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The exhibits in the Archaeological Museum consist of finds mainly from 
the excavations in the cemetery of the ancient city of Kimolos, though 

some were retrieved in the field or during surface surveys at various sites on 
the island. They cover a long span of time from the Late Neolithic period 
down to the early Christian centuries and are evidence for the history of the 
small island over the centuries.

Lying at the south-west entrance to the Archipelago and only a breath 
away from Milos, the small island of Kimolos, full of volcanic rock formations, 
retains its ancient name, which is mainly associated with the famous “Kimo-
lian earth” – the mineral white clay used since ancient times in medicinal and 
cosmetic preparations, to clean the body, and wash clothes.

Tools made of obsidian and chert, and waste from the working  of these 
materials, as well as potsherds, from various sites on the island, attest to 
human activity on Kimolos as early as the Late Neolithic period (about 
5300-4500 BC).

The Early Cycladic I period (3200-2700 BC) is represented by a marble 
violin-shaped figurine (the original is in the National Archaeological Museum 
in Athens) and a marble krateriskos.

Fragments of imported Mycenaean vases found at Ellinika reveal that there 
was a Mycenaean settlement here in the 14th and 13th c. BC, that probably de-
veloped into a notable Mycenaean centre in the second half of the 12th c. BC.

The possibility that Ellinika was occupied without interruption is at present 
unconfirmed. However, the existence of a settlement in the Geometric 
period is attested by the existence of a cemetery dating from the 8th c. BC. 
The excavation of part of this cemetery yielded 22 burial pits containing 
interments of cremated remains dating from Geometric times. More than 
300 clay vases were also found, most of them intact, with the numbers and 
composition varying from grave to grave.

A poros stele with a relief representation of a female figure was also found 
in the area of the cemetery. This is one of the earliest decorated stone grave 
stelai found (7th c. BC).

The Geometric settlement probably formed the nucleus around which 
the later city of Kimolos developed. The long life of this city, down to at 
least the early Christian centuries, is attested by finds from the graves in 
the cemetery. The grave goods that accompanied the bodies – clay vases, 
figurines, lamps, metal objects, etc. – are a mirror of the contacts and com-
mercial relations of ancient Kimolos.

Valuable evidence for the political organization of the city and cult life in the 
Hellenistic period is provided by a decree ratified by the council and popular 
assembly of the Kimolians honouring the judge Charianthos from Karystos, 
who resolved disputes between the citizens (the original was found at Kastri 
on Euboea and is on display in the Karystos Archaeological Museum).

All that remains of the ancient city, which was probably destroyed by 
violent geological changes, are the ruins of buildings on the islet of Aghios 
Andreas, which was once united with the coast opposite. A headless marble 
statue of a woman made in the Hellenistic period (late 2nd or 1st c. BC) was 
removed from here at the beginning of last century.

The building in which the Kimolos Archaeological Museum is housed was 
bequeathed for the purpose in 1963 by Eliza Vaphia.



Ευρήματα κυρίως από τις ανασκαφές στο νεκροταφείο της αρχαίας πό-
λης της Κιμώλου, αλλά και από περισυλλογές και επιφανειακές έρευνες 

σε διάφορες θέσεις του νησιού, τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την ύστερη νεολιθική πε-
ρίοδο έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, σημάδια της πορείας του μι-
κρού νησιού στο πέρασμα των αιώνων.

Στη νοτιοδυτική είσοδο του Αρχιπελάγους και σε απόσταση αναπνοής 
από τη Μήλο, η μικρή, γεμάτη ηφαιστειακά πετρώματα Κίμωλος διατηρεί το 
αρχαίο της όνομα, που συνδέθηκε κυρίως με την περίφημη «κιμωλία γη», 
την ορυκτή λευκή άργιλο που χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους χρό-
νους σε φαρμακευτικά και καλλυντικά σκευάσματα, για τον καθαρισμό του 
σώματος και το πλύσιμο των ρούχων.

Eργαλεία από οψιανό και πυριτόλιθο, πυρήνες και απορρίμματα από την 
επεξεργασία τους και όστρακα πήλινων αγγείων από διάφορες θέσεις του 
νησιού πιστοποιούν την ανθρώπινη δραστηριότητα στην Κίμωλο ήδη από 
την ύστερη νεολιθική περίοδο (περ. 5300-4500 π.Χ.). 

Την πρωτοκυκλαδική I περίοδο (περ. 3200-2700 π.Χ.) αντιπροσωπεύει 
μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο (το πρωτότυπο βρίσκεται στο Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο) και μαρμάρινος κρατηρίσκος. 

Θραύσματα εισηγμένων μυκηναϊκών αγγείων που βρέθηκαν στη θέση Ελ-
ληνικά φανερώνουν ότι τον 14ο και 13ο αι. π.Χ. υπήρχε μυκηναϊκή εγκατά-
σταση, που πιθανόν εξελίχθηκε σε αξιόλογο μυκηναϊκό κέντρο κατά το β΄ 
μισό του 12ου αι. π.Χ.

Η αδιάκοπη συνέχεια της κατοίκησης στα Ελληνικά παραμένει προς το 
παρόν ανεπιβεβαίωτη. Ωστόσο, η ύπαρξη οικισμού κατά τη γεωμετρική πε-
ρίοδο τεκμηριώνεται από την ύπαρξη νεκροταφείου του 8ου αι. π.Χ. Κατά 

την ανασκαφή τμήματος του νεκροταφείου αποκαλύφθηκαν είκοσι δύο τα-
φικά λαξεύματα που περιείχαν ταφές καύσης των ύστερων γεωμετρικών 
χρόνων και βρέθηκαν πάνω από τριακόσια πήλινα αγγεία, τα περισσότερα 
ακέραια, σε σύνθεση και αριθμό που ποικίλλει ανά τάφο.

Στην περιοχή του νεκροταφείου βρέθηκε επίσης πώρινη στήλη με ανάγλυ-
φη παράσταση γυναικείας μορφής, μία από τις πρωιμότερες διακοσμημένες 
λίθινες επιτάφιες στήλες (7ος αι. π.Χ.).

Ο οικισμός των γεωμετρικών χρόνων αποτέλεσε πιθανόν τον πυρήνα 
γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε η μεταγενέστερη πόλις της Κιμώλου. Τη 
μακρά διάρκεια ζωής της πόλης, μέχρι τους πρώτους τουλάχιστον χριστια-
νικούς αιώνες, μαρτυρούν τα ευρήματα από τους τάφους της νεκρόπολης. 
Τα κτερίσματα που συνόδευσαν τους νεκρούς – πήλινα αγγεία, ειδώλια, λύ-
χνοι, μετάλλινα αντικείμενα κ.ά. – αποτελούν καθρέφτη των επαφών και των 
εμπορικών σχέσεων των αρχαίων Κιμωλίων.

Για την πολιτική οργάνωση της πόλης και τη λατρεία κατά τους ελληνιστι-
κούς χρόνους, πολύτιμη μαρτυρία αποτελεί τιμητικό ψήφισμα της βουλής 
και του δήμου των Κιμωλίων για τον Καρύστιο δικαστή Χαρίανθο, που επι-
λύει τις διαφορές των πολιτών (το πρωτότυπο βρέθηκε στο Καστρί Ευβοίας 
και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου).

Ό,τι έχει απομείνει από την αρχαία πόλη, που έντονες γεωλογικές μεταβο-
λές υπήρξαν ίσως αιτία της καταστροφής της, είναι τα ερείπια κτισμάτων στη 
νησίδα Άγιος Ανδρέας, άλλοτε ενωμένη με την απέναντι ακτή. Από εδώ με-
ταφέρθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα 
γυναίκας, έργο της ελληνιστικής περιόδου (τέλη 2ου ή 1ος αι. π.Χ.).

Το κτήριο που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου κληροδοτή-
θηκε το 1965 από την Ελίζα Βαφία.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ
KIMOLOS ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM
ΚΥΚΛΑΔΕΣ / CYCLADES

The exhibits in the Archaeological Museum consist of finds mainly from 
the excavations in the cemetery of the ancient city of Kimolos, though 

some were retrieved in the field or during surface surveys at various sites on 
the island. They cover a long span of time from the Late Neolithic period 
down to the early Christian centuries and are evidence for the history of the 
small island over the centuries.

Lying at the south-west entrance to the Archipelago and only a breath 
away from Milos, the small island of Kimolos, full of volcanic rock formations, 
retains its ancient name, which is mainly associated with the famous “Kimo-
lian earth” – the mineral white clay used since ancient times in medicinal and 
cosmetic preparations, to clean the body, and wash clothes.

Tools made of obsidian and chert, and waste from the working  of these 
materials, as well as potsherds, from various sites on the island, attest to 
human activity on Kimolos as early as the Late Neolithic period (about 
5300-4500 BC).

The Early Cycladic I period (3200-2700 BC) is represented by a marble 
violin-shaped figurine (the original is in the National Archaeological Museum 
in Athens) and a marble krateriskos.

Fragments of imported Mycenaean vases found at Ellinika reveal that there 
was a Mycenaean settlement here in the 14th and 13th c. BC, that probably de-
veloped into a notable Mycenaean centre in the second half of the 12th c. BC.

The possibility that Ellinika was occupied without interruption is at present 
unconfirmed. However, the existence of a settlement in the Geometric 
period is attested by the existence of a cemetery dating from the 8th c. BC. 
The excavation of part of this cemetery yielded 22 burial pits containing 
interments of cremated remains dating from Geometric times. More than 
300 clay vases were also found, most of them intact, with the numbers and 
composition varying from grave to grave.

A poros stele with a relief representation of a female figure was also found 
in the area of the cemetery. This is one of the earliest decorated stone grave 
stelai found (7th c. BC).

The Geometric settlement probably formed the nucleus around which 
the later city of Kimolos developed. The long life of this city, down to at 
least the early Christian centuries, is attested by finds from the graves in 
the cemetery. The grave goods that accompanied the bodies – clay vases, 
figurines, lamps, metal objects, etc. – are a mirror of the contacts and com-
mercial relations of ancient Kimolos.

Valuable evidence for the political organization of the city and cult life in the 
Hellenistic period is provided by a decree ratified by the council and popular 
assembly of the Kimolians honouring the judge Charianthos from Karystos, 
who resolved disputes between the citizens (the original was found at Kastri 
on Euboea and is on display in the Karystos Archaeological Museum).

All that remains of the ancient city, which was probably destroyed by 
violent geological changes, are the ruins of buildings on the islet of Aghios 
Andreas, which was once united with the coast opposite. A headless marble 
statue of a woman made in the Hellenistic period (late 2nd or 1st c. BC) was 
removed from here at the beginning of last century.

The building in which the Kimolos Archaeological Museum is housed was 
bequeathed for the purpose in 1963 by Eliza Vaphia.
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The exhibits in the Archaeological Museum consist of finds mainly from 
the excavations in the cemetery of the ancient city of Kimolos, though 

some were retrieved in the field or during surface surveys at various sites on 
the island. They cover a long span of time from the Late Neolithic period 
down to the early Christian centuries and are evidence for the history of the 
small island over the centuries.

Lying at the south-west entrance to the Archipelago and only a breath 
away from Milos, the small island of Kimolos, full of volcanic rock formations, 
retains its ancient name, which is mainly associated with the famous “Kimo-
lian earth” – the mineral white clay used since ancient times in medicinal and 
cosmetic preparations, to clean the body, and wash clothes.

Tools made of obsidian and chert, and waste from the working  of these 
materials, as well as potsherds, from various sites on the island, attest to 
human activity on Kimolos as early as the Late Neolithic period (about 
5300-4500 BC).

The Early Cycladic I period (3200-2700 BC) is represented by a marble 
violin-shaped figurine (the original is in the National Archaeological Museum 
in Athens) and a marble krateriskos.

Fragments of imported Mycenaean vases found at Ellinika reveal that there 
was a Mycenaean settlement here in the 14th and 13th c. BC, that probably de-
veloped into a notable Mycenaean centre in the second half of the 12th c. BC.

The possibility that Ellinika was occupied without interruption is at present 
unconfirmed. However, the existence of a settlement in the Geometric 
period is attested by the existence of a cemetery dating from the 8th c. BC. 
The excavation of part of this cemetery yielded 22 burial pits containing 
interments of cremated remains dating from Geometric times. More than 
300 clay vases were also found, most of them intact, with the numbers and 
composition varying from grave to grave.

A poros stele with a relief representation of a female figure was also found 
in the area of the cemetery. This is one of the earliest decorated stone grave 
stelai found (7th c. BC).

The Geometric settlement probably formed the nucleus around which 
the later city of Kimolos developed. The long life of this city, down to at 
least the early Christian centuries, is attested by finds from the graves in 
the cemetery. The grave goods that accompanied the bodies – clay vases, 
figurines, lamps, metal objects, etc. – are a mirror of the contacts and com-
mercial relations of ancient Kimolos.

Valuable evidence for the political organization of the city and cult life in the 
Hellenistic period is provided by a decree ratified by the council and popular 
assembly of the Kimolians honouring the judge Charianthos from Karystos, 
who resolved disputes between the citizens (the original was found at Kastri 
on Euboea and is on display in the Karystos Archaeological Museum).

All that remains of the ancient city, which was probably destroyed by 
violent geological changes, are the ruins of buildings on the islet of Aghios 
Andreas, which was once united with the coast opposite. A headless marble 
statue of a woman made in the Hellenistic period (late 2nd or 1st c. BC) was 
removed from here at the beginning of last century.

The building in which the Kimolos Archaeological Museum is housed was 
bequeathed for the purpose in 1963 by Eliza Vaphia.



Ευρήματα κυρίως από τις ανασκαφές στο νεκροταφείο της αρχαίας πό-
λης της Κιμώλου, αλλά και από περισυλλογές και επιφανειακές έρευνες 

σε διάφορες θέσεις του νησιού, τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την ύστερη νεολιθική πε-
ρίοδο έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, σημάδια της πορείας του μι-
κρού νησιού στο πέρασμα των αιώνων.

Στη νοτιοδυτική είσοδο του Αρχιπελάγους και σε απόσταση αναπνοής 
από τη Μήλο, η μικρή, γεμάτη ηφαιστειακά πετρώματα Κίμωλος διατηρεί το 
αρχαίο της όνομα, που συνδέθηκε κυρίως με την περίφημη «κιμωλία γη», 
την ορυκτή λευκή άργιλο που χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους χρό-
νους σε φαρμακευτικά και καλλυντικά σκευάσματα, για τον καθαρισμό του 
σώματος και το πλύσιμο των ρούχων.

Eργαλεία από οψιανό και πυριτόλιθο, πυρήνες και απορρίμματα από την 
επεξεργασία τους και όστρακα πήλινων αγγείων από διάφορες θέσεις του 
νησιού πιστοποιούν την ανθρώπινη δραστηριότητα στην Κίμωλο ήδη από 
την ύστερη νεολιθική περίοδο (περ. 5300-4500 π.Χ.). 

Την πρωτοκυκλαδική I περίοδο (περ. 3200-2700 π.Χ.) αντιπροσωπεύει 
μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο (το πρωτότυπο βρίσκεται στο Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο) και μαρμάρινος κρατηρίσκος. 

Θραύσματα εισηγμένων μυκηναϊκών αγγείων που βρέθηκαν στη θέση Ελ-
ληνικά φανερώνουν ότι τον 14ο και 13ο αι. π.Χ. υπήρχε μυκηναϊκή εγκατά-
σταση, που πιθανόν εξελίχθηκε σε αξιόλογο μυκηναϊκό κέντρο κατά το β΄ 
μισό του 12ου αι. π.Χ.

Η αδιάκοπη συνέχεια της κατοίκησης στα Ελληνικά παραμένει προς το 
παρόν ανεπιβεβαίωτη. Ωστόσο, η ύπαρξη οικισμού κατά τη γεωμετρική πε-
ρίοδο τεκμηριώνεται από την ύπαρξη νεκροταφείου του 8ου αι. π.Χ. Κατά 

την ανασκαφή τμήματος του νεκροταφείου αποκαλύφθηκαν είκοσι δύο τα-
φικά λαξεύματα που περιείχαν ταφές καύσης των ύστερων γεωμετρικών 
χρόνων και βρέθηκαν πάνω από τριακόσια πήλινα αγγεία, τα περισσότερα 
ακέραια, σε σύνθεση και αριθμό που ποικίλλει ανά τάφο.

Στην περιοχή του νεκροταφείου βρέθηκε επίσης πώρινη στήλη με ανάγλυ-
φη παράσταση γυναικείας μορφής, μία από τις πρωιμότερες διακοσμημένες 
λίθινες επιτάφιες στήλες (7ος αι. π.Χ.).

Ο οικισμός των γεωμετρικών χρόνων αποτέλεσε πιθανόν τον πυρήνα 
γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε η μεταγενέστερη πόλις της Κιμώλου. Τη 
μακρά διάρκεια ζωής της πόλης, μέχρι τους πρώτους τουλάχιστον χριστια-
νικούς αιώνες, μαρτυρούν τα ευρήματα από τους τάφους της νεκρόπολης. 
Τα κτερίσματα που συνόδευσαν τους νεκρούς – πήλινα αγγεία, ειδώλια, λύ-
χνοι, μετάλλινα αντικείμενα κ.ά. – αποτελούν καθρέφτη των επαφών και των 
εμπορικών σχέσεων των αρχαίων Κιμωλίων.

Για την πολιτική οργάνωση της πόλης και τη λατρεία κατά τους ελληνιστι-
κούς χρόνους, πολύτιμη μαρτυρία αποτελεί τιμητικό ψήφισμα της βουλής 
και του δήμου των Κιμωλίων για τον Καρύστιο δικαστή Χαρίανθο, που επι-
λύει τις διαφορές των πολιτών (το πρωτότυπο βρέθηκε στο Καστρί Ευβοίας 
και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου).

Ό,τι έχει απομείνει από την αρχαία πόλη, που έντονες γεωλογικές μεταβο-
λές υπήρξαν ίσως αιτία της καταστροφής της, είναι τα ερείπια κτισμάτων στη 
νησίδα Άγιος Ανδρέας, άλλοτε ενωμένη με την απέναντι ακτή. Από εδώ με-
ταφέρθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα 
γυναίκας, έργο της ελληνιστικής περιόδου (τέλη 2ου ή 1ος αι. π.Χ.).

Το κτήριο που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου κληροδοτή-
θηκε το 1965 από την Ελίζα Βαφία.
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