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Π ΡΟΛΟΓΟΣ

Ή άνά χεΐρας μελέτη κατηρτίσθη κατ’ εντολήν τοϋ 'Υπουργείου 
τής ’Εθνικής Οικονομίας είσηγήσει τής Γεωλογικής 'Υπηρεσίας τής 
Ελλάδος. Ή επιτόπιος γεωλογική καί όρυκτολογική έρευνα των άργυ- 
ρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, καθώς καί ή σύνθεσις τοϋ έργου, 
έγένετο υπό τοϋ πρώτου εξ ημών. Ό  δεύτερος έξετέλεσε τας χημικάς 
αναλύσεις επί των προσκομισθέντων δειγμάτων και τον χημικόν προσ
διορισμόν τής όρυκτολογικής μορφής τοϋ εμφανιζόμενου εις τα μεταλ
λεύματα ταϋτα αργύρου.

Άθήναι, Ίουνιοζ 1933.
ΓΕΩ ΡΓ. Δ. Β Ο Ρ Ε Α Δ Η Σ
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I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ή  έμφάνισις άργυρούχων μεταλλευμάτων εις την Μήλον δεν ποοσέπεσεν 
εις την άντίληψιν των πρώτων αυτής ερευνητών. 01 B o b lav e  και Y ir le t  τής 
Γαλλικής ’Επιστημονικής 'Αποστολής:1; καί κατόπιν ό μεταλλειολόγος F ie d 

le r2 καί ο μηχανικός μεταλλείων S a u v a g e 8, οι όποιοι, μελετησαντες γεο> 
λογικώς την νήσον, ήσχολήθησαν συγχρόνως καί περί του μεταλ?,εν»τικοϋ πλούτου 
αυτής, ούδαμοϋ αναφέρουν την ΰπαρξιν τοιοΰτων μεταλλευμάτων. Είναι μάλιστα 
περίεργον, δτι ό F ie d le r , ό όποιος ευρίσκει δείγμα γαληνίτου εις την Μήλον, 
δέχεται τάς δοθείσας εις αυτόν πληροφορίας περί προελεύσεως εκ Σάμου τοϋ 
μεταλλεύματος τούτου4.

Τό πρώτον εκ τών άργυρούχων μεταλλευμάτων, τοϋ όποιου άπεκαλύφθη ή 
παρουσία εις την Μήλον, είλ'αι ό γαληνίτης. Ά λλα τό μετάλλευμα τοϋτο είναι, ώς 
γνωστόν, περιζήτητον καί ανεξαρτήτους τής περιεκτικότητός του εις άργυρον. Διά 
τοΰτο ή άνεύρεσις κοιτασμάτων γαληνίτου εις τήν Μήλον έκίνησεν αμέσως τό 
προσήκον ενδιαφέρον, ή δέ ανώνυμος εταιρεία «Σίφνος — Εϊίβοια» δυνάμει τοϋ

1. Expedition] Scientifique de Moree. t. II. 2>eme p a rtie : G eologie e t M ineralogie, 
par P . Boblave et Th. Virlet. P aris, 1833, σ. 286 -2 9 8 .

2. D r. K a r l G m tave Fied ler. Reise durch alle Theile des Kdnigsreichei Griechen- 
lands. II. Theil. Leipzig, 18+1, a. 381.

3. M. Sauvage. Description geologique de Vile de Milo. Annales des Mines, t. X . 
Paris, 1846, σ. 97—98.

4. Μ νημανεσθέν εργον. a. 442—443.



από 25 Φεβρουάριου 18,80 Β . Διατάγματος άνελαβε την έκμετάλλευσιν αύτών1.
Α ί μεταλλευτικοί έργασίαι τής εταιρείας «.Σίφνος — Εύβοια» εις την Μήλον 

δεν διήρκεσαν επί μακοον. Κατά τό 1884 παρετηρήθη, δτι εις τά κοιτάσματα τής 
περιοχής Τριάδες εμφανίζεται μετά τοϋ γαληνίτου και άργυροΰχος βαρύτης. Ή  
Ελληνική Κυβέρνησις, ώς έγένετο γνωστόν τοϋτο, άπηγόρευσε πάσαν περαιτέρο^ 
έκμετάλλευσιν. ’Εκ τής από 25 Φεβρουάριου 1880 παραχωρήσεως ούδέν δικαίωμα 
είχεν ή εταιρεία επί δεδηλωμένων άργυρούχων μεταλλευμάτων.

Ά λλ’ ή έμφάνισις βαρύτου εν γένει εις τήν Μήλον δέν ήτο άγνωστος και 
προ τοΰ 1884. 'Ο Κορδέλλας αναφέρει ήδη τήν παρουσίαν αύτοϋ εις τά κοιτά
σματα γαληνίτου παρά τό άκρωτήρισν Βάνη2. Εις τήν εταιρείαν «Σίφνος—- 
Εύβοια», καί Ιδίως εις τον διευθυντήν τών ιν  Μήλω εργασιών αυτής L u ig i de 
P ia ii" , όφείλεται ή άποκάλυφις τής περιεκτικότητας εις άργυρον τοΰ βαρύτου, 
καί συνεπώς ό χαρακτηρισμός αύτοϋ ώς άργυρούχου μεταλλεύματος. Α ί ερευνη
τικοί εργασίαι, αί όποϊαι εκτοτε έπηκολούΟησαν, απέδειξαν ήδη από τοϋ 1887, 
δτι τοιαϋτα άργυροϋχα μεταλλεύματα εμφανίζονται καί εις άλλας περιοχάς τής 
νήσου *.

Ή  άνεύρεσις άργυρούχων μεταλλευμάτων εις τήν Μήλον προεκάλεσεν, ώς 
ήτο επόμενον, ζωηρόν ενδιαφέρον εις τήν κοινωνίαν καί τό Κράτος. Διά τήν μελέ
την αύτών ή Ελληνική Κυβέρνησις δέν παρέλειψε νά μετακαλέση αμέσως και 
ξένους μεταλλειολόγους καί μεταλλουργούς, η καί απλώς νά θέση ύπ’ δψιν των τά 
εν λόγφ μεταλλεύματα, ένώ ά φ ’ ετέρου έγένοντο καί εις τό έσωτερικόν πλεΐσται 
χημικαί αναλύσεις, ύπεβλήθησαν δέ ταϋτα έν Λαυρίφ καί εις μεταλλουργικών δοκι
μασίαν πρός έξακρίβωσιν τής περιεκτικότατος αύτών εις άργυρον καί έκτίμησιν 
τής οικονομικής «ον σημασίας.

’Εκ παραλλήλου πρός τήν ώς άνω τεχνικήν καί οίκονομικήν ερευνάν τών έν 
λόγο) μεταλλευμάτων εμφανίζονται καί αί πρώται άπόπειραι γενικωτέρας αύτών 
σπουδής. 'Ο de P i a n 5 επί τοϋ προ-κειμένου περιορίζεται εις τάς εμφανίσεις 
της περιοχής Τριάδες, ό δέ Δαμδέργης 6 εξετάζει τά μεταλλεύματα ταϋτα ιδίως 
δσον άφορα τάς χημικας αντιδράσεις, αί όποϊαι προεκάλεσαν τον εμπλουτισμόν αύ
τών εις άργυρον.

1. 'Ο Κ ο ρ δ έ λ λ α ς  φρονεί, on ώ ρισμένα  κοιτάσματα άργυρούχου γαληνίτου έν Μ ήλψ  
ήσαν γνω στά  κα ί ε ίς  τούς αρχαίους, οί όποιοι προέβησαν μάλιστα  καί εις τήν έκμετά'.λευσιν 
αΰ ιώ ν. (A . Cordelias. — ΐ .  La Grece sons le ra)jp<»-t gtotogu/ue et mineralogique. Paris, 
1878, σ. 76 κα ί 122. —2. ΓΥπόμνημα ,-rfpi τών “ονχτιιιν τού άμγνρον τής Μηλον. ΆΦ ήναι, 1892, 
σ. 19). Δέν αποκλείεται νά  είνα ι τοϋτο άληΰές. Φαίνεται δμως, δτι δέν άν«φέρουν περί αύτοϋ  
οί αρχαίοι συγγραφείς, δ ιότι άλλως τό γεγονός αϋτό δέν Λά διεφευγε τούς Boblave κα ί Vir- 
let τής Γαλλικής Ε π ιστημο νικής ’Αποστολής, οι όποιοι μετά περισσής έπ ιμελείας έχουν έγ· 
κ ύψ ε ι ε ίς τά σχετικά αρχαία κείμενα.

2. Μ νημονευθέν έργον : 1 , σ. 122.
3. G. vom Rath. Einige geologiseh* W ahrnehm ungen in  Griechenland. Sitzungsbe- 

rich te  der N iederrheinischen G esellscliaft fu r N a tu r-u n d  H eilkunde zu Bonn. Bonn, 
1887 , σ. 14—15.

4. G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ. 15.
5. Α υτόθι, σ. 1 4 —15.
6. O esterreicliischer Z eitschrift fiir Berg-und Hiittenwesen. N° 3, 1891.



f  A , , ,
Λεπτομερέστερα ασχολούνται περί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μη, 

λου ό Κορδέλλας1 καί ό G obantz -. Όφείλομεν όμως νά παρατηρήσωμεν, 
οτι τό άντικείμενον τής μελέτης τοΰ Κορδέλλα δέν είναι προϊόν ιδίας έπιτοπίου 
έρεύνης, άλλα προέρχεται ι·Α τοΰ άποσταλέντος πρός αυτόν έν Λαυρίω υπό τοΰ 
Gobantz ύλικοΰ. Αί τοπικαί ερευναι τών άλλων, οί όποιοι είργάσβησαν εις τήν 
Μήλον, είτε κατ’ εντολήν τής ελληνικής Κυβερνήσεως, είτε καί έξ ιδίας πρωτο
βουλίας, άπέβλεψαν κυρίως εις τήν άναζήτησιν άργυρούχων μεταλλευμάτων και 
εις όίλλας περιοχάς τής νήσου, καί είς τήν έκτίμηοιν τής ύπαρχούσης ποσότητας 
αύτών ®.

Εις ιιίαν νεωτέραν περίοδοί άνακινήσεως τοΰ κοινοΰ ενδιαφέροντος περί τά 
άογυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου παρεμβαίνει εις τήν σχετικήν συζήτησιν καί 
ό Κ τέ να ς4. Αί αντιλήψεις αύτοΰ, όσον αφορά τήν όρυκτολογικήν φύσιν καί τον 
σχηματισμόν τών εν λόγω μεταλλευμάτων, εκπροσωπούν, ώς ήτο επόμενον, τήν όρ- 
Αοτέραν γνώμην, άν λάβϊ) κανείς ύπ’όι|ην τά γνωστά μέχρι τής εποχής εκείνης π-ρί 
αύτών στοιχεία. Ό  Κτετδς συμπληρώνει βραόύτερονΓι τάς έκτεθείσας επί τοΰ κεφα
λαίου τούτον απόψεις του, άλλ’ είναι πρόδηλον, ότι δέν έ'χει ύπ ’ όψιν του παρά 
μόνον τάς Αφανίσεις ίκείνας τών άργυρούχων μεταλλ?υμάτα>ν, αί όποϊαι ανα
πτύσσονται μέσα είς τά- λάβας τής νήσου. ’Εσχάτως ήσχολήθη περί τά μεταλ
λεύματα ταΰτα καί ό Μανούσης* εις ιιίαν πρόδρομον μελέτην του, προϊόν 
επιτόπιων καί εργαστηριακών ερευνών, τάς όποίας έξετέλεσε κατ’ εντολήν τής. 
«Προνομιούχου Εταιρείας ’Αογυρομεταλλευμάτων τής Μήλου».

Είναι ήδη γνωστόν, δτι τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου δέν περιο
ρίζονται μόνον εις τον γαληνίτην καί τον άργυροΰχον βαρύτην. Π ρώτος ό de 
P ia n 7 παρετήρησεν, ότι ό βαρύτης τώ ν κοιτασμάτων τοΰ Χάλακα άπαντά 
προσμεμιγμένος μετ’ άργίλλου προερχομένου έκ τής άποσαθρώσεως τών τραχει- 
τικών πετρωμάτων τής περιοχής, εμφανίζεται δέ συγχρόνως καί εντός τών έν 
μερική άποσαθρώσει πετρωμάτων τούτοη\ Ό  Κορδέλλας8 διακρίνει τά έν λόγω 
μεταλλεύματα εις τραχείτας καί βαρυτομιγεϊς άργίλλους, ό G o b an tz 8 όμως, 
πρός τον όποιον συμφωνεί καί ό H u ffn er 10, περιλαμβάνει μεταξύ τών άργυ-

—  11 —

1. —2·
2. Alex. Gobantz. Die silberhdltigen Miner-alien a u f de)· Insel Mi/os. O esterr. Z eitscbr. 

fiir Berir-und Huttemvesen. N° 18 , Ja h rg a n g  X L , 1892 , a. 2 13 —216.
3. ^έν έχομεν ύπ ’ όψ ιν ιιας τό εργον: * 'Υ π όμ νημ α  π ερ ί τή ς  μ ε τα λλ ευ τ ικ ή ς  ο η μ α π ία ς  τώ ν  

μ ’ ταλλενμάτωι· άργυρον τ ή ;  Μ ήλον». Ε κ θέσ ε ις  πρός τό Ύ πουργεϊον τών Ο ικονομικών. ’Α θ ή να ι 
1893, ύ.τό Σ. Π α ιτα βα σ ιλ ε ίο υ .

4. Κωνοτ. Α. Κ τ ε ν ά .— 1. Ή  β α ρ υ τ ΐνη  τής Μ ήλον. «’Αρχιμήδης», ετος ΙΑ', Ά θ ή ν α ι,  1911, 
σ. 124 -126 . , , , ,

5. — 2· Σ το ιχ ε ία  α να λυ τ ική ς  'Ο ρυκτολογίας. Ό ρυκ το γνω α ϊα  τή ς  Ε λλάδος . ’Α θήναι, 1923, Ο. 68 .
6 . I. Μ ανβύοη. Τα άογνρομπαλλεύματα τής Μήλον. «“Εργα» ετος III, τεΰχος 70. ’Α θήνα ι, 

1928, σ. 567 -574 .
7. G. vom Rath Μ νημονευθέν εργον, σ. 1 4 —15.
8. - 2 ,  σ. 5 -1 4 .^
9. Μνημονευθέν εργον.

10. 7 Λ. Huffner. Uber den Bevy — und Hiittenmdnnischen W ert der a u f  der griechi- 
sehen Insel Milos vorkommenden SiLbererze, !W :i.



ρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου καί τον βαρύτην, ενώ συγχρόνως τούς βαρυτο- 
μ ιγεϊς τραχείτας μετονομάζει είς λιπαρίτας.

ΑΙ νεώτεραι ερευναι εις τήν Μήλον παρέσχον,, όσον άφορα τάς γνώσεις ημών 
περί τών αργυρούχο^ν μεταλλευμάτων τής νήσου, πληρέστερα στοιχεία. Έ ν πρώ- 
ϊο ις άπεδείχΟη, ότι at βαρυτομιγείς λάβαι τοΰ Χάλα/.α δέν είναι τραχειτικαί ή 
Λίπαριτικαί, άλλ’ ανήκουν είς τους δακίτας καί τούς οξείνους άνδεσίτας1. Είναι 
γνωστόν2 ά φ ’ ετέρου, δτι τά αργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου αναπτύσσον
ται επίσης, πλήν τών λαβών, καί εντός τών ηφαιστείων τόφφων τής νήσου. Δέν 
αποκλείεται λοιπόν, κατ: αναλογίαν πρός τούς βαρυτομιγείς δακίτας καί άνδεσί
τας, νά ιμφανίζωνται καί οι ήφαίστειοι τόφφοι ενιαχού βαρυτομιγείς καί συνεπώς 
αργυροΰχοι. Τοΰτο πράγματι έπιστοποιήθη εσχάτως.

Τήν μελέτην τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου ύ φ ’ δλας τάς έμφα- 
νιζομένας όρυκτολογικάς των μορφάς σκοπεί ή παροΰσα πραγματεία. Όμολογοΰ- 
αεν, δτι δέν εξαντλείται ενταύθα τό προκείμενον θέμα. Τό εργον αυτό θά έχρειά- 
ζετο πρωτίστως συστηματικήν έρευναν, δσον αφορά τήν άνάπτυξιν τών άργυρού
χων μεταλλευμάτων είς τά κοιτάσματα αύτών, μέ αντίστοιχον εκ παραλλήλου χη- 
μικήν των άνάλυσιν. Αλλά τοΰτο είναι άπολύτως αδύνατον σήμερον, οπότε ού&εμία 
μεταλλευτική εργασία γίνεται είς τήν νήσον, αί δέ παλαιότεραι έχουν καταστροφή 
κατά τό πλεΐστον. Ιίεριοριζόμεθα ώς εκ τούτου μόνον είς τά στοιχεία, τά όποια 
μάς έδωκεν ή επιτόπιος έρευνα ύπο τάς παρούσας συνθήκας, καθώς καί αί γενόμε- 
ναι παρ’ άλλων, έφ ’ δσον αύται ήσαν χρησιμοποιήσιμοι, ώς καί παρ: ημών, επί τών 
συλλεγέντων κυριωτέρων δειγμάτων, χημικοί αναλύσεις. ’Εάν άναληφθοΰν ποτέ 
νέαι μεταλλευτικοί έργασίαι είς τήν νήοον, έπιφυλασσόμεθα νά «υμπληρώσωμεν 
τά πορίσμ.ατα τής παρούσης μελέτης, έφ ’ δσον καί ή σχετική έ'ρευνα ήί)-λε παρά
σχει νεώτερα στοιχεία.

II. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Ή  Μήλος, ευρισκόμενη εντός τής ζώνης τών ηφαιστείων τοΰ νοτίου Αιγαίου, 
άποτελεΐται κατά τό πλεΐστον από ηφαιστειογενείς σχηματισμούς. Τό μεγαλύτερον 
μέρος αύτής απαρτίζουν οί ήφαίστειοι τόφφοι. At λάβαι διασχίζουν τούς τόφφους 
καί σχηματίζουν συνήθως καλύμματα επ’ αύτών.

Τό ύπόβαθρον δμως τής νήσου, επί τοΰ όποιου αναπτύσσονται οί έν λόγιο 
ήφαιστΐται, συνίσταται κυρίως από πειρώματα κρυσταλλοσχιστο>δη. 'Ιζηματογε
νείς σχηματισμοί φαίνεται δτι κατέχουν μιχράν εκτασιν εις τήν Μήλον. Τόσον τό

1 .  Κ ω να τ . Α . Κ τ ε ν * . —2. σ. F8 .—R. A. Sender. Zur. Geologie und Petrographie der 
Inselgruppe von Milos. Z eitsc lirift fiir V u lkanologie. Bd. V III, Heft 4, B erlin , 1925, 
«J. 18 1 -2 3 7 .

2 . G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σελ. 14  -1 5 .
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κουσταλλοσχιοχώδες ύπόβαθρον, όσον καί td ιζηματογενή πετρώματα, τά όποια 
υπερκεινται αυτοΰ, εμφανίζονται μόνον είς τό νότιον καί τό νοτιοανατολικόν τμήμα 
τής νήσου.

Ιό  κρυσταλλοσχιστώδες ύπόβαθρον τής Μήλου συνίσταται, από μοσχοβιτικόν 
γνεύσιον, μάρμαρον καί σερινατικόν σχιστόλιθον, ό όποιος μεταπίπτει ενίοτε πρός 
ψυλλίτην. Η επιφανειακή άνάπτυξις αύτοϋ περιορίζεται κυρίως είς τήν νοτιοανα,- 
τολικήν πλευράν της νήσου, καί μάλιστα κατά μήκος τής βραχώδους παραλίας, 
αύτής.

Οί ιζηματογενείς σχηματισμοί ίμφανίζονται είς τόι νοτιοανατολικών τμήμα 
τής περιοχής τοϋ Χάλακα. ’Επικρατούν οί ασβεστόλιθοι, κατά θέσεις μαργαϊκοί, 
οί όποιοι περαιτέρω μεταπίπτουν είς μάργας καί άργίλλους. Είς τούς νοτιοανατο
λικούς πρόποδας τοϋ ΙΊροφ. Ηλία τά μαργαϊκά στρώματα περιέχουν καί φακούς 
γύψου, είς δέ τον πρόβουνον Π ροβατάν κάτωθεν τοΰ μαργαϊκοΰ άσβεστολίθου 
εμφανίζεται στρώμα ερυθρού κροκαλοπαγούς. Οί άσβεστολιθικοί καί μαργαϊκοί 
ορίζοντες τοΰ Χάλακα ανήκουν είς τό Κ οητιδ ικον-Ή ώ καινον. Τό στρώμα τοΰ 
ερυθροΰ κροκαλοπαγούς, τό οποίον παρατηρεΐται καί κάτωθεν τής άσβεστολιθικής 
μάζης τοϋ Προφ. ’Ηλία, είναι κατά πάσαν πιθανότητα μεσοζω ικής η λ ικ ία ς '.

Οί ηφαιστειογενείς σχηματισμοί τής Μήλου ανήκουν εις διαφόρους φάσεις 
ηφαιστείου παροξυσμού. Ό  S o n d er  διακρίνει είς τήν Μήλον τρεις άλλ-παλλή- 
λους εκρήξεις ιντός τής άνωτέρας πλε ιοκα ιν ικής περιόδου. ’Εκτός δμως αύ
τών παοατηρίί καί δύο άλλας μεταγενεστέρας, τήν μίαν κατά τήν διλούβιον π ε 
ρίοδον κα ί τήν άλλην κατά τήν άλλούβιον. ,

Οί τόφφοι προέρχονται ΐκ  τής πρώτης καί δευτέρας φάσεως ήφαιστείας 
ένεργείας. Ούτοι συνίστανται κυρίως από κίσηριν καί σποδόν, περιέχουν θρύμ
ματα δακίτου καί ενίοτε θραύσματα λιπαρίτου, μεταπίπτουν δέ κατά θέσεις είς 
άσβεστούχους ψαμμιτικούς ορίζοντας καί περαιτέρω είς άσβεστολιθικάς τραπέζας, 
προϊόντα άοβεστολιθικής ΐζηματογενέσεως κατά τήν περίοδον τής ηρεμίας. Τά 
πάχος αύτών υπερβαίνει τά 2 0 0  μ.

Αί λάβαι τής πρώτης φάσεο>ς ήφαιστείου παροξυσμοΰ είς τήν Μ ήλον παρου
σιάζουν μικράν έπιφανειακήν άνάπτυξιν. Ή  σχετικώς μεγαλύτερα έμφάνισις αύ
τών παρατηρεΐται είς τό μέσον τής άνατολκής παραλίας τής νήσου σχηματίζουσα 
τόν λόφον Δεμενεγάκι. Περαιτέρω εμφανίζονται είς τούς λόφους τής Βομβάρδας 
καί τής Νυχιας κατά μήκος τής παραλίας άπό τόν ’Αδάμαντα είς τό Κλίμα, επίσης 
δέ καί ύπεράνω τής Τρυπητής καί κάτωθεν τής Τριοβασάλας. Αποτελούνται άπό 
λιπαρίτας καί έν μέρει οξείνους δακίτας.

Μεγαλυτέρας εκτάσεις καταλαμβάνουν είς τήν Μήλον αί λάβαι τών επομένων 
φάσεων ήφαιστείας ένεργείας. Α ί έκχύσεις ολοκλήρου τού δυτικού τμήματος τής 
νήσου άπό τών άκρων τής Καλαμαριάς καί τοϋ ακρωτηρίου Βάνη μέχρι τοϋ λόφου 
Κατσιμπάρδου, καθώς καί εκείνη τοΰ λόφον’ Κορακιά εις τό ΒΑ. άκρον αυτής, 
αποτελούνται άπό δακίτας καί οξείνους άνδεσίτας τής δευτέρας φάσεως. Εϊς τα 
κέντρον τοΰ νοτίου τμήματος, επίσης δέ καί είς τό βόρειον άκρον τής νήσου, έπιί-

1. λ’ . Λ . Sonder. Μ νημονευθέν εργον.
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κρατούν οί λιπαρίται. Και είς μέν τήν περιοχήν τοΰ Χαλεπά και τής Κακόπετρας 
οί λιπαρίται ανήκουν είς τήν δευτέραν Ιως τρίτην φάσιν ηφαιστείου παροξτ'σμού 
τής Μήλου, ινώ  είς τήν περιοχήν τής Βουναλιάς καί είς τήν χερσόνησον τοΰ Τρα- 
χιλά παρόμοιαι λάβαι έξεχύθησαν κατά τήν τελευταίαν έκδήλωοιν ήφαιστείας ενέρ
γειας είς τήν νήσον, ή όποια έγένετο, ώς ε’ίδομεν, κατά την άλλούβίον περίοδον.

Τουναντίον οί άνδεσΐται τής τρίτης φάσεως ηφαιστείου παροξυσμού, δηλαδή 
τής τελευταίας κατά τήν άνωτέυαν πλειοχα ιν ιχήν περίοδον, καθώς καί οί βα
σικοί δακίται τής αμέσως επομένης, τοΰ Δ ιλουβίον, είναι ασήμαντοι ώς επιφοτ 
νειακαί εμφανίσεις. Οί πρώτοι παρατηρούνται είς τό καταδυτικόν τμΓμπ τής 
νήσου, ιδίως ανατολικά τοΰ λόφου Κατσιμπάρδου, οί δέ δεύτεροι απαρτίζουν τόν 
δόμον τοΰ Κάστρου, ένθα ό ομώνυμος συνοικισμός, καθώς καί τάς νησίδας Μικρήν 
καί Μεγάλην Άκραδιάν. ( ’Ίδε συνημμ. χάρτην).

Οί πυρήνες τών δα/.ιτών καί όξείνων άνδεσιτών τοΰ Χάλακα είς τό δυτικύν 
τμήμα τής νήσου περιβάλλονται άπό λατύπας, εύμεγέθεις κατά τό πλεΐστον, έκ τοΰ 
αυτού ΰλικοΰ. Τοΰτο παρατηρεΐται έν μέρει καί ι ίς  τους άνδεσίτας τής τρίτης 
φάσεως ήφαιστείας ένεργείας. Ά ντιθέτως πέριξ τής λιπαριτικής έκρήξεως τοΰ 
Ά λ λ ο ν β ίο υ  παρατηρεΐται άπόθεσίς όμοιας σποδοΰ. Α ί έν λόγω λατύπαι σχήματά 
ζουν κατά μέγα μέρος καλύμματα, τά όποια φθάνουν καί μέχρι τών τόφφ<ι>ν, αντι
στοιχούν δέ είς ρεύματα λάβας κατακερματισθέντα ΐπιφανειακώς κατά την ψΰξ ιν  
αυτών.

Οί νεώτεροι Ιζηματογενείς σχηματισμοί τής Μήλου δέν παρουσιάζουν ενδια
φέρον είς τό θέμα τής παρούσης μελέτης. Τόσον αί αποθέσεις τών ορεινών βαθμι
δών τοΰ Δ ιλουβίου, υσον καί αί αποθέσεις τού Ά λλο νβ ίο υ , αί όποϊαι καλύπτουν 
τά ταπεινά επίπεδα τής χέρσου, εύρίσκονται εξω  τοΰ πεδίου τών μεταλλοφόρων 
εμφανίσεων τής νήσου. ’Από μεταλλευματολογικής άπόψεως τό ενδιαφέρον συγκεν- 
τροΰται είς τάς λάβας καί τούς ήφαιστείους τόφφους, εντός τών όποιων εμφανί
ζονται τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου. Τό κρυσταλλοσχιστώδες ύπόβα- 
θρον τής νήσου, καθώς καί τά ιζηματογενή πετρώματα, τά όποια ενιαχού μεσολα
βούν, ώς ειδομεν, μεταξύ αυτοΰ καί τών ηφαιστειογενών σχηματισμών, στερούνται 
μεταλλοφόρων κοι τασμάτων.

III. ΤΟΠ ΟΘΕΣΙΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΗΑΩ 

ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

Αί τοποθεσία!, είς τάς όποίας παρετηρήθησαν μέχρι τοΰδε άργυροΰχα μεταλ
λεύματα είς τήν Μήλον, είναι αί εξής :

α) Είς τόν Χάλακα τού δυτικού τμήματος τής νήσου, 1 ) ή περιοχή Τριάδες 
καί 2) αί θέσεις ’Αβόθονας καί ’Ασημότρυπα μεταξύ τού ακρωτηρίου Βάνη καί 
τοϋ ορμίσκου Κοντάρου.



β) Εις τό άνατολι-,ών τμήμα, 1 ) αί τοποθεσίαι Πικραδοΰ, Μεροβίλια και 
Καστανάς, 2) ή τοποθεσία Πηλονήσι ( Βοΰδια) τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου καί 
3) ή νησίς Πηλονήσι, ή όποία κεϊται απέναντι τής ώς άνω ομωνύμου τοποθεσίας.

γ) Αριστερά τώ είσερχομένω είς τον λιμένα τής Μήλον», 1 ) ή γλωσσοειδής 
προεξοχή τής χέρσου Φουρκοβοΰνι ΒΔ. τοΰ Κάστρου καί 2 ) ή τοποθεσία Κλίμα 
τοϋ ομώνυμου ορμίσκου κάτωθεν τοΰ συνοικισμού τής Τρυπητής. ( ’Ίδε συνημμ. 
χάρτην).

Ή  περιοχή Τριάδες περιλαμβάνει ολόκληρον τήν εκτασιν, ή όποία κεϊται 
ιιεταξύ τής βουνοσειράς Αγ. Χαλαλάου -  Καλαμαύρου ά φ ’ ένας καί τών υψωμά
των Φάβας —Τριών Βουνών άφ’ ετέρου. Ή  έ'κτασις αυτή διασχίζεται ΰπό τής 
χαράδρας τοΰ Ά γ . Νικολάοτ>, ή όποία διαμορφσΰται σχεδόν άπό τής κορυφής τών 
Τριών Βουνών καί μέ δύο εκατέρωθεν διακλαδώσεις καταλήγει είς τόν ορμον τής 
Αγ. Τριάδος. Βορείως τής έν λόγω χαράδρας σχηματίζεται μία άλλη μικροτέρα. 
Αντη άπό τά υψώματα τοΰ βουνού Φάβας εκβάλλει μέ μίαν διακλάδο>σιν έξ άρι- 
ττερών εις τήν νοτιοανατολικήν άκτήν τής χερσονήσου Γαλανά.

Ή  εκτασις τής περιοχής Τριάδες, τήν όποίαν διασχίζει ή χαράδρα τοΰ 'Α γ. 
Νικολάου, φέρει τήν ιδιαιτέραν ονομασίαν Τασίφνου. Ά φ ’ ετέρου τό τμήμα, διά 
τοϋ όποιου διέρχεται ή χαράδρα τών Γαλανών, καλείται επίσης Γαλανά. Τά άργυ- 
ροϋχα μεταλλεύματα τής περιοχής Τριάδες παρατηρούνται είς τάς τοποθεσίας Τα
σίφνου καί Γαλανά. ’Έ ξω  τών τοποθεσιών τούτων απομένουν αί εμφανίσεις τοΰ 
Αγ. Νικολάου καί τοΰ Ά γ . Στεφάνου.

Τό πέτρωμα, τό όποιον επικρατεί ενταύθα, είναι οί δακΐται καί οί όξεινοι 
άνδεσΐται τής δευτέρας,. ώς εϊδομεν, φάσεως ηφαιστείου παροξυσμού είς τήν Μή
λον, καθώς καί αί λατύπαι αύτών. Τά υψώματα τής Φάβας καί τών Τριών Βου
νών, καθώς καί ή χερσόνησος Γαλανά, αποτελούνται άπό συμπαγείς λάβας έκ τοΰ 
πετρώματος τοντου, ενώ ή ενδιάμεσος έκτασις καλύπτεται έπιφανειακώς άπό τάς 
αντιστοίχους λατύπας. Εκατέρωθεν τής χαράδρας τοΰ Αγ. Νικολάου, εξαιρέσει 
ένός τμήματος τής κυρίας αφετηρίας καί τής δεξιάς διακλαδώσεως αυτής, ανα
πτύσσονται οί ήφαίστειοι τόφφοι. Ούτοι παρά τήν επαφήν των πρός τάς λάβας 
ή τάς λατύπας αύτών καλύπτονται έν μέρει υπό τών πετρωμάτων τούτο^ν.

Τά κοιτάσματα τών άργυρούχων μεταλλευμάτων είς τήν τοποθ-σίαν Τα
σίφνου εμφανίζονται :

1 ) Εντός τών ηφαιστείων τόφφων.
2 ) Εντός τών κατ’ επιφάνειαν λατυπών έκ δακιτικοϋ καί άνδεσιτικοΰ υλικού, 

αί όποϊαι πρός τό βάθος μεταπίπτουν είς τάς άντιστοίχους λάβας.
3) Εντός ιών δακιτικών καί όξείνων άνδεσιτικών λαβών.'
Αί μεταλλευτικοί έργασίαι τής Εταιρείας «Σίφνος—Εύβοια», καθώς και αί 

μετέπειτα γενόμεναι ερευνητικοί, είς τήν τοποθεσίαν Ταοίφνου, περιωρίσθησαν 
ιδίως επί τής δεξιάς πλευράς τής κυρίας κοίτης τής χαράδρας τού 'Α γ. Νικο
λάου. ’Εσχάτως υπό τής ΓΙ ρονομιούχου Εταιρείας ’Αργυρομεταλλευμάτων Μήλου 
έγένοντο άπόπειραι καί είς τήν άριστεράν πλευράν τής έν λόγω χαράδρας, ίγγυς  
μάλιστα καί πρός τήν έκ τής κορυφής τών Τριών Βουνών αφετηρίαν της.
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Εις την τοποθεσίαν Γαλανά οί ήφαίστειοι τόφφοι καταλαμβάνουν τήν παρατ 
λιακήν λωρίδα. Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα εμφανίζονται είς ίκανήν άπόστασιν 
από τής παραλίας, αναπτύσσονται δέ ώς έκ τούτου εντός τοϋ δακιτικοϋ,- άνδεσιτι- 
κοΰ πετρώματος, είτε ανήκει τοΰτο είς τήν ζώνην τών λατυπών, είτε απαρτίζει τον 
συμπαγή πυρήνα.

Α ί σοβαρώτεραι μεταλλευτικοί έργασίαι είς τήν τοποθεσίαν Γαλανά έγέ- 
νοντο ολίγον άνωθεν τοΰ τόπου, δπου συμβάλλουν αί δύο διακλαδώσεις τής ομω
νύμου χαράδρας. Μικραί όμως δοκιμαστικαί ερευναι έξετελέσθησαν καί ολίγον 
υψηλότερα είς τήν θέσιν Αγριόλακκος.

Τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες έθεωρήθησαν ανέκαθεν τά πλουσιώ- 
τερα τής Μήλου. Α ί γενόμεναι μέχρι σήμερον έρευνητικαί έργασίαι είς τήν νήσον 
δέν διέψευσαν τήν γνώμην αυτήν.

Α ί θέσεις Άβόθονας καί Άσυμότρυπα κείνται κατά μήκος τής βόρειας ακτής 
τοΰ Χάλακα, καί είδικώτερον 6  μέν Άβόθονας είς τήν βορειοανατολικήν πλευράν 
τοϋ λοφίσκου Κατσιμούδη εγγύς τής θαλάσσης, ή δέ Άσημότρυπα δεξιά τοΰ ορ
μίσκου Κοντάρου. Εις άμφοτέρας τάς υ'έσεις, αί όποϊαι αντιστοιχούν είς τήν ζώ 
νην τών ηφαιστείων τόφφων τοΰ Χάλακα, παρατηρούνται σήμερον μόνον ενδεί
ξεις έμφανίσεως άργυρούχων μεταλλευμάτων, καί ιδίως μικραί άπόπειραι έρευνη- 
τικών ιργασιών. Τοιαϋται έρευνητικαί έργασίαι παρατηρούνται επίσης καί είς 
τήν παραλίαν νοτιοανατολικά τής ’Ασημότρυπας έντός τού αυτοΰ ορμίσκου Κον
τάρου. Ένταΰθα δμως αντί τών ήφαστείων τόφφων, τούς όποιους σημειώνει ό 
χάρτης τού Sonder,, έκτείνεται τό δακιτοανδεσιτικόν πέτρωμα τοΰ 'Αγ. Δημη- 
τρίοΐ', καλυπτόμενον κατ’ έπιφάνειαν από τάς αντιστοίχους λατύπας.

Είς το άνατολικόν τμήμα τής Μήλου παρουσιάζονται έπίσης αξιόλογοι εμφα
νίσεις άργυρούχων μεταλλευμάτων. Αί έρευνητι/.αί έργασίαι, αί όπο-.αι κ'·.τά δια 
φόρους καιρούς ·εγένοντο ένταΰθα, άπεκάλνψαν, δτι τά σημαντικώτερα κοιτάσματα 
παρατηρούνται είς τήν τοποθεσίαν Μεροβίλια. Τά κοιτάσματα τών τοποθεσιών 
Πικραδοΰ καί Καστανά, αί όποϊαι κεϊνται εγγύς τής Μεροβίλια, έρχονται είς ΰπο- 
δεεστέραν μοίραν. Ά ξ ια  προσοχής είναι καί τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας 1 1 ή
λο νή σι είς τήν περιοχήν Βοΰδια τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου, ώς έ'δειξαν αί γενό
μεναι εσχάτως ένταΰθα έρευνητικαί έργασίαι, έν μέρει δέ καί αί έμφανίαεις τής 
ομωνύμου νησίδος απέναντι τής έν λόγω τοποθεσίας. Τόσον είς τά Μεροβίλια, τήν 
Π ικραδοΰ καί τόν Καστανά, δσον καί είς τό Π ηλονήσι, καθώς καί είς τήν απέ
ναντι αΰτοΰ ομώνυμον νησίδα, τά άργυροΰχα μεταλλεύματα έμφανίζονται έντός 
τών ήφαιστείων τόφφων κάτω τών επιφανειακών στρωμάτων αύτοΰ.

Από τά άργυροΰχα μεταλλεύματα, τά όποια παρατηρούνται κατά μήκος τής 
παραλίας άριστερά τω εισερχόμενο) είς τόν λιμένα τής Μήλον, ένδιαφέρον πα
ρουσιάζουν τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Κλίμα. Α ί έμφανίσεις τοΰ Φονρκοβοΰνι 
δέν είναι άξια ι λόγου. Είς τό Κλίμα τά άργυροΰχα μεταλλεύματα άπαντώσιν έπί
σης έντός τών ηφαιστείων τόφφων, είς κατώτερον ορίζοντα αυτών. 'Ένεκα τούτου 
αί έρευνητικαί έργασίαι παρουσίασαν ένταΰθα δυσχερείας καί έγένοντο είς μικράν 
μόνον κλίμακα.

Είς τά νότιον τμήμα τής Μήλου δέν εμφανίζονται άργυροΰχα μεταλλεύματα.



Έκ παραλλήλου δμως δέν παρατηρούνται ενταύθα καί αί δακιτοανδεσιτικαί λάβαι 
τή: δευτε'ρας φάσεως ήφαιστείας ένεργείας τής νήσου. Τά ήφαιστειογενή πετρώ
ματα. ιό όποϊ« αναπτύσσονται εις τό τμήμα τοΰτο, ανήκουν, ό>ς εΐδομεν, εις με- 
ταγενεστέρας εκρήξεις. Τό γεγονός α ϊτό δέν δύναται νά θεωρηθ^ άσχετον πρός 
τήν γενετικήν εξάρτησιν τών άργυρούχων μετλλευμάτων άπό ώρισμένην χρονικώς 
περίοδον ηφαιστείου παροξυσμού είς τήν Μήλον. Π ερί τοΰ ζητήματος δμως τού
του θά γίνη ειδικός λόγος εις τό οίκεϊον κ'φάλαιον.

IV. ΤΑ ΑΡ.ΓΥΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

, \ I  , , ί;
Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλοι», εξαιρέσει τοΰ γαληνίτου, χαρακτη

ρίζονται έν γένει έκ τής παρουσίας βαρύτου1 έντός τής μάζης αύτών. Τό όρυκτόν 
τοΰτο υπάρχει εις τά μεταλλεύματα αυτά ώς σύνδρομον πάντοτε. Διότι έκτος τοΰ 
γαληνίτου, ύ όποιος, μετά ή άνευ καί τών δλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενε- 
σεως αυτοΰ, εμφανίζεται έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου ή τών βαρυτομιγών 
τοιούτων, είς τά άλλα άργυροΰχα μεταλλεύματα τής νήσου ή περιεκτικότης αυ
τών εις άργυρον προϋποθέτει κατά κανόνα τήν παρουσίαν βαρύτου, ό όποιος καί 
μόνος είναι «ργυροΰχος, καί χωρίς τόν όποιον, έξαιρέσει πάντοτε τοΰ γαληνίτου, 
δέν δύναται νά νοηθή άργυροΰχον μετάλλευμα εις τήν Μήλον.

Ή  παρατήρησις ouor αυτή δέν Ισχύει καί κατ’ αντίστροφον έννοιαν. Πολλά 
κοιτάσματα βαρύτου, ή γενικώς βαρυτομιγή, είς τήν Μήλον δέν περιέχουν άργυ
ρον καί συνεπώς δέν δύνανται νά καταταχθοΰν εις τήν κατηγορίαν τών άργυρού
χων μεταλλευμάτων.

Τα ,’ ργυοοΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου φέρονται. σήμερον συνήθως υπό τήν 
κοινην ονομασίαν βα ουτίνη . ΕΙς τήν ονομασίαν αυτήν δέν περιλαιιβάνεται φυσικά 
ό γαληνίτης. Ούτος γνωστός έν 'Ελλάδι καί έξ άλλων έμφανίσεο>ν αύτοΰ, εκτός 
τοΰ συγκροτήματος τών νήσων τής Μήλου, δέν έχει χρησιμοποιηθώ μέχρι σήμερον 
παρά ιιόνον ώς μολυβδούχον μετάλλευμα. Είναι δμως προφανές, δτι ή ονομασία 
βαρριίνη ?·έν άνταποκρίνεται πρός δλα τά είδη τών έμφανιζομένων είς τήν Μήλον 
άργυρούχων μεταλλευμάτων. Διότι πλήν τοΰ αυτοτελούς βαρύτου ό δρος αυτός δέν 
δύναται νά περιλάβη κατά κυριολεξίαν τάς άλλας ορυκτολογικας των παραλλαγάς. 
Άλλως τε καί αυτός ό βαρύτης δέν είναι πάντοτε, ώς έλέχθη, άργυροΰχος.

Ένεκα τούτου απόπειρα πρός ειδικόν χαρακτηρισμόν τών έν λόγο) μεταλλευ
μάτων κατά τρόπον, ό όποιος νά άνταποκρίνεται πληρέστερον καί πρός τήν όρυ- 
κτολογικήν των σύστασιν, έγένετο ήδη, ώς εΐδομεν, άπό τοΰς πρώτους έρευνητάς.

1 Όνομόζοιιεν βαρύτην τό όρυκτόν θε ιϊκόν βάριον, Ba S 0 4, (γερμ. B aryt, Schw erspat, 
γαλλ. barytine), τό όποιον εμ φανίζετα ι είς τήν Μήλον, καθώ ς κ α ί είς ολόκληρον τό συγκρό- 
τηιια τών νήσων αυτής. Τόν δρον αυτόν μετεχειρ ίσθησαν κα ί οι πρώτοι άσχοληθέντες περί 
τοΰ δρυκτοΟ τούτου ώς άργυρούχου μεταλλεύματος έν Μηλιό. Βραδύτερον έιτεκράτησεν ό δρος 
βαρυτίνη ώς κοινή ονομασία ολων τώ ν άργυρούχων μεταλλευμάτω ν τής νήσου.

2
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Συμπληροΰντες διά τών ήμετέρων παρατηρήσεων τά δεδομένα επί τοΰ κεφαλαίου 
τούτου διακρίνομεν τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου ώς εξής: Γαληι ίτη ς  
άργυροΰχος βαρύτης, βαρυτομιγείς Άργιλλοι άργυροΰχοι, βαρυτομιγής δακί· 
της κα ι άνδεσίτης άργυροΰχος κα ι άργυροΰχοι βαρυτομ ιγείς τόφφοι.

Ή  ποικιλία τών ανωτέρω μεταλλευμάτων είναι αποτέλεσμα άνομοίου μέτρου 
ενεργείας τών παραγόντων, οί. όποιοι προεκάλεσαν τήν γένεσιν αύτών, επί πλέον δέ 
όφείλεται καί είς τό είδος τοΰ περικλείοντος αυτά πετρώματος. 'Ένεκα τούτου εμ
φανίζονται ταΰτα εις κοινά κατά τό πλεΐστον κοιτάσματα. Εις τήν περιοχήν Τριά
δες, δπου τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου αναπτύσσονται κυρίως εντός 
•τών δακιτικών καί άνδεσιτικών λαβών, μαίζυ με τά κοιτάσματα τοΰ άργυρούχου βα
ρύτου παρατηρούνται ομοίως κοιτάσματα βαρυτομιγοΰς άργίλλου καί περαιτέρω 
βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου άργυρούχου. ’Ανάλογα μεταλλεύματα παρα
τηρούνται καί είς τάς άλλας περιοχάς τής νήσου. Έκεΐ ό'μως άντίί τοΰ άργυρούχου 
βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου εμφανίζονται κοιτάσματα άργυρούχων βαρυ
τομιγών τόφφων. Φυσικά ή συνύπαρξις τών έν λόγω μεταλλευμάτων έν όλω ή ιν 
μέρει δέν είναι πάντοτε αναγκαία. Ό  γαληνίτ,ης σχηματίζει ίδιας φλέβας έντος 
τών άλλων άργυρούχων μεταλλευμάτων*, εξαιρέσει μόνον τών βαρυτομιγών 
τόφφων.

α ') Γ α λ η ν ίτ η ς ·

Ό  γαληνίτης εμφανίζεται είς διαφόρους τοποθεσίας τοΰ Χάλακα είς τό δυ- 
τ -.όν τμήμα τής Μήλου, είς δέ τό άνατολικόν τμήμα αυτής μόνον είς τήν τοποθε
σίαν Πηλονήσι, καθώς καί είς τήν άπέναντι ομώνυμον νησίδα. Είς τόν Χάλακα 
τά κοιτάσματα τοΰ γαληνίτου παρατηρούνται κυρίως είς τήν περιοχήν Τριάδες, 
ύπόθεν έγένετο καί ή πρώτη έξόρυξις τοΰ μεταλλεύματος τούτου υπό τής ανωνύ
μου Εταιρείας «Σίφνος - Εύβοια». Έλάχισται ποσότητες γαληνίτου έξωούχθησαν 
εις τό παρελθόν καί άπό τάς θέσεις Άβόθονας παρά τό άκρωτήριον Βάνη, α.ώ 
τάς εμφανίσεις τοΰ ορμίσκου Κοντάρου, επί πλέον δέ καί άπό τό Φουρκοβοΰνι είς 
τήν απέναντι αύτών έ,τέραν ακτήν. Αί ανωτέρω τελευταϊαι τοποθεσίαι άντιστοιχοΰν 
κατά τόν Κορδέλλαν1 είς τούς τόπους έξορύξεως άργυρούχου γαληνίτου υπό τών 
«ρχαία>ν έν Μήλω. ( !Ίδε συνημμ. χάρτην).

Είς εήν περιοχήν Τριάδες ό γαληνίτης άπαντΓι τόσον είς τήν τοποθεσίαν Τα- 
οίφνου, οσον καί είς εκείνην τών Γαλανών. Είς τάς τοποθεσίας αύτάς ό γαληνίτης 
.αναπτύσσεται κυρίως έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου, ή τοΰ βαρυτομιγοΰς 
-ήακίτσυ καί άνδεσίτου. Ά ντιθέτως είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι τοΰ ΒΑ. άκρου 
τής νήσου, καθώς καί είς τήν απέναντι αυτής ομώνυμον νησίδα, ό γαληνίτης πα- 
ρατηρεΐται μόνον έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου. Είς τό Πηλονήσι μάλιστα 
ό γαληνίτης συνυπάρχει μετά άγγλεσίτου, μετά τού όποιου άποτελεϊ κοινόν μετάλ
λευμα. Έκ τών ανωτέρω κοιτασμάτων τοΰ γαληνίτου τά σοδαρώτερα, ώς άπεδεί-

1 . — 1 , σ. 1 2 2 .
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χθη ϊκ τών γενομένων μέχρι σήμερον ερευνητικών εργασιών, άπεκαλύφθησαν εις 
τάς τοποθεσίας Τασίφνου και Γαλανών.

Ό γαληνίτης τής Μήλου άπαντα υπό μορφήν φλεβών είς τά κοιτάσματα αυ
τοΰ. Ό Κορδέλλας προκειμένου περί τών εμφανίσεων εντός τοϋ βαρυτομι- 
γοΰς δακίτου καί άνδεσίτου, παρετήρησε τόν γοΛηνίτην καί είς συμποτίσματα άκα- 
νονίστως ένεσπαρμένα έντός τής μάζης τοΰ μεταλλεύματος τούτου.1 Τό πάχος τών 
φλεβών τοΰ γαληνίτου ποικίλλει μεταξύ εκατοστών τινων τοΰ μέτρου, ώς επί τό 
πλεΐστον δέ κυμαίνεται άπό 0,01 μ. μέχρι 0,05 μ., ένίοτε δέ φθάνει καί τά 0,50 μ. 
Τό μήκος τής φλεβός έξαρτάται έκ τοΰ πάχους καί είναι σχεδόν πάντοτε άνάλογον 
αύτοϋ. Ώς σύνδρομον όρυκτόν τοΰ γαληνίτου παρουσιάζεται πάντοτε ό βαρύτης. 
Ούδαμοϋ τής νήσου παρατηρούνται κοιτάσματα γαληνίτου, χωρίς νά ε ΐνα ι 
ταϋτα συγχρόνως κα ι κοιτάσματα βαρύτου η άπλώς βαρυτομιγή. Ή  περιεκτικό- 
της Τ] μή είς άργυρον τοΰ συνδρόμου όρυκτοΰ δέν έχει καμμίανέπίδρασιν επί τοΰ προκει
μένου. Μόνον τό άντίστροφον δέν ισχύει άπολύτως. Είς όλα τά κοιτάσματα τοΰ βα
ρύτου ή τά βαρυτομιγή τής νήσου δέν εμφανίζεται κατ’ άνάγκην καί ό γαληνίτης. 
’Επί πλέον οί άργυροΰχοι βαρυτομιγείς τόφφοι άπεδείχθησαν, ϊκ  τών γενομένων 
μέχρι σήμερον ερευνητικών εργασιών τουλάχιστον, δτι στεροΰνται κατά κανόνα 
φλεβών γαληνίτου.

Ό γαληνίτης τής Μήλου άπαντα είς κρυσταλλοφυή συσσωματώματα μέ λάμ- 
ψιν ζωηρά μεταλλικήν καί χρώμα κυανότεφρον, ιδίως εις έπιφανείας προσφάτου 
θραύσεως. Ενίοτε διασχίζεται καί υπό φλεβιδίιον βαρύτου. Κυρίως εΐναι μακροτ 
κρυσταλλοφυής, αλλά συνηθέστατα μεταπίπτει καί είς μικροκρυσταλλοφυή γαληνί- 
την. Εις τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες ιδίως παρουσιάζεσαι κατά θέσεις 
ανάμικτος μέ σφαλερίτην, σιδηροπυρίτην καί χαλκοπυρίτην, άλλά τά ορυκτά τής 
έν λόγω παραγενέσεως εύρίσκονται συνήθως είς μικράν άναλογίαν tv σχέσει πρός 
τό κύριον μετάλλευμα.

Είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι τοϋ ΒΑ. άκρου τής Μήλου ό γαληνίτης μετα
πίπτει διά δευτερογενούς άλλοιώσεως πρός άγγλεσίτην, ό όποιος εμφανίζεται ώς 
γεηρόν τεφρόμαυρον μετάλλευμα. Ή  όξείδωσις δέν εχει προσβάλλει εξ ολοκλήρου 
τήν μάζαν τοΰ αρχικού όρυκτοΰ. Έ νεκεν τούτου έντός τοΰ άγγλεσίτου δύναται νά 
διακρίνη κανείς διά φακού κρυστάλλια γαληνίτου*, τήν παρουσίαν τοΰ οποίου εις 
τό έν λόγω μετάλλευμα έ'χει πιστοποιήσει καί ή χημική άνάλυσις. Εις τήν νησίδα 
Πηλονήσι αί έμφανίσεις τοΰ γαληνίτου είναι ασήμαντοι. Σχηματίζουν κατά τό 
.ώεϊστον λεπτοτάτας στρωματαειδεΐς φλέβας έντός κοιτάσματος βαρύτου, καί συγ- 
κεκριμένως τής παραλλαγής αύτοϋ μόνον έκείνης, ή όποία αναπτύσσεται είς κρυ
σταλλικά συσσωματώματα.

Ή  περιεκτιπότης τοϋ γαληνίτου τής Μήλου είς άργυρον δεν ε ίν α ι σταθερά  
είς ολας τάς έμφανίσεις αύτοϋ. ΑΓ’τη έξαρτάται άλλαις τε καί ικ  τής παρουσίας 
τών άλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενέσεως τού γαληνίτου», τά όποια •θεωρούν
ται ιπίσης άργυροΰχα.2 Ένεκα τούτου είς τά μακροκρυσταλλοφυή συσσωματώ-

1. —2, ο. 9.
2. L. Pe Launay. Giles mineraux et metallifei'es. t. I ll , Paris et Liege. 1913, 

<J. 291- 294.
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ματα αύτοΰ, τά όποια κατά κανόνα στερούνται τής θειούχοι» παραγενέσεως, ή πϊ- 
ριεκτικότης τοΰ γαληνίτου εις άργυρον εΐναι συνήθα>ς μικρά.

Δεν είναι γνωστόν, εάν είς τά κοιτάσματα, είς τά όποια εμφανίζεται ό γαληΓ 
νίτης είς ποσότητα ικμεταλλεύσιμονι ή είς άργυρον περιεκτικότης αύτοΰ παρου
σιάζει άνάλογον σχέσιν πρός τήν αντίστοιχον περιεκτικότητα είς άργυρον τοΰ συν
δρόμου ορυκτού* εντός τοΰ οποίου αναπτύσσεται. Μία τοιαύτ,η Ερευνα ήτο αδύνα
τος εις ημάς δι’ έλλειψιν μεταλλευτικών εργασιών έν έλ'εργεία είς τήν Μήλον. ΦλεΓ 
βίδια δμως γαληνίτου έντός τών κοιτασμάτων βαρύτου εύρέθησαν κατά τάς παρα
τηρήσεις τοΰ de P ia n  1 πτωχότατα είς άργυρον, έφ ’ δσον καί ό σύνδρομος βαρύ
της έστερεΐτο τελείως αργύρου. Έκ τών χημικών αναλύσεων, τάς όποίας ήμ-ΐς έζεΓ 
τελέσαμεν επί γαληνίτου τών κοιτασμάτων Γαλανά καί Πηλονήσι, προκύπτει μό- 
λ'ον, δτι ό γαληνίτης τής Μήλον εμ φανίζετα ι έν γένει άργνροϋχος άνεξαρ- 
τήτως τής περιεκτικότητας ή μή είς άογνρον τοϋ βαρντον, ή τοϋ βαρντομι- 
γοϋς κοιτάσματος, έντός τοϋ όποιον άναπτύσσετα ι.

Ό  Κορδέλλας 2 είς τά πειράματα αύτοΰ, τά όποία έξετέλεσεν έν Λαυρίω τώ 
1891 κατ’ εντολήν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως επί άργυρούχων μεταλλευμάτων 
ι’ ποσταλέντων πρός αυτόν υπό τοΰ G obantz έκ Μήλου, περιέλαβε καί τήν χημι- 
κήν άνάλυσιν γαληνίτου, τόν οποίον έπιμελώς άπεμόνωσεν έκ τών έν λόγω μεταλ
λευμάτων. Ό  γαληνίτης τοΰ βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου έδωκεν :

Pb ' 39,4000 °/ο 
Ag 0,0570 %

ό δε τής βαρυτομιγοΰς αργίλλου :
Pb 78 ,0000%
Ag 0,0729 «/ο

ήτοι ό μέν πρώτος 570 γραμμ. αργύρου, ό δέ δεύτερος 729 γραμμ. κατά τόννον 
μεταλλεύματος γαληνίτου.

Είναι προφανές, δτι αί ανωτέρω αναλύσεις δέν αποδίδουν τήν περιεκτικότητα 
είς άργυρον τοΰ γαληνίτου, 6  οποίος έμφανίζεται είς αυτοτελή έκμτταλλεύσιμα 
κοιτάσματα έν Μήλω. ’Ασφαλή δεδομένα έπί τοΰ προκειμένου θα είχεν ή Εταιρεία 
«Σ ίφνος - Εύβοια», ή όποία έξεμεταλλεύθη, ώς εΐδομεν, έπί ίκανόν χρονικόν διά
στημα τόν γαληνίτην τών κοιτασμάτων τοΰ δυτικοΰ τμήματος τής νήσου, ταΰτα 
δμως δέν διεσώθησαν μέχρις ημών. Γενικώς μόνον γνωρίζομεν, δτι ό έξορυχθείς 
υπό τής έν λόγω Εταιρείας γαληνίτης περιείχε 500—600 γραμμ. αργύρου κατά 
τόννον μεταλλεύματος.3

Ό  H uffner * αναβιβάζει ε ίς  2—3 °/0 τήν είς άργυρον περιεκτικότητα τοΰ 
γαληνίτου τών κοιτασμάτων τής περιοχής Τριάδες.

Σειράν χημικών αναλύσεων γαληνίτου τής Μήλου έκ τών κοιτασμάτων Τα
σίφνου καί Γαλανών δίδει καί ό Παλαιολόγος. 5 Έκ τοΰ σχετικού πίνακος, είς

1 .  G. vom R ath . Μ νημονευθέν έ'ργον. σ. 15.
2 . — 2 ο. 10 καί 14.
3. 6 . vom R a th . Μ νημονευθέν εργον. σ. 15.
4. Μ νημονευθέν εργον. σ. 4.
5 . D. C. P aliologue. Etude sur la  valeur industrielle des m inerals complexes argen- 

tiferes et de ta barytine dn groupe des lies de Milos, Kimolos et Polivos etc. Athenes, 
1 9 3 1 , o. 1 1 .
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τόν όποιον παρατίθενται «ΰται, μαζύ μέ αναλύσεις καί άλλων άργυρούχων μεταλ
λευμάτων τής νήσου, άποσπώμεν τά άνταποκρινόμενα πρός τόν γαληνίτην αποτε
λέσματα. Αί αναλύσεις τοΰ Π ζλαιολόγου δέν είναι πλήρεις. Έν τούτοις εΐναι 
φανερόν, δτι πρόκειται περί γαληνίτου, ό όποιο; συνοδεύεαι κατά τό πλεΐστον καί 
άπό ορυκτά τής θειοι χου παραγενέσεως αύτοΰ. Παραπλεύρως έκάστης αναλύσεως 
δίδομεν τήν αντίστοιχον όρυκτολογικήν σύνθεσιν τοΰ μεταλλη'ηιατος.

Π Ι Ν Α Ξ  I.

Pb °/ο Zn "/ο A g  7 ο P b S  7 . Z nS 7ο Σύνολον 7 ο

1 40,84 15,70 0,0183 47,15 23,40 70,55

2 26,30 1 9 . - 0,0225 30,36 28,32 58,68

3 3 7 . - 10,10 0,0145 42,74 15,05 57,79

4 70.— — 0,0300 80,83 — ' 80,83

5 46,84 16,50 . 0,0285 . 54,09 . 21,60 78,69

6 61,15 — 0.Q4S0 · 70,61 ' — 70,61

Ιίλήρη άνάλυσιν γαληνίτου παρέχομεν ένταΰθα 
λεγη παρ’ ημών έκ τών κοιτασμάτων τής τοποθεσίας 
μάλλον μικροκρυσταλλοφυή;,. εμφανίζει, επίσης καί τήν 
ράγένεσιν.

SiO„ . . .
Α120 3 ·.
M gO . . .
CaO . . .
BaO . . .
Κ „ 0  . . .
NaaO  . .
η 2ο + ..
Η ,Ο — .
S όλικϋν 
C1 . . . .
Agr . . .
P b ..........
Z n . . . .
F e ..........
Cu . .  .

άπό δείγμα, τό όποιον συνε- 
Γαλανά. Ό  γαληνίτης ούτος, 

συνήθη θειοΰχόν ίου πα-

3 Οδ "/ο 
— » 
0,20 » 
0,60 » 
— » 
0,28 » 
0,10 » 
0,10 » 
0,11 » 

24,45 » 
0,12 » 
0,04 » 

40,50 » 
21,48 » 

7,0δ » 
2,54 »
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Έκ τών ανωτέρω δεδομένων εξάγεται ή άκόλουθος όρυκτολογική σύνθεσις 
τοΰ έν λόγω γαληνίτου μετά τών ορυκτών τής παραγενέσεως αυτοΰ :

Γαληνίτης P b S ............................. 46,76 0/0
Σφαλερίτης ZnS...............................32,01 »

Σιδηροπυρίτης F e S „ ............................  9,35 »
Χαλκοπυρίτης FeCuS3.......................  7,33 »

ένφ άφ’ έτέραυ ό άργυρος, τοΰ οποίου ή ποσότης έντός τοΰ μεταλλεύματος ανέρ
χεται εις 400 γραμμ. κατά τόννον, ενυπάρχει υπό μορφήν άργυρίτου καί κεραρ- 
γυρίτου εις αναλογίαν :

Άργυρίτης A g2S ............................. 0,042 °/0
Κεραργυρίτης A g C l ........................... 0,003 »

ΙΙ,αραθέτομεν καί τά αποτελέσματα, τά όποια μ ις εδωκεν ή χημική άνάλυσις 
τοΰ άγγλεσίτου τής τοποθεσίας Πηλονήσι. Τό μετάλλευμα τοΰτο έμφανίζεται, ώς 
είναι επόμενον, πλουσιώτερον είς άργυρον, μέ περιεκτικότητα 1200 γραμμ. κατά 
τόννον.

S i0 2 ......................................................... ...0,68 β/ο
Α120 3 ............................................................ -  »
Fe„03 ....................................................... ..0,05 »
F e O ............................................................ ...— »
M g O .......................................................... ...— »
C aO ............................................................ ...— »

B a O ............................................................ ..0,65 » ·
K20  ............................................................— »
Na,Q ....................................................... ...— »
H .,0 +   ..0,05 »
H 20 — ........................................................0,02 »
S όλικόν.....................................................10,99 »
A g .................................................................0,12 »

• Pb ................................................................. ..70,16 »
Zn .............................................................. ..— »
C u .................................................................— »

82,72
Είς τήν άνάλυσιν ταύτην άντιστοιχεΐ ή εξής όρυκτολογική σύνθεσις τοΰ έν 

λόγφ μεταλλεύματος :

Άγγλεσίτης P b S 0 4............................ 81,15 °/0
Γαληνίτης P b S .................................  16,96 »
Άργυρίτης A g „ S ..............................  0,14 »
Βαοΰτης BaSO, .......................... 1,02 *

99,27 »
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Ό άργυρος έντός τοΰ γαληνίτου, καθώς καί τών προϊόντων όξειδώσεως αύ
τοϋ, εύρίο/εται συνήθως υπό μορφήν θειούχου έλ'ώσεωΐς. Είς τά μακρσκρυσταλλο- 
φΐίή σιισσοοματώκατα αΐητοΰ δέν αποκλείεται ό άργυρος νά ύπάρχμ καί είς κατά- 
πτασιν μεταλλικήν.1 Εις τόν μικροκρυσταλλοφυή δμως γαληνίτην, ό όποιος συνο
δεύεται συνήθως καί από τά όουκτά σφαλερίτην, σιδηροπυρίτην καί χαλκοπυρίτην, 
τά όποια συμπληροΰν τήν θειοΰχον παραγένεσιν αύτοΰ, ό άργυρος άπαντά, ώς έλέ- 
χθη, κυρίως υπό μοοφήν άογυρίτου. Τό όρυκτόν αυτό έντός τοΰ έν λόγω μεταλ
λεύματος δέν εΐναι όοατόν διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ. Εύρίσκεται ώς ισόμορφος παρά- 
ιιιξις πρός τόν γαληνίτην,2 πιθανώτατα δέ καί πρός τόν σφαλερίτην, καθώς καί 
τά άλλα ορυκτά της παραγενέσεως.3 Κατ’ ακολουθίαν ή χλωριοΰχας ενο>σις, υπό 
την όποίαν άπαντά έν μέρει ό άργυρος έντός τοΰ γαληνίτου, δέον νά θεωοηθή ώς 
προϊόν δευτερογενών αντιδράσεων.4

β') Ά ρ γυρ ο ϋχ ο ς  βαρύτης.

Κοιτάσματα βαρύτου έν γένει άπαντώσιν είς δλας τάς εμφανίσεις άργυρού
χων μεταλλευμάτων τής Μήλου. Άλλ’ ένταΰθα δέν πρόκειται περί πάσης και ύπό 
υίανδύιποτε μορφήν έμφανίσεως βαρύτου. Τό κεφάλαιον τοΰτο αφορά αποκλειστι
κές τόν βαρύτην, ό όποιος άναπτύσσεται εις αυτοτελή κοιτάσματα έντός τών ήφαι- 
στιτών τής Μήλου, ή τών τόφφων αυτών, άνεξαρτήτως δηλαδή τοϋ είδους τοΰ πε- 
ριέχοντος αυτά πετρώματος. Περί τών άλλων εμφανίσεων τοΰ έν λόγω όρυκτοΰ, 
είς τάς όποίας φέρεται τοΰτο κατανεμημένον δι’ εμποτισμού έντός άπεσαθρωμένου 
δακίτου καί άνδεσίτου, ή ηφαιστείων τόφφων, είτε υπάρχει προσμεμιγμένον μετ’ 
άργίλλου, γίνεται ειδικός λόγος χωριστά.

Τά κυριώτερα κοιτάσματα βαρύτου έν Μήλω εμφανίζονται εις τήν περιοχήν 
Τριάδες τοΰ δυτικού τμήματος τής νήσου, καί είς τήν τοποθεσίαν Μεροβίλια τοΰ 
ανατολικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Πηλό
ν ή σι τών Βούδιων, καθώς καί τής άπέναντι αυτής ομωνύμου νησίδος, πιθανώτατα 
δέ καί έκεΐνα τής τοποθεσίας Κλίμα. Αί γενόμεναι είς τό παρελθόν έρευνητικαί 
έργασίαι άπεκάλυψαν κοιτάσματα βαρύτου καί είς τά» τοποθεσίας Πικραδοΰ καί 
Καστανά. (’Ίδε συνημμ. χάρτην).

Εις τήν περιοχήν Τριάδες ό βαρύτης t μφανίζεται τόσον εις τόν Τασίφνον,ό'σον 
■/.αί είς τά Γαλανά. Εις τόν Τασίφνον τά κοιτάσματα αύτοΰ άναπτύσσονται έν μέ- 
ρει μέν έντός τών ηφαιστείων τόφφων, έν μέρει δέ καί έντός τών δακιτικών καί 
ανδεσιτικών λαβών τής περιοχής. ’Αντιθέτους είς τά Γαλανά τά κοιτάσματα τού 
βαρύτου άπαντώσιν άποκλειστικώς έντός τών δακιτών καί όξείνων άνδεσιτών. Αί 
έμφανίσεις τοΰ 'Αγ. Νικολάου καί τοΰ 'Αγ. Στεφάνου παρατηροϋνται έντός τών

1. L. De Launay. Μ νημονευθέν εργον. α. 293.
2. Ε. Haug. Traite de Geologie. t. I. P aris , 1907 , σ. 289. — P. Niggli. Lehrbuch der 

Mineralogie. II, Berlin, 1926 , σ. 55.
3. L. De Launa\ . Μ νημονευθέν εργον. t. I l l ,  a. 291 — 294.
4. Ίδε καί A . Δ α μ β έ ρ γ η . Μ νημονευθέν έ'ργον.
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ηφαιστείων τόφφων. Έντός όμοιων πετρωμάτων αναπτύσσονται τά κοιτάσματα 
ϊοΟ βαρύτου καί είς τάς τοποθεσίας Μεροβίλια, Πικραδοΰ, Καστανάς, Πηλονήσι 
μέ τήν ομώνυμον νησίδα καί Κλίμα.

'Ο βαρύτης άπαντά είς φλεβοειδή η ακανόνιστα κοιτάσματα,1, τά όποία έσχη- 
ματίσθησαν δι’ άποδέσεως τοΰ θειϊκοϋ βαρίου έντός τών ρωγμών ή κοιλοτήτων 
τών περικλειόντων αυτά πετρωμάτων. Συνήθως εμφανίζεται κρυσταλλοφυής, κατά 
ιό πλεΐστον δέ μικροκρυσταλλοφυής, ενίοτε ύέ καί στιφρόις. Ο μακροκαυαταλλο- 
φυής βαρύτ>]ς είναι μάλλον κοκκώδης καί μάλιστα λεπτοκοκκώδης, τόοον δέ αυτός, 
όσον καί ό μικροκρυσταλλοφυής, καθώς καί ό στιφρος βαρύτης, παρουσιάζουν κατά 
θέσεις εμπλουτισμόν είς διοξείδιον τοΰ πυριτίου. Είς ώρισμένα δμως κοιτάσματα 
τά συσσωματώματα τοΰ βαρύτου μεταπίπτουν άπό κρυσταλλοφυή είς κρυσταλλικά. 
Ή  τελευταία αΰτη κρυσταλλική μορφή παρατηρεΐται κατά τήν επιφάνειαν επαφής 
τοΰ όρυκτοΰ πρός τό πέτρωμα, έντος τοΰ όποιου περ1 κλείεται, ή κατά την >σωτε- 
ρικήν Επιφάνειαν τ ώ ν  εμφανιζόμενων έντός τής μάζης τοΰ όρυκτοΰ ρωγμών. Εις 
τήν έν λόγφ περίπτωοιν τά u il μέρους κρυσταλλικά άτομα τοΰ βαρύτου λαμβάνουν 
τήν συνήθη πλακώδη πρισματικήν αύτοΰ μορφήν, φθάνουν δέ είς μέγεθος μέχρι
0,04—-0,06 μ., έπικαθήμενα υπό τύπον αδένων έπί τής υπολοίπου μάζης.

Τό χρώμα τοΰ βαρύτου εΐναι συνήθως τεφρόλευκον. 'Η ύπότεφρος άπόχρω- 
σις χαρακτηρίζει κυρίως τόν μικροκρυσταλλοφυή βαρύτην, όφείλεται δέ έν μέρει 
είς τόν έμπλουσισμόν αύτοΰ είς τά ορυκτά τοΰ αργύρου .2 Ο μακροκρυοταλλοφυής 
βαρύτης, ιδίως μάλιστα εις τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια λαμβάνει ούτος 
κατά θέσεις τήν μορφήν κρυσταλλικών συσσωματωμάτων, φέρεται ώς . πί τό πλεΐ· 
τον λευκός. Ό  βαρύτης αύτός, ώς έ'δειξεν ή χημική άνάλυσις, δέν περιέχει ίν  γέ- 
νει ενώσεις βαρέων μετάλ?ιων. Ό  γαληνίτης, οσάκις εμφανίζεται έντός τών κοι
τασμάτων τού βαρύτου, μετά ή ανευ καί τών άλλων ορυκτών τής θειούχου παρα
γενέσεως αύτοΰ, συγκεντροΰται είς ιδίας φλέβας έντός τής μάζης τοΰ έν λόγω όρυ- 
κτοΰ. Ή  ανωτέρω παρατήρησις δέν δύναται φυσικά νά ίσχύση ώς γενικός κανών 
μακροσκοπικής ινδείξεως διά νά χαρακτηρίζεται έκάστοτε άργυροΰχον τό κοίτα
σμα τοΰ βαρύτου, τό όποιον παρουσιάζει τήν έν λόγω άπόχρωσιν. Ή  άλλοίωσις 
τοΰ λευκού χρώματος τού όριν.τοΰ δύναται νά προέλθη καί εξ άλλο^ν αιτίων.

Ό  βαρύτης τής Μήλου δέν έμ φ α ν ίξετα ι πάντοτε άργυροϋχος. "Άλλως τε καί 
εις τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια φέρεται άργυροϋχος, ή περικτικότης του είς 
άργυρον δέν εΐναι σταθερά καθ'όλην τήν μάζαν τοΰ μεταλλεύματος. 'Όσον αφορά 
τί,ν παρουσίαν ενώσεων μολύβδου καί ψευδαργύρου έντός τοΰ άργυρούχου βαρύ
του, ούδέν δεδομένον έχομεν ίκ  τών γενομένων μέχρι σήμερον χημικών άναλύσεω.·. 
Τά αποτελέσματα τών άναλύσεων τοΰ Κορδέλλα 3 δέν άντ αποκρίνονται πρός τόν 
βαρύτην. Είναι πολύ πιθανόν λεπτομερείς αναλύσεις τοΰ όρυκτοΰ τούτου νά έγέ- 
νοντο ύπό τών άλλων, οί όποιοι συγχρονίας πρός τόν Κορδέλλαν ήσχολήθησαν περί

1. Α .  Κ ο ρ δ έ λ λ α  — 2, ο. 20. Κ ω νσ τ . Α . Κ τ έ ν α .— 2, σ. 68 .
2 . Ό  I. Μ χ νβ ύ α η ς  (μνημονειΟέν εργον, σ. 569) φρονεί, ότι τϊ> ύπότεφρον χρώμα τοϋ 

β-ιρύτου προέρχεται έκ τοΰ έμπλουιισμοΟ αύτοϋ, πλήν τοΰ αργύρου, καί εις ενώσεις μολύβδου 
κ α ί ψευδαργύρου. Α ί αχ τικα ί αναλύσεις ημών (πίν. II) έδειξαν, οτι ό βαρύτης τής Μήλου 
στερείτα ι το ιούτων ένώσεων.

3. Μ νημονευθέν έργον. 2, σ. 5 —14.



τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου. At σχετικαί δμως εκθέσεις αύτών,1 έκ 
τών όποΐιυν θά ήδυνάμεθα νά πορ^σθώμεν τά αναγκαία έπ'ι τοΰ προκειμένου στοι
χεία, δέν ευρίσκονται σήμερον εις τά αρχεία τής Διευθύνσεως Μεταλλείων.

Αί νεώτερζι ερευναι έπί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου άπέβλε- 
Ί'αν κυρίως είς τήν μελέτην αύτών από τής οικονομικής των πλευράς. Διά τοΰτο 
ώς άντικειμενικός σκοπός τών γενομένων χημικών αναλύσεων ετέθη απλώς ή έξα- 
κρίβωσις τής περι-κτικότητος αύτών εις άργυρον, χωρίς νά δοθή μάλιστα καί 
σημασία εϊς τήν όρυκτολογικήν διάκρισιν τών έν λόγω μεταλλευμάτων* ’Αξιοση
μείωτος έπί τοΰ προκειμένου Εμφανίζεται ή εργασία τοΰ Μανούιση.2 Ούτος, 
εκ παραλλήλου πρός τάς άλλας αύτοΰ ερεύνας περί τών άργυρούχων μεταλλευμά
των τής Μήλου, έπεδίωξε νά καθορίση καί τήν χημική,ν σύστασιν αυτών καί εΐδι- 
κώτερον τήν όρυκτολογικήν μορφήν τοΰ έμπεριεχομένου αργύρου.

Εκ τών άναλνσ?ων, τάς όποίας έξετέλεσεν εις τό Χημικόν Έργαστήριον τής 
Γεκλογικής Υπηρεσίας, παραθέτει τάς κάτωθι δύο :

Είναι προφανές, ότι αί αναλύσεις αΰται δέν δίδουν πλήρη τήν εκατοστιαία/ 
ούνθεσιν τοΰ αντιστοίχου μεταλλεύματος. Διά τοΰτο δέν γνωρίζομεν, εάν τό εν 
λόγω μετάλλευμα εκτός τοΰ αργύρου περιέχει καί ενώσεις μολύβδου καί ψευδαρ.- 
γύρου. Εις τόν σκοπόν, τόν όποιον ό Μανούσης έπεδίωκε διά τών έν λόγω αναλύ
σεων, δέν ήτο απαραίτητος μία τοιαύτη λεπτομέρεια. Έν τούτοις φθάνουν τά δε
δομένα ταΰτα διά νά κρίνη κανείς, ότι έκ τών ανωτέρω αναλύσεων μόνον ή δεύ
τερα αντιστοιχεί άναμφισβητήτως εις μετάλλευμα βαρύτου.

Πλήρεις χημικάς αναλύσεις βαρύτου τής Μήλου δίδομεν κατωτέρω. Τό ύλι- 
ν.όν, έπί τοΰ οποίου έγένοντο άί αναλύσεις αύται, προέρχ-ται από· τά κυριώτερα είς 
τήν νήσον κοιτάσματα τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος, καθ’ δν τρόπον ή σημερινή κα- 
τάστασις τών γενομένων εις τό παρελθόν ερευνητικών εργασιών μας έπέτρεψε νά 
ονλλέξωμεν τοΰτο.

1. ’Αναλύσεις Α . Κ ο ρ δ έ λ λ α  και Π. Ζ » λ ο κ ί·3Γ«. 10  Σεπτεμβρίου 1891. — ’Α ναλύσεις  
Α. Χ ρ η α το μ χ νο υ  καί Κ. Μ η τα ο π ο ύ λ ο υ . 27 Μαΐόυ 1892.—Έ κ θ εσ ις  Π. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α  κα ι 
Α. Λ ίβα. 29 Μαΐου 1892.

2. Μνημονευθέν εργον, σ. 570.

1 2

BaSO , 
Cl . . . .  
Ag- . .  .

76,210°%  98,880 “%  
0,076 » 0,098 »
0,100 » 0,387 »
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Π Ι Ν Α Ξ  II

1 2 3 4 5 6

S iO s ..................... 0,30 °/o 1,95 °/0 0,07 “/„ 8,50 °/0 56,24 7 0 0,69 °/o
Τ ίΟ , .................... 0 ,1 0  » — 0 ,1 0  » — — —

α ι 2ο 3 ................... 0,05 > — 0,14 » 0,30 » 1,17 » 0,05 »

t'e 20 3 ................... — 0 ,0 2  » — — — —

E eO ....................... 0,50 » — 0 ,1 0  * 0 ,2 0  » 1 ,2 0  » 0 ,0 2  »·

CaO ..................... — — — — ftoCMo' —

M g O ..................... Ο *03 O V — — 0 ,2 1  * 0,30 » —

κ 2ο ....................... _ _ — I 0,45 » —

N a .O ..................... — — —
0 ,1 0  » 0,80 » —

H sO -f .................

h 2o - .................

B aSO , .................

| 0,47 » 

98,60 »

0 ,C6 * 

0 ,0 1  »

98 —

0,42 » 

0,03 » 

99,05 »

j 0,02 »

89,64 »

1,86 »

37,68 »

0,10 ·

99,24 »

A g .......................... — 0 ,010» 0,008 » — 0,003» —

P b .......................... — — — — — —

Z n ......................... — - — — — —

C !......................... — 0,0003 — — —

100,32 100,0503 99,918 j 98,97 I 69,903 100,10

1 . Β αρύτης γεηρός κοιτασμάτων Τασίφνου
2. » κρυσταλλοφυής κοκκώδης κοιτασμάτων Μ εροβίλια
3. » γεηρός τοποθεσίας Κ λίμα
4. » μ ικροκρυσταλλοφυής τοποθεσίας Π ηλονήσι (Βούδιων)
5. » σηφρός νησίδος Πηλονήσι
6 . » μακροκρυσταλλοφυής νησίδος Πηλονήσι

Ή  απουσία αργύρου είς τον ώς άνω βαρύτην τών κοιτασμάτων Τασίφνου 
δέν σημαίνει βέβαια, δτι τά κοιτάσματα ταΰτα δέν είναι έν τώ συνόλφ άργυροΰχα. 
Εΐναι γνωστόν άλλως τε, δτι αί τοποθεσίαι Τασίφνου καί Γαλανών ίθεωοήΟησαν 
ανέκαθεν αί πλουσιώτεραι είς άργυροΰχα μεταλλεύματα. Τό άποτέλεσμα τής ύπ’ 
αριθ. 1 άναλύσεως βεβαιώνει άπλώς, δτι ό βαρύτης τών κοιτασμάτων μιας καί τής 
αυτής τοποθεσίας δέν είναι εξ ολοκλήρου άργυροϋχος. Χαρακτηριστικόν επίσης 
είναι τό γεγονός:, δτι καί ό βαρύτης τής τοποθεσίας Π ηλονήσι τοΰ ΒΑ. άκρου 
ιΰ.ς Μήλου (άνάλ. 4) δέν περιέχει άργυρον. Ένταΰθα δμως ή άπουσία αργύρου



έπεκτείνεται κατά πάσαν πιθανότητα εις ολόκληρον το κοίτασμα τοϋ όρυκτοΰ. 'Ο 
άργυρος ε’ις την έν λόγω τοποθεσίαν εντοπίζεται εις τον γαληνίτην και τό προϊόν 
όςειδα’ισεως αυτοί, τά όποια σχηματίζουν αυτοτελείς φλέβας εντός τοϋ βαρύτου. 
Ανιιθέτως εις την νησίδα Πηλονήσι ό βαρύτης παρουσιάζεται έξ ίσου άργυρού- 
χος καθώς καί έστερημένος αργύρου καθ’ ολοκληρίαν. Ή  ύπ’ άριθ. 6 άνάλυσις, ή 
όποια δεν έδειξε παρουσίαν αργύρου, αντιστοιχεί εις μακροκρυσταλλοφυή βαρύτην, 
τοΰ οποίου τά συσσωματώματα μεταπίπτουν κατ’ έπ ιφάνειαν εις κρυσταλλικά. Ά ρ γυ- 
ροΰχος εμφανίζεται ενταύθα ή στιφρά μορφή τοϋ βαρύτου (,άνάλ. 5 ). Τούτου ή 
μεγάλη περιεκτικότης εις διοξείδιον τοϋ πυριτίου δφείλεται εις δευτερογενή εμ
πλουτισμόν. Επί γεη.ροΰ δμως βαρύτου τής αυτής τοποθεσίας έστερημένου τού πυ· 
ριτικοΰ εμπλουτισμοί', άντίδρασις αργύρου εδωκεν αρνητικά αποτελέσματα.

'Η περιεκτικότης εις άργυρον τοϋ βαρύτου τής Μήλου, την όποίαν παρέχουν 
αί ανωτέρω αναλύσεις, κυμαιναμένη μεταξύ 30 καί 100 γραμμ. κατά τόννον, δεν 
άνταποκρίνεται βέβαια εις τϊ|ν μέσην περιεκτικότητα τοϋ μεταλλεύματος τούτου. 
Η άνά/.υσις τοϋ Μανούσΐ] δίδει, ώς εϊδομεν, 387 γραμμ. άργύρου κατά τόννον 
βαρύτου, ό δέ de P ia n  1 αναβιβάζει τό ποσόν αυτό εις 400 γραμμ. κατά μέσον 
δρον διά τό έν λόγω μετάλλευμα των κοιτασμάτων Τασίφνου καί Γαλανών. Μίαν 
μέσην τιμήν 400 — 600 γραμμ. άργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος δέχεται καί ό 
Gobantz 2 εις τον συνήθη άργυρονχον βαρύτην τής Μήλου. Διά τοΰτο τόν βαι- 
ρύτην των κοιτασμάτων Πικραδοϋ καί Καστανά, τοϋ όποιου ή περιεκτικότης εις 
άργυρον κυμαίνεται μεταξύ 50 καί 250 γραμμ. κατά τόννον, κατατάσσει μεταξύ 
τών πτωχών μεταλλευμάτων τής νήσου.

Αλλά δεν πρόκειται νά συζητήσωμεν ενταύθα τό ζήτημα τής ποσότητας τοΰ 
περιεχομένου άργύρου εις τόν βαρύτην τής Μήλου κατά τόννον μεταλλεύματος. 
Επί τοΰ αντικειμένου τούτου προηγήθη άλλως τε σωρεία χημικών αναλύσεων μέ 
συστηματικής πολλάκις δειγματοληψίαν, τήν όποίαν ημείς διά λόγους, τούς όποιου; 
καί ανωτέρω άνεφέραμεν, ήτο αδύνατον νά έκτελεσωμεν. Εκείνο τό όποιον παρα- 
τηροΐμεν εκ τών γενομένων ύφ ’ ημών αναλύσεων είναι,ότι ό βαούτης τής Μ ήλου 
άνεξαρτήτω; τής πεοιεκτικότητος αύτοϋ εις άργυρον, στερείτα ι ενώσεων μολύ- 
βδου καί ψευδαογύρον. 'Η  φερομένη ε ΐ; τάς παλαιοτέρας αναλύσεις περιεκτικότης 
εις τά βαρέα αυτά μέταλλα προέρχεται ασφαλώς εκ τών φλεβιδίων, τά όποια υπό 
μορφήν θειούχων έλ’ώσεων τών μετάλλοιν τούτων εμφανίζονται εντός τής μάζης 
τοΰ έν λόγω ορυκτού.

' Οσον άφορά τόν όρυκτολογικόν τύπον, υπό τόν όποιον εύρίσκεται ό άργυρος 
εντός τοΰ βαρύτου, ό Μανούσης3 έκ τών γενομένων παρ' αύτοϋ ερευνών επί 
τοϋ ζητήματος τούτου συνάγει, οτι ό άργυρος ενυπάρχει υπό μορφήν χλωριούχου 
(κεραργυρίτου) καί θειούχου ένώσεχος (άργυρίτου), επικρατεί δε μάλιστα ποσο- 
τικώς ή πρώτη. Ή  ειδική ήμών ερευνά επί τοΰ αυτού αντικειμένου εδειξεν, δτι ή 
χλωριοϋχος ενωσις τοΰ άργύρου δεν παρουσιάζεται εις δλας τάς εμφανίσεις τοΰ

1. G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ. 14 —15.
2. Μνημονευθέν εργον, α. 215.
3. Μνημονευθέν εργον, σ. 570. ,



άργυρούχου βαρύτου τής Μήλου. Ό  άργυρος άπαντα εντός τοΰ εν λόγω μεταλ
λεύματος κατά τό πλΰστον καί κατά κανόνα ώς άργυρίτης, ή δέ τυχόν παρουσία 
και κεραργυρίτου είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς άλλοιώσεως. Τοιουτοτρόπως εις 
τόν άργυροΰχον βαρύτην τών κοιτασμάτων Μεροβίλια, δπου ό άργυρος εκτός τή ; 
συνήθους θειοι^χου αύτοΰ μορφής εμφανίζεται καί ώς χλωριοΰχος, επικρατή ό 
άργυρίττ,ς τοΰ κεραργυρίτου, εις δέ τόν βαρύτην τής τοποθεσίας Κλίμα καθώς καί 
τή ς  νησίδος Πηλονήσι ολόκληρος ή ποσότης τοΰ περιεχομένου άργύρου υπάρχει 
άποκλειστικώς ώς άργτ’ρίτης. ’Ιδού τά σχετικά άποτελέσματα :

2 3 δ 
Άργυρίτης. . . . A g2S 0,0103 0,0092 0.0031 
Κεραργυρίτης.. AgCl 0,0013 — —

'Υπό μορφήν άργυρίτου ευρίσκει κα'ι ό Μητσόπουλος1 διά πυροχημικής 
δοκιμασίας τόν περυχάμενον άργυρον έντός τοΰ άργυρούχου βαρύτου τΓς vi)r o\‘.

Τά γενικά πορίσματα, τά όποια συνάγονται έκ τών ανωτέρω, είναι τά εξής :
Ό  βαρύτης τής Μήλου είναι άργυροϋχος εις τά κοιτάσματα αυτοΰ τής περιο

χής Τριάδες, καθώς και τών τοποθεσιών Μεροβίλια, Κλίμα και τής νησίδος Πηλο
νήσι, στερείται δέ πιθανώτατα αργύρου ό βαρύτης τής τοποθεσίας Πηλονήσι (.Βού- 
δ ια). Περ'ι τών κοιτασμάτων Πικραδοΰ καί Καστανά δέν γίνεται λόγος ένταΰθα. 
Ό  άργυροϋχος βαρύτης μεταπίπτει κατά θέσεις εις βαρύτην έστερημένον αργύρου.

'Ο άργυροϋχος βαρύτης Αναπτύσσεται ε ίς κρυσταλλοφυή συσσωματώματα, 
και Ιδίως μ ικροσταλλοφυή ή γεηρά. Τό άντίστροφον δεν ισχύει άπολΰτως, καθ’ 
δσον ό μικροκρυσταλλοφυής βαρύτης δέν είναι πάντοτε και άργυροϋχος. *Ο βαρύ
της δμω ;, ό όποιος έμ φ α ν ίζετα ι είς μακροκονσταλλοφυή εως κρυσταλλικά  
συσσωματώματα, στερείτα ι κατά κανόνα άργύρου.

.Π λήν τοΰ άργύοοτ’ ονδεμία άλλη ενωσις βαρέος μετάλλου _ενυπάρχει_ εις τόν 
βπούτιιν Ο ‘νοιληνιττίΐί *καΑώ. κ3ΐ"*τίοΓ"άλλα ^ιητκτά τ^Γ'^ειουνοί’
παραγενέσεως αυτού, δνγκεντροΰνται είς ιδίας φλέβας. Α ί μεταλλοφόρο: αύταί 
φλέβες είναι άργυροΰχοι ανεξαρτήτως τής περιεκτικότητος ή μή είς άργυρον τοΰ 
βαρύτοί', έντός τοΰ όποιου αναπτύσσονται.

Τοιουτοτρόπως ό βαρύτης τής Μ ήλον δεν δύνατα ι νά χαρακτηριοϋ-ή κατ’ 
άρχήν ώς άργνροϋχον μετάλλευμα παρά μόνον έ φ ’ δσον περιέχει άργυρον. 
Είς τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια εμφανίζεται έστερημένος τελείως άργύρου, 
ό βαρύτης θεωρείται απλώς ώς όρυκτόν, και μόνον, δταν έγκλείη καί φλέβας γαλη
νίτου, μ-τά ή ανευ καί τών άλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενέσεως τοΰ τελευ
ταίου, έπέχει θέσιν συνδρόμου όρυκτοΰ τοΰ μεταλλεύματος τούτου.

1. p r . Const. Afitzopu/os. Kerr/—.W itten— und Salinenwesen von. Griechenland in der 
N ational—Ausstellung von Allien ISS8. D itig ler’s Polytechnisches Journal. 70 Jalir* 
g an g , 272 Band. S on d er—A bdruck axis Heft n ,  12 und 13 , a. 23.

2. Δέν έννοΰμεν ενταύθα  τήν ενδεχομένην παρουοίαν χρυσυΟ, τής όποίας δέν έπρχειρή- 
σαμεν άνίχνευσιν. _mrr-m.ni «wi.vin.ji. . . . . ι.-n ..»■ .............. .. · ι··.·Μ »·» Μ ΐυ ι» ί



γ') Βαρυτομιγεΐξ αργιλλοι άργυροϋχοι.

Βαρυτομιγεΐς αργιλλοι έν Μήλα) εμφανίζονται εξ ίσου εντός τών δακιτικών· 
και άνδεσιτικών πετρωμάτων, καθώς καί έντός τών ηφαιστείων τόφφων τής νήσου. 
Κοιτάσματα δμως αυτών παρετηρήθησαν μέχρι, σήμερον μόνον εις τήν περιοχήν 
Τριάδες καί τήν νησίδα Πηλονήσι.

Εις την περιοχήν Τριάδες αί βαρυτομιγεΐς αργιλλοι άναπτύσσονται κατά τό 
πλεϊστον έντός τών δακιτικών καί άνδεσιτικών πετρωμάτων μαζΰ μέ τά άλλα άργυ- 
οουχα μεταλλεύματα, ιδίως δέ εις τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Τασίφνου. 'Κατά 
τόν de P ian ,1 ό όποιος πρώτος παρετήρησεν ενταύθα έμφάνισιν βαρυτομιγοΰς 
άργίλλου άργυρούχου, τό μετάλλευμα τοϋτο κείμενον επί υποστρώματος άργίλλου, 
περιεοαλλεν έκ τών κάτω πυρήνα δακιτοανδεσΐτικοΰ πετρώματος, ευρισκομένου 
εις κατάστασίν μερικής αποσαθρώσεως. Συνήθως δμως αί βαρυτομιγεΐς αργιλλοι 
απαντούν εις τοπικάς συγκεντρώσεις έντός τοΰ περικλείοντος πετρώματος μετά ή 
άν;υ αυτοτελών κοιτασμάτων βαρύτου, συνοδεύονται δέ πολλάκις καί από αποθέ
σεις άργίλλου, αί όποϊαι κατά κανόνα σχηματίζουν τό υπόστρωμα τοΰ έν λόγω 
άργυρούχου μεταλλεύματος.

Εις την νησίδα Π ηλονησι αί βαρυτομιγεΐς αργιλλοι άπαντοΰν εντός τών 
ήφαΗΤτείων τόφφων εις κοινόν κοίτασμα μέ ιμφανίσεις αύτοτελοΰς βαρύτου. 
Ιό μετάλλευμά αύτό παρατηρεΐται ενταΰθα κάτωθεν τών κυρίων εμφανίσεων τοΰ 
βαρύτου.

Αί άργυροϋχοι βαρυτομιγεΐς αργιλλοι τής Μήλου προέρχονται έκ τοπικής 
άποσαθρώσεως τοΰ περικλείοντος αύτάς πετρώματος καί συγχρόνου άποθεσεως 
άργυρούχου βαρύτου. Ο βαρύτης εις τό  ̂μετάλλευμα τούτο αναπτύσσεται συνήθως 
εις φυλλώδη ή πεταλοειδή συσσωματώματα έντός τή.ς μάιζης τής άργίλλου, ή 
οποία άποτελεϊ τό υπόλειμμα άποσαθρώσεως τοΰ πετρώματος. Κατ’ άντίθεσιν πρός 
τούς ήφαιστ-ίους τόφφους ή χημική άποσάθρωσις τών δακιτών καί όξείνων άνδε- 
σιτών αποδίδει περίσσειαν άργίλλου. "Ενεκα τούτου εις τά κοιτάσματα τών βαου- 
τομιγών άργίλλων, τά οποία εμφανίζονται εις τήν περιοχήν Τριάδες, παρατη
ρούνται, ώς ε'ίδομεν, καί αποθέσεις καθαρός άργίλλου, ενώ άντιθέτως σπανίζουν 
αύται εις τά αντίστοιχα κοιτάσματα της νησίδος ιΐηλονήσι.

Ο Κορδέλας διακρίνει τάς βαρυτομιγεΐς άργίλλους τής Μήλου εις υπο
κίτρινους καί εις ιμολυβδοχρόους.2 Ή  χημική άνάλυσις, εις τήν όποίαν υπέβαλε 
δύο γενικά δείγματα άχτιστοι χούντα εις οίιφοτέρας τάς ώς άνω παραλλαγάςν 
έδοτκε τά κάτωθι άποτελέσματα :

1. G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ. 1 4 —15.
2. Α. Κορύέλλα.— 2. σ. 1 1 —14.
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Π IN  ΑΞ HI

Βαρυτομιγείς άργιλλοι

ύποκίτρινοι μολυβδόχ^οοι

9,6000 6.2000
α ι„ ο 3 .................................. 7,2000 6,3000
Μη Ο .................................. 0,3230 0,4780
C a O .................................... 0,8000 1,9000

0,6800 0,o600
B a S 0 4 ................................ 71,7100 76,4000
A g ........................................ 0,0450 0,0285

0.1500 0,1500
Zn ...................................... 1.8000 2,1000

3,2600 1,8900
C u ........................................ 0,2150 0,1596

0,0001 0,0001
1,7000 2,2000
0,0789 0,0530

S b ........................................ 0,1426 0,4119
C l ........................................ 0,1230 0,0741

97,9276 98,7052

Εις τάς ανώτερα) αναλύσεις τοΰ Κορδέλλα ό Παλαιολογος 1 παραθετει δυο
τοΰ αυτοΰ μεταλλεύματος, τάς εξής :

1 2
16,65 10,90

Α Ι ,,Ο ,.................................. 5,10 3,20
BaSO, ............................... 66,50 75,60
Agf......................................... 0.041 0,039
P b ......................................... 0 54 1,78

0,47 0,93
F e ......................................... 1.75 1,74
C u .......................................... — 0,08
A u ......................................... 0,0001 0,0001
S ............................................. — 2.74

91,0511 97,0091

Απέναντι τών αναλύσεων τούτων, αι όποϊαι αντιστοιχούν εις μετάλλευμα, 
προερχόμεναν "/.ατά πάσαν πιθανότητα έκ τής περιοχής Τριάδες, ήίμεϊς περιωρί- 
■οθημεν είς τήν χημικών άνάλυσιν όμοιου μεταλλεύματος μόνον έκ τοΰ κοιτάσματος 
τής νησίδος Πηλονήσι. Τά σχετικά αποτελέσματα έχουν ώς επεται :

1. Μ νημονευθέν εργον, σ. 12.



—  31 —

S i0 2 ............................................................12,00 %
Α120 3 .......................................................  0,91 »
F e„0 3 ..............................................................13,74 »
F e O ............................................................ ....—
C a O ............................................................ ....—
MgO.......................................................... 0,90 »
K .20 .................................................................—
N a20  .....................................................  1,78 »
H „ 0 .+ ..................................................... ....11,52 »
BaO . . ..................................................... ....33,48 »
S όλιχόν.................................................. ....17,— »
Ag ............................................................ ....0,004 »
P b ................................................................. ....—
Z n ............................................................. 2.00 »
Cl . . ................................................... 1.17 »
S ελεύθερον...........................................  0,50 »

95,004 »
Έκ τών οποίων λαμβάνομεν,

Βαρύτην B a S 0 4 ....................  50,95 %
Σφαλερίτην Z n S .........................  2,98 »
Ά ργυρ ίτην A g2S ...................  0 ,0 04 6»
Κεραργυρίτην A g C l .......................  —

Ο Ινορδέλλας1 ίεντός τών βαρυτομιγών άργίλλων τη ; Μήλου διακρίνει 
διά γυμνοί} οφθαλμοί' φλεβίδια γαληνίτου, καθώς καί σφαλερίτου, σιδηροπυρίτου 
ν.α'ι χαλχοπυριτου. Ή  είδική άνάλυσις, εις τήν όποίαν υπέβαλε τόν γαληνίτην τών 
φλεβιδίων τούτων, τόν όποιον έπιμελώς άπεμόνο>σεν έκ τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος, 
εδωκεν άργυρον 0,0729 ° / 0 τοΰ περιεχομένου γαληνίτου, ό όποιος πάλιν αντιστοι
χεί εις 0,00013 °/ο τοϋ όλου μεταλλεύματος.

Δοθέντος ότι ή περιεκτικότης τοΰ μεταλλεύματος τούτου ν.α'ι εις τά ά'λλα 
βαρέα μέταλλα, εκ τών θειούχων ενώσεων τό>ν οποίων απαρτίζονται τά ώς ανο 
φλεβίδια, είναι επίσης μικρά, ή ποσότης τοΰ περιεχομένου άργύρου έντός τών 
βαρυτομιγών άργίλλων τής Μήλου δεν είναι δυνατόν νά προέρχεται έξ ολοκλήρου 
έκ τών παρατηρηθέντων υπό τοϋ Κορδέλλα τοιούτων φλεβιδίων. Τό μεγαλύτερον  
μέροςτοϋ περιεχομένου άργύρου υπ άρχει εις το μετάλλευμα τοϋτο άνεξαρτή- 
τως τής παρουσίας φ λεβ ιδ ίω ν  γαλήνίτο υ κα ι τω ν άλλω ν ορυκτών της Φειούχον 
παράγει’έαεως αύτον. 'Γούτο μαρτυρεί καί ή χημική άνάλυσις δείγματος έκ τής βαρυ- 
τομιγοΰς άργίλλου τοΰ κοιτάοματος τής νησίδος Πηλονήσι, ή όποια είναι επίσης 
άργυροΰχος, μ’ δλον ότι στερείται τοιούτων φλεβιδίων.

Αί αναλύσεις τοϋ Κορδέλλα δίδουν τήν περιεκτικότητα εις άργυρον τών βαρυ- 
τομιγών άργίλλων τής Μήλου εις 285 μέχρι 450 γραμμ. κατά τόννον μεταλλεύ-



ματας. Μεταξύ τών ορίων αύτών περίπου παρουσιάζουν την ποσότητα τοϋ περιε
χομένου άργύρου εις τό έν λόγω μετάλλευμα καί αί αναλύσεις τοϋ Παλαιολόγου. 
Ή  βαρυτομιγής άργιλλος τής νησίδος Π ηλονήσι φαίνεται ικ  τών αναλύσεων ημών 
όμολογουμένως πτωχοτέρα είς άργυρον, αλλά δέν είναι γνωστόν ποια σχέσις ύφί- 
σταται μεταξύ τής τιμής αυτής καί τής μέσης περιεκτικότητας είς άργυρον τού όλου 
μεταλλεύματος. Ό  G obantz1 αναβιβάζει τήν περιεκτικότητα είς άργυρον τών βα- 
ρυτομιγών άργίλλων τών κοιτασμάτων τής περιοχής Τριάδες είς 1 .0 0 0  μέχρι 
1 0 . 0 0 0  γραμμ. κατά τόννον μεταλλεύματος.

’Ενδιαφέρει πρός τούτοις νά γνωσιίή καί ή όρυκτολογική μορφή, υπό τήν 
όποίαν εμφανίζεται ό άργυρος έντός τών βαρυτομιγών άργίλλων τής Μήλου. Ό  
Κορδέλλας2 τήν παρουσίαν τοϋ άργύρου έντός τού μεταλλεύματος τοιττου δέχε
ται υπό μορφήν άργυρίτου κατά τό πλεΐστον. 'Υπό ποίαν όμως άλλην μορφήν έμφα- 
νίζεται επίσης ό άργυρος, δέν κάμνει λόγον. Ή  ερευνά ημών έπί τοΰ προ
κειμένου εδειξεν, ως εΐδομεν, ότι έντός τής βαρυτομιγοΰς άργίλλου τής νησίδος 
Π ηλονήσι ό άργυρος ενρ ίσκετα ι έξ ολοκλήρου ώς άργυρίτης. Κεοαργυρίτης δέν 
εμφανίζεται ποσώς.

Τοιουτοτρόπως αί βαρυτομιγείς άργιλλοι τής Μήλου δύνανται νά θεωρηθούν 
άργυροΰχον μετάλλευμα έξ ίσου περιζήτητον πρός τόν άργυροΰχον βαρύτην. Η 
μέση περιεκτικότης αύτών είς άργυρον δέν φαίνεται ότι υστερεί εκείνης τοΰ άργυ
ρούχου βαρύτου. ·

δ) BapuTo^uynj δακίτηξ κα ι άνδεαίτης άρν^ρβΰχβξ.

Τ ό άργυροΰχον τοΰτο μετάλλευμα τής Μήλου παρετηρήθη είς τόν Χάλακα 
τοΰ δυτικού τμήματος τής νήσου, συγκεκριμένος δέ μόνον εις τάς τοποθεσίας Τα- 
οίφνου καί Γαλανά, οποί’ καί μόνον άναπτύσσονται, ώς έλέχθη, αι δακιτικαί καί 
άνδεσιτικαί λάβαι. Είς τά άλλα τμήματα τής Μήλου, είς τά όποια τά άργυροΰχα 
μεταλλεύματα εμφανίζονται έντός τών ηφαιστείων τό φ φ ω ν , δέν είναι δυνατόν νά 
ύπάρχη τοιοΰτον μετάλλευμα. -

Ό  βαρυτομιγής δακίτης -  άνδεσίτης άποτελΰ προϊόν μερικής χημικής άπο- 
σαθρώσεως τοΰ αντιστοίχου πετρώματος, τήν όποίαν προ-κάλεσεν ή κυκλοφορία 
θερμών ύδάτων, καί έμπλουτισμοΰ αύτοΰ είς θειΐκόν βάριον καί τό αλλο μεταλλο
φόρο ν ΰλιν.όν. Ή  άποσάθρωσις δέν προσέβαλεν, ώς ήτο επόμενον, ολόκληρον τήν 
μάζαν τοΰ πετρώματος, παρά μόνον κατά τήν πορείαν, τήν όποίαν ήκολούθησε διά 
μέσου τών ρωγμών αυτόν τό Τν κυκλοφορία θερμόν ΰδωρ. 'Ως έκ τούτου τό άργτ>- 
ροΰχον μετάλλευμα εμφανίζεται εντός τοΰ πετρώματος εις φωλεάς ή φλέβας. Έκτος 
τοΰ βαρύτου τό έν λόγω μετάλλευμα περιέχει κατά τόν Ινορδέλλαν3 καί γαλη
νίτην, σφαλερίτην, σιδηροπυρίτην καί χαλκοπυρίτην, άλλοτε μεν είς φλεβιδια, αλ
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ί .  Μνηιιονευ&έν εργον, σ. 215.
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β.οτε δέ καί εις άκανονίστως ενεσπαρμένα συμποτίσματα. Έκ παραλλήλου παρον- 
οιάζει εμπλουτισμόν καί εις διοξείδιον τοϋ πυριτίου.

Ό Κορδέλλας το-v βαρυτομιγή δα^.ίτην -  άνδεσίτην ονομάζει·, ώς εϊδομεν. 
ΐοαχείτην λίθον. 'Η χημική άνάλυσις! εις τήν όποίαν υπέβαλε τό έν λόγω μετάλ
λευμα έν Λαυρίφ έκ τοϋ άποσταλέντος πρός αυτόν ύπό τοϋ Gobantz ύλικοϋ εδωκε 
τά κάτωθι άποτ-λέοματα :

S i0 2 ................................................... 55,0000 7»
ΑΚΟ,..................................................  3,4000 »
MgO ................................................  0,5760 »
C aO .....................................................  1.8000 »
BaSO...................................................  25,8000 »
A g ............ ..........................................  0,0089 »
P b .......................................................  0,8700 »
Zn ..................................................... 3,5000 »
F e .......................................................  2,5800 »
C u .......................................................  0,6387 »
A u .......................................................  0,0001 »
M n .......................................................  0,3300 »
A s .......................................................  0,0394 »
S b .......................................................... 0,3961 »
S ............................................................  2,2100 »
C l ................... .....................................  0,2223 »

97,3715

"Ομοια περίπου αποτελέσματα δίδει καί ή άνάλυσις τοΰ Π αλαιολόγου1 
τοΰ αί'τοϋ προφανώς μεταλλεύματος, τήν όποίαν παραθέτει, οϋτος εις τήν ανωτέρω.

SiO a ...................................................  55,0000 7,,
Α Ι,Ο ,................................................... 2,8000 »
M g O ................................................... -
C a O ..................................................... —
B aS O .................................................  25,0000 *
A g .......................................................  0,0250 »
P b .......................................................  1,7600 »
Z n ........................................................ 6,2000 »
F e .......................................................... 1,8000 »
C u ........................................................ 0,3000 »
A u .......................................................  0,0003 »
S ............................................................  5,0800 »

97,9653

Πρός διερεύνησιν τοϋ τρόπου, καθ' δν εμφανίζεται ό άργυρος έντός τοΰ

1. Μ νημονευθέν εργον, σ. 12.
3
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βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτοιι ό Κορδέλλας1 άπέσπασεν έξ αύτοΰ «φ* 
ένός μέν κρυστάλλους βαρύτου, αφ' ετέρου δέ φλεβίδια γαληνίτου, τά όποια υπέ
βαλε κατ’ ιδίαν είς χημικήν άνάλυσιν. Τό αποτέλεσμα τών έπί μέρους αναλύσεων 
εΐναι, δτι ό άργυρος ενυπάρχει όμοίως έντός τοΰ έμπεριεχομένου ε ϊ; τό μετάλ
λευμα τοΰτο βαρύτου, καθώς καί έντός τοΰ γαληνίτου, έπί πλέον δέ δτι οί ιιέν κρύ
σταλλοι τοΰ βαρύτου εδωκαν περιεκτικότητα άργύρου 30— 50 γραμμ., τά δέ φλε- 
βίδια τοΰ γαληνίτου 570 γραμμ. κατά τόννον τοΰ αντιστοίχου όρυκτοΰ.

Τό άθροισμα τών δύο τούτων τιμών περιεκτικότατος είς άργυρον τών . πί 
μέρους αναλύσεων έάν άναχθη έπί τού άντιστοίχου μεταλλεύματος δίδει γενικήν 
περιεκτικότητα 25 γραμμ. κατά τόννον. Ή  ποσότης αΰτη Είναι μικρότερα τών 8 !> 
γραμμ., τά όποια εδωκεν είς τόν Κορδέλλαν ή άνωτέρω άνάλυσις, είναι δμως ηδι; 
γνωστόν, δτι, τόσον εις τον βαρύτην, δσον καί είς τόν γαληνίτην, ή περιεκτικότης 
είς άργυρον δέν εΐναι σταθερά έφ ’ ολοκλήρου τοΰ περιεχομένου εις τό μετάλλευμα 
ποσοΰ αυτών.

Έπί πλέον δέν άποκλείεται μέρος τοϋ ένυπάρχοντος είς τό μετάλλευμα τοΰτο 
άργύρου νά εύρίσκεται καί έντός τοΰ περιεχομένου σφαλερίτου καθώς καί τών 
άλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενέσεως τοΰ γαληνίτου, πιθανώτατα δέ να 
άναπτύσσεται καί είς ίδια αυτοτελή φλεβίδια άργυρίτου. Έπί τοϋ προκειμένου δέν 
προέβημεν είς ιδίας έρεύνας!· διότι ό βαρυτομιγής δακίτης, τόν οποίον άπεκΟιιί- 
οαμεν άπό τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Γαλανών τής Μήλου, μάς εδωκε κατά τήν 
άνίχνευσίν τής παρουσίας άργύρου άντίδαασιν αρνητικήν.

Ώς μετάλλευμα ό άργυροϋχος βαρυτομιγής δακίτης κα ι άνδεαίτης μειο- 
νεκ τε ΐ ά π ένα ντ ι τοΰ άργυρούχου βαρύτου κα ι τώ ν άργυρούχων βαρυτομιγών 
άργίλλων. Τό μειονέκτημα αυτό ό Κορδέλλας1 άποδίδει εις τό γεγονός, δτι τό μετάλ
λευμα τοΰτο ά φ ’ ένος μέν είναι πτωχόν εις πολύτιμα μέταλλα, άφ ’ έτέοου δέ παρουσιάζει 
#ιιπ/ουτισμόν είς διοξείδιον τοΰ πυριτίου, ό όποιος καθιστά δυσχερή τήν μετά/, 
λουο’ ικήν του επεξεργασίαν.

Τό μειονέκτημα τής μικρά·; του περιεκτικότητος είς άργυρον καί τοΰ εμπλου
τισμού του εις διοξείδιον τοΰ πυριτίου εΐναι άποτέλεσμα τών γενετικών συνθηκών 
τοϋ έν /όγω μεταλλεύματος. Διότι ό άργυροϋχος βαρυτομιγής δακίτης καί άνδε- 
Γ'ίτης αντιστοιχεί, ιός εΐδομεν, εις μερικήν κατά θέσεις αποσάθρωση· τοΓ· 
περικλείοντος πετρώματος καί κατά συνέπειαν ό εμπλουτισμός αύτοϋ είς μεταλλο- 
φόοον ύλικόν εΐναι . λλειπής. Έκεί, δπου οί μεταλλογενετικοί παράγοντες έπεΐεο- 
γάσθησαν πλήρη τήν άποσάθροκην τοΰ πετρώματος, έσχηματίσθησαν κοιτάσματα 
βαρυτομιγών άργίλλο>ν ή καί άπλώς βαρύτου. 'Ένεκα τούτου τό έν λόγω μ-τάλ- 
λευμα υπολείπεται απέναντι τών δύο άλλων ώς άνωτέρω άργυρούχων μεταλλευμά
των τής Μήλου καί δσον αφορά τήν ποσοτικήν τον έμφάνισιν.

1.—2. σ. 9 —10.



ε) Άργυροϋχοι βαρυτομιγεί; τόφφοι.

Τήν έμφάνισιν άργυρούχων βαρυτομιγών τόφφων εϊς τήν Μήλον αναφέρει 
ποώτος ό Παλαιολόγος1 υπό τήν όνομαοίαν άργυρον·χων ηφαιστείων τόφφων 
Uufs volcaniques Ires a rg cn tife res ). Ό  Sonder - κάμνει περί αυτών 
σχειιχήν μνείαν, άλλ' αι χημικαί αναλύσεις τάς όποίας παραθέτει, ειλημμένοι από 
τό εργον τοΰ Κορδέλλα, άναψέρονται εις τάς βαρυτομιγεΐς άργίλλους κα'ι κατά 
αιηΐ.ιειαν δέν άνταποκρίνονται εις τό έν λόγιο μετάλλευμα. Οί πολικότεροι έρεκ- 
νηταί καθοδηγούμενοι από τήν άντίληψιν, ότι τά άργυροΰχα μεταλλεύματα της 
Μήλον εμφανίζονται έντός τών λαβών τής νήσου, δέν ήτο δυνατόν νά διακρίνουν 
την παρουσίαν τοιούτου μεταλλεύματος. Μόνον ό do P ian  3 παρουσιάζει ε?αΐ- 
ρεσιν επί τοΰ προκειμένΓου, αλλά και οΰτος ώς άργυροΰχον μετάλλευμα ίντός τ ώ ν  
ήιρα'στείων τόφφων τής Μήλου θεωρ-ΐ άποκλειστικώς τί>ν άργυροΰχον βαρύτην.

Ό Παλαιολόγος ασχολούμενος περί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής 
Μήλου από τής οικονομικής των μόνον πλευράς δέν εισέρχεται εις είδικήν αυτών 
oor/.τολογικήν έρευναν. "Ενεκα τού'του ούδέν διαφωτιστικόν στοιχεΐον δίδει περί 
τών άργυρούχων βαρυτομιγών τόφφων τής νήσου. Τό εργον αύτοϋ αφορά ιδίως 
τήν μελέτην τοΰ δυνατοΰ τής ιπιοφελοΰς έκιΓταλλεύσεως τών άργυρούχων μεταλ
λευμάτων τής Μήλου υπό τάς κρατούσας σήμερον νέας μεί)όδους μεταλλουργικής 
επεξεργασίας.

Οί άργυροϋχοι βαρυτομιγεΐς τόφφοι τής Μήλου εμφανίζονται, ώς είναι επό
μενον, μόνον έντός τών ήφαιστείων τόφφων. Ό  Παλαιολόγος παρετήρησεν αυτούς 
εις τήν τοποθεσίαν Κλίμαf αριστερά τώ είσερχομένω εις τόν κόλπον τής νήσου. 
ΛΊ σχετικαί ημών έρευναι επί τοΰ προκειμένου έδειξαν, ότι οί άργυροϋχοι βαρυτο- 
μιγεΐς τόφφοι εμφανίζονται, έκτος τής ώς άνω τοποθεσίας, καί εΐ|'ς τό άνατολικ&ν 
τμήμα τής νήσου, καί συγκεκριιμένως εις τάς τοποθεσίας Μεροβίλια καί Πηλονήσι 
(Βούδια). Τόσον εις τό Κλίμα, όσον καί εις τά Μεροβίλια καί τό Π ηλονήσι, οί 
(ΐογί'ροϋχοι βαρυτομιγεΐς τόφΐ)οι συνοδεύονται κατά κανόνα καί μέ κοιτάσματα 
βαρύτου.

Ή παρουσία τών άργυρούχων βαρυτομιγών τόφφων εις τήν Μήλον όφείλε- 
ται εις τούς αυτούς γενετικούς παράγοντας, οί όποιοι προεκάλεσαν τόν σχηματι
σμόν καί τών άλλων άργυρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου. "Ενεκα τού’του οί άρ- 
γνροϋχοι βαρυτομιγεΐς τόφφοι έμιρανίΐονται εις κοινά, ώς εϊδομεν, μετά τών άλ
λων μεταλλευμάτων κοιτάσματα. Ό  ίδιάζων όρυκτολογικός χαρακτήρ των μεταξύ

1. D. C. Paltologut. Μ νημονευθέν εργον, σ. 8
2. Μ νημονευθέν εργον, σ. 21δ  - 218.
3. G. νam Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ. 14 —15.
4. Εις τήν μνημονευθεΐσαν μελέτην αύτοϋ ό κ. Παλαιολόγος δέν αναφέρει τ ή ν θ έ σ ιν  έμφα- 

νίσειος ιώ ν  άργυρούχων βαρυτομιγών τόφφων. Ή  ανωτέρω πληροφορία ο φ ε ίλε ια ι εις προσω
πικών πρός ημάς ύ.τοδειξιν τής έν λόγφ τοποθεσίας, δτε έπεσκέφθημεν μετ’ αύτοϋ, καθώ ς  
καί τοϋ έπιθειορητοϋ τών Μ εταλλείων ϊ .  Γεωργακοποΰλου, δ ιά  πρώτην φοράν τή ν  νήσον.
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τών έν λόγω μεταλλευμάτων προέρχεται πρωτίστως έκ τοΰ είδους τοΰ πετρώματος, 
έπί τοΰ οποίου έδρασαν οί γενετικοί παράγοντες. Οί άργυροΰχοι βαρυτομιγείς 
τόφ φ ο ι ε ίν α ι προϊόντα μερικής κατά ϋ·έοεις άποαα·9·ρώαεως τών ηφ α ισ τε ίω ν  
τόφ φ ω ν τής νήσον κα ι έμπλουτιαμοϋ α ύτώ ν είς μεταλλοφόρον νλ ικόν. Ά π ό
τής άπόψεως αυτής δΰνανται νά θεωρηθοΰν μετάλλευμα αντίστοιχον πρός τους 
άργυρούχους βαρυτομιγείς δακίτας καί άνδεσίτας τής νήσου. Κατ’ άναθεσιν όμως 
πρός αυτούς οί άργυροΰχοι βαρυτομιγείς τόφφοι δέν περιέχουν φλεβίδια γαληνίτου 
καί τών άλλων θειούχων Ορυκτών τής παραγενέσεο^ αυτοΰ.

Οί άργυροΰχοι βαρντομιγεΐς τόφφοι τής Μήλου εμφανίζονται, δπως καί τά 
άλλα άργυροΰχα μεταλλεύματα τής νήσου, είς φλεβοειδή η ακανόνιστα κοιτά 
σιιατα. Άποτελοΰν μετάλλευμα συνήθως γεηρόν ή στιφρόν ιιέ χρώμα λευκόν ε(ο, 
τεφρόλευκον. Είς τάς εμφανίσεις τής τοποθεσίας Κλίμα, έν μέρει δέ καί εις έκεί- 
ναςτής τοποθεσίας Πηλονήσι (Βοΰδια), τό μετάλλευμα τοΰτο παρουσιάζεται πορώ
δες. Ή  χημική άνάλυσις δειγμάτων έν. τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος μος έ'δωκ.ε τά 
κάτΐΰθι άποτελέσματα :

Π I Ν Α Ξ IV.

1 2 3 4

S i O , ..................... 50,18 7,24 56,57 73,00
Τ Ι Ο ,..................... 0,60 0 ,1 0 0,23 —

0,70 3,40 12,63 3,10
F e,O s ................... — — — —
F e O ........................ 0,28 0,60 0,44 —
C a O ..................... — 1,18 — 0,16
M g O ..................... — 0,45 0,16 0,27
K 20  ..................... — — 4,28 1,25
N a20 ................... — — 0,57 0,84
H20 + ................. 1,94 0,03 12,72 14,79
h 2o - ................. 0,02 4,22 0,01 0,13
BaSO , 4 - ............. 46,28 82,85 10,30 2,00

0,095 0,031 0,009 0,01
P b .......................... — — 0.10 —

— — — —
C l............................ 0,031 0,01 — 1,20

— — — 1,50
S O , ........................ — — 1,60 —

100,126 100,114 99,619 98,25

1 Άργυροϋχος βαρυτομιγής τόφφος τοποθεσίας Κ λίμα
2 » » » » Μεροβίλια
3 » » > » »
4 » » » » Πηλονήσι (Βοΰδια)

Ό  βαθμός εμπλουτισμού είς θειϊκόν βάριον, τόν όποιον παρουσιάζουν οι άρ- 
γυροΰχοι βαρυτομιγείς τόφγοι τής Μήλου, ποικίλλει όχι μόνον εις τάς διαφόρους
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Εμφανίσεις τοΰ tv λόγω μεταλλεύματος, αλλά ακόμη καί εις τά  κοιτάσματα μιας 
καί της αυτής! τοποθεσία;. Τοΰτο συνάγεται καί έκ τών ανωτέρω αναλύσεων, είναι 
δέ εύνόητον, καθόσον ό εμπλουτισμός ούτο; έξαρτΰται έκ τοΰ βαθμού άποσαθρά)- 
οεα>; καί έκ. τοΰ μέτρου ιπιδράσεως τών υδαρών διαλύσεων τοΰ όρυκτοΰ τούτου επί 
τών ηφαιστείων τόφφων κατά την περίοδον τής μεταλλογενείας ε ι; τήν νήσον.

Κατά τάς αΰτάς ώς άνω 'αναλύσεις ή περιεκτικότης εις άργυρον τών άργυ
ρούχων βαρυτομιγών τόφφων τής Μήλου κυμαίνεται από 90 μέχρις 950 γραμμ. 
•/.ατά τόννον μεταλλεύματος. Είναι προφανές, ότι τά  δεδομένα αυτά δέν άποτελοΰν 
τήν μέσην τιμήν περιεκτικστητος εϊς άργυρον τοΰ μεταλλεύματος τούτου, διά τόν 
προσδιορισμόν τής όποίας χρειάζεται, ώς γνωστόν, σειρά χημικών αναλύσεων. Το 
μόνον, τό όποιον δύναται νά λεχΟή Γπι τοΰ προκειμένον, είναι, ότι οί άργυροϋχοι 
βαρυτομιγεΐς τόφφαι τής τοποθεσίας Κλίμα φέρονται πλουσιώτεροι εις άργυρον 
από τό αυτό μετάλλευμα τών άλλων δύο ώς άνω τοποθεσιών. Εις άλλην άνάλυσιν 
έκ τοΰ κοιτάσματος τής τοποθεσίας Κλίμα νλάβομεν αναλογίαν 1300 γραμμ. αρ
γύρου. Ό  G obantz1 τήν ποσότητα τοΰ περιεχομένου αργύρου -ίς τόν άργυροΰ- 
χον λιπαρίτην τής τοποθεσίας Μεροβίλια, ό όποιος αντιστοιχεί κατά πάσαν πιθα
νότητα πρός τούς άργυρούχους βαρυτομιγεΐς τόφφους, αναβιβάζει εις 700 μέχρι 
2 0 0 0  γραμμ. κατά τόννον μεταλλεύματος.

Είναι ά ;ΐον παρατηρήσεως, ότι ή περιεκτικότης εις Άργυρον τω ν άργυ- 
ΰούχων βαρυτομιγών τόφφω ν παρουσιάζετα ι άνεξάρτητος τοϋ μέτρου 
εμπλουτισμού αυτώ ν εις βαρύτην. Έ ν  τούτοις δέν δΰνανται νά νοηθούν εις τήν 
Μήλον ήφαίστειοι τόφφοι άργυροϋχοι, χωρίς νά είναι ούτοι συγχρόνως καί βαρν- 
τομιγεΐς κατά τό μΰλλον ή ηττον. Ή  ΰπαρςις ορυκτή; ένώσεοκ τοΰ αργύρου εις 
τό μετάλλευμα τοΰτο συνδέεται άναποσπάστο>; πρός τήν παρουσίαν βαρύτου ό 
όποιος μαζύ μέ τά άλλα ορυκτά τοΰ άρχικοΰ πετρώματος, καθώ ; καί τά προϊόντα 
άποσαθρώσεως αύτοϋ. άποτελεί τήν σύνδρομον όρυκτήν μάζαν . 2 Εις τϋνζ άργυ
ρούχους βαρυτομιγεΐς τόφφους τής Μήλου δέν παρατηρούνται φλεβίδια γαληνίτ .υ 
καί τών άλλων θειούχων όρυκτών τής παραγενέσεως αύτοΰ. ώς αντιθέτους συμβαί
νει εις άίλλας κατηγορίας τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου. Κατ' ακο
λουθίαν δέν είναι δυνατόν νά ϋποτεθή, ότι ή παρουσία τοϋ άργύρου ε ί; τό έν λόγω 
μετάλλευμα προέρχεται από ϊσό·ιορφον παράμιξιν αύτοϋ, υπό μορφήν άργυρίτου, 
ποός τά άλλα ώς uvto θειοϋχα ορυκτά.

II κατωτέρω χημική άνάλυσις δύο δειγμάτων ηφαιστείου τόφφου τής νησί- 
δο; ΓΙ ηλονήσι, τά όποια έλήφθησαν έκ τής ζών,ης επαφής τοΰ τόφφοι» τούτου πρός 
τό ενταύθα κοίτασμα βαρύτου έν μέρει άργυρούχου. βεβαιοΰν τί)ν έξάρτησιν τής 
παρουσίας τοΰ αργύρου από ιόν έμ ^.ουτισμόν εις βαρύτην τοΰ έν λόγω μεταλλεύ
ματος. 0 1  τόφφοι αυτοί, ε ΐ; τού; ό::οίου; τό θειϊκόν βάριον υπάρχει ε ι; έλαχίστην 
ποσότητα (0,50 ο[/ο), ή και λείπει ί ξ ολοκλήρου, στερούνται έπίσης καί άργύρου.

1 . Μ νημονευθέν εργον, σ. 215.
2. Κυνστ. Α· Κ τενά.— 2. σ- 6 8 .
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I I I Ν Λ Ξ V.

1 2

S i O , ....................... 65 ,10  Vo 79,85 %
T iO a ..................... .. 0,30 » 0,30 »
Λ 1,< ),·....................... 10,78 » 6,26 »

— 1,35 »
F eO .......................... 1.50 * 3.75 »
C aO .......................... 0,90 » 0,32 »
M g O ....................... 1.20 » 0.10 »

3,09 » 1,28 »
4,62 » 2,55 »

i r 2o - t - ..................... 11,28 » 4,00 »
h 2o — ..................... 0,11 » 0.20 *
B a S O , . . . ............... 0,50 » —
A g ........................... — —
P b ........................... — —
Z n ........................... — —
C l............................. 0,36 » 0,13 >

99,74 » 100,09 »

Ή  ι)ΐαφορά ιτεριεκτικότητος εις S i 0 2, ή οποία, ώς έκ τών αναλύσεων τοϋ πί
νακες IV συνάγεται, παρατηρεΐται εις τους άργυρο 1 7 ους βαρυτομιγείς τόφφους 
της Μήλου, δέν είναι μόνον αποτέλεσμα τοΰ μέτρου χημικής άπϋ»α{1ρώσεο>ς τών 
αντιστοίχων πετρωμάτων. Προέρχεται ακόμη καί άπό δευτερογενή εμπλουτισμόν, 
κατά τόν όποιον μάλιστα τό SiO_>, ώς εδειξεν ή μικροσκοπικη ερευνά, άπαντά συ- 
νήθ'ος εις άμορφον κατάστασιν. Τοιοΰτον εμπλουτισμόν καί μακροσκοπικώς κατα
φανή, παρουσιάζει, κυρίως ύ άργυροϋχος βαρυτομιγής τόφφος τής τοποθεσίας 
Πηλονήσι (π ίν. Π ', 4 ) .  ’Αλλά καί άπό τάς λοιπάς όμοιους εμφανίσεις τής νήσοι* 
δέν λείπει επίσης άμορφον διοξείδιον τοΰ πυριτίου.

Εις τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Μεροβίλια παρετηρήσαμεν έν μέρει κι·ί 
τήν παρουσίαν άλουνίτου. Ή  χημική άνάλυσις άργυρούχου βαρυτομιγοΰς τόφφου 
έκ τής τοποθεσίας αυτής (πίν. IV . 3) μοίς έ'δωκεν

άλουνίτην Κ[Α1 (ΟΗ) , ] 3 [SO , ], 1 .66 '*'0 

Ό  καθορισμός τής όρυκτολογικής μορφής, υπό τήν όποίαν έμφανίζεται ό 
ά ρ γ υ ρ ο ;  ε ίς  τους άργυρο ύχονς βαρυτομιγείς τόφφσυς τής ιΜήλου. μάς άπησχόλησεν 
ιδιαιτέρως. Έπί τοΰ προκειμένου ή χημική έρευνα διεπίστωσε τήν παρουσίαν άργυ
ρίτου καί κεραργυρίτου. Ή  ποσοτική σχέσις έκατέρας τών ενώα?ων τούτων είς τά: 
διαφόρους Εμφανίσεις τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος δίδεται εις τόν κάτωθι πίνακα :

I I I  Ν Α Ξ VI.

1 2 3 4

Ά ρ γυρ ίτης A g .,S ............. _ _ 0,010 °/o 0,007 c...
Κ εραργυρίτης AgCl . . . . 0,12 °/0 0,041 7 » — 0,013 »
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Εΐδομεν ανωτέρω, ότι είς τά άλλα άργυροΰχα μετα/θύματα τής Μήλου ό άρ
γυρος έμφανίζεται -/ατά κανόνα ώς άργυρίτης. Ενδεχόμενη .παρουσία καί κεραρ
γυρίτου είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς άλλοιώσεως, την όποίαν ύπέστη τό άντί- 
οτοι/ον μετάλλευμά. Είς τους άργυρούχους βαρυτομιγείς τόφφους τής νήσου ■> 
περιεχόμενο; άργυρος, ώ ; συνάγεται έκ τοϋ πίνακος XΊ ,  άπαντά κατά τό πλεΐστον 
υπό μορφήν κεραργυρίτου. Εις τά κοιτάσματα μάλιστα τής τοποθεσίας Κλίμα, έν 
μέρει δέ καί τής τοποθεσίας Μεροβίλια, ή ορυκτή θειούχος ένωσις τοΰ άργυρον 
λείπει ιξ  ολοκλήρου. Τό γεγονός αυτό μαρτυρεί, δτι είς τούς άργυρούχους βαρυτο 
μιγεΐς τόφφους τής Μήλου αί δευτερογενείς χημι%αί αντιδράσεις, αί όποϊαι προεκά- 
λεοαν τόν μετασχηματισμόν τοΰ άργυρίτου πρός κεραργυρίτην. ένήργησαν είς με 
γαλυτέραν κλίμακα. Τά κοιτάσματα τοϋ μεταλλεύματος τούτου ά ντ ια το ιχ ο ϋν  
είς τήν ζώνην τής όξειδώσεως.

Αμεσον αποτέλεσμα τής ώς άνω άλλοιώσεως- τήν όποίαν ύπέστησαν οι άργυ- 
υοΐχοι βαρυτομιγείς τόφφοι τή ; Μήλου, είναι καί ό ,σχετικός εμπλουτισμός αυτών 
ί,ί; άργυρον. Τά κοιτάσματα τών τοποθεσιών Κλίμα καί Μεροβίλια, εις τά όποια 
ο μετασχηματισμός τοΰ άργυρίτου πρός κεραργυρίτην φέρεται πλήρης, παρουσιά
ζουν μεγαλυτέραν περιεκτικότητα εις άργυρον άπό τά υπόλοιπα κοιτάσματα τοΰ ;·ν 
λόγιο μεταλλεύματος. Είς τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Κλίμα ό εμπλουτισμός είς 
«ογνρον φθάνει, ώς εδειξαν αί γενόμεναι παρ- ημών σχετικαί αναλύσεις, μέχρι 
1300 γραμμ. άργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος. .

Ώς μετάλλευμα οί άργυροΰχοι βαρυτομιγείς τόφφοι δέν υπολείπονται τών 
ώ,/.ων άργυρούχων μετα/λειμάτων τής Μήλου. Ή  μέση περιεκτικότης αύτών είς 
άργυρον εΐναι περίπου ή αυτή πρός εκείνην, τήν όποίαν παρουσιάζουν και τά άλλα 
άργυροΰχα μεταλλεύματα, καί μάλιστα ,τά κυριώτερα είδη έξ αύτώη. Ή  οικονομική 
λοιπόν σημασία τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος έξαρτάται ικ τής ποσότητος, υπό τήν 
όποίαν εμφανίζεται τούτο είς ,τά κοιτάσματα αύτοΰ. Είναι προφανές, δτι μία τοι- 
■.irnj έκτίμησις μόνον κατόπιν έρευνητικών > ργασιών δύναται νά έπιτευχθή.

V. ΓΕΝΕΣΙΣ

ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Η σπουδή τών γενετικών συνθηκών οίωνδήποτε μεταλλευμάτων δέν εχει θεω- 
ρητικήν μόνον σημασίαν. Κατατοπίζει τόν έρευνητήν άκριβέστερον εις τήν τοπι
κών καί όρνκτολογικήν ιμφάνισιν τών μεταλλευμάτων τούτων καί παρέχει διά τήν 
επωφελή έκμετάλλευσιν αύτών τά άναγκαία στοιχεία. Από τής άπόψεως αυτής 
μία τοιαύτη έργασία καθίσταται ετι μάλλον ενδιαφέρουσα, ιδίως δταν πρόκειται 
πεοι μεταλλευμάτων, τά όποία, ώς τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου, πα
ρουσιάζουν χαρακτήρισα κ. ήν τοπικήν ιδιορρυθμίαν.

Λ'ίτι κατ’ άντίθεσιν πρ r τ > συνήθη άργυροΰχα μεταλλεύματα, εις τά όποια 
ό άργυρος, έμφανίζεται, ώς γνωστόν, είς ιδίας μεταλλοφόρους φλέβας ανεξαρτήτως
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πρός τήν άλλην σύνδρομον όρυκτήν μάζαν, εις τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής 
Μήλου ή παρουσία τοΰ αργύρου δέν περιορίζεται μόνον εις τάς φλέβας τοΰ γαλη- 
νίτον καί τών άλλων ορυκτών της θειούχου παράγενεσεοος αύτοΰ. ΠαρατηρεΤται 
επίσης καί κυρίως, ώς εϊδομεν, και ιντός τοΰ .συνδρόμου βαρύτου, εϊτε ουτος ανα
πτύσσεται εϊς αυτοτελή κοιτάσματα, είτε εμποτίζει κατά διάφορον βαθΙιόν τά πα
ρακείμενα ηφαιστειογενή πετρώματα. Εις τήν π-οίπτωσίν αυτήν μάλιστα τά εν 
λόγω μετ ιλλει’ματα παρουσιάζονται τλουσιώτερα εις άργυρον παρά ·3 γίλυνίτΐ',ς, 
έθεωρήθησαν δέ ανέκαθεν, αυτά ιδίως, ώς τά κατ *ξοχήν άργυροΰχα μεταλλεύ
ματα τής νήσου.

Μία σύντομος έπισκόπησις εις τήν τοπικήν τών άργυρούχων μεταλλευμάτων 
τής Μ ήλοι παρέχει τά εξής στοιχεία. "Ολαι έν γ ίνε ι αί εμφανίσεις τών μεταλλευ 
μάτων τούτων άπαντώσιν εϊς φλεβοειδή ή καί τελείως ακανόνιστα κοιτάσματα. 1 
Εις τήν περιοχήν Τριάδες τοΰ δυτικού τμήματος τής νήσου, δπου τά έν λόγω με
ταλλεύματα αναπτύσσονται, ώ ; ίλέχθη, εντός ήφαιστιτών κατά τό πλεΤστον, ό άρ- 
γυροΰχος βοίρύτης εναλλάσσεται εις τά κοιτάσματα αύτοΰ πρός άργυρούχους ίία- 
ρυτομινεϊς άργίλλοις ή πού; άργυροΰχον βαρυτόμιγή δακίτην καί άνδεσίτην. Τ;>ι- 
αύτη εναλλαγή μεταξύ τών άργυρούχων μεταλλευμάτων παρατηρεΐται καί εϊς τά 
κατάσιιατα τών άλλο ν τμημάτων τής νήσου. ’Εκεί δμοκ. έν άντιθέσει πρός τήν πε
ριοχήν Τριάδες, τά άργιρούχα μεταλλεύματα ε|ιφ>ανίζοντα: άποκλειοτικώς εντό; τών 
ήφαιστείω” τόφφων. Κατά συνέπειαν τόν άργυροΰχον βαρυτόμιγή δακίτην καί 
άνδεσίτην αντικαθιστούν ενταύθα οί άργυροϋχοι βαρυτομιγεΐς τόφφοι. 'Ο γα/.η- 
νίτης μετά ή άνευ καί τοΰ σφχχλερίτου, σιδηροπυρίτου καί τοΰ χαλκοπυρίτου· τά 
.'ποΐα απαρτίζουν τήν θειοΰχον παραγένεσιν αύτοΰ, διασχίζει ύπό μορφήν φλεβών 
τά μεταλλεύματα ταΰτα, ή έμποτίζέί πολλάκις αυτά εις μικρότατα φλεβίδια. έξαι- 
ρέσει μόνον τών βαρυτομιγών τόφφων.

Εκ τών ανωτέρω συνάγεται, δτι τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μή
λου έχουν κοινήν προέλευσιν καί συνεπώς ίοχηματίσθησν ύπό τάς αύτάς γε
νετικά: συνΟήκας. Η παρουσία δμως αποθέσεων άργίλλου παρα. τά κοιτά
σματα τοΰ βαρύτου, έπί πλέον δέ. ή εναλλαγή τών κοιτασμάτων βαρύτου 
πρός κοιτάσματα βαρυτομιγούς δακίτου καί άνδεσΐτου ή βαρυτομιγών τόφφων, ση
μαίνει, δτι ό σχηματισμός τών ,ΐν λόγω ίίέταλλεΐίμάτων δέν είναι αποτέλεσμα μόνον 
πληρώσεως τών υφισταμένων ρωγμών ή κοιλοτήτων έντός τοΰ περικλείοντος πε
τρώματος διά τοΰ μεταλλοφόρου υλικού. Εκ παραλλήλου πρός τό φαινόμενον τοΰτο 
; πετελέσθϊ] συγχρόνως και τοπική χημική άποσάθρωσις τοΰ πετρώματος, μέχρι δέ 
τινός και έμπλευτισμ.'ς αύτοΰ ύπό τοΰ μεταλλοφόρου ύλικοΰ.

Ό τι ή γένεσις τών άργυρούχων με<αλλευμάτων τής Μήλου συνδέεται πρός 
την ηφαιστειότητα τής νήσου είναι ; κτός άΐμφισβητήσεως. Κατά κοινήν μάλιστα έχ- 
δοχήν - τά μεταλλεύματα ταΰτα θεωρούνται προϊόντα νδροπνευματολυτική; ένερ- 
γείας, ή όποια ανήκει, ώς γνοκττόν. εϊς τό τελευταΐον στάδιον ήφαιστεκον παρο
ξυσμώ ν, δρώσα μετά τήν στερεοποίηση· τοΰ σχετικού μάγματος. Εκείνο, τό όποιον

1. Α. ΚβρδΙλλ*, —2, σ. 20.— Κωνστ. Α. Κ τενκ.—2, σ. 6 8 .
2. Κτένας, Sender.
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ενδιαφέρει ενταΰθα,εΐναι νά καθοριοθή ό χαρακτήρ και η εκταβις τής έν λόγω ύδρο- 
.τνενματολυτικής ένεργείας και ή έξάρτησις αυτής από ώρισμένον έκ τών άλλεπαλ- 
/.ή/.fijv. ώς εΐδομεν, ηφαιστείου παροξυσμών, οί όποιοι κατά καιρούς ένήργησαν εις 
τήν Μήλον. Εκ τών στοιχείων, τά όποια δίδει ή ερευνά εις τό κεφάλαιον τοΰτο, δύ- 
νανται νά εξαχθούν χρήσιμα πορίσματα, δσον αφορά τήν άνάπτυξιν κα'ι τήν σήμα 
σίαν τών έν λόγω μεταλλευμάτων.

Ώς κύριον παράγοντα, ό όποιος προεκάλεσε τήν άποϋ-εοιν τώ ν άργυρούχων 
μειαλλευμάτων τής Μήλου, ·δ·εωροϋμεν τήν ύδροϋ·ερμικ·ην ένέρ νε ις ιν .Τ ύν ήφαί- 
στειον παροξυσμόν εις την νήσον μετά την στερεοποίησιν τοΰ έκχυίΙέντος μάγμα- 
ϊης έπηκολοΰθησεν ή υδροθερμική φάσις. τήν όποίαν χαρακτηρίζει ή άνοδος θερ
μών ύδάτο-,ν έκ τοΰ μαγματικοΰ πυρήνος και ή κυκλοφορία αύτών διά μέσου τών 
ϊ'ΐιφανιζομένων ρωγμών εις τά πετρώματα τής νήσον. Ή  πνευματόλυσις. ώς στά- 
διον ηφαιστείου παροξυσμού προγενέστερον τής υδροθερμικής φάσεως, δέν εχει 
νά έπιδείξ») έπί τοϋ προκειμένου ιδίαν χαρακτηριστικών ^ενέργειαν. Ό  έ|μπλουτι
σμός τών θερμών ύδάτων ε ϊ; μεταλλοφόρους διαλύσεις συνετελέσθη. έφ' δσον ταΰτα 
εύρίσκοντο ακόμη είς βαθύτερα σημεία, ενώ ή άπόθεσις τών αντιστοίχων μεταλλευ
μάτων· αφού τά ΰδατα ταΰτα διήλθον διά τοΰ πεδίου ένεργείας τών άτμίδων τοΰ 
ύδρο-ίίείου καί ύπέστησαν τήν έπίδρασιν ,αυτών.

Ή  κατακρήμνισις τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου έγένετο εις θερ- 
!κ//.οαοίαν κατωτέραν της κριτικής θερμοκρασίας τού ΰδατος.. Διά νά καθορίσν: 
δμως νανε'ις άπολΰτως και τήν ζώνην, εντός τής όποίας συνετελέσθη ή άπόδεσις 
τών έν λόγω μεταλλευμάτων, δέν άρκεΐ μόνον ή παρουσία τοΰ γαληνίτου καί τών άλ
λων ορυκτών της θειούχου παραγενέσεως αύτοΰ. Αί θειούχοι ενώσεις τών βαρέων 
τούτων μετάλλων εΐναι αδιάλυτοι είς τό ΰδωρ, και ί)ά εφθανεν έπομένως ή άμεσος 
έπίδρασις τών άτμίδων tou ΰδροΟείου έπί ιών έν διαλύσει εντός τών θερμών ύδά
των χλωριούχων ενώσεων αύτών, διά νά γίνη, ώς έπέτρεψαν τούτο καί οι άλλοι 
παράγοντες πιέσεως καί θερμοκρασίας, ή κατακρήμνισις τών αντιστοίχων ορυκτών.

Ασφαλέστερον έπομένως ,ν.ριτήριον έπί τού προκειμένου απομένει ό βαρύτης, 
ή παρουσία τοΰ οποίου, ώς μεταλλοφόρου ή καί άπλώς συνδρόμου ορυκτοί?, μαρτυ
ρεί, οτι τά αργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου εΐναι σχηματισμοί μάλλον επιφα
νειακοί. Η θειούχος ενωσις τοΰ βαρίου είναι, ώς γνωστόν, διαλυτή εις τό ϋδωρ, ννφ 
άφ' ετέρου πρός καταβύίίισιν αύτοΰ ώς βαρύτου δέν ήρν.ει ή διέλευσις τών έν κυ
κλοφορία θερμών ύδάτων, εις τά όποια καί τό στο:χείον τοΰτο περιείχετο έπίσης υπό 
κορφήν χλωριούχου έ\’ώσεως, διά τού πεδίου δράσεως τών άτμίδων, άλλ’ ώφειλε νά 
προηγηθί) καί όξείδωσις τού νδοοδείου πρός θειϊκόν οξύ. Είναι προφανές, δτι ή 
οξείδωσε; τοΰ ύδροΐΐε μόνον ;γγι·ς τής έπιφανείας ήχο δννατόν νά έπιτευχθή.

Τοιουτοτρόπως ή χημική άντίδρασις, ή όποίσ. προεκάλεσε τήν άπόθεσιν τοΰ βα- 
ρύτον . κ τών υδαρών 0 αλύσεων τού χλωρ-.ούχου βαρίου. ήκολούθησε τήν κάτο,ιθι 
χορείαν :

BaCl, -  H 2S + 2 0 ,= B a C l,- l·  H 2S 0 4

BaCla4- H2S 0 4̂ Z±lBaSOt + 2HCl 
καθ’ ήν ή κατακρίμνησις τοΰ έν λόγω όρυκτοΰ έξηρτάτο ;κ  τής περίσσειας τοΰ σχη-
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ματιζομένου δι’ όξειδώσεως τοϋ υδρόθειου θειϊκοϋ όξέο;. Έ ψ 1 οσον λοιπόν διά τη ; 
συνεχούς δράαεως τών άτμίδων τοϋ ύδροϋ- ίου η περίσσεια των .ιόντων τής ρίζης 
τοϋ θειϊκοϋ οξέος ήτο άπολύτως έξησφαλισμένη, καθίστατο αντιστοιχώ; αναπόφευ
κτος καί ή καταβύθισις τοΰ θειϊκοϋ βαρίου, όσονδήποτε αραιά καί αν ήτο η διά- 
λυσις τοΰ χλωριούχου βαρίου έντός τών έν κυκλοφορία'θερμών ύδάτων. Ε ί; διαλύ
σεις μάλιστα εξαιρετικά άραιάς, καί κατά συνέπειαν ε ί; την βραδεΐαν ,ξ  αυτών 
κατακρήμνισιν τοΰ θειϊκοϋ βαρίου, άποδίδ-ται1 ό σχηματισμός κοιτασμάτων βαρΰ- 
του ε ις  μακροκρυσταλλοφυή έω ς κρυσταλλικά συσσωματώματα, ώ ; εμφανίζεται, ώ : 
εϊδομεν, ενίοτε τό ορυκτόν τοΰτο καί εϊς τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου.

Υπό παρομοίας γενετικά; συνθηκας έσχηματίσθηααν καί ό άργυροΰχο; βα- 
ρυτομιγής δακίτης καί άνδεσίτης καί οί άργυροϋχοι βαρυτομιγεΐς τόφφο:. Λλλ 
εϊς τά μεταλλεύματα αύτά προηγήθη τοΰ εμπλουτισμού των ε ί; μεταλλοφόροι' νλι- 
κόν μερικί) άποσύνθεοι; τών αντιστοίχων πετρωμάτων, τήν όποίαν προεκάλεσεν 
; πίσης ή υδροθερμική ενέργεια. Α ντίθετος αί, άργυοουχο; βαρυτομιγεΐ; αργιλλοι, 
αί όποΐαι συνοδεύομαι κατά το μάλλον ή ήτταν καί μέ συγκεντρώσει; καθαρά; άρ
γίλλου. άνταποκρίνονται εις προκεχωρημένον στάδιον χημικής άποσαθρώσεως τοΰ 
π?ρ:κλείοντος πετρώματος, τής όποίας ή άργιλλος αυτή άποιελεΐ το άδιάλυτον 
υπόλειμμα.

Έκ παραλλήλου προ; τόν σύνδρομον βαρύτην κατέπεσαν , /. τών εν διαλύσει 
χλωριούχων ένώσεοιν α ϊτώ ν καί τά ορυκτά τών βαρέων μετάλ?ων, μεταξύ τών δποίων 
έπιικρατεϊ ό γαληνίτης, τά δέ άλλα απαρτίζουν τήν συνήθη θειοΰχον παραγένεσιν 
αύτοΰ. Διά τήν καταβύθισιν τών ορυκτών τούτων δέν παρίστατο άνάγκη., ώς εϊδε- 
μεν, προηγούμενης όξειδώσεως τοΰ έπιδρώντο; ύδοοθείη>>. Λνα/όγως τοΰ βαθμοί· 
πυκνότητος και τοϋ είδους τών έκάστοτε έν κυκλοφορία διαλύσεων τό μεταλλοφύρον 
ΐ'λικόν συγκεντροϋται εις Ιδίας φλέβας γαληνίτου μ-τά ή άνευ σφαλερίτου, σιδη
ροπυρίτου καί χαλκοπυρίτοχι fj εμποτίζει· τόν σύνδρομον βαρύτην εις μικρότερα 
φλεβίδια. Ό  άργυρος εμφανίζεται ώ ; άργυρίτη; έντός τών μεταλλοφόρων τούτων 
φλεβών ή φλεβιδίων.

Ά λλ ’ εις τό άργυροΰχα κοιτάσματα τής Μήλου ή αξιόλογος παρουσία 
τοϋ άργύρου παρατηρεΐται κυρίως έντός τοϋ άργυρούχου βαρύτου καί τών 
άλλων άργυρούχων βαρυτομιγών μεταλλεύματος. Ε ί; τά μεταλλ-ΰματα αυτά 
μάλιστα ή περιεκτικότης εϊς άργυρον είναι άσχετο; πρός τήν ϋπαρξιν φλε
βών ή φλεβιδίων γαληνίτου καί τών άλλων θειούχων ορυκτών της παραγε- 
νε.σεοίς αύτοΰ. Τό γεγονός αυτό μαρτυρεί, ότι -ίς τόν σχηματισμόν τών άργν- 
ροΐ7 ί?>ν μετ«?.λευμάτων τής Μήλου κατά τήν φάσιν τής μεταλλοφόροι· ύδροΡεριι·.- 
κής ενέργεια; ό άαγυρ ;: έπαιξε τόν π ό ω η ύο ν .ι ρόλον. Α ί υδαρείς διαλύσεις τοίί 
πολυτίμου τούτου μετάλλου έκυκλοφόρησαν άπεναντι τών άντιστοίχων διαλύσεων τών 
άλλων βαρέων μετάλλων εϊς τοιαύτην αναλογίαν, ώστε έκτος τοϋ διατεθέντος αργύ
ρου πρός συνήθη κορεσμόν τοϋ γαληνίτου μετά τών ορυκτών τής θειούχου παραγε- 
νέοε<ί>ς του, νά άπομείνη Ικανή ποσότης αυτοΰ, διά νά έμπλουτίση ώς άργυρίτης τα

1. F. Reysclilag , P. Krusch unit J. Η. Vogt. I Hr L'l'JPi'*! ιϊ [ frit dry nulrhayrn Mine- 
ra lien  iiiui Grstrmi· I. Rand. S tu ttg a rt, 1914, σ. 134.



— 43 —

κοιτάσματα τοΰ βαρύτου καθώς καί τών άλλων βαρυτομιγών άργυρούχων μεταλλευ
μάτων τής νήσου.

Έκτος τής ώς άνω μεταλλογενέσεως, έν ουνδυασμφ πρός τήν τοπικήν χημικήν 
«ποσάθρωσιν τών παρακειμένων πετρωμάτων, ή υδροθερμική ενέργεια εις τήν Μή
λον προεκάλεσεν έντός τοΰ πεδίου άναπτύςεως τών μεταλλοφόρων κοιτασμάτων καί 
άλλα επουσιώδη τινά φαινόμενα. 'Ο μερικός κατά δέσεις εμπλουτισμός είς διοξείδιον 
τού πυριτίου τών άργυρούχων μεταλλευμάτων, καθώς ...οά ό σχηματισμός άλλοι: νί- 
του. τόν όποιον παρετηρήσαμεν είς τόν βαρυτομιγή τόφφον τών κοιτασμάτων Με- 
ροδίλια, είναι, έπίσης αποτέλεσμα τής υδροθερμικής ί,νεργείας.Το διοξείδιον τοΰ πυ
ριτίου εύρίσκεται κατά τό πλεΐστον είς άμορφον κατάστασιν όπαλίου. Ό  έμπλουτι- 
σμός παρατηρεΐται όχι μόνον είς τά άργυροΰχα μεταλλεύματα, τά όποια προήλθον 
κ της άποσυνθέοειος τών αντιστοίχων πετρωμάτων τής νήσου, άλλά ένίοτε καί 

είς τά αυτοτελή κοιτάσματα τοΰ βαρύτου, τών οποίων ό σχηματισμός όφείλεται κατά 
τό πλεΐστον εις τήν πλήρωσιν διά τοΰ όρυκτοΰ τούτου τών υφισταμένων εις τά έν 
λόγω πετρώματα ρωγμών. Τό γεγονός ότι είς τήν Μήλον, καθώς καί είς τό συγκρό
τημα τών νήσων αυτής, ό εμπλουτισμός είς όπάλιον παρατηρεΐται είς ευρυτάτην κλί
μακα· χωρίς νά συνοδεύεται πάντοτε καί άπό φαινόμενα μεταλλογενετικά, μάς επι
τρέπει νά αυμπεράνωμεν, δτι ή σχετική δράσις τής υδροθερμικής ένεργείας, ώκόμη 
καί δσον άφορά τάς περιοχάς έμφανίσεως άργυρούχων μεταλλευμάτων, εΐναι δυ- 
νατόν νά άνήκη καί εις περιόδους ήφαιστ-ίοι> παροξυσμού είς τήν νήσον μεταγε- 
νεστέρας εκείνης, έκ τής όποίας προήλθαν τά έν λόγω μεταλλεύματα.

Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου ύπέστησαν βραδύτερον δευτερογενή: 
τινάς αλλοιώσεις. Η παρουσία άγγλεσίτου έν συσσοηιατώσει μέ γαληνίτην είς τά 
νοιτάσματα .τής τοποθεσίας Πηλονήσι τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσσι·' καθώς καί ό με
τασχηματισμός τοΰ περιεχομένου εις τόν βαρύτην καί τά άλλα βαρυτομιγή μεταλ
λεύματα άργύρου άπό άργυρίτην είς κεραργυρίτην, δεικνύει, on τά μεταλλεύματα 
ταϋτα εισήλθον ήδη είς τό στάδιον τής οξειδα'ισεως. Ή  όξείδοΜίς παρατηρεΐτα;
.  t ·. \ ■> τ i j  ' «  * <·/ «· ν  5 rιωηροτερα εις τους αργυρουχους βαρυτομιγείς τοφφους, οπου ο άργυρος εμφανί
ζεται κατά τό πλεΐστον υπό μορφήν κεραργυρίτου. Τά μεταλλεύματα ταΰτα ανή
κουν εις τήν ζώ νην τής όξειδώοεως (O xydationszone) r παρουσιάζουν δέ 
ιός έκ τούτου μεγαλύτερον, ώς εΐδομεν, ίμπλουτισμόν εις άργυρον;, γεγονός, τό 
όποιον παρέχει είς αυτά τον τύπον αιδηροϋ καλύμματος 1.

Παρά τήν ανωτέρω μερικήν άλλοίωσιν, τήν όποίαν ύπέστησαν τά μεταλλεύ
ματα ταϋτα, δέν άπεμακρννθησαν έν τούτοις άπό τόν άρχικόν των γενετικών χαρα
κτήρα. Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μ ήλου κατατάσσοντα ι ε(ς τή ν  κ α τη 
γορίαν τώ ν υδροθερμικώ ν μεταλλευμάτω ν, κα ι δη τής επ ιδ ερ μ ική ς ζώνης 
αύτών, κατά τήν έννοιαν, τήν όποίαν αποδίδουν εις τόν δρον τοΰτον οί Iyindgren’ 
καί Obrutschew.3

1 . Κωνστ. Α . Κ τένα,—2. σ. 68 — 69.
2. IV. Lindgren. M ineral dr posits. New Y ork , 1910. — A suggestion fo r the ter minor 

logy of certain m ineral deposits. Econ. geol. X V II, 1922 , N r. 4 , a. 292—2 9 4
3. Dr. I I A. Obrutscheiv. L her die Systeniutik der A rzlagerstdtten. A b liand l. /.ur 

prakt. Geo!ogie und Bergw irtschaftslehre· Band 4 , H alle (Saale), 1926.
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’Αναφορικώς .too;  τήν χρονικήν έξάρτησιν τής μεταλλογενέσεως πού; τήν 
ηφαιστειότητα τής νήσοι' παρατηροΰμεν τά εξής1 :

Ή  υδροθερμική έν γένει ενέργεια εις τήν Μήλον, καθώς καί έκ παραλλήλου 
πρός αυτήν ή αντίστοιχος δρασις τών άτμίδων, δέν ανήκουν, ώς είναι επόμενον, εί·; 
μίαν '/αί μόνην αποκλειστικώς περίοδον ηφαιστείου παροξυσμού εις τήν νήσον. 
Όλαι at ΰπάρχουσαι ενδείξεις έπί τοϋ προκειμένου πείθουν, δτι τοιαΰτη μεταηφαι- 
στειακή έκδήλοισις χαρακτηρίζει διάφοροι»; φάσεις ηφαιστείου παροξυσμού τής νή
σοι», συνεχιζόμενη εν τινι μέτρω καί μέχρι σήμερον. Έν τούτον; ό σχηματισμός τών 
«ργυρουχων μεταλλευμάτων τής Μήλου συνδέεται πρός ώρισμένην περίοδον ήφαι- 
ατ^ίας ένεργείας.

Κατά τόν Sonde? 2 τήν άπόθεσιν τοΰ μεταλλοφόροι· ύλι/ού εις τήν Μήλον 
προεκάλεσεν ή έ'κχυσις όξείνων λιπαριτικών καί δακιτικών περωμάτων. Είναι 
γνωστόν, ότι οί δξεινοι λιπαρΐται και δακ.Τται τής Μήλου αντιστοιχούν ν.υρίως εί; 
τάς δύο πρώτα; περιόδους ηφαίστεια; ένεργείας τής νήσου. ’Εάν δμως ή μέταλλο- 
γένεσις ήρχισεν ει’ Πυς άμεσους από τής πρώτης περιόδου, ή «ποτελεΐ έκδήλωσιν 
μεταηφαιστειακή; ένεργείας μετά τήν λήξιν -/.αί τής δευτέρας περιόδου ηφαιστείου 
παροξυσμού, ούδεν συγκεν.ρΓμένΟν προκύπτει ΐκ  τών ανωτέρω.

Κατά τάς παρατηρήσεις ημών έπί τοϋ προκειμένου ή μεταλλοφόρος ύδρο- 
ϋ'ερμική ενέργεια, δσον άφορφ τη ν γένεα ιν  τώ ν άργυρούχων μεταλλευμά
τω ν τής Μ ήλου, άνήκει άναμφ ιοβητήτο ις εις τήν μετα ηφ α ιστε ια κή ν  δρασιν 
τής δευτέρας περιόδου ή φ α ισ τε ίο υ  παροξυσμού.

Διότι εις τό ΒΔ. τμήμα τής νήσου τά σημαντικώτερα τών έν λόγο) μεταλλευ
μάτων ι μφανίζονται. ώς εϊδομεν. έντός τών δακιτών καί τών όξείνων άνδεσιτών, 
οί όποιοι έξεχύθησαν κατά τήν δευτέραν περίοδον ήφαιστείας ένεργείας. Εις τά 
άλλα τμήματα τής Μήλου, όπου τά άργυροΰχα μεταλλεύματα αναπτύσσονται έντός 
τών ηφαιστείων τόφφων, είναι μέν γνωστόν, δτι οί τόφφοι ούτοι προήλθον έκ τών 
δύο πρώτίον φάσεων ηφαιστείου παροξυσμού, άλλ' αί εμφανίσεις τών ;ν  λόγο) με- 
Γ«/.λευματο)ν φθάνουν μέχρι τών άνοκέρων οριζόντων τών τόφφων· γεγονός τό 
όποιον μαρτυρεί, δτι μετέχουν ασφαλώς εις τόν σχηματισμόν τών άργυρούχων με
ταλλευμάτων καί οι τόφφοι τής δευτέρας περιόδου ηφαιστείου παροξυσμού. Εις τά 
πετρώματα νεωτερων φάσεων ηφαιστείας ένεργείας τής Μήλου ούδαμοϋ παρατη
ρούνται άο ,υροΰχα μεταλλεύματα.

Εκ τών «νοπέρώ συνάγεται-, δτι, παρόμοιοι εκδηλώσεις μεταηφαιστειακής 
ένεργ-ίας τών μεταγενεστέρου περιόδου ηφαιστείου παροξυσμού εϊς τήν Μήλον, 
δσον αφόρα τουλάχιστον τήν γένεσιν άργυρούχων μεταλλευμάτων, δέν ήσαν μεταλ
λοφόροι. Υδροθερμική ενέργεια έν γένει χαρακτήριζε; -/αί τους νεοπέρους ηφαι
στείου; παροξυσμοί,*; τής νήσου. Τά αποτελέσματα δμως αύτής περιορίζονται είς 
τή·' «ποσύνθεσιν τών πετρωμάτων καί τόν σχηματισμόν κοιτασμάτων καολίνου, εις 
τήν όπαλίο)σιν αυτών, καί ιδίως τών ηφαιστείων τόφφων, <V εμπλουτισμού’ εϊς

1. 12ίς τό κεψάλαιον τοΰτο εχομεν ύπ ’ ΰ ψ ιν  μόνον τό άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου. 
ΓΙερι τών μεταλλευμάτων τοΰ μαγγανίου, τά όποια εμφανίζοντα ι επίσης εις τήν νήσον, δάν 
γίνετα ι λόγος ένταΰΟα.

2. Μ νημονευδέν εργον, σ. 218.
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άμορφον διξείδιον τοΰ πυρίτου, έπί πλέον δέ και εις τήν άπόΟ'εσιν αυτοφυούς 
{Μου

Ή  γενετική έξάρτησις τών άργυρούχοαν μεταλλευμάτων τής Μήλου άπό τήν 
ίίευτέραν φάσίν ήφαιστείας ένεργείας, τήν όποίαν χαρακτηρίζει, έν.χυσις διοριτι- 
ζοΰ μάγματος, δέν δύναται νά θεωρηθή ώς συνέπεια τής όρυκτολογικής συστά- 
σειος τοϋ μάγματος τούτου. Τοιούτου μάγματος εκχυσιν άλλως τε παρατηροΰμεν 
y.ul είς μεταγενεστέρας περιόδους ηφαιστείου παροξυσμού τής νήσου, χωρίς έν 
τοΰτοις ή αντίστοιχος μεταηφαιστειακή δρΰσις αύτών νά είναι συγχρόνως καί με
ταλλοφόρος. Είναι «ληΰές, δτι καί αλλαχού τά υδροθερμικά άργυροΰχα μεταλλεύ
ματα παρ>νσιάζο.'·ν έξάρτησιν ν.ατά τό πλεΐστον πρός δακίτας καί άνδεσίτας. Τό 
γεγονός ομως αύτό δέν άποτελεΐ γενικόν κανόνα. Επί πλέον ή παρουσία τών πε
τρωμάτων τούτων· δέν έξυπακούει κατ' άνάγκην καί τήν έμφάνισιν παρομοίων με
ταλλευμάτων. Εις νεοηφαιστειογενεΐς περιοχάς, τάς όποίας χαρακτηρίζει άλλεπάλ- 
ληλος έκχυσις μάγματος διαφόρου έκάστοτε όρυκτολογικής συστάσεως, ή έ μ φ ά ν ι- 
νιαις υδροθερμικώ ν μεταλλευμάτω ν συνδέετα ι γενετικώ ς πρός μ ία ν  ή κα ϊ 
περισαστέρας μεταξύ α ύτώ ν φ άσεις ή φ α ισ τε ία ς  ένεργείας, άνεξαρτήτως της 
όρυκτολογικής συστάσεως τοϋ ά ντια το ίχ ου μάγματος

Τό πόρισμα, τό όποιον συνάγεται έκ τών ανωτέρω, είναι ότι, ή γενετική έξάρ- 
τησις τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου άπόί πετρώματα ώρισμένης πε
ριόδου ήφαιστείας ένεργείας δέν δύναται νά εχη άλλην σημασίαν, παρά μόνον εκεί
νην, ή όποία αφορά τήν τοπικήν διανομήν τών κοιτασμάτων αύτών είς τήν νήσον. 
Τά μεταλλεύματα ταϋτα  έμ φ α ν ίξο ντα ι άποκλειατικώ ς ε ίς  τούς δακίτας 
και τούς όξείνους άνδεσίτας τής δευτέρας περιόδου ή φ α ισ τε ίο υ  παροξυ
σμόν, έπ ί πλέον δε κα ι είς τούς τόφφους, οί όποιο ι άνήκουν εις τάς δύο 
πρώτας παροξυσμικάς φ ά σεις, εύρ ίσκοντα ι δε έγγύς λ ιπ α ρ ιτ ικ ώ ν  κα ί 
δακιτοανδεοιχικών πετρω μάτω ν τής αύτής ώς κα ί οί άνωτέρω ηλ ικ ία ς. 
Είς τά τμήματα εκείνα τής Μήλου, τά όποια άποτελοΰνται άπό πετρώματα τών 
μεταγενεστεριον περιόδων ήφαιστείας ένεργείας, δέν παρατηρούνται, ώς εΐδομεν, 
«ργνροΰχα μεταλλεύματα.

VI. ΟΓΚΟΝΟΜΙΚΙΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Αί αντιλήψεις, όσον άφορζι Χήν οίκονομικήν σημασίαν τών άργυρούχων μεταλλευ
μάτων τής Μήλου, έχουν ύποστή διαφόρους διακυμάνσεις, άφ ’ ής άπεκαλύφ&ησαν 
τα μεταλλεύματα ταΰτα μέχρι σήμερον. Δοθέντος ότι ι,· κύριον στοιχεϊον, επί τού 
οποίου δύναται νά στηριχθή μία πραγματική κ . .μησι ; είναι πρωτίστως ή ποσό- 
ιης, υπό τήν όποίαν έμφανίζονται τά έν λόγω μεταλλεύματα είς τά κοιτά
σματα αύτών, έν συνδυασμώ πρός τό μέτρον τής ν.πκότητός των είς άργυ-

1. F. Beysc/i/ag, P. Krusch und J . Η. Vogt. Μ νημονευθέν εργον, I. Band, S tu ttg art, 
1914» ο. 185 καί II. Band, S tu ttg a rt 1921, ο. 3.
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<sov, ήτο επόμενον τό ενδιαφέρον περ'ι τά μεταλλεύματα ταΰτα νά έπηρεά- 
ζηται σοβαρά tv. τών πορισμάτων, ε ί; τά οποία ν.ατέληγον επί τοΰ άντι- 
κειμένου τούτου αί γενόμεναι έ-/άστοτε έρευνητικαί έργασίαι εις την νήσον. Είναι 
αληθές, οτι διά τόν χαρακτηρισμόν ώς έμπορευσίμων τών άργυρούχων μεταλλευ
μάτων της Μ ή/.or εισέρχεται και τρίτος παράγων, αί έπικρατοΰσαι μέθοδοι πυοσ- 
φόρου μεταλλουργικής των επεξεργασίας. Έν τούτοι; δέν δύναται νά νοηίΙΓ) επι
κερδή; εκμετάλλευσις, χωρίς νά είναι εξασφαλισμένη έκ τών προτέρων ώρισμένη 
Γ'οοότΐ',ς καί περιεκτικότης εις άργυρον τών μεταλλεχ*μάτων τούτων.

Διά τήν ’Ανώνυμον Εταιρείαν «Σίφνος — Εύβοια», ή όποια εύρίσκετο ήδη 
ε ϊ; τό στάδιον εκτελέσεοι; μεταλλευτικών εργασιών έπί τοΰ γαληνίτου τής Μήλου, 
ή ϊ,ξόρυξις, έκ παραλλήλου πρός τόν γάληνίτην τούτον. καί τών άλλων αργυρού- 
χων μεταλλευμάτων τής νήσου, τά όποια άπεκαλύφθησαν παρ’ αυτής εις τά αυτά 
ιιετά τοϋ γαληνίτου κοιτάσματα. ήτο απλώς ζήτημα βαθμού περιεκτικότητας εί; 
άργυρον τών μεταλλευμάτων τούτων. Χρήσιμα μεταλλεύματα κατά τήν έκτίμησιν 
τή ; έν λόγο» Εταιρείας έθεωροϋντο μόνον εκείνα, τά οποία ήσαν σχετικώς πλούσια 
ε ί; άργυρον. Επειδή δέ είς τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου ή περιεκτι
κότης αυτών εις άργυρον κυμαίνεται, ώς εϊδομεν, μ 'ταξύ εύρυτάτο>ν ορίων, 
ή Εταιρεία αΰτη κατήρτιζεν εμπορ'εύσιμον μετάλλη-μα κατόπιν έπιτοπίου κατά τήν 
έξόρυξιν διαλογής. Κατά τό βραχύ χρονικόν διάστημα, κατά τό όποιον έζεμετα.- 
λεύ&η τά κοιτάσματα τοϋ δυτικοΰ τμήματος τής Μήλου, έξήγαγε, πλήν τοϋ γαλη- 
νίτου, καί περί τού; 2 0 . 0 0 0  τόννους άλλων άργυρούχων μεταλλευμάτων μέ μέσην 
περιεκτικότητα 380 γραμμ. άργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος.

Μετά τήν άπαγόρευσιν κατά τό 1880 τής συν?χίσεως ύπό τής ’Ανωνύμου 
Ε ταιρεία ; «Σίφνος - ί®6 οια» τών μεταλλευτικών εργασιών της εις τήν Μήλον. ν. 
ζήτημα τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου ελαβε τήν ένδεδεη, ηένην κα- 
άεύβυνσιν. Προ πάσης άναλήψεο; οΐώνδήποτε μεταλλευτικών Ιπιχειρήσεων εις 
τήν Μήλον, άνεγνωρίσθη ή ανάγκη νά έρευνηθή προηγουμένως ή πιθανή ποσότης 
τών εμφανιζόμενων είς τήν νήσον άργυρούχων μεταλλευμάτων, καί ό βαίΐμόι; περιε
κτικότητα; αυτών είς άργυρον. Ή  ελληνική Κυβέρνησες μάλιστα εχουσα σύμφωνον 
έπί τοΰ προκειμένου καί τήν όμόθυμον έκδήλωσιν τής δημοσίας γνώμης, εσπευοε 
νά μετακαλεση καί ξένους ειδικούς, εϊς τους όποιοι'; άνέθεσε τήν ικτέλεσιν έρει 
νητικών εργασιών εις τήν Μήλον, ενώ έκ παραλλήλου υπέβαλε τά μεταλλεύματα 
ταΰια , τόσον είς τό έσοκερικόν, οσον καί είς τό έξωτερικόν, εϊς χημικήν άνάλυσιν 
και εϊς μεταλλουργικήν δοκιμασίαν.

Τά πορίσματα τών άνωτέρα» ερευνών, αν καί δέν διαπνέονται ύπό τοΰ αύτοΰ 
μέτρου αισιοδοξίας, συμφωνούν έν τούτοις ε ί; τό γεγονός,ότι τά άργυροΰχα με
ταλλεύματα τής Μήλου δεν οτεροϋνται έν γένει οικονομικής σημασίας. Διότι 
αν έξαιρέσωμεν τόν Gobantz’ , ό όποιος εφθασε μέχρι τοΰ σημείου νά θεώρηση 
τά μεταλλεύματα ταΰτα ώς τόν μεγαλύτερον θησαυρόν, τόν όποιον έπεφύλαξαν ο! 
αρχαίοι θεοί πρός τούς νεωτέρους "Ελληνας,παρατηροΰμεν, ότι καί οί άλλοι. όσοι. 
εκ τών ήμετέρων ή ξένων, ήσχολήθησαν περί τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τη ; 
Μήλου, μέχρι τών τελευταίων ετών τουλάχιστον, δέν διεφώνησαν ριζικώς πρός τάς

1. Alex. G oban tz .  Έ κ θ εσ ις  16 '28 Φεβρουαβίου 1892.



■αντιλήψεις εκείνου» ούτε ήμφισβήτησαν κατ’ αρχήν τό δυνατόν υπό ώρισμέ- 
νας προϋποθέσεις τής Επωφελούς αύτών έχμεταλλεΰοεως. Είναι αληθές, δτι ό 
Κορδέλλας1 ήτο τής γνώμης, δτι μόνον μεταλλεύματα, τά όποια περίέχουν 
.κατ’ έλάχιστον δριον 600 γραμμ. αργύρου κατά τόννον, δύνανται νά θεωρηθούν 
; μπορεύσιμα είς τάς αγοράς τοΰ εξωτερικού, έκ παραλλήλου δμως έφρόνει δτι, 
και ώς έχουν ταί .α. είναι δυνατή Ιποκρελής των έκμετάλλευσιζ, εάν συνδινισθύ 
μέ έπιτόπιον ή ΐ Ααυρίω μεταλλουργικών αυτών επεξεργασίαν. ’Αφ’ ετέρου ό 
B ittsiunzky - κατόπιν ειδικού πειραματισμού, τόν όποιον εξετέλεσεν έν Αυ
στρία κατ έντολην τή; 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, άπεφάνθη, δτι. τά άργυροΰχα 
μεταλλεύματα τής Μήλου είναι ιπιδεκτικά επωφελούς έκμεταλλεύσεως και μέχρι 
περιεκτικότητος 160 γραμμ. άργύρου κατά τόννον.

II αρ’ όλα ταΰτα τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μ ήλοι*· δσον άφορΰ τό 
μ,-’τρον τής περιεκτικότητος αύτών είς άργυρον, έχαρακτηρίσθησαν κατ’ αρχήν 
πτιοχά καί συνεπώς δέν άνεγνωρίσθη εις αυτά αυτούσια άμεσος εμπορική αξία εις 
τάς αγοράς τοΰ εξωτερικού. Ή  επιτυχία εϊς βαθμόν επικερδή τής έπιτοπίου μεταλ
λουργικής των επεξεργασίας ^θεωρήθη προβληματική. Η μέθοδος τοΰ Bil- 
ts ianzkv , ή όποία άνεβίβαζε τήν εις άργυρόν απόδοσήν είς 90 °/ο> δέν άντεπεκρί- 
νετο είς τάς κοινώς παραδεδεγμένος γνωστάς μεθόδους μεταλλουργικής επεξεργα
σίας άργυρούχων μεταλλευμάτων, άλλ’ ήτο προϊόν ιδίας έπινοήσεως, χωρίς νά έχη 
ί.σοστή άκο'μη τον άναγκαΐον έλεγχον χρησίμου πρακτικής εφαρμογής. Έ πί πλέον 
δια τών έν χρήσει τότε μεθόδων μηχανικής πλΰσεως τά άργυροΰχα μεταλλεύματα 
τή; Μήλον δέν θεωρούντο επιδεκτικά επωφελούς εμπλουτισμού.

Διά τούς λόγους τούτους έπί μακρόν χρόνον ούδεμία έπιχείρησις έτόλμησ- 
νά άναλάβη τήν έκμετάλλευσιν τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, αί δΐ 
προ/ηρυχθιϊσαι έπανειλημμένως πρός τόν σκοπόν τοΰτον δημοπρασίαι είς τό εσω- 
τερικόν καί τό έξωτερικόν άπέβησαν άγονοι. Τοιουτοτρόπως τό κοινόν ενδιαφέρον, 
τό όποιον τόσον ζωηρόν έξεδηλώθη κατ' άρχάς περί τά μεταλλεύματα ταΰτα, ήτό- 
νησε συν τώ χρόνω, μόνον δέ άπό καιρού ε ΐ; καιρόν έγίνετο πλέον λόγος περί 
αύτών είς συζητήσεις, αί όποϊαι έφερον άκαδημαϊκόν μώλλον χαρακτήρα.

Μετά τήν εισαγωγήν δμως εις την μεταλλουργίαν τής μεθόδου τής έπιπλενοεως 
(E lottation I, διά τής όποίας επιτυγχάνεται επικερδή; έμπλουτισμός όχι μόνον 
πτωχών μεταλλευμάτων, αλλά καί αύτών άκόμη τών απορριμμάτων μεταλλοπλυ- 
σίων, τό ζήτημα τής οικονομικής σημασίας τών άργυρούχων μετα/γευμάτων τής 
νήσου είσήλθεν είς νέαν φόσιν. Έφ δσον είναι δυνάτόν νά άποδειχθή, έάν τά μεταλ
λεύματα ταΰτα είναι επιδεκτικά εμπλουτισμοί διά τής μεθόδου τής έπυιλεύσεως. νά 
χαθορισθή δέ μέχρι ποιου όρίου περιεκτικότητος αύτών είς άργυρον είναι οίκονο- 
μικως επωφελής ή εφαρμογή τής μεθόδου ταύτης, ή περαιτέρω θέσις τοΰ ζητή
ματος έξαρτάται έκ τής όλικής ποσότητος τών εμφανιζόμενων μεταλλευμάτων 
καί τοΰ μέτρου περιεκτικότητος αύτών εϊς άργυρον. Τοιουτοτρόπως τό πρόβλημα 
τής οικονομικής σημασίας τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου μετατοπί
ζεται εις τήν ερευνάν, κατά πόσον είναι σέμφορος ή Επιτόπιος βιομηχανική έφαρ-

1. — 2, σ. 24— 37.
2. Ed. B itts ia n z k v . Έ κ ϋεσ ις  3 Φεβρουάριου 1893.
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μογί| τής ανωτέρω μεθόδου εμπλουτισμοί} αύτών βάσει τής διαθεσίμου ποσότητος 
τών μεταλλευμάτων τούτων, τής μέσης περιεκτικότητος αύτών εις άργυρον καί τή ; 
άποδόσεως τής μεθόδου.

Τήν διερεΰνησιν τυΰ προβλήματος τούτου > πεχείρησεν ή «ΠρονομΌΰ 
χος Εταιρεία Άργυρομεταλλευιιάτων Μ ήλου»1, ή όποια είχε λάβει άπό τού 1 ! :2 (> 
παρά τοΰ ’Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν δημοπρασίας τήν παραχώρησιν έκ- 
μεταλλεύσεως τών έν λόγω ιιεταλλευμάτων. Πρός τούτο προέ6 ΐ]| κ'1? τήν έκτέ- 
λεσιν νέων ερευνητικών εργασιών ε ί; τήν Μήλον διά τών μηχανικών αυτής
1. Μανούση καί Δ. Ιίαλαιολόγου, ν.αίΐώς καί σωρεία; χημικών άναλύσεων ε ί; 
τό ΧημεΤον τής Γεωλογικής Υπηρεσίας, ό άντικειμενικός σκοπός τών όποιων ήτο 
ή έκτίμησις βασει ιδίων στοιχείων τού ποσού και τού ποιού τών άργυρούχων μεταλ
λευμάτων, έπί τών οποίων εμελλε νά στηρίξη τάς επιχειρήσεις αυτής. Έκ παραλ
λήλου πρός τάς έρευνας ταύτας ή Προνομιούχος Εταιρεία Άργυρομεταλλευμά- 
των Μήλου έπεδίωξεν ϊπίσης νά εξακρίβωση δι’ άνεγνωρισμένων καί άναμφισβη- 
τήτου κύρους οϊκων τού εξωτερικού, κατά πόσον τά μεταλλεύματα ταΰτα είναι 
έπιδεκτικά επωφελούς εμπλουτισμού διά τής μεθόδου τής ϊπιπλεύσεως. Τά άποτ'- 
λέσματα τών πειραματισμών έπί τοΰ δευτέρου τούτου ζητήματος δίδονται είς τόν 
κάτωθι πίνακα :

Π Ι Ν Λ Ξ  VII.
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Οι πειραματισμοί τοΰ οϊκου M aschinenbau — A nsta lt Humboldt έδωκαν 
έπί πλέ^ν'.

Έ πί τοΰ ύπ ’ άριθ. 1  μεταλλεύματος :
2,38 °/ο μικτόν προϊόν περιεκτικότατος 769 γραμμ. κατά τόννον, καί 

93,50 °/ο στεϊρον προϊόν περιεκτικότητος 63,50 γραμμ. κατά τόνον.
Έ πί δέ τοΰ ύπ’ άριθ. 2  μεταλλεύματος :

1,51 °/ο μικτόν προϊόν περιεκτικότητος 520 γραμμ. κατά τόννον, καί 
98,04 ° / 0 στεϊρον προϊόν περιεκτικότητος 129 γραμμ. κατά τόννον.

Τά αποτελέσματα ταΰτα τών δοκιμών, είς τάς όποίας ύπέβαλεν ή έν λόγω 
Ε ταιρεία τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου είς τό έξωτερικόν, έθεωρήθησαν 
απολύτως Ικανοποιητικά. Έ ν αντιθέσει δμως πρός αυτά αί σχετικαί έρευναι τοϋ 
Μανούση,2 ιδίως όσον άφορά τήν ποσότητα τών διαθεσίμων tv  Μήλω μεταλ
λευμάτων, δέν άπέβησαν .ενΰαρρννιικαί. Ο Μανούσης υπολογίζει είς 90.000 
τόννους έν δλψ τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής νήσου, έκ τών όποιων μόνον 60.000 
τόννους εις τήν περιοχήν Τριάδο^ν.

Ή  Εταιρεία μ ή συμμεριζαμένη τάς αντιλήψεις τοΰ Μανούση, έ'χουσα δέ 
πρός τούτοις σύμφωνον καί τήν γνώμην τοΰ ετέρου έκ τών μηχανικών αυτής 
Λ. Παλαιολόγου, έπεζήτησε την έπί τοϋ αντικειμένου τούτου κρίσιν καί άλλων 
ειδικών. ΙΙρός τοΰτο προεκάλεσε γνωμάτευσιν τοΰ παρά τώ Υπουργεία) Εθνικής 
Οικονομίας Έπιθεωρητοΰ Μεταλλείων Τ. Γεωργακοπούλου, έπί πλέον δέ άνέ- 
θεσεν εϊς είδικήν Επιτροπήν άποτελουμένην έκ τών Βικτ. Άκύλα, ΆίΚ Σωτηρίου 
καί Θεμ. Χαριτάκη τήν τεχνικήν tv  γένει μελέτην τών άργυρούχων μεταλλευ
μάτων τής περιοχής Τριάδων, ιδία δέ τήν εξακρίβωοαν τής ποσότητος καί περιε
κτικότητος αυτών, έπί τών όποιων καί μόνον έσκόπει νά περιορίση έπί τοΰ παρόν
τος τάς έπιχειρήσίις της. Τόσον πρός τόν Γεοοιργακόπουλον, δσον καί πρός τήν 
τριμελή ώς άνω Επιτροπήν, ή Προνομιούχος Εταιρεία Άργυρομεταλλευμάτων 
Μήλου κατέστησε γνωστά καί τά αποτελέσματα, ε ίς  τά όποια κατέληξαν, δοον 
άφορά τό δυνατόν τοΰ έπωφελοϋς εμπλουτισμού τών έν λόγω μεταλλευμάτων διά 
τής μεθόδου τής έπιπλεύσεως, αί δοκιμαί τοϋ εξωτερικού. Τοιουτοτρόπως είχον 
ούτοι εις την διάθεσιν αυτών δλα τά στοιχεία, διά νά μελετήσουν τά άργυροΰχα 
μεταλλεύματα τής Μήλου καί άπό τής οικονομικής των πλευράς, ώς έπεδίωκεν ή 
έν λόγφ εταιρεία.

Τά πορίσματα, είς τά όποια κατ’ ιδίαν κατέληξαν έπί τών τεΟέντων ζητημά
των, τόσον ό Γ'εωργακόπουλος, δσον κα ί ί|[ τριμελής Επιτροπή, είναι άπολύτεος 
ευνοϊκά, δσον αφορά τήν οϊκονομικήν σημασίαν τών άργυρούχων μεταλλευμάτων 
τής Μήλου. Ή  τριμελής Επιτροπή 3 υπολογίζει είς 415.000 τόννους τά άργυ- 
ροϋχα μεταλλεύματα, τά όποια άπεκαλύφβησαν μόνον έντός τοϋ τμήιιατος τής 
περιοχή; Τριάδων, τό όποιον περιλαμβάνεται είς τόι καταρτιοθέν ύπό τής έν λόγω 
Εταιρεία; τοπογραφικόν διάγραμμα, μέ μέσην περιεκτικότητα 181 γραμμ. άργύ
ρου κατά τόννον μεταλλεύματος, ό δέ Γεωργακόπουλος4 αναβιβάζει τό ποσόν

1. Μ ιχ . Μ ποτλτσαβ ιά . Μ νημονευθέν εργον, σ. 600.
2. Μ νημονευθέν έργον σ. 570—573.
3. Β ίκ τ .  Ά κ ύ λ α ,  Ά β α ν .  Σ ω τη ρ ίο υ  κ α ί  Ο εμ. Χ α ρ ιτ ά κ η .  Μελέτη άργνρυμεταλλευμά

των 'Τριάδων Μήλον. “Εκθεσις 27 Σεπτεμβρίου 1928, Ά θ ή ν α ι.
4. Τ. Γ εω ργ»κ βπ βύλβυ. Μνηιιονευθεϊσα Ιχθεσις.
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τών μεταλλευμάτων τούτων είς 736.000 τόννους μέσης περιεκτικότητος 191 γοα;ι. 
'Ο τελευταίος θεωρεί μάλιστα πολύ πιθανόν, δτι, ίά ν  υπολογιστούν και αί έ/.τός 
τοϋ μνημονευθεντος διαγράμματος εμφανίσεις, ή ολική ποσότης τών άργυρούχων 
μεταλλευμάτων της π?ριοχής Τριάδων δύναται να φθάση είς 1 .0 0 0 . 0 0 0  τόννους. 
Έ πί τΓ] βάσει τών ανωτέρω ποσοτικών καί ποιοτικών δεδομένων έμελετήθη καί ή 
οικονομική άποψις τοΰ ζητήματος, τοιουτοτρόπως δέ ή έπ ιχ ε ίρ ισ ις  έκμεταλλεύ- 
αεως τώ ν άργυρούχων μεταλλενμάτω ν τής περιοχής Τριάδων κα ι μηχανικώ ν  
έπ ϊ τόπον έγκα,ταστάσεων προς έμ π λοντιβ μ ύν  α υτώ ν  δ ιά  τής με-δοδον τής έπ ι- 
πλεύσεω ς έκρί&η π αρ ’ άμφοτέρω ν σ ύμφορος. Ό μοίαν γνώμην έχει μορφώσει 
καί ή Προνομιούχος Εταιρεία Άργυρομεταλλευμάτο)ν Μήλου, καταρτήσασα άνε- 
ξαρτήτως πρός του; άλλους ιδίαν οίκονομολογικήν μελέτην1 τοΰ ζητήματος, έπί 
πλέον δέ καί ό Παλαιολόγος.2

Είναι γνωστόν, δτι, τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου παρουσιάζουν 
μεγάλας διακυμάνσεις περιεκτικότητας είς άργυρον, ή όποία μάλιστα φθάνει πολ- 
λάκις καί μέχρι τοΰ μηδενής. Κατ’ ακολουθίαν ή μέση περιεκτικότης τών 191 
γραμμ. κατά τόννον, τήν όποίαν ευρίσκει ό Γεωργακόπουλος δ;ά τά μεταλλεύ
ματα τής περιοχής Τριάδων, ή τών 188 γραμμ. ή τριμελής Επιτροπή, άνταπο- 
κρίνεται εις μεταλλεύματα, τών όποιων ή έπί μέρους περιεκτικότης κιμαίνεται με
τά εύρυτάτων οπωσδήποτε ορίων.

Ό  Μανούσης άπεκόμισε μεσιν περιεκτικότητα 2 0 0  γραμμ. άργύρου κατά 
τόννον μεταλλεύματος έπί 67 δειγμάτων άργυρούχων μεταλλευμάτων, τά όποια 
ούτος συνέλεξεν άπό τά κοιτάσματα τής πριοχής Τριάδων. Έκ τών σχετικών άνα- 
λύσεων ,3 εις τάς όποίας υπέβαλε τά δείγματα ταΰτα εις τά Χημεΐον τή; Γεω
λογικής Υπηρεσίας τοΰ Κράτους, λαμβάνομεν τόν κάτωθι πίνακα :

I I  I N  Α Ξ  V I I I .

37 Δείγματα μέ περιεκτικότητα 0— 100 γραμμ. κατά τόννον.
9 » > »
9 » » »
5 * » »
4 * » »
Ο » » »
3 * * *

Τά δελτία τής Άνων. Εταιρείας «Σίφνός-Εΰβοΐα» αναβιβάζουν ε’ις 380 
γραμμ. άργύρου κατά τόννον τήν μέσην περιεκτικότητα τών άργυρούχων μεταλ-

1. Μ ιχ . Μ π κ λ τ ο α β ιά .  Μ νημονευθέν εργον.
2. Δ. Κ. Π κλ*1θλβγ> ιίυ. Α ί νεώτεραι μεταλλουργιχα'ι πρόοδοι xai α! άργυροϋχοι νλαι τής 

Μήλον. «’Έ ργα» ετος I I I ,  τεΰχος 68. Ά θ ή ν α ι,  1928. σ. 5 1 1 —5 1 3 .— E lude sur la valeur 
industrie lle  des m inera ls com plexes a rgen tifires  el de la b ary tin r  da  groupe des iles dr 
Milos, K im olos et Polivos, et p rogram m e de leiir exp lo ita tion . Athenes, 193T.

3. Μ ιχ . Μ π α λτα & β ιά . Μνημονευθέν εργον, 597.

101—  200 » * »

201—  300 » » »

301—  400 » » »

401—  503 > » »

501—  700 > » »

701— 1000 > » »
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λενμάτων είς τήν αυτήν περιοχήν. Τά ιπ ί μέρους δεδομένα περ&κτικότητος εις 
άργυρον τών μεταλλευμάτων τούτων κατανέμονται ώς εξής1 :

30 %  τής όλης ποσόιητος μέ 0-  200 γραμμ. αργύρου.
20 » » » » » 2C0—  300 » »
18 » » » » 3 0 0 -  400 » »
10 » » » » » 400 -  500 »
10 » » > » » 500—  700 » *

6 » » * » » 7C0— 1000 »
5 » · » * » 1000— 1500 » »
1 » » » » • άνω των 1500 »

Ο Κορδέλλας2 έπί 8 2  δειγμάτων άργυρούχων μεταλλευμάτων, άποσταλέν- 
των πρός ανιόν είς Λαύριον δι’ άνάλυσιν παρά τοϋ Τμήματος Μεταλλείων τοΰ 
Υπουργείου τών Οικονομικών, εΐρεν 28— 1010 γραμμ. άργύρου κατά τόννον 

μεταλλεύματος, οί δέ καθηγηταί Κ. Μητσόπουλσς καί Α. Χρηστομάνος3 έπί τή 
βάσει 531 χημικών αναλύσεων, τάς όποίας άπό κοινοΰ έξετέλεσαν, διακρίνουν τά 
άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου ώς έξήίς :

Είς πλούσια εις άργυρον μέ περιεκτικότητα 360 γραμμ. κατά τόννον καί 
είς πτωχά είς άργυρον μέ περιεκτικότητα 36 γραμμ. κατά τόννον.

Είναι άλήθές δτι δ G obantz 4 αναβιβάζει είς ΓΌΟ γραμμ. τήν μέσην πε;- 
ριεκτικότητα τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, πρός τό πόρισμα δμως 
αυτό δέν συμφωνεί άπολύτως οΰτε ό σύγχρονός του H u ffn e r . 5 “Αλλως τε καί οι 
μελετήσαντες κατ'έντολήν επίσης τοΰ Κράτους τά ; ρευνητικά έργα τοΰ G obantz έν 
Μήλω Λίβας καί ΙΙαπαβασιλείου υποβιβάζουν τήν άνωτέρω τιμήν ό μέν πρώτος 
είς 3 0 0 “ γραμμ., ό δέ δεύητερος είς 282·7 γραμμ. αργύρου κατά τόννον μεταλ
λεύματος.

Τά άνωτέρω, ώς έκπροσοποΰντα τά πορίσματα τών ερευνητών κείνων, οι 
όποιοι πλέον συστηματικά έμελέτησαν τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλον, 
θεωροΰμεν επαρκή, διά νά σχηματίση κανείς σαφή. εικόνα, δσον άφορά τό μέτρον 
περιεκτικότητος είς άργυρον τών έν λόγφ μεταλλευμάτων. ’Εκείνοι· το όποιον συνά-i 

γεται έ ; αυτών, είνα ι, δτι τά μεταλλεύματα ταϋτα έμφανίζο ντα ι, ώς έλέχθη καί 
άνωτέρω, κατά τό πλεΐστον μέρος αύτώ ν πτω χά είς αργνρον, κατά συνέπειαν δε 
μία  έπ ιχείρηοις δεν δύνατα ι νά νπολο'ζΐζγι εις μεγάλα ποσά έπ ί μεταλλευ
μάτων πλουαιωτέρων τώ ν 2 0 0 γραμμ. άργύοον κατά τόννον. Είναι προφανές, 
δτι τοιαΰτα πτωχά μεταλλεύματα ώς παρατηρεί καί ό Μανούσης8, παρουσιάζουν δυσχε- 
ρείας είς τήν έκμετάλλευσιν αυτών καί καθιστώσιν αυτιών δαπανηράν.

Κατά τόν S . J .  T rusco tt, καθηγητήν τής R o ya l S choo l of M ines iv  Aov-

1. I. Μ α^ βύση. Μ νημονευθέν εργον, σ. 570.
2. -2 . σ. 34.
3. Α . Κορώελ/,κ. —3. Ό  μεταλλευτικός πλούτος xai α! άλνχα'ι της Ελλάδος. Ά θ ή ν α ι,  

1S02, σ. 88.
4. Μ νημονευθεϊσα εκΟεσις αύτοϋ τής 16/28 Φεβρουάριου 1892.
5. Μ νημονευθέν εργον.
6. Α. Κορύέλλα. —3, σ. 88.
7. Ν . Α . Γ εω ρ γ ιά δ ο υ . Ό  άργυρος τής Μήλον. Έ κδοσις ‘Υπουργείου Ε θ ν ικ ή ς  Ο ικονο

μίας. Ά θ ή να ι, 1920, σ. 5.
8. Μ νημονευθέν εργον, σ. 570.



ΐ>ίνω, τοϋ όποιου τήν επί τοϋ προκειμένου γνώμην πιροεκάλεσεν ή Γεωλογική Υπη
ρεσία τής Ελλάδος1 διά τής G eo log ica l S u rv e y  ο ί G reat B r ita in , άργυροΰχα 
μεταλλεύματα, διά νά θεωρούνται έκμεταλλεύσιμα, οφείλουν να περιέχουν κατ’έλά- 
χιστον δριον 400 γραμμ. άργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος, δταν πρόκειται 
περί υπογείων εργασιών, καί 300 γραμμ., δταν πρόκειται περί επιφανειακής έκμε- 
ταλλεύσεως. Ποσότης μεταλλεύματος 500.000 τάννων δέν κρίνεται επαρκής διά 
τήν άνάληψιν σχετικής έπιχειρήσεως. Είς τό Μεςικόν (F re sn illo ) εύρίσκεται 
μέν έν έκμεταλλεύσει άργυροΰχον μετάλλευμα (s ilic eo u s  s ilv e r  o re) περιεκτι
κότητος 180 γραμμ. αργύρου κατά τόννον, καί άλλων 1 0  γραμμ. ώς ισοδυνάμου 
μικράς περιεκτικότητος χρυσοϋ, αλλά τό μετάλλευμα τοΰτο εμφανίζεται καί είναι 
έπιδεκτικόν νξορύΗεως κατ’ επιφάνειαν, ή δέ έκτιμηθεΐσα ποσότης αύτοΰ επί τού 
παρόντος ανέρχεται είς 7.0 0 0 $ 0 0  τόννους.

Διά τών παρατηρήσεων μας τούτων δέν σκοπ.οΰμεν ποσώς νά έπηρεάσιομεν 
τήν διαμαρφωθεΐσαν ήδη γνώμην περί της οικονομικής σημασίας,· τήν όποίαν πα
ρουσιάζουν τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής περιοχής Τριάδων, περί τής όποίας 
άλλως τε τόσον αί τεχνικαί, δσον καί αί οικονομικοί μελέται, πλήν μόνον εκείνης 
τοΰ Μανούση, είναι, ώς εϊδομεν, σαφείς καί άπολύτως κατηγορηματικοί. Έπιθυ- 
μοΰμεν άπλώς νά τονίσωμεν, δτι, ανεξαρτήτως τοΰ διαθεσίμου ποσού. αυτών εις τήν 
έν λόγω περιοχήν, μία έπιχείρησις έκμεταλλεύσεως τών άργυρούχων μεταλλευμάτων 
τής Μήλου έχει οπωσδήποτε συμφέρον νά μή περιοριστή μόνον εις τάς εμφανίσεις 
τοΰ δυτικού τμήματος τής νήσου. Έκ παραλλήλου πρός αύτάς οφείλει νά έπε- 
κτείνη τάς μεταλλευτικός της εργασίας καί είς τάς άλλας μεταλλοφόρους περιο- 
χάς τής Μήλου, διά νά απόκτηση τοιουτοτρόπως περισσότερα στοιχεία εύδοκιμή- 
σεως. Έ νεκα  τούτου θίγοντες ένταΰθα τό ζήτημα τής οικονομικής έν γένει σημα
σίας τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, δέν δυνάμεθα νά κλείσωμεν τό 
κέφάλαιον τοΰτο, χωρίς νά ρίψωμεν έν βλέμμα καί είς δ,τι άφορά τήν ποσότητα 
τών εμφανιζομένων τοιούτων μεταλλευμάτων καθ’ δλην τήν νήσον.

Άναμφιβόλως ή έκτίμησις τοΰ G obantz , 2 ό όποιος αναβιβάζει τά άργυ
ροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου είς 10.500.000 Υόννους, έκ τών οποίων 2.190.000 
τόννοι εϊς τήν περιοχήν Τριάδων, μέ μέσην μάλιστα περιεκτικότητα 500 γραμμ., 
ώς εϊδομεν, κατά τόννον1, δέν άνταποκρίνεται πρός τά πράγματα. ’Ήδη ό Huf- 
fn e r  3έμείωσεν αμέσως τό ανωτέρω ποσόν κατά 3.000.000 τόννους περίπου. 
Τήν ύπολογισθεΐσαν παρ’ αύτοΰ συνολικήν ποσότητα 7.220.000 τόννων κατανέμει 
ώς εξής :

ΙΙερηχή Τ ρ ιά δ ω ν ...................................  2 .150.000 τόν,
Τοποθεσία Μεο3 β ί λ ι α ..............................  2 .500.000 »

» Ι Ι η λ ο ν ή σ ι ..................... . 2 .500.000 »
» Π ικ ρ α δ ο ϋ ..............................  50.000 »
» Κ α σ τ α ν ά ς ..............................  20.000 »

1 . Έ γγραφον άπό 2 Δεκεμβρίου 1927 τής Γεωλογικής Ύ π ηρεσ ίας.τής -Ελλάδος πρός τήν 
Geological Survey of Great Britain καί απαντήσεις τοϋ S. J. Truscott ύπό ημερομηνίαν 10 
κ α ί 11 Ίανουαρίου 1928.

2. Μ νημονευθεΐσα εκθεσ ις αύιοΰ.
3. Μ νημονευθέν εργον.
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IIρέπει νά όμολογήση κανείς, δτι, δσον άφορΰ Την έκτίμησιν τών άργυρούχων 
μεταλλευμάτων τής Μήλον, ό H uffner δέν έμεινεν άνεπηρέαστος άπό τήν άκραν 
αισιοδοξίαν τοΰ G obantz. Διαφορετικά δέν δύναται νά νοηθίμ πώς αναγνωρίζει 
ούτος εις τάς τοποθεσίας Μεροβίλια και Πηλονήσι. τόσον μεγάλας ποσότητας 
μεταλλεύματος, καί μάλιστα άνωτέρας εκείνης τής περιοχής Τριάδων. Διότι είναι 
άναμφισβήτητον, ότι τά μεγαλύτερα ποσά άργυρούχων μεταλλευμάτω ν εμ φ α ν ί
ζονται πρωτίστως είς τήν περιοχήν Τριάδων, κατά δεύτερον δε λόγον ε ίς την  
τοποθεσίαν Μ εροβίλια. Είς τάς άλλα; τοποθεσίας, ώς έκ τών γενομένων τουλάχιστον 
ιιέχρι σήμερον ερευνητικών εργασιών συνάγεται, δέν δύ>ναται νά προσδοκά κανείς 
ανάλογα ποσά. Εις τό κεφάλαιον λοιπόν αυτό όφείλομεν νά δεχθώμεν *κατ’ αρχήν 
τήν γνώμην τοΰ Μανούση, καί δταν ακόμη δέν σνμφωνοΰμεν άπολΰτως πράς τά 
σχετικά ποσοτικά αυτοΰ δεδομένα.

Μετά τήν περίοδον τών ερευνητικών εργασιών G obantz -  H u ffn er οΰδεμία 
άλλη τοιαύτη εργασία έξετελέσθη έν τώ μεταξύ μέχρι τών ημερών μας εις τήν 
Μήλον. Διά τοΰτο δέν έχαιιεν νεώτερα στοιχεία άναφορικώς πρός τήν ποσό
τητα τών εμφανιζόμενων είς τήν νήσον άργυρούχων μεταλλευμάτων, άπηλλαγμένα 
τής επιρροής τών πρώτων ύπεράγαν αίσιοδόξων άντιλήψεων. Τά τελευταία ερευ
νητικά έργα έξετελέσθησαν. ώς εΐδομεν, εσχάτως, κατά τό 1927, υπό τής Προνο
μιούχου Εταιρείας Άργυρομεταλλευμάτων Μήλου. Έ πί τή βάσει τώ ν έ'ργων αύ
τών, καθώς καί τών παλαιοτέρων, τόσον τών ερευνητικών τοΰ G obantz — H uf
fn er , όσον καί τών μεταλλευτικών τής Ανωνύμου Εταιρείας «Σίφνος — Εύβοια», 
έγένοντο αΐ μνημο\ευθεΐσαι καί άνωτέρω νεώτεραι εκτιμήσεις, αί όποϊαι δμως, πλήν 
^κείνης τοΰ Μανούση, περιωρίσθησαν εις τάς εμφανίσεις τής .περιοχής Τριάδων.

Είναι προφανές, δτι τά πορίσματα τών υπολογισμών, άναφορικώς πρός τήν 
ποσότητα τών εμφανιζόμενων είς τήν Μήλον άργυρούχων μεταλλευμάτων, τούς 
οποίους προεκάλεσεν ή Π ρονομιοΰχος Εταιρεία Άργυρομεταλλευμάτων Μήλου, 
δέν επιδέχονται σύγκρισίν πρός τά έπί τοΰ κεφαλαίου τούτου δεδομένα τών Go
ban tz  καί H uffner. Έν τούτοις καί μεταξύ τών 60.000 τόννοιν άργυρούχων 
μεταλλευμάτων, τούς όποιους δίδει, ώς εΐδομεν, ό Μανούσης, καί τών 415.000 
τόννων περίπου τής τριμελούς Επιτροπής ή τών 7:36.000 τόννων χοΰ Γεωργα- 
κοπούλου, διά τήν περιοχήν Τριάδων, ύφίσταται ουσιώδης διαφορά. ’Ανεξαρτήτως 
τοΰ τρόπου, καθ’ tiv είργάσθησαν έπί τοΰ προκειμένου έκαστος έκ τών άνωτέρω 
χωριστά, ή έν λόγω διαφορά είς τά αποτελέσματα τών έπί μέρους έκτιμήσεων δύ~ 
ναται νά άποδοθή έν τινι μέτρω καί είς αυτά τά μεταλλεύματα, τά όποια δέν επι
τρέπουν εις τόν παρατηρητήν νά κάμη αμέσως σαφή διάκρισιν μεταξύ τών ώφελί- 
]Χίον καί τών στείροίν 'έξ αύτών.

I ίερ ί τής ποσότητος τών έμφανιζομένων άργυρούίχοον μεταλλευμάτων είς τάς 
άλλας μεταλλοφόρους τοποθεσίας τής Μήλου, πλήν τής περιοχής Τριάδων, δέν 
ησχολήθησαν οΰτε ό Ρεωργα,κόπουλος ούτε ή τριμελής Επιτροπή. Έ πί τοΰ ζη
τήματος τούτοι· είργάσθη μόνον ό Μανούσης, ό όποιος μόνον εις τά κοιτά
σματα τής τοποθεσίας Μεροβίλια άποδίδει σημασίαν. Τά μεταλλεύματα τής τοπο
θεσίας αυτής υπολογίζει είς 30.000 τόν νους.

Οπουδήποτε πλήν τών έκτιμηθέντων ήδη δέν αποκλείεται νά άποκαλυφθοΰν
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βραδύτερον καί άλλα ποσά άργυρούχων μεταλλευμάτων είς τήν Μήλον κατά τήν 
πορείαν νέων μεταλλευτικών εργασιών. ’Ήδη ή ποσότης τών 415.000 τόννων τής 
περιοχής Τριάδων, τήν ‘όποίαν έδωκεν ή τριμελής ’Επιτροπή* έκρίθη, ώς εΐδαίιεν, 
ιπαρκής διά νά στηριχθή επ’ αυτής μία έπιχείρησις επωφελούς έκμεταλλεύοεως.

Κ α τ ’ εϊδσς τά μεταλλεύματα, έπ ί τώ ν όποιων δύνατα ι νά ύπολογίζη ή έκμε- 
τάλλευσις, ε ίνα ι πρω τίστω ς ό άργυροϋχος βαρύτης καί α ί άργνροΰχοι βαρυτο- 
μ ιγε ϊς  άργιλλοι. Τά πρώτα παρετηρήθησαν, ώς εΐδομεν, είς δλας τάς τοποθεσίας 
έμφανίσεως άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, τά δέ δεύτερα, ιδίως μέν είς 
τήν περιοχήν Τριάδων, άλλά καί είς τήν νησίδα Πηλονήσι.

Ε νδ ιαφέρον π αροναιάζονν κα ι οί άργνροΰχοι βαρυτομιγείς τόφφο ι, Είς τά
Μεροβίλια, τά όποια άποτελοΰν τήν δευτέραν μετά τήν περιοχήν Τριάδες σημαν- 
τικήν μεταλλοφόρον τοποθεσίαν τής Μήλου, ή έξόρυξις του μ:ταλλεύματος τούτου 
δύναται νά γίνη μαζύ μέ τόν άργυροΰχον βαρύτην. Είς τό Πηλονήσι τοΰ ΒΑ. 
άκρου τής νήσου θά άποτελέσουν οΰτοι κατά πάσαν πιθανότητα τό κύριον άργυ
ροΰχον μετάλλευμα, καθόσον ένταΰθα ό βαρύτης, ώς παρατηρεί έν in;οει καί ό Μα
νούσης1 , κατά τό πλίϊστον τοΰ^ίχιστον δέν φαίνεται νά είναι άργυροϋχος.

Διά τόν άργυροΰχον βαρυτομιγή δακίτην καί άνδεσίτην δέν γίνεται ιδιαίτερος 
λόγος, διότι ούτος εύρίσκεται έντός τοΰ πεδίου έμφανίσεως καί τών άλλων άργυ
ρούχων μεταλλευμάτων εϊις τήνί περιοχήν Τριάδων, καί y.atf ακολουθίαν θά ύπιΛτΰ 
όπωοδήποτε μαζύ μέ ι^εϊνα τήν 'σχετικήν εκμετάλλέυσιν. Έπί τοΰ γαληνίτου, ακόμη 
καί ώς άπλοΰ μολυβδούχου μεταλλεύματος, δέν δύναται νά ύπολογίζη σοβαρώς ή 
έπιχείρησις. Κοιτάσματα τοΰ μεταλλεύματος τούτου έμφανίζονται έν γένει ασή
μαντα. Τά σπουδαιότερα έξ αύτών, τών τοποθεσιών Τασίφνου καί F αλανών, έ?,ην- 
τλήθησαν ήδη κατά τό πλεΐστον 'υπό τής εταιρείας «Σίφνος—Εύβοια».

1. Μ νημονευθέν ίργον,.σ. 570.
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Άνδεβϊται
Ανδεβιτιιιαι Ααιυπαι 

Λιπαρίται

ααυ/ τα ι οζειναι όνδεύ ίτα ι 

Λ ατύπαι αύτών
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... ε μ φανιβεΜν αρμυοούχωυ μεταΆΛευαατων.

(Τ ) Γαληνίτης. βαρύτης. Βαρυτομιγείς άργιΜοι. δαρυ

( ? )  Βαρύτης , δαουτομιγείς τόφφοι

faslni/i της - άγγΒεαιτης, δαρύτης ' βαρυτομιγείς

@  Γαληνίτης, δαρυτης, Βαρυτομιγείς όργ/ΒΑο*.

Βαρύτης , βαρυτομιγείς τόφφοι.

(β) Βαρύτης.

Ο Γο/1ηνιτη ς ϊ Βαρύτης.
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