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Επιστολή από τη σύνταξη
Το τεύχος αυτό το λαμβάνετε σε μία πολύ
ιδιαίτερη εποχή για τη χώρα μας, αλλά και
για τον κόσμο ολόκληρο, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ευχόμαστε να
είστε όλοι καλά και να «απολαύσετε» τον
ανοιξιάτικο «Μυλολόγο».
Στο τεύχος αυτό θα ενημερωθείτε για
διάφορα θέματα σχετικά με μύλους. Θα
σας ταξιδέψουμε στην Εύβοια, στον Κίσσαμο και στην Ν. Μεσσηνία. Επίσης, θα
σας ενημερώσουμε και για τους αλογόμυλους, αλλά και κάποιους μαθηματικούς
υπολογισμούς για τους οριζόντιους νερόμυλους!

1. Τα ερείπια του μοναστηριακού νερόμυλου της Μονής Αγίων
Αναργύρων Βεργίων στον Πάρνωνα. Διακρίνονται 2 πολεμίστρες πάνω από την τοξωτή έξοδο του ζωριού./ The ruins of the
watermill, which belonged to the Monastry of Agioi Anargyroi
at Vergia on Parnon Mountain. Two shooting holes can be seen
over the arched water exit.
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Είναι γνωστό ότι, σε όλο τον κόσμο, οι μύλοι υπήρξαν πολλές φορές θύματα πολεμικών συρράξεων, επαναστάσεων,
επιδρομών κ.ά.1 Στην Ελλάδα γνωρίζουμε - εκτός από την
ανατίναξη του ανεμόμυλου στο Μεσολόγγι κατά την έξοδο
- και πολλά άλλα περιστατικά, όπως την καταστροφή των
ανεμόμυλων που βρίσκονταν κοντά στη Μονή του Αγίου
Γεωργίου της Γρόττας στη Νάξο από τούρκους πειρατές στις
αρχές του 15ου αι.2, το κάψιμο των ανεμόμυλων στο Ζά1. Τον προηγούμενο χρόνο κυκλοφόρησε από το «Mills Archive» το βιβλίο των Ron και Mildred Cookson «Mills at war», στο οποίο αναφέρονται πολλά περιστατικά καταστροφής μύλων, αλλά δεν περιλαμβάνει καμιά
πληροφορία για την Ελλάδα.
2. Βλ. Κεφαλληνιάδης Νίκος «Η Μονή του Αγίου Γεωργίου της Γρόττας»
Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. Ε΄ (1971-73) σελ. 473
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ρωμα του Λασιθίου το 1867, πάλι από τους τούρκους3 κ.ά.
Εκτός από αυτές τις ολοκληρωτικές καταστροφές, οι νερόμυλοι, κυρίως οι απομονωμένοι στο βάθος των ρεματιών,
υφίσταντο συχνά επιδρομές – ιδίως την εποχή της κλεφτουριάς – για αρπαγή των αλεσμάτων και έτσι ο μυλωνάς ήταν
οπλισμένος, ενώ ο μύλος δεν είχε ανοίγματα, είχε όμως από
την κατασκευή του, περιφερειακά πολεμίστρες (εικ.1). Μάλιστα στους μοναστηριακούς νερόμυλους που συνήθως ήταν
μεγαλύτεροι, αποθήκευαν και τις προμήθειες σιτηρών της
μονής, που αλέθονταν σταδιακά. Γι’ αυτό τον λόγο, αυτοί
κινδύνευαν περισσότερο από επιδρομές και αρπαγές.
Είναι γνωστά επίσης περιστατικά, όπου σε μύλους είχαν
οχυρωθεί επαναστάτες και τους πολιόρκησαν οι τούρκοι.
Δυο τέτοιοι νερόμυλοι είναι γνωστοί ως «μύλοι του Κολοκοτρώνη» στην Αρκαδία, στην Κάτω Νταβιά και στους Κάτω
Γιανναίους, διότι σ’ αυτούς κατά την παράδοση, πολιορκήθηκαν μέλη της οικογένειάς του.
Κατά την περίοδο της κατοχής, παρά τις απαγορεύσεις
αλέσματος, ξαναλειτούργησαν χωρίς άδεια απομακρυσμένοι νερόμυλοι κλειστοί από χρόνια. Οι ανεμόμυλοι δεν
ήταν δυνατό να αλέσουν κρυφά, γιατί οι φτερωτές τους
φαίνονται από παντού. Όπου υπεύθυνοι ήταν οι ιταλοί, τα
πράγματα ήταν πιο εύκολα, γιατί με κάποια ανταλλάγματα
έκαναν πως δεν το αντιλαμβάνονται. Όπου όμως η φρουρά
της περιοχής ήταν γερμανική, οι ποινές ήταν πολύ αυστηρές.
Την ίδια περίοδο, οι πύργοι μερικών ανεμόμυλων μετατράπηκαν σε πολυβολεία.
Η τελευταία περίοδος, κατά την οποία δοκιμάστηκαν οι
νερόμυλοι, ήταν ο εμφύλιος όπου οι αντάρτες προσπαθούσαν να βρουν αλέσματα για να τα κατάσχουν. Τότε με διαταγές των τοπικών στρατιωτικών διοικήσεων, στις περιοχές
που μπορούσε ο ΕΛΑΣ να πλησιάσει, έκλεισαν οι μύλοι και
οι μεν κάτοικοι των κοντινών χωριών, έπρεπε να διανύσουν
μεγάλες αποστάσεις για να αλέσουν ή προσπαθούσαν να
βολευτούν με τους σπιτικούς χειρόμυλους, ο δε μυλωνάς
έμενε χωρίς κανένα εισόδημα. Εχουμε και περιπτώσεις που
μύλοι ανατινάχθηκαν
Μια τέτοια περίπτωση είναι γνωστή από την Εύβοια, στο
χωριό Μαντανικά που βρίσκεται σε υψόμετρο 150μ. πάνω
στον κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει από τις Κεχριές προς
τη Λίμνη (το 1954, με τις γνωστές αλλαγές ονομάτων, το
χωριό μετονομάστηκε σε Δάφνη). Κάτω από την άκρη του,
προς τα ΝΑ στο ρέμα, υπήρχε ένας μεγάλος μακρόστενος
νερόμυλος (μακρυνάρι), με κατοικία για το μυλωνά και τζάκι,
όπως περιγράφουν σήμερα οι κάτοικοι. Ο μύλος που και
τώρα είναι εύκολα προσβάσιμος, ανήκε στον αναγκαστικό
«Συνεταιρισμό Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών»
(στα έγγραφα αναφέρεται ως Σ.Α.Α.Κ. ή σ.α.α.κ.)4 που τον
3. Βλ. Σπάνακης Στέργιος-Calvert Ν.G. «Το Λασίθι και οι μύλοι του» περ.
Αμάλθεια, τ. Δ΄ (1973), σελ. 258
4. Οι Συνεταιρισμοί Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών, δημιουργήθηκαν μετά το 1925 και ήταν περισσότεροι από 1.600 σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Τους είχαν παραχωρηθεί καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκοτόπια,
δάση, αμπέλια και κτίσματα που υπήρχαν μέσα σ’ αυτές τις εκτάσεις.
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νοίκιαζε σε επαγγελματία μυλωνά. Μετά τη διάλυση των Συνεταιρισμών, η ιδιοκτησία περιήλθε στην τοπική Κοινότητα
που εξακολούθησε να τον νοικιάζει. Το μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μύλου, ήταν ότι μπορούσε να υδροδοτηθεί από τρία διαφορετικά ρέματα με τρία διαφορετικά
νεραύλακα που γέμιζαν τη δεξαμενή του. Σήμερα πια, λόγω
των έργων υδροδότησης του χωριού, έρχεται μόνο λίγο
νερό από το ένα ρέμα.
Ολόκληρη η περιοχή των Μαντανικών, ανάμεσα στα
χωριά Κεχριές, Λίμνη, Κουρκουλοί και Καλαμούδι, είχε αγοραστεί από τον Μ.J.A.B. de Saint – Simon, όταν υπηρετούσε
ως πρέσβυς της Πρωσίας στην Αθήνα5. Μετά την αποχώρηση του από την Ελλάδα, πούλησε στις 3.12.1855 στον
Ιωάννη Τομπάζη, ολόκληρη την έκταση μετά των «υπαρχουσών οικοδομών, υδρομύλων, κήπων…», όπως αναγράφεται στην εφημερίδα «ΑΘΗΝΑ» της 19.1.18566.
Η ιστορία έχει ως εξής: Ο πολύτεκνος μυλωνάς Κωνσταντίνος Στρατουδάκης (είχε 12 παιδιά), κάτοικος Μαντανικών, ενοικίασε από τον Σ.Α.Α.Κ. για ένα έτος (το 1947)
μέσω πλειοδοτικής δημοπρασίας το μύλο, όπου κατοικούσε με την οικογένειά του και η μίσθωση έληγε στις 31
Δεκεμβρίου. Ο νερόμυλος όμως, βρισκόταν στα όρια της
περιοχής που ακόμα ήταν υπό τον έλεγχο του ΕΛΑΣ στη
Βόρεια Εύβοια. Έτσι τους τρεις τελευταίους μήνες απαγορεύτηκε η λειτουργία του και έκλεισε. Μετά την αποχώρηση
των ανταρτών του ΕΛΑΣ από την Εύβοια το 1948 και την
εγκατάσταση στρατιωτικού τμήματος στην περιοχή, ο Στρατουδάκης σκέφθηκε να ζητήσει από τις αρμόδιες Αρχές να
του αναγνωρισθεί το δικαίωμα να εκμεταλλευθεί τον μύλο
για ένα επιπλέον τρίμηνο, όσο διάστημα δηλαδή είχε σταματήσει να αλέθει.
Η υπόθεση αυτή μας έγινε γνωστή από 3 έγγραφα που
εντοπίστηκαν τυχαία σε παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι
πριν μερικά χρόνια7. Και στα 3 έγγραφα, λόγω της χρήσης
της καθαρεύουσας από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της εποχής,
ο μεν νερόμυλος αναφέρεται ως «υδρόμυλος», το δε χωριό
ως «Μανδανικά» και όχι ως Μαντανικά που το ονόμαζαν οι
κάτοικοι. Επίσης αλλού αναγράφεται στους τίτλους «επικοισμός» και αλλού «εποικισμός».
Αυτό που αμέσως παρατηρεί κανείς, εξετάζοντας τα έγγραφα, είναι ο μεγάλος αριθμός μονογραφών, υπογραφών,
5. Ο Saint – Simon ήταν γόνος Γαλλικής αριστοκρατικής οικογένειας που
κατά την Γαλλική Επανασταση κατέφυγε στην Αυστροουγγαρία. Γεννήθηκε
το 1798 σε χωριό του Τυρόλου και πέθανε το 1872 στη Φλωρεντία.
Σπούδασε στη Χαϊδελβέργη και κατετάγη στο Διπλωματικό Σώμα της
Πρωσίας. Στην Αθήνα υπηρέτησε σαν Πρέσβυς (Πληρεξούσιος Υπουργός) από το 1838 ως το 1845 που ανέλαβε την Πρεσβεία της Στοκχόλμης
(οι πληροφορίες προέρχονται από έρευνα του Πρεσβευτή Αναστασίου
Βήκα, τον οποίο ευχαριστώ).
6. Τη σχετική δημοσίευση εντόπισε η αρχιτέκτων – αναστηλώτρια Ολγα
Λεκού, μέλος της Ελληνικής Ομάδας της TIMS. Η ίδια επισκέφθηκε το νερόμυλο στα Μαντανικά τον Δεκέμβριο του 2019 και μου παραχώρησε τις
φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο αυτό. Την ευχαριστώ.
7. Τα εντόπισε ο φίλος «μυλολόγος» Μάκης Παπούλιας μέλος της Ελληνικής Ομάδας της TIMS, ο οποίος τα αγόρασε και μου τα παρέδωσε
προκειμένου να τα μελετήσω. Τον ευχαριστώ.



2. Το πρώτο έγγραφο, του Τάγματος Εθνικής Αμύνης Εύβοιας. /
The first document of the Euboea National Defense batallions.

3. Το δεύτερο έγγραφο, της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού
Ευβοίας. / The second document of the Euboea prefecture
Agriculture directorate.

4. Το τρίτο (χειρόγραφο) έγγραφο, του Υπουργείου Γεωργίας. / The third hand written document of the Agriculture ministry.
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5. Τα σωζόμενα, χαμηλού ύψους, τμήματα της τοιχοποιίας. /
The existing masonry.

6. Η βλάστηση άρχισε να σκεπάζει τα τμήματα της τοιχοποιίας
που στέκουν ακόμα. / The vegetation has started covering the
existing masonry.

7. Η κρέμαση με τα υπόλοιπα του νεραύλακου πάνω της. / The
supporting wall of the pressure pipe with the rests of the
water channel.

8. Το τμήμα του μεταλλικού βαγενιού που κόπηκε, πεσμένο δίπλα στο μύλο (φωτογραφία από drone). / Part of the metallic
pressure pipe fallen next to the mill building.

αριθμών πρωτοκόλλων και το πόσες κρατικές Υπηρεσίες και
Διευθύνσεις τους αναμείχθηκαν στην υπόθεση, έστω και
με κοινοποίηση των εγγράφων, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση, από το Υπουργείο Γεωργίας στην Αθήνα, που έκανε
τελικά δεκτό το αίτημα του μυλωνά, γεγονός που δείχνει
καθαρά την ατελείωτη διοικητική και υπηρεσιακή γραφειοκρατία της εποχής.

ται ως Δ/σις Γεωργίας Ν. Ευβοίας), θεώρησε ως πολύ σοβαρό το θέμα της επαναλειτουργίας του νερόμυλου και ότι
είναι αναρμόδια για την έκδοση της σχετικής διαταγής και
απευθύνθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας στην Αθήνα, με το
δεύτερο έγγραφο. Υπήρχε ο προβληματισμός εάν μπορούσε
να γίνει δεκτό το αίτημα του μυλωνά ή εάν έπρεπε να προκηρυχθεί νέα δημοπρασία.

Το πρώτο (χρονολογικά) δακτυλογραφημένο έγγραφο (εικ.2) με θέμα «Υδρόμυλος Μανδανικών», είναι του
Τάγματος Εθνικής Αμύνης Εύβοιας, δακτυλογραφημένο σε
χαρτί μπλε απόχρωσης, διαστάσεων 17,5Χ24,8 εκ., με ημερομηνία 17.9.48, (το υπογράφει ο Ταγματάρχης-Διοικητής
Χρήστος Λέρτας), με σφραγίδα της Γεωργικής Υπηρεσίας
Νομού Ευβοίας/Τμήματος Επικοισμού και απευθύνεται προς
την Γεωργική Υπηρεσία Χαλκίδας, με κοινοποίηση στον 1ο
Λόχο.

Το δεύτερο έγγραφο (εικ.3) που είναι της Διεύθυνσης
Γεωργίας Νομού Ευβοίας, είναι δακτυλογραφημένο σε χαρτί λευκό, διαστάσεων 15,8 Χ 20,7 εκ. Το υπογράφει στις
30.10.48 ο Γεν. Γραμματέας Χρ. Παπαγεωργίου, χωρίς
σφραγίδα και απευθύνεται στο Υπουργείο Γεωργίας στην
Αθήνα (Γενική Δ/ση Α΄, Δ/ση Εποικισμού, Τμήμα Γ΄, Γραφείο
Δ΄). με κοινοποίηση στο Τάγμα Εθνικής Αμύνης Ευβοίας.
Από σφραγίδα φαίνεται ότι είχε παραληφθεί το προηγούμενο έγγραφο στις 18.9.48, ενώ με χειρόγραφες επισημάνσεις
χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό και αναφέρεται ότι «εγένετο ενέργεια». Στο πάνω μέρος και στο αριστερό περιθώριο
υπάρχουν, επίσης χειρόγραφα, διάφορα αρχικά (Τμημάτων
της Υπηρεσίας;), αριθμοί (πρωτοκόλλων;) και ημερομηνίες.

Περιλαμβάνει το ιστορικό, ότι δηλαδή στα Μανδανικά
«ευρίσκεται υδρόμυλος» που ανήκει στον σ.α.α.κ. του οποίου ενοικιαστής είναι ο Στρατουδάκης και ότι είχε παύσει τις
εργασίες του λόγω του ελέγχου της «εκείσε περιοχής υπό
συμμοριτών». Γράφει επίσης, ότι κατόπιν της εγκατάστασης
στην περιοχή στρατιωτικού τμήματος, μπορεί να αρχίσει τις
εργασίες του «προς εξυπηρέτησιν των κατοίκων» και καταλήγει με την παράκληση να εκδοθεί «σχετική διαταγή προς
τον ενοικιαστήν».
Φαίνεται ότι η Γεωργική Υπηρεσία Χαλκίδας (αναφέρε4

Με το έγγραφο υποβάλλεται το πρώτο, του Τάγματος
Εθνικής Αμύνης Ευβοίας, και περιλαμβάνει και πάλι το ιστορικό. Χαρακτηρίζεται ο μυλωνάς ως «συμμοριόπληκτος» και ο
Διευθυντής Χρ. Παπαγεωργίου γράφει ότι ο Στρατουδάκης
του ανέφερε και προφορικά τα γεγονότα. Περιλαμβάνει επίσης την πληροφορία ότι η στρατιωτική διοίκηση, είχε εκδώσει διαταγή «περί παύσεως της λειτουργίας των υδρομύλων

της περιφέρειας Λίμνης», όπως είχε ήδη αναφερθεί από τις
19.2.48. Καταλήγει μεταφέροντας το αίτημα του μυλωνά και
παρακαλεί «όπως ευαρεστούμενοι μας γνωρίσητε σχετικώς
εάν εγκρίνητε τούτο ή δέον να προκηρύξωμεν νέαν δημοπρασίαν».
Το τρίτο έγγραφο (εικ.4), αν και είναι του Υπουργείου
Γεωργίας στην Αθήνα (Γενική Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση
Εποικισμού, Τμήμα Γ΄, Γραφείον γ΄) είναι χειρόγραφο και
στις δύο όψεις λευκού χαρτιού διαστάσεων 15,8Χ20,7 εκ.
Το υπογράφει ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου, χωρίς να
αναγράφεται το όνομά του και είναι και αυτό γεμάτο (μπρος
και πίσω) με υπογραφές και ημερομηνίες. Απευθύνεται στο
Τμήμα Εποικισμού της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού Ευβοίας και του γνωρίζει ότι εγκρίνεται να «εκμεταλλευθή» τον
μύλο ο «συμμοριόπληκτος Κωνστ. Στρατουδάκης» επί ένα
τρίμηνο, όσο δηλαδή «ο ειρημένος ενοικιαστής δεν εποιήσατο χρήσιν του μισθίου».
Ο νερόμυλος των Μαντανικών έστεκε σε καλή κατάσταση
ως πριν περίπου 50 χρόνια, όπως ανέφεραν οι κάτοικοι. Μετά
άρχισε η κατάρρευσή του. Σήμερα υπάρχουν μόνο τμήματα

της τοιχοποιίας του, χαμηλού ύψους (εικ.5), σκεπασμένα εν
μέρει από βλάστηση (εικ.6), ενώ σε σχετικά καλή κατάσταση
διατηρείται η κρέμαση με το τμήμα του νεραύλακου που βρίσκεται πάνω της, λόγω του ότι ήταν κτισμένη με υδραυλική
κονία (εικ.7). Πριν από μερικά χρόνια, πλανόδιοι παλιατζήδες
προσπάθησαν να κόψουν σε τμήματα το μεγάλο μεταλλικό
βαγένι που κρεμόταν στη θέση του για να το πουλήσουν για
ανακύκλωση, αλλά έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους και τους
σταμάτησαν. Το τμήμα του που πρόλαβαν να κόψουν, ακόμα
βρίσκεται πεσμένο δίπλα στο κτίσμα του μύλου (εικ. 8), σαν
τελευταίο απομεινάρι των εγκαταστάσεων του.

Mills in war time.
The case of a miller in Euboea
By Stephanos Nomikos
Mills were involved in war many times. A particular case
comes from the Greek Civil war in the island of Euboea in
the village Mantanika mentioned in three documents.

Στο τεύχος 3, Χειμώνας 2019, έγινε μια σοβαρή παράληψη από τη σύνταξη, στο άρθρο των Σταύρου Μαμαλούκου και Μιχάλη Παπαβαρνάβα, «Ο αλογόμυλος της Μονής Στροφάδων». Αυτή αφορά το σχέδιο αποτύπωσης
του αλογόμυλου που παρατίθεται πιο κάτω.
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Οι νερόμυλοι της Κισσάμου,
Tο παράδειγμα της Ποταμίδας,
η πρόταση αποτατάστασης του
Νερόμυλου της Κεράς
Νεκταρία Λαϊνάκη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ,υποψήφια διδάκτορας Ε.Μ.Π.

The Kissamos watermills.

The case of Potamida, Kera’s watermill restoration
proposal
By Nektaria Lainaki

Τον Σεπτέμβριο του 2019, στην Κίσσαμο Χανίων Κρήτης
οργανώθηκε μία διημερίδα για τους Νερόμυλους της Κισσάμου.Σε αυτήν μίλησαν διακεκριμένοι αρχιτέκτονες που
έχουν μελετήσει συστηματικά αυτό το είδος των μνημείων.
Επίσης παρουσιάστηκαν οι Νερόμυλοι που έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Κισσάμου από
αρχιτέκτονες των Χανίων.Τέλος οργανώθηκε μία μικρή ξενάγηση σε κάποιους νερόμυλους της περιοχής .
Στην ημερίδα μίλησαν οι Αρχιτέκτονες:
- Στέφανος Νομικός,πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικών Μύλων, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΙΜS,
υπεύθυνος Ελλάδας και Κύπρου
- Γιώργος Γιαννίτσαρης, Δρ.Αρχιτεκτονικής, αναπλ. καθηγητής
Ε.Μ.Π.
- Παναγιώτα Τριμανδήλη αρχιτέκτονας μηχανικός και
- Λαϊνάκη Νεκταρία ,υποψ. Διδάκτορας Ε.Μ.Π., μέλος της TIMS

Η Κίσσαμος λόγω της γεωγραφικής της θέσης παρουσιάζει πλούσιο ιστορικό ενδιαφέρον ήδη από την αρχαιότητα.
Δυστυχώς έως σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστα ιστορικά
κτίσματα ή στοιχεία ορατά στο δομημένο περιβάλλον της.
Θα πρέπει κανείς να ανατρέξει σε παλιές φωτογραφίες, σκίτσα, κείμενα και περιγραφές που σώζονται αποσπασματικά
για να συνθέσει την ιστορία αυτού του τόπου. Η συνεχής
κατοίκηση και οι ανάγκες της σύγχρονης ζωής επέβαλαν με
κατά κάποιο τρόπο «βίαια» αλλαγές στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της. Η μνήμες της όμως υπάρχουν ακόμα
ζωντανές, μπορεί να τις ακούσει κανείς από διηγήσεις των
ανθρώπων του τόπου της, να πάρει πληροφορίες από λαογράφους που κατέγραψαν τις αναμνήσεις τους.
Ξεκινώντας πριν 5 χρόνια την αναζήτηση της ιστορίας
της Κισσάμου,άρχισα να ανακαλύπτω την ταυτότητα της.
Από τη έρευνα που έχω ξεκινήσει αλλά και συστηματικά καταγράφω έχω διαπιστώσει την σημαντικότητα των συγκεκριμένων κτηρίων σε όλη την επαρχία της.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό μας ταξίδι ,το ταξίδι των Νερόμυλων της Κισσάμου.
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 43 Νερόμυλοι, όπως
αποτυπώνονται στο Χάρτη της Κισσάμου συνολικά.

2. Χάρτης Νομού Χανίων με τα όρια της Επαρχίας Κισσάμου,
προσωπική επεξεργασία / Chania prefecture map and the
Kissamos county border

1. Η Αφίσα της Ημερίδας στην Κίσσαμο / Poster for the Kissamos event
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3. Ο Μύλος στον Πλάτανο,κοντά στα Φαλάσσαρνα / Mill at
Platanos, near Phalasarna



Οικισμοί με Νερόμυλους
Καψανιανά 1, Σηρικάρι 2, Καλάθενες 1, Βουλγάρω 2, Μύλοι
2, Έλος- Λίμνη 4, Πλοκαμιανά 1, Βάθη-Κούνενι 1, Κάμπος 3,
Σφηνάρι 1, Κερά1, Κοτσιανά 1, Κολένι πιθανόν 3, Νωπήγεια
1, Σάσσαλο 1, Άστρικας 1, Μοθιανά στο Κολυμπαρι 1, Βουκολιές 1, Παλιά Ρούματα 1, Βασιλιανά 1, Καρές 1, Μεσαύλια
1, Κίσαμος 1, Πλακούρια 1, Δάφνη 1, Πολυρρήνια 1, Λουσακιές 1, Πλάτανο 1, Λαρδά 1, Καρεφυλιανά 1, Άγιο Γεώργιο 1,
Καλυβιανή 1.

4. Ο Νερόμυλος στο Σηρικάρι (χαρ.Μνημείο) / Watermill at
Sirikari (protected monument)

5. Κολλάζ φωτογρ. από πάνω
αριστερά: ο Μύλος στα Κοτσιανά,
άνω δεξιά: πιθανόν ενετικός Μύλος
στο Λαρδά.
κάτω: ο ρωμαικός Μύλος στον Κάμπο
με όρθια την φτερωτή
και ο Νερόμυλος στο Έλος
Ο Αναστηλωμένος Μύλος της
Ποταμίδας
Photos collage from top left:
Kotsiana mill, top right probable
venetian mill at Lard,
bottom roman mill at Kampos
with vertical water wheel and
watermill at Elos
The Potamida restored mill
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6. O Νερόμυλος στο Έλος / Elos watermill

7. Άποψη γενική του Νερόμυλου στην Ποταμίδα / Potamida
watermill view

8. Φωτογραφίες εσωτερικά και εξωτερικά του Νερόμυλου στην Ποταμίδα / Potamida watermill interior and exterior

Ο Αναστηλωμένος Μύλος της Ποταμίδας
Γύρω στο 2010 γίνεται μια προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του Νερόμυλου στην Ποταμίδα από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο του χωριού. Έτσι το 2013 γίνονται τα εγκαίνεια του
Μύλου. Σχολεία, περιηγητές , φορείς έρχονται να δουν από
κοντά και να μάθουν την λειτουργεία του Μύλου. Πολλές
εκδηλώσεις μπορούν να φιλοξενηθούν στον περιβάλοντα
χώρο του με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του χώρου και του
οικσμού .Το Μυλαύλακο διασχίζει τον οικισμό μέχρι να καταλήξει στο πηγάδι του Μύλου.Ο συγκεκριμένος μύλος είναι
8

ένας μύλος μικρής παραγωγής λόγω των διαστάσεων του. Ο
χώρος τοποθέτησης του μύλου, η σχέση του με το ποτάμι μας
δείχνουν τη διαφορετικότητα του σε σχέση με τους υπόλοιπους μύλους. Δεν βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι λόγω της τοποθέτησης του μέσα στον οικισμό και το νερό μετά τη χρήση
του στο ΖΟΥΡΙΔΙΟ, μέχρι να φτάσει στο ποτάμι στεγάζεται σε
αύλακα στεγασμένο σε θολωτή κατασκευή. Σημπληρωματικά
έχει γίνει επίχωση ώστε να δημιουργηθεί μια πλατεία επικλινής
για χρήση σε πολιτιστικές δράσεις.



8. Ο Νερόμυλος της Κεράς / Kera watermill

9. Η συνολική μελέτη ανάπλασης της περιοχής /
Τhe restoration proposal of the area

Ο Μύλος της Κεράς
Ένα χρόνο πριν ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κεράς με κάλεσε να αναλάβω την μελέτη Αποκατάστασης του Μύλου της
περιοχής. Ο οικισμός της Κεράς βρίσκεται στην ενδοχώρα της
Κισσάμου. Η αρχαία πόλη Κεραία χρονολογείται από τον 11
και 12ο αιώνα π.χ., όπου έλαβε χώρα η έλευση των Μυκηναίων (Αχαιοί) και ακολούθως των Δωριέων κατά τη μεγάλη
οικιστική ανάπτυξη στην επαρχία Κισσάμου. Ο ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι οι κάτοικοι λεγόταν Κερέτας. Ο οικισμός
όπως υφίσταται σήμερα χρονολογείται πιθανόν από την περίοδο της Βενετοκρατίας τέλη 16ου αιώνα. Ορισμένα σπίτια

διατηρούνται αναλείωτα μέχρι σήμερα. Πιθανόν ο οικισμός να
ξεκίνησε αρχικά κατά μήκους της Πλακούρας, αφού πρόκειται
για τον παλαιότερο δρόμο του χωριού .
Στο πιο χαμηλό σημείο του οικισμού βρίσκεται ο Νερόμυλος ώστε να πετυχαίνεται η συγκέντρωση των υδάτων από το
λόφο. Ο Νερόμυλος αποτελεί το δυτικότερο κτίσμα του οικισμού,μοναδικός στο είδος του. Από τα δομικά του στοιχεία
πιθανολογούμε ότι είναι κτήριο ενετικής περιόδου.
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10. Τρισδιάστατο σχέδιο απ ο την μελέτη αποκατάστασης του Νερόμυλου / 10 3-D plan of the watermill restoration proposal

Λόγω του μεγάλου επικλινούς του εδάφους , ο Μύλος
της Κεράς μας έχει προσφέρει μια διαφορετική αρχιτεκτονική λύση. Όχι τη συνήθη με το χώρο του νερόμυλου και το
Ζουριδιό από κάτω ,αλλά λόγω έλλειψης χώρου το σπίτι του
μυλωνά ή η συγκέντρωση του καρπού και του αλεσματος σε
τρίτο επίπεδο από το χώρο του μύλου,με ενδιαφέρουσες διαδρομές από καλντερίμι να συνδέει τα επίπεδα μεταξύ τους. Ένα
ιδιαίτερο στοιχείο για το μύλο αυτόν, είναι ότι για την απρόσκοπτη χρήση του, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γινόταν
η συγκέντρωση του νερού σε οριοθετημένο κτιστό χώρο όχι
μακρυά από τον μύλο ,σε ένα είδος ΣΤΕΡΝΑΣ νερού. (εκεί
στην μελέτη ανάπλασης τοποθετήτε ένα ξύλινο γεφυράκι)
Από εκεί διοχετευόταν μέσω του αύλακα το νερό κατά μήκος του μονοπατιού , στο μύλο όταν αυτό χρειαζόταν , για
τη λειτουργία του, και όταν δεν ήταν απραίτητο υπήρχε παροχή για τις καλιέργειες των οικιστών αφού ακριβώς από κάτω
υπήρχαν οι κήποι και τα περιβόλια των κατοίκων του οικισμού.
Ο Μύλος της Κεράς αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο .Βρίσκεται σε ένα οικόπεδο με έντονες υψομετρικές διαφορές.
Η αποκατάσταση του Νερόμυλου αποτελεί ένα ουσιαστικό
έργο για την περιοχή.Η πρόταση που μελετάται περιλαμβάνει
το Νερόμυλο, την Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής και την
σύνδεση του με το Διεθνές Μονοπάτι Ε4. Τέλος ένα χώρο
Καφενείου με Πωλητήριο τοπικών προϊόντων και τους ανάλογους χώρους υγιεινής συμπληρώνει τις χρήσεις της μελέτης.
Φυσικά λόγω των έντονων υψομετρικών διαφορών στα επίπεδα δράσης της επέμβασης προτείνονται κλιμακοστάσια και
αναβατόρια για άτομα με ειδικές ανάγκες.
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Ο πρωτογενής τομέας εμφανίζεται ενεργός-κύτταρο γνώσεων και πολιτισμού ενεργοποιείται(εκπαιδευτικός ρόλος) και αναγνωρίζεται.Επίσης κατανοείται ο τρόπος διαχείρισης του υδάτινου στοιχείου της περιοχής από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
Aπό τη μορφολογία του Νερόμυλου και το ιστορικό πλαίσιο του οικισμού το Mνημείο πιθανόν χρονολογείται από το
16ο αιώνα ,την περίοδο της ενετοκρατίας.
Τέλος η σύνδεση του Μύλου με το μονοπάτι Ε4 αποτελεί
ένα μοναδικό στοιχείο ενδιαφέροντος που μπορεί τελικά να
γίνει και ένα δίκτυο περιπατιτικό ή ένα δίκτυο μύλων για την
ανάδειξη τους και την προστασία τους αλλά και την τόνωση
του πρωτογενή τομέα παραγωγής.
Βιβλιογραφία…
1. Νερόμυλοι Δυτικής Μεσσαράς Κρητης,Φυσικό Οικοσύστημα και
Υδατινο Δυναμικό, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας,Κέντρο Ερευνών,Βώροι 1985
2. Διάλεξη στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π, <<Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ>>, Επ. καθ. Τουλιάτος Παναγιώτης, των σπουδαστριών Κτιστάκη Μαριάνθη, Κυριακοπούλου Βίκη, Λυκοπούλου Κατερίνα

The Kissamos watermills.
The case of Potamida, Kera’s watermill restoration
proposal

Η συγκεκριμένη μελέτη στόχο έχει:

By Nektaria Lainaki

• την ανάδειξη του μνημείου
• την ενεργοποίηση του χώρου σε χώρο πολιτισμού, και γνώσεων για όλες τις ηλικίες

Various watermills are mentioned in the county of Kisamos
in Chania prefecture. A particular watermill in Kera is studied
and proposed to be restored.



Ο αλογόμυλος στην Ελλάδα με
αφορμή ένα βενετσιάνικο έγγραφο
Γιώργος Σπέης

The spread and scant knowledge on horse
driven mill in Greece , triggered
by a Venetian document
By George Speis

Ένα είδος ζωοκίνητου μύλου για άλευρα για το οποίο σώζονται λίγες πληροφορίες, είναι ο αλογόμυλος που υπήρξε με διάφορες μορφές από την αρχαιότητα. Αρχικά είχε
τη μορφή του πομπηιανού με κωνικές μυλόπετρες, που
ήταν εξέλιξη του ανθρωποκίνητου μύλου που γύριζε από
δούλους, μεταμορφώθηκε με επίπεδες μυλόπετρες, όταν
δημιουργήθηκε ο νερόμυλος επίσης με επίπεδες μυλόπετρες. Αυτό πρέπει να έγινε σταδιακά και κατά τόπους. Πειράματα αναφέρονται από τον 12ο αιώνα στην Αγγλία1. Ο
πομπηιανός αλογόμυλος έπαψε να χρησιμοποιείται μετά
την αραβική κατάκτηση της Ανατολικής Μεσογείου τον
7ο αιώνα, χωρίς να εκτοπισθεί ο αλογόμυλος ποτέ ολοκληρωτικά από τους νερόμυλους και αργότερα από τους
ανεμόμυλους2. Ο αλογόμυλος τον Μεσαίωνα στην Δυτική
Ευρώπη έμοιαζε αρκετά στην κατασκευή του μηχανισμού,
με τον ανεμόμυλο και με τον κατακόρυφο νερόμυλο. Η
ρόδα-γρανάζι, που βρισκόταν σε χαμηλότερο επίπεδο από
τον αλεστικό μηχανισμό, περιστρέφονταν από έναν όρθιο
άξονα που τον γύριζαν ένα ή δύο ζώα και με τη σειρά της,
μέσω του φαναριού, γύριζε τις μυλόπετρες που βρίσκονταν
σε ψηλότερο επίπεδο3. Υπήρχαν όμως και άλλες μορφές
που αναπτύχθηκαν από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση ειδικά στην Ιταλία.

1. Bennett 195.
2. Jeffreys 402.
3. Bennett 195-6.

Οι Ιταλοί από τον 12ο έως τον 15ο αιώνα ήταν μπροστά
στη τεχνολογική πρόοδο και λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού όλα τα Ιταλικά κράτη έπαιρναν μέτρα προστασίας των
τεχνολογικών μυστικών. Η αποκάλυψη τεχνικών λεπτομερειών του μύλου, στο Πεδεμόντιο, που ήταν κρατικό μυστικό, επέφερε ποινές4. Παρ’ όλα αυτά δημοσιεύονται βιβλία
με σχέδια μηχανισμών. Μόνο για αλογόμυλους υπάρχουν
τρία διαφορετικά σχέδια από τον Ramelli (εικ.1) το 1588
και άλλο ένα από τον Zonca (εικ.2). Σε αυτά φαίνονται συνδυασμοί που η ρόδα είναι στο ίδιο επίπεδο με το άλογο,
σε πιο χαμηλό επίπεδο αλλά και σε πιο ψηλό.

2. Zonca 1607

Ο Σάθας είχε καταγράψει και δημοσιεύσει το 1883 ένα
έγγραφο του 1555 που βρήκε στο αρχείο του Senato Mar της
Βενετικής Δημοκρατίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Οι πληροφορίες που
βγαίνουν από αυτό το έγγραφο αναφέρονται σε εφεύρεση
του μηχανικού Zuanne Roccoler, οποίος θα εκμεταλλεύεται
κατά αποκλειστικότητα στη Κεφαλονιά, που ήταν βενετσιάνικη
κτήση εκείνη την εποχή, το 1555, για 25 χρόνια. Το φρούριο του εγγράφου είναι το κάστρο του Αγίου Γεωργίου της
Κεφαλονιάς πρωτεύουσας του νησιού. Εκείνη την εποχή ήταν
σπάνιο να υπάρχουν περισσότερα τεχνικά στοιχεία για μια
εφεύρεση. Η εφεύρεση αφορά:
- ζωοκίνητο μύλο για άλευρα.
- μηχανοκίνητο πριόνι για κοπή σανίδων.
4. Cipolla 120.
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Έτσι τι ήταν ακριβώς αυτή η εφεύρεση του Roccoler,
που φυσικά δεν διασώζεται, δεν μπορούμε να πούμε.
Υπάρχει όμως ένα σημείο πολύ ενδιαφέρον που παραμένει
θολό γιατί, όσον αφορά το πριόνι, αναφέρει, κίνηση με
νερό, αέρα και ζώα. Πριόνι και με τους τρεις τρόπους κίνησης υπήρξε και ακόμα υπάρχει. Υδροκίνητο πριόνι υπήρχε
από την Ρωμαϊκή εποχή και σίγουρα στη Δυτική Ευρώπη
τουλάχιστον από το Μεσαίωνα. Ανεμοκίνητο πριόνι υπήρχε από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα στην Ολλανδία,
άρα την εποχή που υπάρχει η αναφορά του εγγράφου.
Ζωοκίνητο πριόνι υπήρχε τουλάχιστον από τις αρχές του
18ου αιώνα στην Δυτική Ευρώπη και Αμερική αλλά είναι
άγνωστο το πότε πρωτοπαρουσιάστηκε. Ότι και αν ήταν
πρέπει να δούλεψε σαν μηχανισμός γιατί ο εφευρέτης είχε
την υποχρέωση να παραδίδει το 10% της παραγωγής του
σε σανίδες στο κράτος.

Γιατί όμως ο Roccoler να αναπτύξει ένα νέο
είδος αλογόμυλου;
Είδαμε ότι εκείνη την εποχή υπήρξαν, τουλάχιστον σχεδιαστικά διάφορες παραλλαγές. Όμως τότε υπήρχαν κάποιοι
συγκεκριμένοι λόγοι, που ήταν ταξικοί, κλιματολογικοί και
στρατηγικοί. Βασικό πλεονέκτημα του ζωόμυλου ήταν η
ελευθερία από τη παροχή νερού, την κατασκευή δικτύου
νερού ή την ακριβή κατασκευή του πύργου του ανεμόμυλου, που όλα αυτά διαφέντευε η αριστοκρατία και ο κλήρος στον Μεσαίωνα. Ο αλογόμυλος απελευθέρωνε τον
ιδιοκτήτη του από τα προνόμια που είχαν οι αριστοκράτες
και μείωνε το μεγάλο κόστος κατασκευής. Έτσι μπορούσαν
πολίτες χωρίς προνόμια να κατασκευάσουν ένα αλογόμυλο
μέσα ή κοντά στο σπίτι τους. Υπήρχαν επί πλέον περιοχές
όπου η υδροκίνηση ή ανεμοκίνηση ήταν πολύ περιορισμένες ή αδύνατον να υπάρξουν κάποια χρονικά διαστήματα
μέσα στο έτος. Σώζεται έκθεση του Δούκα της Κρήτης
Ντολφίν Βενιέρ το 1610 που συνιστά να γίνουν αλογόμυλοι για να αλέθουν σιτηρά στο Ηράκλειο τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη όπου δεν φυσούν άνεμοι για τους
ανεμόμυλους και δεν υπάρχουν αρκετά νερά για τους νερόμυλους5. Την ίδια εποχή σε άλλο έγγραφο στα οχυρωμένα
μέρη, όπως το Ηράκλειο, χρησιμοποιούσαν για τη παροχή
αλεύρων στον πληθυσμό, χειρόμυλους και ανεμόμυλους6 ,
πράγμα που επιβεβαιώνει την ανάγκη να υπάρχει τρόπος
παραγωγής αλεύρων σε περίπτωση πολιορκίας. Αυτό έμμεσα δείχνει και ο ζωόμυλος του Roccoler στο φρούριο
του Αγίου Γεωργίου. Αργότερα το ίδιο θα φανεί από την
ύπαρξη αλογόμυλων μέσα στην Τρίπολη αλλά και στο Ναύπλιο, οχυρωμένες πόλεις. Ειδικά στη Τρίπολη, που έξω από
τα τείχη υπήρχαν πολύ κοντά νερόμυλοι, εξασφάλιζαν τη
παραγωγή αλευριού, όπως ο «μεσιανός μύλος»7 και ο «μύλος του Βράχου», αλλά όταν θα υπήρχε πολιορκία δεν θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν8.
Στη μετεπαναστατική Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει στο
οχυρωμένο Μεσολόγγι όπου ενώ υπήρχαν οι νερόμυλοι
5. Σπανάκης 1950.
6. Σπανάκης 1953.
7. Φωτάκος 88.
8. Φωτάκος, 108.
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στα γύρω ρέματα, κυρίως της Αγριλιάς καθώς και στο Ευνηχώρι, κατασκευάζουν αλογόμυλους μέσα στην πόλη. Να
σημειωθεί ότι ο αλογόμυλος έχει δύναμη ενός ίππου (1hp)
και ο οριζόντιος νερόμυλος υπολογίζεται ότι έχει απόδοση
0.43hp με 0.47hp9. Πράγμα που τους κάνει περίπου ισοδύναμους σε απόδοση.
Ο Zuanne Roccoler σαν μηχανικός πρέπει να ανήκε σε
εκείνους τους Ιταλούς τεχνικούς που από τον 15ο έως τον
17ο αιώνα μετανάστευσαν ανατολικά και στην περιοχή της
Οθωμανική Αυτοκρατορία φέρνοντας στη περιοχή νέες τεχνικές. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία όμως δεν κατάφερε
να πετύχει να εκμεταλλευτεί αυτά τα τεχνικά μυστικά που
μετέφεραν εκεί, σε αντίθεση με εκείνους που πήγαν στην
Αγγλία10 και έμεινε τεχνολογικά καθυστερημένη. Παρ’ όλα
αυτά φαίνεται να έγινε διάχυση κάποιων τεχνικών με πολύ
πιο αργούς ρυθμούς προς την Ανατολή. Πόσο αυτό διαμόρφωσε συγκεκριμένα τους αλογόμυλους του Ελλαδικού
χώρου αυτό προς το παρόν είναι αδύνατον να διαπιστωθεί.
Πάντως ο Roccoler πρέπει να ήταν σημαντικός στη Κεφαλονιά, σίγουρα σαν Βενετός και πιθανόν με τις εφευρέσεις
του, γιατί εντάχθηκε στις σπουδαίες οικογένειες που μετείχαν στο Συμβούλιο της Κοινότητας το 1593, όπως φαίνεται στον επίσημο κατάλογο των μελών και στη περιοχή του
φρουρίου η οικογένειά του εκπροσωπείτο στο Συμβούλιο
των 18011.
Οι αναφορές που υπάρχουν για αλογόμυλους στον Ελλαδικό χώρο είναι πολύ λίγες. Βασικός λόγος είναι ότι το
κτήριο εντασσόταν μέσα στο σπίτι ή σε συγκρότημα σπιτιού και δεν είχε ξεχωριστά αρχιτεκτονικά στοιχεία, ώστε
να αφήνει κατάλοιπα. Άρα ήταν κάτι που δεν φαινόταν! Έτσι
οι περιηγητές απλώς δεν τον έβλεπαν για να τον καταγράψουν και παρά πολύ αργά και επιλεκτικά αντιμετωπίστηκε
σαν μια αγροτική-οικιακή διαδικασία.
Ο πρώτος που προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον αλογόμυλο στον Ελληνικό χώρο ήταν ο Κουμανούδης12. Έτσι
έκανε μια δημοσίευση για τις περιοχές που είχε βρει να αναφέρονται και ήταν: Αίγινα, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κίμωλος,
Μήλος, Ρόδος, Σκόπελος, Τήλος, Αγαθονήσι, Χαλκειός
Χίου, Πρέβεζα. Υπάρχει και πληροφορία από το Μαρκόπουλο κατά την εκδρομή του ΙτΕΜ, που έχει γίνει εκεί.
Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν και άλλοι που έκαναν επί μέρους δημοσιεύσεις. Ο Ζήβας είχε ήδη δημοσιεύσει, με
αποτύπωση της μηχανής του αλογόμυλου, στη Ζάκυνθο13.
Εκεί εντοπίζονται στις Μαριές Ζακύνθου όπου σώζονται
δυο αλογόμυλοι στις οικογένειες Καμπιώτη-Πολυδώρου14.
Το κτίσμα έχει διστάσεις 6.80x6.80 m15. Ένας άλλος σώζεται στο μουσείο Βερτζάγια στα Πηγαδάκια Ζακύνθου16.
Τέταρτος υπήρχε στο σπίτι του Σ.Ρένεση στον Φαγιά και πι9. Ντόλας.
10. Cipolla 123.
11. Μοσχονάς.
12. Κουμανούδης.
13. Ζήβας.
14. Ζήβας 53.
15. Ζήβας 53.
16. Ζήβας 59.



θανόν πέμπτος στο Μουζάκι17. Η αναφορά για ζωόμυλους
στη Μονή Σινά18, πρέπει επίσης να ενταχθεί σε αυτή την
ομάδα γιατί η Μονή του Σινά είχε σχέση με τη Ζάκυνθο19
και πιθανόν από εκεί να μεταφέρθηκε η τεχνολογία.
Ακολούθησε η δημοσίευση με πλήρη αποτύπωση του
μηχανισμού και του χώρου των Μαμαλούκου και Παπαβαρνάβα για τον αλογόμυλο στο φρουριακό μοναστήρι των
Στροφάδων. Ο αλογόμυλος των Στροφάδων λειτούργησε
από τον 17ο αιώνα μέχρι το 196020.
Επί πλέον υπάρχουν και άλλες αναφορές κατά χρονολογική σειρά, όπως:
1. Στη Ρόδο από το 1350 είχαν αρχίσει να αντικαθιστούν
ζωόμυλους και νερόμυλους με ανεμόμυλους και στην πολιορκία το 1522 χρησιμοποιήθηκαν 14 άλογα σε μύλο για
να αλέσουν για παραγωγή μπαρουτιού21.

3. Πάτμος / Patmos

2. Το 1494 αναφέρεται ζωόμυλος στην πόλη της Κέρκυρας22. Αναφορά για αλογόμυλο στα «χρόνια τα παλιά» στη
Κέρκυρα από τον Σορδίνα23. Υπάρχει νοταριακή πράξη που
αναφέρει αλογόμυλο το 1542. Το 1561 καταγράφεται
ένας στον Ποταμό. Επίσης, η προφορική παράδοση κάνει
λόγο για την ύπαρξη αλογόμυλων και στις Νυμφές κατά το
μακρινό παρελθόν24. Άρθρο για το ρόλο του Χατσόπουλου στην Επανάσταση. «η εποχή από το 1826 έτος, έως
της αφίξεως του Κυβερνήτου 1828»…«εχρειάσθη να πολεμήσει με τους αλογόμυλους της Κερκύρας»25.

7. Αναφορά με «οικία μετά του αλογόμυλου και φούρνου
εις Ναύπλιον» το 183734.

3. Στην Αμοργό αναφέρεται παραχώρηση του αλογόμυλου
στη Μονή Θεολόγου της Πάτμου το 165226.
4. Στην Ικαρία, σε έγγραφο του 1673 καταγράφεται φόρος
σπέτζα 330 άσπρα για αλογόμυλους27.
5. Στην Πάτμο (εικ.3), υπάρχουν αναφορές σε έγγραφα για
μύλους του νεοελληνικού αρχείου Ι.Μ. Ιωάννη Θεολόγου
Πάτμου. Στο έγγραφο 351 του 1827 περιλαμβάνεται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Μονής, όπου αναφέρονται 5 ανεμόμυλοι στη Χώρα Πάτμου, 22 αλογόμυλοι
στη Χώρα και 2 αλογόμυλοι στα μαγαζιά του λιμανιού28.
Επίσης υπάρχει σκίτσο με σταρόμυλο στο Λιβάδι από την
Α.Ταρσούλη29 καθώς και αναφορά για μουλαρόμυλο30.
6. Στα Απομνημονεύματά του ο Φωτάκος αναφέρει στην
προεπαναστατική Τρίπολη «κάθε σπίτι … είχε δύο, τρεις
χειρόμυλους, δια να αλέθουν, υπήρχαν δε και αλογόμυλοι». Ο Ρήγας Παλαμήδης το 1828 καταγράφει στην
17. Ζήβας 53.
18. Κουφόπουλος & Ζήβας 53.
19. Ζήβας 56, υποσημ.9.
20. Μαμαλούκος.
21. Buttigieg
22. Casola 185.
23. Ζήβας 53.
24. Κορφιάτικοι Αλευρόμυλοι.
25. Αθηνά/ αρ.664/28/10/1839.
26. Νικητίδης, Μουζάκης 127.
27. Μελάς 130.
28. Παπαδόπουλος 272.
29. Ταρσούλη 1948, 127.
30.Ταρσούλη 1948, 287.

Τριπολιτσά μόνον ένα αλογόμυλο που λειτουργούσε το
186831. Πρέπει να ήταν κοντά στη βρύση του αλογόμυλου,
από τα τέλη 18ου αρχές 19ου32. Πρέπει όμως να υπήρχαν
και άλλοι αλογόμυλοι στην Αρκαδία όπως αναφέρει ο Πετρονώτης33.

8. Στο Μεσολόγγι σώζονται δύο συμβόλαια (1839 και
1849) στα ΓΑΚ Αιτωλοακαρνανίας όπου αναφέρεται κατασκευή αλογόμυλων. Στο πρώτο οι δύο συμβαλλόμενοι
συμφωνούν να γίνουν συνέταιροι για οκτώ χρόνια και να
κατασκευάσουν έναν αλευρόμυλο κινούμενο από άλογα.
Το κεφάλαιο, 1100 δρχ. καταθέτει ο 1ος συμβαλλόμενος
και την εργασία κατασκευής του μύλου ο 2ος συμβαλλόμενος, τα δε εισοδήματα θα διανέμονται εξ ημισείας35. Στο
δεύτερο ο 2ος συμβαλλόμενος συμφωνεί με τον 1ο να
του κατασκευάσει έναν αλευρόμυλο ώστε να αλέθει με ένα
άλογο. Οι μηχανές και οι μυλόπετρες του μύλου θα γίνουν
με έξοδα του 2ου. Ο 1ος συμβαλλόμενος υποχρεούται να
δώσει 180 δίστηλλα=480 δρχ. στον τεχνίτη για να τον τελειοποιήσει36.
9. Στην Ερμούπολη υπάρχει αναφορά σε αλογόμυλους σε
έγγραφα (δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα)37. Το ενδιαφέρον είναι ότι χρησιμοποιούνταν αλογόμυλοι σε συνδυασμό με ξυλόμυλους (ξύλινους ανεμόμυλους) για να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων.
10. Στον Πειραιά, ιπποκίνητο αλευροποιείο δούλευε ήδη
το 185938.
11. Υπάρχει αναφορά για ιπποκίνητους μύλους στη Θράκη
σε κώδικα της Μητρόπολης Αδριανουπόλεως από το 1892
και για συντεχνία ιππομυλωνάδων από το 184039. Οι μύλοι
31. Σιωκοτός.
32. Τσακόπουλος 199.
33. Πετρονώτης 64.
34. Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
35. ΓΑΚ 1
36. ΓΑΚ 2
37. Φενερλή 258-259, Δρίκος.
38. Αγριαντώνη 154.
39.Παπαθανάση-Μουσιοπούλου 157.
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αυτοί δούλευαν όταν υπήρχε άπνοια άρα αναφέρονται σε
περιοχές που υπήρχαν ανεμόμυλοι. Αυτές οι περιοχές στον
Έβρο, από όσο γνωρίζουμε, είναι των Λαβάρων και των
Πετρωτών (κοντά στην Αδριανούπολή), και των Φερών και
της Μέλιας, όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο μόνο. Βέβαια
χρειάζεται περισσότερη έρευνα αν πραγματικά υπήρχαν και
αλογόμυλοι σε αυτές τις περιοχές.
12. Στην Ύδρα αναφέρονται αλογόμυλοι μαζί με τους ανεμόμυλους χωρίς όμως να έχουμε συγκεκριμένη αναφορά40.
13. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αναφέρει αλογόμυλους
στη Σκιάθο στα διηγήματα « Η νοσταλγία του Γιάννη», «Τα
Φραγκλέικα» και «Ο Γαγάτος και τ’ άλογο». Το σημαντικό
στο διήγημα στα Φραγκλέικα είναι η περιγραφή, όπου ο
χώρος μέσα στο σπίτι αλλάζει συνέχεια χρήσεις. «Εἰς τὸ
σπιτικό του, κατὰ τὴν ἄκραν τοῦ χωρίου, εἶχεν ὁ γέρων πρόκριτος παλαιὰ νοικοκυριά· αὐλάς, φρέατα,
ἀχυρῶνας, καὶ ἀποθήκας. Εἰς τὸ κατώγι του εἶχε παλαιὸν πατητήρι τῶν ἐλαιῶν. Κατόπιν τὸ ἐχάλασε καὶ
ἵδρυσεν ἐλαιοτριβεῖον μετὰ πιεστικῆς μηχανῆς, ἤτοι
ταλιάγριαν (ἢ καλιάγραν). Εἶτα ἐχάλασε τὴν ταλιάγριαν, καὶ τὴν ἔκαμε ἀλογόμυλον. Ὕστερον, μετὰ
καιρὸν πάλιν, κατήργησε τὸν ἀλογόμυλον, κ᾿ ἔκαμε
πάλιν καλιάγραν. Τὸν φοῦρνον, ὁποὺ εἶχε, καὶ τὸν
ἐνοικίαζεν εἰς πτωχὰς γυναῖκας, κατὰ τὸ πρόθυρον
τῆς αὐλῆς του, τὸν κατηδάφισε, κ᾿ ἔκαμε σιδηρουργεῖον· τὸ ἐνοικίασεν εἰς οἰκογένειαν Γύφτων. Μετὰ
καιρόν, ἔδιωξε τοὺς Γύφτους, καὶ τὸ ἔκαμε πάλιν
φοῦρνον».
40. Λιγνός 243, 254.

14. Αναφορά για αλογόμυλους το 1948 που σώζονται
στην Κάλυμνο41. «Οι Καλύμνικοι μύλοι» είναι μουλαρόμυλοι42.
15. Στη Τήλο από τη Α.Ταρσούλη για γαϊδουρόμυλο και
κάτοψη σπιτιού με γαϊδουρόμυλο, σχέδιο και περιγραφή
μηχανισμού43 (εικ.4).
«Περνώντας από το μεγάλο κατώι στο γαϊδουρόμυλο έχουμε κ’ εδώ πολλά να δούμε, και να χαρούμε
την κίνηση του απάνω στη μεγάλη δράση του. Το
λιθόχτιστο διαμέρισμα όπου είναι στημένος ο μύλος
έχει χοντρά δοκάρια για ταβάνι, σ’ αυτό είναι προσαρμοσμένος ο «δράκος», ο τετράγωνος ξύλινος
στύλος του κέντρου, έτσι που να μπορεί να γυρίζει με
το γύρισμα της ξύλινης ρόδας με τα μυτερά δόντια.
Τη ρόδα τούτη τη λένε οι χωρικοί «ντολάπι», και
το μπρος στρογγυλό εξάρτημα με τα καγκαλάκια
«αγράχτι», αυτό το τελευταίο ενώνεται εσωτερικά με
την οδοντωτή ξύλινη ρόδα και κάνει την απάνω μυλόπετρα να γυρίζει με το γύρισμα του γαϊδουριού,
που το ζεύουν με σκεπασμένα τα μάτια ανάμεσα στο
«κοντάρι» (το κρεμαστό απάνωθέ του ξύλο) και στον
σύρτη (το καμπυλωτό ξύλο της πισινέλας). Το πάνω
κιβώτιο, όπου ρίχνουν τη σπορά για ν’ αλεστεί, λέγεται «κοφινίδα» κ’ έχει αποκάτω ένα μικρότερο κουτί
λεγόμενο «λύρα», απ’ όπου μ’ ένα σωλήνα, κατεβαίνει το σιτάρι στην τρύπα της μυλόπετρας για να γίνει
αλεύρι κι από κει να πέσει στην «αλευριά», ειδικό κασάκι γι’ αυτό τον σκοπό, όσο τέλος, να το μαζέψουν
οι χωρικοί στις «βαένες», στρογγυλά μεγάλα κάνιστρα από σφιχτοπλεγμένα βούρλα ντυμένα μέσα κ’
έξω με κατεργασμένο δέρμα. Τώρα τελευταία οι «βαένες» σχεδόν καταργήθηκαν, και το αλεύρι φυλάγεται σε τενεκέδες και σε κιούπια»44.
16. Στην Πρέβεζα αλογόμυλοι σε συνδυασμό με φούρνους 45.
17. Υπήρχε ένας πολύ ωραίος διώροφος αλογόμυλος στη
Σκήτη του Προφήτη Ηλία στο Άγιο Όρος. Ο μηχανισμός
ήταν στον πάνω όροφο46.
18. Υπάρχει αναφορά για αλογόμυλο στις Σπέτσες.
Αν και από αυτά φαίνεται ότι ήταν περιορισμένη η χρήση
τους, στη πραγματικότητα πρέπει να ήταν διαφορετική. Οι
ζωόμυλοι πρέπει να ήταν πολύ περισσότερο εξαπλωμένοι
και για κάποιους λόγους έχουν ξεχαστεί. H έρευνα που έκανε ο Σ. Νομικός εντόπισε και σε άλλα μέρη, που δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όπως στη Κυρά Παναγιά (εικ.5)
στις Β. Σποράδες και στα Ψαρά στη Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου (εικ.6). Μάλιστα στη Κυρά Παναγιά η κίνηση μεταδίδεται στον αλευρόμυλο με ιμάντες από το λιοτρίβι, που
το γύριζε γάιδαρος.

4. Μεγάλο Χωριό / Megalo Horio
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41. Μέγας
42. Ταρσούλη 1948, 127, 287-9.
43. Ταρσούλη 1950, 226-8, 260.
44. Ταρσούλη 1950, 227.
45. Καμπόλη 369.
46. Στέφανος Νομικός.



6. Ψαρά, Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. (φωτογραφία της
Στέλλας Τσιροπινά). / Psara, Dormition monastery
(photo Stella Tsiropina)

Έτσι μπορεί να σχηματιστεί ένας χάρτης εξάπλωσης του
ζωόμυλου (εικ.7), που φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο
αλογόμυλος αλλά και γαϊδουρόμυλος και μουλαρόμυλος.
Αυτό που φαίνεται είναι ότι, από τις αναφορές από τον
15ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ζωόμυλοι βρίσκονταν στα
παράλια ή νησιά, κυρίως στο Νότο, όπου εξασφάλιζαν τη
τροφοδοσία σε άλευρα μαζί με άλλους μηχανισμούς όπως
ο χειρόμυλος ή, αν υπήρχε χώρος, ο ανεμόμυλος, σε οχυρωμένους οικισμούς ή οχυρωμένα μοναστήρια τα παλιότερα χρόνια (Ηράκλειο, Ρόδο, Πάτμο, Κέρκυρα, Μεσολόγγι,
Κεφαλονιά, Τρίπολη, Αμοργό, Σκήτη του Προφήτη Ηλία,
Σινά), τέλος σε περιοχές που δεν υπήρχαν νερόμυλοι και
οι ανεμόμυλοι δούλευαν περιορισμένο χρόνο οπότε η
μόνη λύση ήταν οι αλογόμυλοι, όταν βέβαια δεν υπήρχαν
νερόμυλοι στη περιοχή (Έβρος). Υποθέτω ότι αν γίνει συστηματική έρευνα σε περιοχές με αυτά τα χαρακτηριστικά
θα βρεθούν και άλλοι ζωόμυλοι, που θα βελτιώσουν την
σχετική εικόνα και γνώση. Στα νεώτερα χρόνια, ο ζωόμυλος παρέμεινε σαν ένας μηχανισμός κυρίως σε άνυδρα μέρη
που ο νερόμυλος αν υπήρχε ήταν καθαρά εποχιακός και ο
αέρας δεν θα έφτανε να καλύψει την απαιτούμενη κινητήρια
δύναμη για παραγωγική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

5. Μονή στη Κυρά Παναγιά (φωτογραφ. του Στεφάνου Νομικού)
/ Kyra Panagia monastery (photos. Stephanos Nomikos)

Η μορφή των αλογόμυλων για παραγωγή αλεύρων,
από τους λίγους που έχουν μείνει, είναι το ζώο να γυρίζει
στο ίδιο επίπεδο με τη ρόδα. Καμιά φορά, όταν μάλιστα
η κίνηση αφορά μαζί και λιοτρίβι, ο αλεστικός μηχανι-
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7. Εξάπλωση αλογόμυλου (τα μπλε σημεία είναι πιθανοί αλογόμυλοι, ενώ τα κόκκινα είναι βεβαιωμένοι) / Horse mill spread
(blue dots are possible horse mills, while red are verified ones)

σμός βρίσκεται σε πιο ψηλό επίπεδο. Αν αυτός ο τύπος
είναι δημιουργία του Roccoler, που εξαπλώθηκε από την
Κεφαλονιά στα υπόλοιπα μέρη, και αν νωρίτερα δεν υπήρχε
αυτός παρά μόνο το ζωοκίνητο λιοτρίβι με τις κωνικές μυλόπετρες είναι πολύ τολμηρό να προταθεί γιατί δεν έχουν
βρεθεί στοιχεία και μάλλον θα παραμείνει άγνωστο. Εδώ
να ειπωθεί ότι ο αλογόμυλος στη Ρόδο που αναφέρθηκε
από το 1350 δεν πείθει ότι ήταν τέτοιας μορφής μύλος και
η επόμενη αναφορά στη Κέρκυρα κατατάσσεται στις εφευρέσεις της Ενετικής δημοκρατίας με ημερομηνία πολύ κοντά
σε αυτήν της Κεφαλονιάς.
Τέλος σε αυτό το άρθρο σκόπιμα δεν έγινε καμία
αναφορά σε άλλου είδους ζωοκίνητους μηχανισμούς που
υπήρχαν και υπάρχουν για να μην αλλοιωθεί η αξία των
αλογόμυλων για άλευρα και γίνει σύγχυση με αυτούς με
κωνικές μυλόπετρες που είναι πολυπληθέστεροι και πιο διαδεδομένοι, όπως τα λιοτρίβια αλλά με γαϊδούρια. Επίσης
ο βασικός στόχος αυτού του άρθρου είναι να ξεκινήσει
έρευνα για να εντοπισθούν και άλλοι αλογόμυλοι που σίγουρα υπήρξαν ανά την Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
MDLV, die II septembris.
È cosa ragionevole, che li inventori de nuovi edificii, che
possano esser di comune utilità, et commodo, siano favoriti
con i soliti privilegii, accioche si rendano più pronti in
metter in luce le loro inventioni, vedendo essere provisto
che altri non habbiano a recever il frutto delle loro fatiche et
spese sostenute per tal effetto, però havendo il fedel nostro
Zuanne Roccoler ingegnero nella fortezza nostra dela
Cefalonia, escogitato une nuovo modo di macinar grani
con animali nella predetta isola, et oltre a ciò ritrovato
simelmente modo nuovo di segare legnami et arbori di
ogni sorte per far tavole con acqua, vento, et animali per
uso et bisogno della detta isola, supplicando, che gli sia
concesso quel tanto che per la sua supplicatione hora letta
si ha inteso.
L’ andarà parte, che al predetto Zuanne Roccoler sia per
autorità di questo conseglio concesso, che per il tempo
d’ anni vinticinque prossimi, altri, che esso, overo chi
harrà causa da lui, non possano senza sua permissione
construer, ne construtti usare neir isola predetta li ediflcii
da lui escogitati, ne simili a quelii, essendo però la detta
sua inventione opera nuova, et non più proposta in luce,
sotto pena a i contrafacenti di perdere li edificii, i quali
subito debbano essere distrutti, et di pagar appresso ducati
cinquanta per cadauno, et ogni fiata che contrafaranno,
uno terzo della qual pena sia dell’ accusator, une del
rettor, che farà l’ essecutione, et l’ altro terzo sia applicato
a quella nostra camera fiscale ; Dechiarando che 1’ detto
supplicante sia obligato consegnare di tempo in tempo
alla detta camera la decima de tutte le tavole, che con i
detti suoi ediflcii saranno segate, si come si è offerto per
la detta sua supplicatione, della qual decima debba essere
tenuto conto distinto, et particolare, come è conveniente.
Il segar veramente, che si farà per virtù della presente
concessione, debba essere de legni comuni di meza taglia,
per uso solamente di quell’ isola, corne consiglia il nobil

homo Gasparo Bembo D. ultimamente ritornato da quel
reggimento, per la sua risposta hora letta.
de parte 133

7, augusti

de non

lecta in excell.mo coll.o

3

non sinceri. 6

(Senato Mar, Reg. 33, c. 33)

Μετάφραση του κειμένου:
2 Σεπτεμβρίου 1555
Είναι λογικό να πιστεύουμε ότι οι εφευρέτες των νέων κατασκευών, που μπορεί να είναι κοινής ωφέλειας και χρήσιμες, να
ευνοούνται με τα συνήθη προνόμια, ώστε να είναι πιο έτοιμοι
να παρουσιάσουν τις εφευρέσεις τους στο κοινό, έχοντας υπ’
όψη ότι άλλοι δεν θα οικειοποιηθούν το καρπό των κόπων
και δαπανών που έγιναν για το σκοπό αυτό, αν και ο πιστός
μας μηχανικός Zuanne Roccoler του φρουρίου της Κεφαλονιάς έχει επινοήσει έναν νέο τρόπο άλεσης σιτηρών με ζώα
στο προαναφερθέν νησί και εκτός αυτού ανακάλυψε επίσης
ένα νέο τρόπο κοπής ξυλείας και δέντρων κάθε είδους για να
τη κατασκευή σανίδων με νερό, αέρα και ζώα για τη χρήση και
για τις ανάγκες του εν λόγω νησιού, ζητώντας με την αίτησή
του να του παραχωρηθεί.
Κατά τα άλλα, ο προαναφερθείς Zuanne Roccoler τόσο από
την εξουσία αυτής της παραχώρησης, όσο για τη διάρκεια των
εικοσιπέντε επόμενων ετών, άλλοι, που επί πλέον θα αποκομίσουν από αυτόν, δεν θα μπορούν χωρίς την άδεια του
κατασκευαστή, ή να κατασκευάσουν για να χρησιμοποιήσουν
στο προαναφερθέν νησί κατασκευές που έχει επινοήσει, ή παρόμοιες με αυτές, αν και αυτή η εφεύρεσή αποκαλείται νέα,
και δεν μπορεί να παρουσιάζεται πλέον σαν νέα κατασκευή,
υπό την απειλή επιβολής κυρώσεων στους παραποιητές που
χάνουν τις κατασκευές τους, και πρέπει αμέσως να καταστραφούν και να πληρώσουν πενήντα δουκάτα για κάθε μια και
κάθε φορά που θα παραποιούν, το ένα τρίτο του προστίμου
πηγαίνει στον κατήγορο, ένα τρίτο στον κλητήρα, που θα την
εκτελέσει, και το άλλο τρίτο στο ταμείο της εφορίας μας. Διευκρινίζεται ότι ο προαναφερόμενος υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει από καιρό σε καιρό στην εν λόγω αρχή
το δέκατο όλων των σανίδων, που θα κόβονται στις προαναφερθείσες κατασκευές, όπως προτάθηκε από την αίτησή
του, που για αυτό το δέκατο πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός
και ιδιαίτερος λογαριασμός, όπως αυτό είναι βολικό. Η πραγματική κοπή, που θα γίνει με βάση την παρούσα παραχώρηση,
θα πρέπει να είναι από κοινά ξύλα μέσου μεγέθους, για χρήση
μόνο σε αυτό το νησί, όπως ο ευγενής Gasparo Bembo D.,
που πρόσφατα επέστρεψε από αυτό το σύνταγμα, συμβουλεύει, με απάντηση της επιστολής του.

The spread and scant knowledge on horse driven
mill in Greece , triggered by a Venetian document
By George Speis
A document was found stating that the horse mill along
with water and wind driven saw was invented by the
venetian engineer Zuanne Roccoler in 1555. This has
triggered research and the mapping of the horse drawn mills
in Greece. Η ιστορία των υδρόμυλων του Μηναγιώτικου ρέματος της Νότιας Μεσσηνίας
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1. Χάρτης κτηματογράφησης Βενετών (Διαμέρισμα Μεθώνης), 1690
Venetian cadastral map (Modon county), 1690

Η ιστορία των υδρόμυλων
του Μηναγιώτικου ρέματος
της Νότιας Μεσσηνίας
Δημοσθένης Κορδός
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

The history of the Minayia creek
watermills in southern Messenia
By Dimosthenis Kordos

Οι υδρόμυλοι του Μηναγιώτικου ρέματος
κατά την Β΄ Ενετοκρατία
Η περιοχή της Νότιας Μεσσηνίας διακρίνεται για το
φυσικό της κάλλος και τον βιολογικό της πλούτο, ενώ
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα καθώς και από μεγάλη ποικιλία οικοτόπων. Παράλληλα, το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο και η ικανοποιητική
περίοδος βροχοπτώσεων, καθώς οι χειμώνες είναι ήπιοι
και βροχεροί στα πλαίσια ενός μεσογειακού κλίματος,
τροφοδοτούν υπόγειες λίμνες της ευρύτερης περιοχής και
δημιουργούν έναν αξιόλογο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Έτσι, μέσα στους υδροπερατούς ασβεστόλιθους της
«ζώνης της Πίνδου» σχηματίζονται υδροφόροι ορίζοντες
και καρστικά έγκοιλα, που τροφοδοτούν αρκετές πηγές
επαφής, οι οποίες έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία ενός
δικτύου ρεμάτων.
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Ένα από τα πιο σημαντικά της περιοχής είναι το Μηναγιώτικο ρέμα, το οποίο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα
της λεκάνης απορροής των ποταμών της Μεσσηνίας και
πηγάζει από τις παρυφές του όρους Λυκόδημου, ενώ ρέει
προς τα νοτιοδυτικά και εκβάλλει στον Όρμο Μεθώνης,
δυτικά της Φοινικούντας. Κατά μήκος του Μηναγιώτικου
ρέματος, από τις πηγές του «Κεφαλόβρυσου», σε υψόμετρο 340 μέτρων στην ημιορεινή περιοχή του οικισμού των
Κάτω Αμπελοκήπων, έως την περιοχή της Φοινικούντας
έχουν εντοπισθεί 12 υδρόμυλοι, ενώ με εξαίρεση έναν από
αυτούς (υδρόμυλος «Μασούρα») που σώζεται σε καλή κατάσταση, οι υπόλοιποι σώζονται είτε αποσπασματικά είτε
σε μορφή ερειπίων.
Έχοντας ως σημείο χρονικής αναφοράς της εξεταζόμενης περιοχής τα τέλη του 17ο αιώνα και συγκεκριμένα την
περίοδο της Β΄ Ενετοκρατίας (1685-1715), κατά την οποία
η Βενετοί ανακαταλαμβάνουν την περιοχή της Μεσσηνίας
και συνολικά την Πελοπόννησο από τους Οθωμανούς, η
επιστημονική έρευνα λαμβάνει υπόψη τα σχετικά πρόσφατα ιστορικά τεκμήρια, μέσα από την ανακάλυψη μιας σειράς
πρωτότυπων βενετικών χαρτών (εικ. 1) που αφορούν την
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι γεγονός ότι, μετά
το 1687, οι Βενετοί απέκτησαν την Μεσσηνία, μια περιοχή για την οποία απουσίαζε η σαφής χαρτογράφηση των
κτημάτων όχι μόνο λόγω της διαφορετικής δημοσιονομικής εικόνας τους επί οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά κυρίως
λόγω του κενού εξουσίας που εμφανίστηκε μετά την αποχώρηση των τούρκων κατοίκων και διοικητών. Έτσι, οι
Βενετοί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανυπέρβλητα προβλήμα-



τα σε σχέση με την κτηματογράφηση της περιοχής, καθώς
οι μαρτυρίες των αγροτών της περιοχής, σε σχέση με την
προφορική επιβεβαίωση των γαιοκτητικών ή άλλων δικαιωμάτων επί της γης, δεν ήταν πάντα αξιόπιστες και συχνά
πυκνά παρείχαν αντικρουόμενες πληροφορίες. Η ρευστή
μεταβατική κατάσταση διευκόλυνε τους γηγενείς πληθυσμούς, καθώς θεωρούσαν ότι δεν τους εξυπηρετούσε να
αντιμετωπίσουν θετικά τον όποιο δυτικό εκσυγχρονισμό,
ενώ απέναντι στον εκσυγχρονισμό των Βενετών προτιμούσαν να υπολογίζουν στη δική τους εδαφικότητα (δηλαδή τη
τακτική κατοχύρωσης εδαφών με το δικό τους ευμετάβλητο
και εύκολα διαχειρίσιμο τρόπο), τη ρευστή και εύκολα μετακινούμενη. Έτσι, με τη βοήθεια διαφορετικών εκάστοτε
μαρτύρων, επικαλούνταν ως φυσικά όρια των κτημάτων
τους όχθες ρεμάτων, χειμάρρων αλλά και δέντρα, αμπέλια,
πεζούλες, μετακινούμενους φράχτες, μύλους και ξωκλήσια
ή επιδείκνυαν οθωμανικά έγγραφα, των οποίων την εγκυρότητα καλούνταν να πιστοποιήσουν ή να αμφισβητήσουν
οι εκκλησιαστικές αρχές και κάποιοι εναπομείναντες διοικητικοί ταγοί, μη κινούμενοι όμως και αυτοί από άδολες
προθέσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για πραγματικό άθλο,
από τον οποίο στο τέλος οι Βενετοί δεν βγήκαν νικητές.

2.

Σε σχέση με την αποτύπωση των υδάτινων πόρων
στον σπάνιο χάρτη της εξεταζόμενης περιοχής, οι ποταμοί
(fiumi), οι μεγάλες κοιλάδες (valli) και οι μικρότερες ρεματιές (valette) σημειώνονται με μπλε γραμμές διαφορετικού
πάχους και κατονομάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ οι υδρόμυλοι (molin) σημειώνονται στο χάρτη
με μικρά ορθογώνια, συνήθως κόκκινου χρώματος. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, ο βενετικός χάρτης σημειώνει την ύπαρξη
υδρόμυλων μόνο στο διαμέρισμα της Μεθώνης. Ωστόσο, η μαρτυρία που μας παρέχει οθωμανικό κατάστιχο του
1716 υποδηλώνει πως οι πληροφορίες του βενετικού χάρτη είναι ατελείς, αφού σύμφωνα με το εν λόγω κατάστιχο
καταγράφονται και μύλοι στο διαμέρισμα του Ναβαρίνου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους μύλους προέκυπταν φορολογικά έσοδα, είναι παράξενο που δεν σημειώνονται
στο χάρτη οι μύλοι του διαμερίσματος του Ναβαρίνου.
Ωστόσο, όμως, είναι πολύ πιθανό ο χάρτης να περιλαμβάνει μόνον όσους μύλους βρίσκονταν σε μικρή σχετικά
απόσταση από κατοικημένους οικισμούς.
Σε σχέση με την εξεταζόμενη περιοχή του Μηναγιώτικου ρέματος, ο χάρτης αποτυπώνει το εν λόγω ρέμα, το
οποίο την εποχή εκείνη δείχνει να έχει δύο απολήξεις. Η
δυτική ονομάζεται Fiumi Lacanade (ποτάμι Λαχανάδα βάσει του ομώνυμου οικισμού) και η ανατολική ονομάζεται
Fiumi Sachalli (ποτάμι Σάκαλι ή Ξάκαλι βάσει του ομώνυμου
ακατοίκητου τότε οικισμού). Σε σχέση με τους υδρόμυλους
του ποταμού, ο χάρτης αποτυπώνει ένα ενεργό υδρόμυλο,
νότια και κοντά στον οικισμό Κάτω Μηνάγια (Villa Minaia
catu,) (εικ. 2). Πρόκειται για τον σημερινό «Παλιόμυλο»
που βρίσκεται 600 περίπου μέτρα νότια του οικισμού και
σώζεται σε μορφή ερειπίων, ενώ στη συνέχεια, όπως θα
δούμε, αποτέλεσε εθνικό υδρόμυλο, κατά τις απαρχές της
σύστασης του νεοελληνικού κράτους. Επίσης, αποτυπώνεται ένας κατεστραμμένος υδρόμυλος (με την ένδειξη «do»
δηλαδή diroccato), στην αρχή της δυτικής απόληξης του

3.
2. Μεγέθυνση Βενετικού χάρτη κτηματογράφησης περιοχής
Κάτω Μηναγίων, 1690 / Part of the venetian cadastral map of
Kato Minayia area, 1690
3. Μεγέθυνση Βενετικού χάρτη κτηματογράφησης περιοχής
Λαχανάδας / Part of the venetian cadastral map of Lahanida area

Μηναγιώτικου ρέματος (εικ. 3), που βρίσκεται κοντά στον
ακατοίκητο οικισμό Sachali (Τσάκαλι ή Ξάκαλι) και στον
οικισμό Nenbo (αταύτιστο τοπωνύμιο). Η σπάνια και μοναδική καταγραφή των δύο υδρόμυλων στο Μηναγιώτικο
ρέμα κατά το έτος 1690 αποτελεί ισχυρό ιστορικό τεκμήριο σε σχέση με την οικονομία της ανθρωπογεωγραφίας
της περιοχής, καθώς δείχνει ότι οι μύλοι προϋπήρχαν της
Βενετικής κατάκτησης.
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5. Πίνακας Δήμου Πηδάσου, 1836 / Pidasos city roster, 1836

4. Χάρτης της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά,
1829 / Map of the French scientific mission in Morea, 1829

Οι υδρόμυλοι του Μηναγιώτικου ρέματος
από τις απαρχές του νεοσύστατου
ελληνικού κράτους έως τον 20ο αιώνα
Είναι γεγονός ότι, κατά τις απαρχές της σύστασης του
νεοελληνικού κράτους, η περιοχή, μετά από τις δοκιμασίες του επταετούς αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν
ένας τόπος σε αναταραχή, με πληγές και ερείπια σε όλους
τους τομείς. Κατεστραμμένοι οικισμοί, καμένη και ερημωμένη ύπαιθρός, απίστευτη ένδεια και φτώχεια, δυσκολία
στις μετακινήσεις, άθλιες συνθήκες υγιεινής, ανύπαρκτες
έως αδύναμες διοικητικές αρχές, φόβος και καχυποψία του
ταλαιπωρημένου πληθυσμού, συνθέτουν το πολυτάραχο
σκηνικό. Έτσι, η προσπάθεια του Κυβερνήτη Καποδίστρια
ξεκινάει από την ανάγκη καταγραφής τόσο του πληθυσμού
όσο και των βασικών στοιχείων της αγροτικής οικονομίας
(εικ. 4). Ειδικότερα, σε σχέση με τους υδρόμυλους της περιοχής της Μεθώνης, κατά την περίοδο 1828-1830, φάκελος από το αρχείο Καποδίστρια αναφέρει ότι: «Παρεκτός
των εις τον Πίνακα Εθνικών ευρίσκονται κατά διάφορα χωρία 4 Νερόμυλοι αβλαβείς και 14 όμοιοι κατεδαφισμένοι».
Τα πολύτιμα αυτά στοιχεία μας δείχνουν τόσο την πληθώρα της ύπαρξης υδρόμυλων στην περιοχή όσο και την καταστροφή που προκάλεσαν οι στρατιώτες του Ιμπραήμ Πασά
στην οικονομία του τόπου.
Ακολούθως, σύμφωνα με φύλλο (αριθμ. 80) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου
1836, που αφορά επίσημο γενικό πίνακα των Δήμων του
Κράτους, στην Διοίκηση Πυλίας ανήκει ο Δήμος Πηδάσου,
με έδρα τον οικισμό Μεμερεϊζη (σήμερα Καλλιθέα), ενώ
μεταξύ των οικισμών που απαρτίζουν το Δήμο είναι και
20

οι «Μύλοι του Τσελεπή» (εικ. 5). Πρόκειται για τον Μύλο
που βρίσκεται στην περιοχή του Μηναγιώτικου ρέματος
(κοντά στον οικισμό Κάτω Μηνάγια), καθώς δεν υπάρχει
άλλο υδάτινο δίκτυο στην περιοχή του Δήμου αυτού και
στη συνέχεια, όπως θα δούμε, αποτελεί εθνικό υδρόμυλο
που δημοπρατείται προς ενοικίαση (1842). Αυτό δείχνει
ότι η μύλοι αποτελούσαν αυθύπαρκτες οικιστικές οντότητες
(η ίδια λογική καταγραφής ακολουθείται σε σχέση με αντίστοιχους μύλους σε άλλους Δήμους της περιοχής), πιθανόν
για φορολογικούς σκοπούς ή αποτυπώνονταν στα πλαίσια
μιας πολύ μικρής οικιστικής συστάδας που κατοικούσε η
οικογένεια του μυλωνά, ώστε να καταγράφεται ως ξεχωριστός «οικισμός». Στη συνέχεα, τέσσερα χρόνια αργότερα,
σύμφωνα με το ΦΕΚ 22Α-18/12/1840, που αφορά την
συγχώνευση των Δήμων των επαρχιών, ο Δήμος Πηδάσου
συγχωνεύεται στον διευρυμένο Δήμο Μεθώνης και οι «Μύλοι Τσελεπή» αποτελούν και πάλι ξεχωριστό «οικισμό»
του νέου Δήμου, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 32Α-08/12/1845, ο οικισμός καταργείται.
Παράλληλα, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει το κράτος
στους εθνικούς υδρόμυλους, αποτελεί απόφαση, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 1841, σύμφωνα με την οποία η επί
των Οικονομικών Γραμματεία της Επικρατείας αποστέλλει
έγγραφο προς τους Διοικητές και τους Οικονομικούς Επιτρόπους του Κράτους, ενημερώνοντάς τους, ότι, επειδή η
ανέγερση νέων υδρόμυλων προσβάλει ουσιωδώς τα συμφέροντα του δημοσίου, κρίνεται αναγκαίο να απαγορευθεί
αυστηρότατα η ανέγερση νέων υδρόμυλων «μέχρις ότου
κανονισθώσεις οριστικάς τα περί χρήσεως των δημοσίων
ή ιδιωτικών υδάτων» (εικ. 6).
Ακολούθως, σύμφωνα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και συγκεκριμένα το Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου επί των Οικονομικών που αφορά τα Εθνικά Κτήματα
(1833-1869) και ειδικότερα τους μύλους, στην περιοχή
της Μεθώνης, φαίνεται να υπάρχει ένας εθνικός υδρόμυλος στο Μηναγιώτικο ρέμα κοντά στον οικισμό των Κάτω
Μηναγίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφο πρακτικών
δημοπρασίας του οικονομικού έφορου Μεσσηνίας, με
ημερομηνία 16 Μαΐου 1842, δημοπρατείται εθνικός μύλος που βρίσκεται στην περιοχή των Κάτω Μηναγίων στα



7. Δημοπρασία μύλων περιοχής Πυλίας, 1842 / Pylias area
watermill bidding.

6. Απόφαση απαγόρευσης ανέγερσης μύλων, 1841 /
Prohibition order to build watermills, 1841

πλαίσια μονοετούς ενοικίασής του, καθώς η κυβέρνηση
δεν ενέκρινε την εκποίησή του, που ζητήθηκε από τις τοπικές αρχές, ενώ το έγγραφο αναφέρει ότι προηγούμενος
ιδιοκτήτης του μύλου ήταν Οθωμανός με το όνομα Τσελεπαγάς (εικ. 7). Στη συνέχεια, σύμφωνα με έγγραφο με
ημερομηνία 22 Μαΐου 1843 που συντάσσεται στην Μεθώνη από τον Δήμαρχο Κανά και αποστέλλεται στον Οικονομικό Επίτροπο Μεσσηνίας, αναφέρεται ότι εδημοσιεύθει
η διακήρυξη σχετικά με την ενοικίαση του μύλου Μηναγίων (εικ. 8), ενώ μεταγενέστερο έγγραφο, με ημερομηνία
16 Ιουνίου 1843, που αφορά την ενοικίαση του υδρόμυλου Μηναγίων, αναφέρει ότι ο υδρόμυλος νοικιασθεί
στον Γεώργιο Τυρέα έναντι του ποσού των 297 δραχμών.
Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με νομοσχέδιο της 4ης Αυγούστου 1856, επιτρέπεται η
δια δημοπρασίας εκποίηση των εθνικών φθαρτών κτημάτων (Φθαρτά Κτήματα εννοούνται τα ακίνητα που έφεραν
κτίσματα ως εργαστήρια, σπίτια, υδρόμυλους, ελαιοτριβεία
κ.λ.π.), ενώ εξαιρούνται της εκποιήσεως οι υδρόμυλοι και
οι υδροτριβαί (εικ. 9), καθώς σύμφωνα με το νομοσχέδιο
η συντήρησης είναι εύκολη και το εισόδημα βέβαιον και
ασφαλές. Το νομοσχέδιο αυτό δείχνει την σημασία που
έδινε το κράτος στην ύπαρξη των εθνικών υδρόμυλων ως
σημαντικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας.
Ακολούθως, σε σχέση με τον εθνικό υδρόμυλο Μηναγίων (Παλιόμυλος) (εικ. 10), η παράδοση θέλει να αγο-

8. Ενοικίαση εθνικού υδρόμυλου Μηναγίων, 1843 / Rebnayl
of the Minayia state owned watermill

9. Εξαίρεση από την εκποίηση των Υδρόμυλων και των
Νεροτριβών / Exemption from liquidation for watermills and
water tubs
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10. Ο ιστορικός Παλιόμυλος / Historic Paliomylos

13. Νεροτριβή Λαμπραίων / Lampraion water tub

11. Καταρράκτης Παλιόμυλου / Paliomylos waterfall

12. Υδρόμυλος Λαμπραίων (Η λιθόκτιστη κατασκευή απόληξης
του νερού) / Lampraoion watermill (masonry tail water)
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14. Υδρόμυλος Μασούρα / Masouras’ watermill



ράζεται από τον Κωνσταντή Κορδό (έτος γέννησης 1835)
κατά το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα, ενώ λίγο πριν το τέλος του 19ου αιώνα, μετά από μια χειμωνιάτικη πλημμύρα ο
μύλος θα καταστραφεί. Έτσι, ο λεγόμενος «Παλιόμυλος»
θα εγκαταλειφθεί οριστικά προς τα τέλη της δεκαετίας του
1890 (εικ.11), καθώς ο πρωτότοκος γιός του Κωνσταντή
με το όνομα Λάμπρος (έτος γέννησης 1864), θα αγοράσει
κτήμα κοντά στην πηγή του «Κεφαλόβρυσου» και θα κατασκευάσει υδρόμυλο (υδρόμυλος Λαμπραίων) γύρω στα
1900 (εικ. 12). Αρχικά κατασκευάζοντας ένα λιθόκτιστο
ισόγειο κτίσμα, ενώ λίγα χρόνια αργότερα θα μετατρέψει
το κτίσμα σε διώροφο, δημιουργώντας έναν επιπλέον διακριτό όγκο για τη δημιουργία νεροτριβής (εικ. 13), ενώ
επιπλέον θα δημιουργηθεί κατοικία για την οικογένεια του
μυλωνά στον όροφο. Η δημιουργία νεροτριβής (η μοναδική στο Μηναγιώτικο ρέμα) θα κάλυπτε τις ανάγκες πολλών οικισμών της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, ο Λάμπρος
Κορδός θα κατασκευάσει έναν ακόμη μύλο την δεκαετία
του 1920, δίνοντας τον ως προίκα στην κόρη του Βασιλική, ο οποίος θα αποτελέσει συνιδιοκτησία με έναν από
τους γιούς του, τον Δημήτρη Κορδό (υδρομύλος Μήτσου
–Πέππα). Στη συνέχεια, ο νεότερος γιός του Κωνσταντή
Κορδού, με το όνομα Γιάννης (έτος γέννησης 1873), θα
αγοράσει κτήμα σε απόσταση περίπου 3 χλμ. νότια από τον
οικισμό των Κάτω Αμπελοκήπων και θα δημιουργήσει εκεί
έναν ακόμη υδρόμυλο, μεταξύ του 1890 και 1900, στην
κοίτη του Μηναγιώτικου ρέματος (Υδρόμυλος Μασούρα)
(εικ. 14). Ακολούθως, δύο από τα τέσσερα παιδιά του
Γιάννη Κορδού, ο Βασίλης και ο Γιώργος, θα κατασκευάσουν ένα ακόμη μύλο σε πολύ κοντινή απόσταση κατά
την δεκαετία του 1920, έχοντας πλέον δύο οικογενειακούς
μύλους (υδρομύλος Μασουροβασίλη και υδρόμυλος Μασουρογιώργη).

15. Υδρόμυλος Λεμπέση / Lempesis’ watermill

16. Γεωγραφική αποτύπωση υδρόμυλων Καρύγιαννη και Καταλιακού /
Karygiannis and Kataliakos watermills location map

17. Χάρτης αποτύπωσης υδρόμυλων / Watermill location map
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18. Υδρόμυλος Μασούρα (Η τρίριχτη στέγη) / Masouras’
watermill (3-sided pitched roof)

19. Υδρόμυλος Μασούρα (Η εντυπωσιακή κρέμαση) – Αντιγραφή / Masouras’ watermill (the impressive conduit)
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Εκτός από τους 4 υδρόμυλους της ευρύτερης οικογένειας του Κορδού, που λειτούργησαν κατά την διάρκεια του
20ου αιώνα στην περιοχή του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων, θα δημιουργηθούν ακόμη 3 υδρόμυλοι. Πρόκειται
για τον υδρόμυλο Λεμπέση και 2 υδρόμυλους της οικογένειας Κυριαζόπουλου. Σε σχέση με τους δύο υδρόμυλους
της οικογένειας Κυριαζόπουλου (υδρόμυλοι Πανταζοβασίλη), αυτοί κατασκευάστηκαν από τον Βασίλειο Κυριαζόπουλο την δεκαετία του 1910, όταν η οικογένεια μετοίκισε
στον οικισμό των Κάτω Μηνάγιων, προερχόμενη από τον
οικισμό Άνω Μηναγίων. Τέλος, ο υδρόμυλος Λεμπέση
(εικ. 15) κατασκευάστηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 1930
από την οικογένεια Λεμπέση που κατοικούσε στον κοντινό οικισμό Κόκκινο. Λίγο νοτιότερα από τον οικισμό των
Κάτω Αμπελοκήπων, κοντά στο οικισμό των Βλασαίικων,
στην κοίτη του Μηναγιώτικου ρέματος, υπήρχε ένας ακόμη
υδρόμυλος, ο μύλος «Βλάσση». Λίγο νοτιότερα υπήρχε ο
υδρόμυλος «Καταλιακού», ενώ ακόμα πιο νότια υπήρχε ο
υδρόμυλος «Καρύγιαννη» (εικ. 16) και τέλος, κοντά στον
οικισμό της Λαχανάδας, υπήρχε ο υδρόμυλος «Γιανναρά»,
πριν το Μηναγιώτικο ρέμα εκβάλει στον όρμο της Μεθώνης, δυτικά της Φοινικούντας. Πρόκειται ουσιαστικά για 12
υδρόμυλους και μια νεροτριβή κατά μήκος του Μηναγιώτικου ρέματος, 8 από τους οποίους βρίσκονταν στην περιοχή
των Κάτω Αμπελοκήπων (εικ. 17).
Αξιοσημείωτη, όμως, είναι και η τεχνολογική τους σημασία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκονται σε μια
περιοχή και σε μία εποχή (μέχρι τα μέσα του 20ού αι.) που
η βιομηχανοποίηση και τα παράγωγά της καθυστέρησαν
να διαδοθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι λεπτομέρειες
των εξαρτημάτων, καθώς και οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν σε ορισμένα σημεία, αποτελούν τοπικές θαυμαστές
επινοήσεις. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο υδρόμυλος
των «Λαμπραίων» σε σχέση με την τεχνολογική του εξέλιξη. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα κείμενου για τους
υδρόμυλους της περιοχής, του φιλόλογου και συγγραφέα
Θεόδωρου Κ. Μπλουγουρά, που αναφέρεται στην τεχνολογική εξέλιξη του μύλου των «Λαμπραίων»: «Ο μύλος
των Λαμπραίων, σε σύγκριση με τους άλλους, ήταν αρχοντικός. Μαθητής του δημοτικού τον θυμάμαι με βαένι
ξύλινο. Κάποια χρονιά προ του πολέμου, πιθανόν σχολικό
έτος 1938-1939 ή το επόμενο, έφεραν φορτωμένες στο
μουλάρι λαμαρίνες διπλωμένες σε μεγάλα ρολά, ένα από
το ένα πλευρό του σαμαριού, ένα από το άλλο. Τα σχολιαρούδια στο διάλειμμα τριγυρίσαμε το αξιοθέατο ξεφόρτωμα![…]. Αυτή η αντικατάσταση (εννοεί την αντικατάσταση
του βαγενιού από ξύλινο σε μεταλλικό) συνδυάστηκε και
με γρανάζια στα λιθάρια. Από φτερωτή προς λιθάρια μεσολαβούσε μεταλλικός μηχανισμός με δόντια, γρανάζια.
Κι ακουγόταν ο αχός ως στο χωριό. Γκράγκα γκρούγκα,
γράγκα γρούγκα. Κι ως τους κάμπους απέναντι. Αυτό διαφοροποιούσε το μύλο του Λαμπράκου από τους άλλους
μύλους. Του έκανε μύθο. Ήταν εργοστάσιο! Δεν ήταν πια
εκείνο το σκέτο μύλος. Όπως του Λεμπέση, του Πέππα,
του Μήτσιου… Ήταν κάτι ανώτερο! Αλευρόμυλος! Κι έκανε,
λέγανε, καλύτερο αλεύρι. Λεπτό λεπτό, ψιλούλι! Κατάλληλο
και για γλυκά και πίτες. Και κυρίως για δίπλες!».



ών τους, «ήλιο με ήλιο» όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, ενώ
κατά την διάρκεια της νύχτας την εν λόγω χρονική περίοδο
το νερό χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για τις ανάγκες των
υδρόμυλων της περιοχής. Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές
που δημιουργούνταν προστριβές και διενέξεις μεταξύ των
μυλωνάδων και των καλλιεργητών, καθώς, συνήθως, οι μυλωνάδες παραβίαζαν το εθιμικό δίκαιο - άτυπη συμφωνία
προς όφελος τους, κάτω και από την πίεση των πελατών
τους και διοχέτευαν το νερό προς τους μύλους αρκετά νωρίτερα από το συμφωνημένο ωράριο.

20. Μονότοξη καμάρα υδραγωγείου υδρόμυλου Μασούρα /
Aqueduct arch for Masouras watermill

Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι και η αρχιτεκτονική τους
δομή και υπόσταση. Χαρακτηριστικό του όγκου και της ιδιαίτερης κατασκευής, τόσο της κρέμασης όσο και του υδραγωγείου, αποτελεί ο υδρόμυλος «Μασούρα», ο οποίος
είναι και ο μοναδικός που σώζεται σε καλή κατάσταση.
Πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα με ιδιαίτερη μορφή στέγασης, καθώς καλύπτεται με τρίριχτη στέγη (πλατυμέτωπο
κτήριο) με επικάλυψη ντόπιων παραδοσιακών κεραμιδιών
βυζαντινού τύπου (εικ.18), ενώ παράλληλα, αποτελείται
από δύο επίπεδα, όπου στο κάτω επίπεδο βρίσκεται ο
υδρόμυλος και στο πάνω επίπεδο κατοικούσε η οικογένεια
του μυλωνά. Η εντυπωσιακή «κρέμαση» του υδρόμυλου,
που ξεπερνάει σε ύψος τα 10 μέτρα (εικ.19), καθώς χρειαζόταν μεγάλο ύψος υδατόπτωσης για να γυρνάει η οριζόντια φτερωτή του (ανατολικός τύπος μηχανισμού), σε συνδυασμό με την περίτεχνη λιθόκτιστη μονότοξη καμάρα του
υδραγωγείου του (εικ.20) και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά της συνολικής κατασκευής του, τον καθιστούν ως ένα σπάνιο δείγμα αγροτικού νεωτέρου μνημείου
της προβιομηχανικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η λιθόκτιστη
μονότοξη καμάρα του (το πάχος της ξεπερνά τα 50 cm),
κατασκευασμένη από στρώσεις τοπικής σχιστόπλακας, που
αποτελεί τμήμα του υδραγωγείου που διοχέτευε νερό στον
υδρόμυλο, διαθέτει ισχυρό ασβεστοκονίαμα στην εκτεθειμένη στην υγρασία βάση και κοινή λάσπη στα ψηλότερα
και πιο προστατευμένα τμήματα. Στην κορυφή της καμάρας,
που ξεπερνά σε ύψος τα 3 μέτρα, βρίσκεται ο πέτρινος μυλαύλακας απορροής του υδραγωγείου, που η απόληξή του
οδηγούσε στον υδατόπυργο (κρέμαση) του υδρόμυλου,
ενώ η κατασκευή της αποτελεί σπάνιο δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής, πιθανόν από Λαγκαδινούς μαστόρους.
Σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων, μεταξύ των μυλωνάδων και των καλλιεργητών της περιοχής, σύμφωνα
με προφορικές μαρτυρίες, από τον μήνα Απρίλιο έως τον
μήνα Σεπτέμβριο, το νερό των πηγών κατά την διάρκεια της
ημέρας (συνήθως 8 το πρωί με 5 το απόγευμα) το εκμεταλλεύονταν οι καλλιεργητές για την άρδευση των περιβολι-

Ωστόσο, την δεκαετία του 1950, οι υδρόμυλοι του
Μηναγιώτικου ρέματος σταδιακά περιόρισαν την λειτουργία τους, καθώς άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους και
στη συνέχεια να κυριαρχούν οι πρώτοι αλευρόμυλοι της
περιοχής που λειτουργούσαν με πετρελαιοκινητήρες (ήδη
οι πρώτοι είχαν δημιουργηθεί στους κοντινούς οικισμούς
της Καλλιθέας και της Μηλίτσας). Παράλληλα, η γενικότερη
εγκατάλειψη της υπαίθρου, λόγω του κύματος μετανάστευσης, οδήγησε σε μια γενικότερη απαξίωση των υδρόμυλων
και των υδάτινων πόρων της περιοχής. Έτσι, οι υδρόμυλοι,
ο ένας μετά τον άλλον, άρχισαν να παύουν οριστικά την
λειτουργία τους, ώσπου στις αρχές της δεκαετίας του 1960
σίγησαν και οι τελευταίες μυλόπετρες.

Σημειώσεις
1
Το 1986 εντοπίστηκαν στη Χαρτογραφική Συλλογή του
Πολεμικού Αρχείου της Βιέννης στα Κρατικά Αρχεία της Αυστρίας
σειρά ανέκδοτων, χειρόγραφων, πρωτότυπων, έγχρωμων
χαρτών που χρονολογούνται από την εποχή της Β΄ Βενετοκρατίας
στην Πελοπόννησο. Οι χάρτες είχαν σχεδιαστεί από ειδικούς
μηχανικούς της Γαληνοτάτης με σκοπό την καταγραφή, υπό μορφή
καταστίχων-κτηματογραφήσεων, των πελοποννησιακών περιοχών
που από το 1685 είχαν περιέλθει στην κυριαρχία της. Πρόκειται
για δώδεκα χάρτες μεγάλων διαστάσεων (συνολικά 53 φύλλα) που
καταγράφουν γεωφυσικές λεπτομέρειες, πληθώρα τοπωνυμίων,
καλλιεργημένες και ερημωμένες εκτάσεις, χωριά (κατοικημένα και
μη), ζευγολατειά, μύλους κτλ

2
Εθνικές Γαίες ή Εθνικά Kτήματα ονομάστηκαν οι αγροτικές
εκτάσεις που ανήκαν σε μουσουλμάνους ιδιώτες στο οθωμανικό
κράτος ή σε μουσουλμανικά θρησκευτικά ιδρύματα και οι οποίες στη
διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης περιήλθαν στη δικαιοδοσία
της ελληνικής διοίκησης.
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The history of the Minayia creek watermills in
southern Messenia
By Dimosthenis Kordos
In this article the watermills along the Minayia creek are
mentioned since the Venetian period (1690-1715), thru the
Ottoman period up to the 20th c. in the Messenia prefecture
south Peloponnese, along with identification problems in
the tax registers and their inconsistences.

Δάφνη Δωρίδας
Dafni in Doris county

Δάφνη Δωρίδας, διόφθαλμος νερόμυλος του παπά Κοσμά.
Φαίνονται οι σφήνες για το χτίσιμο της μυλόπετρας
(Φωτογραφία Στέφανος Νομικός).
Dafni in Doris county, papa-Kosmas’ twin watermill.
On can observe the wooden wedges used to build the mill stone (Stephanos Nomikos).
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Μηχανική ισχύς ενός οριζόντιου νερόμυλου
Γιώργος Ντόλας - Γιάννης Καραχάλιος
Το άρθρο αυτό είναι μια προσέγγιση και απάντηση σε πολλές δημοσιεύσεις σχετικά με την μηχανική
ισχύ ενός οριζόντιου νερόμυλου. Αυτό γίνεται με παραδοχές και μαθηματικούς τύπους που περιγράφουν τη λειτουργία
ενός οριζόντιου νερόμυλου. Σκοπός είναι η κατανόηση αυτής της μηχανής της λαϊκής τεχνολογίας.

MECHANICAL POWER OF A WATER MILL
1.

The hydraulic power of the water Nh is equal to:
Nh = ρ · g · H · Q
(1), where
ρ
(density of the water) = 1.000 kg/m3
g
(acceleration of gravity) = 9,81 m/sec2
H
(head of water) = 6,3 m
Q
(flow rate) = V [total volume of the water] : t [duration of operation] =
= 92 m3 : (4h x 3600 s/h) = 0,00639 m3/s
Hence, Nh = 395 W = 0,54 HP.

2.

Assuming a total efficiency n = 0,80 (due to various power losses i.e. hydraulic losses, loss of
quantities of water and mechanical losses due to friction in the bearing of rotating shaft) the
mechanical power Nm is equal to:
(2), and
Nm = n · Nh
Nm = 316 W = 0,43 HP

3.

The applied torque Mt at the rotating shaft is equal to
Nm 60 · Nm
Mt = ω = 2π · ν
(3), where
ν (number of revolutions per minute of the shaft) = 60 rpm
Hence Mt = 50,32 Nt · m = 5,03 kp · m.

4.
Alternative Approach to the Subject.
4.1. There is an alternative approach to this issue by calculating the torque MF due to the friction
forces between the wheel and the bedstone considered that the system is balanced, i.e. angular
acceleration ω′ = 0.
In this case Mt = MF
(4)
4.2. Let a ring (width: dr, height: t) at a distance r from the centre of the wheel.

x

R
r

t
F r ic t io n F o r c e

ω

dr
x'

The weight of the ring dW is equal to:
dW = ρ′ · g · dV
(5), where
ρ′ (density of the stone) = 2.000 kg/m3.
g (acceleration of gravity) = 9,81 m/sec2.
dV (volume of the ring) = 2πr · t · dr.
(6),
The friction force dFF = μ · dW
where μ [coefficient of friction (rolling and/or sliding friction = 0,20 (as an average).
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We assume t = 0,20 m, R = D/2 = 0,525 m.
So, dMF = r · dFF = r · μ · dW = r · μ · ρ′ · g · 2πr · t · dr = 2π · μ · ρ′ · g · t · r2 · dr and
R
R
R3
2
MF = 
dM
=
2π
·
μ
·
ρ′
·
g
·
t
·
r
dr
=
2π
·
μ
·
ρ′
·
g
·
t
·

F


3 =
0
0
0,3253
= 2π · 0,20 · 2000 · 9,81 · 0,20 · 3 = 56,40 Nt · m = 5,64 kp · m =564 kp · cm.
Results in this paragraph and paragraph 3 are similar!
4.3. Calculation of Mechanical Power N (HP), provided that n = 60 rpm (using a very familiar to
mechanical engineers formula equivalent to the one in paragraph 3)
Mt (kp · cm) = 71620 ·N (HP) / n (rpm) and hence:
N = 564 · 60 / 71620 = 0,47 HP.
Results in this paragraph and paragraph 2 are similar!
5.
Further Analysis of Coefficient of Friction.
5.1. In the previous calculations coefficient of friction has been considered as a constant function
of the distance r from the centre of the wheel. But this is not accurate, since very close to the
centre of the wheel the friction is a rolling friction, which gradually is converted to sliding
friction. The variation of the coefficient of friction is as the diagram.
μ
NO SCALE

μS

μ
μS
μR
r
R
R'

Coefficient of friction
Coefficient of sliding friction
Coefficient of rolling friction
Distance from the center of the wheel
Radius of the wheel
Distance from the center of the wheel from
where there is no more rolling friction

μR
0

R'
R
μs - μR
μ = R' r + μR
0 ≤ r ≤ R'
μ = μS
R' ≤ r ≤ R
Is is noted that R' is affected mainly by:
- The substance of the grains.
- The gap between the wheel and the bedstone.
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r

5.2. Consequently revised calculation of the torque MF (under the same assumptions, i.e. Mt = MF)
is as follows:
R
 R' μ  μ

r  r  μ   r 2dr  μ r 2dr
MF = 2π · ρ′ · g · t ·    s

R
 S 

 0  R'
R'

R
'
R
'
R
   3

r  r dr    r 2dr   r 2dr
MF = 2π · ρ′ · g · t ·   s
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MF = 2π · ρ′ · g · t ·  S




 or
4
3
3
3 
 4
   R 3 (S   R )  R '3 

MF = 2π · ρ′ · g · t ·  S
(5)

12
 3

5.3. We can assume that μR << μS. In this case relation (5) is as follows:
3
   R 3 S  R '3 
 3
 = 2π · ρ′ · g · t · μS ·  R  R ' 

(6)
MF ≈ 2π · ρ′ · g · t ·  S
 3
 3
12 
12 


5.4. If we assume that R′ is a small percentage of R, i.e. R′ = 0,4 R, then the second term of the
R'3 (0,4R)3
parenthesis of relation (6) is 12 = 12 = 0,005 · R3, very small compared to the first term
of the same parenthesis, equal to 0,333 · R3 and it can be neglected.
Consequently, under the assumptions of paragraphs 5.3. and 5.4.,
R3
MF ≈ 2π · ρ′ · g · t · μS · 3
(7)
i.e. MF is not affected by rolling friction.

6.

Since the mechanical power Nm and the applied torque Mt of the water mill is very well determined through the hydraulic data (paragraphs 1, 2 and 3), relation (7) could be used to calculate the coefficient of sliding friction μS between the wheel and the bedstone.
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Το site μας www.hellenicmills.gr είναι και πάλι σε
λειτουργία μετά από ένα διάστημα που χρειάστηκε για την
ανανέωση του. Σας περιμένουμε να το εξερευνήσετε…



Πραγματοποιήθηκε η 13η Συνάντησή μας στις 19
Φεβρουαρίου 2020. Εκεί έγινε ο απολογισμός της περασμένης χρονιάς και συζητήσαμε και προτάσεις για την χρονιά που διανύουμε.

 Προσφάτως αποκτήσαμε τη μεταγραφή του κειμένου

από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) για το νεροπρίονο στους Στρόπωνες της εποχής του Οθωνα και προχωράει η μελέτη του.



Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού θα
ματαιώσουμε την ανοιξιάτικη εκδρομή μας, η οποία ήταν
προγραμματισμένη για μετά το Πάσχα.



Για τον ίδιο λόγο ματαιώθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς οργάνωσης της TIMS, το
οποίο είχε προγραμματιστεί για το Hempstead της Αγγλίας
στα τέλη Μαϊου.



Τέλος, η οργανωτική επιτροπή ματαίωσε και την
Ημερίδα στην Καλαμάτα που ήταν προγραμματισμένη για
τις 26 Μαρτίου 2020, στην οποία η ομάδα μας θα είχε συμμετοχή με 4 ομιλητές.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων (κειμένων και εικονογράφησης) είναι των συγγραφέων και όχι της συντακτικής ομάδας.
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