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Επιστολή από τη σύνταξη
Η πανδημία συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί… αλλά το 
ενδιαφέρον για τους μύλους συνεχίζει να υπάρχει. 
Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε κυριολεκτικά, με-
ταφερόμαστε όμως μέσω του νέου ανοιξιάτικου 
τεύχους του «Μυλολόγου» στο Ελαιοτριβείο των 
Δελφών, στον ανεμόμυλο της Ερέτριας, στους ελ-
ληνικούς κηρόμυλους. Επίσης, ενημερωνόμαστε για 
απεικονίσεις μύλων, αναφορές αλογόμυλων, την 
Παναγιά τη Μυλιαργούσα, Μερίδια Μύλων Δυρ-
ραχίου, μαθαίνουμε ορολογία των νερόμυλων, 
μεταφερόμαστε με παλιές φωτογραφίες σε άλλες 
εποχές… Περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και τις δικές 
σας ενημερώσεις, φωτογραφίες και άρθρα να μας 
ταξιδέψετε με τους μύλους των περιοχών σας.
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Συνεχίζοντας την έρευνα για τους μύλους του Μοναστηριού 
της Δαύλειας, η αναζήτηση μας, επεκτάθηκε και στα πολλά 
Μετόχια, που είχε προεπαναστατικά, στην ευρύτερη περιοχή 
και ένα αρκετά μακριά στους Δελφούς, τότε Καστρί.

Εικ. 1. Χάρτης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου των Δελ-
φών από τους Spon και Wheler στα 1676
Map by Spon and Wheler from 1676, of the Delphi area. To 
the left Kastri (the old village). Upper right the Davlia monas-
tery, lower right the dependent monastery.
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Και βγήκαμε νικητές. 

Τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώσαμε για το Μετόχι ήταν 
μέσω του διαδικτύου και ήσαν οι μελέτες:

❑❑ της Λέλας Κόζαρη-Μπακολουκά, «Τα εξωκκλήσια 
των Δελφών»,

❑❑ του Στάθη Ασημάκη και του «Λαογραφικού 
Μουσείου Αράχοβας», με τίτλο  «Περιηγητές στο 
Πύθιο Ιερό, στον Παρνασσό και τα πέριξ από τον 
10ο έως τον 19ο αιώνα», τόμος Α΄.

Η Λέλα Κόζαρη-Μπακολουκά μας εντοπίζει την θέση του 
Μετοχίου, που είχε κατασκευασθεί το 1743 σε τμήμα, του 
αρχαίου Γυμνασίου. 

Στο δεύτερο βιβλίο είχαν συγκεντρωθεί οι αφηγήσεις, 
παρατηρήσεις και χαλκογραφίες 30 περιηγητών, που είχαν 
επισκεφθεί διαχρονικά το μετόχι από το 1676 έως το 
1894.
Ένας εξ αυτών ο Turner επισκέφθηκε την περιοχή το 1814 
και γράφει:

…ακόμη χαμηλότερα, υπάρχει ένας 
γκρεμισμένος τοίχος που τώρα αποτελεί 
τμήμα ενός ελαιοτριβείου…

Ένα άλλο στοιχείο που συλλέξαμε μέσα από τα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους (Γ.Α.Κ) και αναφέρεται στο μοναστήρι 
των Δελφών προέρχεται από την εντολή του Όθωνα, προς 
τους περιφερειακούς διοικητές, να συντάξουν κατάλογο με 
τα περιουσιακά στοιχεία των μοναστηριών.
Το έγγραφο συντάχθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1833 και 
αναφέρει:

Εικ. 3. Απόσπασμα εγγράφου ΓΑΚ 
Document mentioning the oil mill.

Εικ. 2. Χαλκογραφία του Simon Pomandi του 1805. Etching by Simon Pomandi, 1805.
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Σε επόμενο πίνακα (Γ.Α.Κ) που αναφέρεται στην απόδοση 
των εσόδων των Μοναστηριών το έτος 1837, διαπιστώ-
νουμε ότι παρόλο που στο μετόχι υπάρχει στήλη προσό-
δων από ενοικιάσεις μύλων και υδροτριβών, δεν αναφέρο-
νται ενοικιαστές και έσοδα καθόσον αυτά χρησιμοποιού-
νται για ιδία χρήση1.

Μετά την στοιχειώδη οργάνωση του Ελληνικού κράτους , 
τον χώρο των Δελφών επισκέφτηκε ο Baron des Grandes 
και στην φωτογραφία του 1869 που μας κληροδότησε, (ει-
κόνα 5) διακρίνουμε τον οικισμό Καστρί ακόμη μη απαλλο-
τριωμένο και το Μετόχι.

Και στην μεγέθυνση εικόνας (5) παρατηρούμε το σύνολο 
των εγκαταστάσεων με τον ναό στο κέντρο και περιμετρικά 
τα κελιά και τα βοηθητικά κτίρια (εικ. 6).

1. Το μετόχι έπρεπε να στείλει στο Μητρικό μοναστήρι της Δαύλειας 
ελαιόλαδο για 32 μοναχούς  της μονής , για το άναμμα των καντηλιών 
και την ενίσχυση των φτωχών κατοίκων της περιοχής .

Εικ. 4. Απόσπασμα εγγράφου ΓΑΚ G.S.A. document.

Εικ. 5. The old village (Kastri) on the ancient Delphi area.

Εικ. 6. Λεπτομέρεια της προηγούμενης φωτογραφίας
Detail of the previous picture.
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…Η ΒΕ (νότια) πλευρά είναι κρυμμένη στο 
κελάρι του μοναστηριού και λιγώτερο καλά 
διατηρημένη…

Εν συνεχεία, επανερχόμενος στο λουτρό δίνει μία 
ωραία περιγραφή του, που είχε αλλάξει από την αρ-
χική χρήση κατά την διάρκεια της  Βυζαντινής περι-
όδου.

…Οι πρεσβύτεροι της χώρας ισχυρίζονται ότι 
είδαν (στην πλατφόρμα, μία μεγάλη λεκάνη 
στην οποία τα ψάρια τρέφονται…

…και αυτή είναι κουρασμένη4 με την πρώτη 
μάτι, που μ’ έβαλε σε σκέψεις και με οδήγησε 
να αναγνωρίσω τον προορισμό αυτού του 
τμήματος του γυμναστηρίου…

Συνεχίζοντας γράφει :

…Στον κήπο υπάρχει ένας διπλός ελληνικός 
τοίχος (20 μέτρα) από την ομορφότερη κα-
τασκευή που ακολουθεί το μπάνιο, συνεχίζει 
ακόμα στο μικρό κτίριο όπου παράγεται 
λάδι…

4.Πιστεύουμε ότι η μετάφραση της λέξης «κουρασμένη» είναι λανθασμέ-
νη. Πιθανότατα να εννοούσε φθαρμένη-ημικατεστραμμένη .

Το επόμενο βήμα μας, ήταν η αναζήτηση του ημερολογίου 
των ανασκαφών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που 
κρατούσε ο επικεφαλής της ανασκαφής αρχαιολόγος Th. 
Homole.

…Αφιερώσαμε το 1898 στην πλήρη εκκαθά-
ριση της παλαίστρας (εικ. 7) και του λουτρού, 
στην αναγνώριση των κομματιών και στις βε-
ράντες του γυμναστηρίου…

Σε σημείο του ημερολογίου αναφέρει :

…Επομένως βρίσκεται2 κάτω από τις κατα-
σκευές και στους ελαιώνες του Μετοχίου του 
Μοναστηριού της Ιερουσαλήμ στα θεμέλια 
και γύρω από την εκκλησία της Κοίμησης της 
Παναγίας…

…Μόνο το μπάνιο3 είναι εύκολο να αναγνω-
ρισθεί…

…Βρίσκεται πέρα από το μοναστήρι και σχη-
ματίζει μία ακανόνιστη μορφή στις πέντε 
πλευρές…

…Η DE είναι ένα κανάλι μέσω του οποίου 
τρέχει το νερό…

2. Το γυμναστήριο.
3. Εννοεί το λουτρό.

Εικ. 7. The baths ground plan and the area of the oil mill,
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Κλείνοντας, θα αναφέρουμε ότι έχουμε κάνει ήδη αίτηση 
στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή για την πιθανή διάσωση 
και παραχώρηση στην ΤΙΜS της κάτοψης του ελαιοτριβείου 
από το ημερολόγιο των ανασκαφέων.

Εικ. 8. The probable location of the oil mill

Olive oil mill in the area of Delphi before the 
archaeological excavations

The Livadia team: Anna Psoma, Loykas Gerouias, 
F.Strimpis, G.Antonopoulou 

Through research in old documents of the Greek State 
Archives and the Archives of the French Archaeological 
School, an olive oil mill was located in the ruins of a Delphi 
dependent monastery to the main Davlia monastery, in the 
area of gymnasium & baths. It is pending, the answer to the 
French Archaeological School application for the ground 
plan of the excavation.
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Οι ελληνικοί κηρόμυλοι  
Γιώργος Μαυροφρύδης

Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας,
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

The Greek “wax mills” 
 By Georgios Mavrofridis

Οι κηρόμυλοι αποτελούσαν ένα είδος μεγάλης χειροκίνη-
της πρέσας και χρησιμοποιούνταν σε περιοχές με ανεπτυγ-
μένη μελισσοκομία για την παραγωγή καθαρού κεριού από 
τις τρυγημένες κηρήθρες των μελισσοκόμων. Πότε ακριβώς 
έκαναν την εμφάνισή τους στη χώρας μας δεν είναι γνω-
στό, η παλαιότερη ωστόσο σχετική μαρτυρία που έχουμε 
υπ’ όψιν μας ανάγεται στo 1849 και αφορά στο νησί της 
Θάσου. Τη χρονιά εκείνη συνετάχθη συμβόλαιο, σύμφωνα 
με το οποίο η μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους αγόρασε, 
μεταξύ άλλων, από τους κληρονόμους του Γεωργίου Γιαν-
νάκη στο χωριό Κάστρο και «ἕν ὁσπίτιον, ἔχων ἐν αὐτῷ 
κυρόμυλον»1.

 Είκοσι περίπου χρόνια αργότερα, το 1871, η μονή 
Βατοπεδίου εμφανίζεται, σύμφωνα με τον «Κώδικα ληψο-
δοσίας» που φυλάσσεται στο αρχείο της, να κατασκευάζει 
κηρόμυλο σε μετόχι της στο χωριό Βουλγάρω (σημ. Ραχώ-
νι) της Θάσου. Η δαπάνη για την κατασκευή του ανήλθε σε 
280 γρόσια, ωστόσο, την ίδια αυτή χρονιά της κατασκευής 
του, η μονή έλαβε από αυτόν εισόδημα ύψους 220 γροσι-
ών, ενώ την επομένη, 1872, το εισόδημα ανήλθε σε 520 
γρόσια2.  Το αναφερθέν εισόδημα προερχόταν από τους 
Θάσιους μελισσοκόμους, οι οποίοι πήγαιναν το κερί τους 
στους κηρόμυλους ώστε να παραλάβουν από αυτό καθα-
ρό, ήτοι εμπορεύσιμο, προϊόν3. Σημειωτέον πως η Θάσος 

1. Τσιλογεώργης 2001, 703-704.
2 .Παπάγγελος 2000, 201.
3. Mavrofridis 2017, 76.  

ήταν, όπως βέβαια και η κοντινή Χαλκιδική, μία από τις πλέ-
ον αναπτυγμένες μελισσοκομικά περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και οι μελισσοκόμοι της ασκούσαν, από τις 
αρχές τουλάχιστον του 18ου αιώνα, τη νομαδική μελισσο-
κομία4. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη 
Felix Beaujour, η Θάσος παρήγαγε στα τέλη του 18ου αιώ-
να 25 χιλιάδες οκάδες (32.000 κιλά) κερί και η Χαλκιδκή 
άλλες 30 με 40 χιλιάδες οκάδες5 (38.400 με 51.200 κιλά), 
το οποίο αγοραζόταν κυρίως από δυτικούς εμπόρους6. 

Στη Χαλκιδική χρησιμοποιούνταν επίσης κηρόμυλοι 
(εικ. 1), οι οποίοι, κατά την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώ-
να, χρέωναν μία δραχμή για κάθε οκά εξαχθέντος κεριού7. 
Κηρόμυλοι ήταν σε χρήση και στο νησί της Σκύρου, οι με-
λισσοκόμοι της οποίας μεταχειρίζονταν τον ίδιο τύπο κυ-
ψέλης8 και μετέρχονταν τη νομαδική μελισσοκομία, όπως 
και οι συνάδελφοί τους σε Θάσο και Χαλκιδική. Ένας κη-
ρόμυλος μάλιστα της Σκύρου έχει διατηρηθεί ως τις μέρες 
μας (εικ. 2)9. Η κατασκευή του εν λόγω κηρόμυλου, σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς του σημερινού του ιδιοκτήτη, κ. 
Μανόλη Μαλαματίνη, ανάγεται στους βυζαντινούς ή ίσως 
στους μεταβυζαντινούς χρόνους10. Δεν υπάρχει ωστόσο 
κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει χρήση κηρόμυλου 
στο νησί κατά τη βυζαντινή περίοδο ή κατά τους μεταβυζα-
ντινούς αιώνες .

4. Μαυροφρύδης 2017, 271-287.
5. Beaujour 1800, T. Ι, 255. 
6. Μαυροφρύδης 2017, 271-272. 
7. Τυπάλδος-Ξυδιάς 1927, 25.
8. Το νομαδικό κοφίνι της βόρειας Ελλάδας. 
9. Λιάκος 2006, 281· Μπίκος 2008, 229. 
10. Λιάκος 2006, 261. 

Εικ. 1. Εργασία σε κηρόμυλο της Χαλκιδικής τη δεκαετία του 
1920 (φωτ. Ά. Τυπάλδος-Ξυδιάς 1927, 25) 
“Wax mill” of Halkidiki in operation in the mid-1920s. 

Εικ. 2. Σκυριανός κηρόμυλος σε επίδειξη του τρόπου 
λειτουργίας του (φωτ. Θ. Μπίκος 2008, 229)  
“Wax mill” of the island of Skyros. 
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Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας των κηρόμυλων, 
ο Άγγελος Τυπάλδος-Ξυδιάς, ο οποίος είχε επισκεφθεί 
αρκετές φορές τη Θάσο και τη Χαλκιδική τη δεκαετία του 
1920, προβαίνει σε μια σύντομη περιγραφή, παραθέτοντας 
μάλιστα και σχετικό σχέδιο (εικ. 3)11. Εκείνος όμως που κα-
τέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας των κηρόμυ-
λων ήταν ο Γεώργιος Κουρμούλης, ο μετέπειτα καθηγητής 
γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Κουρμούλης 
βρέθηκε στο Θάσο το 1937 ως ερευνητής του Κέντρου 
Μελέτης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της 
Ακαδημίας με σκοπό να συλλέξει γλωσσικό υλικό. Δεν 
περιορίστηκε ωστόσο σε αυτό, αλλά προέβη σε κανονική 
εθνογραφική καταγραφή της μελισσοκομίας του νησιού, 
μεταξύ πολλών άλλων και των κηρόμυλων που ήταν τότε 
σε χρήση. 

Σύμφωνα λοιπόν με το αδημοσίευτο χειρόγραφο του 
Κουρμούλη12,  ο παραδοσιακός μελισσοκόμος της Θάσου 
αφού είχε παραλάβει το μέλι από τις κηρήθρες, έπλαθε το 
κερί σε «βουλάρια», δηλαδή  σε βώλους «της μιας πιασιάς», 
τα οποία μετέφερε στον κηρόμυλο («σ’ του gηρόμ’λου»). 
Ο κηρόμηλος, εκτός από το χειροκίνητο πιεστήριο (πρέσα) 
διέθετε και μια μικρή δεξαμενή που καλείτο «χαβούζ’». Το 
«χαβούζ’» αυτό είχε σε δύο αντίθετες πλευρές οπές, από 
τις οποίες διέφευγε το υδαρές, λόγω του ζεστού νερού που 

11. Τυπάλδος-Ξυδιάς 1927, 23-25. 
12. Το χειρόγραφο (Αρ. 588) φυλάσσεται στο Αρχείο του Κέντρου 
Μελέτης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας 
Αθηνών. 

χρησιμοποιείτο, κερί και χυνόταν στο «’πουλύμ’», μια ξύλι-
νη σκάφη όπου γινόταν η επιλογή του πλεονάζοντος ρευ-
στού κεριού και έμενε μόνο η ακαθαρσία του αναμεμειγμέ-
νη με νερό που περιείχε μέλι. Το τελευταίο τοποθετείτο σε 
ένα δοχείο για να υποστεί ζύμωση και να παραχθεί ρακί. 
Τόσο το εν λόγω υγρό, όσο και το παραγόμενο ρακί κα-
λούνταν «μουdουβίνα». Στο «χαβούζ’» εφάρμοζε επακρι-
βώς ένα ξύλινο έμβολο, ο «bαbάς», ο οποίος πιεζόταν από 
την πρέσα. Μέσα στο «χαβούζ’» τοποθετούνταν στελέχη 
βρίζας, τα λεγόμενα «σαλώματα», με σκοπό τη συγκράτηση 
κάποιων ακαθαρσιών των κηρηθρών ώστε να μην πέσουν 
στο «’πουλύμ’». Πολλές φορές κατά την πίεση έβγαινε 
μια ουσία καστανού χρώματος, η «bρόbουλ’» (είναι βέ-
βαια η πρόπολη), η οποία συλλεγόταν και χρησιμοποιείτο 
ως φάρμακο για τη θεραπεία πυωδών πληγών. Μέσα στη 
«μουdουβίνα» έμενε πάντα μια μικρή ποσότητα κεριού η 
οποία εξαγόταν «μι του κηρουχούχλ’ν», ήτοι με διπλωμένα 
τσουβάλια όπου ριχνόταν και πιεζόταν η «μουdουβίνα». 
Έτσι, μέσα στα σακιά έμενε μόνο η ακαθαρσία και διέφευγε 
το κερί και η «μουdουβίνα». Το κερί που επέπλεε συλλεγό-
ταν με την «κρατούνα» (ειδικό σκεύος από λευκοσίδηρο). 
Τα στερεά υπολείμματα που απέμεναν μετά την εξαγωγή 
του κεριού καλούνταν «κηρουπυρήνα (η)» και αποτελού-
σαν μια πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη13. 

Στη Θάσο έχει διασωθεί ένας μικρού μεγέθους μεταλ-
λικός κηρόμυλος14, ο οποίος αποτελεί σήμερα έκθεμα στο 
Λαογραφικό Μουσείο Θεολόγου. Τη δεκαετία του 1980 
ήταν σε χρήση ένας κηρόμυλος στο χωριό Ποταμιά της 
Θάσου15, ενώ ένας ακόμη λειτουργούσε στο χωριό Πρί-
νος του ιδίου νησιού έως πριν από δεκαπέντε περίπου χρό-
νια16. Δύο κηρόμηλοι έχουν διασωθεί στη Ρόδο. Ο ένας, 
ο οποίος είναι μικρός και φέρει πόδια, καθώς και -εγχάρα-
κτα- τη χρονολογία 1926, θα χρησιμοποιείτο μάλλον από 
κάποιον μελισσοκόμο για την εξαγωγή του δικού του κυρί-
ως κεριού17. Ο άλλος είναι αισθητά μεγαλύτερος (εικ. 4)18.  
Φαίνεται λοιπόν, πως εκτός του βορειοελλαδικού χώρου 
όπου ασκείτο νομαδική παραδοσιακή μελισσοκομία, κηρό-
μυλοι χρησιμοποιούνταν και στο νησί της Ρόδου, όπου η 
μελισσοκομία, στην παραδοσιακή της μορφή, αν και στα-
τική, ήταν αρκετά ανεπτυγμένη. Σε άλλες ωστόσο περιοχές 
με αναπτυγμένη παραδοσιακή μελισσοκομία, όπως η Αττική 
και η Κρήτη, οι κηρόμυλοι ήταν άγνωστοι.  

Κηρόμυλοι ήταν σε χρήση και στη Δύση. Έχουν κατα-
γραφεί στην Ιταλία19, την Ισπανία20, τη Γαλλία21, την Ολ-

13. Κουρμούλης 1937, χγφ. βλ. και Μαυροφρύδης 2017, 295-296.
14. Ανδρουλιδάκη 1999, χγφ.· Κουβούνας 2007, 270. 
15. Ο κηρόμυλος αυτός εμφανίζεται σε τηλεοπτική εκπομπή του 1983, 
υπό τον τίτλο «Το παλιό κηροπλαστείο» σε σκηνοθεσία Δέσποινας 
Καρβέλα. Η εκπομπή προβλήθηκε στο πλαίσιο της σειράς «Η ΕΡΤ στη 
Βόρειο Ελλάδα». 
16. Προφορική μαρτυρία του Προέδρου της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, 
κ. Νικολάου Τσιλογεώργη  στον γράφοντα (27/10/2020).
17. Συμιακός 2005, 49. 
18. Μπίκος 2013, 309.  
19. Graziola 2000,73. 
20. Martinez 2006, 9-16. 
21. Marchenay 1979, 118- 119.

Εικ. 3. Σχέδιο κηρόμυλου της Χαλκιδικής από τον Ά. Τυπάλδο-
Ξυδιά (1927, 24) 
Drawing of a “wax mill” of Halkidiki. 
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λανδία22 και τη Γερμανία23. Όλοι σχεδόν ήταν ξύλινοι, πα-
ρόμοιοι με τους χρησιμοποιούμενους στη χώρα μας. Ο πα-
λαιότερος εικονίζεται σε γκραβούρα του 1751 και αφορά 
στη Γαλλία24. Η μεγάλη πλειονότητά τους όμως τοποθετεί-
ται χρονικά στον 19ο αιώνα. 

Συνοψίζοντας, οι κηρόμυλοι έκαναν την εμφάνισή τους 
στη χώρα μας τον 19ο, το αργότερο, αιώνα, σε περιοχές 
με σημαντική παραγωγή σε μελισσοκομικά προϊόντα. Οι εν 
λόγω μύλοι ήταν αποκλειστικά χειροκίνητοι και μέσω αυ-
τών οι μελισσοκόμοι ελάμβαναν, με κάποιο βέβαια αντίτι-
μο, καθαρό, κατάλληλο προς πώληση, κερί. Η  χρήση τους 
σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας σχετίζεται πιθανώς με τη 
μεγάλη ζήτηση για κερί, η οποία προέκυψε από τον 17ο αι-
ώνα και ύστερα, όταν πολλοί εμπορικοί οίκοι της Δύσης 
δραστηριοποιούνταν στην αγορά και εξαγωγή του από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως μέσω του λιμένα της 
Θεσσαλονίκης25.

The Greek “wax mills”
By Georgios Mavrofridis

“Wax mills” (beeswax presses) were used in regions with 
developed beekeeping to produce pure wax. The oldest 
known evidence for the use of this type of mill in Greece 
dates back to the middle of the 19th century. “Wax mills” 
have been recorded on some islands (Thasos, Skyros and 

Rhodes) as well as in Chalkidiki.

22. Crane 1999, 497. 
23. Lögler 1979, 21· Crane, 1999, 497. 
24. Marchenay 1979, 119. 
25. Για το εμπόριο του κεριού και την εξαγωγή του από το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης βλ. Σβορώνος 1996, 38, 63-65, 301-302, 320, 339, 
345-346. 
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- Κουρμούλης, Γ. Ι. 1937. Χειρόγραφο Αρ. 588. Γλωσσική ύλη εκ 
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- Martinez, A. A. 2006. La presse à cire de Maranchon – Transfert 
et restauration. Les Cahiers d’Apistoria, 4a: 7-16. 
- Mavrofridis, G. 2017. Wax and honey presses in southeastern 
Europe. Ethnoentomology I: 74-83. 
- Μαυροφρύδης, Γ. 2017. Η παραδοσιακή μελισσοκομία της Θά-
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Αθήνα (Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ), σ. 190-210.
- Σβορώνος, Ν. 1996. Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο 
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- Συμιακός, Κ. 2005. Οι κουβέντες του παππού. Μελισσοκομική 
Επιθεώρηση, 19(1): 49.
- Τσιλογεώργης, Ν. 2001. Το μετόχι της Μονής Ιβήρων στο Κά-
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- Τυπάλδος-Ξυδιάς, Α. 1927. Η νομαδική μελισσοκομία εν Ελλά-
δι. Αθήναι (Παρ. Γεωργικού Δελτίου).

Εικ. 4. Τμήμα κηρόμυλου της Ρόδου (φωτ. Θ. Μπίκος 2013, 309) 
Part of a “wax mill” of Rhodes. 
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Ο ανεμόμυλος της Ερέτριας 

Wessel Koster και Όλγα Λεκού

The windmill of Eretria

Wessel Koster & Olga Lekou

Το Δεκέμβριο του 2019 πραγματοποιήσαμε εκδρομή στην 
Εύβοια με σκοπό τον εντοπισμό των καταλοίπων ανεμό-
μυλων1.  Ένας από τους ανεμόμυλους που είδαμε ήταν της 
Ερέτριας, για τον οποίο επιπλέον βρέθηκε στην εφημερίδα 
Αθηνά (έτος Ζ’, αριθμ. 576, 16.11.1838), διακήρυξη πλει-
στηριασμού. Στην διακήρυξη αυτή γίνεται αναλυτική περι-
γραφή του ανεμόμυλου, η οποία συμπληρώνει την εικόνα 
που έχουμε σήμερα από τα σωζόμενα κατάλοιπα (εικ.1). 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του πλειστηριασμού, ο ανε-
μόμυλος του Νικολάου Χ. Ανδρέου Κοτζά, κατοίκου Ερέ-
τριας, εκτίθετο σε πλειστηριασμό λόγω χρέους του προς 
τον Σπύρο Ταμπακά, κάτοικο Χαλκίδας. Ο ανεμόμυλος 
εκτιμήθηκε από τον δανειστή 300δρχ., ενώ από τον δή-
μαρχο, ο οποίος ήταν παρόν στην αναγκαστική κατάσχεση 
του ανεμόμυλου εκτιμήθηκε 1000δρχ.  

1. Τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας έχουν ενταχθεί στον παγκό-
σμιο χάρτη των μύλων.
(https://www.milldatabase.org/)

Στην έκθεση αναγκαστικής κατάθεσης αναφέρονται τα 
ακόλουθα: Ο ανεμόμυλος περιβάλλεται και από τα τέσσερα 
μέρη, ανατολή, νότο, βορρά και δύση από θάλασσα και λό-
φους. Είναι καλής ποιότητας, περιέχει δύο μυλόπετρες, μια 
κοφινίδα, μια αλευροκασέλα, μια αίθουσα με κλειδαριά και 
η τρούλα του είναι σκεπασμένη με βούρλα. Η φτερωτή του 
είναι φθαρμένη και πεσμένη στη γη, ενώ τα τρίχινα σκοι-
νιά (ξαρτάρες για να ασφαλίζεται η φτερωτή) παραμένουν 
πάνω στη σκεπή του μύλου. Έχει μυλοστασιά με δάπεδο 
από κυλινδρωμένο χώμα, κάτω από την οποία υπάρχουν 5 
χώροι, με τρία παράθυρα με παραθυρόφυλλα, έναν φούρ-
νο σκεπασμένο με χώμα και μια πέτρινη σκάλα. Οι χώροι 
κάτω από τη μυλοστασιά έχουν λιθόκτιστους τοίχους. Ο 
ανεμόμυλος έχει δύο παράθυρα με παραθυρόφυλλα, έχει 
έκταση 80 τετραγωνικές πήχεις και ύψος 10 πήχεις και τέσ-
σερα επίπεδα με ξύλινα πατώματα2. 

Σήμερα ο ανεμόμυλος βρίσκεται μέσα σε κάμπινγκ 
(εικ.2). Διατηρείται ο πυργόμυλος, με είσοδο στα βορειο-
ανατολικά και με τη λίθινη σκάλα του αριστερά μπαίνοντας 
από την είσοδο. Η είσοδος βρίσκεται πολύ ψηλά από το 
έδαφος, διότι υπήρχε η μυλοστασιά με χώρους από κάτω, 
οι οποίοι δεν σώζονται σήμερα (εικ.3). Η είσοδος είναι 
τοξωτή και πάνω από αυτήν υπάρχει επίσης τοξωτή εσοχή. 
Η περιφερειακή βάση εξέχει του πύργου του μύλου για την 
έδραση της οροφής των χώρων κάτω από τη μυλοστασιά. 
Επιπλέον το πάχος της τοιχοποιίας, μειώνεται στο επίπεδο 
του ανωγιού για την έδραση του ξύλινου δαπέδου. Όλα τα 
πατώματα έχουν καταρρεύσει και στο εσωτερικό διακρίνο-
νται μόνο δύο ντουλαπάκια στο ανώι και μια κατακόρυφη 
εσοχή στην οποία πιθανόν έμπαινε η μια άκρη της τράπε-
ζας3. Στο ανώι διακρίνονται και τα ανοίγματα των δύο πα-
ραθύρων (εικ.4). 

Τα περιθυρώματα και η κλίμακα είναι κατασκευασμένα 
από καλολαξευμένους γωνιολίθους. Από παλαιότερη φω-
τογραφία του Στέφανου Νομικού (εικ.5), διαπιστώνεται ότι 
οι γωνιόλιθοι του αριστερού λαμπά του περιθυρώματος και 
οι αψιδόλιθοι του είχαν αφαιρεθεί. Σήμερα το περιθύρωμα 
έχει αποκατασταθεί (εικ.3). 

2. «…εις τον ρηθέντα ανεμόμυλον ο οποίος και γειτονεύεται από τα τέσ-
σαρα μέρη Ανατολάς Μεσημβρίας Άρκτον και Δυσμάς με λόφους και με 
θάλασσαν, ο οποίος είναι της καλής ποιότητος είναι σκεπασμένος με χόρτα 
βούρλα περιέχει δύω ρόδους πέτρας μίαν κασέλαν όπου αλέθει ο μύλος 
και μίαν ετέραν κασέλαν όπου χύνεται το αλέβριον μίαν αίθουσαν με την 
κλειδονιάν της ο δε γύρος του ανέμου είναι φθαρμένος ο οποίος και είναι 
κάτωθεν εις την γην, ταις δε τριχαίς σκηνία είναι επάνωθεν της σκεπής του 
μύλου περιτοιχίζεται ο αυτός μύλος με ταράτζαν από χώμα και υποκάτωθεν 
της ταράτζας περιέχει 5 κάμαρας με τας αιθούσας των και με τρία παράθυρα 
με τα κλείσματά των εν κατώγειον με την αίθουσαν ένας φούρνος εσκεπα-
σμένος με χώμα μιαν σκάλαν πέτρινην, αι δε κάμαρες περιτοιχίζονται κάθε 
μια από λιθοκτίστους τοίχους, περιέχει ο μύλος και δύω παράθυρα με τα 
κλείσματα των ο οποίος μύλος έχει και τετραγωνική έκτασιν ως έγγιστα 
πήχες 80 και είναι το ύψος πήχας 10 ο οποίος μύλος είναι πατωμένος με 
τέσσερους πάτους σανιδένιους και …» Εφημερίδα Αθηνά, 16.11.1838.
3. Χοντρό τετραγωνισμένο ξύλο όπου πατούσε ο σιδερένιος άξονας (λι-
μπουνάρι) που σηκώνει την πάνω μυλόπετρα προκειμένου να ρυθμιστεί 
το διάκενο το μυλοπετρών και κατ΄ επέκταση την ποιότητα του αλευριού. 
(Βάος Ζ., Νομικός Σ., Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες, εκδ. Δωδώνη, Αθή-
να, 1993)

Εικόνα 1: Άποψη του ανεμόμυλου από τα βορειοανατολικά. / 
View of the windmill from the northeast.
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Εικόνα 2: Αεροφωτογραφία του ανεμόμυλου.
Aerial view of the windmill. 
Εικόνα 3:. Λεπτομέρεια της εισόδου του μύλου. 
Detail of the mill entrance. 
Εικόνα 4: Αεροφωτογραφία του ανεμόμυλου στην οποία 
διακρίνονται οι εσοχές στο εσωτερικό του μύλου και τα 
ανοίγματα του ανωγιού. 
 Aerial view of the windmill showing the recesses inside 
the mill and the openings of the upper floor. 

2

3 4
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Ο ανεμόμυλος αυτός είναι ο μοναδικός που εντοπίστη-
κε στην Εύβοια με μυλοστασιά κάτω από την οποία υπήρ-
χαν χώροι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοιχοποιία 
του μύλου, η οποία είναι κατασκευασμένη από αργολιθο-
δομή, με συμπαγείς οπτόπλινθους στα κενά μεταξύ των 
λίθων (εικ.6). Τέτοιου είδους τοιχοποιία δεν συναντάται 
σε κανέναν άλλο ανεμόμυλο της Εύβοιας. Παρόμοια τοι-
χοποιία έχει εντοπιστεί στην Κω (σε 5 ανεμόμυλους στην 
Αντιμάχεια, σε 2 στα Καρδάμυλα, σε έναν στην Κέφαλο και 
σε 6 στην  πόλη της Κω), καθώς και σε έναν ανεμόμυλο στο 
Πυργί της Χίου (εικ.7).   

5

6

7



The windmill of Eretria
By Wessel Koster and Olga Lekou

The windmill of Eretria, according to a seizure report in an auction 
publication published in the newspaper Athina in 16.11.1838, 
was of good standing, it had two millstones, a hopper, a flour 
chest and a room with a locker. Its sails were broken and fallen. 
It had a mill platform with 5 rooms underneath and an oven. The 
windmill was estimated at 300 drachmas by the lender, while it 
was estimated by the mayor at 1000 drachmas, who was present 
at the forced seizure of the windmill. Today the area where the 
mill is standing is a camping and its entrance is high above the 
ground, because the mill platform along with the rooms under-
neath exist no more. The mill is actually an empty cell. Resto-
ration has been carried out in the past. 

Εικόνα 5: Φωτογραφία του περιθυρώματος του 1989. Λείπουν ο αριστερός λαμπάς και οι αψιδόλιθοι (Φωτογραφία Στέφανου 
Νομικού). 
Photo of the door frame from 1989. The stones of the left side and the arch are missing. (Photo by Stephanos Nomikos)
Εικόνα 6: Λεπτομέρεια της τοιχοποιίας του μύλου. 
Detail of the mill masonry.  
Εικόνα 7: Λεπτομέρεια της τοιχοποιίας ανεμόμυλου στο Πυργί της Χίου. 
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Την σημασία των μύλων στην καθημερινή ζωή, αλλά και 
την ιδιαίτερη κοινωνική συμμετοχή των μυλωνάδων, απο-
δεικνύουν οι εικονίσεις μύλων που συναντώνται ήδη από 
τη βυζαντινή εποχή στη διακόσμηση κτιρίων και κήπων. 
Στην Κωνσταντινούπολη δίπλα στην Αγία Σοφία, εξαπλώ-
νεται ένα μεγάλο πλήθος  από κτίρια που αποτελούσαν μέ-
ρος του  Ιερού Παλατιού και χρονολογούνται από τον 5ο 
αι. μέχρι τον 12ο αι. όλα, όπως αποδεικνύεται,  πλούσια δι-
ακοσμημένα με θαυμάσια μωσαϊκά με βουκολικές, φυτικές 
και άλλες παραστάσεις. Μεταξύ αυτών σώζονται και δυο 
παραστάσεις με μύλους.    

Φωτ.1 Παράσταση νερόμυλου με κατακόρυφη φτερωτή. 
Μωσαϊκό δάπεδο του 6ου αι. (λεπτομ.)
Vertical waterwheel 6th c.

Φωτ. 2 Παράσταση διόφθαλμου νερόμυλου που βρίσκεται 
μέσα σε πλούσιο φυτικό περιβάλλον, μωσαϊκό μάλλον 7ος 
αι.8(λεπτομ.). / Two millstone set watermill 7th c.

8. Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Constantinople Palace Mosaics: 
collections of early Byzantine mosaics, belonging to imperial palace 
built by Justinian και προσπελάστηκαν 14-05-2020.
(.https://www.livius.org/articles/place/constantinople-istanbul/
constantinople-photos/constantinople-palace-mosaics/ επίσης και από 
https://hagiasophiaturkey.com/great-palace-mosaic-museum/)

Απεικονίσεις Μύλων σε εκκλησιαστικές  
εικόνες και τοιχογραφίες σε αρχοντικά. 

Μια πρώτη συλλογή

Στέλιος Μουζάκης

Presentation of mills on church and mansion 
paintings. First approach.

Stelios Mouzakis

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μυλωνάδες, ιδιαίτερα στα 
νεότερα χρόνια, έκλεβαν κατά το ζύγισμα ή έπαιρναν με-
γαλύτερο ποσοστό από το οριζόμενο ως αξάι κατά την  
άλεση των καρπών. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι σχετικές 
περιπτώσεις όπως αναφέρονται σε παραδόσεις κάθε σχε-
δόν  χωριού, γιαυτό και  η παραδειγματική τους τιμωρία, 
στη μετά τον θάνατο ζωή,  εισήλθε και στην εκκλησιαστική 
εικονογραφία1.  Μάλιστα σε πολλές περιοχές για το σκοπό 
αυτό, είχαν επινοήσει και δικό τους μετρικό σύστημα για 
την αναγραφή των οκάδων του αλεύρου ή και του σταριού 
που παραλάμβαναν2. Παρόλα αυτά, πρέπει να δεχθούμε 
ότι οι περισσότεροι μυλωνάδες, ιδιαίτερα στις ορεινές πε-
ριοχές, παρέμειναν έντιμοι, προσηλωμένοι στη σκληρή και 
μοναχική δουλειά τους μέχρι και το τέλος της ζωής τους3. 
Πίστευαν σταθερά στην αναγκαιότητα και στην προσφο-
ρά στο συνάνθρωπό τους. Βοήθαγαν με κάθε τρόπο τους 
οικονομικά ασθενέστερους. Έρχονταν πάντοτε αρωγοί και 
συμπαραστάτες στις εκάστοτε συλλογικές τους προσπά-
θειες4. Κάποτε δε δίσταζαν να προσφέρουν το μυλόσπιτό 
τους για τη διανυκτέρευση ή και για ολιγοήμερη διαμονή σε 
φτωχούς οδοιπόρους5 ή σε αποκλεισμένους σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες6. Βεβαίως οι μύλοι συχνά εκτός από την 
αναζήτηση προστασίας κυρίως σε καιρό πολέμου, υπήρξαν 
λόγω θέσεως και όχι μόνον,  πεδίο αντιμαχιών ακόμα και 
στα νεότερά μας χρόνια7.

1. Για παραδείγματα και σχετική βιβλιογραφία βλ.Στέλ. Μουζάκης, 
Μύλοι και διαμόρφωση φεουδαρχικού δικαίου στη Δυτική Βυζαντινή και 
Οθωμανική οικονομία  και κοινωνία, Αθήνα 2018, σ.333-340, επίσης 
John Rouskas, «Miller sins»,στο Greek Mills. From the Middle Byzantine 
Period to the 20th Century,Vol.One, The International Molinological 
Society, Cambridgeshire 2018,σ.30-35
2. Κ. Χουρμουζιάδης, «Το Τσακήλι των Μετρών», Θρακικά 
11(1939),σ.365-366. Έτσι χρησιμοποιούσαν για τις μονάδες, .=1, :=2, 
:.=3, ::=4, c=5, c.=6, c:=7, c:.=8, c::=9, για τις δεκάδες I=10, II=20, 
III=30, IIII=40, τέλος το o=50, oo=100, ooo=150, oooo=200, 
ooooIIIIc::=249, που αποτελούσε και την τελευταία καταγραφή. Τους 
ενδιάμεσους αριθμούς τους σημείωναν με τους διάφορους συνδυασμούς 
αυτών.
3. Στέλ. Μουζάκης, «Καταγραφή  υπαρχόντων  Κεφαλλονίτη  μυλωνά 
(18ος αιώνας) και το στερεότυπο του πονηρού, του κλέφτη μυλωνά», 
Ιονικά Ανάλεκτα τχ.3(2013),σ.119-136.  
4. Στέλ. Μουζάκης, Μύλοι και διαμόρφωση…, ό,π.,σ.327-330.
5. Θ. Κωστάκης, Το Μιστί της Καππαδοκίας, 1(Αθήνα 1977),σ.122.
6. Α. Λεβίδης, Ιστορικά δοκίμια, 1(Κωνσταντινούπολις 1897),σ.210. 
«..δριμύς χειμών επάγησαν ρύακες και μη στρεφομένων των υδρομύλων. 
Οι κάτοικοι εστεναχωρήθησαν δι’ άλευρον και καλυφθεισών των οδών 
διεκόπη η συγκοινωνία και πολλοί καθ’ οδόν επάγησαν..».
7. Στέφ. Νομικός, «Μύλοι και πολεμικές συρράξεις. Η περίπτωση ενός 
μυλωνά στην Εύβοια κατά τον εμφύλιο», Μυλολόγος, τχ.4, Άνοιξη 
2020,σ.1-2. 



https://www.livius.org/articles/place/constantinople-istanbul/constantinople-photos/constantinople-palace-mosaics/
https://www.livius.org/articles/place/constantinople-istanbul/constantinople-photos/constantinople-palace-mosaics/
https://hagiasophiaturkey.com/great-palace-mosaic-museum/
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Πολύ αργότερα κατά τον 18ον -19ον αι., θα συναντή-
σουμε εικονίσεις μύλων και σε διακοσμήσεις κυρίως αρχο-
ντικών των αστών εμπόρων, πού ευημερούσαν με το εμπό-
ριο μέσα στην κοινωνία των μικρών εμποροβιοτεχνικών 
κέντρων. Ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 18ου αι., η σταδιακή 
ανάπτυξη ορισμένων περιοχών, ως ήταν φυσικό επέφερε 
και τη διαμόρφωση ενός νέου τρόπου ζωής, αυτού του 
«Ευρωπαϊκού». Ως απόδειξη αυτής της ανάπτυξης  άρχισαν 
να κτίζονται αρχοντικά «κατά τον κάλλιστον νέον Ελληνι-
κόν και Ευρωπαϊκόν τρόπον9», σε αντιδιαστολή του πα-
λαιού βυζαντινού οχυρωμένου πύργου-αρχοντικού10 ή της 
γνωστής ως αρβανίτικη «κούλα», ιδιαίτερα στη Μάνη και 
γενικότερα στην Πελοπόννησο ή την Αλβανία. Αρχοντικά 
αυτής της μορφής που εμφανίζουν, δηλαδή, την Ευρωπαϊκή 
αυτή αρχιτεκτονική μορφολογία, συναντώνται στην Ήπει-
ρο, τη Θεσσαλία αλλά και στα διάφορα νησιά που έρχο-
νταν σε επαφή με την Ευρώπη, όπως, Τήνος, Λέσβος κ.άλ.. 

Καινούργιο σημαντικό και αναπόσπαστο μορφολογικό 
στοιχείο σε αυτά τα αρχοντικά, αποτελούν οι εικονογρα-
φικές, οι ξυλόγλυπτες και άλλες διακοσμήσεις των. Αυτές 
αποδίδονται στα κοσμικά αλλά και στα θρησκευτικά κτίρια 
διαμέσου  ενός διακοσμητικού ζωγραφικού συστήματος, 
μιας  βαθμιαίας διαμόρφωσης, με έντονα στοιχεία μπα-
ρόκ τα οποία ακολουθούνται στη συνέχεια από πλούσια 
διακοσμητικά μοτίβα ροκοκό. Τις διακοσμήσεις αναλαμβά-
νουν να εκτελέσουν αυτοδίδακτοι, συνήθως, ζωγράφοι, οι 
οποίοι αντλούν τα θέματά τους συνήθως από την ελληνική 
φύση μέσα από  μια ιδεατή πολλές φορές ματιά, όπου οι 
ανεμόμυλοι φαίνεται να έχουν σημαντική θέση. Βεβαίως η 
με κάθε τρόπο και τεχνική σχεδιαστικές απεικονίσεις των 
μύλων,  θεωρώ ότι επιβάλλονταν και από την κατά μεγάλο 
μέρος αποδοχή της συμβολής τους στη συντήρηση και ανά-
πτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

Ενίοτε όμως αντιγράφουν, έχοντας ως πρότυπό τους 
θέματα από τις πολυπληθείς δυτικές χαλκογραφίες που 
κυκλοφορούσαν στο βαλκανικό χώρο, σε μια προσπά-
θεια να αποτυπώσουν αυτήν την ιδιαίτερη επαφή με τους 
Ευρωπαίους, ώστε να  αναδείξουν όσο μπορούν καλύτε-
ρα τη σχέση του ιδιοκτήτη μαζί τους. Σαφώς και ορισμέ-
να τοιχογραφημένα σύνολα με το νατουραλισμό τους, το 
πλήθος των γαιωδών χρωμάτων, και την  ποικιλομορφία 
τους, είναι πράγματι αριστουργήματα λαϊκής ζωγραφικής. 
Οι ζωγράφοι στην προσπάθεια τους γενικότερα, να ζωγρα-
φίσουν και να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν αυτό  
το κοσμοπολίτικο περιβάλλον, εκτός από τα διάφορα βάζα 
με τα λουλούδια,  και τις πολυπληθείς λουλουδένιες γαρ-
νιτούρες, φθάνουν συχνά σε ακρότητες,  αφού συναντάμε 
και απεικονίσεις ανθρώπων με δυτικές ενδυμασίες, μορφές 
ζώων ελάχιστα γνωστών, όπως λιοντάρια, αλλά και από-
ψεις πόλεων άγνωστων στους περισσότερους, συνήθως 
λιμανιών, όπως λ.χ. στο μέγαρο Μαλιόγκα. Όλα αυτά 
υπήρξαν  αποτέλεσμα της μεγάλης ανάπτυξης του εμπορί-
ου πολλών περιοχών με την κεντρική Ευρώπη, που άνθησε 
κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή 
σε πολλές εικονίσεις που έχουν ως θέμα τους π.χ. διάφο-
ρες Ευρωπαϊκές πόλεις, εμφανίζονται και μύλοι δυτικής τε-

9. Ιωάννης Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία.., Πέστη 
1836,σ.56
10. Πρλ. Α. Ορλάνδος, «Τα αστικά σπίτια του Μυστρά», στο Αρχείον των 
Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, Γ΄(1937),σ.86, εικ. 45

χνολογίας τους οποίους απεικονίζουν και στην τοιχογρα-
φική απόδοση του συγκεκριμένου θέματος στο αρχοντικό. 
Φυσικά δε χρειάζεται να επισημάνω ότι το πιθανότερο δεν 
αναγνώριζαν τι ακριβώς ζωγράφιζαν.

Ασφαλώς πολύ συχνά όταν ο ζωγράφος αισθανόταν 
ότι είχε την ικανότητα να ζωγραφίσει από μνήμης ή βλέ-
ποντας ένα συγκεκριμένο τοπίο, τότε αποτύπωνε αυτό με 
κάποιο τρόπο πάνω στο σοβά που κάλυπτε το μπαγδαντί11 
της οροφής. 

Στο σύντομο αυτό άρθρο θα παρουσιάσω μια πρώτη 
συλλογή από λίγες σχετικές εικονίσεις που έχω συγκεντρώ-
σει στο αρχείο μου. 

Φωτ. 3. Εικόνιση φρίζας τοίχου σε εσωτερικό δωματίου. Στην 
παραλία δεσπόζουν δυο ψηλοί πυργόμυλοι με τις φτερωτές 
τους. Μάλιστα λίγο ψηλότερα διακρίνεται και εργοστάσιο. 
Τοιχογραφία το πιθανότερο από τη Μυτιλήνη(;) περί το 1800 
(Αθήνα, συλλογή Πέγκυς Ζουμπουλάκη. Γαρίδης Μίλτος, 
Διακοσμητική – Ζωγραφική, Βαλκάνια- Μικρασία, 18ος-19ος 
αιώνας, Αθήνα 1996,σ. 131) / . Frieze paining around 1800, 
most probably from Lesbos.

Φωτ. 4. Η πόλη της Φραγκφούρτης πάνω στον ποταμό Μαίν. 
Τοιχογραφία του 1844 στο αρχοντικό του Μαλιόγκα Αργυριάδη 
στη Σιάτιστα (Μιλτ. Γαρίδης, «Καινούργια χαλκογραφικά 
πρότυπα για την κοσμική διακοσμητική ζωγραφική το 18ο και 
19ο  αιώνα», Μακεδονικά, 22(1982),πίν.#1. Επίσης Μιλτ. 
Γαρίδης Διακοσμητική Ζωγραφική…, ό.π.,σ. 68) / Frankfurt am 
Main from Siatista 1844.

11. Μπαγδαντί=λεπτοί ξύλινοι πήχεις τοποθετημένοι με διάκενα που χρη-
σιμοποιούνται στην οικοδομική για την κατασκευή οροφών, μεσότοιχων 
και επιχρίονται με σοβά. Χρησιμοποιούντο κυρίως για ενδιάμεσους τοί-
χους, διαχωριστικά και οροφές.
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Φωτ. 5. Λεπτομέρεια της προηγούμενης. Διακρίνονται οι τρείς 
ποταμόμυλοι με τις όρθιες φτερωτές. / Three watermills, detail 
of pic.4.

Φωτ.6 Η χαλκογραφία της Φραγκφούρτης του Johann Frie-
drich Probst, του 1740. Αποτελεί το πρότυπο για τη σχετική 
απεικόνιση στο αρχοντικό Μαλιόγκα, δεν διακρίνονται καθαρά 
οι φτερωτές των ποταμόμυλων. / Frankfurt am Main, etching 
by Johann Friedrich Probst, in 1740. Used for the Malionga 
mansion.

Φωτ.7 Ηράκλειο, Κρήτη. Λεπτομέρεια τοιχογραφίας από 
τούρκικο κονάκι. Αποτοιχισμένη. Ηράκλειο Ιστορικό Μουσείο 
(προσωπικό αρχείο). Οι ανεμόμυλοι ανεπτυγμένοι κατά μήκος 
της παραλίας./ Crete, Heraklion. Detail from a Turkish mansion.

Φωτ.8. Ταβάνι πράσινου οντά, αρχοντικό Σβάρτς. Διακρίνεται 
η βοηθητική για την προσαρμογή της κουκούλας στον αέρα, 
φτερωτή ευρωπαϊκού μύλου, πιθανόν smock mill, με fantail12 

(Γιάννης Προκόβας, Αμπελάκια, το λίκνο του συνεταιρισμού, 
Αθήνα 1982,σ.79)./ Ambelakia, ceiling of the Swartz mansion.

12. Ευχαριστώ την Όλγα Λεκού για την πληροφορία.

Φωτ. 9 Παράσταση παλιάς Ερμούπολης με παραστάσεις 
ανεμόμυλων. Συστάδα τριών ανεμόμυλων κοντά στο νεώριο. 
Τοίχος σε νεοκλασικό αρχοντικό στο Βροντάδο, Ερμούπολης 
Σύρου (ιδιοκτησία οικογένειας Κουλουμπή. Αρχείο Κουλουμπή)
/ Wall painting of Ermoupolis with 3 windmills from Koyloum-
bi’s house.

Φωτ. 10 Λεπτομέρεια της προηγουμένης με ομάδα άλλων δυο 
ανεμόμυλων ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Τοίχος σε νεοκλασικό 
αρχοντικό στο Βροντάδο, Ερμούπολης Σύρου (ιδιοκτησία 
οικογένειας Κουλουμπή. Αρχείο Κουλουμπή) / Detail of pic.10.

5

6

9

10

7

8
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Φωτ.11 Στις αίθουσες του Α΄ Γυμνασίου Αρένων Καβάλλας 
υπάρχουν ζωγραφικοί πίνακες του ζωγράφου Γεωργίου Κουκμά 
τους οποίους φιλοτέχνησε στους τοίχους μεταξύ του 1940-
1950. ( Σε έναν από αυτούς αποτυπώνει το λιμάνι της Καβάλλας 
όπου μεταξύ άλλων ζωγραφίζει και τους αλευρόμυλους «Μύλοι 
Γεωργή-Νικολετόπουλου Α.Ε.». Φαίνονται τα πανύψηλα 
μπετονένια σιλό και το επταώροφο τεράστιο κτήριο των 
κυλινδρόμυλων (http://www.art-colour.gr/ gallery/index. 
php?action=showgal&cat=132 / Wall paintings by George 
Koukmas on the 1st boys school in Kavalla.

Φωτ.11Α Ζωγραφική του Θεόφιλου. Ο κήπος της Εδέμ. 
(Λεπτομ.) Έχει καταστραφεί. Εμφανίζει μύλο για την άντληση 
νερού, ένα μάγγανο. (Κίτσος Μακρής, Η λαϊκή τέχνη του Πηλίου, 
Αθήνα 1976, σ.195). / Painting by Theofillos, showing a Per-
sian wheel.

Όσον αφορά την απεικόνιση μύλων σε θρησκευτικές 
εικόνες θα έλεγα ότι μπορούμε να τις διακρίνουμε ανάλο-
γα με την αιτία δημιουργίας ή τη θεματολογία τους και τη 
θέση την οποία οι μύλοι έχουν σε αυτή, στις παρακάτω πε-
ριπτώσεις. Επισημαίνουμε ότι κατά κανόνα συναντώνται σε 
εικόνες οι οποίες φαίνεται να είναι συνδεδεμένες με την 
πλούσια παραγωγή και διακίνηση χαλκογραφιών και γενι-
κότερα αυτών της δυτικής τεχνοτροπίας.

Πρώτο, προσπάθεια απόδοσης σε εικόνα κάποιου θαύ-
ματος Αγίου ως ανάμνηση του συγκεκριμένου θαύματος, 
όπως προστασία από την πανώλη, οπόταν εικονίζουν την 
πόλη όπως την έβλεπαν, τη γνώριζαν  ή συχνά όπως τη φα-
ντάζονταν τη εποχή εκείνη. Βέβαια πάντοτε έχοντας κατά 
νου τις γνωστές δυτικότροπες εικονίσεις. 

Δεύτερο, απόδοση της περιγραφή των μαρτυρίων κά-
ποιου αγίου  είτε από το Συναξάριό του, είτε συχνά και από 
την προφορική παράδοση, ιδία στους νεομάρτυρες. Σε αυ-
τές τις εικόνες είναι εμφανής η προσπάθεια του ζωγράφου 
να παρουσιάσει το συγκεκριμένο μαρτύριο του αγίου, όσο 
καλύτερα μπορεί και να το αποδώσει ούτως ώστε να πλη-
σιάζει το γνώριμο του θεατή περιβάλλον, τοποθετώντας το 
στην δική του εποχή και σχεδιάζοντας με εργαλεία που του 
ήταν πολύ γνωστά.

Τρίτον, Οι ζωγράφοι ως αυτοδίδακτοι είχαν πάντοτε 
ως οδηγό για τις κοσμικές ζωγραφιές τους δουλεύοντας 
στα αρχοντικά, τις χαλκογραφίες τις οποίες συχνά κουβα-
λούσαν ως ανθίβολα13, δηλαδή έτοιμα αντίγραφα τα οποία 
ξεπατίκωναν. Με τον ίδιο τρόπο ενίοτε, αναλάμβαναν να 
ζωγραφίσουν  στις ίδιες περιοχές και εκκλησίες. Αποδί-
δοντας με τον προσωπικό τους τρόπο τις καθιερωμένες  
θρησκευτικές παραστάσεις τις εμπλούτιζαν με πλήθος λαϊκά 
στοιχεία, δημιουργώντας συχνά όχι πλέον θρησκευτικές ει-
κόνες αλλά θρησκευτικού περιεχομένου ιστορικούς πίνακες  

Ας δούμε και ορισμένες από αυτές τις εικόνες.

Φωτ. 12. Ο Άγιος Χαραλάμπης στο ποτάμι προσεύχεται για 
να εξαφανιστεί η πανώλης από την πόλη της Ζακύνθου14. Η 
πανώλη προσωποποιημένη, βρίσκεται πεσμένη στα πόδια του 
Αγίου με ξέπλεκα μαλλιά, κρατώντας δρεπάνι. Ζωγράφος Ν. 
Καλ(λ)έργης, 1732. Λεπτομέρεια. Διακρίνονται και οι δυο 
ομάδες των ανεμόμυλων. Δεξιά πάνω στην κορυφογραμμή και 
αριστερά χαμηλά στη θάλασσα. / St Haralambos by N.Kallergis. 
two windmill groups on the hill and on the coast.

13. Το ανθίβολο ή αθίβολο είναι ένα ζωγραφικό σχέδιο με διάτρητα πε-
ριγράμματα που χρησιμοποιούσαν οι  ζωγράφοι ήδη από την εποχή του 
Βυζαντίου, για να αποτυπώσουν το σχέδιο στην επιφάνεια που ήθελαν 
να ζωγραφίσουν. Πάνω στο ανθίβολο έριχναν ψιλή καρβουνόσκονη η 
οποία περνούσε μέσα από τις τρύπες κολλούσε στον υγρό σοβά και έτσι 
αποτυπωνόταν το συγκεκριμένο σχέδιο. (Νίκος Μπονόβας, Μαρία Νά-
νου, Νίκος Τουτός, Έκ Χιονάδων..σπουδές και ανθίβολα. 130 έργα από τη 
συλλογή της οικογενείας Γιαννούλη, Βόλος 2004, σ.9-29)
14. Η εικόνα βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπη στο Ποτάμι 
και λιτανεύεται κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου στην πόλη του Τζάντε 
σε ανάμνηση της σωτηρίας του νησιού από την επιδημία πανούκλας το 
1617. Η εικόνα είναι καλυμμένη σήμερα με αργυρό πουκάμισο. Λιτανεία 
της παλιότερα γινόταν στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία έγινε το 
θαύμα του Αγίου, αργότερα την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης και στις 
μέρες μας την ημέρα της μνήμης του Ιερομάρτυρα, στις 10 Φεβρουαρίου  
(https://plykogiannis.blogspot.com/2008/02/blog-post.html)

11

11 A



http://www.art-colour.gr/ gallery/index. php?action=showgal&cat=132
http://www.art-colour.gr/ gallery/index. php?action=showgal&cat=132
https://plykogiannis.blogspot.com/2008/02/blog-post.html)
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Φωτ.13. Αγ. Μαρίνα Κισσού, Πήλιο. Τοιχογραφία όρους Σινά. 
Ζωγράφος Γιάννης Παγώνης από τους Χιονιάδες της Ηπείρου. 
Διακρίνεται η όρθια φτερωτή του μύλου15. Ο οδοντωτός 
τροχός μαζί με τη υδρόγειο σφαίρα έγιναν το έμβλημα της αγίας 
Αικατερίνης και οι μηχανικοί την αναγνώρισαν ως προστάτιδά 
τους. (Κίτσος Μακρής, Δυο λαϊκοί ζωγράφοι, Γιάννης και 
Θανάσης Παγώνης, Βόλος 1952,σ.35) / Pelion, Kissos. St Ma-
rina, painting of Mount Sinai by John Pagonis from Hionades. 
One can see the vertical waterwheel.

Φωτ. 14 Αγ. Μαρίνα Κισσού, Πήλιο. Τοιχογραφία Μονής 
Μεγάλου Σπηλαίου. 1802, Ζωγράφος Γιάννης Παγώνης από 
τους Χιονιάδες της Ηπείρου. Εικονίζεται ως συμπληρωματικό 
στοιχείο της σύνθεσης ο νερόμυλος της μονής αντιγραφή το 
πιθανότερο, από σχετική χαλκογραφία. / Pelion, Kissos. St Mari-
na. Painting of Mega Spilaio monastery, 1802, by John Pagonis 
from Hionades.

Φωτ.15. Μήλος. Παναγία Πορτιανή Χώρα (Ζεφειρία). Στο νότιο 
τοίχο της, εικονίζεται χαμηλά η Χώρα και ψηλότερα μέσα σε 
σύννεφο η Θεοτόκος με ανοικτά τα χέρια της έχοντας μπροστά 
της το Χριστό που ευλογεί, να την προστατεύει. Στα δεξιά 
χαμηλά φαίνονται οι ανεμόμυλοι. (Ζαφείρης Βάος- Στέφανος 
Νομικός, Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες, Δωδώνη Αθήνα 1993, 
φωτ.186). / Milos. Our Lady the Portiani at Chora (Zephyria).  

15. Για τη θανάτωση της Αγίας Αικατερίνης προστάτιδας της Ιεράς Μονής 
του Σινά, χρησιμοποιήθηκε ο «τροχός των βασανιστηρίων», ένα κυκλικό 
σίδερο του οποίου η περιφέρεια έφερε καρφιά. Ο τροχός αυτός που 
χρησιμοποιήθηκε σε πολλούς μάρτυρες, κινούνταν με διάφορους τρόπους 
όπως  και με νερό που έφερνε μυλαύλακο λ.χ. περιγραφή μαρτυρίου της 
Αγίας Ειρήνης, και στριφογυρίζοντας ακουμπούσε στο δεμένο σώμα του 
καταδικασθέντος σε μαρτυρικό θάνατο και απόκοπτε τις σάρκες του. Εδώ 
ο Παγώνης αντί για φτερωτή με καρφιά έφτιαξε μια κατακόρυφη φτερωτή 
μύλου που πιθανόν είχε γνωρίσει στο Πήλιο. 

Φωτ.16.Μαρτύριο Αγίου Γοβδελαά. Πρόκειται για μια από τις 14 
μικρογραφίες που εικονίζουν τα μαρτύρια του Αγίου Γοβδελαά 
και πλαισιώνουν την όρθια μορφή του Αγίου. Ο ζωγράφος της 
εικόνας είναι ο ιερέας Γεώργιος ο Λυμήτης από την Κρήτη και 
την ζωγράφισε το 1661. Φαίνεται ότι είχε ως πρότυπο κάποια 
σχετική εικόνα του Εμμ. Τζάντε16. Το μαρτύριο του Αγίου, να 
καταπατηθεί από τους ίππους του μύλωνος αναφέρεται στο βίο 
του: «..ἐξαγαγὼν δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν ἅγιον γοβδελαᾶν 
προσέταξαι δεθῆναι τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ ῥιφθῆναι εἰς τοὺς μήλωνας ἵππους, ὅπως καταπατι-
θῆ ὑπ’ αὐτῶν διὅλης τῆς νυκτός. τοῦ γενομένου ἀβλα-
βὴς διεφυλάχθη εὐλογῶν τὸν θεόν.17.». Θεωρώ ότι είναι 
η παλαιότερη σωζώμενη απεικόνιση ιππόμυλου. / St Govdelaas 
martyrdom by the priest George Lymitis, 1661.

Φωτ. 17 Λιτανεία Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Ζωγράφος 
Νικόλαος Κουτούζης 1766, με θητεία στη σύγχρονη τέχνη 
της Βενετίας. (Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες της 
Ζακύνθου, Αθήναι 1997,σ.73 αναδιπλούμενος ) /  Detail of 
St Dionysios procession in Zakynthos by Nikolaos Koutouzis 
1766.

16 Α. Ξυγγόπουλος «Ο Άγιος Γοβδελαάς του Εμμ. Τζάνε. Γέννηση και εξέ-
λιξη ενός εικονογραφικού τύπου», Κρητικά Χρονικά, 1(1947),σ.467-486,-
πιν. 6α, Συλλογή Ι. Κατσαρού.  
17. Η μνήμη του εορτάζεται 29  Σεπτεμβρίου, τα σχετικά αναφέρονται 
στο μαρτύριό του.

1313

14

15

17

16
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Φωτ. 18 Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος (1770-1800), και 
σκηνές του μαρτυρίου του (λεπτομ.), Παντολέων Ζωγράφος 
1893. Ο ανεμόμυλος συνηθίζεται να εικονίζεται και σε άλλες 
εικόνες του νεομάρτυρα αγίου. Υπάρχει πάντως και αντίστοιχη 
χαλκογραφία του 1877 (Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πευκακίων 
Αθήνα. http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/graikos_choros.
html) / Saint Constantine of Hydra (1770-1800), scenes of his 
martyrdom by Pantoleon Zographos.

Φωτ. 19 Ι.Μ. Πανορμίτη Σύμης. Λιθογραφία 186018, 
ιχνογράφος Κωνσταντίνος Καντουριάς. Ο κόλπος στην είσοδο 
της Μονής.( Ντόρη Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες . Ορθόδοξα 
θρησκευτικά χαρακτικά 1665-1899, 1(Αθήνα 1986), 
#560,σ.527) / Symi, Monastery of Panormitis,  Lithography by 
Constantine Kountouras 1860 , 

Πολύ σπάνια συναντάμε μύλους, συνήθως  ανεμόμυλους, σε 
απεικονίσεις μαρτυρίων, ή θαυμάτων  τοπικών αγίων.  Αργότερα 
κατά τον 18ον -19ον αι., θα συναντήσουμε εικονίσεις μύλων 
και σε διακοσμήσεις αρχοντικών των αστών εμπόρων, ως ένα 
αναπόσπαστο μορφολογικό στοιχείο.

18. Με τους μύλους στις χαλκογραφικές παραστάσεις και στις χάρτινες 
εικόνες, θα ασχοληθώ σε επόμενο άρθρο μου 

18 20

19

Presentation of mills on church and mansion 
paintings. First approach.
By Stelios Mouzakis

We very rarely find mills, usually windmills, in depictions of 
martyrdom or miracles by local saints. Later, in the 18th-
19th century, we find mill depictions in merchant mensions, 
as an integral element of their decoration.



Κλείνοντας θα ήθελα να σημειώσω ότι εκτός πό την ομορφιά 
αυτών των παραστάσεων και τη συμμετοχή σε αυτό το σύνολο, 
των μύλων, επιπλέον διασώζουν και άγνωστες μαρτυρίες για 
θέσεις μύλων, κυρίως ανεμόμυλων, οι οποίες σήμερα είναι 
καλυμμένες από την άλογη οικιστική ανάπτυξη, όπως της 
Ζακύνθου ή της Σύρου 

Φωτ. 20 Ο νεομάρτυς άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος. Λαύριο 
Ναός Αγίου Ανδρέου. Ζωγράφος Ιερεύς Ευάγγελος Μπενάκης. 
9 Σεπτεμβρίου 1870. / Saint Constantine the younger from 
Hydra. Saint Andrew church in Laurion by the painter priest 
Evaggelos Benakis, 9 of September, 1870.

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/graikos_choros.html
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/graikos_choros.html
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Αναφορές σε αλογόμυλους σε 
διακηρύξεις πλειστηριασμών

Όλγα Λεκού

Horse mills mentioned in auctions

Olga Lekou

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βουλής έχουν αναρτηθεί 
φύλλα της εφημερίδας Αθηνά (εικ.1) και Αιών.  Στη 
στήλη ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ των εφημερίδων εντόπισα διακηρύξεις 
πλειστηριασμών με τις εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως 
αυτών, στους οποίους γίνεται αναφορά σε αλογόμυλους. 
Οι αναφορές αυτές συμπληρώνουν το άρθρο του κ. Σπέη 
στο τεύχος 4 του περιοδικού Μυλολόγος «Ο αλογόμυλος 
στην Ελλάδα με αφορμή ένα βενετσιάνικο έγγραφο». 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες διακηρύξεις και 
αντίστοιχες αναφορές:

Εφημερίδα Αθηνά:

18.7.1836: 
« ... εις χωρίον Μηλέας επαρχίας Οιτύλου, κατά 
παραγγελίαν ...Προς κατάσχεσιν και εκτίμησιν 
των ειρημένων κτημάτων, ένα οσπήτιον με ένα 
αλογόμυλον και με το σύγυρόν του, τρεις συκιαίς 
και ένα κυπαρισάκι μουριαίς τρεις, εκτιμήθησαν 
διά δραχμάς πεντακοσίας αριθ. 500.»

28.11.1936: 
«...Ο Συμβολαιογράφος Ύδρας δηλοποιώ ότι, 
...εκτίθεται εις πλειστηριασμόν ο περί την πλα-
τείαν της πόλεως ταύτης υπ΄ αριθ. 23 αλογό-
μυλος και φούρνος, ιδιοκτησία των ειρημένων 
ανηλίκων Εμμανουήλ και Κυριακούλας Θεοφίλου 
Δρένια, όστις εκτιμήθη ... δια δραχμάς 2300 ...»

23.01.1837
Πρόκειται για τον ίδιο πλειστηριασμό που δημοσιοποιήθηκε 
στις 28.11.1836.

09.04.1841
«... ενεργών παρά τω Ειρηνοδικείω Οίτυλου, εις 
Μηλείαν, εις τα ακίνητα κτήματά του Πέτρου 
Ντούβα, κατοίκου Μηλαίας της Λακωνίας, οφει-
λέτου προς τον Πέτρον Νύφον, ... ενήργησαν την 
κατάσχεσιν ..., ως ακολούθως...

Β. Του ιδίου ένα αλογόμυλος και μίαν ερείπιον 
οικίαν εις την αυτήν θέσιν, κεραμιδοσκεπασμένη’ 
ο μύλος και με τα έπιπλα του πλησιάζει ανατο-
λικώς με τον καταδιωκόμενον, αρκτικώς με τον 
Ευστράτιον Αλεπάκον, δυτικώς και μεσηβρινώς 
με δημόσιον δρόμον’ εκτιμήθη παρά του ιδίου 
Παρέδρου δια δραχμάς εκατόν αριθ. 100, ο δε 
καταδιώκων επρόσθεσε δραχμάς πεντήκοντα, 
αριθ. 50.» (εικ.2)

25.12.1852
«Ο παρά τοις εν Αθήναι Πρωτοδίκαις κλητήρ 
Σπυρίδων Μαρίνης δηλοποιεί ότι, … εκτίθεται εις 
αναγκαστικόν πλειστηριασμόν το εις την παρά 
πόδας της παρούσης κοινοποιήσεως πλειστηρι-
ασμού έκθεσιν αναγκαστικής κατασχέσεως ανα-
φερόμενον και περιγραφόμενον χωρίον Χαρβάτι1 
του δήμου Κρωπίας το οποίον κατασχέθη ανα-
γκαστικώς, … 

1. Παλιά ονομασία της Παλλήνης.

Εικ.1 Φύλλο εφημερίδας Αθηνά (09.04.1841) από την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βουλής / Page of newspaper Athina 
(09.04.1841) from the digital library of Greek Parliament. Εικ.2 Απόσπασμα από διακήρυξη πλειστηριασμού όπου γίνεται 

αναφορά σε αλογόμυλο / Excerpt from an auction announce-
ment where reference is made to a horse mill.
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ΕΚΘΕΣΙΣ

Αναγκαστικής Κατασχέσεως...

Το άνω αναφερόμενον χωρίον Χαρβάτι συνορεύ-
εται ως ακολούθως …, εντός αύτου του κτήματος 
υπάρχει το χωρίον, το δε χωρίον αύτο σύγκειται 
εις είκοσι πέντε ζευγαρο..κι..ον μαγαζέων, αχυ-
ρόνων, σταύλων, πατητηρίων, λάκους κλπ ως 
περιγράφεται ακολούθως...

31. ...ζ’ Επί ενός ετέρου αχουρίου ή σταύλου 
με εν παράθυρον και θύραν προς δυσμάς και 
έτεραν προς μεσημβρίαν ήτις φέρει εις την άλλην 
οικίαν το οποίον ήτον έκτοτε αλογόμυλος νύν δε 
αχούριον και το οποίον έχει μιαν θύραν και εν 
παράθυρον προς δυσμάς και έτεραν θύραν και 
εν παράθυρον προς ανατολάς.»

12.02.1853
Β΄κοινοποίηση του πλειστηριασμού της 25.12.1852

Εφημερίδα Αιών:

24.1.1845: 
«Προς εκτέλεσιν του υπ΄ αριθ. 17,492 συμβου-
λαίου, ..., εκτίθενται εις πλειστηριασμόν τα εις 
την από 12 Ιανουαρίου ε. ε. παρά πόδας σε-
μειωθείσαν έκθεσιν της αναγκαστικής κατασχέ-
σεως ακριβώς αναφερόμενα κατασχεθέντα ενυ-
πόθηκα κτήματα κείμενα εντός της περιφερείας 
του Δήμου Μεγάρων των οφειλετών Αναγνώστου 
και Διονυσίου Πανούση, κατοίκων Μεγάρων, τα 
οποία κατασχέθησαν αναγκαστικώς διά το προς 
την Καν Ευριδίκην Δούμαν, οφειλόμενον χρέος 
των, … 

Δον. Επί της οικίας του ιδίου οφειλέτου, ελαι-
οτριβίον μεθ΄ όλων των συγκροτούντων αυτού, 
αλογομύλου και όλης της περιοχής της οικίας, οι-
κοπέδου αυλής και λοιπών Δρ. χιλίας αριθ. 1000. 
…

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ

…πλησίον του ελαιοτριβείου, προσαρτάται ο 
αλογόμυλος, ο οποίος σύγκειται εκ δύο πετρών 
και μιάς πτερωτής, και το εμβαδόν του αλογομύ-
λου σύγκειται εκ πηχών εβδομήκοντα πέντε αριθ. 
75, προσαρτάται εις τον αλογόμυλον τούτο, μια 
οικία χαμόγειος …είναι άπασαι αι οικίαι, το ελαι-
οτριβείον, και ο αλογόμυλος λιθόκτιστα, αι δε 
στέγαι αυτών υλιακά ήτοι δώμα, το ύψος των 
αναφερομένων κατασχεθέντων οικιών και λοιπού 
συνίσταται εκ πηχών τεσσάρων αριθ. 4’ αφού 
έκαμα ως ανωτέρω ερρέθη την ακριβή περιγρα-
φήν, της αναγκαστικώς κατασχεθείσης οικίας, 
ελαιοτριβείου και λοιπών, εξετίμησεν όλα ταύτα 
ο Δημαρχικός Πάρεδρος, και ως εκτιμητής του 
Δήμου Μεγάρων Κ. Αναγνώστης Μαρκογιάννης 
διά δραχ. τέσσαρας χιλιάδας αριθ. 4,000. …»



Horse mills mentioned in auctions
By Olga Lekou

In the paper column on court proceedings of the newspaper Athi-
na, which has been posted in the digital library of the Parliament, 
I found auction announcements on seizure and confiscation re-
ports, in which a reference was made on horse mills. These reports 
complement Mr. Speis’ article in issue 4 of the magazine Mylolo-
gos, “The spread and scant knowledge on horse driven mill in 
Greece, triggered by a Venetian document”.
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Παναγία η Μυλιαργούσα

Μανόλης Σολιδάκης 

Our lady the Myliargousa 

Manolis Solidakis

Και οι μύλοι αργούν

κι οι δούλοι αργούν

κι οι γαϊδάροι σκόλην έχουν …

Στις 2 του Φλεβάρη, στη γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, 
οι μυλωνάδες της Κρήτης τιμούν την Παναγία τη Μυλιαρ-
γούσα.

Όπως όλες σχεδόν οι συντεχνίες και αδελφότητες 
έχουν ως προστάτη τους ένα Άγιο, έτσι και οι μυλωνάδες 
της Κρήτης είχαν την προστάτιδά τους, την Παναγία, που 
προστάτευε τους μύλους, τους μυλωνάδες, αλλά και τους 
γαϊδάρους, τα συμπαθητικά τετράποδα που σε πολλούς τό-
πους παλαιότερα αποτελούσαν την κινητήρια δύναμη των 
μύλων. Την αργία τιμούν και οι αγρότες για να μη πέσει 
χαλάζι και καταστρέψει τη σοδειά τους.



Η γιορτή της Υπαπαντής από σχετικά μικρή εκκλησια-
στική γιορτή που γιορταζόταν στις 14 Φεβρουαρίου στα 
βυζαντινά χρόνια, αναβαθμίσθηκε σε δεσποτική και καθι-
ερώθηκε να εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου από τον Ιου-
στινιανό το 542 σε αναζήτηση θεϊκής ευμένειας για την 
αντιμετώπιση λοιμού που είχε ενσκήψει στην επικράτειά του. 

Η εορτή της Υπαπαντής σε περασμένες δεκαετίες ήταν 
καθολική αργία. Κανείς δεν δούλευε εκείνη τη μέρα. Ακόμη 
και τα ζώα ξεκουράζονταν. Οι μύλοι που άλεθαν ακόμη και 
στις μεγάλες γιορτές, αργούσαν υποχρεωτικά. Η παράδοση 
λέει πως αν δεν σταματήσουν οι μυλωνάδες να δουλεύουν, 
οι μύλοι θα σταματήσουν από μόνοι τους. 

Our lady the Myliargousa 

By Manolis Solidakis

On February 2nd every year the millers celebrate the Meeting of 
the Lord in the name of our Lady, the Myliargousa, as their pro-
tector and they were abstaining from work. Myliargousa means 
when the mills are not working.
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Μερίδια μύλων Δυρραχίου / Mill shares in Dyrrachi
Κουράφας Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός / Theodoros Kourafas

Τον Απρίλιο του 2018, η Ελληνική Ομάδα της TIMS πραγματοποίησε την ετήσια εκδρομή της σε Αρκαδία-Μεσσηνία και μεταξύ των 
άλλων, επισκέφθηκε και τα ερείπια των νερόμυλων που βρίσκονται στο Δυρράχι της Αρκαδίας, στους πρόποδες του Ταΰγετου.
Οι 6 από τους 7 μύλους δούλευαν ως τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Τότε το χωριό αποφάσισε να εκτρέψει, με κανάλι από 
σκυρόδεμα, το νερό του ρέματος προς τα χωράφια για πότισμα. Έτσι οι μύλοι, πλην του τελευταίου προς τα κάτω, θα έμεναν χωρίς 
νερό και θα σταματούσαν να δουλεύουν.
Οι ιδιοκτήτες τους, συμφώνησαν να κτίσουν συνεταιρικά ένα νερόμυλο στη νέα ροή του νερού και στις 8 Απριλίου του 1956 συνέταξαν 
τον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο καθορίζονταν τα μερίδια των 25 ιδιοκτητών στους οποίους ανήκαν οι 7 μύλοι, για να μοιράζεται 
το εισόδημα του νέου, ο οποίος θα δούλευε από την 1η Ιουνίου ως τον Οκτώβριο κάθε χρόνο. Του άλλους μήνες θα δούλευε ο 
7ος, γνωστός ως «Κουτσομύλι», γιατί ήταν πολύ μικρός. Ο νέος μύλος δούλεψε για περίπου δυο χρόνια και σταμάτησε οριστικά. 

    

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ  ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ   ΜΕΡΙΔΙΟ 

   ΜΥΛΟΥ              ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

1ος  Κεφαλαίικος  1. Κεφάλας Γιάννης του Λεωνίδα           17/30        17/210 

   2. Κεφάλας Γιάννης του Κωνσταντίνου           04/30         4/210 

   3. Θάνος Παναγιώτης του Γεωργίου            9/30         9/210 

2ος  Μαυροδέικος  4. Κεφάλας Δημήτριος του Λεωνίδα      15/30 + [(3/4)x(1/30)]=15,75/30                15,75/210 

   5. Σιώρας Δημήτριος του Βασιλείου    3,5625/30               3,5625/210 

   6. Σιώρας Γιάννης του Βασιλείου    3,5625/30               3,5625/210 

   7. Σιώρας Γιώργης  του  Βασιλείου    3,5625/30               3,5625/210 

   8. Σιώρας Νίκος  του  Βασιλείου    3,56,25/30               3,5625/210 

3ος  Σκιάβος   9. Ταμπίζιβας Δημήτριος + Γιάννης + Νικήτας         22/30        22/210 

   ΑΦΟΙ του Θεοδώρου   

   10. Πελεκάσης Νικόλαος του Θεοδώρου         08/30         8/210 

4ος  Τούρκος                 11. Θάνος Γιάννης του Κωνσταντίνου    14/30 + [(25/400)x(1/30)]=14,0625/30      14,0625/210 

   12. Στασινός Λεωνίδας του Γρηγορίου    9/30 + [(150/400)x(1/30)]=9.375/30               9,375/210 

   13. Ηλιόπουλος Γεράσιμος του Γεωργίου    3/30 + [(112,5/400)x(1/30)]=3,28125/30           3,28125/210 

   14. Πελεκάσης Νικόλαος του Θεοδώρου  3/30 + [(112,5/400)x(1/30)]=3,28125/30    3,28125/210 

5ος  Μαγγάνι   15. Κονταξής Παναγιώτης του Αδάμ          10/30       10/210 

   16. Τζιούβελης Αθανάσιος του Ιωάννη         10/30       10/210 

   17. Γιαννακόπουλος Ηλίας του Παναγιώτη         10/30       10/210 

6ος  Μουργιά   18. Πελεκάσης Θεόδωρος του Νικολάου           1/30       1/210 

   19. Πελεκάσης Θεόδωρος Νικολάου Χρήστου         10/30       10/210 

   20. Τζιάβας Νικήτας του Γεωργίου         8,5/30       8,5/210 

   21. Τσιενές Γιάννης του Γεωργίου        4/30 + [(3/4)x(1/30)]=4,75/30     4,75/210 

   22. Πελεκάση Σταυρούλα του Δημητρίου            2/30        2/210 

   23. Πελεκάσης Γεώργιος του Θεοδώρου          1/30          1/210 

   24. Τζιούβελης Βασίλειος του Ιωάννη         2/30 + [(3/4)x(1/30)]=2,75/30     2,75/210 

7ος  Κουτσομύλι  25. Πελεκάσης Θεόδωρος Νικολάου Χρήστου          30/30        30/210 

   

ΣΥΝΟΛΟ                                                                      210/210
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Ορολογία σχετική με τα συστήματα
δημιουργίας της υδατόπτωσης 

στους νερόμυλους

Στέφανος Νομικός

Terminology relative to the watermill 
chute systems

Stephanos Nomikos

Η ορολογία που δημιουργήθηκε σε διάστημα αιώνων και 
χρησιμοποιήθηκε για κάθε είδος μύλου, αποτελεί σημαντι-
κό γλωσσολογικό λαογραφικό θησαυρό.  Κάθε μέρος του 
κτίσματος ή εξάρτημα του μηχανισμού, είχε το δικό του 
όνομα, πολύ συχνά διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή.  
Δική τους ονομασία είχαν οι χειρισμοί όπως και οι εργα-
σίες, που γίνονταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των 
μύλων, των επισκευών και των συναλλαγών.

Εκτός από τις ελληνικής λέξεις, συναντούμε επίσης συ-
χνά φράγκικες, βενετσιάνικες και τούρκικες, ανάλογα με 
την περιοχή. Υπάρχουν ακόμα ονομασίες που προέρχονται 
από τη ναυτική ορολογία (για τους ανεμόμυλους), αλλά και 
από άλλα επαγγέλματα.

Στη διάρκεια των μυλολογικών επιτόπιων ερευνών, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, έχουν γίνει κά-
ποιες προσπάθειες, συνήθως όχι οργανωμένες, για τη κα-
ταγραφή τέτοιων όρων. Ειδική έρευνα, όχι σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει 
γίνει για ένα τμήμα των νερόμυλων με οριζόντια φτερωτή 
και συγκεκριμένα γι’ αυτό το τμήμα στο οποίο δημιουρ-
γείται η υδατόπτωση που περιστρέφει τη φτερωτή, δηλαδή 
ανάλογα με τις κατασκευές κάθε περιοχής για τις κρεμάσεις, 
τα βαγένια και τους πύργους υδατόπτωσης.  

Μας ενδιέφεραν οι βασικές κατασκευές για την υδατό-
πτωση και όχι τα επιμέρους εξαρτήματα, ούτε τα συστήματα 
συγκέντρωσης, τροφοδοσίας, αποθήκευσης και διοχέτευ-
σης του νερού.  Στον πίνακα που ακολουθεί συμπεριλαμβά-
νονται οι ως σήμερα όροι που συγκεντρώθηκαν:

Ανά(β)ολος  : Κύπρος

Άφ(ου)κλα  : Νάξος

Βαγένι  : σε πολλά μέρη

Βαράδι  : Κέα

Βαρέλα  : Καρδίτσα

Βαρέλι  : Αττική

Βαρέλια  : Καρδίτσα

Βούκινο  : Τήνος

Βουτζί ή Βουτσί  : Κύθηρα - Χανιά 

Βροχός  : Κύπρος

Γλυκάτο  : Γέργερη Κρήτης

Γούρνα  : Κως

Κάδες  : Καρδίτσα

Κάδη ή Καδή  : Αρκαδία - Καρδίτσα

Κάδος  : Αρκαδία

Κάλανη  : Ευρυτανία - Κληματιά

   Ιωαννίνων - Νάξος

   Τριχωνίδα  

Κάλανος  : Ευρυτανία

Καμινάδα  : Κρήτη

Κάναλη  : Κληματιά Ιωαννίνων - 

   Τριχωνίδα - Νάξος

Κάναλος  : Άνδρος

Κάνδαλος ή Κάνταλος : Άνδρος

Καρούτα  : Θεσσαλία - Στερεά

Καρούτια  : Καρδίτσα

Καταβαράθρα  : Κύπρος

Κατάchειλος  : Κύπρος

Κατάchυτος  : Κύπρος

Καταραούφα  : Κύπρος

Κατεβασιά  : Λέσβος

Κο(υ)λέθρα  : Λέσβος

Κολοβούκι(ον)  : Αττική

Κορίτα  : Καστοριά

Κορίτο  : Μακεδονία

Κορμοσιφφουνιά  : Κύπρος

Κορπ  : Μακεδονία

Κουδούκα  : Κύπρος

Κουρίτου  : Μακεδονία

Κρέμαση  : σε πολλά μέρη

Κρεμαστή  : Άνδρος

Λάκκος  : Κύπρος

Λιγάτο  : Σπήλι Κρήτης

Μπότσκα  : Φλώρινα

Μπουρί  : Μακεδονία

Μυλοβάγενο  : Θεσπρωτία

Μυλοκρέμαση  : Λέσβος

Νεροχός  : Κύπρος - Νεάπολη 

   Λακωνίας

Ούκινο  : Κάρπαθος

Παλουκαριά  :  Αττική

Πηγάδι  : Ρέθυμνο-Θεσσαλονίκη

Πύργος  : Άνδρος

Σβουρείο  : Κύθηρα

Σκάφη  : Λευκάδα

Χαζενές  : Άνδρος 

Όπως σε όλους μας είναι γνωστό, αυτού του είδους 
οι έρευνες δεν ολοκληρώνονται ποτέ, αφού συνεχώς κα-
ταγράφονται νέες πληροφορίες.  Γι’ αυτό παρακαλούνται 
οι μυλολόγοι και οι φίλοι των μύλων, εάν από τον τόπο 
καταγωγής τους ή από έρευνές τους γνωρίζουν για το συ-
γκεκριμένο θέμα και άλλους σχετικούς όρους, να μας τους 
στείλουν για να τους προσθέσουμε στον πίνακα.
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Στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου βρίσκεται το αρνητικό σε 
γυαλί φωτογραφίας με τίτλο «Mudros, Lemnos - British 
cook tents & French Hospital tents, 12/1/15» (η ημερομη-
νία σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα μεταφράζεται σε 1η 
Δεκεμβρίου 1915). Είναι από την καταστροφική εκστρατεία 
στα Δαρδανέλια κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Φαίνονται εμπρός δεξιά σε δύο σειρές τα καζάνια της 
κουζίνας με τις χτιστές καμινάδες των Βρετανών  και πίσω οι 
σκηνές του νοσοκομείου των Γάλλων. Οι ανεμόμυλοι είναι 
τρεις ασοβάτιστοι με σκεπή από σανίδες του τύπου του ΒΑ 
Αιγαίου. Φαίνονται να είναι σε λειτουργία με όλα τα πανιά 
τους. https://www.loc.gov/pictures/item/2014700331/  



Στη συλλογή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (İstanbul Üniversitesi) στο Τμήμα Βιβλιοθήκης και Τεκμηρίωσης 
άλμπουμ του Αβδούλ Χαμίτ ΙΙ ανάμεσα σε πάρα πολλές φωτογραφίες υπάρχουν φωτογραφίες 

όπου εμφανίζονται μύλοι στη σημερινή Ελλάδα. 
Pictures from the collection of the Ottoman Sultan Abdul Hamid II around 1900.

Παλιές Φωτογραφίες

Γιώργος Σπέης

Old photos 
George Speis

Picture from Mudros on the island of Limnos dated 12/1/1915. It is from the Dardanelles campaign in WW I. note the 
roof using boards. It is found in the Library of Congress.

https://www.loc.gov/pictures/item/2014700331/
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Οι φωτογραφίες είναι από τη Ρόδο, τη Λήμνο και μια από τη Σύρο.

Ρόδος

Νέο Προάστιο Ρόδου, στο πάνω μέρος φαίνονται 5 ανεμόμυλοι. / Rhodes, 5 windmills

Ρόδος, το τζαμι του Firalyalıoğlu Hacı Hafız Hüseyin Efendi και του Osmancıkoğlu Hacı Muhammed Ağa. 
Στο βάθος αριστερά ένας ανεμόμυλος. / Rhodes. Upper left corner the windmill, in the foreground two mosques. 
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Η πύλη D’Amboise ή Αγίου Αντωνίου ή Eğri Kapı. Πάνω αριστερά φαίνεται ανεμόμυλος. 
Rhodes. The D’Amboise gate, the windmill in the upper left cornenr.

Ρόδος, ο πύργος του ανεμόμυλου στο λιμάνι. Δεν φαίνεται όμως κανένας ανεμόμυλος.
Rhodes. The windmill tower in the port.
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Ο προμαχώνας της γλώσσας της Ισπανίας. Πάνω αριστερά μόλις διακρίνονται 3 ανεμόμυλοι. 
The Spanish language bastion, 3 windmills can be barely seen in the background.

Λήμνος

Ρωμαίικος Γιαλός, Μύρινα Λήμνου, στο κέντρο στα όρια της πόλης δύο ανεμόμυλοι με πλήρη εξάρτηση. 
Limnos, Myrina, the Greek section, two windmills in the center in the country side.
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Τούρκικος Γιαλός. Πάνω δεξιά φαίνονται δύο μεγάλες ομάδες από ανεμόμυλους. 
Limnos, the Turkish section. Two large windmill clusters on the hills, upper right side

Ο φωτογράφος στην Λήμνο είναι ο «H.Philippidi».
Limnos. Photographer H.Philippidi’s printed photo’s backside.
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Σύρος

Η Σύρος έχει καταχωρηθεί λανθασμένα σαν Αθήνα και Πειραιάς, το λιμάνι 
(Atina ve Pire şehirleri: Pire Limanı’nın denizden görünüşü) ενώ είναι η Ερμούπολης. Φαίνονται οι ανεμόμυλοι στα Βαπόρια.

Syros. On the extreme left side of the city, the Vaporia windmills can be seen.
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Βιβλιοπαρουσίαση

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του φίλου Φώτη Βασί-
λογλου «Το τραγούδι της φτερωτής στην κοιλάδα με τους 
νερόμυλους» με υπότιτλο «Μαλλιόντα Μεσοτοπου Λέ-
σβου» , εκδόσεις «ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ»  στην Αθήνα 2020, που 
ακολουθεί το «Ως τρέχ(ι) του νιρό...» από το 2013 του 
ιδίου συγγραφέα. Το βιβλίο παρουσιάζει όχι μόνον τους 
νερόμυλους στη κοιλάδα της Μαλιόντας κοντά στο Μεσό-
τοπο αλλά ουσιαστικά καταθέτει όλες τις πληροφορίες για 
την κοινωνία και τη φύση εκεί τα τελευταία 200 χρόνια.  
Οι πληροφορίες είναι οι αναμνήσεις των κατοίκων του τό-
που, που τις διηγούνται στη τοπική διάλεκτο και παράλληλα 
υπάρχουν οι φωτογραφίες τους τόσο σαν πόζες όσο και 
σε διαδικασίες της δουλειάς. Όλο το βιβλίο είναι έγχρωμο 
με πάρα πολλές εικόνες και λεπτομέρειες που ζωντανεύουν 
μια εποχή που έχει φύγει οριστικά. Παράλληλα δίνει μια 
ελπίδα αισιοδοξίας με το έργο αποκατάστασης και αξιοποί-
ησης ενός από τους νερόμυλους , αυτού του Καταχανά, σαν 
ένα κέντρο ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι: Εισαγωγή, Η Μαλλιό-
ντα στην αρχαιότητα, Μαλλιόντα-οι νερόμυλοι, Έργα στη 
Μαλλιόντα, Μαλλιόντα- η ζωή, Η Μαλλιόντα στα «πέτρινα» 
χρόνια, Η εξέλιξη της άλεσης, Πως χτίστηκε το «όνειρο¨της 
αναπαλαίωσης και λειτουργίας μύλου στη Μαλλιόντα, Επί-
λογος. Αυτά καταμερίζονται σε πολλά υποκεφάλαια για τη 
πλήρη περιγραφή που σπάνια αντιμετωπίζεται τόσο πλήρως 
ένα τέτοιο θέμα.

Book presentation

The book by Fotis Vasiloglou “The song of the waterwheel 
in the watermill valley” was published in Athens 2020. It is 
presenting the Malionta’s valley watermills on the island of 
Lesbos along with its environment and ethnography the last 
200 years with many testimonies from its inhabitants 
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Βιβλιοπαρουσίαση

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του φίλου Φώτη Βασί-
λογλου «Το τραγούδι της φτερωτής στην κοιλάδα με τους 
νερόμυλους» με υπότιτλο «Μαλλιόντα Μεσοτοπου Λέ-
σβου» , εκδόσεις «ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ»  στην Αθήνα 2020, που 
ακολουθεί το «Ως τρέχ(ι) του νιρό...» από το 2013 του 
ιδίου συγγραφέα. Το βιβλίο παρουσιάζει όχι μόνον τους 
νερόμυλους στη κοιλάδα της Μαλιόντας κοντά στο Μεσό-
τοπο αλλά ουσιαστικά καταθέτει όλες τις πληροφορίες για 
την κοινωνία και τη φύση εκεί τα τελευταία 200 χρόνια.  
Οι πληροφορίες είναι οι αναμνήσεις των κατοίκων του τό-
που, που τις διηγούνται στη τοπική διάλεκτο και παράλληλα 
υπάρχουν οι φωτογραφίες τους τόσο σαν πόζες όσο και 
σε διαδικασίες της δουλειάς. Όλο το βιβλίο είναι έγχρωμο 
με πάρα πολλές εικόνες και λεπτομέρειες που ζωντανεύουν 
μια εποχή που έχει φύγει οριστικά. Παράλληλα δίνει μια 
ελπίδα αισιοδοξίας με το έργο αποκατάστασης και αξιοποί-
ησης ενός από τους νερόμυλους , αυτού του Καταχανά, σαν 
ένα κέντρο ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι: Εισαγωγή, Η Μαλλιόντα 
στην αρχαιότητα, Μαλλιόντα-οι νερόμυλοι, Έργα στη Μαλ-
λιόντα, Μαλλιόντα- η ζωή, Η Μαλλιόντα στα «πέτρινα» 
χρόνια, Η εξέλιξη της άλεσης, Πως χτίστηκε το «όνειρο¨της 
αναπαλαίωσης και λειτουργίας μύλου στη Μαλλιόντα, Επί-
λογος. Αυτά καταμερίζονται σε πολλά υποκεφάλαια για τη 
πλήρη περιγραφή που σπάνια αντιμετωπίζεται τόσο πλήρως 

Web site της Ελληνικής ομάδας της TIMS: www.hellenicmills.gr, e-mail επικοινωνίας : ktoutouza@gmail.com
Πληροφορίες και αποστολή άρθρων για το περιοδικό, e-mail επικοινωνίας :gspeis11@otenet.gr

ISSN 2654-2374

 Το site μας www.hellenicmills.gr είναι και πάλι σε 
πλήρη λειτουργία και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το μέλος 
μας τον κ. Στριμπή για όλη του την προσπάθεια. Μπορείτε να 
περιηγηθείτε και να ενημερωθείτε στη σελίδα μας.

 Εχει γίνει παραχώρηση ISSN στο περιοδικό μας. Ο 
κωδικός αναγράφεται στην τελευταία σελίδα κάθε τεύχους.

 Είχαμε συμμετοχή Ελλήνων συγγραφέων στη διεθνή 
εκδόση IM100-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  με τα άρθρα: 
1. «The horse driven mill in the Monastery of the Stro-
fades Islands, Greece (mid-17th century)», των Σταύρου 
Μαμαλούκου και Μιχάλη Παπαβαρνάβα και 
2. «Windmills in Greece: Some thoughts» του Γεωργίου 
Σπέη.

 Έρευνα για τον σφυρόμυλο στους Μύλους της 
Αργολίδας και για τον ζαχαρόμυλο στο Καινούργιο, κοντά 
στα Καμμένα Βούρλα.

 Πραγματοποιήθηκε η 1η διαδυκτιακή μας συνάντηση 
μέσω ZOOM την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 με δύο 
πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις:
1. Ανδρέας Γκανάτσιος με θέμα: «Οι μύλοι της επαρχίας 
Ελασσόνας».
2.   Γιώργος Σπέης με θέμα: «Οι Μύλοι της Αργολίδας- 
Μία πρωτοβιομηχανική ζώνη»

H παρουσίαση είχε μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν 30 μέλη 
και φίλοι μας και μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε 
συζήτηση. 

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

 Πραγματοποιήθηκε και η 2η διαδικτυακή μας 
συνάντηση μέσω ZOOM την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 με 
δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις:
1. Παναγιώτης Μάρκου με θέμα: «Οι ανεμόμυλοι της 
Κύθνου-Ερευνητικά συμπεράσματα».
2. Φρόσω Ηγουμενίδου με θέμα: «Οι προβιομηχανικοί 
αλεστικοί μύλοι της Καρπασίας».

H παρουσίαση είχε μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν 27 μέλη 
και φίλοι μας και μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε 
συζήτηση. 

Αναμένουμε και τις υπόλοιπες συμμετοχές για να 
οργανώσουμε τις επόμενες παρουσιάσεις μας. 
Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας ενημερώσει στο: 
ktoutouza@gmail.com

 Συνεργασία για παροχή πληροφοριών με θέμα τους 
μύλους στην περιοχή της Αργολίδας κατά την επανάσταση 
με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του 
Harvard στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Event series”.

 Όπως γνωρίζετε ήδη, συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε 
και να καταγράφουμε τη σχετική με τους ελληνικούς μύλους, 
ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ώστε να 
καταστεί προσβάσιμη και να χρησιμεύσει στους μελετητές. 
Οι καταγραφές ξεπερνούν τους 3.000 τίτλους. 

Ευχαριστούμε όσους μας στέλνουν κατά καιρούς στοιχεία 
για να εμπλουτίσουμε τη βιβλιογραφία.
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