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ΜΗΛΟΣ

Η νήσος Μήλος (σχήμα πετάλου), η Αντίμηλος ή Ερημόμηλος ΒΔ της Μήλου
και οι νήσοι Κίμωλος ΒΑ & Πολύαιγος ανατολικά της Μήλου.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Μήλος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο των Κυκλάδων, ενός μεγάλου νησιωτικού
συμπλέγματος του Αιγαίου πελάγους. Εμφανίζεται περίπου στο μέσο της διαδρομής Πειραιά –
Κρήτη και ανάμεσα στα νησιά Αντίμηλος, Κίμωλος & Πολύαιγος. Η έκτασή της είναι 151
τετραγωνικά χιλιόμετρα (το πέμπτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων) και το μήκος των ακτών της
είναι περίπου 126 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης είναι η έδρα της Περιφερειακής Ενότητας
Μήλου (Μήλος-Κίμωλος-Σέριφος-Σίφνος) και αποτελεί τον ενιαίο Δήμο Μήλου. Η απόσταση της
Μήλου από το λιμάνι του Πειραιά είναι 87 ναυτικά μίλια (πηγή www.nautiweb.gr), από τη Σύρο
είναι 63 ναυτικά μίλια (2007 - Αρχείο υπηρεσίας, βεβαίωση Υπολιμεναρχείου Μήλου), από την
Κίμωλο 0,5 ν. μ., από την Σίφνο 27 ν.μ. και από την Σέριφο 30 ναυτικά μίλια.
Ο δήμος Μήλου περιλαμβάνει το νησί της Μήλου καθώς και τις γύρω νησίδες:


βόρεια του κόλπου της Μήλου, η Μικρή Ακραδιά, η Μεγάλη Ακραδιά, οι
βραχονησίδες Αρκούδες.



βόρεια της τοποθεσίας Φυλακωπή τα Γλαρονήσια & ο Καλόγηρος.



Στις βορειοανατολικές ακτές της Μήλου το Πηλονήσιο.



Στις νοτιοδυτικές ακτές της Μήλου, ανοιχτά του ακρωτηρίου Ψάλης, το Παξιμάδι
και οι Ανάνες (νησίδα με υψόμετρο 1 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας).



βορειοδυτικά η Αντίμηλος βραχώδης και δυσπρόσιτη νησίδα που φτάνει σε
ύψος τα 671 μέτρα. Παλαιότερα η Αντίμηλος ήταν γνωστή στους ναυτικούς του
Αιγαίου ως Ερημόμηλος, ενώ κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Έφυρα ή Έφορα.

Οι κάτοικοι της Μήλου διαμένουν κυρίως στο βόρειο τμήμα της και η πρωτεύουσα του
νησιού είναι η Πλάκα, η οποία μαζί με τους οικισμούς Πλάκες, Τριοβάσαλο, Πέρα Τριοβάσαλο
και την Τρυπητή βρίσκονται σε ύψωμα στο βορειοανατολικό άκρο του όρμου της Μήλου, πάνω
από τον οικισμό Αδάμαντα. Άλλοι οικισμοί είναι: η Ζεφυρία (παλαιά πρωτεύουσα του νησιού)
και τα Πολλώνια (στο ΒΑ άκρο της) ενώ μικρότεροι οικισμοί είναι: ο Εμπουρειός, η Ξυλοκερατιά,
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τα Ψαθάδικα, το Ραλάκι, ο Κατσαρώνας, η Κώμια, οι Άγιοι Ανάργυροι, ο Άγιος Γεράσιμος, η
Σχινωπή, ο Μύτακας, η Πάχαινα, η Φυλακωπή, η Κάναβα, ο Προβατάς και το Παλαιοχώρι.
Μικρότεροι αλλά γραφικοί οικισμοί είναι το Κλήμα, το Φουρκοβούνι, τα Μανδράκια και ο
Φυροπόταμος.
Το κύριο λιμάνι της Μήλου είναι ο Αδάμαντας που βρίσκεται στον όρμο της Μήλου ένα
από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου, διαφέρει δημογραφικά από τους
προαναφερθέντες οικισμούς, αφού ιδρύθηκε από Σφακιανούς πρόσφυγες που έφτασαν στο
νησί από την Κρήτη μετά την καταστροφή των Σφακιών από τους Τούρκους. Ένα μικρότερο
λιμάνι (κυρίως για την συγκοινωνία Μήλου-Κιμώλου) είναι τα Πολλώνια.
Η μορφολογία του νησιού είναι ποικίλη, γενικά χαμηλή και λοφώδης.
Πεδινές εκτάσεις υπάρχουν στον Προβατά, στην Ζεφυρία (όπου βρίσκεται και το
αεροδρόμιο), στον Αδάμαντα, στον Μικρό & Μεγάλο Αρχοντιμιό, στην Φυλακωπή, Πάχαινα,
Αγία Ειρήνη, Εμπουρειός (σιτηρά, αμπέλια, ελαιόδεντρα) και στα Πολλώνια. Σε λοφώδεις
εκτάσεις, όπου υπάρχουν καλλιέργειες κυρίως με σιτηρά & ελαιόδεντρα, απαντώνται επίπεδες
εκτάσεις κατάλληλες για καλλιέργεια όπως στον Κάλαμο, στις Αγριλιές, Άνω Κώμια, Κάτω Κώμια,
Ψαθάδικα, Ξυλοκερατιά, Χάλακας, Αγία Μαρίνα, Μύτακας (οι επίπεδες εκτάσεις στον Μύτακα
αριστερά του δρόμου από τα χωριά προς Πολλώνια προέκυψαν από απόθεση στείρων υλικών
μεταλλείων και έτσι πολλές φορές παρατηρούνται τροφοπενίες).
Το δυτικό τμήμα της Μήλου είναι περισσότερο ορεινό με μεγαλύτερα υψόμετρα και
εντονότερες κλίσεις σε σχέση με το ανατολικό τμήμα της. Σύμφωνα με τους χάρτες Γης η
υψηλότερη κορυφή του νησιού είναι ο Προφήτης Ηλίας με ύψος 751 μέτρα και βρίσκεται στο
Ν.Δ. τμήμα του. Επίσης το Χονδρόβουνο, μία άλλη κορυφή στην ίδια περιοχή, έχει ύψος 635
μέτρα. Όλες οι άλλες κορυφές είναι κάτω από τα 400 μέτρα.

Μετεωρολογικά στοιχεία
Τα παρακάτω δεδομένα είναι από τον μετεωρολογικό σταθμό της Μήλου. Η μέση ετήσια
θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό σταθμό ανέρχεται
στους 17,73 °C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 10,66°C (Φεβρουάριος) και
25,60 °C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, 8,48 °C, καταγράφεται το Φεβρουάριο,
ενώ η μέση μέγιστη καταγράφεται τον Ιούλιο και ανέρχεται σε 29,12 °C.
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Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Μήλου (1955-2013).

Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων(Υετός) κυμαίνεται από 0,31
(Αύγουστο) – 85,05 χλστ. (Δεκέμβριο) ενώ το μέσο ύψος/έτος 408,08 χλστ. Σύμφωνα με τα
δεδομένα του Μ.Σ. της Μήλου, οι μήνες που εμφανίζουν τους ισχυρότερους ανέμους είναι ο
Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, με επικρατέστερη διεύθυνση τη Βόρεια. Η μέση
ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Μήλου, ανέρχεται σε 65,84 % και η
μηνιαία μεταβολή κυμαίνεται από 54,60% (Ιούνιο) – 73,38 (Δεκέμβριο) και δεν ακολουθεί σε
γενικές γραμμές την αντίστοιχη μεταβολή του ύψους βροχόπτωσης (ίσως λόγω επικράτησης
βορείων ανέμων). Η μέση νέφωση κυμαίνεται μεταξύ 5 (όγδοα) τον Ιανουάριο και 0,37 τον
Ιούλιο., με περισσότερες ημέρες νέφωσης τους μήνες Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο και λιγότερες
ημέρες νέφωσης τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο.

Ομβροθερμικός δείκτης και βιοκλιματικοί όροφοι
Οι θερμοκρασίες μίας μεσογειακής περιοχής και οι ετήσιες βροχοπτώσεις έχουν
συνεκτιμηθεί από τον Emberger στον παρακάτω συνθετικό τύπο που λαμβάνει υπόψη τη
βροχόπτωση, τη μέση μέγιστη θερμοκρασία και τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία των
θερμότερων και ψυχρότερων μηνών του έτους αντιστοίχως:
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Q2 = 2000P/ M2 - m2
όπου:
P = μέση ετήσια βροχόπτωση σε mm,
M = μέση τιμή των μέγιστων θερμοκρασιών του
θερμότερου μήνα,
m = μέση τιμή των ελάχιστων θερμοκρασιών του
ψυχρότερου μήνα,
(τα μεγέθη M και m εκφράζονται σε απόλυτους
βαθμούς μα 273,2 οK να αντιστοιχούν σε 0 οC).

Σχήμα 1:
Κλιματικό διάγραμμα του Emberger – Sauvage
και βιοκλιματικοί χαρακτήρες του
μετεωρολογικού σταθμού Μήλου.

Το πηλίκο Q2 χρησιμοποιείται ως τεταγμένη σε άξονα συντεταγμένων του οποίου
τεταγμένη είναι ο δείκτης m εκφρασμένος αυτή τη φορά σε βαθμούς οC. Οι παραπάνω τιμές
τοποθετούνται σε άξονες προκατασκευασμένου διαγράμματος που διακρίνει βιοκλιματικούς
ορόφους. Η τροποποίηση ενός τέτοιου διαγράμματος έγινε από τον Sauvage και αποδόθηκε στα
ιδιαίτερα Ελληνικά δεδομένα από τον Μαυρομάτη (1980).
Με βάση τον τύπο Emberger & Sauvage και τον παραπάνω πίνακα ο δείκτης Q2 του
μετεωρολογικού σταθμού Μήλου υπολογίζεται ως εξής:
Q2 = 2000 x 408,08 / (302,32)2 – (281,68)2 = 67,70
Τοποθετώντας την τιμή στο σχήμα 1 παρατηρούμε ότι η Μήλος εμφανίζεται να ανήκει
στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο και ο χειμώνας χαρακτηρίζεται θερμός.
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Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Μήλος διαθέτει ποικιλία οικοσυστημάτων ελαιώνες, καλλιέργειες, φρύγανα, μακία
βλάστηση, υγροτόπους, δομημένα οικοσυστήματα, αλοφυτική και παρόχθια βλάστηση. Μερικά
είδη αυτοφυούς βλάστησής της είναι: Capparis spinosa (Κάπαρη), Cistus creticus (Λαδανιά),
Coridothymus capitatus Erica manipuliflora (Ρίκα ή Ρίκι), Lavandula stoechas (αγριολεβάντα),
Satureja thymbra (Θρούμπι), Pancratium maritimum (κρινάκι της άμμου), Urginea maritima
(αγριοκρεμμύδα ή Ασκέλλα), Orchis papilionacea (ορχιδοειδές), Cupressus sempervirens
(πλαγιόκλαδο κυπαρίσσι), Juniperus oxycedrus (Κέδρος), Juniperus phoeniceaν (Φίδα),
Ceratonia siliqua (Ξυλοκερατια)κ.α.
Είναι εξ’ ολοκλήρου ένα ηφαιστειακό νησί, και ανήκει στο ονομαζόμενο «ηφαιστειακό
τόξο του νοτίου Αιγαίου». Το τόξο αυτό ξεκινάει από την Κόρινθο και περνώντας από την Αίγινα,
Μέθανα, Μήλο, Σαντορίνη, και Νίσυρο καταλήγει στην Μικρά Ασία. όπως φαίνεται από τον
Γεωλογικό χάρτη 1.

Χάρτης 1: Ηφαιστειακό τόξο νοτίου Αιγαίου (ΔΕΗ, Δ/νση εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
γεωθερμικές περιοχές της Ελλάδας).

Στη νήσο εμφανίζονται δύο μεγάλα και σβησμένα ηφαίστεια.
Το ηφαίστειο της Φυριπλάκας, που έχει έναν εντυπωσιακό κρατήρα με διάμετρο 1700
μέτρα και ύψος 220 m περίπου, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και βρίσκεται στο κεντρικό
και νότιο τμήμα του νησιού. Από το δεύτερο ηφαίστειο, το ηφαίστειο του Τράχηλα, στο Β.–Β.Δ.
τμήμα του νησιού, διατηρείται μόνο ένα μικρό τμήμα.
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Ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ή παλαιότερης ηφαιστειότητας, στη Μήλο συναντάμε
ατμίδες (πηγές αερίων) κυρίως στην Α. και Ν.Α. περιοχή του νησιού. Πρόκειται για περιοχές από
τις οποίες, λόγω της τεκτονικής τους κατασκευής, διαφεύγουν αέρια προερχόμενα από το
εσωτερικό της γης (ατμοί, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, κ.λ.π.). Στις περιοχές αυτές
ορισμένες φορές είναι χαρακτηριστικό το κίτρινο χρώμα του θείου και η οσμή του, ενώ η
θερμοκρασία του εδάφους τριγύρω από τις ατμίδες είναι πολύ υψηλή (Αγ. Κυριακή 102ο C,
Πυρωμένες 100ο C, Παλιοχώρι 101ο C, Βουνάλια 54ο C, Καστανάς 86ο C,Αδάμαντας 100ο C).
Ατμίδες υπάρχουν και σε υποθαλάσσιες περιοχές, όπου και πάλι το κίτρινο χρώμα του θείου
είναι χαρακτηριστικό, τα δε αέρια, υπό μορφή φυσαλίδων, αναδύονται στην επιφάνεια του
νερού. Τέτοιες περιοχές είναι η Αγ. Κυριακή, το Παλιοχώρι, η Κάναβα, το Ριβάρι.
Εκτός από τις ατμίδες συναντάμε και θερμές πηγές, στον Αδάμαντα (μέσα σε σπήλαιο
όπου έχουν κατασκευαστεί και χώροι για μπάνιο) με θερμοκρασία 33,3ο C, στις Αλυκές με
θερμοκρασία 22ο C, στην Κάναβα με 50ο C, στο Παλιοχώρι με θερμοκρασία 50ο C, στα
Μανδράκια με 54ο C και αλλού.
Όλες αυτές οι επιφανειακές εκδηλώσεις υψηλής θερμοκρασίας, στο πέρασμα
εκατομμυρίων ετών, έχουν δράσει έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να αλλοιωθεί το έδαφος και να μας
δώσει διάφορα εκμεταλλεύσιμα ορυκτά και πετρώματα, και αφ’ ετέρου να εμφανιστεί
ενδιαφέρον γεωθερμικό πεδίο, το οποίο με περαιτέρω μελέτες μπορεί να γίνει
εκμεταλλεύσιμο. Επιστήμονες του ΙΓΜΕ και της ΔΕΗ απέδειξαν την ύπαρξη ατμού σε μεγάλο
βάθος (1100 μέτρα περίπου) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ή άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Στην έντονη ηφαιστειακή υδροθερμική δράση στο έδαφος της Μήλου οφείλεται η
ύπαρξη πολλών θερμών πηγών, με πολύτιμα συστατικά για θεραπεία πολλών παθήσεων. Τα
ιαματικά λουτρά του νησιού ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης το αναφέρει στο
Ε΄ βιβλίο του Περί Επιδημιών. Αναφορά σε αυτά κάνει πολύ αργότερα, το 1717 και ο γάλλος
καθηγητής της Βοτανικής pitton de Tournefort στα περιηγητικά του κείμενα. Σήμερα, λίγες
πηγές χρησιμοποιούνται και αυτές είναι ελάχιστα αξιοποιημένες.
Οι πιο γνωστές πηγές είναι τα χλωριονατριούχα λουτρά του Λάκκου που βρίσκονται σε
μια φυσική σπηλιά κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. Εκεί έχουν σκαλιστεί θάλαμοι με μπανιέρες,
από όπου αναβλύζει το νερό. Η πηγή αυτή είναι κατάλληλη για δερματικά νοσήματα ,αρθριτικά,
ραχιτισμό, ισχιαλγία, αδενοπάθεια, χρόνια ρινίτιδα κ.ά. Μία ακόμα αξιόλογη ιαματική πηγή
είναι στην Κάναβα. Τα νερά βγαίνουν στην αμμούδια και χύνονται στην θάλασσα , νοτιοδυτικά
του εργοστασίου της Δ.Ε.Η. Από την ίδια πηγή προέρχονται και οι ατμίδες που βγαίνουν λίγα
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μέτρα πιο πέρα μέσα στην θάλασσα ζεσταίνοντας την. Τα νερά αυτά λέγεται ότι θεραπεύουν
αρθριτικά.
Η διασπορά των ορυχείων στο σύνολο του νησιού, η εξορυκτική δραστηριότητα η οποία
γίνεται επιφανειακά, ο κατατεμαχισμός του γεωγραφικού χώρου της Μήλου από το οδικό
δίκτυο, η αποψίλωση της γης, η εγκατάλειψη παλιών ορυχείων και οι αποθέσεις στείρου υλικού
(μπάζα) δίπλα σε οικισμούς και κατά μήκος του οδικού δικτύου είχαν σαν αποτέλεσμα την
αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Σημαντική προσπάθεια έχει γίνει και γίνεται τα τελευταία χρόνια
για την αποκατάσταση του τοπίου μετά το πέρας των εκμεταλλεύσεων αυτών. Μία από τις
μεταλλευτικές εταιρείες η οποία έχει προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης στη Μήλο είναι η S
& B., διαθέτει ένα φυτώριο (περιοχή Πολλώνια-Μήλου) και επιστημονικό προσωπικό για
αναπαραγωγή φυτών που φύονται στη Μήλο και φύτευσή τους στις περιοχές
αποκατάστασης.
Η υποβάθμιση των βιοτόπων με τον συνδυασμό φωτιάς και βόσκησης μπορεί να
παρατηρηθεί σε ορισμένα σημεία της Μήλου όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Αγ.
Ιωάννη που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
Προγράμματος Βιοτόπου Οχιάς της Μήλου:2001). Πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί το 1982 στην
περιοχή «Προφήτη Ηλία», το 2002 (26-27/8/2002) στην περιοχή Χάλακα, Προφήτη Ηλία,
Κουτσουνοράχη, Μπαμπούνι από άγνωστα αίτια. Μετά τις δύο αυτές πυρκαγιές είχε κριθεί
αναδασωτέα συνολικά έκταση 4.500 στρεμμάτων (Πηγή: Δασονομείο Μήλου).
Σχεδόν όλη η δυτική Μήλος και η νήσος Αντίμηλος είναι περιοχές ενταγμένες στο
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 με κωδικούς GR4220005 «Δυτική Μήλος» &
GR4220007 «Νήσος Αντίμηλος» & έχουν χαρακτηριστεί ως βιότοποι CORINE, ανάμεσα στους 39
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για περιοχές περάσματος μεταναστευτικών
πουλιών & Κέντρα Ενδημισμού (αγγειόσπερμα, ερπετά) ενώ στην νήσο Αντίμηλο υπάρχουν και
100 καθαρόαιμα αγριοκάτσικα και ως εκ τούτου ιδανικά για τη διαιώνιση του είδους. Στη Δυτική
Μήλο δεν υπάρχουν χωριά, παρά μόνο ελάχιστοι οικισμοί και κάποια παλιά ορυχεία (το μόνο
που λειτουργεί είναι το ορυχείο ποζολάνη στην ξυλοκερατιά) και δραστηριοποιούνται
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Η νοτιοδυτική πλευρά της Μήλου είναι βιότοπος της μεσογειακής φώκιας ενώ το
υπόλοιπο δυτικό μέρος του νησιού είναι βιότοπος της σαύρας (Podacris milensis). η οποία ζει
και στα γύρω νησιά Κίμωλος, Αντίμηλος, Ανάνες, Φαλκονέρα, και της οχιάς Macrovipera
schweizeri η οποία θεωρείται είδος προτεραιότητας για προστασία από την Ευρωπαϊκή
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Κοινότητα. Το είδος αυτό της οχιάς είναι πιο γνωστό ως Vipera lebetina και ζει μόνο στη Μήλο,
Σίφνο, Κίμωλο και Πολύαιγο.
Επίσης, υπάρχει το δάσος οριζοντιόκλαδων κυπαρισσιών, σπάνιος βιότοπος με αιωνόβια
δέντρα. Στη δυτική Μήλο υπάρχει πλήθος από φυτά, βότανα και αγριολούλουδα και
προστατευόμενα πουλιά όπως ο Μαυροπετρίτης,ένα σπάνιο μεταναστευτικό είδος γερακιού.
Στην περιοχή Natura ανήκουν η Αχιβαδόλιμνη και οι Αλυκές φυσικοί υγρότοποι και
σημαντικοί σταθμοί μεταναστευτικών πτηνών. Αρκετά είδη ερωδιών περνάνε από τη Μήλο
κατά τις μεταναστεύσεις τους ή ξεχειμωνιάζουν στους παράκτιους υγροτόπους.
Οι σημαντικότερες περιοχές, για τα αρθρόποδα, είναι η Αχιβαδόλιμνη και η γύρω
περιοχή, οι Αλυκές, το Ριβάρι, η περιοχή Μικρό Βουνό-Αγ. Παντελεήμονας, η ρεματιά του Αγ.
Ιωάννη, η πλαγιά στο δυτικό άκρο της παραλίας του Προβατά και όλες οι μικρές κοιλάδες και
ρεματιές που διατηρούν πλούσια βλάστηση στις οποίες μπορεί κανείς να συναντήσει και το
είδος Callimorpha quadripunctaria κοινώς πεταλούδα της Ρόδου (πηγή: «Ειδική Περιβαλλοντική
Μελέτη Προγράμματος Βιοτόπου Οχιάς της Μήλου», Απρίλιος 2000).
Στον Κατάλογο Γεωλογικών Μνημείων νομού Κυκλάδων έχουν καταχωρηθεί (πηγή Ζούρος
(επιμ.) Γεωλογικός Άτλας Αιγαίου):


Ηφαιστειακές δομές: Ηφαιστειακοί κρατήρες Φυριπλάκας-Τράχηλα, Ηφαιστειακό δόμος
Προφήτη Ηλία



Λατομεία: Αρχαία λατομεία οψιδιανού, Λατομείο οψιδιανού στη θέση «Νύχια»,
Λατομείο οψιδιανού στη θέση «Δεμενεγάκι»



Ορυχεία: Θειωρυχεία, Μεταλλεία σιδήρου-μαγγανίου στην περιοχή Βάνη



Σπήλαια: Σπήλαια και θαλάσσιες χαράδρες Παπάφραγκα, Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη«Σμαραγδένια σπηλιά», Κατακόμβες



Μορφές διάβρωσης: Κλέφτικο, Σαρακίνικο (εικόνα 6).



Υδροθερμικές εμφανίσεις: Φρεατικοί κρατήρες στη θέση Άγιοι Θεόδωροι, Ατμίδες
Καλάμου, Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου.



Εντυπωσιακός ηφαιστειακός κρατήρας στην Αντίμηλο.
Επίσης ένα Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους είναι το Κλέφτικο Μήλου (AT5011000,

εικ. 7) παραθαλάσσιο τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, που χαρακτηρίζεται από γκρεμούς,
κολπίσκους, νησίδες και σπηλιές.
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Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολλά ονόματα αναφέρονται από διάφορους αρχαίους συγγραφείς για τη Μήλο.
Μεταξύ αυτών, Βυβλίς, Γοργίς, Μελάς, Μεμβλίς, Μιμμαλλίς, Ζεφυρία, Άκυτος. Το
επικρατέστερο όμως είναι «Μήλος», όνομα που πήρε από τον πρώτο της οικιστή, το Μήλο,
ήρωα βασιλικής γενιάς, τον οποίο έστειλε η θεά Αφροδίτη από την Κύπρο στη Μήλο.
Αξιοσημείωτη όμως είναι η άποψη ότι το όνομα του νησιού προέρχεται από το
προελληνικό «Βήλος» σε συνδυασμό με το αρχαιοελληνικό «μήλον» (πρόβατο). Στους τάφους
της προϊστορικής εποχής στην Φυλακωπή μαζί με τα κτερίσματα βρέθηκαν τούφες μαλλί και
από μετέπειτα περιόδους είναι γνωστό ότι εκτρέφονταν αιγοπρόβατα και γινότανε εξαγωγή
μαλλιού. Ίσως λοιπόν από τα μήλα =πρόβατα που ήταν σπουδαίος παράγοντας εμπορικής
δραστηριότητας και ακμής, ονομάστηκε το νησί Μήλος.
Κατά την αρχαιότητα η Μήλος γνώρισε ακμή λόγω του ορυκτού της πλούτου.
Κατοικήθηκε ήδη από τη Νεολιθική εποχή (7000 π.Χ.) και σύντομα πλούτισε περισσότερο από
τα γειτονικά της νησιά χάρη στον οψιδιανό λίθο, ένα μαύρο ηφαιστειακό πέτρωμα που
χρησιμοποιούσαν οι Μήλιοι στα όπλα και τα εργαλεία τους. Πιστεύεται μάλιστα ότι είχαν
προχωρήσει και σε εξαγωγικό εμπόριο, καθώς ο οψιδιανός της Μήλου έχει βρεθεί στην
Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Κύπρο, ακόμα και την Αίγυπτο. Οψιδιανός της Μήλου έχει βρεθεί
σε διάφορες Νεολιθικές τοποθεσίες του Ελλαδικού χώρου, όπως αύτη του Δισπηλιού στην
Καστοριά και του Μακρύγιαλου στην Πιερία. Παράλληλα όμως, και με γνώμονα πάντα το
πλούσιο υπέδαφος (υπάρχει άφθονος πηλός εξαιρετικής ποιότητας), αρχίζει να αναπτύσσεται
η αγγειοπλαστική, με αποτέλεσμα να μείνουν στην ιστορία οι «Μήλιοι αμφορείς» ως οι
τελειότεροι για εκείνη την εποχή (6ος και 7ος αιώνας π.Χ.).
Στους μετέπειτα αιώνες η Μήλος ακολουθεί την τύχη των υπόλοιπων Κυκλάδων. Η
ελευθερία και η ασφάλεια των θαλασσών, χάρη στον ισχυρό στόλο των Πτολεμαίων, δίνουν την
ευκαιρία για νέα οικονομική ανάπτυξη του νησιού, γεγονός που συνέβαλε στην άνθηση των
τεχνών. Το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης το οποίο ανακαλύφθηκε τυχαία τον Απρίλιο του
1820 από έναν αγρότη τον Γιώργο Κεντρωτά που έσκαβε το χωράφι του, βρίσκεται στο Μουσείο
του Λούβρου και πιστό γύψινο αντίγραφό του στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μήλου. Επίσης
ο επιβλητικός Ποσειδών ύψους 2,50 μ. βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
Κατά την Ρωμαϊκή εποχή η Μήλος κοσμείται και με άλλα έργα όπως το μαρμάρινο
αρχαίο θέατρο, ενώ εμφανίζεται και ο Χριστιανισμός, πιθανόν από τον 1 ο αιώνα. Αδιάψευστος
μάρτυρας οι Κατακόμβες, οι μεγαλύτερες στον Ελλαδικό χώρο και από τις πιο αξιόλογες σε
παγκόσμιο επίπεδο.
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Επίσης, εξάγονται συστηματικά κίσσηρις (ελαφρόπετρα που χρησιμοποιούνταν για το
τρίψιμο και το στίλβωμα των μωσαϊκών της Ρώμης), μήλινον (καολίνης ορυκτό λευκού
χρώματος, χρησιμοποιούνταν από τους ζωγράφους εκείνη την εποχή), θείον, στυπτηρία (για
ανάγκες ιατρικής), ενώ τα ορυχεία δουλεύουν ασταμάτητα. Αλλά το εμπορικό ταλέντο των
Μηλίων δε σταματά μόνο στις εξαγωγές των ορυκτών. Συναλλάσσονται και με πολλούς από τους
πειρατές του Αιγαίου (15ος έως και 17ος αιώνας μ.Χ.), οι οποίοι φέρνουν τη λεία τους στο νησί,
την πουλούν σε χαμηλές τιμές και ανεφοδιάζουν τα πλοία τους.
Στα βυζαντινά χρόνια το σημαντικότερο γεγονός είναι ασφαλώς η καταστροφή της
αρχαίας πόλης του Κλήματος (5ος -6ος αι.), μάλλον από σεισμούς.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, εκτός από τα ορυκτά και τις μυλόπετρες,
εξάγονται σιτάρι, κρασί, πεπόνια, αλάτι, κ. ά.
Μετά την επανάσταση του 1821, η οικονομία του νησιού και οι ασχολίες των κατοίκων
παίρνουν σιγά – σιγά διαφορετική μορφή. Μικρή αλλά υπολογίσιμη μονάδα είναι τα ναυπηγία
της και σημαντικός ο αριθμός των Μηλίων ναυτικών. Ο γύψος, οι μυλόπετρες
και το αλάτι βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο (η αλυκή της Μήλου είναι μία από τις έξι που
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα τη δεκαετία του 1840).
Μέχρι το 1900 περίπου η βιομηχανία ανθίζει και στη Μήλο εξορύσσονται από διάφορες
εταιρείες κοιτάσματα μολύβδου, θείου και μαγγανίου. Αργότερα, στα χρόνια μεταξύ 1930 και
1960, θα εγκατασταθούν στο νησί νέες εταιρείες οι οποίες θα εκμεταλλευτούν την βαρυτίνη,
τον καολίνη, τον περλίτη, τον μπετονίτη και την ποζολάνη.
Μουσεία:


Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου το οποίο Στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο, έργο του
Ε. Τσίλλερ, που κτίστηκε το 1870.



Λαογραφικό Μουσείο Μήλου στην Πλάκα,



το Μεταλλευτικό Μουσείο στον Αδάμαντα,



Ναυτικό Μουσείο Μήλου (Πλάκα)

Επίσης υπάρχει πλήθος πολεμικών – ιστορικών μνημείων στη Μήλο όπως τα
Φραγκομνήματα, τα γερμανικά καταφύγια του Φλάρη, του Κόρφου, του Αδάμαντα, τα
πολυβολαρχία στον Κόρφο, στον Τράχηλα, στη Μπομπάρδα, στα Νύχια, τα ραντάρ του
Προβατά.

10

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως Βιομηχανικά Μνημεία παρουσιάζουν τα Θειωρυχεία, το Βάνι και
τα ορυχεία Μυλόπετρας στη Κώμια. Ενδιαφέροντα επισκέψιμα ορυχεία είναι της Αγγεριάς
(μπεντονίτης) με το τεράστιο μέγεθος και τα χίλια χρώματα, του Τράχηλα (περλίτης) με μερική
αποκατάσταση, της Καστριανής (καολίνης) με μερική αλλά εντυπωσιακή αποκατάσταση, τα
παλιά αποκατεστημένα εν μέρει ορυχεία όπως το ορυχείο Κάβου (βαρυτίνης) κ.ά.
Υπάρχουν πολλοί πολιτιστικοί και μη σύλλογοι στη Μήλο και μερικοί είναι οι εξής:


Σύλλογος Ένωσης Φίλων Αδάμαντα



Φιλοπρόοδος Αδελφότης Τρυπητής



Κοινωνικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μήλου



Πολιτιστικός Σύλλογος Πολλωνίων



Αναπτυξιακός Σύλλογος Μήλου



Πλακιώτικη Ένωση



Σύλλογος γυναικών



Πολιτιστικός σύλλογος Ζεφυρίας



Φιλανθρωπικός Σύλλογος Αγ. Τριάδα



Εταιρεία Μεταλλευτικής Ιστορίας Μήλου



Αδελφότης Μηλίων



Σωματείο Ξενοδόχων Μήλου



Σύλλογος Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Μήλου



Παμμηλιακός Αθλητικός Σύλλογος



Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου


Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Φεστιβάλ Μήλου»
πραγματοποιούνται Παραδοσιακές-μουσικές εκδηλώσεις (νησιώτικο γλέντι, πανηγυρικός
εορτασμός Αγίας Μαρίνας- Αγίας Παρασκευής-Αγίου Ιωάννη Σιδεριανού, πανηγύρι Κοίμησης
θεοτόκου, γιορτή κρασιού, γιορτή ψαριού, εορτασμός «Κυριαύγουστου», νησιώτικο γλέντι),
Θέατρο-εικαστικές και Αθλητικές δραστηριότητες καθώς και πεζοπορίες.
Επίσης πεζοπορίες διοργανώνονται συνήθως κατά τη διάρκεια της περιόδου ΟκτώβριουΜάιου από τον Όμιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας.
Θεατρικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της
περιόδου Φθινόπωρο-Άνοιξη.
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Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο πληθυσμός της Μήλου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε
4.977 κατοίκους.
Μόνιμος Πληθυσμός / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2001

ΜΗΛΟΣ

2011

4.736
109.956
298.462

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

4.977
117.987
308.975

Πηγή: Ελ. Στατ.
Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πραγματικός Πληθυσμός / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1951

ΜΗΛΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

5.588
125.959
247.439

1961

4.914
99.959
222.980

1971

4.503
86.337
207.354

1981

4.556
88.458
233.529

1991

4.390
94.005
257.481

2001

4.771
112.615
302.686

2011

4.966
124.525
366.795

Πηγή: Ελ. Στατ.
Παρατηρείται μία μείωση του πληθυσμού κατά την περίοδο 1951-1961 λόγω ίσως της
μετανάστευσης των κατοίκων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και προς το εξωτερικό.
Από το έτος 1971 έως το έτος 1991 παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός του νησιού παραμένει
σταθερός ενώ κατά την τελευταία εικοσαετία σημειώνεται αύξηση του πληθυσμού του.
Συγκεκριμένα παρουσιάζει μία αυξητική τάση κατά την δεκαετία 1991-2001 που ανέρχεται κατά
381 κατοίκους ενώ την τελευταία δεκαετία κατά 195 κατοίκους.
Η συνεχής αύξηση από το 1991 μέχρι το 2011 οφείλεται στη δημιουργία κατάλληλων
προϋποθέσεων για τη γενικότερη ανάπτυξη (δημιουργία υποδομών, βελτίωση συγκοινωνιών
κλπ) και στην ανάπτυξη του τουρισμού με επισκέπτες τόσο από το εξωτερικό όσο και το
εσωτερικό της Ελλάδας καθώς και στο ότι πολλοί πολίτες άλλων χωρών της Ε.Ε. έχουν επιλέξει
ως τόπο μόνιμης κατοικίας τους την Μήλο.
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Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την
απογραφή του 2011.
ΜΗΛΟΣ 2011
ΦΥΛΟ
ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Άρρενες

Θήλεις

372
197
1,356

319
165
1,363

691
362
2,719

65 και άνω

595

610

1,205

Σύνολο
Πηγή: Ελ. Στατ.

2,520

2,457

4,977

0-14
15-24
25-64

Παρατηρούμε ότι στην ομάδα 65+ αριθμούνται 1205 άτομα (24,21%), ενώ στην ομάδα
25-64, η οποία ανήκει σε ηλικίες που μπορούν να αποτελέσουν Οικονομικώς ενεργούς πολίτες,
2.719 άτομα (54,63%).
Είναι σημαντικό για την πληθυσμιακή εξέλιξη της περιοχής, ότι τα ποσοστά στις ακραίες
ομάδες ηλικιών (0-24 και 65+) είναι παραπλήσια (δηλ. 21,15% και 24,21% αντίστοιχα), με
αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε ότι δεν υφίσταται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα γήρανσης
του πληθυσμού στο νησί, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη
Μήλο και συνταξιούχοι-πολίτες άλλων χωρών Ε.Ε.

Για την απασχόληση επειδή δεν υπάρχουν ακόμα δημοσιευμένα στοιχεία από την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το 2011 χρησιμοποιούμε στοιχεία της απογραφής του 2001,
τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Αριθμός απασχολουμένων κατά τομέα
δραστηριότητας
Α'ΓΕΝΗΣ

Β'ΓΕΝΗΣ

Γ'ΓΕΝΗΣ

621,043

959,028

2,552,073

4,132,144

490,678

9,854

25,529

80,932

116,315

12,425

ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΜΟΥ

5,234

12,083

24,793

42,110

4,074

ΜΗΛΟΣ

102

648

1006

1756

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σύνολο

Νέοι, Μη
δυνάμενοι να
καταταγούν
κατά κλάδο

161

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα επιβεβαιώνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού (57,29%) απασχολείται στον Τριτογενή τομέα.
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Η Μήλος μέχρι το 1960 ήταν αυτάρκης σε γεωργικά προϊόντα, συντηρώντας μεγαλύτερο
πληθυσμό από το σημερινό. Οι περιορισμένες βροχοπτώσεις, οι θυελλώδεις άνεμοι, η έλλειψη
έργων υποδομής (αρδευτικά έργα) και η στροφή σε άλλους τομείς όπως ο τουρισμός και η
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου καθώς και η αύξηση της αξίας της γης λόγω ζήτησης κυρίως
από κατοίκους άλλων χωρών με προοπτική την απόκτηση εξοχικής κατοικίας, έπαιξαν
περιοριστικό ρόλο στην γεωργική ανάπτυξη.
Μεγάλο μέρος των κατοίκων του νησιού έχουν ως δεύτερη απασχόλιση την γεωργικήκτηνοτροφική δραστηριότητα, στοχεύοντας στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους αλλά &
στην παραγωγή ειδών διατροφής για οικογενειακή κατανάλωση.
Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η απαξίωση των επαγγελμάτων που είχαν σχέση
με την αγροτική δραστηριότητα έδιωξαν τους νέους μας από τον πρωτογενή Τομέα ο οποίος
αποτελεί την κινητήριο δύναμη της οικονομίας κάθε χώρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να
απασχολούνται σε αυτόν κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας (άνω των 65 ετών) και που συνήθως
αποτελούν το οικονομικώς μη ενεργό μέρος της κοινωνίας μας
Η 65+ Ηλικιακή Ομάδα στην πλειονότητά της συναντά δυσκολίες στην προσαρμογή στα
νέα δεδομένα τη ςτεχνολογίας και την αλλαγή μεθόδων παραγωγής-μεταποίησης οι οποίες
αποσκοπούν στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων ( τυποποίηση με εφαρμογή αρχών –
διαδικασιων HACCP).

Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μεταφορών
Το οδικό δίκτυο (περιφερειακό & τοπικό) του νησιού, λόγω και της εξορυκτικής
δραστηριότητας, καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το Εμπορικό-Τουριστικό λιμάνι-Μαρίνα στο
Αδάμαντα προς Πειραιά (Γραμμές συμβατικών Ε/Γ-ΟΓ & Ταχύπλοων), Κύθνο- Σέριφο - Σίφνο- Κίμωλο, Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο, Νάξο, Μύκονο (Γραμμές συμβατικών Ε/Γ-ΟΓ &
Ταχύπλοων και γραμμή συμβατικού ενδοκυκλαδικού), με τη γραμμή συμβατικού
ενδοκυκλαδικού προς Σύρο, Τήνο, Άνδρο, Πάρο.
Επίσης η τοπική ακτοπλοϊκή σύνδεση με το γειτονικό νησί της Κιμώλου γίνεται από το
λιμάνι των Πολλωνίων με ανοικτού τύπου φέρυ-μποτ, με παραδοσιακά καΐκια και ταχύπλοο
ταξί, με αφετηρία την Ψάθη το λιμάνι της Κιμώλου.
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Από το Λιμάνι του Πειραιά εξυπηρετείται με τέσσερα πλοία τους καλοκαιρινούς μήνες
(Speedrunner, Super-jet, «Αδαμάντιος Κοραής» και «Άγιος Γεώργιος») και με την Κρήτη
(Πρέβελης). Το «Superjet» χρειάζεται περίπου 2,5 ώρες να κάνει το δρομολόγιο με καλό καιρό,
ενώ το «Highspeed» περίπου 5. Αντιθέτως, το «Άγιος Γεώργιος» χρειάζεται γύρω στις 7-8 ώρες.
Το χειμώνα τα δρομολόγια γίνονται λιγότερα και μόνο το «Άγιος Γεώργιος» ή το «Αδαμάντιο
Κοραής», το Ενδοκυκλαδικό και το «Πρέβελης» ενώνουν το νησί με άλλα λιμάνια.
Το καλοκαίρι υπάρχουν τουριστικά πλοία (ιστιοφόρα κ.ά.) όπου εκτελούν δρομολόγια
Μήλου – Κιμώλου ή κάνουν τον γύρω του νησιού επισκεπτόμενα μη προσβάσιμα μέρη από τη
ξηρά.
Οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το Υπολιμεναρχείο Μήλου
το οποίο υπάγεται στο Λιμενικό Ταμείο Μήλου και διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου.
Επίσης υπάρχει ελικοδρόμιο, τοπική συγκοινωνία με λεωφορεία και ταξί.
Διαθέτει αεροδρόμιο και η πτήση από το Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»
διαρκεί μόλις 25 λεπτά. Καθημερινά πραγματοποιούνται δύο πτήσεις .
Διεθνείς μεταφορές Όσον αφορά στις διεθνείς (θαλάσσιες) μεταφορές, η Μήλος συνδέεται με
άλλες χώρες κυρίως για τον ανεφοδιασμό τους σε μεταλλεύματα και ορυκτά. Το νησί
επισκέπτονται φορτηγά πλοία από Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Γαλλία κ.ά. για τη
μεταφορά περλίτη, μπετονίτη, καολίνη ποζολάνη κ.ά.

Ύδρευσης – Άρδευσης
Η Μήλος έχει πολύ περιορισμένους υδατικούς πόρους. Αυτό οφείλεται, τόσο στις
περιορισμένες βροχοπτώσεις, όσο και στη μικρή ικανότητα των εδαφών να συγκρατήσουν το
νερό, λόγω της ηφαιστειακής τους προέλευσης. Σε ορισμένες ,

περιοχές μετά από την

εξορυκτική τους εκμετάλλευση, σε μεγάλα ορύγματα παρατηρείται συγκέντρωση υδάτων, με
αποτέλεσμα την δημιουργία υγροτόπων (υδροχαρή φυτά & πτηνά), οι οποίοι αξιοποιούνται για
άρδευση και πότισμα ζώων (περιοχή «Άνω Κώμια» & «Κάτω Κώμια»).
Πιο πλούσια σε υδατικούς πόρους εμφανίζονται η πεδιάδα της Ζεφυρίας, της
Φυλακωπής και των Πολλωνίων. Ο υδροφόρος ορίζοντας της Ζεφυρίας βρίσκεται σε μικρό
βάθος που δεν υπερβαίνει τα 5-10 m, ενώ σε βαθύτερα τμήματα υπάρχουν και μεγαλύτερα
αποθέματα.
Μικρής παροχής πηγές και μόνιμα επιφανειακά ύδατα παρατηρούνται στον Άγιο Ιωάννη
στα δυτικά της Μήλου και σε φυσικές δεξαμενές στις βόρειες πλαγιές του Προφήτη Ηλία.
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Από από το καλοκαίρι 2008 λειτουργεί στη Μήλο μια μονάδα αφαλάτωσης,
δυναμικότητας 2.240 m3 νερού την ημέρα, δυτικά του παραθαλάσσιου οικισμού Μανδράκια.
Τα σπίτια διαθέτουν συνήθως οικιακές δεξαμενές (στέρνες), που γεμίζουν με νερό από
το δίκτυο και το χειμώνα με βρόχινο νερό.
Άλλες γεωτρήσεις που υπάρχουν και για την κάλυψη των αναγκών είναι:


μία γεώτρηση στη θέση Στόλοι (ωριαία παροχή: 10m3/h, 24h/24h), της οποίας το νερό
είναι υφάλμυρο και



3 στη θέση Μαυρομούρι (ωριαία παροχή: 20m3/h, 24h/24h).



στο παρελθόν, είχε πραγματοποιηθεί άλλη μία γεώτρηση στη θέση Φραμένα, η οποία
όμως δεν λειτουργεί .
Στη Μήλο δεν υπάρχουν λιμνοδεξαμενές/φράγματα και σημαντικές πηγές υδροδότησης.
Η όποια διαχείριση των υδατικών πόρων προς ύδρευση γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες

του δήμου.
Οι πηγές που αξιοποιούνται για τις ανάγκες άρδευσης είναι ελάχιστες, ενώ υπάρχουν
αρκετές θερμές πηγές (ακατάλληλες για χρήση) Αδάμαντα 38ο C, Θειάφες 41ο C, Τρία Πηγάδια
55ο C, Αλυκών 30ο C, Παλαιοχωρίου 65ο C.
Εκτός από τις Δημοτικές γεωτρήσεις υπάρχουν και ιδιωτικές γεωτρήσεις των οποίων οι
υπεραντλήσεις επιτείνουν και επιταχύνουν την περιεκτικότητα των αλάτων στο αντλούμενο
νερό.
Στο νησί είναι καταγεγραμμένες 8 άδειες για ανόρυξη γεωτρήσεων και 2 για πηγάδια
(Πηγή :Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Π. Ε. Μήλου) .

Αποχέτευση
Υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης που καταλήγει στη μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού η
οποία λειτουργεί στη θέση Αγία Στυλιανή Μήλου. Ενώ πρωτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό
έχουν μόνο κάποιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και κάποια κάμπινγκ.
Δίκτυο αποχέτευσης διαθέτουν μεγάλα τμήματα των οικισμών της Πλάκας, Τρυπητής,
Τριοβάσαλου, Πέρα Τριοβασάλου και Πλακών. Οικισμοί ή τμήματά τους που στερούνται
δικτύου αποχέτευσης εξυπηρετούνται με βόθρους που εκκενώνονται από τα λυματοφόρα του
Δήμου.

16

Τηλεπικοινωνιών-Ενέργειας
Η νήσος Μήλος δεν είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Σύστημα και ηλεκτροδοτείται από
τον αυτόνομο σταθμό (ΑΣΠ) της ΔΕΔΔΗΕ που λειτουργεί με μονάδες πετρελαίου. Ο σταθμός
είναι εγκατεστημένος κοντά στη θάλασσα μεταξύ Αδάμαντα και Ζεφυρίας.
Το νησί χαρακτηρίζεται από το υψηλό ενεργειακό δυναμικό που διαθέτει σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα τοπικά γεωθερμικά πεδία, που εντοπίζονται κυρίως στο
κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον.
Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται τόσο σε υψηλής (άνω των 100 ºC ) όσο και σε
χαμηλής ενθαλπίας (μέχρι 100 ºC), επιτρέποντας πλήθος εφαρμογών, από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με γεωθερμικό ατμό 320 ºC μέχρι τη θέρμανση θερμοκηπίων με θερμό
νερό 45ºC.
Τα πεδία αυτά έχουν εντοπισθεί και επιβεβαιωθεί με σειρά γεωτρήσεων και το δυναμικό
τους εκτιμάται ότι ίσως υπερβαίνει τα 200 MW.
Επιπλέον η περιοχή του Δήμου διαθέτει πλούσιο αιολικό και φωτοβολταϊκό δυναμικό,
ικανό για να καλύψει σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών του νησιού.
Τα τελευταία χρόνια λειτουργούν στη Μήλο 3 αιολικές μονάδες στην περιοχή
Κουτσουνοράχη, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2.050 kW . Τέλος, έχει αδειοδοτηθεί και άλλη
μία, η οποία παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την Μονάδα Αφαλάτωσης.
Ως προς αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, στο νησί υπάρχουν εγκατεστημένοι ηλιακοί
συλλέκτες για παραγωγή θερμού νερού (sanitary water) στους οικισμούς καθώς και
Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί των οποίων η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στην ΔΕΔΔΗΕ.

Υγεία
Στη Μήλο λειτουργεί Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας (ΚΥ) – Αγροτικό Ιατρείο . Στα έκτακτα
και βαριά περιστατικά παρέχονται αρχικά, οι πρώτες βοήθειες στον ασθενή και αν κριθεί
σκόπιμο γίνεται η διακομιδή του περιστατικού σε νοσοκομείο. Σε περίπτωση σταθερού
ασθενούς, η διακομιδή γίνεται με καράβι με συνοδεία γιατρού σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ
στην περίπτωση που εγκυμονούν κίνδυνοι για τη ζωή του ατόμου, η διακομιδή γίνεται με
ελικόπτερο του ΕΚΑΒ με συνοδεία γιατρού.
Υπάρχει ένα ίδρυμα στήριξης του Κ.Υ. της Μήλου, που με συνδρομές τα μέλη του
καλύπτουν κάποια έξοδα του Κ.Υ.
Το Κ.Υ. αντιμετωπίζει κυρίως προβλήματα που συνδέονται με την έλλειψη προσωπικού.
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Στο νησί, υπάρχει ιδιώτης ιατρός, , και ιδιώτης. Επίσης διατηρούν ιατρείο ιδιώτες ιατροί
,(

Ωτορινολαρυγγολόγοι,

γυναικολόγοι

ορθοπεδικοί,

καρδιολόγος

,

δερματολόγος,

οφθαλμίατροι , οδοντίατροι ) που εξυπηρετούν ορισμένες ημέρες κάθε μήνα.
Τέλος υπάρχουν 3 φαρμακεία. (Πλάκα, Αδάμαντας, Τριοβάσαλος) και δύο
μικροβιολογικά εργαστήρια.

Παιδεία
Στο νησί λειτουργούν 4 Νηπιαγωγεία, 3 Δημοτικά σχολεία, γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και
ΕΠΑΛ. Επίσης υπάρχει ένας παιδικός σταθμός .
Τις αθλητικές δραστηριότητες εξυπηρετεί το Δημοτικό Στάδιο Μήλου, το Εθνικό
Γυμναστήριο Μήλου και ο Ναυτικός Όμιλος ο οποίος είναι ένα ναυταθλητικό σωματείο που
προάγει αθλήματα υγρού στοιχείου από το 1991. Επίσης στα Πολλώνια λειτουργεί μία ιδιωτική
Σχολή κατάδυσης.

Δημόσιες Υπηρεσίες
Στον Τριοβάσαλο λειτουργούν οι Υπηρεσίες της Π. Ε. Μήλου (Τμήμα Διοικητικού, Τμήμα
Τεχνικών Έργων, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών, Τμήμα
Ανάπτυξης, Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας), Πολεοδομία του Δήμου
Μήλου, ο Αγροτικός Συν/σμός Μήλου, ΕΛ.ΤΑ., Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακείο,
καταστήματα Τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank) και Κ.Α.Π.Η. που στεγάζεται σε κτίριο
που υφίσταται και προορίζεται για λειτουργία γηροκομείου.
Στην Πλάκα εκτός από τις υπηρεσίες του Δήμου Μήλου υπάρχει Αστυνομικό Τμήμα,
ΟΤΕ, Αίθουσα Μορφωτικού Συλλόγου Πλάκας και στον οικισμό Τρυπητή το Ειρηνοδικείο.
Στο Αδάμαντα το Συνεδριακό Κέντρο «Γεώργιος Ηλιόπουλος" και το «Πολιτιστικό Κέντρο
Αδάμαντα» συνεισφέρει στις Πολιτιστικές δραστηριότητες του νησιού.
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Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 5,81% επί του συνόλου των απασχολούμενων,
από τους οποίους οι περισσότεροι είναι μερικής απασχόλησης ( απασχολούνται στις εξορύξεις
και κυρίως έχουν σαν δεύτερη απασχόληση την γεωργία-κτηνοτροφία ενώ λίγοι ασχολούνται
με την αλιεία.) Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του κλάδου των Εξορύξεων στη οικονομία του
νησιού καθώς εξάγονται σημαντικές ποσότητες μπετονίτη, περλίτη, καολίνη, ποζολάνης.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Μήλο υποβάλλονται 366 αιτήσεις για λήψη
ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 366 αιτήσεις οι 27 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν
ενταχθεί 5 νέοι στο «Πρόγραμμα Νέων Αγροτών» (στοιχεία Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας
Π.Ε. Μήλου μετά το 2005).
Ο Αγροτικός Συν/σμός Μήλου συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη του νησιού
προμηθεύοντας τους αγρότες με γεωργικά εφόδια (γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα &
πολλαπλασιαστικό υλικό), συσκευασμένες ζωοτροφές και με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
καθώς διαθέτει ανάλογες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
Επίσης έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για τη συνεργασία του με τον Δήμο
Μήλου για την κατασκευή της απαραίτητης σφαγειοτεχνικής υποδομής για το νησί. Σε αυτό το
σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχει κατάλληλη-εγκεκριμένη περιβαλλοντικά δημοτική
έκταση στη θέση «Τρυπητές» για την μελλοντική κατασκευή Σφαγείου.
Στην ίδια περιοχή ήδη λειτουργεί και ένα ελαιοτριβείο.
Τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Μήλο είναι:


είναι κηπευτικά (και όπως φαίνεται από στοιχεία ΕΣΥΕ 2008 μεγαλύτερη έκταση
καλλιεργείται με καρπούζια, πεπόνια, πατάτες, τομάτες, φασολάκια χλωρά και
σε μικρότερη έκταση αγκινάρες κ.α. λαχανοκομικά είδη).



ελιές ελαιοποιήσιμες.



σταφύλια που χρησιμοποιούνται κυρίως για οικιακή οινοποίηση.



Εμφιαλωμένο Κρασί που παράγεται-εμφιαλώνεται σε οινοποιείο που λειτουργεί
από τον Αύγουστο του 2012.



Σιτηρά για παραγωγή σανού.
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Εσπεριδοειδή (68 στρεμ.σύμφωνα με ΕΣΥΕ 2008).



Σύκα κυρίως μόνο από μεμονομένα δέντρα για οικιακή κατανάλωση αλλά και για
πώληση.



Άσπρη κολοκύθα, η οποία καλλιεργείται κυρίως από τους ζαχαροπλάστες, για την
παρασκευή του παραδοσιακού γλυκού κουταλιού «Κουφέτο».

Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την αιγοπροβατοτροφία που είναι μικτής
παραγωγικής κατεύθυνσης (δηλ. γαλακτοκομικά & κρέας) και την μελισσοκομία καθώς είναι
προσαρμοσμένες στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Πρόκειται για προϊόντα
εξαιρετικής ποιότητας και οι μέθοδοι καλλιέργειας τους πλησιάζουν τις βιολογικές. Παρόλα
αυτά κανένα από τα προϊόντα δεν έχει χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα ως ποιοτικό ή γεωγραφικής
ένδειξης λόγω και της μικρής κλίμακας της παραγωγής και κυρίως λόγω έλλειψης των
απαραίτητων υποδομών μεταποίησης-τυποποίησης.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 57.000 στρ. σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 43.800 στρ. Όμως
σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 αξιοποιούνται 6.897,5 στρ.
ως βοσκότοποι.
Πίνακας 3.
Μήλος

Ν. Κυκλάδων

Χρήσεις

Έκταση
(στρ.)

Κατανομή
(%)

Έκταση
(στρ.)

Κατανομή
(%)

Γεωργική γη

57.000

33,99%

32,17%

Βοσκότοποι

43.800

26,12%

Δάση

50.100

29,87%

836.100,0
789.500,0
690.400,0

Εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά

1.400

0,84%

Λοιπές εκτάσεις

15.400

9,18%

283.400,0

10,90%

Σύνολο

167.700

100%

2.599.400

100,00%

30,37%
26,56%

Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000.

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, παρατηρείται ότι η γεωργική γη καταλαμβάνει τη
μεγαλύτερη επιφάνεια σε ποσοστό 33,99% για τη Μήλο έναντι 32,17% σε επίπεδο νομού, καθώς
το νησί διαθέτει ομαλές εκτάσεις και εδάφη κατάλληλα για καλλιέργεια, ιδιαίτερα στην
ανατολική του πλευρά. Επίσης το ποσοστό των βοσκοτόπων είναι σχετικά μεγάλο (26,12%).
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Η μεγαλύτερη αναλογία των εκτάσεων που είναι κατάλληλες για καλλιέργεια και για
βόσκηση οφείλεται στην ομαλότητα του εδάφους και τη μικρή αναλογία βραχότοπων, πάντα σε
σχέση με το μέσο όρο του νομού. Αυτό φαίνεται και από τα μικρότερα ποσοστά των «λοιπών
εκτάσεων» (9,18%), που στα νησιά περιλαμβάνουν βραχότοπους ακατάλληλους ακόμη και για
βόσκηση.
Η δασική έκταση καλύπτει το 29,87% (50.100 στρ.) της συνολικής επιφάνειας και
εμφανίζεται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού αποτελούμενη κυρίως από θαμνώδη και
φρυγανώδη βλάστηση (Erica spp.) και από συμπαγείς συστάδες δασικών δέντρων & ειδών
(όπως Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus) οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην
κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.
Τέλος το 0,84 % της Μήλου καλύπτεται από νερό (Αλυκές, λιμνοθάλασσα Αχιβαδολίμνης
κ.α.), ενώ το 0,95% από οικισμούς.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δημοτικές εκτάσεις που αξιοποιούνται για
βόσκηση (χωρίς ενοικίαση από κοπάδια αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής) εντοπίζονται γύρω
από τις κορυφές των βουνών «Προφήτη Ηλία» και «Χονδρόβουνο» στη Δυτική Μήλο.

Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 31.229 στρ. και από αυτήν αρδεύονται τα 800 στρ.
Εκτός από τις δενδρώδεις καλλιέργειες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα υπάρχει και
μεγάλος δένδρων τα οποία είναι διάσπαρτα.
ΜΗΛΟΣ (Σύνολο)

Κατηγορίες Καλλιεργειών
1
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
και λοιπές καλλιέργειες

Σύνολο
έκτασης
(στρ.)

Αρδευόμενη Έκταση
(στρ.)

2

3

17.610

460

Κηπευτική γη, θερμοκήπια

549

240

Αμπέλια

587

0

Δενδρώδεις καλλιέργειες

2.612

100

Αγρανάπαυση

9.871

0

Σύνολο Γεωργικής Γης
3.1229
Ετήσιο γεωργικό δελτίο .2008 Ελ. Στατ. & επεξεργασία

800
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Στον παρακάτω πίνακα φυτικής παραγωγής (2008), φαίνεται να καλλιεργούνται 7.320
στρ. για παραγωγή ζωοτροφών (σανοδοτικά φυτά). Σύμφωνα με αρχείο του 2012 από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ καλλιεργούνται 1.688,3 στρ. για παραγωγή ζωοτροφών. Ενώ διακινήθηκαν το έτος
2012, μέσω του ενός καταστήματος εμπορίας ζωοτροφών που διαθέτει Κωδικό Εγγραφής
(Αγροτικό Συν/σμό Μήλου) 965,700 τόνοι ζωοτροφών (στοιχεία Τμήματος Αγροτικής
Οικονομίας Μήλου).
Η διάρθρωση των καλλιεργειών κατά κατηγορία και αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.
Α/Α

Είδος

Έκταση

1

Σιτάρι μαλακό

2

Παραγωγή

Α/Α

Είδος

Έκταση

Παραγωγή

6

11.400

280

53.200

20

Μαρούλια

Κριθάρι

5.070

896.000

21

Φασολάκια χλωρά

133

25.850

3

Βρώμη

430

43.350

22

Κολοκυθάκια

17

34.000

4

Κριθάρι για σανό

4.230

930.600

23

Αντίδια και ραδίκια

1

1100

5

Βρώμη για σανό

1.500

36.0000

24

Μελιτζάνες υπαίθρου

7

14.000

6

Βίκος για σανό

1.110

19.9800

25

Αγγούρια υπαίθρου

7

14.000

7

Σόργο χλωρό

480

96.000

28

Αγκινάρες

1

1000

1

1800

2541

263.300

8

Κριθάρι

1.520

0

26

Ελαιόδενδρα για
ελιές βρώσιμες

9

Βρώμη

700

0

27

Ελαιόδενδρα για
ελιές ελαιοποιήσεως

10

Καρπούζια

1.080

864.000

29

Λεμονιές

25

76.550

11

Πεπόνια

860

644.000

30

Πορτοκαλιές

25

58.020

12

Πατάτες άνοιξης

270

675.000

31

Μανταρινιές

18

31.300

13

Πατάτες φθινοπώρου
και χειμώνα

80

87.000

32

Αχλαδιές

0

1830

14

Λάχανα

34

102.000

33

Βερικοκιές

1

2685

15

Κουνουπίδια

34

51.000

34

Ροδακινιές

1

1155

16

Κρεμύδια ξερά

90

80.900

35

Συκιές για νωπά σύκα

0

13.640

17

Τομάτες επιτραπέζιες
για νωπή χρήση,
υπαίθρου

213

312.000

36

Αμυγδαλιές

0

1340

18

Τομάτες επιτραπέζιες
για νωπή χρήση, υπό
κάλυψη(θερμοκήπια)

4

24000

37

Άμπελοι, κυρίως για
οινοπαραγωγή

565

197700

19

Σπανάκι

2

2000

39

Άμπελοι κυρίως για
επιτραπέζια
σταφύλια

22

10510

ΣΥΝΟΛΟ

21.358

Ετήσιο γεωργικό δελτίο .2008 Ελ. Στατ. ( επεξεργασία)
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Η γεωργική δραστηριότητα ως προς τη φυτική παραγωγή παρατηρείται κυρίως . στον
Προβατά, στην Ζεφυρία (όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο), στην Φυλακωπή, Πάχαινα, Αγία
Ειρήνη, Εμπουρειός (σιτηρά, αμπέλια, ελαιόδεντρα) και στα Πολλώνια. Καλλιέργειες κυρίως με
σιτηρά & ελαιόδεντρα, απαντώνται επίπεδες εκτάσεις κατάλληλες για καλλιέργεια όπως στον
Κάλαμο, στις Αγριλιές, Άνω Κώμια, Κάτω Κώμια, Ψαθάδικα, Ξυλοκερατιά, Χάλακας, Αγία
Μαρίνα, Μύτακας (εκτάσεις στον Μύτακα αριστερά του δρόμου από τα χωριά προς Πολλώνια
προέκυψαν από απόθεση στείρων υλικών μεταλλείων και πολλές φορές παρατηρούνται
τροφοπεινίες).
Επίσης αξίζει να σημειωθεί η φύτευση χωραφιού με Κάπαρη με προοπτική αξιοποίησης
της παραγωγής από υπό ίδρυση εργαστήριο τροφίμων.

Ελαιοκαλλιέργεια
Η ελαιοκαλλιέργεια ανέρχεται στα 3.295 στρ. και ο παραγόμενος ελαιόκαρπος
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή ελαιολάδου .
Στην Μήλο λειτουργεί, από το έτος 2008, ένα Φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο τριών φάσεων
. Μέσα στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί και μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου από το έτος
2012. Αυτό εξυπηρετεί καλλιεργητές από το νησί και ελαιοκαλλιεργητές από την Κίμωλο όπου
μεταφέρουν τον ελαιόκαρπό τους για έκθλιψη.
Σύμφωνα με τις Δηλώσεις Παραγωγής κατά το χρονικό διάστημα των ελαιοκομικών
περιόδων 2008/2009 έως 2012/2013 μεταποιήθηκαν οι παρακάτω ποσότητες :
Ελαιοκομική
περίοδος
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2008-2009
2007-2008

Ελαιόκαρπος
(σε κιλά)

Ελαιόλαδο
(σε κιλά)

543.357

79.403

543.357

69.282

422.565

76.762

237.612

38.080

297.298

58.430

Στοιχεία ελαιοτριβείων
Δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα των ελαιοκομικών περιόδων 2008/2009 έως
2012/2013 μεταποιήθηκαν κατά μέσο όρο 388.854 κιλά ελαιοκάρπου με αντίστοιχη μέση
παραγωγή 65.111 λίτρων ελαιολάδου.
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Αμπελοκαλλιέργεια
Η αμπελοκαλλιέργεια καταλαμβάνει μία έκταση 565 στρεμμάτων με οινοποιήσιμες
ποικιλίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραγόμενος οίνος μπορεί να λάβει την γεωγραφική ένδειξη
«ΠΓΕ Κυκλάδες» και ότι ένας αμπελουργός κατέχει αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής και
εμφιάλωσης οίνου (καθετοποιημένη μονάδα) από τον Αύγουστο του 2012 και διαθέτει οίνο
στην τοπική αγορά.
Τα τελευταία χρόνια έχουν φυτευτεί αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες μετά από
χορήγηση διακιωμάτων από το Εθνικό Αποθεματικό.

Κηπευτικά
Σημαντικό ρόλο για την καλλιέργεια των Οπωροκηπευτικών παίζει η γεωμορφολογία του
νησιού, που παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα εδάφη του νησιού είναι
ιδιαίτερα παραγωγικά, γιατί λόγω της ηφαιστειακής τους προέλευσης είναι πλούσια σε
μέταλλα.
Η ύπαρξη αρδευτικού νερού στην πεδιάδα της Ζεφυρίας, της Φυλακωπής και των
Πολλωνίων. έχει ευνοήσει την καλλιέργεια κηπευτικών με παραγωγή προϊόντων (πατάτα,
τομάτα, φασολάκια, κολοκυνθοειδή κλπ.) άριστης ποιότητας.
Καλλιεργούμενες εκτάσεις με κηπευτικά εμφανίζονται και πέριξ του οικισμού Αδάμαντα
όπου υπάρχει μία θερμοκηπιακή μονάδα ενώ στην Ζεφυρία είναι εγκαταστημένο ένα
θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας το οποίο χρησιμοποιεί νερό 45ο C (από
παρακείμενο πηγάδι) για τη θέρμανση του σπορείου του. Άλλο ένα θερμοκήπιο που
χρησιμοποιείται για καλλιέργεια κηπευτικών (κυρίως τομάτας) βρίσκεται στην πεδιάδα των
Πολλωνίων. Η κατανάλωση τους γίνεται στην τοπική αγορά
Από το σύνολο των καλλιεργειών αρδεύονται μόνο 800 στρέμματα ενώ η εξασφάλιση
επιπλέον κατάλληλου αρδευτικού νερού θα μπορούσε όχι μόνο να αυξήσει την αποδοτικότητα
του τομέα αλλά και να δώσει ώθηση σε αναδιάρθρωση της γεωργίας, με τη δημιουργία
θερμοκηπίων για την παραγωγή πρώιμων προϊόντων.
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Γεωργικός Εξοπλισμός
Σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Μήλου (από 1411-2005) έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας για 51 Διαξονικούς Γεωργικούς Ελκυστήρες, 5
μονοαξονικούς και 6 Τετράτροχα Αγροτικά Μηχανήματα.

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΜΗΛΟΣ
Αριθμός
Ζώων

Είδος

Είδος

Ίπποι

1

Πρόβατα Κοπαδιάρικα

Ημίονοι

9

Αίγες Οικόσιτες

Όνοι

26

Βοοειδή Θήλεα

1

Χοίροι αναπαραγωγής

18

Χοίροι κρεοπαραγωγής

300

Αίγες Κοπαδιάρικες
Κουνέλια
Όρνιθες χωρικής εκτροφής
Γαλοπούλες (ινδιάνοι)

500 Μέλισσες σε ευρωπαϊκές
Πρόβατα Οικόσιτα
κυψέλες
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Ετήσιο γεωργικό δελτίο .2008 Ελ. Στατ.)

Αριθμός
Ζώων
5,665
680
6,815
650
7,300
510
1,730

Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η Αιγοπροβατοτροφία και η
μελισσοκομία. Οι υπόλοιποι κλάδοι καθώς και ένα μέρος της Αιγοπροβατοτροφίας καλύπτουν
ανάγκες της οικογενειακής κατανάλωσης.
Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στη βόσκηση σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια αλλά και σε
ενοικιαζόμενες ιδιοκτήτες εκτάσεις. Συμπληρωματικά δίνονται ζωοτροφές που είτε παράγονται
εντός των εκμεταλλεύσεων είτε προέρχονται από το εμπόριο κυρίως μέσω του Αγροτικού
Μελ/κού Συν/σμού Μήλου (σπόροι σιτηρών, Βήττες, Πίτυρα, σύνθετες ζωοτροφές).
Η παραγωγική κατεύθυνση της κτηνοτροφίας του νησιού είναι μικτή δηλ. γαλακτοκομικά
& κρέας.
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Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τη διάθεση του παραγόμενου κρέατος, διότι δεν υπάρχει
σφαγείο στο νησί .
Το γάλα τυροκομείται παραδοσιακά από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, χωρίς
τυποποίηση και χωρίς άδειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από μόνιμο κάτοικο Αθηνών
(με καταγωγή από Μήλο) για την ίδρυση κονικλοτροφείου με μικρή σφαγειοτεχνική υποδομή
με σκοπό την απευθείας διάθεση του παραγόμενου κρέατος στην τοπική αγορά και όχι μόνο.
Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον και από νέους για ίδρυση Βοοτροφικών Εκμεταλλεύσεων όμως η
έλλειψη σφαγείου αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για την δραστηριότητα
αυτή.

Αιγοπροβατοτροφία
Στο νησί υπάρχουν 93 Αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά
7.576 αιγοπρόβατα σύμφωνα με το μητρώο της Κτηνιατρικής. Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα
πρόβατα είναι 2.441 ενώ οι αίγες είναι πολύ περισσότερες και ανέρχονται σε 5.135.
ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΛΥΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΛΥΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΙΓΕΣ

58

1.147

566

55

621

486

40

526

12

904

541

28

569

322

13

335

6

739

419

18

437

288

14

302

4

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 9 ΕΩΣ 50 ΖΩΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100
ΖΩΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 150
ΖΩΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 200
ΖΩΑ

4

688

460

14

474

205

9

214

5

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ

13

4.098

2.882

152

3.034

1.016

48

1.064

93

7.576

4.868

267

5.135

2.317

124

2.441

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

1
2
3

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής 2012 .

Από τη διάρθρωση των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι στις
περισσότερες μονάδες (62,36%) ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 9 έως 50 με συνολικό
αριθμό 1.147 αιγοπροβάτα, ενώ υπάρχουν 13 κτηνοτρόφοι (13,99%) οι οποίοι έχουν συνολικά
στην κατοχή τους 4.098 αιγοπρόβατα. Ένα ποσοστό 23,65% των εκμεταλλεύσεων κατέχει από
51 έως 200 αιγοπρόβατα.
Η σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
(στοιχεία 2008) και των εκμεταλλεύσεων που είναι καταγεγραμμένες & απογεγραμμένες

26

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2012, οφείλεται κυρίως στο μετά το 2006 άλλαξε ο
τρόπος οικονομικής ενίσχυσης (Ενιαία Ενίσχυση) των εκμεταλλεύσεων αυτών.(Ο ι περισσότερες
είχαν αποκτήσει Εκτατικά Δικαιώματα ,το οποίο μεταφράζεται στο ότι οι δικαιούχοι εάν
δήλωναν ανάλογη έκταση καλλιεργειών, πολλές φορές, δεν ήταν απαραίτητο το Ζωικό
Κεφάλαιο.) .
Από τις 93 αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι 4 διαθέτουν άδεια εγκατάστασης
εκτατικής μορφής οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία πρόχειρου καταλύματος (συνήθως χωρίς
κτιριακές κατασκευές). Οι υπόλοιπες που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας λειτουργούν επίσης
με υποτυπώδεις υποδομές και οι χώροι ενσταυλισμού είναι πρόχειροι.

Μελισσοκομία
Με τη μελισσοκομεία απασχολείται μέρος του πληθυσμού της Μήλου, ανεξάρτητα από
την κύρια απασχόληση τους. Μόνο μία μελισσοκόμος είναι επαγγελματίας και κατέχει 335
μελισσοσμήνη. Η ποιότητα και η γεύση του μελιού είναι εξαιρετική. , καθώς σε αυτό βοηθάει
το κλίμα αλλά και η μορφολογία του εδάφους (πλούσιο έδαφος σε φρύγανα και θυμάρι). Ο
τρύγος του γίνεται το καλοκαίρι (τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου).
Οι ποσότητες παραγωγής μελιού ποικίλουν ανάλογα με τη χρονιά, καθώς εξαρτάται από
πολλούς εξωτερικούς παράγοντας (θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν, βροχές και μέχρι πια
περίοδο θα κρατήσουν κ.λ.π.). Η παραγωγή είναι περίπου 12-14 κιλά μέλι ανά κυψέλη / έτος,
ενώ η τιμή πώλησης κυμαίνεται από 12 έως 14 ευρώ / κιλό.
Δεν υπάρχει τυποποιητήριο μελισσοκομικών προϊόντων στο νησί και αυτό αποτελεί
μεγάλο μειονέκτημα για την πιστοποίησή τους.
Σύμφωνα με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων στο νησί δραστηριοποιούνται
22 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 1.324.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

1

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΕΩΣ 30 ΚΥΨΕΛΕΣ

2

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ

3
4

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΨΕΛΩΝ

9

189

10

524

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ

2

276

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ

1

335

22

1.324

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μήλου

Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των
μελισσοκόμων διατηρεί σημαντικό αριθμό κυψελών και στοχεύει στην απόκτηση
συμπληρωματικού εισοδήματος.
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ΑΛΙΕΙΑ
Στο νησί υπάρχουν συνολικά 72 σκάφη παράκτιας αλιείας και από αυτά τα 70 σκάφη
με δύχτια-παραγάδια, 1 τράτα και 1 σκάφος με αλιευτικό εργαλείο Γρι-Γρι. (στοιχεία από το
Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων )
Οι επαγγελματίες αλιείς & αλιεργάτες ανέρχονται στους 75 (κατ' εκτίμηση: η αντίστοιχη
Λιμενική Αρχή είχε μικρότερο αριθμό στο αρχείο της διότι οι κάτοικοι ανανέωναν τις άδειες τους
και σε άλλα λιμεναρχεία (π. χ. Πειραιά όπου διαμένουν το χειμώνα). Ενώ οι ερασιτέχνες είναι
345 (εκτίμηση από τον αριθμό των αδειών ερασιτεχνικών σκαφών εκδόσεις-ανανεώσεις). Η
αλιευτική παραγωγή κατ' εκτίμηση της υπηρεσίας αλιείας Σύρου και σύμφωνα με δηλώσεις των
αλιέων (κιλά ανά έτος-μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών) ανέρχεται στα 91.688 κιλά.
Τέλος σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2013 ιδρύθηκε και λειτούργησε στον
Τριοβάσαλο - Μήλου και ένα Ιχθυοπωλείο το οποίο εμπορεύεται ψάρια-οστρακοειδή κ.α.
προϊόντα αλιείας τα οποία προέρχονται κυρίως από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.

Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Υπάρχουν μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που να σχετίζονται με
προϊόντα του πρωτογενή τομέα οι οποίες είναι:


ελαιοτριβείο-Τυποποιητήριο Ελαιολάδου,



Οινοποιείο-εμφιαλωτήριο οίνου (καθετοποιημένη μονάδα) το οποίο, σύμφωνα

με στοιχεία Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μήλου, την προηγούμενη Αμπελοοινική
Περίοδο 2012/2013 μεταποίησε 1000 κιλά ερυθρά & 4.500 κιλά λευκά σταφύλια ενώ παρήγαγε
700 lt ερυθρωπό οίνο και 3.400 lt λευκό. Επίσης αγόρασε από την Σαντορίνη 1350 lt Ασύρτικο
το οποίο εμφιάλωσε ως απλό οίνο.


Αποστακτήριο για παρασκευή Τσίπουρου,



πέντε ζαχαροπλαστεία



και μία μονάδα παραγωγής παραδοσιακών γλυκών κουταλιού-μαρμελάδων και

παστελιού στα Πολλώνια της Μήλου (με άδεια μεταποίησης από την αρμόδια υπηρεσία της
Δ/νσης Ανάπτυξης).
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Στο νησί παράγονται τα παρακάτω Τοπικά και Παραδοσιακά Προϊόντα:


Ντόπιο

ξερό

τυρί,

Ξινομυζήθρα,

Τουλουμοτύρι,

Μηλέικο

Μπελτέ

(Ντοματοζούμι).


Κάπαρη



Τα πιταράκια (ντόπια τυροπιτάκια τηγανητά, με γέμιση από ξεροτύρι τριμμένο,

δυόσμο και κρεμμύδι).


Χωριάτικα κριθαρένια κουλούρια (οι κριθαροκουλούρες γίνονταν από τη νέα

σοδιά κριθαριού, αρχικά τις βουτούσαν σε θαλασσινό νερό και στη συνέχεια τις συμπλήρωναν
με ντομάτα).


Ντοματοκεφτέδες, Στραπατσάδα, Κροκέτες με μηλέικα τυριά.



Λαζάνια με σκορδαλιά, πρόκειται για χειροποίητα, σπιτικά ζυμαρικά περιχυμένα

με σκορδαλιά, η οποία έχει δουλευτεί με πολύ σκόρδο, λάδι και λίγη ψίχα ψωμιού.


Γλυκά σπανακοπιτάκια – «φλαούνες».



«Πατσοπόδαρα» (ποδαράκια χοιρινά τυλιγμένα με έντερα και μαγειρεμένα

σούπα αυγολέμονο).


Και από γλυκά: Γλυκό του κουταλιού «κουφέτο». Περιέχει λεπτοκομμένη ψίχα

άσπρου γλυκού κολοκυθιού στην οποία προστίθεται ζάχαρη, μέλι και αμύγδαλο.


«Λουκούμι»: Μια παραλλαγή του γλυκού «κουφέτο» σε στέρεα μορφή.



Καρπουζόπιτα,



Κουλουράκια,



Λαμπροκουλούρες το Πάσχα.



Καλισούνια: (Είδος γλυκού που φτιάχνεται από μυζήθρα, το Πάσχα).



Πίτες. Ντόπιο μηλέικο μέλι.



Παραδοσιακά προϊόντα και παγωτό καϊμάκι από φρέσκο γάλα θα βρει κάποιος

σε παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία στον Αδάμαντα.

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία άλλη ασχολία σημαντικής μερίδας των κατοίκων της Μήλου είναι η τουρισμός.
Μέχρι τη δεκαετία του 1980, ο τουρισμός στο νησί δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα, καθώς η
εξορυκτική δραστηριότητα, αφενός εξασφάλιζε στους κατοίκους το απαραίτητο εισόδημα και
αφετέρου, είχε προσδώσει στη Μήλο χαρακτηριστική όψη, που ερχόταν σε αντίθεση με την
εικόνα του τυπικού Κυκλαδίτικου τουριστικού προορισμού. Όμως, το ιδιαίτερα αξιόλογο τοπίο
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του νησιού αρχίζει σιγά-σιγά να εκτιμάται από τους τουρίστες, που αρχίζουν να εισρέουν σε
αυξανόμενα, χρόνο με το χρόνο, επίπεδα. Η μεταβολή αυτή γίνεται έντονη στις αρχές της
δεκαετίας του 1990.
Ο τουρισμός παρουσιάζει σημαντική άνθιση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (ιδίως την
περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου) και η συνολική τουριστική κίνηση φτάνει τους 15.000
διερχόμενους τουρίστες και ντόπιους παραθεριστές. Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο της
υπερβολικής συγκέντρωσης τουριστών σε έναν περιορισμένο αριθμό οικισμών και σε μία μικρή
χρονική περίοδο που συνεπάγεται κινδύνους υποβάθμισης του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
Η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στη Μήλο, η μεγάλη εποχικότητά της, η
έλλειψη υποδομών, η υπέρμετρη οικιστική δραστηριότητα για τουριστικά καταλύματα με μικρή
περίοδο χρήσης, καθιστούν επιτακτική την αλλαγή του κυρίαρχου συμβατικού τουρισμού προς
νέες μορφές τουρισμού.
Σε αυτό συνηγορεί κυρίως η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης πολλών εξειδικευμένων
νέων μορφών τουρισμού στη Μήλο, όπως:


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ (κατακόμβες, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία

πολέμων, βιομηχανικά μνημεία),


ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ (ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, ορυχεία), μάλιστα στις αρχές

της περασμένης Άνοιξης είχε γίνει η παρουσίαση του “MILOTERRANEAN GEO WALKS”. Το“
Miloterranean GEO EXPERIENCE” απευθύνεται στον επισκέπτη της Μήλου και της Κιμώλου που
επιθυμεί να έρθει σε επαφή με την πολυδιάστατη ομορφιά και τη σπάνια προέλευση του τοπίου
τους. Λεπτομερώς χαρτογραφημένες διαδρομές και επιμελημένα κείμενα ξενάγησης
αποκαλύπτουν στον περιηγητή τη μοναδική γεωλογία, το πλούσιο μεταλλευτικό παρελθόν και
το παρόν και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αναδεικνύοντας μία ως τώρα «κρυφή» Μήλο.
Γεωλόγοι, μεταλλειολόγοι, δασολόγοι, χαρτογράφοι και ιστορικοί ένωσαν όχι μόνο τις γνώσεις
αλλά και τις εμπειρίες τους προκειμένου να ξεναγήσουν τον επισκέπτη σε πρωτόγνωρες πτυχές
αυτού του Κυκλαδίτικου τοπίου. (www.miloterranean.gr).


ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ (ύπαρξη θερμών – ιαματικών πηγών),



ΟΙΚΟ– ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Περιοχή Φυσικής προστασίας Δυτικής Μήλου,
Οικολογικά μονοπάτια),



ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ – ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (καταδύσεις, κανόε, ιστιοπλοΐα) . Υπάρχει καταδυτικό

κέντρο στα Πολλώνια της Μήλου εδώ και μια δεκαετία


Πολιτιστικός Τουρισμός



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣΗΣ Μήλος μπορεί να υποστηρίξει ως εναλλακτικό

τουρισμό, τον τουρισμό εξερεύνησης. Παρελκόμενα της εξορυκτικής δραστηριότητας είναι το
εξαιρετικά εκτεταμένο, πολύπλοκο, δαιδαλώδες και μερικές φορές αδιέξοδο οδικό δίκτυο.
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Η Μήλος ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες ομορφιές του φυσικού της περιβάλλοντος και έχει
πολλούς φανατικούς επισκέπτες τα τελευταία χρόνια, αλλά και υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ
όπου έχουν εγκατασταθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη κυρίως στον οικισμό Αδάμαντα και στα
Πολλώνια. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες,
ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.), ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους
τουρίστες. Τουριστικά καταλύματα υπάρχουν επίσης στην Πλάκα, στην Τρυπητή, στην παραλία
Προβατά & Παλαιοχώρι. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η υπάρχουσα υποδομή
διανυκτέρευσης επισκεπτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΛΟΙΠΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

33
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ΣΥΝΟΛΟ

315

ΚΛΙΝΕΣ

609

1.181

609

1.181

ΠΗΓΗ: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (1012) & Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Η εστίαση των επισκεπτών γίνεται είτε στα καταλύματα και ξενοδοχεία της περιοχής ή
στα εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 85 επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με τα
στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων της Ελ. Στατ. Τα περισσότερα εστιατόρια βρίσκονται κατά
μήκος του παραλιακού δρόμου του Αδάμαντα, στα Πολλώνια και στην Πλάκα.
Μεταφορές – Συγκοινωνία
Η απευθείας επικοινωνία με το λιμάνι του Πειραιά γίνεται σε καθημερινή βάση κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 8 ώρες με συμβατικό
πλοίο και 4-5 ώρες με ταχύπλοο, αφού τα πλοία πριν πιάσουν Μήλο περνούν από ΚύθνοΣέριφο-Σίφνο-Κίμωλο. Ενώ το Χειμώνα υπάρχει επικοινωνία μέρα παρά μέρα και συνήθως μετά
τον Οκτώβριο δεν κάνουν δρομολόγια τα ταχύπλοα.
Επίσης περίπου δύο φορές την εβδομάδα υπάρχει επικοινωνία με Πειραιά – Κρήτη –
Κάσο-Κάρπαθο-Ρόδο με συμβατικό πλοίο.
Καθημερινή επικοινωνία υπάρχει με το νησί Κίμωλος (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές
συνθήκες, κυρίως η Δ/νση του Ανέμου αφού επικράτηση ανατολικών & ΝΑ ανέμων
δυσκολεύουν την προσέγγιση του ανοικτού τύπου συμβατικού πλοίου).
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Επιπλέον ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της Καλοκαιρινής περιόδου υπάρχει καθημερινή
επικοινωνία με τα νησιά Φολέγανδρο, θήρα, Σίκινο, Νάξο, Μύκονο.
Τέλος υπάρχει συγκοινωνία, από 2-4 φορές την εβδομάδα (εξαρτάται από την εποχή &
το πρόγραμμα), με τα λιμάνια Σύρου, Τήνου, Πάρου.
Το χειμώνα όμως, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη συγκοινωνία λόγω καιρικών
συνθηκών που μειώνουν τις προσεγγίσεις στο λιμάνι του Αδάμαντα ιδιαίτερα με την επικράτηση
νοτίων-ΝΔ ανέμων.
Συχνότητα δρομολογίων
Οχηματαγωγό (χαμηλή περίοδος, μέρα παρά μέρα ή κάθε 3
ημέρες-υψηλή περίοδος ημερησίως)

Λιμάνια

Πειραιάς
Κρήτη (Ηράκλειο & Σητεία)
Κάσου-Κάρπαθου-Ρόδου
(κρητικό πλοίο Πρέβελης)
Σύρος
Κίμωλος
Σέριφος
Σίφνος
Φολέγανδρος-Θήρα-ΣίκινοςΝάξος-Μύκονος
Τήνος-Άνδρος
Πάρος

1-2
1 -2 φορές εβδομαδιαίως
1-2 φορές εβδομαδιαίως
2-4 φορές εβδομαδιαίως
1-2 (πλοίο από & προς πειραιά) και καθημερινά 3-5
δρομολόγια από το λιμάνι Πολλωνίων
2-2
2-3
1-1

Ταχύπλοο
(χαμηλή
περίοδοςυψηλή
περίοδος)
0-3
0
0
0
0
0-2
0-2
0-1

1 την εβδομάδα (ενδοκυκλαδικό)- (εξαρτάται από το
πρόγραμμα)
3 φορές την εβδομάδα (ενδοκυκλαδικό) ή καλοκαίρι
καθημερινά (εξαρτάται από το πρόγραμμα)

0
0

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στο λιμάνι της Μήλου.
Παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο τρίτο τρίμηνο του 2011 (έτος για το οποίο έχουμε διαθέσιμα
στοιχεία).

ΜΗΛΟΣ
ΑΠΟΒ.

ΕΠΙΒ.

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

6.949

6.492

Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

25.052

23.268

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

86.867

91.586

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

8349

11.880

127.217

133.226

ΣΥΝΟΛΑ
Πηγή: Από Ε/Γ-Ο/Γ
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Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο της
Μήλου. Καθημερινά πραγματοποιούνται δύο πτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Προς τον
Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η πτήση διαρκεί μόλις 25 λεπτά.
Παρατηρούμε μία αύξηση στην κίνηση των επιβατών από τον μήνα Μάιο έως και τον
Σεπτέμβριο του 2011. Ενώ κατά τη διάρκεια του 2012 τα επίπεδα της κίνησης των επιβατών
παραμένουν περίπου τα ίδια, με μία μικρή αύξηση τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο.
Αυτό ίσως να οφείλεται στην τιμή του εισιτηρίου που πλησιάζει & πολλές φορές
κυμένεται στα ίδια επίπεδα με το εισιτήριο των πλοίων (επιδοτούμενη γραμμή). Επίσης κατά
την περίοδο αυτή πολλοί κάτοικοι του εξωτερικού προγραμματίζουν τις διακοπές τους και
προτιμούν ως μέσο μεταφοράς, από Αθήνα προς Μήλο, το αεροπλάνο.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ 2011

ΚΙΝΗΣΗ 2012

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Αφίξ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

989
938
977
1378
1627
2005
2079
1987
1651
1281
902
1008
16.822

Αναχ.

915
875
972
1127
1307
1255
1313
1267
1315
1219
929
1035
13.529

Αφίξ

947
979
1168
614
1619
2041
2343
2343
1978
1192
758
626
16.608

Αναχ.

927
892
1130
471
1507
1405
1794
2043
2216
1661
880
851
15.777

Πηγή: Υ.Π.Α./Στατιστικά Στοιχεία.
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
1.
Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα καθώς και τα
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής & το σημαντικό γεωλογικό ενδιαφέρον αποτελούν
ιδιαιτερότητα του νησιού και ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών.
2.

Ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστησης (ποώδη, φρυγανώδη φυτά) που ευνοεί

την μελισσοκομία .
3.

Ο περλίτης που εξορύσσεται στο νησί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

βελτιωτικό εδάφους & στην υδροπονία.
4.

Η ποιότητα των τοπικών προϊόντων που παράγονται είναι εξαιρετική λόγω και

της ηφαιστειακής προέλευσης των εδαφών της. Ο τρόπος παραγωγής τους πλησιάζει τις
βιολογικές μεθόδους παραγωγής.
5.

Υπάρχει

γεωργική

έκταση

κατάλληλη

για

την

ανάπτυξη

γεωργικής

δραστηριότητας.
6.

Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αιγοπρόβειου κρέατος λόγω της εκτατικής

εκτροφής και της μειωμένης χρήσης χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα).
7.

Η θαλάσσια βιοποικιλότητα.

8.

Η ύπαρξη σύγχρονου Ελαιοτριβείου-Τυποποιητηρίου ελαιολάδου .

9.

Η ύπαρξη οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου οίνου .

10.

Η μονάδα παραγωγής παραδοσιακών γλυκών κουταλιού-μαρμελάδων και

παστελιού που ήδη λειτουργεί καθώς και η υπό ίδρυση μονάδας παρασκευής τροφίμων κυρίως
για παρασκευή παστελιού .

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
1.

Ανταγωνισμός για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού από τον τουρισμό

και την εξορυκτική δραστηριότητα.
2.

Έλλειψη συλλογικών δράσεων

μεταξύ των παραγωγών & αδυναμία

κατοχύρωσης προώθησης τοπικών προϊόντων.
3.

Γήρανση των απασχολουμένων στον Πρωτογενή Τομέα.

4.

Δυσκολίες προσβασιμότητας το χειμώνα.

5.

Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας.

6.

Η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων που απασχολούνται στον

πρωτογενή τομέα
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7.

Ανεπάρκεια υποδομών μεταποίησης κυρίως γάλακτος( τυροκομεία. )

8.

Η Στατική μελισσοκομία ,

9.

Εποχικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας και της αυξημένης ζήτησης

αλιευτικών προϊόντων κυρίως κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.
10.

Το Ημίξηρο κλίμα της Μήλος & το έδαφος της το οποίο έχει μειωμένη

υδατοπερατότητα με αποτέλεσμα σημαντικό υδατικό δυναμικό προερχόμενο από τις
βροχοπτώσεις να καταλήγει στη θάλασσα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
1.

Η λειτουργία του Σφαγείου στη Σίφνο.

2.

Η ζήτηση ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντωνπου διασφαλίζει την

οικονομική βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων
3.

Το Φυτώριο της μεταλλευτικής Εταιρίας S & B το οποίο διαθέτει την υποδομή και

το επιστημονικό προσωπικό για την αναπαραγωγή αρωματικών φυτών και την διάθεση στην
ενδιαφερόμενη Ομάδα Καλλιεργητών.
4.

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών

μονάδων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (σφαγεία, τυροκομεία) προσαρμοσμένων στην μικρή
παραγωγή του νησιού.
5.

Η ανάπτυξη του τουρισμού ( και των εναλλακικών μορφών ) που προσφέρει

δυνατότητα απορρόφησης της τοπικής παραγωγής.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
1.

Η εισαγωγή φθηνών νωπών προϊόντων που καθιστά τα ντόπια προϊόντα μη

ανταγωνιστικά.
2.

Η ρευστότητα των δρομολογίων των πλοίων μετά τη λήξη της τουριστικής

περιόδου & οι δυσκολίες στις μετακινήσεις εντός της χειμερινής περιόδου (προβλήματα
προσέγγισης).
3.

Η νησιωτικότητα –( Απόσταση από ηπειρωτική χώρα -αυξημένο κόστος

μεταφορών )
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια αλλά και η απασχόληση μεγάλης μερίδα
των κατοίκων με την εξόρυξη στην Μήλο, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους της οικονομίας σε
δραστηριότητες συναφείς με τον τουρισμό & την μεταλλευτική δραστηριότητα και οδήγησε
τους κλάδους Φυτικής-Ζωικής παραγωγής και Αλιεία σε συρρίκνωση.
Αν θέλουμε όμως, να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού είναι απαραίτητη η
ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα με στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του στο μέτρο
του δυνατού, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τη διασύνδεση του με τον τουρισμό.
Για την Οικονομική Ανάπτυξη ενός τόπου είναι σημαντική η βάση της πυραμίδας που
λέγεται Πρωτογενής Τομέας και ειδικότερα «Γεωργία-Κτηνοτροφία-Μελισσοκομία-Αλιεία».
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στοχεύοντας στις παρακάτω δράσεις:
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1. Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου για παραγωγή ενέργειας και αξιοποίησή του για
καλλιέργειες υπό κάλυψη.
2. Αύξηση του υδατικού δυναμικού για άρδευση, με τη βοήθεια αφαλάτωσης.
3. Επιδότηση της μεταφοράς ζώντων ζώων για σφαγή σε γειτονικά νησιά .
4. Καθορισμός ζωνών ανάπτυξης Κτηνοτροφίας . Τα τελευταία χρόνια, το νησί έχει γίνει
πόλος έλξης πολλών πολιτών κυρίως

άλλων χωρών οι οποίοι αναζητούν γη για

ανέγερση κατοικίας .Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκτοπίζονται συνεχώς οι κτηνοτρόφοι
και να μειώνονται οι δυνατότητες εξασφάλισης των αδειών σταβλισμού .
5. Έρευνα της γονιμότητας των εδαφών και συσχέτιση αυτών με πειραματικές
καλλιέργειες.
6. Διάσωση τοπικών ποικιλιών και προώθηση της καλλιέργειάς τους .
7. Η κατοχύρωση και προώθηση των τοπικών προϊόντων
8. Προώθηση – Ενίσχυση δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών
9. Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση ΠΡΟΒΑΤΑ
10. Βελτίωση των υφιστάμενων καρνάγιων του νησιού για την ασφαλή ανελκυσηκαθέλκυση μεγαλυτέρων σκαφών.
11. Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή της Μήλου (απαιτείται μελέτη)
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
1. Διατήρηση και χρήση των τοπικών ποικιλιών που σώζονται από γενιά σε γενιά (π.χ.
ξηρική τομάτα, καρπούζια, πεπόνια, κριθάρια κλπ.). Μάλιστα παλαιότερα κριθάρι
προερχόμενο από τη Μήλο ήταν περιζήτητο για Ζυθοποιϊα.
2. Συνεργασία των Νέων για τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών & αποδοχή των
σύγχρονων ασφαλών-αδειοδοτημένων διαδικασιών παραγωγής. Βασικός Παράγοντας
για την ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα είναι οι Μεταποιητικές Ομάδες.
3. Φύτευση ελαιόδεντρων με ελαιοποιήσιμες ποικιλίες καθώς και Φύτευση οινοποιήσιμων
αμπελώνων για αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων αγρών .
4. Φύτευση οπωροκηπευτικών που καρποφορούν το καλοκαίρι όπως, βερικοκιές, νωπά
σύκα, εσπεριδοειδή, σταφύλια επιτραπέζια, τομάτες για την παραγωγή του τοπικού
προϊόντος «Μπελτέ», κολοκυνθοειδή, Φασόλάκια, άσπρη κολοκύθα για Παρασκευή
του γλυκού κουταλιού «Κουφέτο» κλπ. που θα διατεθούν στην τοπική αγορά λόγω
αυξημένης ζήτησης εντός της τουριστικής περιόδου έστω και σε περιορισμένες
ποσότητες. Επιπρόσθετα φύτευση αμυγδαλιάς Επιπλέον αξιοποίηση τους για παραγωγή
μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
5. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την Καλλιέργεια αρωματικώνφαρμακευτικών φυτών & ενδεχόμενα ενός αυτοφυούς είδους της Κάπαρης που
χρησιμοποιείται στην τοπική κουζίνα τα οποία μπορούν να δώσουν ώθηση και στον
συνεχώς αυξανόμενο κλάδο της μελισσοκομίας. Επίσης θα μπορέσει να διασυνδεθεί με
τον φυσιολατρικό τουρισμό καθώς και τον γεωλογικό τουρισμό.
6. Φύτευση Φραγκοσυκιάς λόγω της ανεπάρκειας των υδάτινων πόρων.
7. Αύξηση της καλλιέργειας των κτηνοτροφικών φυτών στις διαθέσιμες εκτάσεις για
αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που αυξάνουν το κόστος παραγωγής της
κτηνοτροφίας.
8. Τακτοποίηση αδειών κτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων
9. Ίδρυση τυποποιητηρίων-μονάδων μεταποίησης κυρίως για προϊόντα Βιολογικά .
10. Δημιουργία Αγροτοτουριστικών καταλυμάτων .
11. Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού με τη φιλοξενία ατόμων - τα οποία δεν ανήκουν
στο πλήρωμα του σκάφους - σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την αναψυχή,
την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή τουριστικών
υπηρεσιών που συνδέονται με την αλιεία.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.

Προτείνεται η εκπαίδευση των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον

πρωτογενή τομέα, αποκλειστικά ή συμπληρωματικά με τον τουρισμό καθώς και την
μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και των ατόμων που ήδη απασχολούνται, ώστε να
γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνικές που δεν εφαρμόζονται στο νησί.
2.

Προτείνεται η ενημέρωση σε κοινοτικά προγράμματα για ιδιωτικές επενδύσεις

και επιδοτήσεις καθώς και σε θέματα που αφορούν νομικό πλαίσιο για άδειες λειτουργίας και
ανάπτυξη συλλογικών δομών.
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Πηγές:
1.

«Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στη Μήλο»- Δίκτυο Αειφόρων Νήσων –

ΔΑΦΝΗ, Ερευνήτρια: ΓΚΑΓΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Το τεύχος του ερευνητικού έργου είναι διαθέσιμο
από τη διεύθυνση: www.itia.ntua.gr/dafni)
2.

el.wikipedia.org/wiki/Μήλο

3.

Μεταπτυχιακή Διατριβή της γεωπόνου Τσόπρα Αναστασίας, Αθήνα 2003,

«Συμβολή στη μελέτη της Φυτικής Βιοποικιλότητας της νήσου Μήλου» (Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Βιοτεχνολογίας).
4.

http://www.dafni.net.gr/gr/projects/milos-desalination.pdf

5.

http://ikaros.teipir.gr/phyche/Talks/Reverse_Osmosisfountoukidis.pdf

6.

www.ypai.gr/.../MILOS/Services+Institutions+Associations.csp

7.

www.pednotiouaigaiou.gr/index.php?option=com..

8.

«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Προγράμματος Βιοτόπου Οχιάς της Μήλου»,

Απρίλιος 2000
9.

"Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων Ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο,

για την κάλυψη ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική
Ανάπτυξη -Α' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΑΪΟΣ 2006"
10.

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 2012 & Ιστοσελίδα επιμελητηρίου

Κυκλάδων
11.

Στοιχεία Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
12.

Στοιχεία Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων

13.

Στοιχεία Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων

14.

Στοιχεία Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μήλου

15.

Ελληνική Στατιστική Αρχή

16.

ΟΠΕΚΕΠΕ

17.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΝΑΙ-Στρατηγικός Σχεδιασμός-τεύχος VI, ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Απογραφή 2011
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