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Κάρπαθος 1999

Η παρούσα ανακοίνωση, ως αποτέλεσμα σχετικής έρευνας, αφορά στις υδρομυλικές 
εγκαταστάσεις που λειτούργησαν στον Αιγαιακό χώρο επί σειρά αιώνων, στηρίζοντας 
την επεξεργασία των σιτηρών έως και τα μέσα του 20ου αιώνα. 



Κως 2008

Παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, ανεπιφύλακτα μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα 
των παραγκωνισμένων - ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής τους από δημόσιους φορείς
και ιδιώτες - προβιομηχανικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς παραγωγικού τομέα.



Η σημερινή κατάστασή τους είναι τουλάχιστον απογοητευτική, δεδομένης της απαξίωσής
τους και της συνεπαγόμενης εγκατάλειψής τους, σε τέτοιο βαθμό ώστε να κινδυνεύουν 
με πλήρη αφανισμό.

Χίος - https://www.chios.grel/drasthriothtes/fysh/
peripatitikes-diadromes/volissos-malagkioti-panagia



• Παρά την επιθυμητή προσέγγιση του συνόλου των υδρομυλικών 
εγκαταστάσεων που λειτούργησαν στον Αιγαιακό χώρο, τα περιορι-
σμένα χρονικά περιθώρια της ανακοίνωσης επιβάλλουν την συνοπτική
παρουσίασή τους. 

• Ωστόσο, εκτενέστερη αναφορά επιχειρείται για τα Δωδεκάνησα, όπου 
ξεκίνησε έρευνα πεδίου από το 1998 και συνεχίζεται έως σήμερα.

• Είναι σαφές, ότι με τις κατάλληλες αποφάσεις των αρμοδίων φορέων 
και την αντίστοιχη υλοποίησή τους, οι προβιομηχανικές εγκαταστάσεις 
μπορούν να συμβάλουν στην αειφορική προσέγγιση της ανάπτυξης 
ενός τόπου, τόσο όσο και οποιοδήποτε κτίσμα της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. 



Η Ελληνική Ομάδα της Διεθνούς
Μυλολογικής Εταιρείας: The 
International Molinological
Society: T.I.M.S.

Ινστιτούτο των Εληνικών Μύλων: ΙτΕΜ

Φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με αντικείμενο
τα μυλικά συστήματα κάθε είδους



Η ελληνική ομάδα της T.I.M.S.: www.hellenicmills.gr.
http://blog.hellenicmills.gr
Facebook: “Hellenic Mills”, Twiitter: @hellenicmills
Μυλολόγος: περιοδική έκδοση της Ελληνικής Ομάδας της
TIMS), από το 2019 (τρία τεύχη/έτος)

Η εκπρόσωπος της TIMS στην Ελλάδα:
Κατερίνα Τούτουζα, Μέλος Δ.Σ. /T.I.M.S.
Ρήγα Φερραίου 26, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τηλ./ Fax: 2106710732, 6944256575
email: ktoutouza@gmail.com



Άνδρος 2013

Στιγμιότυπo από επίσκεψη στην Άνδρο, στο πλαίσιο εκδρομής της T.I.M.S. 
που διοργανώθηκε στην Ελλάδα το 2013 από την Ελληνική Ομάδα της. 



Άνδρος 2013

Πεζοπορική διαδρομή μελών της T.I.M.S. για επίσκεψη στους νερόμυλους που
βρίσκονται στα Διποτάματα.



Άνδρος 2013

Μέλη της T.I.M.S. κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ανακαινισμένο ταβλόμυλο στο
Κόρθι.



Άνδρος 2013

Επίσκεψη μελών της T.I.M.S. σε καλοδιατηρημένο νερόμυλο στα Διποτάματα.
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Μαρία Σιγαλού, «Οι νερόμυλοι της Κέας» https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/14



Μαρία Σιγαλού, «Οι νερόμυλοι της Κέας» https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/14



Λέσβος: 217 υδρομυλικές εγκαταστάσεις (αναφορές για 268) από τις οποίες στις 21 δεν 
σώζονται πια κτίσματα, αλλά μόνο ενδείξεις τους (μυλαύλακα, τεμάχια μυλολίθων κ.α.). 
Μαλλιόντα - Δυτική Λέσβος: 12-14 υδρομυλικές εγκαταστάσεις: Φώτης Βασίλογλου, Το 
τραγούδι της Φτερωτής στην κοιλάδα με τους νερόμυλους. Μαλλιόντα Μεσοτόπου 
Λέσβου, Αθήνα 2020

https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/periballon/xanazontaneyei
-enas-apo-toys-13-neromyloys-tis-malliontas-sto



Φωτ. Γ. Βασίλας: Ευγενής παραχώρηση 
από τη Λαμπρινή Χιώτη (Νοέμβριος 2021)

Λέσβος: Λαμπρινή Χιώτη, «Οι νερόμυλοι της Μαλλιόντας στη Λέσβο», Μυλολόγος
(περιοδική έκδοση της Ελληνικής Ομάδας της TIMS), τ. 3, Φθινόπωρο  2019, σ. 16-
18. Φωτ. : Ο μύλος του Καταχανά

Ο μύλος του Καταχανά - 2019



Μύλος Κανάκη Μύλος Αγίας Μαρίνας

Σύμφωνα με αναφορά του V. Guinet το έτος 1890 υπήρχαν 268 νερόμυλοι στη Λέσβο
από τους οποίους λειτουργούσαν οι 249: Μάκης Αξιώτης, Υδρόμυλοι. Οι προβιομηχα-
νικές υδροκίνητες εγκαταστάσεις. Η περίπτωση των υδρομύλων της Λέσβου, εκδ. Αιο-
λίδα, Μυτιλήνη 2009 (Φωτ. https://www.emprosnet.gr/diadromes/oi-neromyloi-sti-gera)

αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα



Χίος: Στέλλα Τσιροπινά (επιμ.) «Ο κύκλος που έκλεισε», Περιβαλλοντική Ομάδα 
Γυμνασίου Βροντάδου, 1992 
«Οι χιώτικοι νερόμυλοι», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, Κυριακή, 15.10.2000

https://www.amanivoice-chios.gr/2016/05

2 Φωτ. αριστερά: https://parembasikariami.blogspot.com/2013/10/blog-post_30.html



Ικαρία: 68 νερόμυλοι, Φωτιάδης Μιχάλης, Οι νερόμυλοι της Ικαρίας, Ομάδας Περιβ/κής 
Εκπαίδευσης ΤΕΕ Εύδηλου Ικαρίας 2003-2004, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ικαρία 2004. 
70 νερόμυλοι, Γιώργος Ν. Κόκκινος, Η παραδοσιακή κατοικία της Ικαρίας και το ιδιόμορ-
φο κτιστό περτιβάλλον του νησιού, σ. 172, Εταιρία Ικαριακών Μελετών, Αθήνα 2005. 
Φωτ. http://nhsosikarias.blogspot.com/2013/08/blog-post_14.html)

Νερόμυλος κοντά στον Να

Νερόμυλος Σπαναίων στις Καστανιές 
ΡαχώνΝερόμυλος Ξυλοσύρτης



Σίφνος: 4 νερόμυλοι 
Sifnos Trail - Ρέμα Ερκειές, ένα από τα πιο σημαντικά ρέματα της Σίφνου. Μονοπάτι 1: 
Άγος Ανδρέας - Αρτεμώνας, δικτυακός τόπος Sifnos Trail 
https://sifnostrails.com/el/portfolio-items/1-the-eternal-capitals/



Σίφνος: Sifnos Trail - περιοχή Βρυσιανά, Μονοπάτι 3: Απολλωνία, Πλατύς Γιαλός, 
δικτυακός τόπος Sifnos Trail https://sifnostrails.com/el/portfolio-items/3-the-
agricultural-road/



Κέα: 13 νερόμυλοι, Μαρία Σιγαλού, «Οι νερόμυλοι της Κέας» 
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/14

Κέα 2013





Τήνος: Περισσότεροι από 50 νερόμυλοι, στις περιοχές Λιβάδας, Μαρούλης, 
Περάστρας.

https://www.tinostrails.gr/el/portfolio-items/t3-the-hidden-valley/



Άνδρος 2013

Άνδρος: 213 νερόμυλοι κατά τον Στέφανο Νομικό 
1926: 35 νερόμυλοι σε λειτουργία, Γιώργος Σπέης, «Κάποιες πληροφορίες για τους 
νερόμυλους με αφορμή την Άνδρο», Μυλολόγος, περιοδική έκδοση της Ελληνικής 
Ομάδας της TIMS, τ. 3, Φθινόπωρο 2019, σ. 8-15.



Αλεστικοί μηχανισμοί στα Δωδεκάνησα

• Ανεμόμυλοι
• Νερόμυλοι
• Ελαιοτριβεία
• Σουσαμόμυλοι
• Χειρόμυλοι



Κάρπαθος 1998

Ρόδος 1997

Ανεμόμυλοι διατηρημένοι ή 
σε πλήρη εγκατάλειψη

Κως 2009

Χάλκη 2005



Αρχείον Αντώνη Σεβαστού Μαΐλλη

Αντιμάχεια - Κως 
Κως 2009



Στον τομέα της γεωργικής παραγωγής, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελούσαν το 27,91% της συνολικής έκτασης 
των Δωδεκανήσων. Από τα καλλιεργούμενα είδη, τα σιτηρά βρίσκονταν στον 
υψηλότερο βαθμό στις προτιμήσεις των γεωργών.
Συνεπώς και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των σιτηρών 
ήταν οι πολυπληθέστερες μεταξύ των προβιομηχανικών εγκαταστάσεων του 
δευτερογενούς τομέα, ιδιαιτέρως στα κυρίως γεωργικά νησιά. Η λειτουργία 
των νερομύλων κατά τους χειμερινούς μήνες, με τις βροχοπτώσεις και την 
πλούσια ροή των νερών, συμπλήρωνε τη λειτουργία των ανεμομύλων κατά 
τους θερινούς μήνες με τους δυνατούς ανέμους, για το άλεσμα των σιτηρών. 



• Ωστόσο, η χρήση των αλεστικών μηχανισμών των 
σιτηρών, ακολουθεί φθίνουσα πορεία κατά το πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα, με δεδομένη την εκβιομηχάνιση 
και την οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε επί 
Ιταλοκρατίας. 

• Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, ήταν η μετανά-
στευση ενός μεγάλου αριθμού Δωδεκανησίων σε 
ξένες χώρες, η οποία κορυφώθηκε τη δεκαετία του 
1950. 

• Οι νερόμυλοι σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω της 
εξέλιξης της τεχνολογίας και τις συνακόλουθες αλλα-
γές στην οικονομική ζωή των νησιών, αλλά και διότι 
το τρεχούμενο νερό χρησιμοποιήθηκε για άλλες ανά-
γκες, κυρίως για την ύδρευση των οικισμών. 



Κάρπαθος 1999Κως 1999

Ρόδος - Κως - Κάρπαθος : 192 νερόμυλοι

Ρόδος 1999



Τήλος: 1 νερόμυλος 

Μοναστήρι Αγ. Παντελεήμονα
Τήλος 2009



Κως 1999

Κάρπαθος 1999Κάρπαθος 1999

Κάρπαθος 1999

Σχεδόν στο σύνολό τους οι νερόμυλοι που απαντώνται στα Δωδεκάνησα, διέθεταν οριζό-
ντιες φτερωτές και τα επί μέρους κτίσματά τους - στεγασμένοι χώροι, υδραγωγοί και νε-
ραύλακα, υδατόπυργοι και χοάνες - ήταν κατά κανόνα λιθόκτιστα. 



Κάρπαθος 1999 Κως 2009

Ρόδος 1999

Οι περισσότεροι από αυτούς τους
νερόμυλους, σύμφωνα με τις προ-
φορικές μαρτυρίες και τα κατάλοιπα
των εγκαταστάσεων, βρίσκονταν σε
λειτουργία έως και τα μέσα του
20ου αιώνα.



Νερόμυλοι στη Ρόδο

Η πρώτη έρευνα πεδίου στη Ρόδο το 1999 απέδωσε τον μικρότερο αριθμό νερομύλων
σε σχέση με την Κω και την Κάρπαθο, ίσως διότι ερευνήθηκαν μόνον οι χείμαρροι και
τα ρέματα, που σύμφωνα με τους πληροφορητές διέθεταν υδρομυλικές εγκαταστάσεις.



Δεν αποκλείεται να βρίσκονται και άλλα 
παλαιότερα κατάλοιπα ανάλογων εγκατα-
στάσεων σε δύσβατες και απομακρυσμέ-
νες περιοχές, για τις οποίες δεν σώζονται
προφορικές μαρτυρίες, πιθανότατα διότι
σταμάτησαν να λειτουργούν πριν από τα
τέλη του 19ου αιώνα.

Ρόδος 1999Ρόδος 1999



Ρόδος: 35 υδρομυλικές εγκαταστάσεις

Εντούτοις, μερικές από τις 35 υδρομυλι-
κές εγκαταστάσεις που εντοπίσθηκαν μέ-
χρι στιγμής στη Ρόδο, καταλαμβάνουν 
μεγάλη έκταση και τα επί μέρους κτίσμα-
τά τους έχουν μεγάλες διαστάσεις. 



Νεότεροι υδραγωγοί από
οπλισμένο σκυρόδεμα

Κατά κανόνα οι υδραγωγοί είναι λιθόκτι-
στοι, αλλά στο ανατολικό τμήμα του νη-
σιού και κατ΄εξαίρεσην, απαντώνται νεό-
τεροι υδραγωγοί από οπλισμένο σκυρό-
δεμα, πιθανόν σε αντικατάσταση κατε-
στραμμένων λιθόκτιστων. 



Λιθόκτιστοι υδατόπυργοι: ογκώδεις και ποικίλων διατομών

Οι λιθόκτιστοι υδατόπυργοι είναι κατά κα-
τα κανόνα ογκώδεις, ποικίλων διατομών 
και εξωτερικά χαρακτηρίζονται συνήθως
από κλιμακωτές κατασκευές. 



Ρόδος - Αίθωνας 1999

Σε μία περίπτωση, στην περιοχή Αίθωνας, απαντάται μεταλλικός σωλήνας ο οποίος 
πιθανότατα έχει αντικαταστήσει ξύλινο βαγένι ή κατεστραμμένο υδατόπυργο.



Νερόμυλος Γ. Γιακουμάκη (1999)

Εντυπωσιακός είναι ο καλοδιατηρημέ-
νος νερόμυλος του Γιακουμή Γιακουμά-
κη στην Κρεμμαστή. Αποτελείται από 
έναν ανοικτό υδραγωγό μεγάλου μή-
κους και έναν ιδιαιτέρως ογκώδη υδα-
τόπυργο. Ο λιθόκτιστος υδραγωγός 
διαμορφώνεται με όρθιες πλάκες και 
στον τοίχο στήριξής του ανοίγονται δύο 
καμάρες με διαφορετικά ύψη, που 
χρησιμεύουν ως δίοδοι.



Ξεχωριστό, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ερείπια του νερόμυλου του 15ου αιώ-
να που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην περιοχή Ζαχαρόμυλος στο κά-
στρο Φαρακλού. Οι μυλόπετρές του είχαν διάμετρο 3.20 μέτρα και η φτερωτή του ήταν
όρθια, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά το παρελθόν υπήρχε μεγάλη
ποσότητα τρεχούμενου νερού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ρόδος 1999



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σε Συνέδριο του 1997 των αρχαιολόγων Μαρίας
Μιχαηλίδου και Ηλία Κόλλια και με επιβεβαιωμένη την καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου στη
Ρόδο και στην Κύπρο κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, ο ζαχαρόμυλος της Ρόδου
παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τον αντίστοιχο της ίδιας εποχής που βρέθηκε στο
Κολόσσι της Κύπρου.

Ρόδος 1999



Νερόμυλοι στην Κω

Από την ανθολόγηση των περιγραφών των ξένων περιηγητών, συμπεραίνει κανείς ότι οι
νερόμυλοι που λειτούργησαν στην Κω ήταν πολυάριθμοι. Γραπτές πηγές αναφέρονται 
στη λειτουργία νερομύλων στην Κω κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ενώ από τις αναφο-
ρές των περιηγητών, η πρώτη το 1420 μ. Χ. ανήκει στον C. Buondelmonti. 



Σύμφωνα με το Ημερολόγιον της Νομαρχίας Αρχιπελάγους, η Κως στα 1886 διέθετε 75 
μύλους για το άλεσμα των σιτηρών, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι από αυτούς ήταν ανε-
μόμυλοι και πόσοι νερόμυλοι. Οι τελευταίες προφορικές μαρτυρίες βεβαιώνουν τη λει-
τουργία κάποιων νερομύλων τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950.



Κως: 49 νερόμυλοι

Οι περισσότεροι από τους 49 νερόμυ-
λους που εντοπίσθηκαν μέχρι στιγμής 
στην Κω, χαρακτηρίζονται από κομψές 
αναλογίες στην κατασκευή τους. Συνή-
θως, οι υδατόπυργοι έχουν σαφώς με-
γαλύτερο ύψος και μικρότερη διατομή 
από τους αντίστοιχους που απαντώ-
νται στη Ρόδο. 



Η διατομή τους είναι κατά κανόνα ελλειψοειδής και οι χοάνες, οι ονομαζόμενες χωνιά ή 
γούρνες, έχουν επάλειψη από κουρασάνι.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 4ος από μια σειρά 7 νερομύλων κατά μήκος του ποταμού 
Ζείουλα, δυτικώς του Ασκληπιείου, ο οποίος διαθέτει δύο υδατόπυργους. 

Κως 1999



Εξίσου ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί ο τελευταίος νερόμυλος στο ρέμα της 
«Ψωματαριάς», επίσης με δύο υδατόπυργους, οι οποίοι έδωσαν και το τοπωνύμιο 
«Δυό Γούρνες» στην περιοχή. 



Υδατόπυργοι στην Κω

Σε αντίθεση με τη Ρόδο, στην Κω οι κλι-
μακωτές κατασκευές στην εξωτερική επι-
φάνεια των υδατόπυργων αποτελούν την
εξαίρεση.



Κατά μήκος της κοίτης των χειμάρρων και των ρεμάτων της Κώ, και αναλόγως του 
μήκους τους και της ποσότητας του τρεχούμενου νερού, απαντώνται από 3 έως και 
23 νερόμυλοι σε σειρά. 



Σε μενονωμένες περιπτώσεις έχουν επισκευασθεί κάποια νεραύλακα και χοάνες, ενώ 
ένας νερόμυλος στην περιοχή του Ασφενδιού έχει αποκατασταθεί και λειτουργεί ως 
αξιοθέατο και κατάστημα τουριστικών ειδών. 

Κως 1999



Εάν το νερό έρεε, θα μπορούσε ο νερόμυλοςνα τεθεί σε λειτουργία, 
αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει δεσμευθεί εξολοκλή-
ρου για την ύδρευση του οικισμού Ζηπάρι. 

Νερόμυλος

Οικισμός Ζηπάρι



Οι δύο νερόμυλοι στο Παλιό Πυλί

Τέλος, στην περιοχή Παλιό Πυλί όπου βρί-
σκεται το ομώνυμο κάστρο και τα ερείπια 
βυζαντινού οικισμού, εντοπίσθηκαν κατά-
λοιπα δύο νερομύλων, πιθανότατα από 
τους παλαιότερους που λειτούργησαν 
στην Κω.



Νερόμυλοι στην Κάρπαθο

Τα πηγαία νερά της Καρπάθου σε συνδυασμό με τις πλούσιες βροχοπτώσεις και τις 
απότομες κλίσεις των βραχωδών εδαφών του νησιού, ευνόησαν κατά το παρελθόν τη 
λειτουργία πολυάριθμων νερομύλων, πιθανότατα από το 15ο αιώνα, εάν όχι μερικούς 
αιώνες νωρίτερα. 



Βρίσκονται καλά κρυμμένοι κατά μήκος των 
ρεμάτων σε απότομες χαράδρες και στις 
κοίτες των χειμάρρων, χωρίς τίποτα να 
δηλώνει την άλλοτε πολύτιμη παρουσία 
τους.



1999

Κάρπαθος: 108 νερόμυλοι



Οι μεγαλύτεροι χείμαρροι της Καρπάθου, 
φιλοξενούσαν από 13 έως και 40 νερόμυ-
λους σε σειρά, ενώ λειτουργούσαν και με-
μονωμένοι κοντά σε ακτές. 



Παρόλο που στην Κάρπαθο οι περισσότεροι νερόμυλοι παρέμειναν σε λειτουργία έως 
τα τέλη της δεκαετίας του 1950, υπήρχαν αρκετοί που συνέχισαν να λειτουργούν έως 
τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ιδιαιτέρως στην περιοχή της Ολύμπου. 



Αφότου τα πηγαία νερά δεσμεύθηκαν για να οδηγηθούν σε δεξαμενές για την 
υδροδότηση των οικισμών, έπαψε και η λειτουργία των νερομύλων. Δυστυχώς,  
οι πλημμύρες του 1990 αποδείχθηκαν καταστροφικές για τους περισσότερους 
νερόμυλους του νησιού, ιδιαιτέρως στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα του. 



Οι περισσότεροι από τους 108 νερόμυ-
λους της Καρπάθου, των οποίων τμή-
ματα διατηρούνται έως τις μέρες μας, 
διέθεταν υδατόπυργους, τους ονομαζό-
μενους ούκινα ή βούκινα, με κομψότα-
τες αναλογίες, γεγονός που τους κάνει 
ξεχωριστούς. 



Τα ούκινα ήταν κατασκευασμένα από 
λίθινους σπονδύλους, οι οποίοι ήταν 
τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο 
με βαθμιαίως μικρότερη διατομή προς 
τη βάση τους. 



Αντιστοίχως, το ύψος του ούκινου ήταν τόσο μεγαλύτερο όσο μικρότερη ήταν η 
διατομή των σπονδύλων του, προφανώς για να αυξάνεται η ορμή του νερού για 
την κίνηση της οριζόντιας φτερωτής. 



Η φτερωτή βρισκόταν στο κάτω μέρος του κτιρίου, ώστε το νερό να τη συναντά στη 
διαδρομή του για τον επόμενο νερόμυλο, που βρισκόταν σε χαμηλότερο επίπεδο. 



Εντούτοις, υπάρχουν και μερικοί μεμονωμένοι νερόμυλοι με ούκινα μεγάλης διατομής 
και μικρού ύψους .

Όλυμπος 1



Κατά μήκος της διαδρομής από την πηγή Φλέβα προς τον οικισμό Αρκάσα, διασώζονται 
έως τις μέρες μας τα κατάλοιπα 14 νερομύλων, από τους οποίους όσοι βρίσκονται μέσα 
ή κοντά στον οικισμό, είναι εύκολα προσβάσιμοι και διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

Πηγή Φλέβα

Αρκάσα



1999



Κάρπαθος - Περιοχή Πικάπου 1999

Εντυπωσιακότατα είναι τα ερείπια μερικών από τους 19 νερόμυλους που λειτουργούσαν 
στην περιοχή Πικάπου του Μεσοχωρίου, στα οποία τουλάχιστον έως το 1999, οι υδατό-
πυργοι συνέχιζαν να στέκονται όρθιοι σαν υψίκορμα φουγάρα, χωρίς τους τοίχους αντι-
στήριξης από ξερολιθιά, οι οποίοι καταστράφηκαν πλήρως στις πλημμύρες του 1990.



Η καταγραφή των νερομύλων της Καρπάθου συνεχίζεται κατά καιρούς, προκειμένου να 
συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης, αφού σε αντίθεση με τους ανεμόμυλους 
του νησιού δεν υπάρχει ικανός αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών γι’αυτούς. 

Περιοχή Πικάπου1999



Συμπεράσματα

• Χρήση των υδρομυλικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον έως τα 
μέσα του 20ου αιώνα.

• Ύπαρξη καταλοίπων έως τις μέρες μας (ελάχιστα ίχνη, 
ερειπιώδης μορφή, καλοδιατηρημένα κτίσματα).

• Αδιαμφισβήτητη ιστορική, λαογραφική και αρχιτεκτονική αξία. 

• Παραγνώριση - Απαξίωση - Εγκατάλειψη

• Παρά το γενικό συμπέρασμα περί απαξίωσης και εγκατάλειψης
αυτών των εγκαταστάσεων, υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης
ποικίλων προτάσεων για διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης
των καταλοίπων τους σε κάθε νησί του Αιγαίου, με στόχο την
προστασία και την ανάδειξή τους.



Κάρπαθος - Διαφάνι 1999

Προτάσεις

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στη συνέχεια, δεν περιλαμβάνουν επαναλειτουργία 
των υδρομυλικών εγκαταστάσεων με την παρελθούσα έννοια, δηλαδή το άλεσμα των 
δημητριακών και την αντίστοιχη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας κάθε 
νησιού.  



Κως 2008

Αντιθέτως, στο πλαίσιο της αειφορικής προσέγγισης, επιχειρούν να συνταιριάξουν τη 
διατήρηση των εγκαταστάσεων με τη «βαριά βιομηχανία» των νησιών, τον τουρισμό. 



Ρόδος 1999

Εξάλλου,  θα ήταν ουτοπικό το εγχείρημα επαναλειτουργίας τους, δεδομένης της 
πλήρους δέσμευσης των νερών, πηγαίων και ομβρίων, για την ύδρευση των οικισμών 
και την άρδευση των καλλιεργειών κάθε νησιού. 

• Κάποιες από τις προτάσεις αυτές έχουν διατυπωθεί κατά το παρελθόν σε 
άλλες ανακοινώσεις, στα πλαίσια Επιστημονικών Συναντήσεων, Συμποσίων 
και Συνεδρίων, για κάθε νησί ξεχωριστά. 

• Ωστόσο, θεωρείται χρήσιμη η υπενθύμισή τους, με την ελπίδα να ευαισθητο-
ποιηθούν φορείς ή άτομα και να οδηγηθούν στην υιοθέτηση κάποιων από 
αυτές. 



Δημητσάνα Αρκαδίας - 1998

1. Προτείνεται η δημιουργία υπαίθριων μουσείων του νερού στα μεγαλύτερα 
νησιά του ΒΑ Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, στην Άνδρο και στην Κρήτη, 
μετά από την αποκατάσταση και  τη συντήρηση επιλεγμένων υδρομυλικών 
εγκαταστάσεων και των πλέον αντιπροσωπευτικών για κάθε νησί έργων
διαχείρισης του νερού. 



Έργα διαχείρισης του νερού

• Υδρομυλικές εγκαταστάσεις
• Αναβαθμίδες από ξερολιθιά
• Πηγές
• Κρήνες
• Στέρνες
• Πηγάδια 
• Ντουλαποπήγαδα
• Ανεμαντλίες



Ιταλικός γεωργικός οικισμός Anguillara ή Primavera 

Κως, Λινοπότης - 2005

Ειδικά στη Ρόδο και στην Κω θα μπορούσαν να ενταχθούν και τα κατάλοιπα των επί 
Ιταλοκρατίας γεωργικών οικισμών, όπου βρίσκονται πρότυπα για την εποχή τους έργα 
ύδρευσης και άρδευσης. 



2. Προτείνεται η συντήρηση και η επαναλειτουργία μεμονωμένων
υδρομυλικών εγκαταστάσεων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, η οποία
θα μπορούσε να συσχετισθεί με τη χρήση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και - για διδακτικούς λόγους - με τη συντήρηση
και χρήση κάποιων ανεμομύλων. Επί πλέον, η αποκατάστασή τους
θα μπορούσε να γίνει μέσα από την ένταξή τους σε προγράμματα
εθελοντικής εργασίας ομάδων νέων επισκεπτών, δραστηριότητα
ιδιαιτέρως αγαπητή από τη νεολαία, όπως δείχνουν οι ανάλογες
εφαρμογές σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Προτείνεται η συνεργασία της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων με
ιδιώτες που επιθυμούν τη συνδρομή και τη στήριξή της, προκειμέ-
νου να διασωθούν κάποιες υδρομυλικές εγκαταστάσεις. Η στήριξη
αυτή μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, από την κήρυξη ως δια-
τηρητέων κάποιων εγκαταστάσεων έως την ένταξή τους σε χρημα-
τοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτούμενων μελετών και των οικοδομικών εργασι-
ών αποκατάστασής τους.



4. Προτείνεται η χάραξη του «Δρόμου του ψωμιού» σε κάθε νησί και
η πιθανή λειτουργία ενός ή περισσοτέρων νερομύλων και ανεμο-
μύλων, σε συνδυασμό με τα σχετικά αγροτικά κτίσματα (εποχικά
καταλύματα, αλώνια, φούρνοι κ.λπ.). Σε παραλλαγή αυτής της
πρότασης και με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, θα μπορού-
σαν να ενταχθούν στη διαδρομή αυτή όλα τα σωζόμενα αγροτικά
κτίσματα, ακόμα και μετά από τις ελάχιστες παρεμβάσεις, διατη-
ρώντας το χαρακτήρα των ερειπιώνων. Ειδικά για την Κάρπαθο,
θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διαδρομή αυτή οι οικισμοί επο-
χικής χρήσης που βρίσκονται ακόμη σε καλή ή άριστη κατάσταση.

5. Προτείνεται ο σχεδιασμός ορειβατικών και περιπατητικών διαδρο-
μών σε κάθε νησί, συμπεριλαμβανομένων και επισκέψεων στους
χειμάρρους και στα ρέματα με τους νερόμυλους, όπου θα μπο-
ρούσαν και να διαμένουν οι επισκέπτες, αφού η επαναλειτουργία
τους είναι αδύνατη λόγω απουσίας της κινητήριας δύναμής τους.
Και αφού είναι αδύνατη η ανακατασκευή και η συντήρηση του συ-
νόλου των υδρομυλικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ύ-
παιθρο κάθε νησιού, είναι επιβελημένη η μουσειακή διατήρηση
μερικών, καθώς και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, με τις δια-
δρομές επίσκεψης στους ερειπιώνες αυτών των έργων.



6. Προτείνεται ειδικά για την Κάρπαθο και την Κρήτη, με δεδομένη τη
διατήρηση της τοπικής λαϊκής παράδοσης και των εθίμων, η υιοθέ-
τηση ενός μοντέλου ήπιας ανάπτυξης αγροτουρισμού σε συνδυα-
σμό με οικοτουρισμό. Αυτό θα σήμαινε τη μετατροπή υπαρχόντων
κτισμάτων σε εστιατόρια και ξενώνες, χρήση για την οποία προσφέ-
ρονται νερόμυλοι, ανεμόμυλοι και αγροτικά κτίσματα, αποφεύγοντας
την ανοικοδόμηση νέων κτιρίων.

7. Προτείνεται ο σχεδιασμός και η χάραξη διαδρομών επίσκεψης υδρο-
μυλικών εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με άλλες προβιομηχανικές
εγκαταστάσεις σε κάθε νησί, στα πλαίσια ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού. Διαδρομές που θα μπορούσαν να επισκέπτονται
και τα μέλη της μαθητικής κοινότητας.



Επισκέπτες από τη μαθητική κοινότητα



• Οι γνώσεις των μαθητών για τις παρελθούσες παραγωγικές διαδικασίες στα νησιά
είναι περιορισμένες και οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την απόκτηση και διάδοσή
τους είναι ευπρόσδεκτη από τη σχολική κοινότητα, δεδομένων των Σχολικών Προ-
γραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της διδασκαλίας σχετικών μαθημά-
των όπως η Τεχνολογία, η Φυσική και η Χημεία. Στα πλαίσια σχολικών προγραμ-
μάτων και δραστηριοτήτων, θα μπορούν να επισκέπτονται τις διαδρομές και τα
μουσεία υδροκίνησης μαθητικές ομάδες από όλα τα μέρη της Ελλάδας.



Προτεινόμενες μορφές τουρισμού 
για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών

(δεδομένοι ο περιηγητικός και ο θαλάσσιος τουρισμός

• Αγροτουρισμός
• Ορειβατικός
• Περιπατητικός
• Φυσιολατρικός
• Πολιτιστικός
• Γαστριμαργικός

Κάρπαθος 2005



Ειδικά στην Τήλο, θα μπορούσε το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Παντελεήμονα 
που διαθέτει έναν αξιόλογο νερόμυλο, να φιλοξενήσει αντίστοιχες δραστηριότητες σε 
συνδυασμό με τον θρησκευτικό τουρισμό.



8. Τέλος, προτείνεται η έντονη δραστηριοποίηση των αρμόδιων φο-
ρέων, προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης της έρευνας πεδίου για
τις υδρομυλικές εγκαταστάσεις στον Αιγαιακό χώρο, επειδή είναι
αδύνατη η έγκαιρη ολοκλήρωσή της από μεμονωμένα άτομα, όσο
καλή διάθεση και εάν υπάρχει. Δεδομένου ότι για την πλήρη τεκμη-
ρίωση των εγκαταστάσεων απαιτείται ο εντοπισμός, η χαρτογράφη-
ση, η φωτογράφιση, η αποτύπωση, η συλλογή προφορικών πληρο-
φοριών και η σχετική βιβλιογραφική έρευνα, γίνεται φανερή η
ανάγκη συμμετοχής πολυμελών ομάδων στο εγχείρημα.

9. Υπενθυμίζεται και πάλι η ύπαρξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τέτοιες ενέργειες. Εκτός από την πε-
ρίπτωση να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς, υπάρχει η δυνατό-
τητα υποβολής προτάσεων για συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα
της T.I.M.S., το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, αλλά και με κά-
ποια από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις Πολυτεχνικές Σχολές, το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου, ακόμη και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών για τη σχετική λαογραφική έρευνα.



Επίλογος

• Είναι σαφές ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν αφορούν στην
αειφόρο ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, με στόχο την αυτάρκεια
και τα οφέλη από αυτήν, αλλά προϋποθέτουν πνεύμα συνεργασίας
μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και ατόμων, καθώς και διάθεση
για προσφορά στον τόπο τους. Όλες οι προτάσεις, με δεδομένο τον
περιηγητικό και θαλάσσιο τουρισμό σε όλα τα νησιά, είναι επιθυμητό
να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα μνημεία και τις αρχαιότητές τους,
αφού αποτελούν αδιαίρετα σύνολα.



• Στο κλείσιμο της παρουσίασης εκφράζονται θερμές ευχαριστίες 
στους ανθρώπους που με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν στη 
συλλογή στοιχείων για την έρευνα. 

• Για σύγχρονες πληροφορίες, τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας της
T.I.M.S.:

• Στέφανο Νομικό
• Γιώργο Σπέη
• Όλγα Λεκού
• Λαμπρινή Χιώτη    

• Κάποιοι από τους πληροφορητές κατά τη διάρκεια της έρευνας 
στα Δωδεκάνησα, έχουν φύγει από τη ζωή, είτε πλήρεις ημερών 
αφού κατά την πρώτη φάση της έρευνας το 1998 και το 1999 ήταν 
ήδη υπέργηροι, είτε πρόωρα για λόγους υγείας. 

• Η υποφαινόμενη τους κρατά ζωντανούς στη μνήμη της με 
εκτίμηση και αγάπη...



Πληροφορητές Καρπάθου:

1.  Στασία του Σωτηρίου Βλαστού
2.  Χουβαρδάς Ιωάννης του Βασιλείου
3.  Βασιλάκης Νικόλαος
4.  Σκούλλος Βασίλειος
5.  Πρωτόπαπας Μιχαήλ
6.  Σεβδαλής Χαρίδημος του Εμμανουήλ
7.  Ταβερνάρης Βασίλειος
8.  Φίλιππος Φιλιππίδης
9.  Σέβα Ασπράκη

10.  Γιάννης Κωνσταντινίδης του Εμμανουήλ
11.  Λεντής Μηνάς του Ηλία



Πληροφορητές Κω:

1.  Αλαχιώτης Μιχάλης του Ιωάννη
2.  Μαστρογιώργη Στεργία
3.  Σοφός Γεώργιος
4.  Χατζηαντωνίου Μηνάς του Γεωργίου
5.  Χατζηνικολάου Σταματία του Δημητρίου

Πληροφορητές Ρόδου:

1.  Ακκούρης Ιωάννης        2.  Βακάλη Άρτεμις
3.  Θεοδοσίου Ανδρέας      4.  Καραμπάτσος Βασίλης  
5.  Κατταβενός Νικόλας     6.  Κόλλιας Ηλίας                          
7.  Κολιάδη - Λαζ. Πέπη    8.  Μαριά Μάγδα
9.  Ντέλλας Γιώργος         10.  Παπαναστασίου Τσαμπίκος

11.  Προύσαλης Ιωάννης    12.  Τσακίρης Μιχάλης



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

S.O.S.

Πρωτογενές φωτογραφικό υλικό: Ιουλία Κ. Παπαευτυχίου
Τήλος 2009


