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Επιστολή από τη σύνταξη
Σας καλωσορίζουμε με το νέο χειμερινό μας τεύχος. 
Θα σας ταξιδέψουμε σε μια  «άγνωστη» ομάδα ανε-
μομύλων στην Αμοργό, στους ανεμόμυλους της Σα-
ντορίνης, στους μύλους της Λήμνου, θα απολαύσετε 
φωτογραφίες από τη Μήλο και την Κίμωλο και τις ανε-
μαντλίες στο Λασίθι. Εν συνεχεία, θα μάθουμε για τη 
μίσθωση της μυλόπετρας και τους ισοβίτες κατάδικους 
στα ορυχεία μυλοπετρών της Μήλου. Θα αναλύσου-
με τον μαθηματικό τύπο για την εγκατάσταση σειράς 
νερόμυλων κατά μήκος ποταμού, σε εφαρμογή του 
Βυζαντινού Γεωργικού νόμου και θα σας μεταφέρουμε 
στους μύλους της Βουλγαρίας.

Ελπίζουμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση και περιμένου-
με με ιδιαίτερη χαρά και τις δικές σας ενημερώσεις, φω-
τογραφίες και άρθρα να μας ταξιδέψετε στους μύλους 
των περιοχών σας.
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Μία «άγνωστη» ομάδα ανεμόμυλων 

στη Χώρα της Αμοργού

Στέφανος Νομικός

A forgotten windmill group in Chora of 

Amorgos 

Stephanos Nomikos

Όσοι έχουν επισκεφθεί την Αμοργό, γνωρίζουν τη μεγάλη 
ομάδα δώδεκα τουλάχιστον ανεμόμυλων που στέκει κατά 
μήκος της κορυφογραμμής της λοφοσειράς, η οποία βρί-
σκεται ανατολικά της Χώρας.  Οι περισσότεροι από τους 
πύργους της, διατηρούνται ακόμα και σήμερα σε σχετικά 
καλή κατάσταση χωρίς όμως μηχανισμούς, ενώ έχουν γίνει 
και κάποιες προσπάθειες αποκατάστασης.

Πολύ λίγοι όμως από τους σημερινούς κατοίκους τους 
νησιού, γνωρίζουν ότι στην κάτω είσοδο της Χώρας, κοντά 
στην απόληξη του καλντεριμιού που ανέβαινε από το λιμάνι 
των Κατάπολων, υπήρχε ακόμα μία μικρότερη ομάδα που 
την αποτελούσαν τουλάχιστον πέντε μύλοι (το πιθανότερο 
είναι ότι ήταν έξι). Από τις λίγες φωτογραφίες των πρώτων 
χρόνων του 20ου αι. που έχουν εντοπισθεί1, διαπιστώνε-
ται ότι οι μύλοι αυτοί πρέπει να είχαν ήδη εγκαταλειφθεί 
αρκετά πριν από τα τέλη του 19ου αι., διότι δεν υπήρχαν 
σε κανένα αντένες, ενώ μόνο ένας διατηρούσε τα υπόλοι-
πα της τρούλας του (φωτ.1-2). Αντίθετα, από τους μύλους 
της λοφοσειράς στις αρχές του 20ου αι. τουλάχιστον οκτώ 
δούλευαν ακόμα κανονικά, από τους οποίους κάποιοι συ-
νέχισαν ως τα τέλη της 10ετίας του 1950 και ο τελευταίος 
στην περιοχή Τρούλλος, γύριζε ως λίγο πριν το 1970.

1. Ο πρώην Πρόεδρος του «Συνδέσμου Αμοργινών», κ. Νίκος Πράσι-
νος, μου προσέφερε δύο από αυτές τις φωτογραφίες, σε κακή κατάστα-
ση (φωτ.1-2), προκειμένου να τις δημοσιεύσω και να τις σχολιάσω.  Δεν 
είναι γνωστό ούτε το όνομα του φωτογράφου, ούτε το πότε ακριβώς 
έγινε η φωτογράφηση. Προκειμένου να δημοσιευτούν έγινε επεξεργασία 
τους από τον Νίκο Λαγό του εργαστηρίου γραφικών τεχνών «INDIGO 
graphics». Σημειώνεται ότι στην απογραφή των ελληνικών ανεμόμυλων 
που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομάδα της TIMS, προστέθηκαν 
στην Αμοργό και αυτοί.
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Η λήψη της φωτογραφίας 1 έχει γίνει από τα δυτικά, 
πριν μπούμε στη Χώρα.  Φαίνεται το πίσω μέρος των πέ-
ντε ανεμόμυλων, αριστερά διακρίνεται το Κάστρο και στο 
βάθος στη λοφοσειρά, η μεγάλη σειρά των δώδεκα μύλων 
που σώζεται ως σήμερα στην κορυφογραμμή της. Μάλιστα 
την ώρα της φωτογράφησης κάποιοι δούλευαν, διότι δι-
ακρίνονται ανοιχτά τα πανιά στις φτερωτές τους. Η λήψη 
της φωτογραφίας 2 έχει γίνει από την κάτω απόληξη της 
Χώρας προς τα δυτικά και φαίνεται η πρόσοψη των πέντε 
ανεμόμυλων με τις εξόδους τους. Και στις δύο φωτογρα-
φίες διακρίνεται καθαρά η μοναδική τρούλα που σώζεται 
μισοδιαλυμένη.

Σύμφωνα με τοπικές προφορικές πληροφορίες, τα χαλά-
σματα των «κάτω» μύλων κατεδαφίστηκαν για να δημιουρ-
γηθεί ο χώρος στάθμευσης και πλατεία όπου τοποθετήθη-
καν προτομές.  Σήμερα στέκει ένας μόνο πύργος ρηγμα-
τωμένος, για τον οποίο πριν από χρόνια, η τότε Δημοτική 
Αρχή, είχε προτείνει στους σημερινούς ιδιοκτήτες να τον 
αγοράσει, να αποκαταστήσει το κτίσμα του και να χρησιμο-
ποιηθεί σαν γραφείο πληροφοριών για τους επισκέπτες της 
Χώρας2.  Τελικά όμως δεν υπήρξε συμφωνία ως προς το 
οικονομικό αντάλλαγμα, και η ιδέα εγκαταλείφθηκε.

Η ομάδα των μύλων αυτών μόλις διακρίνεται και σε δυο 
άλλες φωτογραφίες-απόψεις της Χώρας της ίδιας εποχής, 
τραβηγμένες όμως από μεγάλη απόσταση.  Η πρώτη είναι η 
πολύ γνωστή του ελβετού Frédéric Boissonnas του 1911, 
ήδη δημοσιευμένη3. Η δεύτερη είναι του αμοργιανού ζω-
γράφου, αγιογράφου4 και φωτογράφου Ευάγγελου Κ. Νο-
μικού, ο οποίος διατηρούσε φωτογραφείο στην πλατεία 
του Πλάτανου στην Κηφησιά και κατά πάσα πιθανότητα 
είναι του 1908 (φωτ.3). Είναι υπογεγραμμένη (ΕΝομικός 
Ζωγράφος) και στο κάτω δεξί της μέρος, ο ίδιος ή κάποιος 
άλλος αργότερα έγραψε «Η Νήσος της ωρ.(αίας) Αμοργού».

2. Κάτι αντίστοιχο, είχε ήδη γίνει με τον ανεμόμυλο στην προβλήτα του 
λιμανιού της Παροικιάς στην Πάρο και με έναν από αυτούς της σειράς στην 
Αστυπάλαια.
3. Επειδή υπάρχουν δικαιώματα δεν μπορεί να δημοσιευτεί. Βλ. “Daniel 
Baud-Bovy & Fred. Boissonnas. Ελλάδος Περιήγησις” (τόμος II) σελ.338, 
φωτ.57, Μίλητος – Ελευθερουδάκης, Αθήνα 2007
4. Σε ναούς της Αμοργού σώζονται φορητές εικόνες που είχε ζωγραφή-
σει.  Βλ. εφημερ. «Το Κάστρο της Αμοργού», τχ.26, σελ.2, Φεβρ.2005

Ισοβίτες κατάδικοι στα ορυχεία 

μυλόπετρων Μήλου

Γιώργος Σπέης

Contracts on convicts working in the mill 

stone mines of Milos

George Speis 

Διαβάζοντας το εξαιρετικό βιβλίο της Λήδας Παπαστεφανάκη 
«Η Φλέβα της Γης»1 έπεσα επάνω σε μια αναφορά2 για 
τη χρήση καταδίκων στα ορυχεία εξόρυξης μυλοπετρών. 
Οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που αναφέρει 
προέρχονται από τον φάκελο #117 «Steinbrüche auf Milos», 
δηλαδή Λατομεία της Μήλου για τη Οθωνική περίοδο 1834 
– 1841 του Αρχείου της Γραμματείας (Υπουργείου) επί των 
Οικονομικών, που βρίσκεται στα ΓΑΚ.

Εικ. 1. Ο φάκελος που περιέχει το συμβόλαιο
The file containing the contract

1. Παπαστεφανάκη, Λήδα, Η Φλέβα της Γης, Τα μεταλλεία της Ελλάδας, 
19οε -20ος αιώνας, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2017.
2. Παπαστεφανάκη 186.
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Ο φάκελος #117 δεν αναφέρεται αποκλειστικά 
στους καταδίκους αλλά γενικότερα στα προβλήματα και 
τρόπους αντιμετώπισης αυτών, που ένας είναι η χρήση 
των καταδίκων. Είναι κυρίως στα Ελληνικά αλλά υπάρχουν 
γερμανικά και γαλλικά έγγραφα. Αναλυτικά τα έγγραφα στο 
φάκελο (όπως έχουν καταχωρηθεί στα ΓΑΚ) είναι :

Αναφορές της Γραμματείας επί των Οικονομικών, σχέδια, 
αντίγραφα και αποσπάσματα βασιλικών διαταγμάτων: 
πρόσφοροι τρόποι εκμετάλλευσης των λατομείων Μήλου 
και Κιμώλου ~ εισηγήσεις για ανανέωση του συμβολαίου 
μεταξύ της Επιτροπής επί των Ορυκτών της Μήλου και 
του σωματείου των Λακώνων εργατών για την εξόρυξη 
της μυλόπετρας ~ καθορισμός ειδικού τελωνειακού 
δικαιώματος επί της εξαγόμενης από τη Μήλο μυλόπετρας 
~ έξοδα μεταφοράς της εξορυσσόμενης πέτρας ~ τρόπος 
εκμετάλλευσης των λατομείων γύψου της Μήλου και των 
λατομείων κιμωλίας της Κιμώλου ~ τρόπος λειτουργίας 
και διεύθυνσης των λατομείων Μήλου ~ κατάσταση 
εισπράξεων και εξόδων από τα ορυκτά Μήλου έτους 1835 
~ άνοιγμα ειδικών πιστώσεων για τα έξοδα εκμετάλλευσης 
των λατομείων ~ δημοπρασίες για τριετή ενοικίαση του 
δικαιώματος εξόρυξης της μυλόπετρας ~ αυξήσεις στους 
μισθούς των εργαζομένων στα λατομεία ~ αύξηση της τιμής 
πώλησης της μυλόπετρας ~ διορισμός επιστάτη διαχείρισης 
των ορυκτών και αλάτων της Μήλου ~ αποζημίωση 
της πρώην Επιτροπής επί των Ορυκτών Μήλου ~ λήψη 
προσωρινών μέτρων για την εξόρυξη της μυλόπετρας ~ 
παραχώρηση από το κράτος τριάντα ισοβιτών καταδίκων για 
εργασία στα λατομεία της Μήλου.

Αναφορές στους καταδίκους υπάρχουν σε τρία από τα 
έγγραφα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αναφέρονται σε ισοβίτες 
καταδίκους αλλά τονίζεται η απόκτηση ειδίκευσης που 
θα τους χρειαστεί, πράγμα που πιθανόν σημαίνει πιθανή 
μείωση της ποινής. «να καταστώσι μετά καιρού τεχνίται εις 
την εξόρυξιν  των μυλολίθων».

Τα έγγραφα στο φάκελο αφορούν τη πρόταση και 
την έγκριση από τον Όθωνα το 1841 για τη χρήση των 
καταδίκων βάσει του νόμου αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη 
αν τελικά χρησιμοποιήθηκαν. 

Ακολουθεί η μεταγραφή των εγγράφων, δηλαδή η 
σκέψη για χρήση καταδίκων, η πρόταση και η έγκριση από 
τον Όθωνα. Η όλη αυτή κατάσταση δείχνει τη κρισιμότητα 
για εξόρυξη και τη σπουδαιότητα για την Οικονομία των 
μυλοπετρών της Μήλου εκείνη την εποχή.

Εικ. 2. Η υπογραφή του Όθωνα
King Otto’s signature

Μεταγραφή εγγράφων

Αρ.23599

Αθήναι την 20 7βρίου 1841
Η επί των Οικονομικών
Γραμματεία της Επικρατείας
Περί προσωρινών μέτρων διά την εξόρυξιν 
των μυλοπετρών της Μήλου

Μεγαλειότατε

Η Γραμματεία έλαβε την τιμήν να θέση υπ’ όψιν της Υμε-
τέρας Μεγαλειότητος διά της από 6 Φεβρουαρίου τ.ε. ανα-
φοράς της την ανάγκην του να γίνη η εξόρυξις των μυλο-
πετρών της Νήσου Μήλου, ως καθυπέβαλεν εις την υψηλήν 
Αυτής έγκρισιν σχέδιον, κατά το οποίον έκρινε κατάλληλον 
να γίνη η προκειμένη εξόρυξις.

Η εις σχέδιον υποβληθείσα εις την Υμετέραν Μεγαλειότη-
ταν και παρ’ Αυτής εγκριθείσα διακήρυξις περί της δι’ ερ-
γολαβίας εξόρυξις των ορυκτών της Νήσου Μήλου εδημο-
σιεύθη αρμοδίως και εγκαίρως. Αλλ΄ η παρ΄ ελπίδα έπειτα 
από πέντε ήδη μήνας της δημοσιεύσεως της προηγουμένης 
διακηρύξεως, έπειτα από πολλάκις επαναληφθείσας δημο-
πρασίας εις την Μήλον, δεν επαρουσιάσθη ουδείς διά ν’ 
αναδειχθή με τας οποίας η Κυβέρνησις απαιτεί συμφωνίας 
διά την ανωτέρω διακηρύξεως.

Εις τοιαύτην περίστασιν αι Αρχαί της  Μήλου επρότειναν 
εις την Γραμματείαν την ανάγκην του να γίνη φροντίς διά 
την εξόρυξιν των αναγκαίων προς το παρόν μυλοπετρών 
δι’ επιστασίας του Δμοσίου. Το μετρον τούτο ως κατεπεί-
γον παρεδέχθη η Γραμματεία, και διέταξεν την εκτέλεσιν 
του μέχρις ότου ήθελεν αναφανή τις εργολάβος.

Συνηθισμένοι οι πολλοί ολίγοι εκεινοι οίτινες δύνανται 
ν’ αναδεχθώσι την εργασείαν της εξορύξεως, να ωφελώ-
νται υπερμέτρως, προσπαθούν και ήδη διά της αδιαφορίας 
των του ν’ αναγκάσουν την Κυβέρνησιν να παραχωρήση εις 
αυτούς την εργολαβίαν ταύτην εις ευτελή τιμήν.

Εις τοιούτος εργολάβος ανεφάνη εσχάτως  ζητών ν’ ανα-
δεχθή την εργολαβίαν με συμφωνίας επιζημιωτάτης προς 
το Δημόσιον, μεταξύ των οποίων είναι ο σημαντικότερος 
του να μη παραδίδονται αι πέτραι των διαφόρων μεγεθών 
με το μέτρο, ως κανονίζεται διά της ανωτέρω διακηρύξεως 
, με άλλους λόγους, να παραδίδη παντός είδους πέτρας, 
ως είναι αυταί και ως χείριστοι,  και ως δύσχρηστος. Αλλ’ 
η παραδοχή τοιούτου όρου, είναι εύκολον να εννοήση τις 
ότι θέλει έχη τα πλέον επιζήμια αποτελέσματα διά το Δημό-
σιον, και διά τούτο η Γραμματεία δεν παρεδέχθη μεν παρό-
μοιαν πρότασιν αλλ’ ακολούθως σκέπτεται να υποβάλη εις 
την Υμετέραν Μεγαλειότηταν περί τούτου ειδική αναφοράν.

Είναι βέβαιον ότι όσον μικρός είναι ο αριθμός των συ-
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ναγωνιστών τοιούτον δύσκολα  η Κυβέρνησις θέλει κατορ-
θώση να δώση την εξόρυξιν των μυλοπετρών επωφελώς 
εις εργολαβίαν, διότι η συνεννόησις μεταξύ τοιούτων ερ-
γολάβων είναι ευκολώτερον. Θεωρείται λοιπόν προς το 
παρόν αδύνατον να κατορθωθή η δι’ εργολαβίας εξόρυξις 
και τούτο βλέποντες αι Αρχαί της Νήσου Μήλου έδωσαν 
γνώμην όχι ασύμφορον διά το Δημόσιον διά την εξόρυξιν 
αυτών, ότι αύτη πρέπει να  ενεργηθή διά καταδίκων.

Η Γραμματεία υπέβαλεν ήδη την γνώμην αυτήν εις την 
Γραμματείαν των Εσωτερικών, και αναμένει το αποτέλεσμα 
των διασκέψεων της, διά να υποβάλη επομένως πρότασιν 
περί τούτου την Υμετέραν Μεγαλειότηταν.

Εν τούτω, επειδή σήμερον καθίσταται αναγκαίον να εξα-
κολουθή η εξόρυξις των μυλοπετρών  και αύτη δεν δύναται 
να κατορθωθή μέχρι νεωτέρου μέτρου, η μη δι’ επιστασί-
ας του Δημοσίου, πληρονομένων ημερομισθίων εις τους 
εξορύσσοντες  της τοιαύτας μυλόπετρας, ο Γραμματέας  
παρακαλεί την Υμετέραν Μεγαλειότηταν να ευαρεστηθή και 
εγκρίνη το παραδεχθέν ήδη παρά της Γραμματείας προσω-
ρινόν μέτρον, μέχρις ότου ληφθή πρόνοια σταθερωτέρας 
εξορύξεως. Διό υποβάλλεται το επισυνημμένον σχέδιον 
Διατάγματος

Με βαθύτατον σέβας

Της Υμετέρας Μεγαλειότητος 
ευπιθέστατος θεράπων και πιστός υπήκοος

Αρ.11377

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Η επί των Οικονομικών Γραμματεία
της Επικρατείας

Εν Αθήναις την 30 Σεπτεμβρίου 1841
Περί χορηγήσεως 30 καταδίκων εις την
καλλιέργειαν του εν Μήλω Λατομείου

Ελ. 13 Οκτ 1841 Αρ.Πρ. 2848

Μεγαλειότατε

Εις την νήσον Μήλον, ως δεν αγνοεί  η Α.Μ. υπάρχει Λα-
τομείον εκ του οποίου εξορύσσονται μυλόλιθοι. Τούτου 
την καλλιέργειαν εξέθεσεν η επί των Οικονομικών Γραμμα-
τεία εις δημοπρασίαν επί μειοδοσίαν αλλά μην εμγανισθέ-
ντος τινός εργολάβου, έλαβε το μέτρον να ενεργήση την 
καλλιέργειαν αυτού δι’ υπομισθίων εργατών. Εις τοιαύτην 
περίπτωσιν ο Υποδιοικητής Μήλου γνωμοδοτεί να προσ-

διορισθώσιν 25-30 εκ των κατάδικασμένων εις ισόβια δε-
σμά, διά να ενασχοληθώσιν εις αυτό το δημόσιον έργον, 
παρατηρών ότι η παραδοχή του μέτρου τούτου υπόσχεται 
όχι μόνον περισσότερην ωφέλειαν εις το Δημόσιον, αλλά 
και βελτίωσιν εις την τύχην των καταδίκων, οίτινες, σιμά της 
νομίμου χρηματικής ωφελείας την οποίαν θέλουσιν λαμβά-
νει ως εκ της εργασία; Ταύτης, θέλουν δυνηθεί προσέτι, 
τουλάχιστον οι νοημονέστεροι μεταξύ αυτών, να καταστώ-
σι μετά καιρού τεχνίται εις την εξόρυξιν  των μυλολίθων. 
Με την γνωμοδότησιν ταύτην του Υποδιοικητού είναι σύμ-
φωνος και η επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία, καθώς και η 
επί των Οικονομικών.

Ο επισημειούμενος έχων υπ’ όψιν τον ποινικόν Νόμον, 
[αρθρ. 9 εδάφ. 2] κατα τον οποίον οι καταδικασμένοι εις 
ισόβια δεσμά υποβάλλονται εις έργα δημόσια λαμβάνω την 
τιμήν να υποβάλλω εις την έγκρισιν της Α.Μ. την περί τού-
του αίτισιν της επί των Οικονομικών Γραμματείας κατά το 
εγκλειόμενον ενταύθα σχέδιον Διατάγματος.

Σημειωτέον ότι οι ζητούμενοι κατάδικοι θέλουν είσθαι 
εκ των ευρωστοτέρων καταδίκων, και θέλουν διατελεί υπό 
την επιτήρησιν της Χωροφυλακής , η δε εργασία των, κα-
θώς και η εκ της εργασίας ανήκουσα εις αυτούς ωφέλεια 
θέλουν κανονισθή συμφώνως με τας διατάξεις του από 31 
Δεκεμβρίου 1836 (12 Ιανουαρίου 1837) περί σωφρονι-
στικών φυλακών Β. Διατάγματος.

Υποσημειούμαι με σέβας βαθύτατον
της

Α.Μεγαλειότητος
Ευπειθής και πιστός Υπήκοος

Ο επί των Εσωτερικών Γραμματεύς της Επικρατείας

2848

Όθων κτλ

Λαβόντες υπ’ όψιν το άρθρ:9 εδαφ.2 του ποινικού Νό-
μου, εγκρίνομεν, επί τη υπ’ αρ.11377  προτάσει της Ημε-
τέρας επί των Εσωτερικών Γραμματείας, να χορηγηθώσι 
τριάκοντα εκ των καταδικασμένων  εις ισόβια δεσμά  διά 
να εργάζονται εις την καλλιέργειαν του εν Μήλω Λατομείου 
κανονιζομένης της εργασίας αυτών καθώς και της ανηκού-
σης εις αυτούς ωφελείας ως εκ της εργασίας ταύτης, συμ-
φώνως με τας διατάξεις του περί Σωφρονιστικής φυλακής 
Ημετέρου Διατάγματος της 31 10βρίου 1836/12 Ιανουα-
ρίου 1837

Εν Αθήναις τη 12/25 Οκτ 1841

Όθων
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Μίσθωση μυλόπετρας

Γιώργος Σπέης

A mill stone rental contract

George Speis 

Στα ΓΑΚ εντοπίσθηκε ένα ενδιαφέρον συμβόλαιο του 1886 
που αναφέρεται σε μίσθωση μίας μυλόπετρας και παρατίθεται 
στο τέλος του άρθρου. Η Καρδίτσα απελευθερώθηκε την 
18η Αυγούστου 1881 και προσαρτήθηκε στην Ελληνική 
επικράτεια. Το συμβόλαιο έγινε πέντε χρόνια αργότερα, 
παρ’ όλα αυτά γίνεται σε λίρες οθωμανικές ενώ αναφέρεται 
η αντιστοιχία σε νέες δραχμές. Αυτό μάλλον έχει σχέση με 
την οικονομική κρίση του διμεταλλισμού στην Ελλάδα1 του 
1885, όταν το κράτος τύπωσε χαρτονομίσματα (κερματικά 
γραμμάτια) της μιάς και δύο δραχμών. Η αιτία ήταν ότι 
είχαν εξαφανισθεί τα μεταλλικά νομίσματα από την αγορά. 
Μάλιστα ρητά αναφέρονται οι χρυσές δραχμές που είχαν 
κοπεί, λίγο πριν, το 1884. Φαίνεται λοιπόν ότι εκείνη την 
εποχή το σταθερό νόμισμα στη περιοχή ήταν οι οθωμανικές 
λίρες.

 Σε αυτά τα πέντε χρόνια φαίνεται ότι πλούσιοι Οθωμανοί 
είχαν ήδη αρχίσει να φεύγουν και να εκποιούν τις περιουσίες 
τους που περνούσαν σε ελληνικά χέρια. Έτσι ο διαχειριστής 
της μυλόπετρας (μισθωτής του μύλου) εμφανίζεται Έλληνας 
που μισθώνει τη μυλόπετρα σε Έλληνα από τη Μακεδονία 
αλλά η μυλόπετρα προέρχεται από οθωμανικό μύλο στη 
περιφέρεια Καρδίτσας. Ο μύλος αυτός είναι ο μύλος του 
Σουλεϊμάν Μπέη Τεφίκ. Ο Τεφίκ μπέης πιθανόν να είναι 
αυτός που αναφέρεται σαν τσιφλικάς στη περιοχή Μικρής 
Πουλιάνας (σημερινή Μουριά και Πηγή) έξω από τα 
Τρίκαλα, που τα κτήματα πουλήθηκαν στον Κ.Ζάππα.2 

 Ο μύλος του Τεφίκ Μπέη πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλος 
αλλά και ο μύλος που προορίζεται να πάει η μυλόπετρα 
πρέπει να είχε κάποιες παραγωγικές ικανότητες μεγαλύτερες 
του συνηθισμένου γιατί η μυλόπετρα ήταν εισαγωγής από 
τη Γαλλία. Οι γαλλικές μυλόπετρες ήταν διαδεδομένες στην 
Ευρώπη και ήταν κατασκευασμένες από κομμάτια, δηλαδή 
όχι μονολιθικές3 συνδεδεμένες με τσιμέντο. Το περίεργο 
είναι ότι αναφέρεται μια μυλόπετρα στο συμβόλαιο και 
μάλλον πρόκειται για το απανάρι (η επάνω μυλόπετρα). 

 Παράδειγμα μύλου που σώζεται με γαλλική μυλόπετρα 
είναι ο νερόμυλος των Αγ. Θεοδώρων ή μύλος του Βυλιώτη 
στη Θήβα, όπου φαίνεται ένα αρκετά μεγάλο κτήριο 
διώροφο. Έχει μυλόπετρα όπου το απανάρι έχει σφραγίδα 

1. Μπρεγιάννη.
2. Η Μικρή Πουλιάνα.
3. Βαλαβανίδου 827.

από τη S.G.M. (Société Générale Meulière). Κύριο κέντρο 
παραγωγής μυλοπετρών στη Γαλλία ήταν το  Ferté-sous-
Jouarre με παραγωγή των διεθνώς γνωστών μυλοπετρών. 
Μάλιστα στη Κύπρο όλες οι γαλλικές προέρχονται από εκεί 
και είναι από τα τέλη του 19ου αιώνα και έχουν σφραγίδα της 
S.G.M.4 Η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 
του 188155 από την συνένωση πολλών γαλλικών 
εταιρειών κατασκευής μυλοπετρών.6 Η μυλόπετρα πρέπει 
να εισήχθη πριν το 1881, όσο δηλαδή η Καρδίτσα ήταν 
υπό οθωμανική κατοχή και ο μουσουλμάνος ιδιοκτήτης θα 
είχε το ενδιαφέρον να βελτιώσει τη λειτουργία του μύλου 
του. Οπότε πρέπει να ήταν από μια από τις πολλές εταιρείες 
που συγκρότησαν τη S.G.M.

Εικ. 1. Μύλος Αγίων Θεοδώρων στη Θήβα  
St Theodores watermill in Thebes

Εικ. 2. Το απανάρι με τη σφραγίδα 
The head stone with the company stamp

4. Egoumenidou 181.
5. Société générale meulière.
6. Ward 56-7.
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Εικ. 3. Η σφραγίδα της S.G.M.
The S.G.M. stamp 

Η προτίμηση για εισαγωγή γαλλικών μυλοπετρών 
βασιζόταν στο ότι οι γαλλικές ήταν πιο σκληρές και έβγαζαν 
αλεύρι  πολύ καλύτερης ποιότητας.7 Η ακμή της S.G.M. ήταν 
το 1881 όπου γίνονταν μεγάλες εξαγωγές και από αυτή την 
ημερομηνία αρχίζει η πτώση.8

 Η μίσθωση γίνεται για ένα χρόνο, έχει τόκους και 
ρήτρες και επιλογή αποπληρωμής σε δόσεις. Τέλος η 
μυλόπετρα παραλαμβάνεται σε «καλήν κατάστασιν» και 
δεν γίνεται αναφορά πως θα παραδοθεί γιατί μέσα σ’ ένα 
χρόνο σίγουρα θα έχει πελεκηθεί για να είναι λειτουργική.

Το συμβόλαιο

 Αρχεία Ν. Καρδίτσας, Συμβολαιογραφικό αρχείο Ν. 
Σκαμπαρδώνη [1886 - 1887], Φάκελος #013  [1884 - 
1887], Τεκμήριο #3010  [27 Οκτωβρίου 1886]

Αριθ.3010.
 Μίσθωσις  μυλόπετρας

Εν Καρδίτση και εν τω γραφείω μου όντι εν τη παρά τη 
ανατολικομεσημβρινή πλευρά της πλατείας μεγάλη οικοδομή 
του Οσμαν Βέη Ριχάνογλου, σήμερον την εικοστήν εβδόμην 
του μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού 
ογδοηκοστού έκτου έτους, ημέραν Δευτέραν, ενώπιον εμού 

7. Αξιώτης 121, Cookson 346.
8. Ward 51-2..

του Συμβολαιογράφου Καρδίτσης Νικολάου Κ.Σκαμπαρδήν, 
κατοίκου ως εκ της ιδιότητός μου και εδρεύοντος ενταύθα, 
παρουσία και των εις ουδεμίαν εξαίρεσιν υποκειμένων 
δύο γνωστών μοι ενηλίκων μαρτύρων πολιτών Ελλήνων 
Ιωάννου Μακριγιάνου και Αναστασίου Μπαλταδώρου 
Σανδαλοποιών κατοίκων Καρδίτσης παρουσιασθέντες 
προσωπικώς οι απ’ ευθείας γνωστοί μου και μη υπαγόμενοι 
εις νόμιμον τινα εξαίρεσιν Αθανάσιος Γ.Τσακίρης 
αρτοποιός κάτοικος Καρδίτσης και Φίλιππος Δημητρίου 
Μυλωθρός κάτοικος Μπουχίνι9 της Επαρχίας Ανασελίτσης10 
της Μακεδονίας ως διαμένων ενταύθα, εδήλωσαν και 
συνομολόγησαν τα εξής, ο μεν πρώτος ότι εκμισθών τω 
δευτέρω, ούτος διότι εκμισθώνεται παρά του πρώτου και 
αποδέχεται την μίσθωσιν μιάς μυλόπετρας Γαλλικού λίθου 
της ακραιφνούς κυριότητος και κατοχής δι’ ης λειτουργεί ο 
εν τη περιφέρεια Καρδίτσης αλευρόμυλος του Σουλεϊμάν 
Βέη Τεφίκ ων μεμισθωμένος υπό του μισθωτού αρχομένης 
της μισθώσεως και από σήμερον και ληξούσης την εικοστήν 
έκτην Οκτωβρίου ελευσομένου έτους 1887. ογδοηκοστού 
εβδόμου καθ’ ην οφείλει ο μισθωτής άνευ προειδοποιήσεως 
ή αντιρρήσεως τινάς να παραδώσει εις τον εκμισθωτήν την  
μνησθείσα μυλόπετραν και οίαν σήμερον την παρέλαβε 
καλήν κατάστασιν, υποκείμενος εις ενάντια περίπτωσιν εις 
την προς τον εκμισθωτήν πληρωμην εξήκοντα τριών (3) 
καθ’ ημέραν λογω ποινικής ρήτρας συνομολογηθείσας και 
συμφωνηθείσης μεταξύ των και εφ’ όσον χρόνον πέραν 
της λήξεως της μισθώσεως παρακρατήσει την μνησθείσαν 
ταύτην μυλόπετραν ως μίσθωμα δε συνεφωνήθη μεταξύ 
των συμβαλλομένων  ως  είπαν το ενιαύσιον τούτο 
χρονικόν διάστημα το ποσόν λιρών Τουρκίας τεσσάρων 
(4) αντιστοιχουσών διά την επιβολήν του τέλους του 
παρόντος με δραχμάς νέας χρυσάς εννενήκοντα δύο (92) 
όπερ μίσθωμα λιρών Τουρκίας αυτουσίων τεσσάρων (4) ή 
το ισότιμον αυτού κατά την σημερινήν ενταύθα αγοραστικήν 
αξίαν του τιμωμένης εκάστης προς δραχμάς νέας είκοσι 
εννέας (29) υπόσχεται ο μισθωτής να πληρώση ενταύθα 
τω εκμισθωτή ή την ελατωσιν του εις δύο ίσας δόσεις 
ανά δύο λίρας Τουρκίας εκάστην την πρώτην Ιανουαρίου 
και εικοστήν τρίτην Απριλίου ελευσομέμου έτους 1887 
ογδοηκοστού εβδόμου και ατόκως ενεργηθήσαντες η 
πληρωμή του μισθώματος τούτου, εν δε υπερημερία ταύτης 
της δόσεως εντόκως μέχρι τελικής εξοφλήσεως δύο τοις 
εκατόν μηνιαίως εφ ω των αιτουμένων συνετάχθη το παρόν, 
ανεγνώσθη κατά νόμον, εβεβαιώθη  και υπεγράφη  παρ’ 
όλων  και παρ’ εμού

οι μάρτυρες                     οι συμβαλλόμενοι
Α. Μπαλταδώρος                                   Φίλιπας Δημητρίου
Ιων. Μακριγιαννου  

                        Ο Συμβολαιογράφος
  Ν. Σκαμπαρδής

9. Ανθηρό Κοζάνης
10. Επαρχία Βοΐου
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Από το Αρχείο Καρατζόγλου

From the Karatzoglou mill archives

Santorini island mills

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας, συνεχίζοντας 
την παρουσίαση του αρχείου Καρατζόγλου, επέλεξε για να 
δημοσιευτεί σ’ αυτό το τεύχος, μια εργασία με καταγραφή 
των ανεμόμυλων της Σαντορίνης.  Πιο συγκεκριμένα:

Στα πλαίσια των «Σχολείων» της 10ετίας του 1980 που 
διοργανώνονταν στην Απείρανθο της Νάξου και συγκεκρι-
μένα σ’ αυτό που είχε σαν θέμα την Αιολική Ενέργεια, όπως 
αναφέρθηκε και στο προηγούμενο τεύχος, οι μαθητές λυ-
κείου από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ανέλαβαν να ετοιμά-
σουν μια σχετική εργασία1.  

Η τότε μαθήτρια Σπυριδούλα Βλάχου από τη Σαντορί-
νη, παρέδωσε μια καταγραφή με περιγραφή των ανεμό-
μυλων του νησιού της κατά οικισμό, συνοδευόμενη από 
φωτογραφίες και μια επιστολή απευθυνόμενη προς τον 
καθηγητή του ΕΜΠ Αρθούρο Ζερβό, ο οποίος με τον 
Κώστα Καρατζόγλου ήταν υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο 
«Σχολείο». Στην περιγραφή αναφέρονται όσα στοιχεία 
μπόρεσε να συγκεντρώσει για κάθε μύλο μετά από επιτόπια 
έρευνα, δηλαδή τη θέση του, τον ιδιοκτήτη του, σε ποια 
κατάσταση βρισκόταν τότε κ.α.

Δημοσιεύουμε την επιστολή, η οποία αποτελεί την ει-
σαγωγή του κειμένου και ολόκληρη την εργασία όπως και 
δυο φωτογραφίες. Ως συνήθως, τηρείται η διάταξη και η 
ορθογραφία του κειμένου.

Κε Αρθούρε,
Τα στοιχεία που βρήκα για τους ανεμόμυλους στη Σαντο-

ρίνη είναι αυτά, που σας στέλνω.  Η ΕΜΥ ακόμη δεν μου 
έχει στείλει  τα ανεμολογικά στοιχεία του νησιού.  Μόλις τα 
λάβω θα σας τα στείλω αμέσως.

Εντύπωση μου κάνει, ότι στη Σαντορίνη, σε όσα βιβλία 
για το νησί έψαξα (από δημοτική βιβλιοθήκη) δεν αναφέρο-
νται πουθενά «ανεμόμυλοι».

Έτσι έβγαλα το συμπέρασμα πως οι ανεμόμυλοι στο 
νησί μου, δεν έχουν μεγάλη παράδοση (ίσως βέβαια τους 
επισκιάζουν, το ηφαίστειο και οι αρχαίες πόλεις…). Και κάτι 
που με λύπησε πολύ:

Είχα την ατυχία να μου καεί το μισό φιλμ! 
Ένα επίσης στοιχείο που μου κίνησε το ενδιαφέρον είναι 

ότι όταν έβρισκα ιδιοκτήτες των μύλων αρνούνταν να μου 
δώσουν στοιχεία.

Ελπίζω κε Αρθούρε, έστω μ’ αυτά τα στοιχεία, τα λίγα και 
ίσως ασήμαντα, να βοηθήσω σε έστω μικρό βαθμό το έργο 
της ομάδας.

        Φιλικά

          Σπυριδούλα Βλάχου

1. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «ο μυλολόγος», τχ.8, σελ.9

http://mouriatrikala.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
http://mouriatrikala.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k310180w/f1.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k310180w/f1.item
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ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΣΤΗ  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΟΙΑ:

Φωτ.1 Ο 3ος ανεμόμυλος της Οίας, ο οποίος είναι 
κατεστραμμένος και εγκαταλειμμένος.
Τhe 3rd Oia’s windmill, which is destroyed and 
abandoned 

Το πρώτο χωριό καθώς μπαίνουμε στο νησί.  Υπάρχουν 
σ’ αυτό 5 συνολικά ανεμόμυλοι.

Ο 1ος ανεμόμυλος βρίσκεται στην κάτω πλευρά του 
χωριού, προς την περιοχή «Αμμούδι».  Είναι κτισμένος, 
απέναντι από μια εκκλησία.  

Ο ανεμόμυλος είναι σε καλή κατάσταση, δεν διαθέτει 
όμως ανέμη2.

Χρησιμοποιείται από την εκκλησία για διαφύλαξη δια-
φόρων εκκλησιαστικών αντικειμένων.

Ο 2ος ανεμόμυλος βρίσκεται στην πίσω μεριά του χω-
ριού, λίγο πιο πάνω απ’ τον πρώτο.  Ο  μύλος αυτός είναι 
ο μικρότερος σε διαστάσεις απ’ όλους τους άλλους, είναι 
επισκευασμένος αλλά χωρίς ανέμη.

Λίγα μέτρα πιο πάνω από τον 2ο, βρίσκεται ο 3ος ανε-
μόμυλος του χωριού, ο οποίος είναι κατεστραμένος και 
εγκαταλειμένος (φωτ.1).

Ο 4ος ανεμόμυλος στην Οία, βρίσκεται στην «αρχή» 
του χωριού.  Είναι και αυτός σε καλή κατάσταση.  Το κτίριο, 
χωρίς όμως ανέμη.  

Ο ανεμόμυλος αυτός βρίσκεται στην αυλή ενός σπιτιού.

2. Με τη λέξη «ανέμη», που χρησιμοποιείται κατ’ επανάληψη, εννοείται η 
φτερωτή του ανεμόμυλου και όχι η ανέμη του μηχανισμού.

Ο 5ος και τελευταίος ανεμόμυλος του χωριού αυτού 
βρίσκεται στα πρώτα σπίτια, πριν μπούμε στο χωριό. 

Ο μύλος αυτός είναι ιδιοκτησίας Παναγή Μαυρομάτη.  
Απ’ ότι μάθαμε και από κατοίκους του χωριού –γιατί ο γιος 
του Π. Μαυρομάτη, ιδιοκτήτης του μύλου, αρνήθηκε να μας 
δώσει στοιχεία– ο ανεμόμυλος αυτός επισκευάσθηκε και 
αναπαλαιώθηκε με επιχορήγηση του Ε.Ο.Τ.

ΕΜΠΟΡΕΙΟ:

Διανύοντας κανείς το δρόμο για να φτάσει στο χωριό 
αυτό, βλέπει από μακριά, πάνω σε δυο λόφους έξω από το 
χωριό, 8 συνολικά ανεμόμυλους (φωτ.2).  

Βρίσκονται ο ένας λίγα μέτρα ψηλότερα απ’ τον άλλο, 
στην περιοχή «Χαμηλός Πρ. Ηλίας».

Είναι και οι οκτώ στην ίδια σχεδόν κατάσταση, με 
μισοχαλασμένες τις ανέμες.

Οι περισσότεροι είναι κτισμένοι, πάνω σε πέτρινα αυτο-
σχέδια λοφάκια, στοιχείο που συναντιέται μόνο σ’ αυτούς 
τους ανεμόμυλους του «Εμπορείου».

ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ:

Το χωριό αυτό, κοιτάζοντάς το κανείς μέσα από ένα 
αεροπλάνο, θα νόμιζε ότι είναι κτισμένο μέσα σε μια 
λακκούβα.

Σ’ αυτό το χαμηλό υψομετρικά χωριό, βρίσκεται ένας 
ανεμόμυλος.  Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και από ότι 
έμαθα από διάφορους κατοίκους του χωριού, στο εσωτε-
ρικό τους είναι φτιαγμένος σαν δωμάτιο σπιτιού.

Κάπως έτσι τον χρησιμοποιεί και ο ιδιοκτήτης Σορώτος 
Ιωάννης ο οποίος όπως μας ανέφερε τον επόμενο χρόνο 
θα τον κατεδαφίσει.

Επίσης στον δρόμο Φηρά (πρωτεύουσα) – Βουρβούλο, 
βρίσκονται τρεις ανεμόμυλοι. 

Οι δύο είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς όμως ανέμη.  Ο 
τρίτος είναι κατεστραμμένος.

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ:

Στο χωριό αυτό βρίσκονται δυο ανεμόμυλοι.  Ο ένας 
βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και είναι μισογκρεμισμέ-
νος.  

Ο δεύτερος βρίσκεται μέσα στην πλατεία του χωριού.  

Αυτός φτιάχτηκε πέρσι, είναι σε πάρα πολύ καλή 
κατάσταση και θα χρησιμοποιόταν για καφετέρεια.

ΒΟΘΩΝΑΣ:

Εδώ υπάρχουν δυο ανεμόμυλοι.  

Και οι δύο βρίσκονται στην «αρχή» του χωριού με λίγα 
μέτρα απόσταση μεταξύ τους.
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Ο ένας είναι μισογκρεμισμένος, αλλά αναπαλαιώνεται φέ-
τος.  Προς το παρόν είναι τσιμεντοστρωμένος μέχρι τη μέση.

Ο δεύτερος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.  Ανα-
παλαιώθηκε πριν λίγα χρόνια (και είναι σαν τον 5ο ανεμό-
μυλο της Οίας).

ΠΥΡΓΟΣ:

Το χωριό αυτό είναι ένα απ’ τα χωριά με μεγάλο υψόμετρο.  

Βρίσκεται κάτω απ’ το μοναδικό βουνό του νησιού τον 
«Πρ. Ηλία» και έχει τρεις ανεμόμυλους.

Ο 1ος βρίσκεται λίγο έξω απ’ το χωριό, στην περιοχή 
«Ευαγγελίστρια».  Ήταν ιδιοκτησίας Ραΐση, ο οποίος έχει 
πεθάνει.

Ο 2ος βρίσκεται στην πρώτη πλατεία του χωριού, 
ονομασίας «Έξω Πλατεία» και είναι ιδιοκτησίας Ιωάννη 
Μαυρομάλη.  

Επισκευάζεται αυτόν τον καιρό και απ’ ότι λέγεται θα 
χρησιμοποιηθεί σαν καφετέρια.

Ο 3ος είναι λίγα μέτρα πιο πάνω απ’ τον δεύτερο.  Είναι 
το κτίριο σε καλή κατάσταση.  Δεν έχει όμως ανέμη.  

Ο ανεμόμυλος αυτός είναι ιδιοκτησίας Μανόλη Δρόσου.

ΜΕΣΣΑΡΙΑ:

Στο «Τέλος» αυτού του χωριού, βρίσκεται ένα ανεμόμυ-
λος, κατεστραμένος.

ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ:

Στον κύριο κοινοτικό δρόμο «Έξω Γωνιάς – Πύργου» 
βρίσκεται ένας ανεμόμυλος σε άσχημη κατάσταση, σχεδόν 
κατεστραμένος.

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ:

Λίγο πιο έξω απ’ το χωριό, βρίσκεται ένας ανεμόμυλος 
κατεστραμμένος.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ:

Μπαίνοντας σ’ αυτό το χωριό, θα διακρίνει κανείς στην 
δεξιά πλευρά του δρόμου, δυο ανεμόμυλους.  Βρίσκονται 
κοντά ο ένας στον άλλον, με λίγα μέτρα διαφορά μεταξύ 
τους.

Ο ένας είναι κατεστραμμένος και ο άλλος σε άσχημη 
κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο βιβλίο «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ» του αρχιτέκτονα Δημήτρη 
Φιλιππίδη, αναφέρονται σε μια παράγραφο στοιχεία για 
«μυλόσπιτα» στην Σαντορίνη.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι σε πολλά σπίτια του νη-
σιού, υπήρχαν «φούρνοι», οι οποίοι είναι συνδυασμένοι 
μ’ ένα μυλόσπιτο που συμπληρώνει το γενικό όγκο του 
συγκροτήματος.

Τέτοια μυλόσπιτα είναι βέβαια σπάνια, γιατί οι μύλοι 
στέκουν μόνοι τους πάνω σε κάποια βάση, (όπως στην 
Οία), ή ακόμα σε απομακρυσμένες περιοχές από οικισμούς.

Σε άλλες περιπτώσεις πάντως –όπως στον Πύργο– η κα-
τοικία με τα βοηθητικά της, βρίσκεται ολόκληρη κάτω απ’ 
το έδαφος για να μην εμποδίζει τη λειτουργία του μύλου».

Φωτ.2 Η εντυπωσιακή ομάδα των 8 ανεμόμυλων του Εμπορειού, που είναι η μεγαλύτερη του νησιού.
The Emporios’ group of 8 windmills, being the largest on the island.
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Μαθηματικός τύπος 
για την εγκατάσταση σειράς 

νερόμυλων κατά μήκος ποταμού, 
σε εφαρμογή του βυζαντινού 

Γεωργικού Νόμου.

Στέλιος Α. Μουζάκης

A formula to install watermills along a 

river bed according to the Byzantine law

Stelios Mouzakis

Είναι γνωστό τόσον οι υδρόμυλοι, όσον και οι ανεμόμυ-
λοι, παρουσιάζουν μιαν άκρως σημαντική ιδιαιτερότητα. Η 
εκμετάλλευση της ενέργειας του νερού, όπως και του αέρα, 
είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο 
σημείο όπου αυτή εντοπίζεται. Η ιδιαιτερότητα αυτή, που 
επισημαίνεται πάντοτε στις πηγές, ως «τόπος επιτήδειος εις 
εργαστήριον μύλου», υπαγόρευε και τη θέση ανέγερσης 
αυτών των πλουτοπαραγωγικών μονάδων της προβιομη-
χανικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό άρχισαν να κτίζονται 
αναγκαστικά, εκεί όπου προσφερότανε από το γεωφυσικό 
ανάγλυφο, η εγκατάστασή τους. Παράλληλα θεωρώ, ότι 
αυτή υπήρξε η ικανή και αναγκαία συνθήκη δημιουργίας, 
δικαίου σχετικού με τους μύλους.

Πολλαπλό ενδιαφέρον για την ιστορία του δικαίου των 
μύλων παρουσιάζει ο σχολιασμός των διατάξεων, οι οποί-
ες συναντώνται και στις δικαιϊκές συλλογές της Μολδαβίας 
και Βλαχίας, του 18ου αιώνα, οι οποίες αποτελούν πιστή 
εφαρμογή του βυζαντινού Γεωργικού Νόμου1. 

Πρώτον, γιατί οι διατάξεις αυτές έχουν συνταχθεί ακο-
λουθώντας τις διατάξεις του βυζαντινού δικαίου, κατά 
βάση, τις διατάξεις των Βασιλικών των βυζαντινών. Δεύ-
τερο, έχουν ενταχθεί και επιβληθεί από Φαναριώτες ηγε-
μόνες και εφαρμοστεί ως ελληνόφωνες, στο δίκαιο των 
παραδουνάβιων χωρών, περιοχές οι οποίες αποτελούσαν 
μαζί με την Ελλάδα, μέρος της Οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας2. Τρίτον γιατί πρόκειται για περιοχές με ανεπτυγμένο 
εθιμικό δίκαιο στους μύλους, μάλιστα  εμφανίζουν πλού-
σια παράδοση στις υδροκίνητες εγκαταστάσεις, ήδη από 
τον 13ο αιώνα μέχρι σήμερα3, όσον αφορά δε την εγκα-
τάσταση και λειτουργία, των υδροκίνητων προβιομηχανι-

1. Νομικό εγχειρίδιο, που συντάχθηκε τον 7ο –8ο αιώνα και το οποίο 
ρυθμίζει διάφορα προβλήματα του αγροτικού χώρου. Ι.-Π. Ζέπος, Jus 
Graecoromanum, Νομοθεσία Ισαύρων και Μακεδόνων, 2(1931), σ.65-
71. Στο ίδιο περιλαμβάνονται δύο ακόμη συλλογές. Ο Πρόχειρος Νόμος 
(879) και η Επαναγωγή του Νόμου (886).
2. Στέλ. Μουζάκης, «Προβιομηχανικές υδροκίνητες εγκαταστάσεις στη 
δυτική, τη βυζαντινή και την οθωμανική κοινωνία. Φεουδαλικό δίκαιο και 
οικονομία. Οι «καινοτομίες» των νερόμυλων (c. 6ος – c. 15ος αιώνας)», 
Βυζαντινός Δόμος 18-19(2006),σ.25-57.
3. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχει στην πόλη Sibiu της Ρου-
μανίας το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο μύλων στην Ευρώπη.

κών εγκαταστάσεων ιδία νερόμυλων4 η σημασία τους είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, στις συγκεκριμένες  περιοχές5 (χάρτης 
1). 

Γύρω στο 1765 ο Μιχαήλ Φωτεινόπουλος συντάσσει 
στη Βλαχία, το Νομικόν Πρόχειρον6 με βεβαία, τη βυζαντι-
νή προέλευση των διατάξεών του. Το Νομικόν Πρόχειρον 
αποτελεί την πρώτη εκτενή συλλογή διατάξεων λαϊκού και 
κανονικού δικαίου που συντάχθηκε σε ελληνική γλώσσα 
για τις συγκεκριμένες περιοχές. Πάντως μέσα από τις δια-
τάξεις του, γίνονται φανερές οι προβληματικές σχέσεις με-
ταξύ γαιοκτημόνων και γεωργών. Για τους λόγους αυτούς 
και τελικά παρέμεινε απλώς «Προσχέδιο».

Λίγα χρόνια αργότερα, κατά το 1780, εμφανίζεται στη 
Βλαχία το «Συνταγμάτιον Νομικόν7» το οποίο εξέδωσε ο 
Φαναριώτης Βοεβόδας και ηγεμόνας πάσης Ουγγροβλα-
χίας, Αλέξανδρος Ιωάννου Υψηλάντης8. Ήδη με τη φανα-
ριώτικη διακυβέρνηση,  έχει αναπτυχθεί και γίνει διακριτή η 
ατομική ιδιοκτησία. Έτσι με την  εφαρμογή των διατάξεων 
του Συνταγμάτιου, επί μισόν περίπου αιώνα, συνετέλεσε 
στην οριστική αναγνώρισή της9. 

Στο Συνταγμάτιο μεταξύ των άλλων σχετικών με τους 
μύλους άρθρων10, όπως αναφέρω και στο βιβλίο μου11, 

4. Περίληψη αυτού του μέρους αποτέλεσε το θέμα σχετικής ανακοίνω-
σης. Στέλιος Α. Μουζάκης, «Η διερεύνηση των ιδεών στο δίκαιο των Φα-
ναριωτών ηγεμόνων στη Μολδαβία και στη Βλαχία το 18ο - 19οαιώνα. 
Υδροκίνητες προβιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η διαχείριση των υδάτων 
και οι «καινοτομίες» των μύλων», Γ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006), Ο 
ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό 
αιώνα, Πρακτικά, επιμ. Κ. Δημάδης, Γ΄(Αθήνα 2007),σ.23-43.  
5. Σύμφωνα με τις έρευνες των συναδέλφων μυλολόγων της Ρουμανίας εί-
χαν  εντοπιστεί το 1957 περί τις 20.000 υδροκίνητες εγκαταστάσεις (2end 
TIMS Symposium 1969).
6. Π. Ζέπος- Val. Georgescu - Αναστασία Σιφωνιού-Καραπά, Νέστ. 
Camariano, Νομικόν Πρόχειρον συνταχθέν υπό Μιχαήλ Φωτεινόπουλου 
εις Βουκουρέστιον (1765-1777), Αθήναι 1982, ως παράρτημα στο Επε-
τηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 24-26 (1977-
1979), σ.13-415 όπου βρίσκεται το ελληνικό κείμενο, του χειρογράφου 
κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων. 
7. Π. Ζέπος, «Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Υψηλάντη Βοεβόδα 
ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας 1780» Πραγματείαι Ακαδημίας Αθηνών 
Δ΄ (Αθήναι 1936),σ.20-24.
8. Για τον Υψηλάντη βλ. Αθαν. Κομνηνός Υψηλάντης, Εκκλησιαστικών και 
Πολιτικών. Τα μετά την άλωσιν1453-1789 εκδίδοντος Αρχ. Γερμανού 
Αφθονίδου Σιναΐτου (Εν Κωνσταντινουπόλει 1870), ανατύπωση Νότη 
Καραβία, MCMLXXII,σ.627.
9.Το Συνταγμάτιο μεταγλωττίστηκε αργότερα στη Ρουμανική από τον βε-
στιάριο πρωτοσπαθάριο της Βλαχίας, Ιωάννη Βακαρέσκουλο (Δ. Φωτει-
νός, Ιστορία της πάλαι Δακίας 2 (1819), σ.356. Βασική πηγή του Συνταγ-
ματίου, εκτός από το Νομικό Πρόχειρο, θεωρείται από τους ερευνητές, και 
πάλι το δημώδες βυζαντινό δίκαιο.
10. Στο κεφάλαιο ΧΧΧVII «Περί μουλκίων και χιλιστέων», εμφανίζεται,  
για πρώτη και μοναδική φορά, όσον γνωρίζω, στην ιστορία του ελλη-
νόφωνου δικαίου των μύλων, νομοθετημένη η ανέγερση νερόμυλου ο 
οποίος θα λειτουργεί εκμεταλλευόμενος το νερό φυσικής λίμνης. Από τη 
διατύπωση δεν καθίσταται σαφές τι υπονοεί ο νομοθέτης, με την έννοια 
-ζαγάσι-φράγμα. Φράγμα στη φυσική λίμνη, δηλαδή δημιουργία δέσης, 
για την αποκοπή τμήματος ποσότητας νερού, ή πασσάλωμα συγκεκρι-
μένου χώρου για τη δημιουργία αναγκαίας, τεχνητής λίμνης, από όπου 
διαμέσου μυλαύλακου θα φθάνει το νερό στο μύλο. Αλλά γι’ αυτό θα 
μιλήσουμε σε επόμενη φορά.
11. Για πλήρη ανάλυση βλ. Στέλιος Α. Μουζάκης, Μύλοι και διαμόρφωση 
φεουδαλικού δικαίου στη Δυτική, Βυζαντινή και Οθωμανική οικονομία και 
κοινωνία, πρόλογος Καθηγητή Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστο-
ρίας κ. Γεωργίου Λεοντσίνη, Αθήνα 2008,σ.192-206.
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συναντάμε ολόκληρο κεφάλαιο, αφιερωμένο μόνον στην 
ανέγερση μύλων και ειδικότερα νερόμυλων12, κατά μήκος 
ποταμού, το οποίο και θα μας απασχολήσει. Σε αντίθεση 
με τις προηγούμενες διατάξεις, οι συγκεκριμένες παρουσι-
άζουν, μια λεπτομερή και εμπεριστατωμένη περιγραφή της 
ακολουθούμενης διαδικασίας έγκρισης, εγκατάστασης και 
λειτουργίας νερόμυλου και εμφανίζουν σημαντικό ενδια-
φέρον, τόσον για το δίκαιο της περιοχής, όσον γενικότερα 
και για την ιστορία του δικαίου των νερόμυλων. 

Κεφάλαιο ΧΧΧVIIΙ, «Περί μύλων νέων»,

«Εκείνοι οπού έχουν μούλκια κοντά εις τους ποτα-
μούς και ευρίσκοντες τόπους αρμοδίους δια μύλους 
επάνω εις το ίδιον μούλκι τους  θελήσουν να οικοδο-
μήσουν μύλον εκ νέου, να εκλέγουν μαστόρους επιτη-
δείους και ειδήμονας όπου να ηξεύρουν να ζυγιάζουν 
καλώς τα νερά, δια να μη τύχη και βλαφθώσι τα γειτονι-
κά μούλκια με την ύψωσιν του νερού ή να εμποδισθώσι 
οι υψηλότεροι μύλοι και όταν φανή πως δεν βλάπτο-
νται τελείως οι γείτονες τότε αρχίζη την οικοδομήν, την 
οποίαν προ τού να αρχίσουν να έχουν χρέος άφευκτο 
να προσκαλούν τους γείτονας, όταν δηλαδή ζυγιάζουν 
οι μαστόροι τα νερά δια να βλέπουν και εκείνοι και 
πληροφορούμενοι ότι δεν έχουν καμμίαν βλάβην όχι 
μόνον να δώσουν άδειαν εις την οικοδομήν, αλλά να 
διορίσουν και ανθρώπους εδικούς των οπού να πα-
ρευρεθούν εις την καταβολήν των θεμελίων, δια να μην 
ακολουθή ύστερον πρόφασις  τις και αιτία λογοτριβής. 
Όστις δε τολμήση να οικοδομήση μύλον χωρίς τοιαύ-
την παρατήρησιν και βλάψη τον γείτονα  και αναχθή εις 
το κριτήριον  και αποδειχθή ότι τη αληθεία βλάπτεται ο 
γείτων, ο τοιούτος, ότι λογής αξίας και βαθμού είναι, 
να παιδεύεται πληρώνοντας και διπλήν  την ζημίαν εις 
τον ζημιωθέντα. Ει δε εθελοκακών ο άλλος γείτονας 
εμποδίζει το να κάμη τινάς μύλον εις το βάδουρον του 
μουλκίου του, να ανάξη το δίκαιόν του ο πάσχων εις 
την Αυθεντίαν, δια να λάβη έγγραφον την ασφάλειάν 
του13».

Παρατηρούμε ότι προτού ξεκινήσει κάποιος την εγκα-
τάσταση, επιβάλλεται να αναθέσει σε έμπειρους και γνώ-
στες της περιοχής τεχνίτες, τον έλεγχο της ποσότητας των 
νερών. Αυτοί αναλαμβάνουν με τη ρητή υποχρέωση, να 
ελέγξουν ώστε «να μη τύχη και βλαφθώσι τα γειτονικά 
μούλκια με την ύψωσιν του νερού ή να εμποδισθώσιν οι 
υψηλότεροι μύλοι».   

Μάλιστα επιβάλλει «να εκλέγουν μαστόρους επιτη-
δείους και ειδήμονας», και να είναι κοινής αποδοχής14. Η 

12. Στις πηγές των βυζαντινών αναφέρονται ως «καινοτομίες» Καινοτομία 
= νέο έργο, η οικοδομική εργασία. «Καινόν έργον ποιεί τις ή οικοδομών 
ή καταλύων ότι ούν και την προτέραν όψιν εναλλάσσων» (Γ. Ράλλης – Μ. 
Ποτλής, Σύνταγμα 6, σ.312.)
13. Π. Ζέπος, «Συνταγμάτιον Νομικόν…»,ό.π.,σ.227-228
14. Αντίστοιχο είναι το έθιμο των στιματάριδων (stima= τιμή, stimare= 
εκτιμώ), που συναντάμε στο εθιμικό δίκαιο, κυρίως, των Κυκλαδονησιών, 
κατά την Οθωμανοκρατία, αλλά και στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να 
αποφευχθεί η μεσολάβηση των κυριάρχων (Στέλιος Α. Μουζάκης, Ο μο-
ναχισμός στο ΝΑ Αιγαίο κατά τον 16ο-18ο αι., Αθήνα 1997,σ.172-173), 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία.  

συγκεκριμένη αναφορά, προϋποθέτει, τουλάχιστον, ότι 
κατοικούσαν ή εργαζόντουσαν στη Βλαχία πολλοί και πε-
παιδευμένοι, στο ως άνω γνωστικό αντικείμενο, τεχνίτες. 
Αυτοί έπρεπε να γνωρίζουν καλά το γεωφυσικό ανάγλυφο 
της ευρύτερης περιοχής ώστε να εκτιμήσουν την μεγίστη 
ποσότητα ύδατος που μπορούσε να δεχθεί ο ελεγχόμε-
νος ποταμός σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, ούτως ώστε 
να καθορίσουν με κάθε δυνατή ακρίβεια, την υψηλότερη 
στάθμη των νερών του, όπως επίσης και τη σχετική ταχύτη-
τα ροής των15. Μέλημα των τεχνιτών ήταν να αποδείξουν, 
αν και κατά πόσον, με τις υπάρχουσες συνθήκες ήταν δυ-
νατόν να ανεγερθεί μύλος στην υποδεικνυόμενη θέση και 
βέβαια αν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και χωρίς προ-
βλήματα στην περίπτωση που υπήρχαν και άλλοι, τόσον ο 
νέος όσον και οι ήδη υπάρχοντες μύλοι. 

   Βασική προϋπόθεση τίθεται πάντοτε, η δυνατότητα 
δημιουργίας μυλαύλακου που θα μετέφερε νερό από τον 
ποταμό στον μύλο. Αυτό το επιτύγχαναν με την κατασκευή 
δέσης, φράγματος, μέσα στον ποταμό από όπου απόκο-
πταν ποσότητα νερού αναγκαία για τη λειτουργία του. Από 
το σημείο της δέσης, της κόφτρας στον ποταμό, μέχρι το 
άκρο όπου θα τοποθετούνταν  η μυλοκρέμαση έπρεπε, 
όπως είναι γνωστό, το μυλαύλακο να αποκτήσει ύψος, 
περίπου, 7.00-9.00 μέτρα16. Όμως αυτό ακριβώς ήταν και 
το μεγάλο πρόβλημα. Δεν έπρεπε, αφενός, να εμποδίζεται 
η ασφαλής απορροή των υδάτων που εξέρχονται από το 
ζουριό του υψηλότερου μύλου, και ταυτόχρονα το μέγι-
στο δημιουργούμενο, επίπεδο του νερού, να μην μπορεί 
να φθάσει ποτέ τα θεμέλια του προηγούμενου μύλου17. 
Επιπλέον, να μην προκαλούνται ζημιές στα γειτονικά του 
ποταμού κτήματα, από την άνοδο αυτής της στάθμης. Από 
τις σχέσεις αυτές προκύπτει ότι, εφόσον δύο νερόμυλοι 
λειτουργούν από το νερό του ίδιου ποταμού, πάνω σε 
ένα μοντέλο σταθερής κλίσης του ποταμού, η θέση ανέ-
γερσης του χαμηλότερου μύλου καθορίζεται από τη θέση 
και το ύψος της δέσης του. Όσο ελαττώνεται η απόσταση 
του νέου μύλου από τη δέση του, τόσο περισσότερο είναι 
αναγκαίο να απομακρύνεται από τον προηγούμενο και το 
αντίστροφο (εικ.1).                   

15.Η ταχύτητα της ροής, ως είναι γνωστό, εξαρτάται από την κλίση της 
κοίτης των ποταμών και διαμορφώνεται ανάλογα με το ανάγλυφο της 
περιοχής. Τελικά ελεγχότανε η κλίση του ποταμού σε όλο το μήκος του 
όπου υπήρχαν μύλοι, μαζί, με την προτεινόμενη θέση.
16. Επομένως, όσο μικρότερη ήταν η κλίση του ποταμού, τόσο μεγαλύτε-
ρη ήταν η απόσταση που απαιτείτο για την απόκτηση του συγκεκριμένου 
ύψους και αντίστροφα. Επιπλέον, όσο μικρότερη ήταν η απόσταση της 
θέσης της δέσης στον ποταμό, από τη θέση του μύλου, τόσο ψηλότερα 
έπρεπε να ήταν το φράγμα μέσα στον ποταμό. Πρέπει όμως να επιση-
μάνουμε ότι δεν εγγράφονται ειδικές διατάξεις για την εγκατάσταση του 
μυλαύλακου αλλά και ούτε αναφορά για αγροτικές δουλείες. Πιθανολο-
γούμε ότι ίσχυαν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΧΧΧV. «Περί εμφυτεύσεως» 
εδάφια α΄,β΄,σ.221, όπου γινότανε συμφωνία για την καταβολή ενοικίου, 
με τον ιδιοκτήτη του κτήματος.
17. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσον η κλίση του 
ποταμού είναι μικρότερη, τόσο μεγαλύτερο είναι το απαιτούμενο μήκος 
του μυλαύλακου μεταξύ της δέσης και του μύλου, με μικρότερο όμως το 
αναγκαίο ύψος της δέσης. Αν θελήσουμε να μικρύνουμε το μήκος αυτό 
πρέπει, αντίστοιχα,  να μεγαλώσει το ύψος της δέσης.
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Στη Βλαχία18, τα μεγαλύτερα τμήματα των ποταμών 
βρίσκονται, κατά κανόνα, σε ομαλά  επίπεδα (χάρτης) με 
κλίσεις που κυμαίνονται μεταξύ του 2% - 6%. Μετατρέ-
ποντας αυτά τα δεδομένα σε μαθηματική σχέση έχουμε  
Η/βΧ100=α 

Ο μαθηματικός αυτός τύπος, όπου Η = τελική στάθμη 
της δέσης εφαρμοζόμενη στο άνω μέρος του βαγενιού, 
β = κλίση του ποταμού, και α = η ελάχιστη επιτρεπτή από-
σταση μεταξύ των δύο μύλων, ο οποίος δεν έχει καταγραφεί 
σε καμία άλλη περίπτωση, αποτελεί την αναγκαία και ικανή 
συνθήκη για την εγκατάσταση σειράς νερόμυλων κατά μή-
κος ενός ποταμού, για τη διαμόρφωση, όπως αναφέρεται 
συχνά στα έγγραφα, μιας υδρομυλικής κατάρροιας19. 

18. Το αυτό συμβαίνει  και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης.
19. Ι. Θεοχαρίδης, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, Γ΄ (Λευκωσία 
1993),σ.1445, έγγραφο 699.

Πάντως και στον Ελλαδικό χώρο, τα τμήματα των πο-
ταμών όπου συναντώνται θέσεις στις οποίες συνήθως 
ανεγείρονται διαδοχικοί μύλοι, εμφανίζουν κλίσεις που 
κατά κανόνα κυμαίνονται μεταξύ του 4% – 8%. Όμως τις 
περισσότερες φορές αυτή η συνθήκη, μπορούμε να πούμε 
ότι ατονεί, οπόταν οι εγκαταστάσεις των νερόμυλων, προ-
κρίνεται και τοποθετούνται αντικριστά εναλλάξ, ακολου-
θώντας την οφιοειδή ανάπτυξή του ποταμού20, ενίοτε και 
με απευθείας κίνηση μεγάλης κατακόρυφης ροδάνας-φτε-
ρωτής από τη ροή του ποταμού.

20. Στέλιος Α. Μουζάκης, «Νερόμυλοι Κυθήρων Αντικυθήρων», στο Α΄ 
Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, Κύ-
θηρα: Μύθος και πραγματικότητα, Πρακτικά Αθήνα, σ.301-336,ιδία 307-
313.

Εικ. 1. Σχεδιαστική εφαρμογή του 
μαθηματικού τύπου.
Graphic representation of the 
formula

Εικ. 2. Χάρτης των υδροκίνητων 
εγκαταστάσεων της Ρουμανίας 
(1957)
Water driven installations in 
Romania
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Φωτογραφίες ανεμόμυλων από Μήλο και Κιμώλο

Windmill photos from Milos and Kimolos

 Η πρώτη αφορά τη Μήλο με ένδειξη Milos, Tripiti-Kastro (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / 
Fotograf: Friedlaender, Immanuel / Hs_0625a-0004-009), όπου φαίνεται μια σειρά από ανεμόμυλους. Δεν διακρίνονται πανιά.
Windmills on the top of the hill on Milos

Η δεύτερη φωτογραφία αφορά τη Κίμωλο με ένδειξη λόφος μύλων (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / 
Fotograf: Friedlaender, Immanuel / Hs_0625a-0004).
Windmills on the island of Kimolos, notice the roofs

Φαίνονται τρεις ανεμόμυλοι. Το σημαντικό είναι ότι η στέ-
γη δεν είναι κωνική από χόρτο αλλά σαμαρωτή στέγη με 
τσίγκους. Προφανώς το χόρτο έχει αντικατασταθεί αλλά 
και είναι μια μορφή (η σαμαρωτή) που είχε εξαπλωθεί στο 

ανατολικό Αιγαίο και στα Ιόνια. Αυτό από μόνο του ανα-
τρέπει την άποψη της μορφής της στέγης στους ανεμόμυ-
λους. Χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα σε παλιές φω-
τογραφίες για να βγούν σχέσεις και συμπεράσματα. 
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Ανεμαντλίες στο Λασίθι

Lasithi windpump

Ανεμαντλία στο Λασίθι. Φωτογραφία από το αρχείο της Βιβλιοθήκης ETH στη Ζυρίχη 
από τον φωτογράφο Hopf με ημερομηνία 1921 και με στοιχεία copyright:
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Hopf / Dia_282-1304 / CC BY-SA 4.0
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Ο Charles Ryan στη Λήμνο

Charles Ryan in Lemnos during WW I

Ο sir Charles S. Ryan  ήταν χειρουργός κατά την εκστρα-
τεία της Καλλίπολης στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήρθε 
με τις αυστραλιανές δυνάμεις αλλά έμεινε για μικρό διά-
στημα γιατί κόλλησε τυφοειδή πυρετό. Η φωτογραφία 
τον δείχνει στη Λήμνο μπροστά σε δύο ανεμόμυλους. Ο 

ένας έχει  πλήρη αρματωσιά με σανιδένια στέγη και ο άλ-
λος χωρίς φτερά με στέγη από χόρτα. Πηγή: A camera on 
Gallipoli, The photographs of Charles Ryan, Australian 
War Memorial with the support of the Australian 
Government’s Commemorations Program, 2014.
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Ο Κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης μοιράστηκε μαζί μας 2 ταινίες 
μικρού μήκους με θέμα τους μύλους της Λήμνου.

Πέραν της καλλιτεχνικής προσέγγισης, ο κύριος σκοπός 
της δημιουργίας των ταινιών ήταν και είναι η σωτηρία των 
συγκεκριμένων μύλων αλλά και των αντίστοιχων σε όλο το 
Αιγαίο που καταρρέουν.

Οι ταινίες είναι σε υψηλή ανάλυση (4K), με πρωτότυπες 
μουσικές συνθέσεις και είναι σε μορφή creative commons, 
δηλαδή ελεύθερες παντός είδους δικαιωμάτων. Έχουν πα-
ρουσιαστεί σε τρία φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους (εκτός 
διαγωνιστικής διαδικασίας) και πλέον είναι στη διάθεση 
οποιουδήποτε ενδιαφέρεται και μπορεί να συμβάλει στην 
υλοποίηση των σκοπών τους.

Μύλοι της Λήμνου

Κατερίνα Τούτουζα

Limnos mills

Katerina Toutouza

https://youtu.be/8ZwQM8BIYTc

https://youtu.be/snAedz6grRQ
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Midterm εκδρομή της TIMS 

στη Βουλγαρία το 2022

Κατερίνα Τούτουζα

2022 TIMS Midterm trip in Bulgaria

Katerina Toutouza

Η Midterm εκδρομή της TIMS πραγματοποιήθηκε μετά από 
ενάμιση χρόνο αναβολών σε δύο γκρούπ. Εγώ έτυχε να 
βρίσκομαι στο 2ο γκρουπ. 

Ξεκινήσαμε με το welcome dinner, όπου βρεθήκαμε 
μετά από τόσο χρόνια, φίλοι που αγαπάμε τους μύλους 
και χαιρόμαστε με νέες εμπειρίες ανακαλύπτοντας νέους 
τόπους.

Την επόμενη μέρα ξεκίνησε η διαδρομή με το πουλμα-
νάκι μας και οδηγούς την Ροζίτσα (υπεύθυνη εκδρομής) και 
τον Μίτκο (φ-1) .

Πρώτη μας στάση το Καλόφερ. Εκεί ένας πολύ φιλόξενος 
ιδιοκτήτης, ο Alexander Tsvyatkov μας καλωσόρισε στο συ-
γκρότημά του, το οποίο αποτελείται από δύο αλευρόμυλους 
νερόμυλους που άλεθαν καλαμπόκι, μία νεροτριβή και ένα 
μαντάνι. Όλα είναι σε λειτουργία και μάλιστα πολλοί πελάτες 
φέρνουν τα χαλιά τους για καθάρισμα στην νεροτριβή.  Στο 
τέλος της επίσκεψης απολαύσαμε και την παραδοσιακή τους 
ρακί και αναχωρήσαμε για την υπέροχη Φιλιππούπολη. Το 
Plovdiv (ονομασία στα βουλγάρικα) είναι μια υπέροχη πόλη, 
με μακρά ιστορία στην οποία μας ξενάγησαν. Διανυκτερεύ-
σαμε σε αυτήν και την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε το ταξίδι μας 
προς τα σύνορα με την Ελλάδα στο Egrek (φ-2, φ-3, φ-4). .  

Εκεί επισκεφθήκαμε 5 νερόμυλους, μερικοί εκ των οποί-
ων χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα από τους κατοίκους 
της περιοχής. Οι υπόλοιποι λειτουργούσαν μέχρι το 2017. 
Μας υποδέχτηκε η δήμαρχος της περιοχής με ένα υπέροχο 
γεύμα με παραδοσιακές γεύσεις. Μετά περπατήσαμε στους 
μύλους (φ-5), οι οποίοι όλοι διατηρούν το μηχανισμό τους, 
τους υδατόπυργους και τη μεταλλική φτερωτή τους. Είναι 
χαρακτηριστική η στέγη τους με σχιστόλιθο και οι τούβλινες 
καμινάδες τους. Εν συνεχεία ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για το 
Zlatograd, όπου και διανυκτερεύσαμε (φ-6, φ-7).

Στο δείπνο μας περίμενε μια έκπληξη με μουσικούς που 
έπαιξαν παραδοσιακή μουσική. Το πρωί ξεκινήσαμε για 
τους νερόμυλους της περιοχής.  



Φωτ. 1. Φωτ. 1
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Φωτ. 2 Φωτ. 5

Φωτ. 6Φωτ. 3

Φωτ. 4 Φωτ. 7
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Πρώτη στάση ένας αναστηλωμένος πέτρινος νερόμυ-
λος κοντά στο ξενοδοχείο μας. Ο νερόμυλος του Vuntsov 
υφίσταται εδώ και 200 χρόνια, αποτελείται από μία νερο-
τριβή, μαντάνι με 4 σφυριά για υφάσματα  και έναν αλευρό-
μυλο. Στο μαντάνι χωρούσε 50 μέτρα  ύφασμα 4543 (φ-8) 
και δούλευε το κάθε κομμάτι για 24 ώρες. 

Φεύγοντας από εκεί οδεύσαμε προς τη Shumnitsa στο 
Kirkovo και επισκεφτήκαμε έναν αναστηλωμένο νερόμυλο. 
Χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα και έχει πλήρη 
μηχανισμό, υδατόπυργο και μεταλλική φτερωτή. Λίγο πιό 
κάτω υπήρχε άλλος ένας πέτρινος νερόμυλος, επίσης κη-
ρυγμένος ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς (φ-9), ο 
οποίος όμως έχει μεγαλύτερες φθορές. Υπάρχει και πάλι 
μηχανισμός (φ-10), μεταλλική φτερωτή και έχει φτιαχτεί 
τσιμεντένιο βαγένι.   

Η πορεία μας συνεχίστηκε προς την περιοχή Stara 
Zagora, στην οποία μας έκαναν μια σύντομη ξενάγηση στα 
αξιοθέατα (φ-11). Το  ξεκίνημα της επόμενης μέρας έγινε 
με ένα μουσείο «Νεολιθικής Κατοικίας». Εκεί, με ανασκα-
φές που έγιναν, βρέθηκε διώροφη κατοικία κατασκευα-
σμένη προ 8000 χρόνων,  στην οποία βρέθηκαν μεταξύ 
άλλων και 2 χειρόμυλοι.  Η ημέρα είχε και επίσκεψη στο 
μουσείο των ρόδων στην πόλη Kazanlak (φ-12). Αμέσως 
μετά επισκεφθήκαμε ένα λιοτρίβι για λάδι καρυδιού, του 
Ivan Yonkov. Κτίριο του 19ου αιώνα με αναστηλωμένο μη-
χανισμό, πρέσα και φούρνο.  

Το βράδυ της ημέρας αυτής καταλήξαμε στο Gabrovo, 
εκεί μείναμε παραπάνω μέρες. Μια πόλη (φ-13) με ιστορία 
και μάλιστα θεωρείται η πόλη του χιούμορ!!! Το σημαντικό-
τερο αξιοθέατο της πόλης είναι το Υπαίθριο Εθνογραφικό 
Μουσείο ΕΤΑΡ, στο οποίο εργάζεται και η διοργανώτρια 
Rositsa. Έτσι την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε με την επίσκεψη 
στο μουσείο. Μπαίνοντας μας τράβηξε την προσοχή ένα 



Φωτ. 8

Φωτ. 11

Φωτ. 12

Φωτ. 9

Φωτ. 10
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μυλικό σύστημα με νερό για τρόχισμα των εργαλείων. Συ-
ναντήσαμε, αμέσως μετά, ένα μαντάνι με 4 σφυριά. Χτυ-
πούσαν τα μάλλινα υφάσματα για να  μαλακώσουν και να 
έχουν καλύτερη συνοχή. Ξύλινο κτίσμα με σφυριά βάρους 
200 κιλά το καθένα και όρθια ξύλινη εξωτερική φτερω-
τή. Χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα. Δίπλα του 
ένας πέτρινος αλευρόμυλος του 1780, που αναστηλώθηκε 
το 1963 με μεταλλική φτερωτή (φ-14, φ-15, φ-16, φ-17, 
φ-18, φ-19, φ-20, φ-21).



Φωτ. 13 Φωτ. 15

Φωτ. 16Φωτ. 14
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Φωτ. 17

Φωτ. 19

Φωτ. 18

Φωτ. 20

Φωτ. 21

Παραπέρα υπήρχε ένας νερόμυλος για το τρόχισμα των 
ξύλινων αντικειμένων του 19ου αιώνα. Χαρακτηριστικό πέ-
τρινο κτίσμα με στέγαση από κορμούς δέντρων κομμένους 
στη μέση. Πίσω από αυτόν υπήρχε και μία νεροτριβή με 
βάθος 1,5μ., στην οποία το νερό έπεφτε  μέσω  ξύλινου 
βαγενιού από ύψος 2 μ. 

Συνεχίζοντας στο δρομάκι με τα διάφορα εργαστήρια 
που διαθέτει το μουσείο υπάρχει κι ένα λιοτρίβι καρυδιού 
επίσης του 19ου αιώνα. Κι εκεί υπάρχει αναστηλωμένος ο 
ζωοκίνητος μηχανισμός με την πέτρα, την  πρέσα και  τον 
φούρνο. Επίσης υπάρχουν και τα δοχεία φύλαξης του λα-
διού. Ο περίπατος συνεχίζεται για να καταλήξουμε λίγα 
μέτρα πιο κάτω σε ένα νερόμυλο στον οποίο κατασκευά-
ζονταν σχοινιά και νήματα. Εχει 7 φτερωτές στον υπόγειο 
χώρο και στον επάνω όροφο υπάρχουν οι μηχανές που 
με την περιστροφική κίνηση πλέκουν τις μπομπίνες νήματος 
και δημιουργούν το σχοινί σε διάφορα πάχη. 

Δίπλα του ένας ακόμα νερόμυλος, ο Dolapkinya. Κατα-
σκευασμένος το 1874 στο χωριό Delidgetzi. Χαρακτηρι-
στικό αυτού του μύλου έιναι η κάθετη ρόδα που μεταφέρει 
την κίνηση. Πλάι του ένας ακόμα νερόμυλος που με τη βοή-
θεια της υδροκίνησης κατασκευάζονται ξύλινα φλασκιά για 
κρασί. Πέτρινο κτίσμα με ξύλινο βαγένι.
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Πλησιάζοντας το τέλος της διαδρομής στο μουσείο 
ΕΤΑΡ υπήρχε και ένα νεροπρίονο, το οποίο δυστυχώς τις 
ημέρες που το επισκεφθήκαμε ήταν υπό συντήρηση. Όμως 
δίπλα στη θέση του νεροπρίονου είχε ήδη αποκατασταθεί 
μια νεροτριβή με βάθος 1,5μ και ύψους ξύλινου βαγενιού 
περίπου 2μ. Μια ιδιαίτερα απολαυστική ημέρα που μπορέ-
σαμε να μελετήσουμε πολλά διαφορετικά μυλικά συστήμα-
τα που υπήρχαν στην περιοχή του Gabrovo. Η ημέρα μας 
έκλεισε με μια ξενάγηση στην πόλη του Gabrovo.

Την επόμενη ημέρα ξεκινήσαμε με μια επίσκεψη στην 
περιοχή Voneshta Voda, όπου επισκεφθήκαμε έναν νερό-
μυλο και ένα νεροπρίονο  (φ-22).  

Μετά την περιήγηση στην περιοχή για τους μύλους, μας 
περίμενε μια έκπληξη με ένα γεύμα με μουσική από τις κυ-
ρίες της περιοχής (φ-23, φ-24, φ-25) ντυμένες με παρα-
δοσιακές φορεσιές. Η όμορφη αυτή μέρα ολοκληρώθηκε 
με την επίσκεψή μας στο οινοποιείο Yalovo Winery, όπου 
απολαύσαμε τα κρασιά της περιοχής.    

Την τελευταία μέρα ξαναπήγαμε στο Εθνογραφικό 
Μουσείο ΕΤΑΡ, όπου είχαμε χρόνο να περιηγηθούμε μόνοι 
μας, να μελετήσουμε τους μηχανισμούς και να κάνουμε τα 
ψώνια μας πριν την επιστροφή στην Ελλάδα!

Φωτ. 22

Φωτ. 25

Φωτ. 23

Φωτ. 24
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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

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

 Συνεχίζεται η καταγραφή της βιβλιογραφίας με τα 
παραρτήματά της, στην οποία προστίθενται ολοένα και 
περισσότεροι τίτλοι και σε τακτά διαστήματα ενημερώνουμε. 

 Πραγματοποιήθηκε η Midterm εκδρομή της ΤIMS στη 
Βουλγαρία με συμμετοχή κάποιων μελών μας σε αυτή σε 2 
ομάδες. Η πρώτη στα τέλη Σεπτεμβρίου και η δεύτερη στα 
μέσα Οκτωβρίου.

 Την άνοιξη έλαβαν  χώρα παρουσιάσεις στο ΕΚΠΑ από 
μέλη της Ελληνικής ομάδας της TIMS στο Τμήμα Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

 Αρκετά μέλη της Ελληνικής Ομάδας TIMS GR 
συμμετείχαν στο σεμινάριο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου που οργανώθηκε 
από την  Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών 
Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΥΝΜΤΕΑΜΘ), 
του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), 
στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2022 - «Βιώσιμη 
Πολιτιστική Κληρονομιά - Συντηρώντας το παρελθόν 
για τις μελλοντικές γενιές». Με την αιγίδα της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας [Κ.Ε.Δ.Ε.], συνδιοργανωτή το 
Δήμο Καβάλας και την υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος 
TICCIH και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού - Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, οργάνωσαν 
διαδικτυακό Σεμινάριο για στελέχη των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με θέμα: «Βιομηχανική Κληρονομιά και 
Αυτοδιοίκηση: από την αναγνώριση και αξιολόγηση στην 
προστασία, ανάδειξη και διαχείριση».

 Το μέλος μας Γεώργιος Σπέης πραγματοποίησε 
παρουσίαση με θέμα «Μύλοι στην Άνδρο» στην Άνδρο στις 
15 Ιουλίου.

 Επίσης, αρκετά μέλη της Ελληνικής Ομάδας TIMS GR 
συμμετείχαν και σε 3 ημερίδες που οργάνωσε το μέλος μας 
Κώστας Μαρκάκης του Δήμου Δυτικής Μάνης- Στούπα (21 
Σεπτεμβρίου), της Καλαμάτας (25-26 Μαΐου).

 Το 16ο Συμπόσιο της TIMS θα λάβει χώρα στην 
Πολωνία τον Ιούνιο (16-25 Ιουνίου). Το θέμα του 
συμποσίου είναι: The Future of Mills. Όποιος ενδιαφέρεται 
μπορεί να συμμετέχει είτε ως επισκέπτης είτε παρουσιάζοντας 
κάποιο θέμα. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες 
υποβολής των παρουσιάσεων.
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