόρυξη καολίνη που χρησίµευε στην κεραµική και στη φαρµακευτική.
΄Ανθιση των οικισµών της Φυλακωπής.

Γεωµετρική Εποχή (1100–750 π.Χ.) - 
Αρχαϊκή Εποχή (750–480 π.Χ.)
Συνεχίζεται η εξόρυξη οψιδιανού και αργιλικών ορυκτών, 
κυρίως καολίνη.

Κλασική Εποχή (480–323 π.Χ.)
Εξόρυξη τραχείτη για την κατασκευή µυλόπετρας
(άλεση δηµητριακών και άλλων υλικών).
Εξόρυξη αλουνίτη και θείου που χρησίµευαν ως φάρµακα.
Μετατροπή αλουνίτη σε στυπτηρία που χρησίµευε στη βαφή των υφασµάτων.
Εξόρυξη µπεντονίτη που χρησίµευε για σαπούνι.
Πιθανή εξόρυξη µεταλλευµάτων αργύρου.

Ελληνιστική Εποχή (323–146 π.Χ.) -
Ρωµαϊκή Εποχή (146 π.Χ.–330 µ.Χ.)
Εξόρυξη µικρών ποσοτήτων µεταλλευµάτων αργύρου-µολύβδου.
Εξόρυξη ποζολάνης που χρησίµευε ως υλικό κατασκευών.
Εµπόριο ελαφρόπετρας που χρησίµευε στη στίλβωση 
µαρµάρων και µωσαϊκών. ∆ηµιουργία αλυκών για παραγωγή αλατιού.

Βυζαντινή Περίοδος (330–1204 µ.Χ.)
Συνεχίζεται  το εµπόριο αργιλικών ορυκτών, µυλόπετρας, στυπτηρίας, ελαφρόπετρας και 
αλατιού καθώς και η παραγωγή κεραµικών.

Φραγκοκρατία  (1204–1566 µ.Χ.)
Αρχίζει εκµετάλλευση γύψου.

Τουρκοκρατία  (1566–1821 µ.Χ.)
Περιορισµένες δραστηριότητες στο νησί, κυρίως εξαγωγή καολίνη
για παραγωγή πορσελάνης.

Στη συνέχεια, παρατίθενται µερικά βασικά στάδια στην εξέλιξη της 
σύγχρονης µεταλλευτικής δραστηριότητας στη Μήλο:

1862 Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης θείου στη θέση 
  “Παλιόρεµµα”, που αργότερα επεκτάθηκε και σε 
άλλες θέσεις. 
  ∆ιακοπή εργασιών το 1958. 
1884  Έναρξη εκµετάλλευσης γαληνίτη και αργυρούχου µολύβδου 
  στις “Τριάδες”.  ∆ιακοπή εργασιών στα τέλη του 
19ου αιώνα.
1890 Έναρξη εκµετάλλευσης µαγγανίου στη θέση “Βάνι”.
  ∆ιακοπή εργασιών το 1928.
1899 Έναρξη εκµετάλλευσης καολίνη και αργότερα (1925)
  ίδρυση εργοστασίου επεξεργασίας του.
1934 Έναρξη εκµετάλλευσης βαρυτίνης στη θέση “Βούδια”.
1952 Έναρξη εκµετάλλευσης µπεντονίτη.
1954 Έναρξη εκµετάλλευσης περλίτη.
1984 Έναρξη εξόρυξης ποζολάνης στη θέση “Ξυλοκερατιά”.

Νεολιθική Εποχή
(7000 - 2800 π.Χ.)
Εκµετάλλευση οψιδιανού 
που χρησίµευε στην 
κατασκευή εργαλείων 
και όπλων.

Εποχή του Χαλκού
(2800 - 1100 π.Χ.)
Εκτεταµένο εµπόριο
οψιδιανού και κεραµικών.
Εξόρυξη καολίνη 
που χρησίµευε
στην κεραµική και 
στη φαρµακευτική.
Άνθηση των οικισµών 
της Φυλακωπής.

Κλασική Εποχή
(480 - 323 π.Χ.)
Εξόρυξη τραχείτη για την κατασκευή 
µυλόπετρας (άλεση δηµητριακών 
και άλλων υλικών).
Εξόρυξη αλουνίτη και θείου 
που χρησίµευαν ως φάρµακα.
Μετατροπή αλουνίτη σε στυπτηρία που 
χρησίµευε στη βαφή των υφασµάτων.
Εξόρυξη µπεντονίτη που χρησίµευε 
για σαπούνι.
Πιθανή εξόρυξη µεταλλευµάτων αργύρου.

Γεωµετρική Εποχή
(1100 - 750 π.Χ.) - 
Αρχαϊκή Εποχή
(750 - 480 π.Χ.)
Συνεχίζεται η εξόρυξη 
οψιδιανού και αργιλικών 
ορυκτών, κυρίως καολίνη.

7000

π.
X.

2800

Ελληνιστική Εποχή
(323 - 146 π.Χ.) -
Ρωµαϊκή Εποχή
(146 π.Χ. - 330 µ.Χ.)
Εξόρυξη µικρών ποσοτήτων 
µεταλλευµάτων αργύρου-
µολύβδου.
Εξόρυξη ποζολάνης 
που χρησίµευε 
ως υλικό κατασκευών.
Εµπόριο ελαφρόπετρας 
που χρησίµευε στη στίλβωση 
µαρµάρων και µωσαϊκών. 
∆ηµιουργία αλυκών 
για παραγωγή αλατιού.

1100 480 323

Βυζαντινή Περίοδος 
(330 - 1204 µ.Χ.)
Συνεχίζεται το εµπόριο 
αργιλικών ορυκτών, 
µυλόπετρας, στυπτηρίας,
ελαφρόπετρας και αλατιού 
καθώς και η παραγωγή 
κεραµικών.

Φραγκοκρατία 
(1204 - 1566 µ.Χ.)
Αρχίζει η εκµετάλλευση 
γύψου.

1862
Παραχώρηση δικαιώµατος 
εκµετάλλευσης θείου στη θέση 
“Παλιόρεµµα”, που αργότερα 
επεκτάθηκε και σε άλλες θέσεις. 
∆ιακοπή εργασιών το 1958.

1890
Έναρξη εκµετάλλευσης µαγγανίου 
στη θέση “Βάνι”.
∆ιακοπή εργασιών το 1928.

1899
Έναρξη  σύγχρονης εκµετάλλευσης 
καολίνη και αργότερα (1925) ίδρυση 
εργοστασίου επεξεργασίας του. 

Τουρκοκρατία 
(1566 - 1821 µ.Χ.)
Περιορισµένες 
δραστηριότητες 
στο νησί, κυρίως εξαγωγή 
καολίνη για παραγωγή 
πορσελάνης.

330

µ.
X.

1204

1934
Έναρξη εκµετάλλευσης 
βαρυτίνης στη θέση 
“Βούδια”.

1952
Έναρξη σύγχρονης
εκµετάλλευσης µπεντονίτη.

1954
Έναρξη σύγχρονης
εκµετάλλευσης περλίτη.

1984
Έναρξη εξόρυξης 
ποζολάνης στη θέση 
“Ξυλοκερατιά”.

1566 1862
κ.ε.

1934
κ.ε.
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ΜΙΑ	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ		
ΤΗΣ	ΙΣΤΟΡΙΑΣ	ΤΗΣ	ΜΗΛΟΥ	
ΚΑΙ		ΤΟΥ	ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ	ΤΗΣ	
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
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Η	Μήλος	είναι	ένα	μικρό	ηφαιστειακό	
νησί	των	Κυκλάδων		επιφάνειας	μόλις	
151	τετραγωνικών	χιλιομέτρων,	με	μήκος	
ακτών	125	χιλιομέτρων	με	αμέτρητα	
δαντελωτά	ακρογιάλια	και	ένα	μεγαλοπρεπή	
βαθύ	κόλπο,		ένα	φυσικό	λιμάνι	από	τα	
μεγαλύτερα	της	Μεσογείου,	που	έπαιξε	
σημαντικό	ρόλο	στην	ιστορία	του	νησιού.	
Η	στρατηγική	θέση	της	Μήλου	πάνω	
στους	θαλάσσιους	δρόμους,	ήδη	από	
την	αρχαιότητα,	στάθηκε	η	αφορμή	για	
πρώιμη	ανάπτυξη	πολιτισμού	που	έδωσε	
μεγάλη		ώθηση	στις	τέχνες,	κυρίως	στην	
αγγειοπλαστική,	χάρη	στην	εκμετάλλευση	
και	στο	εμπόριο	του	ορυκτού	της	πλούτου.

Η	Μήλος	κατά	την	Αρχαιότητα	αναφέρεται	
με	πολλά	ονόματα	όπως:	Βιβλίς	από	τον	
Αριστείδη	τον	Γραμματικό,	Ζεφυρία	από	τον	
Αριστοτέλη,	Μιμαλλίδα	από	τον	Καλλίμαχο,	
Άκυτος	από	τον	Ηρακλείδη	τον	Γραμματικό.	
Όμως	καθ΄	όλη	τη	διάρκεια	των	ιστορικών	
χρόνων	η	νήσος	λεγόταν	πάντα	Μήλος.	
Μόνο	αυτό	το	όνομα	διατηρείται	μέχρι	
σήμερα	και	σώζεται	σε	επιγραφές	και	αρχαία	

νομίσματα.	Λέγεται	ότι	το	όνομα	αυτό	το	
πήρε	από	τον	πρώτο	της	οικιστή,	τον	Μήλο,	
ήρωα	βασιλικής	γενιάς,	που	τον	έστειλε	η	
θεά	Αφροδίτη	από	την	Κύπρο	στη	Μήλο.

Η	Μήλος	είναι	το	όνειρο	κάθε	γεωλόγου	
καθώς,	μέσα	από	την	απαράμιλλη	ποικιλία	
των	πετρωμάτων	της,	αφηγείται	μέρος	
της	δημιουργίας	της	Γης	από	τις	γιγάντιες	
δυνάμεις	της	φύσης.	

Η	Μήλος	ανήκει	στη	γεωλογική	ενότητα	
της	«αττικοκυκλαδικής	μάζας»	και	βρίσκεται		
στο	τμήμα	του	«ηφαιστειακού	τόξου	του	
Νοτίου	Αιγαίου»	που	αποτελείται		από	τα	
ηφαίστεια	Σουσακίου,	Αίγινας,	Πόρου,	
Μεθάνων,	Αντιμήλου,	Μήλου,	Κιμώλου,	
Θήρας,	Αντιπάρου,	Κω,	Νισύρου.	Η	Μήλος	
βρίσκεται	πάνω	στην	Ευρασιατική	πλάκα	που	
απέχει	περίπου	220	χλμ.	από	το	σημερινό	
όριο	της	σύγκρουσης	και	καταβύθισης	της	
Αφρικανικής	κάτω	από	την	Ευρασιατική	
πλάκα	με	ταχύτητα	2,5	εκατοστά		το	χρόνο	
και	με	γωνία	35°	περίπου.

Αν	υπάρχει	ένας	τόπος	όπου	η	ύπαρξη	ενός	Μεταλλευτικού	
Μουσείου	θεωρείται	αυτονόητη,	αυτός	είναι	σίγουρα	το	
αιγαιοπελαγίτικο	νησί	Μήλος,	καθώς	η	μεταλλευτική	του	
δραστηριότητα	ξεκίνησε	από	τη	Λίθινη	Εποχή	και	συνεχίζεται	
ανελλιπώς	μέχρι	τις	μέρες	μας.
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Μήλος
Milos

Αντίπαρος
Antiparos

Τουρκία
Τurkey

Στερεά Eλλάδα
Continental Greece

Πελοπόννησος
Peloponnese

Αιγαίο Πέλαγος
Αegean Sea

Μεσόγειος Θάλασσα
Μediterranean Sea

Γυαλί
Gyali

Κως
Kos

Ηφαιστειακό τόξο

Volcanic Arc

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	ΤΗΣ	ΜΗΛΟΥ

Όλα	πρέπει	να	ξεκίνησαν	πριν	200	εκατομμύρια	χρόνια,		
που	ήταν	μια	περίοδος	κατακερματισμού	των	αρχέγονων	Ηπείρων	
και	σχηματισμού	μεγάλων	Ωκεανών	με	επίκεντρο	τη	Μεσόγειο.		
Ήταν	τότε	που	η	αρχική	σύγκρουση	της	αφρικανικής	με	την	
ευρασιατική	πλάκα		παραμόρφωσε	το	αρχιπέλαγος	και	τεμάχισε		
τον	πυθμένα.		Η	αφρικανική	πλάκα	άρχισε	να	βυθίζεται	κάτω		
από	την	ευρασιατική,	λιώνοντας	ένα	τμήμα	της	με	συνέπεια	
τις	γιγάντιες,	αλλεπάλληλες	μέσα	στον	χρόνο,	ηφαιστειακές	
εξάρσεις	στο	χώρο	που	ονομάστηκε	αργότερα	Αιγαίο.
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Η	έντονη	ηφαιστειακή	δραστηριότητα	στο	
νότιο	Αιγαίο,	που	οδήγησε	στη	γένεση		
της	Μήλου,	ξεκίνησε	πριν	3,5	έως	2,7	
εκατομμύρια	χρόνια.	Οι	ηφαιστειακές	
εκρήξεις		κάλυψαν		όλο	το	χώρο	που	είναι	
σήμερα	το	νησί	με	ηφαιστειακό	υλικό	και	
εκτίναξαν	υλικά	του	υποβάθρου	ηλικίας	
64,	33,	και	5	εκατομμυρίων	ετών	που	είχαν	
σχηματιστεί	την	εποχή	που	η	Μεσόγειος	
άνοιγε	και	έκλεινε,	καθώς	η	σύγκρουση	
των	δύο	πλακών	συνεχιζόταν.	Όλο	το	
νησί		καλύφθηκε	με	στρώματα	τέφρας	
τεράστιου	πάχους.	Το	εκρηξιγενές	υλικό	
που	έπεσε	στη	στεριά	δημιούργησε	μικρά	
βουνά	από	ανδεσίτη,	ενώ	αυτό	που	έπεσε	
στη	θάλασσα,	λόγω	της	συστολής	κατά	
τη	στερεοποίηση	των	θερμών	πετρωμάτων,	
σχημάτισε	τις	περίφημες	στηλοειδείς	
εμφανίσεις	(Γλαρονήσια).	Καθώς	τα	
αέρια	εκτινάσσονταν	μέσα	από	λιωμένα	
πετρώματα,	σχηματιζόταν	ένας	«αφρός»	
λάβας	που	περιείχε	αμέτρητες	φυσαλίδες	
αέρα	και,	με	την	ψύξη	του,	έδωσε	τη	
γνωστή	ελαφρόπετρα	με	κενά	στη	θέση	
των	φυσαλίδων,	ενώ	η	υποθαλάσσια	λάβα	
που	υπερψύχθηκε	στο	θαλάσσιο	πυθμένα	
έδωσε	τα	μεγάλα	στρώματα	του	περλίτη.	

Η	ρηξιγενής	ζώνη	που	διαμορφώθηκε	κατά	
την	πρώτη	αυτή	περίοδο	της	ηφαιστειακής	
δραστηριότητας,	ενεργοποιήθηκε	ξανά	πριν	
2,7	έως	1,8	εκατομμύρια	χρόνια,	τότε	που	
το	νησί	έβαινε	προς	την	ολοκλήρωσή	του,	
με	την	εκτόξευση	τηγμένων	πετρωμάτων,	
αερίων	και	τέφρας.	Πριν	2	περίπου	
εκατομμύρια	χρόνια	εκδηλώθηκαν	νέες	
βίαιες	ηφαιστειακές	εκρήξεις	από	τρεις	
επικαλυπτόμενους	κρατήρες,	με	συνέπεια	
τη	δημιουργία	του	μεγάλου	κόλπου	της	
Μήλου.	

Αλλά	το	νησί	και	πάλι	δεν	ησύχασε.		
Πριν	από	1,8	εκατομμύρια	έως	700.000	
χρόνια,	μία		νέα	έξαρση		ηφαιστειότητας	
στην	ξηρά	και	στη	θάλασσα	δημιούργησε	
δόμους	λάβας	που	προκλήθηκαν	από		
τη	βίαιη	εισροή	νέoυ	υλικού	κάτω	από		
τα	παλαιότερα	ηφαιστειακά	πετρώματα	
(1,71	εκατ.	χρόνια	στη	Μπομπάρδα,		
1,6	εκατ.	χρόνια	στην	Κορακιά,	880.000	
χρόνια	στο	Δεμενεγάκι).		Πριν	700.000	
-	400.000	χρόνια,	νέα	έκρηξη	και	μια	
θερμή	λασπορροή	κάλυψε	το	νησί.,	ενώ	
πριν	90.000	χρόνια	δύο	υποθαλάσσια	
ηφαίστεια	εξερράγησαν	και	η	λάβα	
σχημάτισε	περλίτη,	ένα	πέτρωμα	πλούσιο	σε	
παγιδευμένο	νερό	(Τράχηλας	-	Φυριπλάκα).
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Στη	Μήλο,	τα	έγκατα	της	γης	επικοινωνούν	
σταθερά	με	την	επιφάνεια	μέσω		των	
ατμίδων	και		των	θερμών	πηγών	της,	καθώς	
το	ηφαιστειακό	τόξο	του	Νοτίου	Αιγαίου	
είναι	ακόμα	ενεργό,	και	τα	διάπυρα	λιωμένα	
υλικά		με	τα	υπέρθερμα	αέρια	βρίσκονται	
σε	σχετικά	μικρό	βάθος.		Όλα	σχεδόν	τα	
ορυκτά	και	πετρώματα	της	Μήλου	έχουν	
ηφαιστειογενή	προέλευση.	Όμως,	η	συνεχής	
επίδραση	του	θαλάσσιου	νερού	ανάμεικτου	
με	θερμά	όξινα	ή	αλκαλικά	ηφαιστειακά	
διαλύματα,	τα	μετέτρεψαν	σ΄	αυτά	που		
σήμερα	αποκαλούμε	«Βιομηχανικά	Ορυκτά»,	
είτε	αποπλένοντάς	τα,	είτε	κατακρημνίζοντας	
στοιχεία	τους,	είτε	εναποθέτοντας	νέες	
ενώσεις	πάνω	τους.	 Έτσι,	όξινα	διαλύματα	
που	«ξέπλυναν»	τα	ηφαιστειακά	πετρώματα	
δημιούργησαν	το	λευκό	καολίνη,	ενώ	
το	θαλάσσιο	νερό	ανάμεικτο	με	θερμά	
ηφαιστειακά	αλκαλικά	διαλύματα,	
δημιούργησε	τον	μπεντονίτη.	Η	έντονη	

απόπλυση	με	θερμό	θεϊκό	οξύ	σχημάτισε	
τον	αλουνίτη	και	το	αυτοφυές	θείο,	ενώ	η	
ανάμιξη	του	θερμού	διαφοροποιημένου	
θαλάσσιου	νερού	με	ψυχρό	νερό	προκάλεσε	
την	κατακρήμνιση	βαρύτη,	αργύρου,	
μαγγανίου.	 Έτσι	δημιουργήθηκαν	πετρώματα	
με	αφάνταστες	χρωματικές	αντιθέσεις	
και	παράξενα	σχήματα	που	εξάπτουν	
τη	φαντασία	στους	καλλιτέχνες	και	το	
ενδιαφέρον		στους	επιστήμονες.

Η	Μήλος	είναι	ένα	νεότατο	νησί,	σύμφωνα	
με	γεωλογικούς	χρόνους.	Τον	καιρό	που	ο	
Άνθρωπος	των	Πετραλώνων	(πριν	500.000	
χρόνια)	κατοικούσε	στις	σπηλιές	στη	Βόρεια	
Ελλάδα,	η	Μήλος	ήταν	ακόμη	ένας	μικρός	
αφιλόξενος	τόπος	με	σεισμούς	και	εκρήξεις	
ηφαιστείων,	όπως	τα	δύο	υποθαλάσσια	
ηφαίστεια	που	εξερράγησαν	πριν	90.000	
χρόνια	και	σχημάτισαν	τους	περλίτες	της	
Φυριπλάκας	και	του	Τράχηλα.	
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Η	ιστορία	της	κατοίκησης	του	νησιού	φαίνεται	
να	ξεκινά	από	τη	Νεολιθική	Εποχή.	Αν	
υπήρχαν	παλαιότερες	ανθρώπινες	κοινωνίες,	
δεν	είναι	αρχαιολογικά	τεκμηριωμένες.	 Ίσως	
να	ήταν	κάποιοι	περαστικοί	ψαράδες	από	την	
ηπειρωτική	χώρα,	οι	πρώτοι	που	ανακάλυψαν	
το	νησί	και	την	πολύτιμη	μαύρη	πέτρα	του	
(οψιδιανός),	πριν	ακόμα	αυτό	κατοικηθεί.	
Πάντως,	καθώς	το	νησί		είναι	γεωλογικά	νέο,		
δικαιολογείται,	κατά	κάποιο	τρόπο,	η	υπόθεση		
ότι	οι	πρώτοι	έποικοι		έφτασαν	στο	νησί	από	
την	ηπειρωτική	χώρα	με	πλωτά	μέσα.	

Πλήθος	αναφορών	από	τους	αρχαίους	
συγγραφείς	(Αριστοτέλης,	Θεόφραστος,	
αργότερα	Πλίνιος)	αλλά	και	η	αρχαιολογική	
σκαπάνη,	έδειξαν	ότι	η	εκμετάλλευση	του	
υπεδάφους	της	Μήλου	ξεκίνησε		περίπου	
7000	χρόνια	π.Χ.,	με		μια	μαύρη	σκληρή		
πέτρα,	τον	Οψιδιανό,	που	περιζήτητος	
ταξίδευσε	παντού	στην	ηπειρωτική	και	
νησιωτική	Ελλάδα,	διευρύνοντας	το	δρόμο	
της	ναυτιλίας	και	του	εμπορίου	που	είχε	
ξεκινήσει	πριν	10000	χρόνια.	Ο	οψιδιανός	
της	Μήλου	με	τη	μοναδική	καθαρή	σύστασή	
του,	αποτελεί	σοβαρό	στοιχείο	για	την	
ανίχνευση	των	οδών	του	πρώιμου	νεολιθικού	
εμπορίου	στο	Αιγαίο.	 Έτσι,	η	μεταλλευτική	
ιστορία	του	νησιού	και	των	Μηλίων	
μεταλλευτών,	ξεκινά	από		μία.....πέτρα.

Κατά	τη	Νεολιθική Εποχή (7000	-	2800	π.Χ.)		
η	ανάπτυξη	της	Μήλου	ήταν	απόλυτα		
εξαρτημένη	από	την	εκμετάλλευση	του	
Οψιδιανού	και	οι	κάτοικοί	της	απέκτησαν	
φήμη	ως	άριστοι	τεχνίτες		για	ξέστρα,	αιχμές	
βελών-δοράτων,	κοπίδια,	πριόνια,	τσεκούρια,	
εδραιώνοντας	έτσι	τη	βάση	του	νεολιθικού	
μηλιακού	πολιτισμού.	Ακόμα	και	στα	χρόνια	
της	Εποχής του Χαλκού	(2800	-	1100),	ο	
οψιδιανός	αποτελούσε	ένα	σπουδαίο	φθηνό	
υλικό	για	την	κατασκευή	λίθινων	εργαλείων	και	
όπλων	μέχρι	την	ανακάλυψη	του	σιδήρου.	Πέρα	
από	τις	δύο	τοποθεσίες	εξόρυξης,	τα	Νύχια	
και	το	Δεμενεγάκι,	η	ύπαρξη	κατεργασμένων	
λεπίδων	υποδεικνύει	ότι	και	αλλού	υπήρχαν	
οικισμοί	και	εργαστήρια	(στις	θέσεις	Πηλός,	
Εμπουριό,	Σαμάρι,	Πλάκα).

-	 	Κατά	την	περίοδο	3300	-	2300	π.Χ.	
(Προοικιστική	εποχή),	όπου	ελάχιστα	ίχνη	
κατοικιών	σώζονται,	εκτός	από	το	εμπόριο	
του	οψιδιανού	με	άλλα	κυκλαδίτικα	νησιά,	
αυτό	συνεχίστηκε	και	με	κεραμικά	αγγεία,	
χάρη	στις	μεγάλες	ποσότητες	καολίνη	που	
υπήρχαν	στο	νησί,	και	που	η	χρήση	του	
επεκτεινόταν	και	στη	φαρμακευτική.

ΣΥΝΟΨΗ	ΤΗΣ	ΑΡΧΑΙΑΣ	ΙΣΤΟΡΙΑΣ	ΤΗΣ	ΜΗΛΟΥ		

ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΤΟΥ	ΟΡΥΚΤΟΥ	ΤΗΣ	ΠΛΟΥΤΟΥ
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-	 	Κατά	την	περίοδο	2300	-	2000	π.Χ.	
(1η	οικιστική	περίοδος	-	Φυλακωπή	Ι)	
χτίζονται	απλά	λίθινα	σπίτια	με	επίκεντρο	
τον	οικισμό	Φυλακωπή,	και	οι	εξαγωγές	
οψιδιανού	και	κεραμικών	είναι	σε	άνθηση.

-	 	Κατά	την	περίοδο	2000	-	1600	π.Χ.	
(2η	οικιστική	περίοδος	-	Φυλακωπή	
ΙΙ)	η	κεραμική	έχει	αναπτυχθεί	και	έχει	
αποκτήσει	εκλεπτυσμένη	διακόσμηση,		
ενώ	παράλληλα	αναπτύσσονται	
εμπορικές	σχέσεις	με	την	Κρήτη.	Όμως,		
η	Φυλακωπή	καταστρέφεται	(πυρπολείται)	
από	άγνωστο	εισβολέα,	ο	οποίος		αφήνει	
ίχνη	φωτιάς	παντού,	αλλά	όχι	τα	δικά	του.

-	 	Κατά	την	περίοδο	1600	-	1400	π.Χ.		
(3η	οικιστική	περίοδος	-	Φυλακωπή	ΙΙΙ)	ο	
οικισμός	της	Φυλακωπής	ξανακτίζεται	με	τη	
βοήθεια	των	Κρητών	και	αποκτά	επιβλητικά	
τείχη	για	την	προστασία	της	και	μεγάλα	
σπίτια,	ίσως	διώροφα,	με	τοιχογραφίες	
μινωικής	τέχνης	(με	χελιδονόψαρα,	άνθη	
κρίνου).	Το	εμπόριο	ενισχύεται	με	αγγεία	
διακοσμημένα	με	φυσιοκρατική	τεχνική	με	
φυτά,	πουλιά,	δελφίνια	και	γενικά	επικρατεί	
παντού	ο	Μινωικός	Πολιτισμός.	Δυστυχώς	
και	πάλι	η	Φυλακωπή	καταστρέφεται	από	
εχθρούς	που	ήρθαν	απ’	έξω	(μάλλον	
Μυκηναίοι),	καθώς	και	από	την	έκρηξη		
του	ηφαιστείου	της	Σαντορίνης.

Κάτοψη	της	πόλης

της	Φυλακωπής

στην	 Ύστερη	Εποχή

του	Χαλκού
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Τουρκία
Τurkey

Στερεά Eλλάδα
Continental Greece

Πελοπόννησος
Peloponnese

Μήλος
Milos

Αντίπαρος
Antiparos

Γυαλί
Gyali

Σουφλί
Soufli

Φράγχθι
Fraghthi

Σέσκλο
Sesklo

Κνωσός
Knosos

Nέα Νικοµήδεια
Νea Nikomideia

Οψιδιανός Μήλου, Αρχαιότερη Νεολιθική

Οψιδιανός Μήλου, Νεότερη Νεολιθική 

και Πρώιµη Χαλκοκρατία

-	 	Κατά	την	περίοδο	1400	-	1100	π.Χ.	
(4η	οικιστική	περίοδος	-	Φυλακωπή	ΙV)	η	
πόλη	ξανακτίζεται,	η	οχύρωση	ενισχύεται,	
κτίζονται	δημόσια	κτίρια,	ιερά	όπως	στις	
Μυκήνες	και	ανθεί	η	μικροπλαστική	με	τα	
ειδώλια.	 Έτσι,	ο	μυκηναϊκός	πολιτισμός	
επικρατεί,	ενώ	ο	μινωικός	παρακμάζει.	
Το	1100	π.Χ.	η	τελευταία	αυτή	πόλη	
εγκαταλείπεται	ξαφνικά,	προφανώς	για	
λόγους	φυσικούς	(καθίζηση	εδάφους	
λόγω	διάβρωσης),	όπως	εικάζεται	από		
το	γεγονός	ότι	ένα	μέρος	της	βρίσκεται	
κάτω	από	την	επιφάνεια	της	θάλασσας.

Κατά την Αρχαϊκή Εποχή	(1100	-	480	
π.Χ.)	μία	νέα	πόλη	κτίζεται		στην	περιοχή	
του	σημερινού		Κλήματος.	Η	περιοχή	αυτή	
εκτείνεται	από	τη	θάλασσα	προς	ΒΑ	ως		
το	χωριό	Τρυπητή	και	Β	ως	τις	παρυφές	της	
Πλάκας.	 Έχτισαν	ισχυρό	τείχος,	ίχνη	του	
οποίου	σώζονται	μέχρι	σήμερα.	Οι	Μήλιοι	
υποτάσσονται	στους	εισβολείς	Δωριείς	και	
εξομοιώνονται	με	αυτούς.	Η	κεραμουργία,	
την	εποχή	εκείνη	έφτασε	σε	βαθμό	
τελειότητας,	με	τους	«Μήλιους	αμφορείς»		
να	είναι	μοναδικοί	στο	είδος	τους.

•	 	Στην	αρχή	η	συχνότητα	του	
οψιδιανού	στις	ηπειρωτικές	
θέσεις	είναι	χαμηλή:		η	περιοχή	
τροφοδότησης	σε	οψιδιανό	
περιορίζεται	στην	ανατολική	
Ελλάδα	και	την	Κρήτη,	σε	
ακτίνα	μέχρι	300	χλμ.	από	τη	
Μήλο	(	Α	–	μέσα	κύκλος).

•	 	Μετά	την	4η	χιλιετία	π.Χ.	αυξάνει	η	
κατανάλωση	του	οψιδιανού	στο	Αιγαίο	
και	διευρύνεται	η	ακτίνα	διάδοσης	στα	
400	χλμ.	από	την	πηγή.	Ο	οψιδιανός	της	
Μήλου	συναντάται	στο	βορειοανατολικό	
Αιγαίο	και	τα	Μικρασιατικά	παράλια.	Στις	
περιοχές	αυτές	εκτός	από	τον	οψιδιανό	της	
Μήλου	συναντάται	και	οψιδιανός	από	την	
Καππαδοκία	ή	τα	Καρπάθια.	(Β–έξω	κύκλος).	
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Πολλές	είναι		οι	αναφορές	των	αρχαίων	
συγγραφέων,	όχι	μόνο	για	την	εκμετάλλευση	
αλλά	και	για	τη	χρήση	των	πετρωμάτων		
στο	νησί		κατά	τη	αρχαιότητα,	ιδιαίτερα		
κατά	την	Κλασική	Εποχή:	

Καολίνης:	αναφέρεται	ως	«μηλιακή	γη»	από	
τον	Θεόφραστο	και	χρησίμευε	κυρίως	για	
την	κατασκευή	κεραμικών	υψηλής	τεχνικής,	
αλλά	και	για	επάλειψη	τραυμάτων.	Στην	Αγία	
Κυριακή	υπάρχουν	σαφείς	ενδείξεις	για	
παρουσία	εργαστηρίου	κεραμικής	τέχνης.

Θείο αυτοφυές:	χρησίμευε	ως	αντισηπτικό	
και	για	την	παρασκευή	φαρμάκων,	κυρίως	
για	τα	αρθριτικά.	Στο	Aρχαιολογικό	
Mουσείο	Μήλου	σώζονται	οι	μήτρες	για	
την	τήξη	του	θείου	με	τη	χαρακτηριστική		
επιγραφή	«Αθηναίων».		

Αλουνίτης (Αλουμ):	είχε	μεγάλη	αξία	καθώς	
τον	χρησιμοποιούσαν	ως	φάρμακο,	ενώ	
μετατρέποντάς	τον	σε	στυπτηρία	έβαφαν	
τα	ρούχα.	Στη	Λαγκάδα	υπάρχουν	αρχαία	
ορυχεία,	ενώ	στην	Αγία	Κυριακή	σώζονται	
απομεινάρια	δεξαμενών	για	τη	μετατροπή	του	
σε	στυπτηρία.

Μπεντονίτης:	χωρίς	να	γίνεται	σαφής	
αναφορά	στο	όνομα,	οι	αρχαίοι	
Έλληνες	και	οι	Ρωμαίοι	τον	εξόρυσσαν	
για	την		απορρυπαντική	ικανότητά	του,	
χρησιμοποιώντας	τον	ως	σαπούνι.

Αιματίτης (Ψιμύθιο):	χρησιμοποιήθηκε	
για	την	παρασκευή	χρωστικών	ουσιών	για	
βαφές,	αλλά	και	ως	καλλυντικό.

Μυλόπετρες:	το	ηφαιστειακό	πέτρωμα	
ανδεσίτης	(ή	τραχείτης)	που	εξορυσσόταν	
κυρίως	στην	Αγία	Κυριακή	κατά	την	Κλασική	
Περίοδο,	χρησίμευε	κυρίως	για	το	άλεσμα	
των	σιτηρών,	αλλά	και	για	σκληρότερα	
υλικά	όπως	μεταλλεύματα.	Οι	μυλόπετρες	
της	Μήλου	χρησιμοποιήθηκαν	επίσης	
για	τη	λειοτρίβηση	του	αργυρούχου		
μεταλλεύματος		στο	αρχαίο	Λαύριο.

Ελαφρόπετρα: χρησιμοποιήθηκε	για	τη	
λείανση	και	στίλβωση	μωσαϊκών,	κεραμικών,	
αγαλμάτων.	 Ένα	απτό	παράδειγμα	της	
χρήσης	της	ελαφρόπετρας,	ως	άριστο	
στιλβωτικό	κατά	την	αρχαιότητα,	είναι	
το	περίφημο	άγαλμα	της	Αφροδίτης	της	
Μήλου	από	παριανό	μάρμαρο.

Κατά την Κλασική Εποχή	(480	-	320	π.Χ.)	
η	εξόρυξη	των	αργιλικών	υλικών	για	την	
κεραμουργία	συνεχίστηκε	εντατικά,	όπως	
επίσης	και	του	πετρώματος	ανδεσίτη	με	
προορισμό	την	κατασκευή	μυλόπετρας.	

Επίσης,	την	ίδια	εποχή	έγινε	και	εξόρυξη	
αλουνίτη,	όπως	τεκμηριώνεται	από	την	
παρουσία	αρχαίων	ορυχείων	αλουνίτη		
στη	Λαγκάδα	και	από	κατάλοιπα	δεξαμενών	
για	παρασκευή	στυπτηρίας	στην	Αγία	Κυριακή.	
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Η	Αφροδίτη	της	Μήλου	
αποτυπώνεται	στους	χάρτινους	
σάκκους	συσκευασίας	
βαρυτίνης	που	«ταξιδεύει»		
σε	όλον	τον	κόσμο	(1950)

Κατά	τον	Πελοποννησιακό	πόλεμο,	οι	
Μήλιοι	αρνήθηκαν	να	προσχωρήσουν	στην	
Αθηναϊκή	Συμμαχία	μένοντας	ουδέτεροι	και	
οι	Αθηναίοι	εκδικούμενοι,		εισέβαλαν	δύο	
φορές	στη	Μήλο	(426,	416),	κατέσφαξαν	
τους	περισσότερους	κατοίκους	και	έφεραν	
στο	νησί	500	Αθηναίους	εποίκους.	Όσοι		
Μήλιοι	επέζησαν	εγκατέλειψαν	το	νησί,	
αλλά	επέστρεψαν	στη	Μήλο	μετά	από	την	
ήττα	των	Αθηναίων	από	τους	Σπαρτιάτες	
στους	Αιγός	ποταμούς,	το	405	π.Χ.

Κατά	την	Ελληνιστική Εποχή	(323	-	146	
π.Χ)	το	νησί	υπάγεται	στην	επικυριαρχία	
των	Μακεδόνων	και	αργότερα	στην	
κυριαρχία	των	διαδόχων	του	Μεγάλου	
Αλεξάνδρου,	των	Αντιγονιδών	πρώτα	
και	των	Πτολεμαίων	της	Αιγύπτου	έπειτα.	
Επικρατεί	ειρήνη	και	έτσι	δημιουργούνται	
και	πάλι	οι	προϋποθέσεις	για	εξόρυξη	
μικρών	ποσοτήτων	μεταλλευμάτων	
αργύρου-μολύβδου	και	αναπτύσσεται	
το	εμπόριο	του	ορυκτού	πλούτου	και	
οι	τέχνες.	Η	ακμή	και	τα	πλούτη	της	
φαίνονται	από	τα	αριστουργήματα	που	
κοσμούσαν	τα	διάφορα	κτίρια	τότε,	όπως	
το	άγαλμα	της	Αφροδίτης	(σήμερα	στο	
μουσείο	του	Λούβρου),	το	υπερφυσικού	
μεγέθους	άγαλμα	του	Ποσειδώνα	και	ο	
έφιππος	ανδριάντας	στρατηγού	(Εθνικό	
Αρχαιολογικό	Μουσείο	Αθηνών).

Κατά	τη	Ρωμαϊκή Εποχή	(146	π.Χ.	-	330	
μ.Χ.),	η	Μήλος	καταλαμβάνεται	από	τους	
Ρωμαίους	και	τότε	αυξάνεται	ο	πληθυσμός	
της	σε	20.000!	 Ίχνη	κτιρίων,	πέρα	από	την	
αρχαία	πόλη	του	Κλήματος,	βρίσκονται	
διάσπαρτα	σ’	όλο	το	νησί,	δείχνοντας	ότι	οι	
άνθρωποι,	πιθανόν	γεωργοί,	κτηνοτρόφοι	ή	
μεταλλωρύχοι,	ζούσαν	έξω	από	τα	τείχη	της	
πόλης.	Χτίζεται	το	μαρμάρινο	θέατρο	(όπου	
διατηρούνται	σήμερα	άριστα	οι	κερκίδες	
και	έξι	κλίμακες),	φιλοτεχνούνται	αγάλματα	
αξιωματούχων,	κυκλοφορούν	αυτοκρατορικά	
νομίσματα,	που	είναι	δείγματα	μεγάλης	
πνευματικής	ανάπτυξης.	Η	μεταλλευτική	
δραστηριότητα	και	το	εμπόριο	είναι	έντονα.	
Οι	Ρωμαίοι	προμηθεύονται	θείο,	στυπτηρία,	
καολίνη,	μπεντονίτη	για	φαρμακευτική	
κυρίως	χρήση,	ελαφρόπετρα	για	στίλβωση	
μαρμάρων	και	μωσαϊκών,	αλλά	και	ποζολάνη	
που	χρησιμοποιήθηκε	ως	συνδετικό	υλικό	
και	επίχρισμα	στη	Ρωμαϊκή	αποβάθρα	στο	
Κλήμα.	Ακόμα,	η	δημιουργία	των	αλυκών	
προήγαγε	την	παραγωγή	αλατιού.	Οι	
Μήλιοι,	όταν	ασπάστηκαν	το	Χριστιανισμό,	
ασχολήθηκαν	επιπρόσθετα	και	με	την	
υπόγεια		λατομική-εξορυκτική	εργασία,	
κατασκευάζοντας	κατακόμβες	εξαιρετικής	
τεχνικής,	για	προστασία	από	τους	Ρωμαίους,	
αλλά	και	για	την	τέλεση	των	θρησκευτικών	
καθηκόντων	και	της	ταφής	των	νεκρών.
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Κατά τη Βυζαντινή Εποχή (330	-	1204)	το	
νησί	υπάγεται	στο	«θέμα	του	Αιγαίου»	με	
έδρα	τη	Ρόδο.	Η	Μήλος	εξακολουθεί	να	
ευημερεί	χάρη	στο	εμπόριο	των	αργιλικών	
ορυκτών,	της	μυλόπετρας,	της	στυπτηρίας,	
της	ελαφρόπετρας,	του	αλατιού	(από	τις	
αλυκές),	του	θείου,	καθώς	και	χάρη	στην	
παραγωγή	των	κεραμικών.

Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας		
(1204	-	1566),		η	Μήλος,	όπως	και	
τα	άλλα	νησιά	του	Αιγαίου,	υπάγονται	
στους	Βενετούς,	παρόλο	που	οι	Μήλιοι	
υπερασπίστηκαν	σθεναρά	το	δικαίωμα	της	
ελευθερίας	τους.	Την	περίοδο	αυτή	αρχίζει,	
πέρα	των	άλλων,	και	η	εκμετάλλευση		γύψου.
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Κατά την Οθωμανική περίοδο	(1566	-	
1821),	με	μικρή	ενδιάμεση	κατάληψη	και	
από	Ρώσους	το	1771	-	1774,	η	Μήλος	
βρισκόταν	κάτω	από	τουρκική	κυριαρχία,	
αλλά	όχι	τουρκική	κατοχή,	καθώς	δεν	
είχαν	εγκατασταθεί	Τούρκοι	στο	νησί.	
Παρόλη	όμως	την	υψηλή	φορολογία	που	
επέβαλαν	στο	εμπόριο	με	επακόλουθο	
τα	μηλιακά	προϊόντα	να	μειωθούν,	η	
εξόρυξη	των	ορυκτών	δεν	σταμάτησε	ποτέ.	
Η	εξαγωγή	του	καολινίτη	βρίσκει	τότε	
επιπλέον	εφαρμογή	και	στην	παραγωγή	
πορσελάνης.	Την	ίδια	περίοδο	η	Χώρα,	η	
σημερινή	Ζεφυρία,	που	είχε	παρουσιάσει	
μεγάλη	ακμή	τον	16ο	και	17ο	αιώνα,	
εγκαταλείπεται	από	τους	κατοίκους	το	
1767,	λόγω	διαφόρων	αιτιών	όπως	
σεισμοί,	διαφυγή	υδροθείου,	ελονοσία.			
Οι	κάτοικοι	εγκαθίστανται	πλέον	στο	Κάστρο	
και	στη	γύρω	περιοχή,	τη	σημερινή	Πλάκα.

Κατά την επανάσταση του 1821,	η	
συνεισφορά	των	Μηλίων	στον	αγώνα	κατά	
των	Τούρκων	ήταν	μεγάλη	και	εκφράστηκε	
σε	προσφορά	τόσο	χρήματος	όσο	και	
αγωνιστών.	Εκεί	σημειώθηκε	η	πρώτη	
ναυτική	επιτυχία	του	Αγώνα,	στις	11	
Απριλίου	του	1821.	Στα χρόνια του Α΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου,	το	λιμάνι	του	νησιού	
χρησιμοποιήθηκε	ως	ναύσταθμος	των	
Αγγλογάλλων	κι	ο	Αδάμαντας	φιλοξένησε	τη	
ναυτική	διοίκηση	των	συμμαχικών	δυνάμεων	
του	Αιγαίου.	Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο,	η	Μήλος	καταλήφθηκε	από	
τους	Γερμανούς	στις	6	Μαϊου	1941	και	
απελευθερώθηκε	στις	9	Μαϊου	του	1945.

Γερμανοί	στρατιώτες	στις	εγκαταστάσεις	της	Αργυρομεταλλευμάτων	&	Βαρυτίνης	στα	Βούδια	της	Μήλου,	1943	
(αρχείο	Γ.	Ξυδούς)	
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Μετά	την	απελευθέρωση	από	τους	
Οθωμανούς	το	1821,	το	Ελληνικό	κράτος	
προσπαθεί	να	οργανωθεί	και	να	αναπτύξει	
τον	Ορυκτό	του	Πλούτο.	 Έτσι,	το	1862	
εκχωρείται	η	πρώτη	επίσημη	άδεια	στον	
Βασίλειο	Μελά		για	εκμετάλλευση	του	
θείου	στη	θέση	Παλιόρεμμα	στη	Μήλο,	που	
αργότερα	επεκτάθηκε	και	σε	άλλες	θέσεις.	
Η	εκμετάλλευση	του	θείου	σταμάτησε	
το1905	για	να	ξαναρχίσει	εκ	νέου	25	
χρόνια	αργότερα,	το	1929,	και	τελικά		
να	σταματήσει	οριστικά	το	1958.

Αρχίζει	έκτοτε	ένα	ενδιαφέρον,	όχι	μόνο		
για	τα	βιομηχανικά	ορυκτά	στη	Μήλο,		
αλλά	και	για	μεταλλεύματα,	κυρίως		
από	τον	Ι.	Σερπιέρη.	

•		Το	1886	η	εταιρία	Σίφνος/Εύβοια	
αναλαμβάνει	την	εκμετάλλευση	των	
θειούχων	κοιτασμάτων	αργυρούχου	
γαληνίτη-σφαλερίτη	στις	Τριάδες,	αλλά	
όχι	και	του	εμπεριεχομένου	αργύρου,	για	
τον	οποίο	ακολουθούν	μακροχρόνιες	
έρευνες,	χωρίς	ικανοποιητικά	
αποτελέσματα.	Το	1932	η	εκμετάλλευση	
αργύρου	εκχωρείται	στους	επιχειρηματίες	
Κ.	Παπαβασιλείου	-	Δ.	Παλαιολόγο	και	
ένα	χρόνο	αργότερα	μεταβιβάζεται	στον	
Ευριπίδη	Μαυρομμάτη.	Οι	εργασίες	
διακόπηκαν	στα	τέλη	του	19ου	αιώνα,	
χωρίς	ο	άργυρος	να	έχει	εξορυχθεί	
επιτυχώς	στη	Μήλο,	τουλάχιστο	κατά	τους	
νεότερους	χρόνους.

•		Το	1893	εκδίδεται	ο	πρώτος	
μεταλλευτικός	χάρτης	της	Μήλου	και	
ακολουθεί	πολύ	αργότερα	ο	γεωλογικός	
το	1924.	

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΟΥ	ΟΡΥΚΤΟΥ	ΠΛΟΥΤΟΥ		

ΤΗΣ	ΜΗΛΟΥ	ΚΑΤΑ	ΤΗ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΕΠΟΧΗ

Οι	πρώτες	εγκαταστάσεις	της	Αργυρομεταλλευμάτων	&	Βαρυτίνης	στα	Βούδια	της	Μήλου,	1935
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•		Το	1898	εντατικοποιείται	η	εκμετάλλευση	
των	μαγγανιούχων	κοιτασμάτων	με	
περιεκτικότητα	32-41%	σε	MnO2,		στη	
θέση	Βάνι,	από	τη	Γαλλική	Εταιρεία	Serpieri	
&	Cie,	αφού	είχαν	προηγηθεί	αρκετές	
απόπειρες	εκμετάλλευσης	από	το	1871.	
Στην	ακμή	της	παραγωγικής	διαδικασίας	
απασχολήθηκαν	250-300	άτομα,	άνδρες,	
γυναίκες	και	παιδιά.	Το	μεταλλείο	όμως	
σταμάτησε	το	1928	λόγω	της	παγκόσμιας	
οικονομικής	κρίσης,	αφού	είχαν	παραχθεί	
περισσότεροι	από	220.000	τόνοι	
μαγγανίου.	Πολύ	μικρές	ποσότητες	γύψου	
έγιναν	επίσης	αντικείμενο	εκμετάλλευσης	
εκείνη	την	εποχή.

•		Το	1899,	αναγνωρίζεται	ότι	τα	ορυχεία	
του	καολινίτη	δεν	ανήκουν	πλέον	στο	
κράτος	αλλά	περνούν	στον	ιδιοκτήτη	
τους.	Εντατικοποιείται	η	εκμετάλλευση	
του	καολίνη	και	αργότερα	κτίζεται	το	
1925	από	τον	Κλωναρίδη	το	εργοστάσιο	
επεξεργασίας,	το	οποίο	ανακαινίστηκε	το	

2000	από	την	κ.	Καίτη	Κυριακοπούλου	
και	λειτουργεί	έκτοτε	από	την	εταιρεία	
ΟΡΥΜΗΛ	A.E.,	ως	Συνεδριακό	Κέντρο	
Μήλου	–		«Γεώργιος	Ηλιόπουλος».	

•		Το	1934	γίνεται	έναρξη	εκμετάλλευσης	
βαρυτίνης	στη	θέση	Βούδια.

•		Μετά	τον	Β΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο,	
η	ανάγκη	για	ανοικοδόμηση	των	
κατεστραμμένων	πόλεων	οδήγησε	σε	
αυξημένη	ζήτηση	ορυκτών	πρώτων	
υλών.	 Έτσι,	εμφανίζονται	μεγάλες	
εταιρείες	κατά	τις	δεκαετίες	του	΄50	
και	΄60	(ΤΙΤΑΝ,	Mykobar,	G.	Bourlos	
και	Αργυρομεταλλευμάτων	&	Βαρυτίνης	
από	το	1934),	αλλά	και	πολλές	άλλες	
μικρότερες,	τοπικών	συμφερόντων,	που	
δεν	κράτησαν	όμως	για	πολύ.	Το	1952	
ξεκινά	η	εκμετάλλευση	βιομηχανικών	
ορυκτών	με	τον	μπεντονίτη,	ενώ	το	1954	
ξεκινά	και	η	εκμετάλλευση	του	περλίτη.
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Το	1984	γίνεται	έναρξη	εξόρυξης	
ποζολάνης	στη	θέση	Ξυλοκερατιά	και	
αλλού.	Οι	εταιρείες	TITAN,	ΑΓΕΤ	ΗΡΑΚΛΗΣ	
ασχολούνται	πλέον	με	την	εξόρυξη	
ποζολάνης.

Η	πιο	σημαντική	μεταλλευτική	εταιρεία,	
ενεργή	σήμερα	στο	νησί,	είναι	η	Ιmerys	
Βιομηχανικά	Ορυκτά	Ελλάς	Α.Ε.	(μετά	την	
εξαγορά	της	S&B	Βιομηχανικά	Ορυκτά	Α.Ε.,	
πρώην	Αργυρομεταλλευμάτων	&	Βαρυτίνης	
Α.Ε.Ε.),	η	οποία	εκμεταλλευόμενη	τα	
μεγάλα	κοιτάσματα	περλίτη	και	μπεντονίτη	
κατέχει	τις	πρώτες	θέσεις	παγκοσμίως	στην	
παραγωγή	και	εξαγωγή		των	βιομηχανικών	
αυτών	ορυκτών.

Άλλες	δυνατότητες	εκμετάλλευσης	στη	Μήλο,	
πέρα	από	τις	καθαρά	μεταλλευτικές,	είναι	
οι	άφθονες	θερμές	πηγές,	γνωστές	από	την	

αρχαιότητα,	καθώς	και	το	υψηλό	γεωθερμικό	
πεδίο	της	που	έγινε	αντικείμενο	έρευνας	από	
το	1970,	αλλά	δεν	προχώρησε.

Και	δεν	τελειώνει	εδώ	η	λίστα	των	
εκμεταλλεύσιμων	πρώτων	υλών	της	Μήλου.		
Το	γεωλογικό	περιβάλλον	της,	όπως	
απέδειξαν		σοβαρές	μελέτες	από	
Αυστραλούς	γεωλόγους,	είναι	πολύ	ευνοϊκό	
και	πολλά	υποσχόμενο	για	εκμετάλλευση	
χρυσού.	Ποιος	ξέρει,	ίσως	κάποια	μέρα...	
Αρκεί	να	μην	περιμένουμε	μέχρι	να	ενηλικιωθεί	
το	νεαρό	αυτό	νησί	των	θησαυρών!

Η	Μήλος,	«το	νησί	της	Αφροδίτης»,	είναι	
ένας	γεωλογικός	θησαυρός,	που	εδώ	
και	χιλιάδες	χρόνια	προμήθευε	βασικές	
πρώτες	ύλες	σε	πολλούς	πολιτισμούς	
και	εξακολουθεί	και	σήμερα	να	είναι	
σημαντικός	παγκόσμιος	προμηθευτής		

Εγκαταστάσεις	της	τότε	Αργυρομεταλλευμάτων	&	Βαρυτίνης	(νυν	Imerys	Βιομηχανικά	Ορυκτά),	Βούδια	Μήλου,	2000
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Ορυχείο	μπεντονίτη,	Αγγεριά

σε	μπεντονίτη,	περλίτη,	καολινίτη.	Η	Μήλος	
αποτελεί	από	μόνη	της	ένα	υπαίθριο	
γεωλογικό	μουσείο	και	το	ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ	
ΜΟΥΣΕΙΟ	ΜΗΛΟΥ	που	λειτουργεί		
στο	νησί,	επιβεβαιώνει	απόλυτα	την	
παρουσία	του	στο	«νησί	των	θησαυρών».
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Το	Μεταλλευτικό	Μουσείο	Μήλου	(ΜΜΜ),	
αστική	μη	κερδοσκοπική	εταιρεία,	βρίσκεται	
στον	Αδάμαντα,	το	επίνειο	του	νησιού.	
Η	κατασκευή	του	ξεκίνησε	το	1994	και	
άνοιξε	τις	πύλες	του	στο	κοινό	στις	23	
Μαΐου	του	1998.	

Η	ιδέα	της	δημιουργίας	ενός	Μεταλλευτικού	
Μουσείου	στο	νησί	ανήκει	στην	Αδελφότητα	
Μηλίων,	η	οποία	από	το	1982	ξεκίνησε	τη	
συλλογή	αντικειμένων	που	σχετίζονται	με	τη	
μακραίωνη	μεταλλευτική	ιστορία	της	Μήλου.	
Μετά	από	έξι	χρόνια,	και	με	τη	στήριξη	
της	 Ένωσης	Βιομηχανικών	Εξαγωγικών	
Επιχειρήσεων	Μήλου	(Ε.Β.Ε.Ε.Μ.),	μισθώνεται	
χώρος	και	εκτίθεται	για	δύο	χρόνια	η	
συλλογή	αυτή.	Το	1991,	η	εταιρεία	S&B	
Βιομηχανικά	Oρυκτά	Α.Ε.	αγοράζει	μία	
αποθήκη	στον	Αδάμαντα	από	τον	Αγροτικό	
και	Γεωργικό	Συνεταιρισμό	Μήλου	για	
να	στεγάσει	τη	μεταλλευτική	συλλογή.	
Αργότερα,	η	αποθήκη	κρίνεται	ανεπαρκής	
και	αποφασίζεται	η	κατεδάφισή	της	και	
η	ανέγερση	ενός	νέου	κτιρίου-μουσείου	
στη	θέση	της.	Οι	εργασίες	ανέγερσης	
του	Μουσείου	ξεκίνησαν	το	1994	και	
ολοκληρώθηκαν	το	1998,	στεγάζοντας	
έτσι,	εκτός	των	άλλων,	τη	δωρηθείσα	
συλλογή	της	Αδελφότητας	των	Μηλίων,	
καθώς	και	άλλα	αντικείμενα,	δωρεές	από	
διαφόρους	ιδιώτες	και	εταιρείες.	

Το	κτίριο	που	στεγάζει		το	μουσείο	
περιλαμβάνει	το	ισόγειο	και	τον	α’	
όροφο,	που	συναποτελούν	τον	κατ’	
εξοχήν	εκθεσιακό	χώρο,	καθώς	και	τους	
βοηθητικούς	χώρους	του	υπογείου	και	
των	δύο	αιθρίων.	Σήμερα	λειτουργεί	με	
την	υποστήριξη	της	εταιρείας	Imerys	
Βιομηχανικά	Ορυκτά	Ελλάς	Α.Ε.	χωρίς	
κρατική	επιχορήγηση.	

Το	ΜΜΜ	δεν	είναι	ένα	απλό	θεματικό	
μουσείο	-	όπως	προκύπτει	ίσως	από	
τον	τίτλο	του	-	με	μόνη	και	αποκλειστική	
παρουσίαση	της	μεταλλευτικής	
δραστηριότητας	στο	νησί.	Κύριο	σκοπό	
του	αποτελεί	η	καταγραφή	της	μνήμης	
και	η	αφήγηση	της	ίδιας	της	δημιουργίας	
του	νησιού,	που	αποτυπώνεται	μέσα	από	
τη	μοναδική,	πολυποίκιλη	γεωλογική	του	
ιστορία.	Ακόμη,	μέσα	από	τα	εκθέματά	του,	
προβάλλονται	οι	ανθρώπινες	κοινωνίες	που	
έζησαν	στο	νησί	χάρη	στην	εκμετάλλευση	
της	πέτρας	και	άφησαν	το	στίγμα	τους	στον	
αρχαίο	πολιτισμό,	στη	ναυσιπλοΐα,	στο	
εμπόριο.	Το	Αρχαιολογικό	Μουσείο	Μήλου	
που	στεγάζεται	στην	Πλάκα,	ολοκληρώνει	
με	τα	εκθέματά	του	αυτή	την	«Ιστορία	του	
Ανθρώπου	-	σκαπανέα».

Το	ΜΜΜ	δεν	αποτελεί	μόνο	ένα	φύλακα	
και	καταγραφέα	των	εκθεμάτων,	αλλά,	
ως	ένα	σύγχρονο	μουσείο,	αποτελεί	
κύτταρο	πολιτισμού	και	εκπαίδευσης	σε	μια	
κοινωνία	που	προβληματίζεται	και	συνεχώς	
εξελίσσεται.	Είναι	μία	κιβωτός	πληροφοριών	
για	το	παρελθόν,	το	παρόν	και	το	μέλλον.

ΤΟ	ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ		
ΜΟΥΣΕΙΟ	ΜΗΛΟΥ
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ΣΚΟΠΟΣ	του	Μουσείου	είναι	να	
προβάλει	την	πλούσια	Γεωλογική	και	
Μεταλλευτική	Ιστορία	της	Μήλου,	καθώς	
και	τη	διαχρονική	και	άρρηκτη	σχέση	του	
ανθρώπου	με	την	πέτρα,	από	τη	στιγμή	
της	εμφάνισής	του	σ΄	αυτή	τη	Γη	της	
Επαγγελίας.	Επίσης,	η	διάδοση	της	γνώσης	
για	τη	συμβολή	του	Ορυκτού	Πλούτου	
στην	εξέλιξη	του	ανθρώπου	και	στον	
πολιτισμό,	καθώς	και	η	διάχυση	στο	ευρύ	
κοινό	πληροφοριών	σχετικά	με	τις	άπειρες	
χρήσεις	των	ορυκτών	στην	καθημερινότητά	
μας,	αφού	πολλά	από	αυτά	τα	ορυκτά	
βρίσκονται	στη	Μήλο.

Η	δραστηριότητα	του	Μουσείου	κινείται	
σε	δύο	βασικούς	άξονες,	που	αποσκοπούν	

στην	προβολή		της	γεωλογικής-
μεταλλευτικής	ιστορίας	(παρελθόντος,	
παρόντος)	και	των	ανθρώπων	που	
μόχθησαν	γι΄αυτήν	στο	νησί,	και	κυρίως	
στην	προσέλευση	νέων	σ’	ένα	ταξίδι	για	
αναζήτηση	γνώσεων	πάνω	στη	σημασία		
που	έχουν	οι	ορυκτές	πρώτες	ύλες	στη	ζωή	
και	στον	πολιτισμό	του	ανθρώπου.

Στην	κατεύθυνση	αυτή	διοργανώνει,		
σε	ετήσια	βάση,	κύκλους	εκπαιδευτικών	
προγραμμάτων,	γεωλογικούς	περιπάτους	
μέσω	της	πρωτοβουλίας	Miloterranean	
Geo	Walks,	ενώ	έχει	αναπτύξει	σημαντική	
εκδοτική	δραστηριότητα	και	έχει	
διοργανώσει	σειρά	περιοδικών	εκθέσεων	
και	επιστημονικών	ημερίδων.		
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ	
ΣΤΟΥΣ	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ		ΧΩΡΟΥΣ	

Οι	ξεναγήσεις	στα	εκθέματα	γίνονται		
και	με	το	σύστημα	ακουστικής	ξενάγησης	σε	πέντε	γλώσσες	
Ελληνικά,	Αγγλικά,	Γαλλικά,	Γερμανικά,	Ιταλικά

Ισόγειο

Ενότητα	Α

Α1.	 Πληροφορίες	-	Γραμματεία
Α2.	 Πωλητήριο

Ενότητα	Β

Kοινωνική, οικονομική και τεχνολογική 
διάσταση της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας στη Μήλο

Β1.	 	Ιστορία	του	Μεταλλευτικού	Μουσείου	
Μήλου

Β2.	 Γεωλογικός	Χάρτης	της	Μήλου
Β3.	 Μεταλλευτική	Ιστορία	της	Μήλου
Β4.	 Διαδικασίες	παραγωγής	ορυκτών																																											
Β5.		 	Διαφάνειες	από	τα	Θειωρυχεία		

και	το	Βάνι
Β6.	 Θειωρυχεία	-	Βάνι
Β7.	 	Αντικείμενα	από	την	Α.Ε.	

Θειωρυχεία	Μήλου	και	την	Α.Ε.Ε.	
Αργυρομεταλλευμάτων	&	Βαρυτίνης		
(μετέπειτα	S&B	Βιομηχανικά	Ορυκτά	Α.Ε.	
και	νυν	Imerys	Βιομηχανικά	Ορυκτά	Α.Ε.)

Β8.	 	Εργαλεία	και	φωτογραφίες	
από	παλιότερες	μεταλλευτικές	
δραστηριότητες	στη	Μήλο

Β9.	 Βαγονέτο	(σέσουλα)

Αίθριο	1
Εκπαιδευτικές	δραστηριότητες

Αίθριο	2
Αποκατάσταση	περιβάλλοντος

Κλιμακοστάσιο
Μακέτα	ηφαιστείου	-	διαγραμματική	τομή	
του	φλοιού	της	γης

Α’	όροφος

Ενότητα	Γ

Ο ορυκτός πλούτος της Μήλου

Γ1.	 Η	δημιουργία	της	Μήλου
Γ2.	 Η	εξορυκτική	δραστηριότητα	στη	Μήλο
	 	 Γ2.1	Οψιδιανός	 Γ2.6	Ποζολάνη
	 	 Γ2.2	Μυλόπετρες	 Γ2.7	Βαρύτης
	 	 Γ2.3	Καολίνης	 Γ2.8	Περλίτης
	 	 Γ2.4	Θείο	 Γ2.9	Μπεντονίτης
	 	 Γ2.5	Μαγγάνιο
Γ3.	 Γνωριμία	με	τα	ορυκτά	(διαδραστικά)
Γ4.	 	Ο	ορυκτός	πλούτος	της	Μήλου	με	

αναφορές	και	στην	υπόλοιπη	Ελλάδα
	 	 Γ4.1	Επιθερμικός	χρυσός
	 	 Γ4.2	Απολιθώματα
	 	 Γ4.3	Ορυκτά
	 	 Γ4.4	Πετρώματα
	 	 Γ4.5	Ορυκτά
Γ5.	 	Τοπία	της	Μήλου	ως	γεωλογικά	αξιοθέατα

Υπόγειο

Ενότητα	Δ			

Δ1.	 	Αίθουσα	περιοδικών	εκθέσεων		
και	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων

Δ2.	 Αίθουσα	προβολών	-	διαλέξεων
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∆2

∆1

Α1

B1
Είσοδος

B2B3B4

B6
B7
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Α2

B9

B8
Αίθριο 1

Αίθριο 2

Γ1

Γ2.8

Γ2.1
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Υπόγειο

Α’	όροφος
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Η	έκθεση	του	ισογείου	είναι	αφιερωμένη	στη	μεταλλευτική	ιστορία	
και	δραστηριότητα	της	Μήλου	σε	διάφορα	χρονικά	στάδια.	Δίνεται	
έμφαση	σε	μεταλλεία	που	έπαψαν	μεν	να	λειτουργούν	αλλά	
έγραψαν	ιστορία,	παρέχοντας	οικονομική	στήριξη	και	κοινωνική	
ανάπτυξη		στο	νησί	σε	δύσκολους	καιρούς.	Και	είναι	σημαντικό	για	
ένα	τοπικό	Μουσείο	να	προσφέρει	στους	νέους	την	ευκαιρία	να	
γνωρίσουν	την	ιστορία	και	το	μόχθο	των	πατέρων	και	των	παππούδων	
τους,	έτσι	όπως	χαράχθηκε	πάνω	στην	πέτρα	του	τόπου	τους.

ΙΣΟΓΕΙΟ
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Η	περιήγησή	μας	ξεκινάει	με	το	σύντομο	
ιστορικό	της	ίδρυσης	του	Μεταλλευτικού	
Μουσείου	Μήλου,	από	το	σχεδιασμό	του	
το	1982	μέχρι	τα	επίσημα	εγκαίνιά	του	
το	1998.	Συνεχίζεται	με	τον	αναλυτικό	
γεωλογικό	χάρτη	της	Μήλου,	όπου,	
εκτός	των	γεωλογικών-τοπογραφικών	
σχηματισμών,	παρουσιάζει	και	πολλά		
κοιτασματολογικά	και	πολιτιστικά-
τοπογραφικά	στοιχεία.	 Ένας	κατατοπιστικός	
χάρτης	που	εξυπηρετεί	άριστα	και	
τουριστικούς	σκοπούς.

•		Ακολουθεί	η	μεταλλευτική	ιστορία	της	
Μήλου,	που	ξεκίνησε	από	τη	Νεολιθική	
Εποχή,	το	7.000	π.Χ.,	ίσως	και	λίγο	
νωρίτερα.	Με	βάση	αρχαιολογικά	
τεκμήρια,	εξιστορείται	η	σταδιακή	εξέλιξη	
της	μεταλλείας	στη	Μήλο	σ’	όλες		τις		
εποχές	που	ακολούθησαν	έως	σήμερα.

•		Η	ξενάγηση	συνεχίζεται	με	τη	γνωριμία	
των	διαδικασιών		παραγωγής	των	
ορυκτών.	Ως	γνωστό,	πλήθος	προϊόντων	
και	αντικειμένων	απαραίτητων	στην	
καθημερινή	μας	ζωή	προέρχεται	από	
τις	ορυκτές	πρώτες	ύλες	(ορυκτά,	
μεταλλεύματα).	Αλλά,	μέχρι	ένα	ορυκτό	
να	πάει	στην	αγορά	με	τη	μορφή	
προϊόντος,	προηγείται	μία	σειρά	από	
διαδικασίες	και	μελέτες	που	έχουν	
να	κάνουν	με	το	ίδιο	το	ορυκτό	και	το	
περιβάλλον	του.	Αυτές		είναι:

  

Γεωλογική	χαρτογράφιση:	Μ.	Δ.	Φυτίκας,	1971-1973	(έκδοση:	1998)
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Γεωλογική και μεταλλευτική έρευνα,	για	
να	καθοριστούν	τα	ποσοτικά-ποιοτικά	
χαρακτηριστικά	και	η	ακριβής	θέση	και	
μορφή	του	κοιτάσματος	με	τη	βοήθεια	της	
γεωφυσικής	και	της	γεωχημείας.

 Τεχνοοικονομική μελέτη	για	να	διαπιστωθεί	
αν	η	εκμετάλλευση	του	κοιτάσματος	είναι	
οικονομικά	συμφέρουσα,	και	αν	ναι,	να	
καθοριστεί	η	μέθοδος	εξόρυξης.

Αναλυτικός σχεδιασμός όλων των 
φάσεων της εκμετάλλευσης και		λήψη	
μέτρων	για	μείωση	των	επιπτώσεών	της	στο	
περιβάλλον	καθώς	και	για	την	ασφάλεια	των	
εργαζομένων		και	του	έργου.

 Εξόρυξη του ορυκτού και μεταφορά	
του	στις	βιομηχανικές	εγκαταστάσεις	
επεξεργασίας.

Επεξεργασία	ανάλογα	με	τη	φύση	
του	ορυκτού	και	τον	πελάτη	(Θραύση,	
κοσκίνιση,	ξήρανση)

Φόρτωση και μεταφορά	στον	τόπο	
κατανάλωσης	(βιομηχανία-πελάτη)

	Τέλος,	η	παραπάνω	διαδικασία	
ολοκληρώνεται	με	την	αποκατάσταση	του	
χώρου	που	έχει	θιχτεί	από	την	εξορυκτική	
δραστηριότητα.	Στόχος	είναι	η	επαναφορά	
της	φύσης	στα	ορυχεία	και	η	δημιουργία	
μιας	δυναμικής	βιοποικιλότητας.	Αυτό	
επιτυγχάνεται	με	κατάλληλη	διαμόρφωση	
του	ανάγλυφου,	με	εδαφοκάλυψη,	με	σπορά	
ντόπιων	ειδών	φυτών,	και	τέλος	με	φύτευση	των	
ενδεδειγμένων	ντόπιων	και	ενδημικών	φυτών.

33ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΟΥ



•		Ακολουθεί	η	γνωριμία	με	το	πρόσφατο	
μεταλλευτικό	παρελθόν	της	Μήλου,	
μέσα	από	τα	δύο	ορυχεία	στις	θέσεις	
Παλιόρεμμα	και		Βάνι,	όπου	οι	μνήμες	
των	ντόπιων	εργατών,	δεν	έχουν	ακόμα	
ξεθωριάσει.	Μπορούμε	να	θαυμάσουμε	
φωτογραφικές	διαφάνειες	από	τα	δύο	
αυτά	ορυχεία	που	δεν	λειτουργούν	πλέον,	
αλλά	έγραψαν	ιστορία	σε	μια	δύσκολη	
εποχή	για	την	Ελλάδα.	

Στις	φωτογραφίες	των	Θειωρυχείων	στο	
Παλιόρεμμα,	δεσπόζει	πανοραμικά	το	
ερειπωμένο	εργοστάσιο	με	την	επικλινή	
γραμμή	σιδηροτροχιάς	«ντεκοβίλ».	Ερείπια	
κτισμάτων	(αποθήκες,	μηχανουργείο,	
συνεργείο)		κρατούν	ακόμα	στο	εσωτερικό	
τους	κάποια	υπολείμματα	από	βαριά	
μηχανήματα	που	σεβάστηκε	ο	χρόνος	και	η	
ιστορία	(κάποια	από	τα	αντικείμενα	εκτίθενται	
στο	ΜΜΜ).	Επίσης,	διαφάνειες	από	τα	
ερειπωμένα	ανοικτά	μαγγανωρυχεία	στο	Βάνι	
δείχνουν	το	θαυμάσιο	γεωλογικό	τοπίο	με	
τα	γκριζοκάστανα-καφεκόκκινα	πετρώματά	
του,	να	ανταγωνίζονται	με	το	γαλάζιο	της	
θάλασσας,	αυτής	της	θάλασσας	που	τα	
δημιούργησε.

	

Πανοραμική	άποψη	των	εγκαταστάσεων	των	Θειωρυχείων	στο	Παλιόρεμμα,	2002
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	Στην	ίδια	ενότητα	εντάσσονται	συνοπτικά	
ιστορικά	στοιχεία	και	πληροφορίες	για	τις	
δύο	αυτές	εγκαταστάσεις.	 Έτσι	μαθαίνουμε	
ότι	το	ακρωτήριο	Βάνι,	πριν	από	εκατομμύρια	
χρόνια,	ήταν	ο	λασπώδης	πυθμένας	ενός	
υποθαλάσσιου	κρατήρα,	όπου	σταδιακά	
σχηματίστηκαν	πετρώματα	πλούσια	σε	
μαγγάνιο.	Οι	πρώτες	απόπειρες	για	την	
αξιοποίηση	του	μεταλλεύματος	ξεκίνησαν	
το	1871	και	όταν	έφθασε	το	εργοτάξιο	της	
Γαλλικής	εταιρείας	Serpieri	&	Cie	στο	μέγιστο	
της	παραγωγής	του	το	1898,	απασχολούσε	
250	άτομα.	Στο	τέλος	του	19ου	αιώνα		η	
ετήσια	παραγωγή	ήταν	18.000	τόνοι,	εκ	των	
οποίων	το	70%	εξάγονταν	στο	εξωτερικό		
και	το	30%	έφτανε	στα	χυτήρια	του	Λαυρίου.	
Το	1928	τα	ορυχεία	στο	Βάνι	έκλεισαν,	
αφού	παρήγαγαν	πάνω	από	220.000	τόνους	
μαγγανίου.

	

Τα	Θειωρυχεία	του	Παλιορέμματος	αποτελούν	
μία	εξαιρετική	περίπτωση,	καθώς	έλαβαν	
την	πρώτη	επίσημη	άδεια	(παραχώρηση)	για	
την	εκμετάλλευση	θείου	που	δόθηκε		από	
το	νεοσύστατο	Ελληνικό	Κράτος	το	1860.	
Το	1893	τα	Θειωρυχεία	απασχολούσαν	
220	εργάτες	και	η	ετήσια	παραγωγή	έφθανε	
τους	2.000	τόνους,	από	τους	οποίους	το	
μεγαλύτερο	μέρος	εξαγόταν		στη	Γαλλία.		
Η	δραστηριότητα	συνεχίστηκε	με	κάποιες	
διακοπές	για	να	σταματήσει		οριστικά	
το	1958,	λόγω	περιορισμένης	ζήτησης,	
έχοντας	εξορύξει	περίπου	125.000	τόνους	
μεταλλεύματος,	δηλαδή	ένα	μόνο	μέρος		
από	τα		υπάρχοντα	αποθέματα.	

Νομίσματα	από	αλουμίνιο	(μάρκες).

Χρησιμοποιήθηκαν	για	αγορά	ειδών	από	την	καντίνα	των	Θειωρυχείων	(δεκαετία	‘50)
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Στην	ίδια	ενότητα	εκτίθεται	ο	αυθεντικός	
τιμοκατάλογος	της	καντίνας	των	
Θειωρυχείων	που	εξυπηρετούσε	τις	ανάγκες	
των	εργατών.	Οι	συναλλαγές	γίνονταν	
με	τις	«μάρκες»,	συμβατικά	νομίσματα	
από	αλουμίνιο	που	χρησιμοποιήθηκαν	τη	
δεκαετία	του	΄50	και	εκτίθενται	στην	ίδια	
θεματική	ενότητα.		

•		Η	γνωριμία	με	τα	Θειωρυχεία	του	
Παλιορέμματος,	που	συγκαταλέγονται	
μεταξύ	των	σημαντικότερων	πρώιμων	
βιομηχανικών	μονάδων	της	Ελλάδας	
και	αποτελούν	σπουδαίο	μνημείο	της	
μεταλλευτικής	ιστορίας,	συμπληρώνεται	
με	αντικείμενα-εργαλεία-μηχανήματα	που	
χρησιμοποιήθηκαν	τότε	στην	παραγωγική	
διαδικασία,	για	να	θυμίζουν	στους	
νεότερους	με	ποιες	συνθήκες	και	με	ποια	
μέσα		ξεκίνησε	η	μεταλλεία.	Τα	αντικείμενα	
προέρχονται	από	την	εργαστηριακή-χημική	
μονάδα	της	εταιρείας	«Α.Ε.	Θειωρυχεία	
Μήλου»	που	δραστηριοποιήθηκε	εκεί,	ενώ	
στην	ίδια	προθήκη	εκτίθενται	αντικείμενα	
από	τη	δραστηριότητα	της	«Α.Ε.Ε.	
Αργυρομεταλλευμάτων	&	Βαρυτίνης	(νυν	
IMERYS	Βιομηχανικά	Ορυκτά	Ελλάς	
Α.Ε.).	Ανάμεσα	σε	άλλα	περιλαμβάνονται	
εργαστηριακά	υλικά	χημείου	(ζυγός	
χημείου,	δοκιμαστικοί	σωλήνες,	κόσκινα,	
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αντιδραστήρια,	λύχνος	Bunsen,	χωνευτήρια	
από	πλατίνα),	αριθμομηχανές	λογιστηρίου,	
συλλογικές	συμβάσεις,	εργατικοί	νόμοι	
του	1940,	βιβλίο	κίνησης	λογαριασμών,	
μισθοδοσίας	και	πολλά	άλλα.

Στον	ίδιο	χώρο	εκτίθενται	μηχανήματα,	
όπως	ένα	αναβατόριο	και		ένα	φουρνάκι	
χημείου,	ενώ	αρκετά	αντικείμενα-εργαλεία	
είναι	τοποθετημένα	σε	γυάλινες	προθήκες.	
Μεταξύ	άλλων,	εδώ	εκτίθενται		θραύσματα	
από	πήλινα	καλούπια	στα	οποία	έχυναν	το	
λειωμένο	θείο,	χρονολογημένα	το	505-
415.π.Χ.	Στο	Αρχαιολογικό	Μουσείο	της	
Μήλου	εκτίθενται	και	πήλινα	καλούπια	
με	την	εγχάρακτη	ένδειξη	«Αθηναίων»,	
επισημαίνοντας	έτσι	την	παρουσία	των	
Αθηναίων	στη	Μήλο	στα	χρόνια	εκείνα.

-	 	Ο	ημικυκλικός	περιμετρικός	χώρος	του	
ισογείου	καταλαμβάνεται	από	τεκμήρια	
της	μεταλλευτικής	δραστηριότητας	
στη	Μήλο	κατά	τον	προηγούμενο	
αιώνα,	που	αναπαριστούν	τον	τρόπο	
ζωής	και	εργασίας	των	μεταλλωρύχων,	
αποτελώντας	φόρο	τιμής	σ’	αυτούς	
που	μόχθησαν	και	συνέβαλαν	στην	
ανάπτυξη	του	νησιού.	Διάφορα	
αυθεντικά	«πρωτόγονα»	εργαλεία	που	
χρησιμοποιούσαν	τότε	οι	εργάτες	
δαμάζοντας	την	πέτρα,	καθώς	και	
αντικείμενα	καθημερινής	χρήσης,	
συνθέτουν,	κατά	κάποιον	τρόπο,	
μία	«λαογραφική»	συλλογή	που	
συμπληρώνεται	με	δύο	ανθρώπινα	
ομοιώματα	με	τις	τότε	χαρακτηριστικές	
φορεσιές	τους.	Τέλος,	μία	σειρά	από	
φωτογραφίες	αναρτημένες	στον	τοίχο,	
αποτυπώνουν	χαρακτηριστικά	στιγμιότυπα	
της		μεταλλευτικής	δραστηριότητας	του	
πρόσφατου	παρελθόντος.	
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-	 	Η	περιήγηση	στην	αίθουσα	του	ισογείου	
ολοκληρώνεται	με	τα	μεγάλα	εργαλεία	
δουλειάς	που	φέρουν	τη	χαρακτηριστική	
φθορά	του	χρόνου,	όπως	ένα	σιδερένιο	
βαγονέτο	(σέσουλα)	μεταφοράς	
μεταλλεύματος	πάνω	σε	ράγες	με	
σκόρπια	εργαλεία	στη	βάση	του,	καθώς	
και	μία	βαριά	πλάστιγγα	ζύγισης	υλικών	
που	εκτίθενται	στο	κέντρο	της	αίθουσας.	
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Στον	πρώτο	όροφο	παρουσιάζεται	ο	ορυκτός	πλούτος	της	
Μήλου	καθώς	και	η	σημερινή	εξορυκτική	δραστηριότητα,	ενώ	
δίνονται	πληροφορίες	για	τον	τρόπο	επεξεργασίας	των	ορυκτών	
και	ιδιαίτερα	για	τις	πολλαπλές	χρήσεις	τους	στη	ζωή	του	
ανθρώπου.	Και	επειδή	ο	ορυκτός	πλούτος	συνδέεται	άμεσα	με	
την	ηφαιστειότητα	–	όπως	και	η	δημιουργία	του	ίδιου	του	νησιού–		
παρουσιάζεται	εδώ	με	παραστατικό	τρόπο		και	η	γεωλογική	
εξελικτική	πορεία–		γένεση	της	Μήλου.

1ος	ΟΡΟΦΟΣ
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Η	αίθουσα	περιλαμβάνει		πέντε		διακριτές		
Ενότητες.	

Η	δημιουργία	της	Μήλου	

Στην	έξοδο	από	το	κλιμακοστάσιο	προς	
τον	πρώτο	όροφο	υπάρχει	μακέτα	όπου	
παρουσιάζονται	οι	διάφορες	φάσεις	
ηφαιστειότητας	και	διαγραμματική	τομή	του	
φλοιού	της	γης	με	τα	διάφορα		στρώματά	
της,	η	οποία	αναπαριστά	τον	τρόπο	ανόδου	
του	μάγματος,	τη	δημιουργία	θαλάμου	
μέχρι	την	εμφάνισή	του	στην	επιφάνεια	υπό	
μορφή		ηφαιστείου	που	εκρήγνυται.	Κάτω	
και	μπροστά	από	τη	μακέτα	του	ηφαιστείου,	
είναι	τοποθετημένα	ευμεγέθη	δείγματα	
πετρωμάτων,	που	σχετίζονται	με	την	
ηφαιστειακή	αυτή	δραστηριότητα.

Στην	είσοδό	μας	στον	πρώτο	όροφο,	
ενημερωτικές	πινακίδες	παρουσιάζουν	
σχηματικά	τη	δημιουργία	της	Μήλου	και	
των	ορυκτών.	Μία	τρισδιάστατη	εικόνα	
αναπαριστά	την	ταραγμένη		περιοχή	του	
ηφαιστειακού	τόξου	του	Νοτίου	Αιγαίου,	

Αφρική - Africa

Λιθόσφαιρα Αιγαίου - A
egean Lithosphere

Λιθόσφαιρα Αφρικής - African Lithosphere

Ασθενόσφαιρα - Asthenosphere

Περιοχή γένεσης µάγµατος

Magma generation area

1. Μέθανα
2. Μήλος
3. Σαντορίνη 
4. Νίσυρος

42 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΟΥ



εκεί	όπου	αναδύθηκε	και	το	νησί	της		Μήλου	
από	τη	σύγκρουση	των	τιτάνιων	δυνάμεων		
δύο	πλακών.	Διαγράφονται	τα	όρια	των	δύο	
πλακών	και		η	κατεύθυνση	της	καταβύθισης	
της	Αφρικανικής	κάτω	από	την	Ευρασιατική	
πλάκα,	καθώς	και	η	έναρξη	της	ηφαιστειακής	
δράσης	στο	σημείο	όπου	η	Αφρικανική	πλάκα	
φθάνει	στον	Μανδύα	και	τήκεται.	Παράλληλα,	
σε	χάρτη	αποτυπώνεται	η	πλήρης	ανάπτυξη	
του	ηφαιστειακού	τόξου	του	Νοτίου	Αιγαίου,	
που	ξεκινά	από	την	Κορινθία	και	καταλήγει	
στη	Μ.	Ασία.	

Στη	συνέχεια	παρουσιάζονται	τα	ορυκτά-
πετρώματα	που	απαντώνται	στο	νησί	
(καολίνης,	θείο,	ποζολάνη,	βαρύτης,	περλίτης,	
μοντμοριλλονίτης,	ανδεσίτης,	μεταλλεύματα	
μαγγανίου),	που	άλλα	χρησιμοποιήθηκαν	
ευρέως	από	την	αρχαιότητα	και	συνέβαλαν	
σε	μεγάλο	βαθμό	στην	εξάπλωση	του	
πολιτισμού,	ενώ	άλλα,	όπως	ο	περλίτης	ή	ο	
μοντμοριλλονίτης	αποτέλεσαν	και	αποτελούν	

βασική	εισοδηματική	πηγή	των	Μηλίων.	Επί	
πλέον,	παρέχουν	και	μεγάλη	στήριξη	στην	
οικονομία	της	χώρας,	κατέχοντας	ηγετικές	
θέσεις	στην	Ευρωπαϊκή	και	παγκόσμια	αγορά.		

Η	δημιουργία	των	χρήσιμων	αυτών	ορυκτών	
οφείλεται	στην	έντονη	ηφαιστειακή	και	
υδροθερμική	δραστηριότητα	στην	περιοχή	
του	Νοτίου	Αιγαίου	και	ιδιαίτερα	στο	χώρο	
που	σήμερα	βρίσκεται	το	νησί	της	Μήλου.	
Εκτός	από	τον	ανδεσίτη	που	αποτελεί	καθαρό	
ηφαιστειακό	πέτρωμα,	τα	άλλα	χρήσιμα	
ορυκτά	αποτελούν	προϊόντα	εξαλλοίωσης,	
αποσάθρωσης,	απόπλυσης	των	ηφαιστειακών	
πετρωμάτων,	που	τα	θερμά	διαλύματα,		
σε	συνδυασμό	με	το	θαλασσινό	νερό,		
τα	μετέτρεψαν	σ’	αυτά	που	είναι	σήμερα.

43ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΟΥ



Η	ενότητα	αυτή	περιλαμβάνει		τα	ορυκτά	και	
πετρώματα	που	εξορύσσονται	σήμερα	στη	
Μήλο,	καθώς	και	αυτά	που	εξορύχθηκαν	
στο	παρελθόν,	και	διαμόρφωσαν	τον	
πολυποίκιλο	Ορυκτό	Πλούτο	του	νησιού.	

Οψιδιανός.	Στις	προθήκες	του	Οψιδιανού	
εκτίθεται	η	συλλογή	του	Μηλιού	λαογράφου	
και	συλλέκτη	Ζαφείρη	Βάου,	που	
αγοράστηκε	το	2009	από	την	οικογένεια	
Κυριακοπούλου	με	έγκριση	του	Υπουργείου	
Πολιτισμού.	Στη	συνέχεια	δωρήθηκε	στο	
Μουσείο	και	προστέθηκε	στις	μόνιμες	
συλλογές	του	το	2011,	επιστρέφοντας	
έτσι	στον	τόπο	προέλευσής	της,	που	ήταν	

και	επιθυμία	του	συλλέκτη.			Η	συλλογή	
αποτελείται	από	πολυάριθμα	τέχνεργα	από	
τα	προϊστορικά	λατομεία	οψιδιανού	της	
Μήλου	και	από	διάφορες	επιφανειακές	
θέσεις	του	νησιού.	Ο	οψιδιανός	είναι	ένα	
ηφαιστειακό	γυαλί	που	προέκυψε	από	την	
ταχεία	ψύξη	όξινου	πυριτικού	μάγματος,	
προερχόμενου	από	τις	εκρήξεις	του	
Τεταρτογενούς,	πριν	1,4	εκατομμύρια	χρόνια.

Σε	δύο	προθήκες	παρουσιάζονται	οι	πηγές	
του	οψιδιανού	στη	Μεσόγειο	και	στο	Αιγαίο	
κατά	τους	προϊστορικούς	χρόνους,	και	
χαράζονται	οι	«δρόμοι	κυκλοφορίας»	του	
με	αναλυτικές	διαγραμμίσεις.	Ακολουθούν	

H	εξορυκτική	δραστηριότητα	της	Μήλου
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δύο	προθήκες	με	τις	αρχαιολογικές	θέσεις	
εντοπισμού	οψιδιανού	και	τα	αρχαία	
λατομεία	εξόρυξης,	στα	Νύχια	και	το	
Δεμενεγάκι,	ενώ	γίνεται	εκτενής	αναφορά	
στη	Φυλακωπή,	το	κύριο	κέντρο	εμπορίας	
του	οψιδιανού	στα	προϊστορικά	χρόνια.	
Στη	συνέχεια	προβάλλονται	οι	τεχνικές	
λάξευσης	του	οψιδιανού,	με	γραφήματα-
αναπαραστάσεις	και	εικονίδια	για	τον	τρόπο	
τεμαχισμού	και	κατάτμησης	λεπίδων	με	
πίεση	ή	κρούση.	Για	όλους	τους	παραπάνω	
τρόπους	επεξεργασίας	υπάρχουν	και	
τα	αντίστοιχα	χαρακτηριστικά	δείγματα	
οψιδιανού,	όπως	πυρήνες,	φολίδες,	λεπίδες	
σε	ποικίλες	μορφές,	αλλά	και	τα	τελικά	

χρηστικά	αντικείμενα,	ξέστρα,	πριονάκια,	
αιχμές	βελών	και	δοράτων,	τρυπάνια	κ.ά.		
Η	ενότητα	ολοκληρώνεται	με	το	χρονολογικό	
διάγραμμα,	όπου	παρουσιάζεται	η	χρήση	
του	οψιδιανού	στο	Αιγαίο,	από	την	Άνω	
Παλαιολιθική	Εποχή	έως	την	1η	χιλιετία	π.Χ.
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Μυλόπετρες.	Το	ηφαιστειακό	πέτρωμα	
ανδεσίτης	που	εντοπίζεται	σε	διάφορες	
θέσεις	στη	Μήλο,	λόγω	της	σκληρότητας	
και	του	πορώδους	του,	χρησιμοποιήθηκε	
από	τα	πανάρχαια	χρόνια	για	την	κατασκευή	
μυλοπετρών,	για	άλεσμα	σιτηρών	και	άλλων	
υλικών.	Κατά	τους	Κλασικούς	χρόνους	
γινόταν	εξόρυξη	στην	Αγία	Κυριακή	και	
εξαγωγή	μυλόπετρας	στο	Λαύριο	για	το	
άλεσμα	του	αργυρούχου	μεταλλεύματος,	
αλλά	και	εξαγωγές	εκτός	Ελλάδας,	όπως	
στην	Αίγυπτο,	την	Ιταλία	κ.α.

Στο	σχετικό	πίνακα	εικονίζονται	τα	
διαδοχικά	στάδια	λάξευσης	του	ανδεσίτη	
μέχρι	το	τελικό	στάδιο,	τη	μυλόπετρα,	ενώ	
σε		βάθρα	εκτίθενται	φυσικά	δείγματα	του	
ηφαιστειακού	πετρώματος,	εκ	των	οποίων	
τα	δύο	βρίσκονται	σε	στάδιο	επεξεργασίας		
και	το	τρίτο	σε	ολοκληρωμένη	φάση,		
ως	μυλόπετρα.
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Καολίνης.	Εδώ	παρουσιάζεται	η	ιστορία	
της		χρήσης	του	καολίνη,	από	αρχαιοτάτων	
χρόνων	έως	σήμερα,	και	του	τρόπου		
δημιουργίας	του,	ενώ	δίνονται	στοιχεία	
εμφανίσεών	του	στο	νησί.	Παράλληλα,	
φυσικά	δείγματα	καολίνη	πάνω	σε	μικρές	
γυάλινες	κλίμακες,	μας	οδηγούν	διαδοχικά,	
μέσα	από	τα	επεξεργασμένα	ή	μη	κλάσματά	
τους,	στα	τελικά	δημιουργήματα	(κεραμικά),	
που	υπήρξαν	περίφημα	αντικείμενα	τέχνης	
κατά	την	αρχαιότητα.

Ο	καολίνης		είναι	πέτρωμα	αποτελούμενο	
από	μείγμα	πυριτικών	οξειδίων	του	αργιλίου	
(γενικού	τύπου	2Si0

2
Al
2
.2H

2
O)	και	

περιλαμβάνει	κυρίως	τα	ορυκτά	καολινίτη,	
αλλοϋσίτη,	αλλοφανή.	Ο	Θεόφραστος	και	
ο	Διοσκουρίδης	αναφέρουν	ότι	ο	καολίνης	

της	Μήλου	(Μηλία	Γη)	χρησιμοποιήθηκε	
ευρέως	στη	ζωγραφική	κατά		την	
αρχαιότητα.	Είναι	γνωστό	ότι,	τουλάχιστο	
από	τη	Νεολιθική	Εποχή,	χρησιμοποιήθηκε	
για	πήλινα	αγγεία,	ειδώλια,	λυχνάρια,	
επιχρίσματα	οικιών	στη	Μήλο	και	αλλού.

Ο	ακατέργαστος	καολίνης	χρησιμοποιείται	
στην	τσιμεντοβιομηχανία	για	την	
παρασκευή	λευκών	τσιμέντων,	ενώ	ο	λευκός	
λεπτοαλεσμένος	στη	χαρτοβιομηχανία	
ως	υλικό	πλήρωσης	και	διασφάλισης	της	
λευκότητας-αδιαφάνειας	του	χαρτιού.	
Επίσης,	στη	χρωματοβιομηχανία	(πλαστικά	
χρώματα),	στις	βιομηχανίες	καλλυντικών	
και	φαρμάκων,	ενώ	ο	εξαιρετικής	ποιότητας	
καολίνης	στην	παραγωγή	πορσελάνης.

Στοές	καολίνη,	Καστριανή
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Θείο.	Η	πρώτη	αναφορά	στη	χρήση	του	
θείου	στην	αρχαιότητα	γίνεται	από	τον	
Όμηρο,	στην	Ιλιάδα	και	στην	Οδύσσεια.	
Οι	θεραπευτικές	και	απολυμαντικές	του	
ιδιότητες	ήταν	γνωστές	την	εποχή	του	
Ιπποκράτη,	ενώ	παράλληλα	χρησίμευε		
για	τη	στίλβωση	μετάλλων.

Το	θείο	χρησιμοποιείται	κυρίως	στην	
παραγωγή	λιπασμάτων,	φυτοφαρμάκων,	
χρωμάτων,	εκρηκτικών,	σπίρτων,	
πυροτεχνημάτων.	Επίσης,	χρησιμοποιείται	
στη	μεταλλουργία	για	την	κατεργασία	του	
σιδήρου	και	άλλων	μετάλλων,	καθώς	και	
στην	υφαντουργία.

Το	1862	είχε	ξεκινήσει		η	συστηματική	
εκμετάλλευση	του	θείου	στη	θέση	
Παλιόρεμμα		της	Μήλου,	η	οποία	όμως	
σταμάτησε	το	1958,	λόγω	του	ότι,	κατά	την	
αποθείωση	του	πετρελαίου	και	του	φυσικού	
αερίου,	βρέθηκε		οικονομικότερος	τρόπος	

παραγωγής	θείου,	που	χρησιμοποιείται	
έως	και	σήμερα.	Τα	ερειπωμένα	πολυπληθή	
κτίσματα	των	Θειωρυχείων	Παλιορέμματος,	
δίπλα	στη	θάλασσα,	μαρτυρούν	ένα	
παρελθόν	έντονης	δραστηριότητας	στο	νησί	
και	περιμένουν	την	αξιοποίησή	τους	για	μια	
νέα	χρήση	στο	μέλλον.

Στην	ίδια	προθήκη,	μπορεί	ο	επισκέπτης	να	
δει	φυσικά	δείγματα	αυτοφυούς	θείου	όπως	
εξορύχτηκαν	και	να	θαυμάσει	το	λαμπερό	
κίτρινο	χρώμα	σε	όλες	του	τις	αποχρώσεις	
και	εντάσεις.			

	 	Το	ερειπωμένο	εργοστάσιο	των	Θειωρυχείων		
στο	Παλιόρεμμα
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Μαγγάνιο.	Το	μαγγάνιο	χρησιμοποιήθηκε	
από	την	αρχαιότητα	ως	χρωστική	ύλη	
στη	ζωγραφική	μαζί	με	τις	άλλες	ώχρες.	
Ενδεχομένως	να	χρησιμοποιήθηκε	
«εν	αγνοία»	μαζί	με	το	σίδηρο	στη	
σιδηρομεταλλουργία,	καθώς	το	
μαγγάνιο	συνυπάρχει	στα	περισσότερα		
σιδηρομεταλλεύματα.	

Το	μαγγάνιο,	ως	στοιχείο,	δεν	υπάρχει	
στη	φύση,	αλλά	εμπεριέχεται	σε	διάφορα	
ορυκτά,	κατά	το	σχηματισμό	τους,	όπως	
στα	ορυκτά	μαγγανίτη,	ψιλομέλανα,	
χαουσμανίτη,	ροδονίτη	και	κυρίως	στον	
γνωστότερο	πυρολουσίτη	(MnO

2
).

Το	μαγγάνιο,	είτε	ως	στοιχείο,	είτε	
ως	οξείδιο,	έχει	πολλές	χρήσεις.	
Χρησιμοποιείται	στη	μεταλλουργία	σιδήρου,	
στη	χαλυβουργία	και	στην	κατασκευή	

μπαταριών.	Επίσης,	στην	υαλουργία	
για	κατασκευή	υάλων	με	ιώδες	χρώμα,	
αλλά	και	στον	καθαρισμό	(λούσιμο)	των	
χρωματισμένων	υαλοτηγμάτων,	εξ	ου	και	το	
όνομα	πυρολουσίτης	=	«λούειν	εν	τω	πυρί»	
κατά	την	αρχαιότητα.	Σημαντική	επίσης	
είναι	η	συμβολή	του,	ως	ιχνοστοιχείο,	στη	
διατροφική	αλυσίδα	φυτών	και	ζώων.

Στη	Μήλο	άρχισε	αισιόδοξα	η	
εκμετάλλευση	των	μαγγανιούχων	
κοιτασμάτων	στο	Βάνι,	αλλά	σταμάτησε	
οριστικά	το	1928,	λόγω	της	παγκόσμιας	
οικονομικής	κρίσης.

Διάφορα	δείγματα	από		μαγγανιούχα	
μεταλλεύματα	συμπληρώνουν	τις	γνώσεις	
μας		για	το	χρήσιμο	αυτό	μετάλλευμα	και	
ξυπνούν	τις	μνήμες	αυτών	που	δούλεψαν	εκεί	
εξορύσσοντάς	το	σε	μια	δύσκολη	εποχή.

Γενική	άποψη	του	χώρου	των	μαγγανορυχείων	στο	Βάνι
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Ποζολάνη.	Η	παρουσία	της	ποζολάνης	
(Θηραϊκή	Γη)		μέσα	στα	υδραυλικά	
κονιάματα		των	αρχαίων	δεξαμενών	
εμπλουτισμού	του	αργυρούχου	
μεταλλεύματος	στο	Λαύριο,	κυρίως	κατά	
την	Κλασική	εποχή,	οδηγεί	στο	συμπέρασμα	
ότι	η	χρήση	της	ήταν	γνωστή	ήδη	από	
τους	αρχαίους	χρόνους.	Ο	Στράβων	
αναφέρει	στα	«Γεωγραφικά»	τη	χρήση	
της	θηραϊκής	γης	στην	Ιταλία,	ενώ	είναι	
ήδη	αποδεδειγμένο	ότι	χρησιμοποιήθηκε	
στα	κονιάματα	από	τη	ρωμαϊκή	εποχή.	Η	
ανακάλυψη	των		ιδιοτήτων	της	ποζολάνης	
έγινε	από	τους	Ρωμαίους	σ’	ένα	χωριό	κοντά	
στο	Βεζούβιο,	το	Pozzoli,	απ’	όπου	και	το	
όνομα.

Οι	ποζολάνες	είναι	ηφαιστειακές	γαίες	
(τόφφοι),	πλούσιες	σε	διοξείδιο	του	
πυριτίου	(60-70%),	και	οξείδιο	του	αργιλίου	
(12-15%)	και	είναι	συνήθως	τραχειτικής-
ανδεσιτικής	προέλευσης.	Η	κονιοποιημένη	
ποζολάνη,	με	την	παρουσία	υγρασίας	ή	
νερού,	αντιδρά	χημικά	με	το	διοξείδιο	του	
άνθρακα	σχηματίζοντας	ενώσεις		
με	υδραυλικό	χαρακτήρα.

Σήμερα,	οι	ποζολάνες	χρησιμοποιούνται	
κυρίως	για	την	παραγωγή	τσιμέντων	με	
ποζολάνη	(έως	20%)	και	ποζολανικών	
τσιμέντων	(20-48%).	Χρησιμοποιούνται	
επίσης,	αλλά	σε	μικρότερο	βαθμό,	στην	
παρασκευή	υδραυλικών	κονιαμάτων	και	
τσιμεντολίθων	μόνωσης.

Οι	ποζολάνες	αφθονούν	στις	
ηφαιστειογενείς	περιοχές.	Στην	Ελλάδα,	
μεγάλες	ποσότητες	υπάρχουν	στη	Μήλο	
(Ξυλοκερατιά)	αλλά	και	στην	Κίμωλο,	στο	
Ασπρονήσι,	στο	Γυαλί,	στη	Θήρα	(εξ	ου	το	
όνομα	Θηραϊκή	Γη).	

Στην	προθήκη,	εκτός	από	τις	φωτογραφίες	
που	παρουσιάζουν	τις	θέσεις	εξόρυξης	
ποζολάνης	στη	Μήλο,	εκτίθεται	και	μία	
μικρή	συλλογή	από	ογκώδη	δείγματα	
διαφόρων	τύπων	ποζολάνης.
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Βαρύτης.	Ο	βαρύτης	είναι	θειικό	βάριο	με	
το	γενικό	τύπο	BaSO4.		Με	το	όνομα,	όμως,	
Βαρυτίνη	στην	ελληνική	μεταλλεία	είναι	
γνωστό	το	πτωχό	σε	άργυρο	μετάλλευμα	
αργυρούχου	βαρύτη.

Ο	βαρύτης	χρησιμοποιείται	κυρίως	(το	
80%)	σε	πολφούς	γεωτρήσεων	αντλήσεως	
πετρελαίου,	καθώς	αυξάνει	το	ειδικό	βάρος	
των	πολφών.	Επίσης	χρησιμοποιείται	στην	
υαλουργία,	τη	βιομηχανία	ελαστικών,	
τη	χαρτοβιομηχανία	για	την	παραγωγή	
χαρτονιού	πολυτελείας,	στην	παρασκευή	
χρωμάτων	βαφής,	φωτοβολίδων,	
πυροτεχνημάτων,	καθώς	και	ως	αδρανές	
υλικό	στα	βαριά	τσιμέντα.	Χρησιμοποιείται	
στην	ιατρική	υπό	μορφή	διαλύματος	
που	χορηγείται	στους	ασθενείς	που	
υποβάλλονται	σε	ακτινογραφίες,	αλλά	και	
σε	πυρηνικούς	αντιδραστήρες,	ως	ασπίδα	
προστασίας	από	ακτινοβολίες.

Στη	Μήλο,	στη	θέση	Βούδια,	εξορύχθηκε	
στο	παρελθόν	κοίτασμα	αργυρούχου	
βαρύτη		(βαρυτίνη),	αλλά	παρόμοια	
κοιτάσματα	υπάρχουν	και	σε	άλλα	νησιά	
όπως	Μύκονο,	Κίμωλο,	Πολύαιγο,	Κω,	
Θάσο.	Εμφανίσεις	βαρύτη	υπάρχουν	
και	στην	ηπειρωτική	χώρα,	κυρίως	στην	
Πελοπόννησο	και	τη	Μακεδονία	(Κιλκίς).

Η	παλιά,	αναρτημένη	φωτογραφία,	
παρουσιάζει	ένα	στιγμιότυπο	από	τη	
μεταφορά,	με	πρωτόγονα	μέσα,	του	
μεταλλεύματος	στη	θέση	Βούδια	της	
Μήλου.	 Ένα	δείγμα	βαρύτη,	μεγάλων	
διαστάσεων	και	μεγάλου	βάρους,	με	τη	
χαρακτηριστική	δικτυωτή	μορφή,		είναι	
τοποθετημένο	σε	στιβαρό	βάθρο	στη	βάση,	
ενώ	σε	διπλανή	χαμηλή	προθήκη	εκτίθενται	
μικρότερα	δείγματα	βαρύτη	από	τη	Μήλο	
αλλά	και	από	άλλες	περιοχές	της	Ελλάδας	
όπως	Σέριφο,	Λαύριο.
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Περλίτης.	Ο	περλίτης	είναι	ένα	υαλώδες	
ηφαιστειακό	πέτρωμα	που	περιέχει	σε	
υψηλό	ποσοστό	διοξείδιο	του	πυριτίου	
(SiO

2
)	(70-76%	)	και	2-6%	κρυσταλλικό	

νερό.	Στη	μεγάλη	περιεκτικότητά	του	σε	
νερό	οφείλεται	και	η	ιδιότητά	του	να	
διογκώνεται	όταν	θερμανθεί,	καθώς	ο	
ατμός	που	σχηματίζεται,	εγκλωβίζεται	με	
τη	μορφή	γυάλινων	φυσαλίδων	ανάμεσα	
στους	κόκκους,	με	αποτέλεσμα	τη	σημαντική	
αύξηση	του	όγκου	του	με	θέρμανση,	έως	και	
στο	εικοσαπλάσιο.

Ο	διογκωμένος	περλίτης	χρησιμοποιείται	ως	
θερμο-ηχομονωτικό	υλικό	στην	οικοδομή,	
για		ελαφρό	σκυρόδεμα,	για	σοβάδες,	ως	
υπόστρωμα	σε	υδροπονικές	καλλιέργειες	
και	ως	εδαφοβελτιωτικό,	αλλά	και	ως	
άμμος	υγιεινής	κατοικίδιων	ζώων.	Ακόμα	
χρησιμοποιείται	ως	προσθετικό	σε	πολφούς	

γεωτρήσεων,	καθώς	και	ως	αποξεστικό	
υλικό		σε	απορρυπαντικά,	σαπούνια,	
στιλβωτικά	προϊόντα.	Μεγάλη,	επίσης,	είναι	
η	χρήση	του	ως	ενδιάμεσο	διηθητικό	φίλτρο	
για	το	διαχωρισμό	υγρών	από	στερεά	
(μπύρας,	κρασιού,	ζάχαρης,	νερού,	λαδιού).

Ο	περλίτης	εξορύσσεται	στη	Μήλο,	και	
εξάγεται	σε	πολλές	χώρες	του	κόσμου.		
Η	Ελλάδα	έρχεται	πρώτη	παγκοσμίως	
στην	παραγωγή	περλίτη.	Επίσης	περλίτης	
εξορύσσεται	στο	Γυαλί,	αλλά	απαντάται	
επίσης	και	στα	νησιά	Κω,	Λέσβο,	Αντίπαρο.

Στην	ενότητα	του	περλίτη	παρουσιάζονται	με	
παραστατικό	τρόπο	πολλές	από	τις	χρήσεις	
του,	και	ο	επισκέπτης	κατανοεί		και	έρχεται	
σε	άμεση	επαφή	με	το	αντικείμενο.
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Μπεντονίτης.	Ο	μπεντονίτης	είναι	πέτρωμα	
αποτελούμενο	από	φυλλοπυριτικά	ορυκτά	
και	κυρίως	από	μοντμοριλλονίτη.	Καθώς	
οι	χρήσεις	του	είναι	εξαιρετικά	πολλές,	
θα	περιοριστούμε	στις	κυριότερες:	
Λόγω	της	μεγάλης	προσροφητικής	
ικανότητας,	πλαστικότητας	και	δυνατότητας	
ιοντοανταλλαγής,	χρησιμοποιείται	για	
πολφούς	γεωτρήσεων	στην	έρευνα	και	
παραγωγή	πετρελαίου-φυσικού	αερίου,	
καθώς	και	σε	υδρογεωτρήσεις	(ως	
στεγανοποιητικό,	καθαριστικό	τοιχωμάτων).	
Βασική	είναι	η	χρήση	του	στα	χυτήρια,	
ως	επικαλυπτικό	καλουπιών	για	ακριβείς	
χυτεύσεις	και	στην	παραγωγή	σιδήρου,	
ως	συνδετικό	υλικό	στη	σφαιροποίηση	
του	σιδηρομεταλλεύματος.	Επίσης,	
χρησιμοποιείται	για	στεγανοποιητικές	
τσιμεντοενέσεις,	για	επιστρώσεις	χώρων	
υγιεινής	ταφής	απορριμμάτων,	για	
στεγανοποιήσεις	λιμνών-φραγμάτων,	
για	λιπάσματα-φυτοφάρμακα,	για	άμμο	
υγιεινής	κατοικιδίων	ζώων,	στην	κεραμική,	

στη	φαρμακευτική,	στα	καλλυντικά,	στο	
φωτοτυπικό	χαρτί.	Μεγάλη	είναι	επίσης	
η	χρήση	του	στον	καθαρισμό	των	υγρών	
(κρασί,	χυμοί,	λάδι)	από	ανεπιθύμητες	
πρωτεΐνες	και	άλλες	ουσίες.

Στον	ειδικά	κατασκευασμένο	χώρο,	ο	
επισκέπτης	θα	αντλήσει	λεπτομέρειες	-μέσα	
από	γραφήματα	και	εικόνες-	για	τις	χρήσεις	
του	μπεντονίτη,	θα	δει	αναπαραστάσεις	
των	χρήσεων	και	θα	παρακολουθήσει	
σχετικό	βίντεο	αφιερωμένο	στα	δύο	
ορυκτά,	τον	Περλίτη	και	τον	Μπεντονίτη,	
που	κυριαρχούν	στις	σημερινές	εξορυκτικές	
δραστηριότητες	του	νησιού.

Η	Μήλος	είναι	η	κύρια	παραγωγός	του	
μπεντονίτη,	με	μεγάλη	εξορυκτική	και	
εξαγωγική	δράση.	Η	Ελλάδα	έρχεται	πρώτη	
στην	παραγωγή	μπεντονίτη	στην	Ε.Ε.	και	
δεύτερη	παγκοσμίως.	Μπεντονίτης	υπάρχει	
επίσης	στα	νησιά	Κίμωλο,	Λέσβο,	Χίο.
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Πρόκειται	για	τη	μονάδα	διαδραστικής	
επαφής	με	τα	ορυκτά,	όπου	ο	επισκέπτης	
έρχεται	σε	άμεση	επαφή	με	τα	ορυκτά	που	
εξορύχθηκαν	ή	εξορύσσονται	σήμερα	στη	
Μήλο.	Στόχος	είναι,	όχι	μόνο	η	αναγνώριση	
των	χρήσιμων	αυτών	ορυκτών,	αλλά	και	
ο	εντοπισμός	της	περιοχής	εξόρυξης	ή	

επεξεργασίας	τους	πάνω	στο	χάρτη	της	
Μήλου.	 Ένα	ευχάριστο	παιχνίδι	για	μικρούς	
και	μεγάλους	με	γνωσιακές	προεκτάσεις,	
που	λειτουργεί	συμπληρωματικά	
στην	υλοποίηση	των	εκπαιδευτικών	
προγραμμάτων	που	διοργανώνει	το	
Μουσείο	σε	ετήσια	βάση.			

Γνωριμία	με	τα	ορυκτά	(διαδραστικά)
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Ο	ορυκτός	πλούτος	της	Μήλου		

με	αναφορές	και	στην	υπόλοιπη	Ελλάδα

Η	συλλογή	ορυκτών	του	Μουσείου	είναι	
σημαντική	και	αριθμεί	περισσότερα	από	
2.000	δείγματα,	το	90%	των	οποίων	είναι	
αντιπροσωπευτικά	της	Μήλου.

Στο	κέντρο	της	αίθουσας	εκτίθενται	
δείγματα	ορυκτών,	πετρωμάτων	και	
απολιθωμάτων	από	τη	Μήλο	και	άλλες	
περιοχές	της	Ελλάδας.	

Στην	ενότητα	που	είναι	αφιερωμένη	
στον	επιθερμικό		χρυσό,	εκτίθενται	
χαρακτηριστικά	δείγματα		πετρωμάτων	
από	συγκεκριμένες	περιοχές	της	Μήλου,	
που	έχουν	μικρές	σχετικά	περιεκτικότητες	

σε	χρυσό.	Όπως	π.χ.:	ταινιωτής	υφής	
χαλαζίας	και	χαλκηδόνιος	με	χρυσό	από	
τον	Προφήτη	Ηλία,	ρυόλιθος	με	μικρή	
περιεκτικότητα	χρυσού	από	το	Χονδρό	
Βουνό,	φλέβα	χρυσοφόρου	χαλαζία	με	
οξείδια	σιδήρου	από	τον	Προφήτη	Ηλία,	
φλέβα	χρυσοφόρου	αμέθυστου	από	το	
Χονδρό	Βουνό.

Χρυσοφόρο	όμως	κοίτασμα	στη	Μήλο		
δεν	εντοπίστηκε,	παρόλο	που	οι	γεωλογικές	
συνθήκες	στο	νησί	κρίθηκαν	από	τους	
γεωλόγους	ως	πολύ	ευνοϊκές.	Η	πιθανή	
αιτία	έγκειται	στο	ότι,	καθώς	η	Μήλος	είναι	
γεωλογικά	πολύ	νέα,	οι	αποθέσεις	χρυσού	
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(από	την	απόπλυση	των	ηφαιστειακών	
πετρωμάτων)	δεν	πρόλαβαν	να	διαβρωθούν	
βαθιά,	ώστε	ο	χρυσός	να	παρασυρθεί	
από	τα	υπόγεια	νερά,	να	συμπυκνωθεί	και	
να	σχηματίσει	πήγματα.	Μετά	όμως	από	
πολλά,	πολλά	(!!)		χρόνια...	ποιος	ξέρει!

Ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	παρουσιάζει	
και	η	βιτρίνα	με	τα	απολιθώματα,	με	
την	εντυπωσιακή	ποικιλία	τους	στο	
ηφαιστειογενές	αυτό	νησί.	Επικρατούν	
τα	ζωικά	απολιθώματα.	Ιδιαίτερα	στην	
περιοχή	του	Σαρακήνικου,	όπου	πολλά	
κελύφη	οστρακοδέρμων	(κτένια,	στρείδια)	
έχουν	ενταφιαστεί	στην	ηφαιστειακή	
άμμο.	Αναγνωρίστηκαν	δίθυρα	της	
οικογένειας	Ostrea,	Pectinidae,	Εχινόδερμα,	
Σκαφόποδα	της	οικογένειας	Aporrhaidae	
και	πολλά	άλλα.	

Στις	βιτρίνες	που	είναι	αφιερωμένες		στα	
ορυκτά,	εκτίθενται	εντυπωσιακά	συλλεκτικά	
δείγματα	από	τη	Μήλο	(θείο,	γύψος,	
οπάλιος,	αλάτι)	αλλά	και	δείγματα	που	
παρουσιάζουν	ένα	καινούριο	ενδιαφέρον	
για	τη	χρήση	τους,	όπως	είναι	ο	ζεόλιθος	
και	ο	διατομίτης.	Συμπληρωματικά,		
παρουσιάζονται	ορυκτά	και	από	άλλες	
περιοχές	του	Ελλαδικού	χώρου	(γύψος	
από	την	Ιεράπετρα	Κρήτης,	αμίαντος	
από	το	Ζιδάνι	Κοζάνης,	τάλκης	από	τον	
Ασκό	Χαλκιδικής,	σιδηροπυρίτης	από	τη	
Χαλκιδική).
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Στη	βιτρίνα	με	τα	πετρώματα,	εκτίθενται	
χαρακτηριστικά	δείγματα	πετρωμάτων	από	
το	υπέδαφος	της	Μήλου,	καθώς	και	από	
άλλες	περιοχές,	ηπειρωτικές	και	νησιωτικές,	
παρέχοντας	έτσι	μία	γενικότερη	εικόνα	της	
γεωλογίας	του	Ελλαδικού	χώρου		(σμύριδα	
από	τη	Νάξο,	λατερίτες	από	την	Καστοριά,	
βωξίτες	Ελικώνος,	θειούχα	μεταλλεύματα	
από	τη	Χαλκιδική,	χρωμίτες	από	την	Κοζάνη).
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Τοπία	της	Μήλου	ως	γεωλογικά	αξιοθέατα

Η	ξενάγηση	στον	εκθεσιακό	χώρο	
του	1ου	ορόφου	ολοκληρώνεται	με	
εντυπωσιακές	εικόνες		από	φυσικά	τοπία	
που	διαμορφώθηκαν	από	γεωλογικές	
διαδικασίες,	με	χαρακτηριστικά	δείγματα	
από	τις	περιοχές	Σαρακήνικο,	Βάνι,	
Αρκούδες,	Κλέφτικο	και	Γλαρονήσια.	
Γεώτοποι	που	εξάπτουν,	όχι	μόνο	το	
γεωλογικό	ενδιαφέρον	των	ειδικών,	αλλά	
και	το	τουριστικό	ενδιαφέρον	για	τις	σπάνιες	
ομορφιές	της	φύσης.			
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Επίπεδο	-1	

Οι	δύο	κύριες	αίθουσες	λειτουργούν	
συμπληρωματικά,	ενισχύοντας	τους	στόχους	
και	τις	δραστηριότητες	του	μουσείου.	

Η	αίθουσα προβολών,	χωρητικότητας	
40	ατόμων,	είναι	εξοπλισμένη	με	
οπτικοακουστικά	μέσα	για	προβολή	υλικού	
σχετικού	με	τη	θεματολογία	του	Μουσείου	
και	τη	φιλοξενία	εκδηλώσεων.

Η	αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	φιλοξενεί	
εκπαιδευτικά	προγράμματα,	ειδικές	περιοδικές	
εκθέσεις	κ.ά.

Αίθρια

Το	δύο	Αίθρια	είναι	αφιερωμένα	στην	
Αποκατάσταση	του	Περιβάλλοντος	
και	στις	Εκπαιδευτικές	Δραστηριότητες	
του	Μουσείου.	Στους	χώρους	τους	
πραγματοποιούνται	πρωτότυπα	εκπαιδευτικά	
προγράμματα	και	δράσεις	με	στόχο	την	
ευαισθητοποίηση	των	παιδιών	και	της	τοπικής	
κοινωνίας	σε	θέματα	περιβάλλοντος	και	την	
ενημέρωσή	τους	για	τις	πολλαπλές	χρήσεις	
των	ορυκτών	στην	καθημερινή	μας	ζωή.	

ΑΛΛΟΙ	ΧΩΡΟΙ	ΤΟΥ	ΜΟΥΣΕΙΟΥ	
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΟΥ	ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ένα	από	τα	επιτεύγματα	του	ΜΜΜ	είναι	
η	στενή	σχέση	που	καλλιέργησε	με	τον	
εκπαιδευτικό	χώρο,	καθώς		προσφέρει	
πολύπλευρη	εκπαίδευση	και	ψυχαγωγία		
σε	νέους	και	παιδιά	όλων	των	βαθμίδων	
εκπαίδευσης,	αλλά	και	σε	ενήλικες.	 Έχει	
αναπτύξει	και	συνεχώς	εξελίσσει	μία	
σειρά	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων,	
τα	οποία	υλοποιεί	με	ιδιαίτερη	επιτυχία	
μέσα	στους	χώρους	των	εκθεμάτων	ή	
στην	αίθουσα	πολλαπλών	χρήσεων,	με	
το	κατάλληλο	εκπαιδευτικό	υλικό	και	
οπτικοακουστικά	μέσα.	Με	διαδραστικά	
παιχνίδια,	μουσειοπαιδαγωγικά	δρώμενα	
και	διαγωνισμούς	προσφέρει	μία	μοναδική	
ψυχαγωγική	δραστηριότητα	που	οδηγεί	
στη	γνώση.	Δίνει	επίσης	στους	συνοδούς	
εκπαιδευτικούς	επιμόρφωση	για	καλύτερη	
προσέγγιση	των	συναφών	θεμάτων	μέσα	
στην	τάξη.

Οι	δράσεις	που	υλοποιούνται	στο	Αίθριο	
Αποκατάστασης	Περιβάλλοντος	έχουν	
στόχο	την	ευαισθητοποίηση	των	νέων	της	
τοπικής	κοινωνίας	σε	θέματα	του	αφορούν	
την	προστασία	του	περιβάλλοντος.	
Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	το	πρόγραμμα	
«μεταφύτευσης	τοπικών	φυτών»,	που	
υλοποιείται	από	το	2005,	όπου	ο	επισκέπτης,	
χρησιμοποιώντας		τύρφη-περλίτη,	μπορεί	
να	φυτέψει	σε	μία	γλάστρα	ένα	ενδημικό	
φυτό	της	Μήλου	και	στη	συνέχεια	να	το	
πάρει	ως	ενθύμιο	από	την	επίσκεψή	του	στο	
Μουσείο.	Στην	ίδια	κατεύθυνση	κινείται	και	
το	πρόγραμμα	«Από	τη	Μυλόπετρα	στο	
ψωμί»,	όπου	το	παιδί	μαθαίνει	τη	συμβολή	
της	Μηλέικης	μυλόπετρας	στην	οικονομική	
ανάπτυξη	του	νησιού	και	τη	χρησιμότητα	που	
είχε	στη	ζωή	του	ανθρώπου.

Εκπαιδευτικά	προγράμματα
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Επίσης,	το	ΜΜΜ	διοργανώνει	κατά	
περιόδους	εργαστήρια	πρακτικών	
γνώσεων	που	απευθύνονται	κυρίως	στην	
τοπική	κοινωνία,	όπως:	μαθήματα	internet,	
κεραμικής,	ζωγραφικής	κ.ά.

Μερικοί	ενδεικτικοί	τίτλοι	Εκπαιδευτικών	
Προγραμμάτων	που	ολοκληρώθηκαν	ή	
συνεχίζουν	να	υλοποιούνται:
•		«Στα	ίχνη	της	προϊστορίας.	Ο	οψιδιανός	
της	Μήλου»

•	«Γύρω-γύρω	όλα»
•	«Από	τη	Μυλόπετρα	στο	ψωμί»	
•	«Τα	ορυκτά	στη	ζωή	μας»	
•	«Με	χρώματα	και	αρώματα»	
•	«Ανακάλυψε	τους	θησαυρούς	της	Μήλου»
•	«Μεταφύτευση	τοπικών	φυτών»																															

Τα	προγράμματα	σχεδιάζονται	και	
υλοποιούνται	σε	συνεργασία	με	
εξειδικευμένους	μουσειο-παιδαγωγικούς	και	
πολιτιστικούς	οργανισμούς,	λαμβάνοντας	
υπόψη	τις	ανάγκες	της	τοπικής		εκπαιδευτικής	
κοινότητας.
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Το	ΜΜΜ	είναι	ένα	ζωντανό	εργαστήρι	που	
καλύπτει	όλο	το	νησί	καθώς	η	θεματολογία	
του	συνδέεται	αναπόσπαστα	με	την	τοπική	
ιστορία.	 Έτσι	το	Μουσείο	βγαίνει	και	έξω	
από	τις	εγκαταστάσεις	του	διοργανώνοντας	
πρωτότυπα	εκπαιδευτικά	προγράμματα	με	το	
Miloterranean	Geo	Experience.	Μέσα	από	
επτά	επιλεγμένες	διαδρομές,	λεπτομερώς	
χαρτογραφημένες	και	με	επιμελημένα	κείμενα	
ξενάγησης,	οι	περιηγητές	ανακαλύπτουν	τη	
μοναδική	γεωλογία,	το	πλούσιο	μεταλλευτικό	

παρελθόν	και	μέλλον	καθώς	και	το	
ιδιαίτερο	φυσικό	περιβάλλον	της	Μήλου.	
Οι	περιηγητές,	με	αφετηρία	το	ΜΜΜ	και	
ακολουθώντας	τους	επτά	επιλεγμένους	
προορισμούς	(Βάνι,	Ηφαίστειο,	Θειωρυχεία,	
Αγγεριά,	Κίμωλο,	Σαρακήνικο,	Νύχια),	θα	
δουν	μοναδικά	θαύματα	της	φύσης	που	
σμιλεύτηκαν	από	τις	γιγάντιες	γεωλογικές	
δυνάμεις	που	δημιούργησαν	το	νησί,	όπως	
είναι	το	Σαρακήνικο,	ο	Παπάφραγκας,	οι	
στηλοειδείς	εμφανίσεις	στα	Γλαρονήσια.										

Γεωλογικοί	περίπατοι	–		Miloterranean	Geo	Walks
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Με	στόχο	την	ενημέρωση,	την	εκπαίδευση	
και	την	ψυχαγωγία	του	ευρύτερου	κοινού,	το	
ΜΜΜ	διοργανώνει	και	αναλαμβάνει:

-	 	Περιοδικές εκθέσεις,	όπως	ζωγραφικής,	
φωτογραφίας,	έργων	τέχνης,	
καλλιτεχνημάτων,	δειγμάτων	ορυκτού	
πλούτου	κ.ά.		με	προτεραιότητα	τα	έργα	
των	καλλιτεχνών	της	Μήλου.	Μερικά	
παραδείγματα	εκθέσεων	που	άφησαν	
εξαιρετικές	εντυπώσεις:

	 •		«Ορυκτά,	Απολιθώματα,	Λίθοι	απ’	όλο	
τον	κόσμο»,	2000

	 •		Έκθεση	Ορυκτών	«Περί	Λίθων»,	2001
	 •		Έκθεση	φωτογραφίας		

«Τα	Πρόσωπα	της	Πέτρας»,	2002
	 •		«Κοχύλια	από	τις	Ελληνικές	θάλασσες»,	

2003

-	  Εκδόσεις Βιβλίων,	με	θέματα	συναφή		
με	τη	Μήλο,	τον	ορυκτό	πλούτο	και		
τη	μεταλλεία,	όπως:	

•	«Μήλος,	η	Γεωλογική	Ιστορία»
•	«Μήλος,	τα	Πρόσωπα	της	Πέτρας»
•	«Ιστορία	χαραγμένη	στην	πέτρα»
•	«Η	Μυλόπετρα	της	Μήλου»
•		«Τα	μεταλλικά	ορυκτά	κάτω		
από	το	μικροσκόπιο»

•	«Χλωρίδα	και	Πανίδα	της	Μήλου»								
•	«Η	μεταλλευτική	ιστορία	της	Μήλου»																																																	
•	«Κύριες	χρήσεις	Μπεντονίτη»
•	«Κύριες	χρήσεις	Περλίτη»
•	«Η	Ιστορία	του	Καολίνη	της	Μήλου»
•	«Η	Αφροδίτη	της	Μήλου	κλαίει»

-	 	Ημερίδες και εξειδικευμένα εργαστήρια, 
ομιλίες και παρουσιάσεις βιβλίων.

-	 	Επισκέψεις επιστημονικών ή μαθητικών 
ομάδων σε βιομηχανικούς χώρους, 
ορυχεία και περιοχές γεωλογικού 
ενδιαφέροντος.

Παράλληλες		Δραστηριότητες	και	Εκδηλώσεις.
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Η	Γραμματεία	μαζί	με	το	Πωλητήριο	
αποτελούν	τον	κορμό	της	πληροφόρησης	
για	όλα	τα	δρώμενα	στο	Μουσείο.	Στο	
Πωλητήριο	μπορεί	κανείς	να	βρει:	 Έντυπο	
υλικό	(βιβλία,	μελέτες,	χάρτες,	αφίσες,	

λιθογραφίες,	κάρτες),	CD-Rom,	αναμνηστικά	
του	Μουσείου,	εκπαιδευτικά		παιχνίδια,	
συλλογές	ορυκτών,	καλλιτεχνήματα,	
κοσμήματα	από	ημιπολύτιμους	λίθους,	
πετρώματα	και	ορυκτά	απ΄	όλο	τον	κόσμο.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

64 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
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Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία 
Αδάμας, 848 00 Μήλος
Τηλ. 22870 22481 
Fax 22870 23984 
www.milosminingmuseum.com 

Χορηγος έκδοσης & μόνιμος χορηγός 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 
IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς 
Ανώνυμη Εταιρία 

ΧΡΟΝΙΑ
YEARS

ΧΟΡΗΓΟΙ –  ΔΩΡΗΤΕΣ 

Καίτη Κυριακοπούλου 

Οδυσσέας και Νικόλ Κυριακοπούλου 

Αδελφότης Μηλίων 

Ένωση Βιομηχανικών Εξαγωγικών 
Επιχειρήσεων Μήλου (Ε.Β.Ε.Ε.Μ.)

Δημήτρης Αλφιέρης

Νικόλαος Αφεντάκης

Ιάκωβος Δρούγκας

Χαράλαμπος Κολυπέρας

Διονύσης Κοτίνης

Κωνσταντίνος Λώλος

Γρηγόρης Μπελιβανάκης

Γεώργιος Ξυδούς

Παντελένα Ξυδούς

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Λοΐζος Παρασκευαΐδης 

Μιχάλης Σταματάκης

Σπύρος Τζίντζος

Μιχάλης Φυτίκας

Tobias Schorr

Κείμενα: Δρ. Ελευθερία Δήμου-Χωνιακάκη 
Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Βόγλη
Επιμέλεια κειμένων: Χριστίνα Τραϊτοράκη
Φωτογραφίες: Μάντη Λυκερίδου-Βελετά
Σχεδιασμός: 3 in a box 
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