ο μυλολόγος
The International Molinological Society
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ TIMS

Τεύχος 8 Άνοιξη 2022

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γιώργος Σπέης, Στέφανος Νομικός, Στέλιος Μουζάκης, Κατερίνα Τούτουζα ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Νατάσσα Πάντου

Επιστολή από τη σύνταξη
Σας καλωσορίζουμε με το νέο ανοιξιάτικο τεύχος μας.
Δυστυχώς στις ήδη πιεσμένες συνθήκες που ζούμε τα
τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία ήρθε να προστεθεί και η λυπηρή εμπόλεμη κατάσταση Ρωσσίας
Ουκρανίας. Εμείς όμως, κρατάμε ακμαίο το ηθικό μας,
και μεταφερόμαστε νοερά στους μπαρουτόμυλους του
Μαυρίλου, στους Μαρτσόμυλους Σουφλίου, στους
παραδοσιακούς ανεμόμυλους της Πάρου κι ερευνούμε
μέσα από παλιές και νέες φωτογραφίες τους μύλους
της Τρίπολης, της Σάμου, της Ρόδου, της Καλλίπολης
στην εποχή της εκστρατείας. Επίσης, ενημερωνόμαστε
μέσω φωτογραφιών για τα κεραμικά δοχεία μολάσσας
και κεραμικά καλούπια παραγωγής ζάχαρης. Εν συνεχεία, μαθαίνουμε για τον χαρτόμυλο και τη χαρτοποιεία στον Ελλαδικό χώρο. Ενδιαφέρον παρουσίάζουν
δε και οι απεικονίσεις μύλων σε ελληνικά γραμματόσημα. Τέλος, σας ενημερώνουμε και για δύο έργα των
Γαλάνη και Μαλέα.
Ελπίζουμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και τις δικές σας ενημερώσεις, φωτογραφίες και άρθρα να μας ταξιδέψετε στους μύλους
των περιοχών σας.
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The workshops of fire
Gunpowder mills of Mavrillo in Pthiotis
Konstantinos Ath. Mpalomenos

Μετά τη Δημητσάνα, το ιστορικό χωριό της Γορτυνίας στην
Αρκαδία, με τους 11 μπαρουτόμυλους1, το χωριό Μαυρίλο
της Δυτικής Φθιώτιδας, ήταν η 2η περιοχή, που ιστορικά
παρήγαγε πυρίτιδα (μπαρούτι) στον ελληνικό χώρο κατά
την περίοδο από το 1700 περίπου μέχρι το 1914 περίπου,
οπότε ουσιαστικά έπαψε. Είναι γνωστή η ιδιόχειρη επιστολή που έστειλε ο ήρωας Αθανάσιος Διάκος στις 11 Απριλίου 1821 στους άρχοντες της Λειβαδιάς για βοήθεια, όπου
αναφέρει :
“… μας υποσχέθησαν εις του Μαυρήλου να μας
προφθάσουν 80 οκάδες μπαρούτι και σήμερις εστείλαμε τα άσπρα 2 δια να μας την φέρουν …”
Από τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας οι μπαρουτόμυλοι λειτούργησαν στο Μαυρίλο, με υδροκίνηση από
τα πολλά νερά του ρέματος της Γκούρας.
Η βασική κατασκευή τους δεν διέφερε από τους άλλους
υδρομύλους για την κίνηση της φτερωτής από τη δύναμη
του νερού. Ο μηχανισμός τους άλλαζε μετά (βλ. παρατιθέμενο σκίτσο).
Η περιστροφική κίνηση από τον άξονα του μύλου
μετατρεπόταν σε παλινδρομική για να κινήσει τα ξύλινα
“γουδοχέρια”, που θα έκαναν την καλή ανάμειξη των 3
υλικών της μπαρούτης, μέσα σε μεγάλα ξύλινα γουδιά.
1. Στην έρευνα που έγινε, με τον Στέφανο Νομικό επικεφαλής, από το
Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΤΒΑ το 1988-89, στα πλαίσια της κατασκευής του
ΥΜΥ, καταγράφτηκαν 20 μπαρουτόμυλοι.
2. Ήταν το τουρκικό νόμισμα, που επίσημα λεγόταν ακτσές και ήταν ασημένιο. Από το λευκό χρώμα του νομίσματος ο λαός το ονόμασε άσπρο.
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Εικ. 1. Από το βιβλίο “Το εργαστήρι της φωτιάς”, του Χαρ. Μηχιώτη]
Reconstruction of the gun powder mill

Καταγράφηκαν 10-12 διαδοχικοί μύλοι (το 1929 είδε τα
ερείπιά3 τους ο ιστορικός-ερευνητής Δημ. Λουκόπουλος).
Ξέρουμε τα ονόματα των :
1)

Σπ. Τσιάκα & Κώστα Κοτοπούλου

2)

Γεωργ. Ζωροπούλου & Θεοφ. Σκιαδοπούλου

3)

Ιωάν. Σιούλα

4)

Φιλίπ. Τσιάκα

5)

Ιωάν. Σταυρακάκη

6)

Δημ. Τσιάκα

7)

Γεωργ. Παπαγεωργίου

8)

Γεωργάκη Τσιάκα

9)

Κωνστ. Σκιαδοπούλου

10)

Γρηγ. Καλέντζου & Αθαν. Καλέντζου

3. Χαριλάου Μηχιώτη : “Το εργαστήρι της φωτιάς”, εκδ. ΚΑΣΤΑΛΙΑ,
1998, Αθήνα.
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Οι πρώτες ύλες της μπαρούτης είναι νίτρο, θειάφι και
ξυλάνθρακας. Τα δύο πρώτα έρχονταν από την Πόλη
με καράβι στη Στυλίδα, σε βαρέλια ή σακιά, ενώ το
ξυλοκάρβουνο το έφτιαχναν στο Μαυρίλο. Οι αναλογίες
των τριών υλικών (σε μορφή σκόνης) ήταν : 75% νίτρο,
12,5% θειάφι και 12,5% ξυλάνθρακας. Υπήρχαν και μικρές
παραλλαγές της αναλογίας αυτής.
Αυτά τα υλικά έπρεπε να αναμιχθούν πολύ καλά και το
ρόλο αυτό αναλάμβανε ο μπαρουτόμυλος. Με τη βοήθεια
λίγου νερού στο μίγμα αυτό, μέσα σε μεγάλα ξύλινα
γουδιά, όπου ανεβοκατέβαιναν (με παλινδρομική κίνηση)
τα ξύλινα “γουδοχέρια”, πετύχαιναν να γίνει καλύτερη η
ανάμειξή του (βλ. παρατιθέμενο σκίτσο). Η εργασία αυτή
διαρκούσε 5-6 ώρες και επαναλαμβανόταν μερικές φορές
μέχρι το μίγμα να γίνει σαν “ζυμάρι”, όπου δεν ξεχώριζαν
πλέον τα διαφορετικά υλικά (είχε γίνει πολύ καλή ανάμειξη).
Μετά το μετέτρεπαν σε πολύ μικρούς βόλους με τα
χέρια. Ακολουθούσε στέγνωμα στον ήλιο των μικρών
- όσο γινόταν - κομματιών και μετά τα έτριβαν και τα
κοσκίνιζαν, ώστε να γίνουν σαν χοντροκομμένο σιτάρι.
Σε περιστρεφόμενο βαρέλι (που το γύριζε ο υδρόμυλος)
η μπαρούτη αυτή, με προσθήκη λίγου γραφίτη γινόταν
στρογγυλή και εξωτερικά γυάλιζε από το γραφίτη, ώστε να
είναι πλέον και αδιάβροχη. Η εργασία διαρκούσε 5 μέρες
περίπου και η μπαρούτη ήταν έτοιμη.



Εικ. 2. Ο μηχανισμός ανάμειξης
The pestle mechanism

Παράγονταν 2 είδη πυρίτιδας : η κυνηγετική (με αξία 3 δρχ./
οκά) και η υπονομευτική (με αξία 2 δρχ./οκά). Η “μαυριλιώτικη
μπαρούτη” μεταφερόταν με ζώα από πραματευτάδες για τις
αγορές σε Ρούμελη, Θεσσαλία, Ήπειρο, κ.α. Ακόμα και στα
παζάρια της Λαμίας και αλλού. Ήταν περιζήτητη.

Εικ. 3. Το κτίριο του ανακαινισμένου μπαρουτόμυλου στο Μαυρίλο
The renovated Mavrillo powder mill

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Χαριλάου Μηχιώτη : “Το εργαστήρι της φωτιάς”, εκδόσεις
Κασταλία, 1995, Αθήνα.

Κάθε μύλος απασχολούσε 2 εργάτες (το ημερομίσθιο ήταν
3 δρχ.). Η ετήσια παραγωγή όλων των μύλων ήταν 10.000
οκάδες. Σε έκθεση 4 του υπουργείου Οικονομίας το 1896, η
αξία κάθε μύλου εκτιμήθηκε σε 2.000 δρχ. της εποχής, ενώ
η ετήσια παραγωγή μπαρούτης κάθε μύλου ήταν 300 οκάδες.
Από την απογραφή του 1907 ξέρουμε τα ονόματα 6
πυριτιδομυλωθρών. Ήταν οι : Αθαν. Καλέντζος, Λεων.
Μητσάκος, Γεωργ. Οικονόμου, Ευθ. Τσάκας, Γεώργ. Τσάκας
και Κωνστ. Τσάκας.
Το 1909-10 η φορολογία που επιβλήθηκε και η
βιομηχανική πλέον παραγωγή της πυρίτιδας έδυσαν τους
μπαρουτόμυλους. Λίγοι απ’ αυτούς συνέχισαν παράνομα
μέχρι το 1925.
Την περίοδο 2002-08, με τη βοήθεια των προγραμμάτων
διάσωσης, στήριξης, διατήρησης, αναπαλαίωσης και
ανάδειξης των προβιομηχανικών μνημείων, ο τέως δήμος
Αγίου Γεωργίου Φθιώτιδας επισκεύασε έναν μπαρουτόμυλο
(η φωτογραφία παρατίθεται).
4. Τότε (το έτος 1896) είχαν απομείνει και καταγράφηκαν 4 μόνο
μπαρουτόμυλοι.

The workshops of fire
Gunpowder mills of Mavrillo in Pthiotis
by Konstantinos Ath. Mpalomenos

After Dimitsana, the historic village of Gortynia in Arcadia,
with its 11 gunpowder mills, the village of Mavrilo in Western Fthiotida, was the 2nd area that historically it produced
gunpowder in Greece during the period from about 1700 to
1914, when it virtually ceased . It is famous the handwritten letter sent by the hero Athanasios Diakos on April 11,
1821 to the lords of Livadia for help is well known, stating:
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“… they promised us in Mavrilo that 80 barrels of gunpowder would catch up with us and today we sent the white
ones to bring it to us…”
From the difficult years of the Turkish occupation, the
gunpowder mills operated in Mavrilo, with water movement
from the many waters of the Goura stream. Their basic
construction did not differ from the other watermills for
the movement of the impeller by the force of water. Their
mechanism were changing afterwards (see sketch quoted).
The rotary motion from the axis of the mill was converted to reciprocating to move the wooden “pestles”, which
would make a good mix of the 3 materials of gunpowder,
in large wooden mortars. Were recorded 10-12 consecutive
mills (in 1929 the historian-researcher Dim. Loukopoulos
saw their ruins). We know the names of:
1) Sp. Tsiakas & Costas Kotopoulos
2) Georg. Zoropoulos & Theof. Skiadopoulos
3) John. Sioulas
4) Philip. Tsiakas
5) John. Stavrakakis
6) Dem. Tsiakas
7) Georg. Papageorgiou
8) Georgaki Tsiakas

the graphite, so that it is now waterproof. The work lasted
about 5 days and the gunpowder was ready.
They were produced 2 types of gunpowder: the hunting
(with a value of 3 drachmas/oka) and the subversive (with a
value of 2 drachmas/1 oka). The “Mavrilo gunpowder” were
transporting with animals from merchants for the markets
in Roumeli, Thessaly, Epirus, etc. Even in the bazaars of Lamia and elsewhere. It was sought after.
Each mill employed 2 workers (the wage was 3 drachmas).
The annual production of all the mills was 10,000 okades.
In a report of the Ministry of Economy in 1896, the value
of each mill was estimated at 2,000 drachmas at the time,
while the annual gunpowder production of each mill was
300 okades.
From the census of 1907 we know the names of 6 gunpowder millers. These were: Athan. Kalentzos, Leon. Mitsakos, Georg. Economou, Efth. Tsakas, Georg. Tsakas and
Const. Tsakas.
In 1909-10, with the taxation that was imposed and
with the industrial production of gunpowder, they finished
the gunpowder mills. Few of them continued illegally until
1925.
In the period 2002-08, with the help of the programs
of rescue, support, preservation, restoration and promotion
of the pre-industrial monuments, the former municipality of
Agios Georgios in Fthiotis repaired a gunpowder mill (photo
is shown).

9) Const. Skiadopoulos
10) Greg. Kalentzos & Athan. Kalentzos
The raw materials of gunpowder are nitro, sulfur and charcoal. The first two were coming from Constantinople by
ship to Stylida, in barrels or sacks, while the charcoal was
made in Mavrilo. The proportions of the three materials (in
powder form) were: 75% nitro, 12.5% sulfur and 12.5%
charcoal. There were also small variations of this ratio.
These materials had to be mixed very well and this role
was taken over by the gunpowder mill. With the help of a
little water in this mixture, in large wooden mortars, where
the wooden “pestles” went up and down (with reciprocating motion), they managed to mix it better (see sketch
given). This work was lasting 5-6 hours and was repeated
several times until the mixture became like “dough”, where
the different ingredients no longer stood out (it had been
mixed very well).
Then they turned it into very small balls by hand. This was
followed by drying in the sun of the small pieces - as much
as possible - and then they were rubbed and sieved, so that
they became like coarse wheat. In a rotating barrel (turned
by the watermill) this gunpowder, with the addition of a
little graphite, became round and externally polished from
4



Μαρτσόμυλοι Σουφλίου
Χρήστος Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης

Boat mills on the river Evros
Christos Papastamatioy-Babalitis
Αναδημοσίευση μετά από άδεια από το
http://www.tosoufli.gr/laography.html του Νίκου Φυλλαρίδη,
αρχικά από τα Θρακικά 45ος τόμος, 1971, σελ.188-193

στο Σουφλί. Και θυμούμαι τους εξής μύλους.Του μπαμπά
μου Παναγιώτη Γκουντιάκια, ο δικός μας.
1) Του Τσουλουβή, που ήταν με διπλές πέτρες, που
γυρνούσε με δύο ντουλάπια και τον δούλευαν τρία
αδέρφια: Ο Γιώργης, ο Δημήτρης, κι ο Δήμος, παππούς
των κρεοπωλών Δημάκου και Αθαν. Τσουλουβή.
2) Του Γιάννη Μανάβη, που είχε και τα παιδιά του
Θόδουρη και Δημήτρη.
3) Του Μαλιαχούστια, δηλ. του πάπο-Χατζή, και του
Θανάση.
4) Του πάπο Στάμου Παλαβούζη, με τα παιδιά τους,
Βασίλη και Θανάση και

Την τεράστια δύναμη των νερών του Έβρου, του μεγαλύτερου
ποταμού της Ελλάδος, δεν αφήκαν ανεκμετάλλευτη οι
εργατικότατοι παλιοί Σουφλιώτες, κι έτσι κατασκεύασαν
κατά μήκος των Δυτικών οχθών, ποταμόμυλους, που
τους ονόμαζαν «Μαρτσόμυλους», από το έτερο όνομα
του ποταμού αυτού γνωστού ως «Μαρίτσα», Μάρτσα,
πιο ιδιωματικά. Και για τη λειτουργία των Μαρτσόμυλων
αυτών διάλεξα ως αφηγητή τον εξάδερφό μου Γιάννη Π.
Γκουντιάκα, πατέρα της θεολόγου καθηγήτριας Φιλοθέης
Γκουντιάκα.
Τούτο, διότι είναι και ηλικιωμένος ως 75 ετών αλλά και
ηργάσθει πολλά χρόνια σε δικό τους Μαρτσόμυλλο, με το
μπαμπά του, και τον αδερφό του Θανάση Γκουντιάκα, ή
«ψύλλο» (παρατσούκλι).
Κατευθύνοντας λοιπόν καταλλήλως τη συζήτησή μας,
τον αφήνω να μας διηγηθεί τα εξής:
Στα παλιά χρόνια, δεν υπήρχαν «φάβρικες», δηλ.
μηχανοκίνητοι αλευρόμυλοι, κι έτσι αναγκάζονταν όλοι ν’
αλέθουν τα σιτηρά των στους νερόμυλους που υπήρχαν
στις ρεματιές, καθώς στο Κιόϊντερε, στο Τρανό Ρέμμα, στο
Μαγκάζι, αλλά κυρίως στους «Μαρτσόμυλους».
Οι Μαρτσόμυλοι αυτοί (=ιδιωμ. Μαρτσόμπλοι και
Μαρτσουμπλέοι) βρισκόταν σε μεγάλη ακμή από το έτος
1907 και πιο μπροστά, τότε που δεν υπήρχαν αλευρόμυλοι.
Ο πρώτος αλευρόμυλος που έγινε στο Σουφλί και που
υπάρχει ακόμη σε εντελώς ερειπώδη κατάσταση, κι είναι
τώρα ορνιθοτροφείο, ήταν του Χρ. Αραμπατζή, πατέρα
του πτηνοτρόφου Μιχ. Αραμπατζή. Κοντά στου Εβραίου
τη φάμπρικα (μεταξουργείο). Δούλευε δε με ατμό. Μετά
έγινε του Αλκιβιάδη που τον αγόρασε από χρόνια ο Δημ.
Φούσκας με λεφτά που έφερε όταν γύρισε απ’ την Αμερική,
και μετά τον αγόρασε ο Νικ. Γκαργκάνας. Αλευρόμυλο
είχαν κι οι Καραγιώργηδες, τώρα σιδεράδες.
Στους Μαρτσόμυλους, ερχόταν και άλεθαν όχι μόνο
από το Σουφλί, αλλά και απ’ όλα τα γύρω χωριά, εντεύθεν
και εκείθεν του Έβρου, Κεσσάνη, Κιουπλί, Μακρά-Γέφυρα,
Ντουγαντζή, κλπ.
Τέτοιοι μύλοι ήταν πολλοί στη σειρά. Πιάνανε από την
τοποθεσία «Ζέρβα-αντασί», ως τη «Σκάλα» (2), απέναντι

5) Του Θόδωρη Σέρεντη, στην απέναντι Ανατολική όχθη,
και που τον κατέσχον οι Τούρκοι μετά την κατοχή της
Ανατολικής Θράκης στα 1923.
Τι άλεθαν οι μύλοι και τι «σιούρι» (=αλεστικά)
εισέπρατταν. Άλεθαν, όλα τα σιτηρά, για ψωμί, και
«γιαρμάδες» για τα ζώα. Σκέτο σιτάρι, άλεεθαν πολύ λίγο,
μόνο για λειτουργίες (προσφορές) για πίττα και γλυκίσματα,
μυκίκια (=λουκουμάδες) και «μπακλαβού» (=μπακλαβά).
Όλοι άλεθαν «ανακάτωμα» (=σμιγό), σιτάρι – καλαμπόκι
– σίκκαλη, όλα μαζί ένα χαρμάνι. Οι σημερινοί μύλοιαλευρόμυλοι παράγουν βέβαια άσπρο αρίστης ποιότητος
αλεύρι. Αλλά οι παλιοί Μαρτσόμυλοι, έκαναν αλεύρι για
ψωμί πιο νόστιμο, διότι δεν το καίγανε το αλεύρι. Οι
μυλωνόπετρες, ήταν πάντα κρύες.
Τα αλεστικά δικαιώματα του μύλου, ήσαν 10%, και η
οκά του αλεύρου ήτο 3-4 δεκάρες. Οι κουλουρτζήδες, για
να κάνουν τα «κουλίκια» (=κουλούρια), και τα «σιμίτια»,
αγόραζαν αλεύρι απ’ το εμπόριο, και το λέγανε «αντέσσα»
(=Οδέσα), ως προερχόμενον από την Οδησσό της
Ρωσσίας.
Οι φουρνάρηδες με «αντέσσα» κάνανε το
«χάσικο» (=ολόλευκο, αγνό, καθαρό) ψωμί, που
το αγόραζαν και έτρωγαν οι χωρικοί στα «παζάρια»
και τα πανηγύρια, απαραιτήτως και με χαλβά
«μηλέϊνιον», δηλ. τον σημερινό σουσαμένιον.
Πριν γίνουν οι «φάβρικες», τα σιτηρά τα φέρνανε στους
Μαρτσόμυλους, οι ίδιοι οι παραγωγοί με βωδάμαξα ή
γκατζιόλια (=γαϊδουράκια). Μετά όμως πηγαίναμε εμείς οι
ίδιοι οι μυλωνάδες, και τα μαζεύαμε από τα σπίτια. Και μας
προτιμούσαν, και διότι πηγαίναμε στα πόδια τους, αλλά και
διότι κάναμε αλεύρι για ψωμί νοστιμώτερο όπως είπαμε και
παραπάνω.
Είδη μαρτσόμυλων και μηχανισμός αυτών. Ήσαν δυό
λογιών: α) Με μια πέτρα, που γυρνούσε με ένα «ντουλάπι»
και β) με δύο πέτρες, που γυρνούσαν με δύο «ντουλάπια».
Δηλ. μύλοι με εν ζεύγος πετρών, και μύλοι με δύο ζεύγη.
Βεβαίως εξαιρέσει ενός, όλοι οι άλλοι μύλοι γυρνούσαν
με ένα «ντουλάπι» (=φτερωτή). Μια παλιά παροιμία λέγει:
καθένας με το ντέρτι του και ου ντεμερτζής με το νερό του.
Δηλ. ήτο αφάνταστα μεγάλη η σκοτούρα του μυλωνά, για
να συγκεντρώση το νερό είτε του ρεμματόμυλου, μα πολύ
περισσότερο του μαρτσόμυλου, με τα φοβερά νερά του
Έβρου. Αλλά ας τ’ αφήσουμε το ζήτημα αυτό, για παρακάτω.
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Όλοι οι μαρτσόμυλοι ήσαν της ίδιας τεχνικής, της
ίδιας κατασκευής. Είχαν μήκος ως 15 μ. και πλάτος 4 μ.
Κάθε τέτοιος μύλος, απετελείτο από δύο μέρη. Ένα, όπου
ήσαν τα τσιάρκια και οι πέτρες με σανιδένιο πάτωμα σαν
σαλόνι και με υπόγειο και ένα ξεχωριστό, παράλληλα
στο πρώτο, το «καραβούδι» (=το βαρκάκι) μήκους 10
μ. και πλάτους 1,50 μ., που σ’ αυτό στηρίζονται η άλλη
άκρη του «ντουλαπιού», μάλλον ο άξονας που λέγεται
και «μάνα», γιατί έδινε την κίνηση σ’ όλα τάλλα εργαλεία.
Ο μυλωνάς κοιμόταν στον κυρίως μύλο, κι είχε σε μια
γωνιά πρόχειρο τζάκι με τρύπα στην οροφή της στέγης
του μύλου, για να βγαίνει ο καπνός όταν μαγείρευε ή όταν
ζεσταινόταν στη φωτιά.
Το κυριότερο μηχάνημα είπαμε ότι ήτο το «ντουλάπι».
Η λέξη είναι τουρκική, και σημαίνει ένα πράγμα που γυρίζει
διαρκώς. Ντουλάπι λέγανε οι μπαξεβάνηδες το σύστημα
των κουβάδων που είχαν πάνω στην «πηγάδα» των, τη
«χαβούζα» αλλιώτικα, για να ποτίζουν τους μπαχτσέδες.
Ντουλάπι έλεγαν κι οι νοικοκυρές το ντενεκεδένιο κουτί
με ένα μακρύ άξονα, που σ’ αυτό ψήνανε, ή μάλλον
«καψαλίζανε» τον καφέ, στο τζάκι, στη φλόγα της φωτιάς.
Το ντουλάπι αυτό απετελείτο από ένα τεράστιο στερεό
δρύινο δοκάρι σε μάκρος 10 μέτρων, και σε πλάτος 0,40 μ.,
τετράγωνο. Άρχιζε από τη μέση του υπογείου του κυρίως
μύλου κι έφθανε ως το «καραβούδι» όπου και στηριζόταν, σε
ειδική θέση, ώστε να γυρίζει εύκολα. Στα δύο σημεία βέβαια
όπου εκυλίετο ο άξονας, ήτο κυλινδρικό, και κυλινδρικά
ήσαν τα σημεία της υποδοχής του στο μύλο και στο καραβάκι.
Είχε ακόμη 36 «κόλλια» (ακτίνες δηλ.) από 9 σε κάθε
πλευρά, μπηγμένα πολύ γερά στο σώμα του άξονα αυτού
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και παράλληλα, μήκους 21/2 -3 μ., συνδεδεμένα μεταξύ
τους, και στην άκρη ενωμένα με ένα γερό σανίδι πλάτους
0,50 μ. Αυτά βυθίζονται μισό μέτρο μέσα στο θολό
νερό του ποταμού, και με την τρομερή πίεση, γυρνούσε
ρυθμικά όλο το ντουλάπι, κι απ’ αυτό έπαιρνε την κίνηση
όλο το μηχανικό σύστημα του μύλου, όπως είδαμε στους
ρεμματόμυλους.
Για να έχει όμως μεγάλη πίεση το νερό, κάνανε και τη
«δέση». Με τη βοήθεια δηλ. ενός άλλου μικρού καραβιού,
βάζανε δεμάτια από κλαδιά, με πέτρες μέσα, ώστε να
βυθίζονται. Τέτοια δεμάτια, βάζοντάς τα το ‘να πάνω στ’
άλλο και στερεώνοντάς τα με πασσάλους, έφραζαν όλο
το πλάτος του ποταμού (200-250 μ.) ως το «καραβούδι»,
για να τρέχει το νερό μόνο από το σημείο όπου γύριζε το
«ντουλάπι». Εδώ το βάθος του ποταμού θα ήταν ως 5 μ.
Βέβαια τόσο πολύ νερό που έχει ο Έβρος, μπορούσε να
πηδά και πάνω από τη «δέση», μα το πιο πολύ περνούσε
αναγκαστικά από το ντουλάπι. Κάθε φορά τη «δέση» την
επεσκεύαζαν, όπου χρειαζόταν. Όλα τα εργαλεία του
μύλου, εκινούντο με «τσιάρκια» δηλ. με οδοντωτούς
ξύλινους τροχούς, καθώς οι τροχίσκοι των ωρολογιών.
Έτσι γυρνούσε, η επάνω πέτρα κι όπως εκυλίετο στην κάτω
πέτρα αλέθονταν τα σιτηρά. Θα σημειώσουμε και πάλι
ότι, ενώ όλα τα τσιάρκια δεν φαίνονταν γιατί ήταν στον
πυθμένα του μύλου, πάνω στο δάπεδο ήσαν μόνον οι
πέτρες, και άνω απ’ αυτές το «κοφίνι», «ο διάβολος» κλπ.
Στα δύο πλάγια των πετρών ήσαν δύο μοχλοί που λεγόταν
«αγκαλιές». Απ’ αυτού ο μυλωνάς κανόνιζε το αλεύρι,
να γίνεται κατά βούλησιν, ψιλότερο ή χονδρότερο. Και
τούτο, διότι τη βοήθεια των μοχλών αυτών, κανόνιζε το
διάκενο μεταξύ των δύο πετρών. Για το χονδρό αλεύρι, το
«γιαρμά», άφηνε μεγαλύτερο διάκενο.



Φροντίδα του μυλωνά επίσης ήτο, το να λπαίνει και
τους άξονες των τσαρκιών με λάδι ή με λιωμένο σαπούνι.
Μάστορας του μύλου του, ήτο ο κάθε μυλωνάς. Μα σας
τέλειοι μάστοροι, που κάνανε και καινούριους μύλους στο
Σουφλί κι αλλού φημίζονται οι: πάπο-Πασχάλας Μανάβης,
κι ο πάπο Μαλιαχούστιας.
Ο μύλος σταματούσε, α) με το «σαβάκι», ένα εργαλείο
που έφραζε το νερό, στο μπροστινό μέρος του ντουλαπιού,
και β) με το κατέβασμα της πάνω πέτρας, ώστε να γίνη
σώμα με την κάτω πέτρα. Για να ξεκινήσει πάλι ο μύλος,
ενεργούσαν αντιθέτως, ανέβαζαν το «σαβάκι» και την
πέτρα.

Για να μπαινοβγαίνουν από την ξηρά, μέσα στο μύλο,
είχαν ένα ξύλινο στερεό διάδρομο, με παράλληλα ξύλα, για
να μην γλιστράνε, στο επικλινές επίπεδο, καθώς γίνεται στα
πλοιάρια κοντά στην αποβάθρα.
Οι μύλοι, από της κατασκευής των, άντεχαν εύκολα 7080 χρόνια, οπότε και γίνονταν γενικές επισκευές των. Η
χρησιμοποιούμενη ξυλεία, ήτο δρύινη, ορισμένα εργαλεία
από ιτιά, και σανίδια από πεύκα (=τσιάμπα) της Δαδιάς. Οι
μυλωνάδες, χειμώνα-καλοκαίρι μένανε στους μύλους, για
να τους επιβλέπουν.

Για να σηκώσουν το σαβάκι ή να το κατεβάσουν,
έπρεπε απαραιτήτως να πιάσουν δύο άνθρωποι, λόγω
της τεράστιας πίεσης του νερού. Το «σαβάκι» ήταν είδος
«ξυλόχτενου αργαλειού».
Οι μυλωνάδες όλοι ήταν πολύ φιλόξενοι. Στους επισκέπτες,
πρόσφεραν την ονομαστή «μυλωνάδικη μπογάτσια»
ψημένη στη «θράκα» ή πιο καλά στη «γάστρα-μπόσνα»
(=χωματένια εξ ολοκλήρου). Αλλά ακόμα και λουκουμάδες
και «λαγγίτες» (Βλέπε Θρακικά τόμ. 33ος).
Το χειμώνα, τους μύλους τους τραβούσαν πίσω σ’
ένα κολπίσκο, που τον λέγανε «κόρφο» με κάτι τεράστιες
αλυσίδες χονδρές, όπως των καραβιών, και τη βοήθεια
μοχλού ειδικού, το «μπουρτζιουκάτι».

Boat mills on the river Evros
by Christos Papastamatioy-Babalitis
In Greece boat mills are known only on the river Evros
(Maritsa), which is on the border of Greece and Turkey. They
were found near the city of Soufli. Six mills are mentioned in
the area operated by the local Greeks.
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Τριπολη, 1892, φωτογραφία από τον Γάλλο σπηλαιολόγου Édouard-Alfred Martel.
Tripolis, Peloponnese in 1892 by French speleologist Édouard-Alfred Martel

Τρεις τύποι κεραμικών δοχείων μελάσας και κεραμικά καλούπια παραγωγής ζάχαρης 1300-1400, Κούκλια, Κύπρος φωτογραφία από
την Marie-Louise von Wartburg, 2015
Three molasses ceramic containers and molds for sugar production 1300-1400, Kouklia, Cyprus, photo by Marie-Louise von
Wartburg, 2015
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Από το Αρχείο Καρατζόγλου
From the Karatzoglou mill archives
Paros island mills

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας επέλεξε από το
αρχείο Καρατζόγλου για να δημοσιευθεί σ’ αυτό το τεύχος,
μια εργασία με καταγραφή των ανεμόμυλων της Πάρου.
Πιο συγκεκριμένα:
Όταν ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος ήταν κοινοτάρχης
στην Απείρανθο της Νάξου, στα τέλη της 10ετίας του 1980,
οργάνωνε κάθε χρόνο «Σχολεία» με διάφορα θέματα τα
οποία παρακολουθούσαν μαθητές λυκείου που έστελναν
Κοινότητες από πολλά μέρη της Ελλάδας. Ένα από αυτά τα
«Σχολεία» είχε σαν θέμα την Αιολική Ενέργεια και είχαν
προσκληθεί να διδάξουν ο καθηγητής του ΕΜΠ Αρθούρος
Ζερβός και ο Κώστας Καρατζόγλου, τότε διδάσκων στο
Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. Στο τέλος των μαθημάτων
τα παιδιά που είχαν συμμετάσχει, ανέλαβαν να ετοιμάσουν
μια σχετική εργασία.
Ο τότε μαθητής Γιάννης Πριμηκύριος από την Πάρο,
παρέδωσε μια καταγραφή με περιγραφή των ανεμόμυλων
του νησιού του κατά περιοχή, συνοδευόμενη από 67
φωτογραφίες και ένα χειρόγραφο χάρτη. Στην περιγραφή
αναφέρονται όσα στοιχεία μπόρεσε να συγκεντρώσει
για κάθε μύλο με επιτόπια έρευνα, δηλαδή τη θέση του,
τον ιδιοκτήτη του, το πότε κτίστηκε, πότε σταμάτησε να
αλέθει, σε ποια κατάσταση βρισκόταν τότε, τη διάμετρο
της φτερωτής, τον αριθμό των αντενών, τις διαστάσεις
και τον αριθμό των δοντιών της ρόδας και της ανέμης, τις
διαστάσεις των μυλοπετρών κ.ά.
Δημοσιεύουμε την εισαγωγή της εργασίας και τα
γενικά στοιχεία με την απογραφή που παρατίθενται για
κάθε περιοχή (όχι τις πληροφορίες για κάθε ανεμόμυλο).
Τηρείται η διάταξη και η ορθογραφία των κειμένων.

Από την εργασία μου αυτή, μου δόθηκε η ευκαιρία να
διαπιστώσω ότι αν και η Πάρος έχει αρκετούς ανεμόμυλους
που είναι σε θέση να λειτουργήσουν, από αυτούς μόνο δυο
λειτουργούν. Επίσης γεγονός είναι ότι αρκετοί από τους
μύλους που επισκεύτηκα ήθελαν μικρές επισκευές μόνο,
ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ενώ οι ιδιοκτήτες
τους είχαν ζητήσει βοήθεια από τον ΕΟΤ χωρίς όμως
αποτέλεσμα.
Οι πιο άμεσες προτεινόμενες λύσεις είναι η
χρηματοδότηση από τον ΕΟΤ ενός προγράμματος σύμφωνα
με το οποίο μέσω δήμων και κοινοτήτων θα ειδικευτεί μια
ομάδα τεχνικών και θα επισκευαστούν οι ανεμόμυλοι.
Επίσης και οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι θα μπορούν να
παίξουν το ρόλο του μεσολαβητή. Στις Λεύκες της Πάρου
ζει ο τελευταίος από τους τους παλιούς τεχνίτες των μύλων
στις Κυκλάδες, ο κ. Αρτέμης Δεσύλας. Αυτός θα μπορούσε
να αναλάβει την εκπαίδευση των τεχνικών.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Η πρωτεύουσα της Πάρου, βρίσκεται στο δυτικό
μέρος του νησιού. Έχει αυξημένη τουριστική κίνηση το
καλοκαίρι ενώ έχει ντόπιο πληθυσμό 1500 κατοίκους.
Εδώ συναντούμε 5 ανεμόμυλους τους περισσότερους σε
σχετικά καλή κατάσταση.

ΛΕΥΚΕΣ
Οι Λεύκες είναι το πιο ορεινό χωριό της Πάρου.
Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 200m. Απέχει 10km από
την Παροικιά και έχει πληθυσμό 500 κατοίκους. Το
παραδοσιακό αγαιοπελαγίτικο χρώμα είναι έντονο στο
χωριό. Σ’ αυτό συντελούν και οι ανεμόμυλοι που φαίνονται
από τους γύρω λόφους. Η γεωργική παραγωγή ήταν
αναπτυγμένη παλαιότερα στο χωριό. Έτσι εδώ συναντούμε
μεγάλο αριθμό από ανεμόμυλους (10 συνολικά) ενώ οι
κάτοικοι υποστηρίζουν ότι παλαιότερα υπήρχαν κι άλλοι.
Από τους 10 ανεμόμυλους σήμερα μόνο ο ένας λειτουργεί.
Οι υπόλοιποι ή είναι ανεπανώρθοτα γκρεμισμένοι ή έχουν
μείνει μόνο τα πέτρινα σώματα. Τα ξύλινα εξαρτήματά
τους έχουν αφαιρεθεί από τότε που εγκαταλείφθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν ως καυσόξυλα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι οι ανεμόμυλοι της Πάρου αποτελούν
σημαντικό κομμάτι της παράδοσης του νησιού. Διάσπαρτοι
σχεδόν παντού επάνω στο νησί είναι μνημεία μιας
άλλης εποχής που τείνει να ξεχαστεί. Στα πλαίσια ενός
ήπιου τουρισμού που θα στηρίζεται στη διατήρηση της
πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού και όχι στη θυσία
της στο βωμό του χρήματος, θα πρέπει τα μνημεία αυτά
να ξαναζωντανέψουν. Οι ανέμες των μύλων της Πάρου
θα πρέπει να ξαναγυρίσουν, να παραδοθούν στον
αιγαιοπελαγίτικο άνεμο.

ΝΑΟΥΣΑ
Η Νάουσα βρίσκεται στα βόρεια της Πάρου. Είναι χωρίο
που έχει αναπτυχθεί τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Έχει
επίσης αξιόλογο αλιευτικό στόλο. Έχει 1500 κατοίκους. Ο
άνεμος εδώ είναι κατεξοχήν βοριάς. Στο χωριό υπάρχουν
τρεις ανεμόμυλοι συν ένας που βρίσκεται έξω από την
Νάουσα. Κανείς απ’ όλους δεν λειτουργεί.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ
Η Αγκαιριά είναι ένα χωριουδάκι που βρίσκεται στο
νοτιοδυτικό μέρος της Πάρου. Έχει υψόμετρο λιγότερο
από εκατό μέτρα. Εδώ υπάρχουν δυο ανεμόμυλοι που
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όμως κανένας τους δεν λειτουργεί. Ο άνεμος εδώ είναι
κατά 80% βοριάς. Η περιοχή γενικά χαρακτηρίζεται σαν
«καλό πόστο» και οι ανεμόμυλοι λειτουργούσαν με όλους
τους ανέμους.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ
Τρία χωριά που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
Ο πληθυσμός εδώ ασχολείται με την αγροτική παραγωγή.
Τα χωριά αυτά είναι κτισμένα σε υψόμετρο 150 m περίπου.
Σε αυτά συναντούμε συνολικά οκτώ ανεμόμυλους. Κανείς
όμως από αυτούς δεν λειτουργεί.

ΚΩΣΤΟΣ
Ο Κώστος είναι ένα ορεινό χωριό χτισμένο κοντά στις
Λεύκες. Απέχει 8 χιλιόμετρα από την Παροικιά. Βρίσκεται
σε χαμηλότερο υψόμετρο από αυτό των Λευκών. Στον
Κώστο υπάρχουν δυο ανεμόμυλοι που δεν λειτουργούν.
Βρίσκονται σε ένα λόφο νότια του χωριού.
(Στο τέλος της εργασίας αναφέρονται και 2 μεμονωμένοι
ανεμόμυλοι στο Καμάρι και στο Καμπί).

The “+” marks areas with mills outside settlements
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Απεικονίσεις μύλων σε ελληνικά
γραμματόσημα
Στέφανος Νομικός

Greek mill stamps
Stephanos Nomikos
εικ. 1

Αφορμή για την ετοιμασία αυτού του άρθρου ήταν μια τυχαία
ανακάλυψη. Ξεφυλλίζοντας ένα τεύχος του περιοδικού
των φιλοτελιστών μυλολόγων «Windmill Whispers», το
οποίο εκδίδεται στις ΗΠΑ και την Αγγλία, διαπίστωσα ότι
η Δημοκρατία της Γουινέας (πρώην γαλλική αποικία στη
Δυτική Αφρική), σε σειρά 8 γραμματοσήμων και φεγιέ που
κυκλοφόρησαν το 2011 με θέμα τους ανεμόμυλους, έχει
εντάξει στην έκτη θέση, εικόνα του ενός από τους δυο
ανεμόμυλους που στέκουν στο Πάνω Κουφονήσι1 .

εικ. 2

Το γεγονός αυτό με οδήγησε στο να ερευνήσω τους
καταλόγους των ελληνικών γραμματοσήμων, για να δω σε
πόσα απεικονίζονται μύλοι. Είναι γνωστό, ότι αντίθετα με
ότι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες, όχι μόνο ευρωπαϊκές,
στην Ελλάδα δεν έχει κυκλοφορήσει ως τώρα κάποια σειρά
με θέμα τους ελληνικούς μύλους.
Μια πρώτη διαπίστωση ήταν ότι τα λίγα γραμματόσημα
με απεικονίσεις μύλων που βρέθηκαν ενταγμένα σε σειρές
με διάφορα θέματα, αφορούν μόνο ανεμόμυλους και δεν
βρέθηκε ούτε ένας νερόμυλος. Μια δεύτερη διαπίστωση
ήταν ότι το ίδιο θέμα (εικόνα) έχει χρησιμοποιηθεί μερικές
φορές, με άλλες αξίες, σε σειρές νεότερων χρονολογιών με
διαφορετικές επισημάνσεις.

εικ. 3

Συνολικά, με χρονολογική σειρά εντοπίστηκαν τα εξής
γραμματόσημα:
•
Το πρώτο είναι στην έκδοση «Τοπίων» του
1942 και απεικονίζει τη γνωστή ομάδα ανεμόμυλων της
Αλευκάντρας στο λιμάνι της Μυκόνου. Έχει καφέ χρώμα
και η αξία του είναι 2 δρχ. (εικ.1).
•
Το 1944 επανακδίδεται η ίδια σειρά με προσθήκη
ορισμένων απεικονίσεων τοπίων και με νέες κατοχικές
αξίες. Έτσι το γραμματόσημο του 1942, εκτυπώνεται σε
πράσινο χρώμα και η αξία του είναι πια 2.000.000 δρχ.
(εικ.2). Στην ίδια σειρά προβλεπόταν και η κυκλοφορία
της ίδιας εικόνας με αξία 200.000 δρχ. σε χρώμα κόκκινο,
αλλά ενώ εκτυπώθηκε τελικά δεν κυκλοφόρησε.
•
Το γραμματόσημο με τους ανεμόμυλους της
Μυκόνου με το καφέ χρώμα του 1942 εντάσσεται και
σε άλλη σειρά του 1944 με μαύρη επισήμανση «Παιδικαί
Εξοχαί» και νέα αξία 50.000+450.000 δρχ. (εικ.3).

1 Βλ. Windmill Whispers. The Quarterly Bulletin of Philatelic
Molinology, Jan./Mar. 2012, vol. XXXIX, No. 1, σελ.21

εικ. 4

εικ. 5
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εικ. 6

εικ. 7

εικ. 8

εικ. 9

•
Το ίδιο γραμματόσημο χρησιμοποιείται και πάλι
το 1944 με μπλε επισήμανση «Υπέρ των φυματικών Τ.Τ.Τ.»
με αξία 25.000 δρχ. (εικ.4).
•
Το 1946/47, με κόκκινη αλυσιδωτή επισήμανση,
επανεκδίδεται η πράσινη εκτύπωση των ανεμόμυλων της
Μυκόνου του 1944 της σειράς των «Τοπίων» με νέα αξία
100 δρχ. (εικ.5).
•
Το 1969 για τον εορτασμό του «Διεθνούς
Έτους Τουρισμού», κυκλοφόρησε μια σειρά τριών
γραμματοσήμων. Στο τρίτο, αξίας 6 δρχ. απεικονίζεται
το λιμάνι της Αστυπάλαιας και στην κορυφογραμμή
διακρίνονται σε πολύ μικρό μέγεθος οι πύργοι 8
ανεμόμυλων της γνωστής ομάδας της (εικ.6).
•
Το 1977 κυκλοφόρησε η σειρά «Europa CEPT».  
Στο γραμματόσημο της με αξία 15 δρχ., απεικονίζονται οι
μικροί αντλητικοί ανεμόμυλοι του οροπεδίου Λασηθίου
Κρήτης (εικ.7).
•
Το 1990 στη σειρά «Πρωτεύουσες Νομών και
Χαρακτηριστικά τους Στοιχεία, Β΄», σε γραμματόσημο
με αξία 15 δρχ. απεικονίζεται γκραβούρα του λιμανιού
της Χίου, στην οποία διακρίνεται η δεξιά από τις δυο
ομάδες των ανεμόμυλων που υπήρχαν (εικ.8). Η ίδια
σειρά κυκλοφόρησε και χωρίς οδόντωση σε δύο πλευρές,
οριζόντιες ή κάθετες.
•
Το 2004 στη σειρά «Ελληνικά Νησιά, Ι», σε
γραμματόσημο αξίας 0,03 €, απεικονίζεται η μια από τις
σειρές ανεμόμυλων της Ολύμπου της Καρπάθου (εικ.9). Η
ίδια σειρά κυκλοφόρησε και χωρίς κάθετες οδοντώσεις.
•
Τέλος το 2010 κυκλοφόρησε η τελευταία
απεικόνιση ανεμόμυλου στη σειρά «Ελληνικά Νησιά IV»,
σε γραμματόσημο αξίας 0,05€. Πρόκειται για τον μύλο
της προβλήτας του λιμανιού της Παροικιάς της Πάρου
(εικ.10), ο οποίος «αποκαταστάθηκε» μόνο εξωτερικά
από τον ΕΟΤ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο
πληροφοριών για τους αποβιβαζόμενους τουρίστες.
Έτσι διαπιστώνουμε ότι από την πρώτη έκδοση
ελληνικών γραμματοσήμων (κεφαλές Ερμού) του 1861,
για πρώτη φορά υπήρξε απεικόνιση ανεμόμυλων το 1942
με επανάληψη στη ίδιας εικόνας ως το 1947. Στη συνέχεια
μεσολάβησε ένα διάστημα 22 ετών, ώσπου να εμφανισθούν
και πάλι μύλοι το 1969 με τελευταία παρουσία τους το
2010. Συνολικά έχουμε μόνο 10 γραμματόσημα, από τα
οποία τα χρονολογικά πρώτα 5 έχουν την ίδια εικόνα, όταν
άλλες χώρες με πολύ λιγότερους μύλους, έχουν εκδώσει
πολλές ειδικές σειρές με περισσότερες απεικονίσεις
διαφόρων ειδών μύλων σε κάθε μία από αυτές.

εικ. 10

12



Ο χαρτόμυλος και η χαρτοποιεία στον
Ελληνικό χώρο πριν τον 20ο αιώνα
Γιώργος Σπέης

The paper mill and paper production in
Greece up to the 20th century
George Speis

Το χαρτί ήταν μέχρι πρόσφατα το πιο κοινό μέσο
επικοινωνίας κατασκευασμένο από φυτικές ίνες. Πριν από
το χαρτί υπήρχαν και άλλα μέσα, όπως ο πηλός, η πέτρα,
το ξύλο, η περγαμηνή και ο πάπυρος. Το χαρτί όμως έβαλε
όλα αυτά στην άκρη σαν πολύ εύχρηστο και φτηνό. Βασικός
μηχανισμός στη διαδικασία παραγωγής ήταν ο χαρτόμυλος
που άλεθε φυτικές ίνες και ράκη και τα μετέτρεπε σε πολτό.
Η ιστορία της παραγωγής χαρτιού στη περιοχή μας
είναι εν πολλοίς άγνωστη. Βεβαίως η τεχνολογία ήρθε
από ανατολικά από τη Κίνα μέσω των Αράβων. Η πρώτη
αναφορά χαρτοποιίας στο χώρο μας εντοπίζεται στο
προάστιο Βαρβυσσός της Κωνσταντινούπολης, στο ρέμα
στο βάθος του Κερατίου κόλπου, το σημερινό Kağithane
(Καγίτ χανέ). Αυτό το αναφέρει ο Εβλιγιά Τσελεπί (Evliya
Çelebi) (1611-1681) στο Seyahatname. Συγκεκριμένα
αναφέρει ότι «υπάρχουν περίπου διακόσια σπίτια κοντά
και σε σχέση με το Καγίτ χανέ [χαρτόμυλος]. Έχει επίσης
ένα βασιλικό τζαμί της Daye Hatun. Υπάρχει ένα κομψό
λουτρό και είκοσι καταστήματα. Την εποχή των Απίστων,
υπήρχε ένα εργαστήριο παραγωγής χαρτιού με ειδική
τοιχοποιία με τρούλο. Ο χώρος των ντουλαπιών [φτερωτή]
είναι ακόμα κάτω από το τζαμί της Daye Hatun».2 Δηλαδή
όταν ακόμα δεν είχε καταληφθεί από τους Οθωμανούς
η Πόλη υπήρχε χαρτόμυλος εκεί, που μετατράπηκε σε
μπαρουτόμυλο αλλά άφησε το όνομά του στη περιοχή,
που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η λέξη «ντουλάπια» μας οδηγεί
στο μορφή της κατακόρυφης φτερωτής, που κινούσε έναν
άξονα με έκκεντρα, που με τη σειρά τους ανεβοκατέβαζαν
γουδιά. Έτσι ακριβώς ήταν και ο μπαρουτόμυλος, γι’ αυτό
εύκολα μετατράπηκε σε μπαρουτόμυλο. Εννοείται ότι πότε
ξεκίνησε η παραγωγή χαρτιού στη περιοχή της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας πέραν αυτής της αναφοράς είναι άγνωστο,
αν και υπάρχει αναφορά σε «χαρτοποιούς» από τον 9ο
αιώνα στη μονή Στουδίου.3 Όλο αυτό, δηλαδή ότι υπήρχε
παραγωγή χαρτιού από τη Βυζαντινή εποχή είναι υπό
συζήτηση.

2. Kağithanede iki yüz kadar bağli evler vardır. Dayehatunun bir de camii
şerifi vardır. Bir latif hamamı, yirmi kadar dükkani vardır. Kefere zamanında
burada kağıt imaline mahsus kargir kubberle mehbi kağıthane varmış. Hala
su dolaplarının yeri Dayehatun camiinin altında nümayandir, Kâğıtçı 208.
3. Freeman.

Εικ. 1. Παραγωγή χαρτιού από το Κασμίρ, 19ος αι., φαίνεται ο
χαρτόμυλος με τα έκκεντρα, υδατογραφία4
Paper production in Kashmir

Κάποια παραγωγή χαρτιού φαίνεται ότι συνεχίστηκε και
την επόμενη περίοδο. Έτσι δούλευε μέχρι την εποχή του
γιού του Πορθητή, Βαγιαζήτ Β’, σαν ίδρυμα το 1509.5
Επίσης το 1486, αναφέρεται ότι υπήρχε χαρτόμυλος στο
ρέμα Dilimbuz στην Προύσα.6 Οπότε η περιοχή της Πόλης
δεν είχε την αποκλειστικότητα. Από το 1640 σώζεται
τιμοκατάλογος για διάφορες ποιότητες χαρτιού.7 Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει ότι υπήρχε και παραγωγή. Όλα αυτά
είναι πολύ λίγα στοιχεία και αρκετά θολά.
Ουσιαστικά χαρτοποιεία έχουμε στο πρώτο μισό
του 18ου αιώνα. Τότε ο Ιμπραήμ Μουτεφερίκα (İbrahim
Müteferrika), Ούγγρος εξωμότης, εγκατέστησε ένα
τυπογραφείο και παράλληλα κοντά στη Πόλη, στη Γιάλοβα,
ίδρυσε χαρτοποιεία το 17448, όπου σήμερα υπάρχει
μουσείο με το όνομά του. Να σημειωθεί ότι τότε δεν
επιτρέπονταν να τυπωθούν θρησκευτικά μουσουλμανικά
βιβλία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.9 Φαίνεται όμως ότι
σε αυτό συνέβαλε η αντίδραση από τους καλλιγράφους10,
καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους πιστούς, που
4. BL Add Or Ms 1699: A 19th c. watercolour from Kashmir shows the
preparation of the pulp and papermaking.
5. Kâğıtçı 208.
6. Kâğıtçı 212-3.
7. Kâğıtçı 213-4.
8. Kâğıtçı 214-219 & Göçek σ.115.
9. Wikipedia, Λήμμα Ibrahim Muteferrika.
10. Pektaş 6 υποσ.8.
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Εικ. 2. Χάρτης της Κωνσταντινούπολης του Ρήγα Φεραίου από το 1796, όπου φαίνεται η ένδειξης «χαρτουργείον» καθώς και του
ποταμού Βαρβύση (Κιάτ χανά)

προτιμούσαν τα χειρόγραφα, αν και δεν χρειαζόταν να τα
διαβάζουν γιατί γνώριζαν όλο το κοράνι από αποστήθιση.11
Οι ανάγκες, λοιπόν, περιορίζονταν κυρίως στη χρήση
χαρτιού από τη γραφειοκρατία που είχε κανόνες για
ελεγχόμενη χρήση του βάση της ποιότητάς.12 Έτσι δεν
υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για χαρτί, ενώ παράλληλα
γίνονταν εισαγωγές από τη Δυτική Ευρώπη.13 Λοιπόν δεν
υπήρχε μεγάλη ανάγκη για τη δημιουργία χαρτοποιίας στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ποσότητα του χαρτιού, που
χρειαζόταν, ήταν μικρή και η ποιότητα δεν ήταν καλή.14
Ενδιαφέρον είναι ότι ο Ρήγας Φεραίος το 1796, τύπωσε
τον χάρτη της Κωνσταντινούπολης όπου έχει σημειώσει
την ύπαρξη «χαρτουργείου» στη παλιά θέση στο βάθος
του Κεράτιου κόλπου. Φαίνεται λοιπόν ότι το εργοστάσιο
στη περιοχή του Καγίτ Χανέ υπήρχε ακόμα τότε ή κάποια
ερείπια ήταν σαν τοπόσημο ή απλά είχε μείνει στη μνήμη.
Μάλιστα έχει σημειώσει σε άλλη θέση το «χαρτουργείο»
και σε άλλη θέση το «Κιάτχανά», που σημαίνει χαρτποιεία.
Πόσο αυτά είναι ακριβή και αν εξακολουθούσε να υπάρχει
μια παραγωγή χαρτιού εκεί, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε, αν και μάλλον είναι απίθανο.
11. Pektaş 7.
12. Somer 239.
13. Kâğıtçı 219.
14. Göçek υποσημ.72 σ.165.
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Η κατάσταση αυτή θα αλλάξει στις αρχές του 19ου αιώνα
όταν επιτρέπεται η εκτύπωση θρησκευτικών βιβλίων. Αυτό
το κλίμα συμπαρέσυρε την αγορά και τη ζήτηση χαρτιού
από τους χριστιανούς της Αυτοκρατορίας.
Λίγο πριν την Επανάσταση ο Νικόλαος Παπαδόπουλος
στον Κερδώο Ερμή, έκδοση του 1815, μας δίνει πληροφορίες για τη χαρτοποιεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
που ιδρύθηκε το 1803.15 «Εις όλην την Τουρκίαν τώρα είναι
μόνον έν χαρτοποιείον Βασιλικόν νεωστί καμωμένον εις τον
Ανατολικόν Αιγιαλόν του Θρακικού Βοσπόρου, κατά τον
λεγόμενον Αυτοκρατορικόν Λιμένα (χουνκιάρ ισκελεσί)
αλλά μόλις χονδρά χαρτία δια χρήσιν των Οθωμανών
γραφέων κατώτερα από τα λεγόμενα Αυτοκρατορικά (Carta
Imperiale) της Ενετίας».16
«Χαρτοποιείον (Κεατχαννές). Το νεόκτιστον τούτο
Βασιλικόν εργαστήριον εις τον ειρημένον Βασιλικόν λιμένα
είναι εξαίρετον, αλλά δια την σπανιότητα των λινών ρακίων,
και την αμέλειαν των Εφόρων, ολίγον χαρτίον εξάγεται, και
δια μόνην την Τουρκικήν χρήσιν χονδρόν, και ανεπαρκές
γίνεται».17
«Εις την Τουρκίαν τα λινόπανα δεν είναι τόσον
συνηθισμένα, αλλά μ΄ όλον τούτο ευρίσκονται αρκετά δια
πολλά χαρτοποιεία, από τα οποία μόλις εν έχομεν εις την
15. Kâğıtçı 220.
16. Παπαδόπουλος τομ.Β’ 337.
17. Παπαδόπουλος τομ.Δ’ 425.



Εικ. 3. Το Χουνκιάρ Ισκελεσί στα τέλη του 18ου αιώνα από τη Clara Barthold Mayer, μουσείο του Πέρα.
Hünkâr İskelesi at the end of the 18th c. by Clara Barthold Mayer, Pera Museum

Κωνσταντινούπολιν βασιλικόν νεοσύστατον· τα παλαιόπανα
συναζόμενα παρά των Εβραίων εστέλλοντο δια την Ενετίαν
προ του παρόντος θαλασσίου πολέμου, και της μεταβολής
των Ευρωπαϊκών πραγμάτων. Καλύτερα παλαιόπανα είναι τα
λινά, και πλυμένα, και παλαιότερα.»18
Υπήρχε λοιπόν από τις αρχές του 19ου αιώνα, μόνον ένα
εργαστήριο χαρτοποιίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
στην Ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, στη περιοχή των
νερόμυλων κοντά στο Χουνκιάρ Ισκαλεσί στο Beykoz.19
Παρακάτω παρατίθεται η διαδικασία στον χαρτόμυλο
στη γλώσσα της εποχής. Περιγράφει ένα παλιό μύλο
με έμβολα και έναν νεώτερης τεχνολογίας με «μαχαίρι»
περιστρεφόμενο. Η περιγραφή δίνει μια εικόνα διαδικασίας
πριν την εγκατάσταση μηχανής γραμμικής παραγωγής
χαρτιού, που όμως είχε ήδη αναπτυχθεί. «Ύλη λοιπόν του
χαρτίου είναι τα ράκη, ήτοι παλαιόπανα από καννάβι, και
λινάρι, τα οποία δι’ αυτήν την μεταχείρησιν συνάζονται.
Πλύνοντες αυτά, τα βάλλουν εις λάκκους, ή κάδους, επί
τούτου καμωμένους με νερόν δια να σαπίσουν. Από τα ψιλά,
και τα καθαρότερα γίνεται το καλόν, και λεπτόν χαρτί, και
από τα χονδρά το χονδρόν.
Αφ’ ου σαπίσουν τελείως, τα βάλλουν εις όλμους
μεγάλους με σιδηροσκέπαστον πάτον, και κόπανοι κινού18. Παπαδόπουλος τομ.Β’ 128-9.
19. Kâğıtçı 220.

μενοι από τον χαρτόμυλον τα κτυπούν, όσον να διαλυθούν,
και να γίνουν λεπτόν, και απαλώτατον ζυμάρι. Αυτή είναι η
παλαιά μέθοδος των Γάλλων. Άλλοι δε, καθώς και το νέον
Χαρτοποιείον της Κωνσταντινουπόλεως, πλησίον εις τον
ειρημένον χαρτόμυλον, έχουν και άλλον, ο οποίος περιστρεφόμενος έχει εις τον άξονά του μαχαίρι κοπτερόν μέσα
εις κύκλον σιδηρούν, και εις λεκάνην από μάρμαρον, ή άλλην στερεάν ύλην με νερόν ολίγον, επιτρέχον εις στενόν
αύλακα, και απορρέον από πλαγίαν τρύπαν της λεκάνης
φραγμένην με λεπτά σύρματα, και επάνω εις εις υδραγωγόν
προσκολλημένον εις καδίον αναλογικού μεγέθους, ώστε
ωμά, και άσηπτα πανία βαλλόμενα εις την λεκάνην, και
αρπαζόμενα μηχανικώς από το στρεφόμενον με ορμήν
μαχαίρι του άξονος, κομματιάζονται εις την σιδηράν
θήκην του, και χύνονται τα ψιλά ομού με το νερόν. Τα δε
άλλα πάλιν κόπτονται περιδινούμενα από την δύναμιν του
επιτρέχοντος νερού, και αρπαζόμενα από την μηχανήν, η
οποία και τα πλύνει περισσότερον, και με το κομμάτιασμα τα
κάμνει εύσηπτα. Η συναζόμενη ύλη εις τον κάδον βάλλεται
εις άλλα καδία, δια να σαπή καλήτερα, και έπειτα κοπανίζεται, και γίνεται ζυμάρι, καθώς και τα ανωτέρω. Το τοιούτο
ζυμάρι, ή πηλός, συναζόμενον από τους όλμους βάλλεται εις
κιβώτια ξύλινα, όπου ξηραίνεται, και είναι πρόχειρον δια την
εργασίαν. Ώστε όταν χρειασθή, βάλλεται εις άλλους όλμους
ολοξύλινους, με ομοίους κοπάνους, και ολίγον νερόν, και
κοπανίζεται το τελευταίον, έπειτα κενώνεται εις κάδους κα-
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θαρούς, με καθαρόν νερόν χλιαρόν, και ανακατώνεται πολύ
δια να αραιώση ομοίως εις όλον τον καιρόν του καδίου».20
Τα πρώτα πραγματικά εργοστάσια στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία γίνονται στη Νικομήδεια το 1844 και στη
Σμύρνη το 1846.21 Πριν την Επανάσταση η πρώτη ιδέα
για τη δημιουργία χαρτοποιείου έγινε από τον τυπογράφο
Γεώργιο Μαρκίδη Πούλιο από τη Σιάτιστα, που εξέδιδε
στη Βιέννη την «Εφηµερίδα», και είχε σχέσεις με τον Ρήγα.
Αυτός θέλησε να πάρει υπηκοότητα των Ιονίων νήσων
για να δημιουργήσει χαρτοποιεία κάνοντας πρόταση
στη Γερουσία των νήσων αλλά το εγχείρημα αυτό δεν
προχώρησε.22 Τον ακολούθησε ο Μανουήλ Δούκας το
1819 για την ίδρυση εργοστασίου χαρτιού.23 Η παραγωγή
χαρτιού στην Ελλάδα ξεκίνησε με τη δημιουργία του
Ελληνικού κράτους. Η πρώτη προσπάθεια για τη παραγωγή
χαρτιού έγινε από τον ιατροφιλόσοφο αρχιμανδρίτη
Διονύσιο Πύρρο τον Θεσσαλό στον Μυστρά το 1827.
Αυτό εγκαταλείφθηκε όταν πλησίαζε ο Ιμπραήμ εκεί και
καταστράφηκε.24 Πιθανόν γι’ αυτό να χρησιμοποιήθηκε
κάποιο μαντάνι25 ή κάποιος μπαρουτόμυλος.

Ακολούθησε δεύτερη προσπάθεια το 1829 στο Κεφαλάρι
του Άργους που τα νερά του Ερασίνου ποταμού κινούσαν
τον μύλο του «χαρτουργείου». Αυτό ανήκε στον Νικήτα
Σταματελόπουλο, γνωστό ως Νικηταρά και στο εγχείρημα
αυτό συμμετείχε ο Πύρρος με τον Νικηταρά με 3000
γρόσια και «έπηξε έως χίλιας κόλλας καλάς και μετρίας»
χαρτί.27 Η πρώτη ύλη ήταν κουρέλια τα οποία ζητούσε να
αγοράσει28 ή να ανταλλάξει με χαρτί29. Η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε γιατί δεν βρέθηκαν κεφάλαια και ούτε ο Καποδίστριας τους βοήθησε με χρηματοδότηση λόγω πολιτικών
αντιθέσεων. Έτσι ο Νικηταράς πήρε τα μηχανήματα στο
σπίτι του.30 Η προσπάθεια επαναλήφθηκε ξανά το 1833
με αίτημα προς τον υπουργό των Οικονομικών Αλέξανδρο
Μαυροκορδάτο.31 Και πάλι όμως και αυτή τη φορά δεν

είχε ανταπόκριση και εγκαταλείφθηκε οριστικά.
Σήμερα σώζεται το πολύ σημαντικό και μεγάλο
μυλαύλακο ενώ ο μύλος έχει κατεδαφισθεί και στη θέση
του υπάρχουν δύο νεροτριβές που τις τροφοδοτεί το
μυλαύλακο. Ο Πύρρος είχε τη γνώση ότι η μηχανή ήταν
«πολυσύνθετος»32, αλλά «εσυστήσαμεν πάλιν μίαν
τοιαύτην μικράν μηχανήν εις τον Ερασινόν ποταμόν
του Άργους».33 Αυτή όμως δεν μπορεί να βοηθήσει
στην αναπαράσταση της μορφής της, δηλαδή αν ήταν
η τότε προηγμένη γραμμή παραγωγής ή οι διάφοροι
μηχανισμοί της παλιάς παραγωγικής διαδικασίας. Η
αναφορά ότι ο Νικηταράς «έλαβε τα εργαλεία της
μηχανής εις την οικίαν του»34 μάλλον αποκλείει μια
γραμμή παραγωγής και μας οδηγεί σε ανεξάρτητα
τμήματα. Σε πιθανή πρόταση αναπαράστασης ο μύλος
του Νικηταρά θα πρέπει να είχε μια κατακόρυφη
φτερωτή. Η φτερωτή μάλλον θα κινούσε άξονα με
έκκεντρα που θα ανεβοκατέβαιναν γουδιά για να
πολτοποιήσουν τα ράκη. Η μέθοδος αυτή πρέπει να
ήταν ξεπερασμένη και με μικρή απόδοση. Θα πρέπει
να έμοιαζε με εκείνη της λιθογραφίας από το 1568
αλλά πιο εξελιγμένη, όπως περίπου περιγράφεται από
τον Παπαδόπουλο στο χαρτοποιείο της Πόλης και τα
σχέδια της «Encyclopedie».

Εικ. 4. Διονύσιος Πύρρος, ο Θετταλός (1777-1853)26
Dionysios Pyros from Thessaly (1777-1853)
20. Παπαδόπουλος τομ.Β’ 334-336.
21. Dölen.
22. Βλέσσας 165 και168 &Χατζηγεωργίου 94-5.
23. Βλέσσας 168-9.
24. Μηλιαράκης.
25. Βλέσσας 170.
26. Ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών.
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27. Πύρρος 121.
28. Αργολική Βιβλιοθήκη.
29. Βλέσσας 198.
30. Πύρρος 121.
31. Αργολική Βιβλιοθήκη.
32. Βλέσσας 197.
33. Βλέσσας 197-8.
34. Πύρρος 121.



5

6

7

Εικ. 5. Παραγωγή χαρτιού, Γερμανία 1568, φαίνεται ο χαρτόμυλος με έκκεντρα35 Paper production, Germany 1568, the mill is using cams
Εικ. 6. Χαρτόμυλος κατά το 2ο μισό του 18ου αιώνα.36 Paper mill in the second half of 18th c.
Εικ. 7. Η μηχανή γραμμής παραγωγής χαρτιού του Bryan Donkin και Fourdrinier από τη πατέντα του Nicholas Louis Robert σε εικόνα
από το 183037
Paper production line by Bryan Donkin and Fourdrinier using the Nicholas Louis Robert patent, in 1830 picture
35. Amman.
36. Diderot.
37. Paper.



17

Εικ. 8. Ο μύλος του Νικηταρά στο
Κεφαλάρι Άργους
The Nikitaras mill at Kefalari of
Argos
Εικ. 9. Το μυλαύλακο
The water conduit
Εικ. 10. Σκάλα για επιθεώρηση του
μυλαύλακου
The staircase to inspect the water
conduit
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ισοσταθμήσωμεν το υλικόν ποσόν της εξαγωγής των προϊόντων
μας με το εισαγωγής. Εάν η Ελλάς εισάγη κατ’ έτος εξωτερικά
προϊόντα της αξίας δεκαέξ εκατομμυρίων, και δεν εξάγει
ειμή μόνον δώδεκα, στέλλει κατ’ έτος εις την Ευρώπην
τέσσερα εκατομμύρια της περιουσίας της, τα οποία δεν
δύναται να ανακτήση ειμή με μεγάλους αγώνας και ζημίας.
Επί διαστήματι δέκα ετών λοιπόν, θέλει κερδίσωσιν οι
ξένοι τεσσαράκοντα εκατομμύρια ελληνικού αργύρου!
Δεν πρέπει άρα να θαυμάζωμεν, ότι το αργύριον είναι
τόσον σπάνιον και τόσον ακριβόν εις την Ελλάδα, όπου
υπάρχει τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων. Η Κυβέρνησις
μας οφείλει να επιστήση ιδιαιτέρως την προσοχήν της επί
της καταστάσεως του δημοσίου πλούτου, διότι αυτού και
μόνον ενισχύεται και διατηρήται η εργασία.
Εικ. 11. Προτυπωμένο λογότυπο της επιτροπής από έγγραφο
από 29 Απριλίου 1839.
The logo of the commission to encourage industrial development on a document since 1839

Μερικά χρόνια αργότερα με τη προσπάθεια οργάνωσής
του κράτους από τους Βαυαρούς θεσμοθετείται πλαίσιο
για βιομηχανική ανάπτυξη. Έτσι στις 6 Ιανουαρίου 1837
υπογράφεται και δημοσιεύεται με το ΦΕΚ αρ.5 από
9/2/1837 διάταγμα «περί της συστάσεως δωδεκαμελούς
επιτροπής υπό το όνομα, Επιτροπή επί της εμψυχώσεως
της εθνικής βιομηχανίας».38 Με αυτό τον τρόπο η ελληνική
κυβέρνηση θέσπισε τον πρώτο νόμο που δημιουργούσε
μια εθνική επιτροπή που θα αναλάμβανε την εφαρμογή της
πολιτικής της για την ανάπτυξη της βιομηχανίας.
Τα επόμενα χρόνια ακολουθεί δημόσια συζήτηση και
προβληματισμός, που δημοσιεύεται στις εφημερίδες κατά
καιρούς. Έτσι σε άρθρο της εφημερίδας ο «Αιών» από
26/2/41 αναφέρει στο άρθρο με τίτλο «Αι Βιομηχανίαι»
ότι «Αναμφίβολον είναι, ότι τα διάφορα είδη βιομηχανιών
αποκαθιστώσι την ευτυχίαν ενός έθνους. Χωρίς της
βιομηχανίας εν έθνος δεν δύναται πώποτε να ευτυχήση …
Εν ενί λόγω τα αβιομήχανα έθνη πτωχεύουσι διά παντός».
Ακολουθεί πάλι ο Αιών από 17/12/1841 με το ακόλουθο
άρθρο, που δίνει το κλίμα της εποχής: «Η βιομηχανία είναι
εν των αρχικών στοιχείων της ευδαιμονίας δια τα επιδεκτικά
και εις το εμπόριον έθνη. Οι ομογενείς μας έχουσι μεγίστη
προς τούτο αγχίνοιαν και η επιδεξιώτης των εκίνησε τον
θαυμασμόν πολλών ξένων, οίτινες είδον δοκίμιά των.
Έχουσα προς το παρόν η Ελλάς το πλείστον μέρος των
γαιών της εισέτι ακαλλιέργητον, όφείλει να στρέψη ιδίως
την προσοχήν της προς την αγρικήν βιομηχανίαν, ήτις είναι
ασφαλεστέρα, και αμοίβουσα τους κόπους των γεωπόνων.
Υπάρχουσι μολοντούτω πολλά είδη βιομηχανικών
χειροτεχνημάτων, τα οποία έχουσι το πλεονέκτημα να ενισχύσοσι
και να προάγοσι την εργασία των γεωπόνων, αποκαθιστόντα
αυτήν μάλλον τελεσφόρον. Αλλά πριν διαπραγματευθώμεν
περί διαφόρων τούτων ειδών βιομηχανίας, η φυσική σειρά
του λόγου μας φέρει να εξετάσωμεν, πόσον είναι επάναγκες να
38. ΓΑΚ Φ.251 Γραμματείας Εσωτερικών, υποφάκελος «National Feste
dann Belebung und Förderung der Landwirtschaft und Industrie».

Η σύστασις της Εθνικής Τραπέζης δεν θέλει θεραπεύη
ειμή προσωρινώς μόνον την κοινωνικήν καχεξίαν ταύτην,
εάν δεν κατορθώσωσι να φέρωσι εις ισορροπίαν το ολικόν
ποσόν της εισαγωγής με το της εξαγωγής, διότι εάν η
Τράπεζα μας φέρει δέκα εκατομμύρια, το δε κεφάλαιον
τούτο άπαξ δανισθή και τα χρήματα εξαχθώσι, η σπάνις
των χρημάτων θέλει εξακολουθεί, και το κατάστημα τούτο
δεν θέλει δυνηθή να λάβη την απαιτουμένην ανάπτυξιν
αναλόγως των αναγκών μας». Συνεχίζει τονίζοντας και
αναφέροντας αγροτικες ασχολείες και παραγωγή και
ολοκληρώνει με το ότι: «Υπάρχουσι προσέτι είδη τινα
χειροτεχνημάτων, των οποίων η σύστασις, ούσα επωφελής
εις το σύνολον των αναλωτών και διατηριτική του δημοσίου
πλούτου, δεν απαιτεί την απασχόλησιν πολλών εργατών.
Εν τούτων π.χ. είναι η χαρτουργία. Γνωρίζομεν τάχα πόσην
ποσότητα χρημάτων ξοδεύει κατ’ έτος η Ελλάς δι’ αγοράν
χαρτίου, η ποσότης αύτη κατ΄ έτος να είναι υπερβολική,
παραβαλλομένη με τα επίλοιπα της εισαγωγής άρθρα.
Διότι εις την Ελλάδα γράφεται και τυπώνεται σημαντική
ποσότης, και η κατανάλωσις αυτού ημέρα τη ημέρα
αυξάνει. Εν χαρτουργείον λοιπόν δεν ήθελεν είσθαι τόσον
δυσκατόρθωτον έργον, διότι αν τα λινά δεν είναι τόσον
ευπόριστα εις την Ελλάδα, ηδύναντο να μεταχειρσθώσι τα
βαμβακερά διά την κυριωτέραν ύλην, μιγνύοντας μέρος λινών
ή άλλων τοσούτων υλών, των οποίων η νεωτέρα χημεία
μας εδίδαξε την χρήσιν εις την χαρτουργίαν, ύδατα διαυλή
έχονε άφθονα. … Πληροφορούμεθα ότι Έλλην τις, έχων εις
Ναύπλιον υαλουργείον, επρότεινεν εις την Κυβέρνησίν μας
προ πολλού να φέρη την βιομηχανίαν του ενταύθα, πλην
αγνοούμεν διατί ανεβλήθη μέχρι τούδε η εισαγωγή της
πολυχρήστου ταύτης βιομηχανίας. Παρατηρητέον, ότι όλα
αυτά τα τεχνουργεία δύνανται συσταθώσι με μικρά κεφάλαια,
και ήθελον χορηγήσει ευθυνά εις όλας τας τάξεις των
πολιτών τα αναγκαιότερα αντικείμενα, τα οποία απαιτώσι
την σήμερον μη υπερόγκους τιμάς. Είναι αναρίθμητα τα
αντικείμενα της βιομηχανίας, τα οποία ακροθιγώς πως
εψαυσαμεν σήμερον, επιφυλαττόμεθα να επανέλθωμεν
άλλοτε επί του προκειμένου τούτου»39. Ο «Έλλην» που
αναφέρεται στο πιο πάνω άρθρο ήταν ο Σπυρίδων
Βάλβης. Αυτός ήταν αγωνιστής από το Μεσολόγγι και

39. Αιών, 17/12/1841
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επιχειρηματίας στην Ιταλία μέλος της οικογένειας των δύο
πρωθυπουργών με το ίδιο επίθετο. Σχεδίασε διάφορες
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μια από αυτές ήταν η
δημιουργία βιομηχανίας χαρτιού για έγγραφα το 1835,
αυτό όμως δεν έγινε δεκτό.40
Ο Βλέσσας αναφέρει και άλλες απόπειρες, που όμως
δεν ευοδώθηκαν.41 Θα περάσουν 70 χρόνια για να γίνει
η πρώτη χαρτοποιεία στην Ελλάδα του Βαρουξάκη, στο
Φάληρο42, που λειτούργησε για πολύ λίγο, αφού γίνει άλλη
μια αποτυχημένη απόπειρα το 1871 από τους Βουγιούκα
και Κ. Νικολαΐδη-Φιλαδελφέα στην Αθήνα.43

The paper mill and paper production in Greece up
to the 20th century
by Geirge Speis
Paper production in modern Greece started as a small
enterprise during the Greek war of Independence in 1827
by a priest named Dionysios Pyros in Sparta. In his second
attempt, two years later, he used a water mill near Argos.
This mill does not survive but its impressive water conduit.

40. Fountoulakis 122-3 & Αγριαντώνη 420.
41. Βλέσσας 171-2.
42. Βλέσσας 172.
43. Βλέσσας 172
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Φωτογραφίες ανεμόμυλων από τους
Μυτιληνιούς Σάμου
Windmills on the island of Samos since
1914
Στο βιβλίο του Ντίνου Κόγια «Σάμος 1862-1920»
υπάρχουν δύο φωτογραφίες με ανεμόμυλους. Ειδικά
η δεύτερη φωτογραφία είναι πολύ ενδιαφέρουσα
γιατί δείχνει τη στέγη του να είναι πολύ χαμηλή,

αφήνοντας έτσι την απορία για τη μορφή και τη θέση
του μηχανισμού στο κτήριο. Έτσι παρουσιάζονται αυτές
οι φωτογραφίες με το σκοπό να τεθεί το ερώτημα πως
ήταν το εσωτερικό του μύλου και ειδικά ο μηχανισμός
του.Επίσης αναφέρεται το ακόλουθο, που μας δίνει
κάποιες αλλά όχι αρκετές πληροφορίες. «Στο πάνω
τμήμα των πέτρινων τοίχων διακρίνονται σαν μαύρες
εγκοπές τα φαλάγγια (χοντρά αγριόξυλα που έμπαιναν
ακτινωτά στην κορυφή του τοίχου, με την πάνω πλευρά
να προεξέχει 2-3 εκ. και να είναι ειδικά πλανισμένη για
να γλυστράει εύκολα η κινητή βάση της στέγης)».
ΠΗΓΗ: Κόγιας, Ντίνος, Σάμος 1862-1920, 2010.

Ανεμόμυλος στο μουλαρόδρομο Βαθιού-Μυτιληνιών (1914)Windmill on the mule track between Vathy and Mytilinioi

Ανεμόμυλοι με τις φτερωτές οε πλήρη ανάπτυξη στους Μυτιληνιούς (1914).Windmills at Mytilinioi, take notice of the flat roof
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Φωτογραφίες από Καλλίπολη
στην εποχή της εκστρατείας

και λειτουργούσαν από Έλληνες1, είναι όμως μέχρι τώρα
άγνωστος ο αριθμός τους και σε τι ποσοστό ήταν αυτοί
έναντι των τούρκων.

Γιώργος Σπέης

Gallipoli mills from the Gallipoli
campaign
George Speis

H εκστρατείας της Καλλίπολης, λόγω της σημασία της,
μας έχει αφήσει τους μύλους της περιοχής σε αρκετές
φωτογραφίες. Σε αυτές φαίνεται η ιδιαίτερη μορφή τους,
δηλαδή τα σχετικά κοντόχοντρα κτήρια με σανιδένια
κουκούλα. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν μύλοι που ανήκαν

Gallipoli mills from the Gallipoli campaign
by Geirge Speis
The Gallipoli peninsula was inhabited by Greeks and Turks
alike at the time of the Gallipoli campaign and the windmills
were both owned and operated by both who suffered the
war destruction.
1. Takaoglu, Turan Canakkale Kulturel Mirasinda Yel
Degirmenleri, Ege Yayinlari 2017.

Δαρδανέλια ( Çanakkale) φωτογραφία του γα λλικού στρατιωτικού νεκροταφείου από τον Κριμαϊκό πόλεμο
και δύο ανεμόμυλοι, 1910.
Πηγή www.levantineheritage.com/gallipoli.htm
Çanakkale, the French military graveyard and two windmills, 1910.
22



Μύλοι Καλλίπολης από τον Takvor J. Soukiassian. Παρατηρείστε τη μορφή των πανιών που είναι
με πλαίσια.
Callipoli windmills, notice the sails type.

Ατμοκίνητος αλευρόμυλος Ελληνικής ιδιοκτησίας που προυπήρχε του Π.Π.Ι και επέζησε αυτού στη Καλίπολη.
Πηγή www.levantineheritage.com/gallipoli.htm
Greek ownership Gallipoli steam mill, which survived the bomardment
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Ανεμόμυλος στη περιοχή της Καλλίπολης
WWI Photograph Album – Gallipoli, by 21/14 Sergeant Sylvester Gresham Hale, Samoan Advance & 2nd New
Zealand Rifle Brigade (Army Pay Department), National Army Museum, https://nam.recollect.co.nz/nodes/
view/11505
24



Ανεμόμυλοι στην κορυφή του Gelibolu Fener πριν τον βομβαρδισμό σε περιπολία Βρετανών στρατιωτών
του 9ου τάγματος στη Καλλίπολη. Πηγή: φωτογραφία από το Imperial War Museum, στο Takaoğlu, Turan
& Atabay, Mithat On the Fate of Ottoman Cultural Properties during the Gallipoli Campaign, Çanakkale
Araştırmaları Türk Yıllığı. 15. 247-264.
Windmills before the bombardment

Ανεμόμυλος στη Καλλίπολη, WWI Photograph
Album of Francis Levenson-Gower West του
3rd Auckland Regiment- Egypt, Gallipoli, United
Kingdom, Period WWI 1914-1918, .https://nam.
recollect.co.nz/nodes/view/1034#idx1956
Gallipoli windmill
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Ανεμόμυλος στη Καλλίπολη, Photograph Album compiled by 21/14 Sergeant Sylvester Gresham Hale,
Samoan Advance & 2nd New Zealand Rifle Brigade (Army Pay Department), https://nam.recollect.co.nz/nodes/
view/11467#idx18266
Gallipoli windmill
26



Ανεμόμυλοι στη Καλλίπολη, Photograph Album compiled by 21/14 Sergeant Sylvester Gresham Hale, Samoan
Advance & 2nd New Zealand Rifle Brigade (Army Pay Department). https://nam.recollect.co.nz/nodes/
view/11467#idx18257
Gallipoli windmills

Ανεμόμυλοι στη Καλλίπολη, Photograph Album compiled by 21/14 Sergeant Sylvester Gresham Hale, Samoan
Advance & 2nd New Zealand Rifle Brigade (Army Pay Department). https://nam.recollect.co.nz/nodes/
view/11504
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Η Κοίμιση της Θεοτόκου και το μυλοτόπι στον Κριθιά μετά τη συμμαχική απόβαση στη 25 Απριλίου 1916.
Πηγή: φωτογραφία από Yetkin İşcen, στο Takaoğlu, Turan & Atabay, Mithat On the Fate of Ottoman Cultural
Properties during the Gallipoli Campaign, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 15. 247-264.
The Dormition church and windmills in ruins at Krithia

Τούρκοι αξιωματικοί μπροστά από κατεστραμμένο ανεμόμυλο στη Μάδυτο, που δούλευαν Έλληνες, 1915.
Η φωτογραφία πρέπει να τραβήχτηκε μετά το βομβαρδισμό στις 23 Απριλίου. Takaoğlu, Turan & Atabay,
Mithat On the Fate of Ottoman Cultural Properties during the Gallipoli Campaign, Çanakkale Araştırmaları Türk
Yıllığı. 15. 247-264.
Two Turkish officers after the bombardment at Madyos, 1915.
28



Το μαγγανοπήγαδο στη ζωγραφική
Persian wheels by Greek painters

Μαγγανοπήγαδο στο Ασσουάν , Κωνσταντίνος Μαλέας 1923
Persian wheel in Aswan by C.Maleas, 1923
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Μαγγανοπήγαδο, Κωνσταντίνος Μαλέας 1923
Persian wheel by C.Maleas, 1923
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Προπόνηση ιππασίας στο μαγγανοπήγαδο της Καλλιθέας, Δημήτρης Γαλάνης c.1936. Γελοιογραφία εποχής με την ζωγράφο
Σ. Λασκαρίδου1
Horse riding training at a persian wheel in Kalithea by D.Galanis, c.1936

1. Γραμματικοπούλου, Χριστίνα, Η Ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου (1876-1965), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλινίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας της Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2007.
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Παλιές φωτογραφίες από τη Ρόδο
Old pictures from Rhodes
Η Ρόδος είναι ένα μέρος που έχει απασχολήσει φωτογράφους από παλιά. Ήδη έχουμε παρουσιάσει φωτογραφίες της Ρόδου από τη συλλογή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (İstanbul Üniversitesi) στο
Τμήμα Βιβλιοθήκης και Τεκμηρίωσης από το φωτογραφικό άλμπουμ του Αβδούλ Χαμίτ στο τεύχος του μυλολόγου Άνοιξη του 2021.
Οι νέες φωτογραφίες εδώ, παρουσιάστηκαν στην
ομάδα «The Οttoman era Heritage of Greece» του
facebook από τον Στέφανο Πασβάντη. Είναι από την
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Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας του Pascal Sébah. Αναφέρονται στην εκτός των τειχών πόλη γύρω στα 1870
με στις λεπτομέρειες όπου διακρίνονται οι ανεμαντλίες
για την άρδευση των κήπων και οι ανεμόμυλοι στο Νεοχώρι. Σημειώνεται ότι οι σκιές και οι θολούρες στην
περιοχή των φτερωτών φανερώνουν τη λειτουργία τους
την ώρα των λήψεων.
One can see both windmills and wind pumps since 1870’s
by Pascal Sébah.
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Ηλεκτροκίνητος Πετρελαιοκίνητος μύλος
Μαρουσιού
Όλγα Λεκού

Electric - Diesel powered mill in Marousi
by Olga Lekou

Η κ. Κατερίνα Πανταζή μου μετέφερε την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του ηλεκτροκίνητου - πετρελαιοκίνητου
μύλου του Μαρουσιού από προσωπική μαρτυρία του πατέρα της κ. Ανάργυρου Πανταζή, παλιού Μαρουσιώτη και
ιδιοκτήτη του μύλου και την ευχαριστώ. Την ιστορία αυτή
καταγράφω στη συνέχεια.
Από την Ελληνική Γεωργική Εταιρεία (σήμερα Ινστιτούτο
Γεωπονικών Επιστημών), η οικογένεια Πανταζή, το 19271928, νοίκιασε ένα κτήμα μαζί με τα κτίρια του, που βρισκόταν στην οδό Αρκαδίου, κοντά στην πλατεία Ηρώων
στο Μαρούσι και ίδρυσε ηλεκτροκίνητο μύλο και λιοτρίβι.
Η οικογένεια έμενε σε ένα από τα κτίρια δίπλα στο μύλο,
ενώ τα κτίρια των αποθηκών, λόγω του ότι είχαν ύψος
5,00-5,50μ. έδιναν την εντύπωση βιομηχανικής μονάδας.
Η επιχείρηση είχε 3 μερίδια. Το 1/3 ανήκε στον προπάππου
της πληροφορήτριας, Πολυχρόνη Πανταζή, γνωστού ως
Χρόνη, το 1/3 στον γιό του, Χρήστο Πανταζή και το 1/3
στον γαμπρό του, Κωνσταντίνο Παπασυμεών. Η επιχείρηση παρέμεινε στην οικογένεια έως το 1951, όταν και που-

λήθηκε με όλο τον εξοπλισμό της στον γαμπρό του Πολυχρόνη, Βαγγέλη Κοτζιά, ο οποίος τελικά την εγκατέλειψε
με όλο τον εξοπλισμό της το 1954-1955. Η οικογένεια είχε
επιλέξει καλούς υπαλλήλους για την επιχείρηση και κύριο
μέλημά της ήταν η συνέπεια και καλή εξυπηρέτηση των πελατών που οδήγησε στην κερδοφορία. Η αμοιβή γινόταν
με αλεστικά ή πληρωμή βάσει συμφωνίας. Ο πελάτης, σε
αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, έπαιρνε αλεύρι από το δικό
του σιτάρι, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα το έπαιρνε σε
τρεις ημέρες. Ο μύλος εξυπηρετούσε την ευρύτερη περιοχή
και πελάτες έρχονταν με τα σιτηρά τους μέχρι και από το
Λιόπεσι (σημερινή Παιανία).
Το λιοτρίβι είχε μοντέρνο μηχανισμό, εξυπηρετούσε επίσης την ευρύτερη περιοχή, η οποία ήταν γεμάτη από ελαιώνες (το μάζεμα των ελιών διαρκούσε μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, εξαιτίας της ποσότητας τους) και πελάτες για
αυτό έρχονταν μέχρι και από το Σχηματάρι. Η πτώση της
επιχείρησης ξεκίνησε όταν άνοιξε στο Κακοσάλεσι (σημερινός Αυλώνας) κυλινδρόμυλος από την οικογένεια Δάκου,
γνωστή οικογένεια αλευροβιομήχανων, η οποία το 1995
αγόρασε και την βιομηχανία παραγωγής ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ1.
Λόγω του ότι η τάση του ρεύματος δεν ήταν σταθερή και
για να μην καεί το αλεύρι, ο γιός του Πολυχρόνη, Αργύρης
Πανταζής, εφεύρε μια πατέντα ώστε η μηχανή του μύλου
να εξακολουθεί να λειτουργεί αυτόματα με πετρέλαιο όταν
έπεφτε η τάση του ρεύματος. Αυτό βοήθησε στο να είναι το
αλεύρι πάντα καλής ποιότητας. Ο Αργύρης Πανταζής ήταν
άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε τις εξελίξεις και παρότρυνε από νωρίς την οικογένεια να εκσυγχρονίσει το
μύλο σε κυλινδρόμυλο. Δυστυχώς όμως το 1939 πνίγηκε
1. https://www.heliospasta.gr/page/default.asp?la=1&id=46

Χάρτης με τη θέση του μύλου στο Μαρούσι (υπόβαθρο χάρτη: www.openstreetmap.org)
Map with the position of the mill in Marousi (map source: www.openstreetmap.org)
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σε ηλικία 19 χρονών, όταν βούτηξε στη δεξαμενή για να
καθαρίσει την έξοδο του νερού προς το κανάλι που έφερνε
νερό στον μύλο, απαραίτητο για τη λειτουργία του (το σιτάρι πρώτα το έπλεναν, μετά με κατάλληλο μηχανισμό το στέγνωναν και μετά το άλεθαν). Η δεξαμενή υπάρχει μέχρι και
σήμερα μέσα στο κτήμα Συγγρού. Είχε ακανόνιστο σχήμα
με μεγάλο βάθος και γέμιζε από πηγάδια που υπήρχαν στην
περιοχή. Το νερό διοχετευόταν στον μύλο με κανάλι που
πέρναγε κάτω από την λεωφόρο Κηφισίας.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής το κτήμα μαζί με το μύλο και
το λιοτρίβι το επίταξαν οι Γερμανοί, οι οποίοι έσπερναν
κριθάρι στο Κτήμα Συγγρού για την παρασκευή μπύρας. Το
κριθάρι το άλεθαν στον μύλο και μετά το πήγαιναν στην
γνωστή ζυθοποιία Φιξ της βαυαρικής οικογένειας Fuchs.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Γερμανοί δεν έκοψαν ποτέ το
ρεύμα στο μύλο και απαιτούσαν η δεξαμενή του πετρελαίου να είναι πάντα γεμάτη για την απρόσκοπτη λειτουργία
του, όταν ρεύμα στην περιοχή έδιναν μόνο για δύο ώρες
κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Electric - Diesel powered mill in Marousi
by Olga Lekou
Mrs. Katerina Pantazi told me the very interesting story of
the electric-diesel mill of Marousi from the personal testimony of her father, Mr. Anargyros Pantazis, an old Marousi
inhabitant and owner of the mill.
The Pantazis family, in 1927-1928, rented an estate in
Marousi and founded an electric flour mill and an olive oil
mill. When a roller mill was opened in Avlona, the business
began to fall forcing it finally to be sold in 1951. The mill
had a modern mechanism serving the wider area, which was
full of olive groves. In the flour mill, because the voltage
was not constant, Argyris Pantazis had invented a patent
so that his machinery would keep operating by switching
automatically to diesel and avoid burning the flour. The
main concern of the family was the consistency and good
customer service.

Ο κ. Ανάργυρος Πανταζής, γεννημένος το 1944, θυμάται τον γέρο Πειραιώτη Μαστρολιά (Μαστρο - Ηλίας), ο
οποίος πελέκαγε τις μυλόπετρες με ειδικό σφυρί σαν χτένι (μυλοκόπι) για να γίνουν ξανά κοφτερές («το αδιάκοπο
τρίψιμο των μυλοπετρών με τους σπόρους προκαλούσε
γυαλώματα στις επιφάνειες κυρίως της παναριάς, με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοσή τους, μαζί και η ποιότητα του
αλευριού»2). Για να σηκώσουν την παναριά μυλόπετρα
υπήρχε στο μύλο ειδικός γερανός.
Κάποια στιγμή οι μυλόπετρες έπρεπε να αντικατασταθούν
και ο Χρήστος Πανταζής ταξίδεψε μέχρι τη Σύρο στην οικογένεια Μπόνη για να βρει νέες, τις οποίες έφερε με καΐκι
στον Πειραιά. Ακόμη όμως και από εκεί η μεταφορά τους
στο μύλο στο Μαρούσι είχε ιδιαίτερη δυσκολία.
Ο κ. Ανάργυρος Πανταζής στην ερώτηση «ποιο είναι το
πρώτο πράγμα που θυμάται από το μύλο;» αναφέρει τον
θόρυβο που έκαναν οι μυλόπετρες κατά τη λειτουργία του
μύλου.

2. Βάος Ζ., Νομικός Σ., Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες, εκδ. Δωδώνη,
1993, σελ.249.



37



Το πρωί της Πέμπτης 7 Απριλίου χάσαμε από την
μυλολογική παρέα μας ένα εξαίρετο μέλος μας, τον Μιχάλη
Πριναράκη. Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, ο πρώην
πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης, Ιδρυτής και πρόεδρος
της πολιτιστικής εταιρίας στο Χρωμοναστήρι «Ο Μύλος του
Πρινάρη». Ο Μιχάλης Πριναράκης κατάγεται από την ιστορική
οικογένεια των Πρινάρηδων του Δαμαβόλου Μυλοποτάμου.
Ο εκλιπών, γεννήθηκε στην Ιεράπετρα και έζησε τα παιδικά
και εφηβικά του χρόνια στο χωριό της μητέρας του το
Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου. Τέλειωσε το Γυμνάσιο στο
Ρέθυμνο, σπούδασε Οικονομικές επιστήμες στην Αθήνα και
Ιδιωτική Ασφάλιση στην Αγγλία.
Ασχολήθηκε για σαράντα περίπου χρόνια με το πολιτιστικό
κίνημα της Κρήτης και είχε προεδρεύσει σε πολλά Κρητικά
Σωματεία, μεταξύ των οποίων και την Παγκρήτιο Ένωση.
Καλό Ταξίδι Μιχάλη Πριναράκη...
On April 10th we lost Michael Prinarakis aged 89, owner and
founder of the Prinaris olive oil mill museum at Hromonastiri,
Rethimnon in Crete and an active member for 40 years of
cultural activities in Crete.



Συνεχίζεται η καταγραφή της βιβλιογραφίας με τα
παραρτήματά της, στην οποία προστίθενται ολοένα και
περισσότεροι τίτλοι και σε τακτά διαστήματα ενημερώνουμε
το site μας www.hellenicmills.gr. Έχουμε ξεπεράσει τους
3400 τίτλους (με τους περιηγητές)



Στις 14 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εργασίας και διαλόγου μεταξύ επιστημόνων & εκπροσώπων
πολιτιστικών συλλόγων Μενήτων, Παλαιόπολης και
Καππαριάς Άνδρουγια την ερμηνεία και ανάδειξη της
αγροτικής κληρονομιάς στην οποία συμμετείχαν μέλη της
ομάδας μας.



Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ζήτησε και πάλι από την Ομάδα
μας να οργανώσει έναν Κύκλο τριών Online ΔιαλέξεωνΜαθημάτων με τίτλο «Εισαγωγή στη Μυλολογία», ο οποίος
θα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα μαθήματα
άρχισαν τον Μάιο ολοκληρώνονται τον Ιούνιο.



Ανακοινώνεται ότι η πρότασή μας για την εγγραφή
στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Ελλάδας με τίτλο «Η τέχνη του αλέσματος δημητριακών στο
νερόμυλο και στον ανεμόμυλο», εγκρίθηκε από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., όπως μας ανακοινώθηκε με e-mail
στις 4 Μαρτίου, και η απόφαση βρίσκεται στο γραφείο της
Υπουργού για υπογραφή.



Στις 20 Μαρτίου 2022 έγινε ομιλία μέσω του Internet
(zoom) από τον φυσικό κ. Κωνσταντίνο Αθ. Μπαλωμένος με
θέμα «Υδρόμυλοι στη Φθιώτιδα, (μέχρι το τέλος του 20ού
αι.)».

 Ένα κανάλι για τη παράδοση

Απο την εκδρομή μελών της Παγκόσμιας Ομάδας TIMS το 2016
έξω από το μύλο του Πρινάρη στο Χρωμοναστηρι Ρεθύμνου.

Απο την εκδρομή μελών της Ελληνικής Ομάδας TIMS το 2017 στην
Κω.

Ο Ανδρέας Γκανάτσιος δημιούργησε ένα νέο κανάλι για τη
προβολή των μύλων και όχι μόνο στο youtube, το «Tradition
Travel GR (Andreas Gkanatsios)» https://www.youtube.com/
channel/UC7GF_EZwUrIyTU8PBUw4V5g     
Πρόκειται για ένα κανάλι που προσπαθεί να συνδέσει το ταξίδι
με την παράδοση και την μυλολογία, μέσα από την περιπέτεια,
την ιστορία, τον πολιτισμό και την επιστήμη. Κατά κάποιο
τρόπο, είναι ένα αποθετήριο ντοκουμέντων, παλιών και νέων,
σε διάφορες μορφές (τραγούδια, βίντεο, συνεντεύξεις κλπ),
ώστε να προβληθεί ότι ακόμα υπάρχει.
Greek molinology on youtube
A Greek channel on youtube to promote molinology and
not only, by Andreas Gkanatsios, under the title “Tradition
Travel GR (Andreas Gkanatsios)”
https://www.youtube.com/channel/UC7GF_
EZwUrIyTU8PBUw4V5g    
It is a channel that tries to connect the journey with tradition
and molinology, through adventure, history, culture and
science. In a way, it is a repository of documents, old and
new, in various formats (songs, videos, interviews, etc.), to
present whatever still survives.

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

