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ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ
Πριν 11 χρόνια, εμείς, τα αριθμητικά λίγα
μέλη της TIMS στην Ελλάδα αποφασίσαμε,
με υπόδειξη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, να προχωρήσουμε στη δημιουργία
της Ελληνικής Ομάδας (GreekTIMS) και στις
πρώτες μας συναντήσεις συζητούσαμε για
το ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαμε
να προγραμματίσουμε και να φέρουμε σε
πέρας.
Τα χρόνια πέρασαν και τα μέλη μας έφτασαν σε 45. Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα
μας, έχουν προχωρήσει η καταγραφή της
βιβλιογραφίας για τους ελληνικούς μύλους,
των σχετικών αναφορών στην αρχαία
ελληνική γραμματεία και στα κείμενα των
ταξιδιωτών στον ελληνικό χώρο ως τα
τέλη του 19ου αιώνα. Επίσης καθιερώθηκε
η ετήσια 3μερη εκδρομή-έρευνά μας σε
περιοχές με «άγνωστους» μύλους, υπήρξε
ελληνική συμμετοχή σε όλα τα Συμπόσια

1. Από τη συντακτική επιτροπή
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της TIMS με ανακοινώσεις, όπως και στις
εβδομαδιαίες εκδρομές της, δημοσιεύτηκαν
άρθρα μας στο περιοδικό International
Molinology (I.M.) και τώρα πλέον
σελιδοποιείται η δίτομη έκδοση για τους
ελληνικούς μύλους στην εκδοτική σειρά Bibliotheca Molinologica (B.M.), η οποία θα
κυκλοφορήσει μέσα στο 2019.
Πιστεύουμε ότι ότι είμαστε πλέον έτοιμοι και
αρκετά «ώριμοι» για να προχωρήσουμε σε μια
μικρή δωρεάν περιοδική έκδοση σε ηλεκτρονική
μορφή (PDF), με ύλη σχετική με τους μύλους του
ελληνικού χώρου και διαλέξαμε τον συμβολικό
τίτλο «ο μυλολόγος». Εδώ κάθε μέλος μας, αλλά
και οι φίλοι της ομάδας μας και της μυλολογίας
γενικότερα, θα μπορούν να στέλνουν άρθρα,
φωτογραφικό υλικό, βιβλιοπαρουσιάσεις, νέα
και πληροφορίες, ερωτήσεις σχετικές με μύλους
και ό,τι άλλο θελήσουν (πάντα μόνο σε σχέση
με μύλους), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
το υλικό δεν έχει ήδη δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
στην Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι τα δύο τεύχη
κάθε χρόνο (φθινόπωρο και άνοιξη).
Περιμένουμε τη συμμετοχή σας, όπως και
σχόλια, παρατηρήσεις, ιδέες και προτάσεις. Θα
μας βοηθήσουν στη βελτίωση της έκδοσής μας.
Επικοινωνία στο gspeis11@otenet.gr .

3. Ο ανεμόμυλος «στο Κίναρος»,
Στέφανος Νομικός
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4. Κατασκευή φτερωτής ανεμόμυλου στα
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Οι νερόμυλοι στη λίμνη του Αρμυρού στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
• Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη αρχίσει ηλεκτρονικά
η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο 15ο
Συμπόσιο Μυλολογίας της TIMS, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από τις 17 ως τις 25
Αυγούστου του 2019. Όσα μέλη μας ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν, θα πρέπει να το δηλώσουν
αμέσως, διότι οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ήδη 4 μέλη μας (ανά
2) έχουν δηλώσει την παρουσίαση 2 ανακοινώσεων.
Η υποβολή δηλώσεων για τις ανακοινώσεις έχει
λήξει.
• Συνεχίζεται η καταγραφή της βιβλιογραφίας για τους
μύλους του ελληνικού χώρου και στο τέλος κάθε
έτους θα αναρτόνται στην ιστοσελίδα μας οι νέες
καταγραφές. Παρακαλούνται τα μέλη μας, ιδίως τα
εκτός Αθήνας, να μας ενημερώνουν εάν κάποια νέα
τοπική δημοσίευση υποπέσει στην αντίληψή τους.
• Συνεχίζεται η έρευνα στα κείμενα των αρχαίων
συγγραφέων για αναφορές σε μύλους της ελληνικής
αρχαιότητας. Τα νέα ευρήματα θα συμπεριληφθούν
επίσης στην ιστοσελίδα μας.
• Η Ιουλία Παπαευτυχίου, μέλος της Ομάδας μας,

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας
Θέρμου, ετοιμάζει πρόταση για την πραγμα-τοποίηση
της 3μερης εκδρομής-έρευνάς μας την άνοιξη του
2019 στους μύλους της ευρύτερης περιοχής της
λίμνης Τριχωνίδας, ώστε να συζητηθεί στην Ετήσια
Συνάντησή μας για την κοπή της πίτας στις αρχές του
έτους και να αποφασίσουμε σχετικά.
• Η Όλγα Λεκού, μέλος της Ομάδας μας, εκπονεί
διδακτορική διατριβή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
με
θέμα
«Υδροκίνηση
και
ανεμοκίνηση
στην προβιομηχανική Αττική», με Επιτροπή
Παρακολούθησης που
αποτελείται από τους
Γιώργο Γιαννίτσαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή,
Ειρήνη Εφεσίου Καθηγήτρια και Μανώλη Κορρέ,
Ομότιμο Καθηγητή. Τα ως τώρα αποτελέσματα
της έρευνάς της προσθέτουν πολλούς «άγνωστους»
μύλους στο χάρτη της Αττικής.
• Προχωράει, με υπεύθυνο τον Γιώργο Σπέη, η
δημιουργία του χάρτη-αρχείου των ανεμόμυλων του
ελληνικού χώρου. Ήδη έχουν ξεπεραστεί τα 2100
ευρήματα, και η καταγραφή σε πολλές περιοχές δεν
έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Στο επόμενο τεύχος μας θα
παρουσιαστούν κάποια από τα αποτελέσματα.
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Ο ΑΝΕΜΌΜΥΛΟΣ «ΣΤΟ ΚΊΝΑΡΟΣ»
ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΌΣ.

Η Κίναρος (ή «το Κίναρος», όπως την ονομάζουν οι
αμοργιανοί), νησίδα με επιφάνεια περίπου 4,35 χλμ2,
βρίσκεται στο ΝΑ. Αιγαίο μεταξύ Αμοργού, από την
οποία απέχει περίπου 10 ναυτικά μίλια, Καλύμνου
και Λέρου, βόρεια από την Αστυπαλαία. Αναφέρεται
για πρώτη φορά από τον Πλούταρχο και η ύπαρξη
ερειπίων παλαιού κάστρου και ψηφιδωτών δαπέδων
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν κατοικημένη κατά
τη διάρκεια των ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων,
αλλά ανασκαφικές έρευνες δεν έχουν ως σήμερα
γίνει.

Εικ. 1 Ο τελευταίος μυλωνάς
Γιώργης Θηραίος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων της
τουρκοκρατίας λόγω της θέσης της έγινε καταφύγιο
πειρατών, ενώ μετά τη δημιουργία του ελληνικού
κράτους χρησιμοποιήθηκε σαν βοσκότοπος και
κατοικήθηκε από οικογένειες βοσκών από τη Γιάλη
της Αμοργού, στο δήμο της οποίας ανήκε το 1864.
Το 1933 οι Ιταλοί προσπάθησαν ανεπιτυχώς να
την καταλάβουν και να την ενσωματώσουν στα
Δωδεκάνησα, και αυτό συνέβη τελικά κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Απελευθερώθηκε μαζί
με τα Δωδεκάνησα και σήμερα υπάγεται στο Δήμο
Λέρου, παρ’ όλο που ήταν κυκλαδική νησίδα, την
οποία κατοικούσαν μόνο Αμοργιανοί.
Περί το 1900 ζούσαν στο νησί 3-4 οικογένειες
βοσκών. Στις απογραφές αναφέρονται 11 άτομα
το 1896, 20 το 1907 και 12 το 1951. Μετά, οι
οικογένειες άρχισαν να φεύγουν, το 1981 οι
κάτοικοι ήταν μόνο 4 και το 1991
κατοικούσε εκεί ένα μόνο ζευγάρι, ο Γιώργης Θηραίος
από τη Γιάλη με τη γυναίκα του.
Οι βοσκοί για τις ανάγκες τους σε ψωμί,
καλλιεργούσαν κριθάρι το οποίο οι γυναίκες τους

αρχικά άλεθαν σε χειρόμυλους.
Το 1878, όταν πιθανώς οι κάτοικοι αυξήθηκαν,
ταυτόχρονα με το μοναδικό εκκλησάκι του
νησιού, έκτισαν και ένα μικρό ανεμόμυλο, ο
οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα έπαθε σοβαρές
ζημιές από κακοκαιρία, αλλά τον επισκεύασαν
και δούλεψε ως το 1955. Τότε το αποσαθρωμένο
αξόνι έσπασε την ώρα που ο Γιώργης Θηραίος
που ήταν ο τελευταίος μυλωνάς (εικ.1), μάζευε
τα πανιά και έπεσε πλάι του, ευτυχώς χωρίς να
τον τραυματίσει. Τον είχε αποκτήσει από τον
Εικ.3
Η πέτρινη σκάλα με τον μικρό αποθηκευτικό
χώρο από κάτω.

Εικ.2
Το τμήμα της τοιχοποιίας του πυργόμυλου που
σωζόταν το 1992.

προηγούμενο
ιδιοκτήτη
Αντώνη
Βλαβιανό,
από τον Ποταμό της Γιάλης, ο οποίος είχε φύγει.
Μετά από αυτό, ο μύλος εγκαταλείφθηκε και ο
πύργος του κατέρρευσε το 1990.
Η επιτόπια έρευνα για την καταγραφή του
ανεμόμυλου πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια μετά
την κατάρρευση, τον Σεπτέμβριο του 1992 όταν
ζούσε ακόμα ο τελευταίος μυλωνάς, ο οποίος μας
έδωσε τις πληροφορίες. Όπως διαπιστώθηκε,
το κτίσιμο ήταν κακότεχνο και το κονίαμα πολύ
«φτωχό», από χωματόλασπη. Έστεκε μόνο ένα
τμήμα της τοιχοποιίας προς ΝΑ., ετοιμόρροπο και
παραμορφωμένο (εικ.2). Η εξωτερική διάμετρός
του ήταν 5,90μ., το πάχος της τοιχοποιίας στη
βάση της 1,15μ., άρα ο εσωτερικός χώρος του
είχε διάμετρο 3,60μ. Η πέτρινη σκάλα βρισκόταν
αριστερά μπαίνοντας, με μικρό αποθηκευτικό
χώρο από κάτω (εικ.3) και ο μύλος είχε μόνο δύο

επίπεδα, κατώι και ανώι, χωρίς το συνηθισμένο στις
Κυκλάδες ενδιάμεσο πατάρι.
Ως προς τη λειτουργία, διαπιστώθηκε ότι άλεθε
μόνο με βοριά και σιρόκο και ο μηχανισμός ήταν
πρόχειρης και κακότεχνης κατασκευής από τοπική
ξυλεία. Τα υπόλοιπα της κακοφτιαγμένης ξύλινης
ρόδας από ακατέργαστη ξυλεία (εικ.4), όπως και το
εσωτερικό κομμάτι του αξονιού, υπάρχουν πεσμένα
και καταπλακωμένα από τις καταπτώσεις. Τα άλλα
τμήματα του ξύλινου μηχανισμού χρησιμοποιήθηκαν
ως καύσιμη ύλη και οι μυλόπετρες δεν φαίνονταν.
Σήμερα δεν γνωρίζουμε αν στέκουν ακόμα
τα υπόλοιπα της τοιχοποιίας του μύλου στο
ακατοίκητο πια νησί.

Εικ.4
Τα υπόλοιπα της κακοφτιαγμένης ξύλινης
ρόδας από τοπική ακατέργαστη ξυλεία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΦΤΕΡΩΤΉΣ ΑΝΕΜΌΜΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΙΆΜΠΕΛΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ
ΠΡΌΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΜΕ ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΆ
ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΆΣ

1. Κατασκευή πανιών.
Το πανί από καραβόπανο, σχήματος ισοσκελούς
τριγώνου πλευρών 3,30m με βάση 2,50m. Τα άκρα
ενισχύονται και γίνονται σ’ αυτά από μία τρύπα με
χαλκά φ 15mm. Στην μία πλευρά ΑΒ δημιουργείται
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θύλακας φ 25mm για να περάσει λάμα αλουμινίου
3x20mm, ώστε για να στερεωθεί το πανί στην ακτίνα
της φτερωτής. Η τρύπα στο σημείο Γ χρειάζεται για
να δεθεί το πανί τεντωμένο με την παράπλευρη ακτίνα
με καραβόσκοινο.ακτίνα ξυλόβιδες 8x30mm με
ανάλογες ροδέλες ανοξείδωτες.
Όταν περάσει η λάμα αλουμινίου στο θύλακα,

όλο το πανί στερεώνεται στην ακτίνα της φτερωτής με ξυλόβιδες 3x20mm ανά 30cm και
στην πλευρά της ακτίνας κάθετα προς τον άξονα
της φτερωτής, ώστε όταν θα τυλιχθεί το
πανί γύρω από την ακτίνα με την πίεση του
αέρα και το ταυτόχρονο τέντωμα του
πανιού να συγκρατείται όλο το πανί στην
ακτίνα τυλιγμένο έτσι, ώστε να είναι αδύνατο
να σχιστεί. Στα σημεία Α και Β μπαίνουν
στην ακτίνα ξυλόβιδες 8x30mm με ανάλογες ροδέλες
ανοξείδωτες.
Το χειμώνα ή σε καιρούς με ισχυρούς ανέμους,
το πανί τυλίγεται γύρω από την ακτίνα ΑΒ και
αφήνεται μόνο ένα τμήμα (τριγωνικό) ελεύθερο
και δένεται μετά με το καραβόσκοινο από το σημείο
Γ και από το άγκιστρο που βρίσκεται στο άκρο της
παράπλευρης ακτίνας της φτερωτής, σημείο Δ. Όταν
δεθεί έτσι το καραβόσκοινο με τη διπλανή δεξιά
ακτίνα και ο άνεμος πνέει πρόσθια, τότε η φτερωτή
κινείται δεξιόστροφα. Όταν ο άνεμος πνέει από την
αντίθετη κατεύθυνση, σ’ αυτό το δέσιμο η φτερωτή
θα κινείται αριστερόστροφα. Τα αντίθετα συμβαίνουν
όταν το δέσιμο γίνει με την παράπλευρη αριστερή
ακτίνα.
Όταν έχουμε άπνοια ή λιγοστό άνεμο, ανοίγουμε
όλο το πανί και ανάλογα λασκάρουμε το καραβόσκοινο, ώστε το πανί να «φουσκώνει» και να
λειτουργεί σαν «μπαλόνι», όπως στα ιστιοφόρα.

2. Διάταξη ακτίνων φτερωτής

Η φτερωτή αποτελείται από 8 ακτίνες από βέργες
καστανιάς, μήκους 3,50m διατομής στην βάση
του άξονα 70x70mm που καταλήγουν στο άκρο
στρογγυλής φ50mm.
Στερεώνονται στον άξονα ανά 2 τετράδες σε
απόσταση η μία από την άλλη πάνω στον άξονα
5cm με λάμες 8x60mm μήκους 40cm κολλημένες στον άξονα. Οι ακτίνες στερεώνονται από
μέσα στις λάμες με δύο βίδες 8x100mm, αφού πρώτα
πλανιστούν και βερνικωθούν με 1 χέρι αστάρι και 2
χέρια βερνίκι για εξωτερικούς χώρους. Στο άκρο
κάθε αντένας στερεώνεται ειδικός σύνδεσμος που
αποτελείται από σωλήνα γαλβανισμένο φ50mm με
τάπα και που φέρει στο άκρο δύο βίδες 8x40mm
με περαστή πλάκα 40x7mm που χρησιμεύει για να
σφίξει τα δύο συρματόσχοινα φ3mm που συνδέουν
τις ακτίνες μεταξύ τους και σε σχήμα οχτάρι, όπως
φαίνεται στο σχήμα, ώστε να συγκρατεί την ακτίνα
από τη στρέψη που θα δημιουργεί η πίεση του αέρα
πάνω στην ακτίνα με ανοιγμένο το πανί.
Από τον ειδικό αυτό σύνδεσμο περνάει και το
συρματόσκοινο που ενώνει τη μύτη της φτερωτής
με τον άξονα πίσω από τη φτερωτή προς τον τοίχο
του μύλου για συγκράτηση της όλης φτερωτής από
πιέσεις ανέμων από διάφορες κατευθύνσεις, όπως
ακριβώς φαίνεται και στο σχήμα.
Έτσι όταν περαστούν και τα δύο συρματόσκοινα σε

σχήμα οχτάρι (α) μύτη-σύνδεσμος-άξονας και (β)
ακτίνα-σύνδεσμος-άλλη ακτίνα, περνιέται η
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πλάκα και βιδώνονται στις βίδες τα δύο παξιμάδια,
και έτσι λειτουργούν σαν ναυτικά.
Τα συρματόσκοινα τεντώνονται καλά και σφίγγονται
τελικά με μικρά ναυτικά σε άγκιστρα (Β) που
είναι κολλημένα στον άξονα και σε απόσταση

από τη βάση των ακτινών 1,20m με τέτοιο τρόπο
ώστε τα άκρα των ακτινών να βρίσκονται στην
περιφέρεια ενός κύκλου επί του αυτού επιπέδου, διότι
οι ακτίνες στη βάση τους ξεκινούν ανά τετράδες από
δύο διαφορετικά σημεία.

3. Κατασκευή άκρου φτερωτής
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Η μύτη της φτερωτής μήκους 30cm κατασκευάζεται
από γαλβανισμένη λαμαρίνα και αποτελείται από τη
βάση που είναι κυλινδρική διαμέτρου φ60mmκαι
μια σφαιρική επιφάνεια που καταλήγει σε κώνο, έτσι
ώστε και να λειτουργεί και να έχει μια αεροδυναμική
μορφή.
Στη βάση της μύτης μπαίνουν τα δύο καδρόνια
30x70mm, κατασκευασμένα από οξιά, πλανισμέναβερνικωμένα και μήκος 1,50m Τα καδρόνια ξεκινούν
από το τέρμα του άξονα, που είναι ταπωμένο,
στερεώνονται πάνω σε δύο μεταλλικές λάμες
διαστάσεων 8x60x4mm, κολλημένες στο εσωτερικό
του άξονα με δύο βίδες 8x200mm, όπως ακριβώς
φαίνεται και στο πιο πάνω σχήμα.
Το άκρο του άξονα από τη βάση των δύο τετράδων
ακτινών απέχει περίπου 15cm.
Μπαίνει ακόμα μια βίδα 6x200mm για να συγκρατήσει τα δύο καδρόνια της μύτης και με τον άξονα.
Στην βάση της μύτης (κυλινδρική επιφάνεια) και επί
της περιφέρειας είναι κολλημένα 8 άγκιστρα για τα
συρματόσκοινα που συνδέουν τη μύτη-σύνδεσμοάξονα.

Από την άλλη μεριά των ακτινών υπάρχουν
κολλημένα άλλα 8 άγκιστρα και σε απόσταση 1,20m
από την βάση των ακτινών για να συνδεθούν και εκεί
τα παραπάνω συρματόσκοινα.
Η δεύτερη αυτή σειρά των αγκίστρων πίσω από τη
βάση των ακτινών και προς το μύλο, και σε απόσταση
από τον τοίχο περίπου 10cm είναι απαραίτητη,
για να δεθούν και εκεί τα συρματόσκοινα που θα
συγκρατήσουν την όλη φτερωτή, ακτίνες και πανιά,
από ισχυρούς αντίθετους προς τη φτερωτή ανέμους.
Αυτό γίνεται γιατί χρησιμοποιούνται ακτίνες ξύλινες
(και όχι σιδηροσωλήνες, όπου η αντοχές είναι
μεγάλες και γιατί δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που
θα τυλίγει και θα ξετυλίγει τα πανιά).
Σχόλιο από τη σύνταξη: Η ανακατασκευή με
σύγχρονα υλικά δεν αντιμετωπίζει τη λειτουργικότητα
του ανεμόμυλου. Έτσι διάφορα στοιχεία αφορούν
μόνο την εξωτερική εμφάνισή του.

Ο ΜΎΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΆ, ΤΟΥ ΚΟΣΜΆ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΈΛΟΥ.
ΜΆΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

Οι Μύλοι,
βρίσκονται

προηγούμενη ονομασία Σαράτι,
στην
Περιφερειακή
Ενότητα

Θεσπρωτίας, συγκεκριμένα στο δήμο Ηγουμε-νίτσας
και ανήκουν τώρα στην τοπική κοινότητα Αγίας
Μαρίνας.
Το υψόμετρο στην περιοχή είναι 345μ. και το στίγμα
είναι σε γεωγραφικό μήκος 20.3383958656 και
πλάτος 33.4633366284.
Το νερό που τροφοδοτούσε
τους μύλους
προερχόταν από την πηγή που βρίσκεται στο μέσο
της διαδρομής για το διπλανό χωριό Βασιλικό. Από
τη δεκαετία του ’60 είναι μια από τις πηγές ύδρευσης
της πόλης της Ηγουμενίτσας. Η ποσότητα του
νερού της πηγής είναι ακόμα και σήμερα
ικανοποιητική, περίπου στα εξήντα κυβικά την ώρα.
Η νέα ονομασία Μύλοι που δόθηκε το 1984
βασίζεται στους πέντε νερόμυλους της περιοχής.
Ήταν χειμερινοί και με κοινό μυλαύλακα, γι’ αυτό
πολλές φορές η λειτουργία τους γινόταν περιοδικά
στη διάρκεια της ημέρας.
Ένας από αυτούς τους μύλους ήταν της οικογένειας
Αναστασίου και συγκεκριμένα ανήκε στα τρία αδέρφια
Κοσμά, Λουκά και Ευάγγελο. Το μύλο τον δούλευαν
ατομικά, έκαστος κάθε μέρα. Ο Ευάγγελος ή αλλιώς
Μπέλος όπως τον προσφωνούσαν, κάθε φορά που
τελείωνε με το άλεσμα το βράδυ και γυρνούσε στο
χωριό του, την Πέστιανη, έφερνε μαζί και την άφρα.
Άφρα λεγόταν το αλεύρι που έμενε πάνω-πάνω στα
σκαλώματα της σκαφίδας και της αλευροθήκης, και
το θεωρούσανε το καλύτερο. Αφού περνούσε το
βουνό που χώριζε τα δύο χωριά και το εκκλησάκι του
Αϊ-Μηνά, κατηφόριζε, έφτανε στον Αϊ- Θανάση και
ανηφορίζοντας έφτανε στο σπιτικό του, στην άκρη
του χωριού.

Εκεί τον προσμένανε τα εννιά (!) του παιδιά και η
γυναίκα του. Η Νάνα έπαιρνε βιαστικά την άφρα
και μαζί με αλμύρα και κομματάκια τυρί έφτιαχνε τα
καρκανάκια, τηγανίτες .Από τους πέντε μύλους ο πιο
ονομαστός και πιο αποδεκτός στην γύρω περιοχή
ήταν αυτός και ειδικά στις μέρες του Μπέλου λόγω
της κοινωνικότητάς του και της καθαρότητας στο
λόγο και στο χώρο.
Από την Ηγουμενίτσα, το Μαυρούδι, το Καστρί, την
Πλαταριά, την Πέστιανη, την Αγία Μαρίνα και άλλα
χωριά, τα γεννήματά τους τα έκαναν αλεύρι στο
Σαράτι. Ήταν όμως μόνο μύλοι αλέσματος, για όλες τις

άλλες εργασίες σε νεροτριβή, μαντάνι, ταμπακόμυλο,
ρυζόμυλο κ.ά πήγαιναν στους μύλους της Σέλιανης.
Αυτοί λειτουργού-σαν και όλο το χρόνο, με τα
νερά από τις πηγές του Κωκυτού, παραποτάμου του
Αχέροντα.

Οι μύλοι σήμερα στο χωριό Μύλοι έχουν την ίδια
τύχη με τους μύλους σε όλη την Ελλάδα. Μορφές
ερειπίων που καλύπτουν στοιχεία παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, τοπικής ιστορίας και κοινωνικών
σχέσεων προηγούμενων αιώνων.

Ο ΑΝΕΜΌΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΠΈΗΣ

Καθώς παίρνουμε τον παραλιακό δρόμο στην
ανατολική πλευρά του Μεσολογγίου πριν
φτάσουμε στο «Θεοξένια». βλέπουμε αριστερά μια
μικρογραφία ενός «μυκονιάτικου» ανεμόμυλου.
Ο ξένος παραξενεύεται, αλλά οι Μεσολογγίτες
εξηγούν ότι εκεί ήταν η θέση του Ανεμόμυλου,
είναι δηλαδή μια από τις τοποθεσίες τις συνδεμένες με την Έξοδο και τον επίσκοπο Ιωσήφ των
Ρωγών. Ο Ανεμόμυλος ήταν ένα από τα οχυρά
του φρουρίου και από τα τελευταία σημεία αντίστασης όταν πια οι Τούρκοι είχαν μπει μέσα. Εδώ όμως
δεν θα δούμε την ιστορία, αλλά θα παρουσιάσουμε
κάποια ευρήματα σχετικά με το μύλο και θα γίνει μια
πρόταση της αναπαράστα-σης της μορφής του.
Ο Ανεμόμυλος ήταν ένα μικρό νησί νοτιοανατολικά της πόλης. Βόρεια από αυτό, στην ανατολική
ακτή της πόλης, υπήρχε και ένα άλλο, μικρότερο
νησί, το νησί του λιοτριβιού. Σήμερα και τα δύο
έχουν με τα μπαζώματα ενσωματωθεί στη στεριά.
Και τα δύο όμως είχαν οχυρωθεί με σημαντικότερο
τον Ανεμόμυλο που προστάτευε τη πόλη από
νοτιοανατολικά. Ο Ανεμόμυλος είχε χτιστεί στο άκρο
της πόλης, σε περιοχή με ανοιχτό χώρο για να μην
εμποδίζεται ο άνεμος, ώστε να έχει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Για να πάει κανείς
στο νησί έπρεπε να διασχίσει μια δίοδο μέσα στη
λιμνοθάλασσα.
Τα ευρήματα που θα παρουσιαστούν βασίζονται
σε έγγραφα που βρέθηκαν στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους για την αμέσως μετά την Επανάσταση
περίοδο, δηλαδή το 1836-1849. Είναι η εποχή
που το Μεσολόγγι έχει ακόμα εμφανή τα σημάδια
της καταστροφής, έχει μόλις απελευθερωθεί το
1829, και έχει αρχίσει να οργανώνεται ξανά σαν μια
σημαντική πόλη στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ βασική
ήταν η τροφοδοσία, τόσο του πληθυσμού της πόλης
όσο και της φρουράς, με άλευρα που παραγόταν
στους μύλους της περιοχής. Υπήρχε μια σειρά από
νερόμυλους στο ρέμα της Αγριλιάς στη θέση Μύλοι,
όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Κιουταχής1 ,αλλά και
κάποιοι πιο μακριά, όπως στο ρέμα του Αϊ-Συμιού.
Επίσης, μέσα στη πόλη υπήρχαν αλογόμυλοι, όπως
φαίνεται τουλάχιστον σε δύο από τα έγγραφα των ΓΑΚ,
και τέλος υπήρχε και ο Ανεμόμυλος. Η κατάσταση θα
πρέπει να ήταν αντίστοιχη και πριν την Επανάσταση.

Μυλωνάς, Θεόδωρος Χρ., Το Μεσολόγγι, χώμα, αίμα και
φωτιά, Χαρτογραφία της Εξόδου, Ενωμένη Ρωμηοσύνη,
Ιστοριομνημοσύνη 6, Θεσσαλονίκη 2017, σελίδα 52.
1

Η εξήγηση γι’ αυτή την ιδιομορφία είναι η εξής: οι
νερόμυλοι της Αγριλιάς σίγουρα προϋπήρχαν από
πολύ καιρό, είχαν όμως πρόβλημα όταν το νερό
στέρευε το καλοκαίρι και οι νερόμυλοι σταματούσαν.
Έπρεπε λοιπόν να αλέσουν πιο μακριά στο Μποχώρι
(Ευηνοχώρι), όπου δεν σταματούσαν ποτέ οι
νερόμυλοι στα νερά του Φίδαρη (Εύηνου), ή να
προσφύγουν σε άλλες λύσεις. Ένα ακόμα πιο σοβαρό
θέμα ήταν ότι το Μεσολόγγι έγινε φρούριο έχοντας
όμως σημαντικό αστικό πληθυσμό που απαιτούσε
τη βασική τροφοδοσία σε αλεύρι, το οποίο ήταν
αδύνατο να αποθηκευθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα (π.χ. πολιορκίας) χωρίς να καταστραφεί.
Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν μέσα στο φρούριο
μύλοι για να αλέθουν σε περίπτωση πολιορκίας. Οι
λύσεις ήταν δύο, οι αλογόμυλοι και η κατασκευή
ανεμόμυλων, αν και η δύναμη του αέρα δεν ήταν
ικανοποιητική στη περιοχή. Να ληφθεί υπόψη ότι
ο ανεμόμυλος στο Αιγαίο ήταν μύλος ανάγκης. Ο
κόσμος δεν προτιμούσε το αλεύρι που άλεθε, γιατί ο
μύλος μπορούσε να πάρει περισσότερες στροφές και
να κάψει το αλεύρι, οπότε χαλούσε και η ποιότητά του.
Στην περιοχή όμως δεν υπήρχε παράδοση κατασκευής
ανεμόμυλων (σήμερα σώζονται πολύ λίγοι
ανεμόμυλοι στην Αιτωλοακαρνανία, λιγότεροι από 10
με πλησιέστερο εκείνον της Κατοχής στο λόφο όπου
βρίσκεται το εξωκκλήσι του Άγιου Ηλία2 ). Έτσι έπρεπε
να εισαχθεί η εξαιρετικά σύνθετη τεχνολογία των
ανεμόμυλων από άλλα μέρη. Το πλησιέστερο μέρος
με παράδοση σε ανεμόμυλους ήταν τα Επτάνησα.
Οι πολύ στενές σχέσεις του Μεσολογγίου με τα
Επτάνησα ανάγονται στις αρχές του 18ου αιώνα με την
ανάπτυξη της μεσολογγίτικης ναυτιλίας. Γνωρίζουμε
ότι Κεφαλλονίτες, Ζακυνθινοί και Ιθακήσιοι, όχι
μόνον ναυτικοί, εγκαταστάθηκαν στο Μεσολόγγι
ασκώντας διάφορα επαγγέλματα, ακόμα και αγροτικά.
Εκεί θα πρέπει να αναζητηθεί η δημιουργία όχι μόνο
του Ανεμόμυλου, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και
όλων των άλλων ανεμόμυλων της Αιτωλοακαρνανίας.
Υπάρχουν μερικές απεικονίσεις του Ανεμόμυλου,
από τις οποίες κάποιες είναι σίγουρες και κάποιες
μπορεί να αμφισβητηθούν ως προς την απόδοση
της πραγματικότητας. Σίγουρη είναι αυτή που
έκανε ο Βαυαρός αξιωματικός της φρουράς

2
Μιτάκης, Διονύσης, Οινιάδες – Κατοχή, Κοινότητα Κατοχής,
Πάτρα 1980, σ.555. Ο ανεμόμυλος αυτός υπήρχε πριν το 1846,
όπως φαίνεται από σχετική υποθήκη, όπου αναφέρεται
«λιθόκτιστος» (ΓΑΚ,Αιτ, Αριθμ. 6242 17/?/1846).

Ο αν

Κίνα

1
του Όθωνα και ερασιτέχνης ζωγράφος Ludwig Köllnberger μεταξύ 1833 και 1838. Σε αυτή φαίνεται
η πόλη του Μεσολογγίου (1) από τον Βορρά. Ο
Ανεμόμυλος φαίνεται σχηματικά στην άκρη της πόλης,
ανατολικά. Εκείνο τον καιρό όμως θα πρέπει να ήταν
«αρματωμένος» με τις αντένες του. Είναι από την εποχή
που σώζονται δικαιοπρακτικά έγγραφα στα ΓΑΚ.

Ο αν

Η επόμενη είναι η εικόνα της πολιορκίας του
Μεσολογγίου από τον Παναγιώτη Ζωγράφο.
Σε αυτή φαίνεται ο Ανεμόμυλος με πανιά, που
πρέπει να είναι καθαρά σχηματική για να δείξει ότι
ήταν μύλος. Επίσης φαίνεται να πυροβολούν από εκεί.
Προτείνεται να αγνοηθεί ως μύλος σε λειτουργία και
να αντιμετωπισθεί μόνο ως φρούριο (2).

Κίνα

2

Τέλος, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά
το1824, ο Αυστριακός βαρόνος Anton vonProkesch-Osten πήγε στο Μεσολόγγι και σχεδίασε
χάρτη της πόλης κατά την πολιορκία, όπου φαίνεται
με πυριτιδαποθήκη και τείχη το νησί που ονομάζεται
«Anemomelos» (3).
Από τις απεικονίσεις αυτές που θα μπορούσαν
να αμφισβητηθούν είναι πρώτα του Γερμανού
κόμη από την Εσθονία, Otto Magnus Baron

von Stackelberg. Ο κόμης επισκέφτηκε το
Μεσολόγγι γύρω στα 1810 και φιλοτέχνησε μια
άποψη της πόλης από τα δυτικά. Στην άκρη, μέσα στη
λιμνοθάλασσα, φαίνεται ένας πύργος. Δεν έχει όμως
πανιά ούτε και αντένες ώστε να ταυτιστεί σίγουρα με
τον Ανεμόμυλο, αλλά βρίσκεται στη σωστή θέση.
Εφόσον είναι όντως ο Ανεμόμυλος, τότε δεν θα
λειτουργούσε εκείνη την εποχή (4).

3

4

5
Η δεύτερη εικόνα είναι από την πολιορκία το 1826
σε γκραβούρα εποχής από άγνωστο Γάλλο ζωγράφο.
Σε αυτήν όλα τα κτήρια είναι σχημα-τικά, αλλά στη
νοτιοανατολική άκρη φαίνεται ένας πύργος με οχυρό
περίβολο σε νησί. Φυσικά πανιά δεν υπάρχουν, αλλά
από τη θέση και τις περιγραφές συμπεραίνεται ότι θα
πρέπει να είναι ο Ανεμόμυλος. Φαίνεται μάλιστα ως η
τελευταία θέση άμυνας της πόλης (5).
Από όλα αυτά συνάγεται ότι ο Ανεμόμυλος θα
μπορούσε να έχει κατασκευαστεί τον 18ον αιώνα από
Επτανήσιους και μάλιστα στο δεύτερο μισό του αιώνα
όταν η ναυτιλία άκμαζε. και η πόλη είχε ανάγκες από
άλευρα. Πιθανότατα μετά τα Ορλωφικά, το 1770,
με την αναδιοργάνωση της πόλης και την αρχική της
οχύρωση, πάντως σίγουρα πριν την Επανάσταση.
Δεν θα είχε μεγάλη επιτυχία και θα πρέπει να μην
ήταν σε χρήση για μεγάλα δια-στήματα, γι’ αυτό
και φαίνεται παροπλισμένος στη
γκραβούρα του
Stackelkberg.
Μεγαλύτερη αξία
θα είχε σαν μέρος
της
οχύρωσης
κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης.

Ανεμόμυλος στη Λιθακιά, Ζακύνθου, από τον αρχιδούκα
Ludwig Salvator στο βιβλίο «Zante. Allgemeiner TheilundSpecieler Theil, MercySohn, Prague 1904».

Πριν προχωρήσουμε θα κάνουμε μια προσπάθεια
αναπαράστασης της μορφής του. Έχουμε συνηθίσει
το στερεότυπο του ανεμόμυλου του Αιγαίου, δηλαδή
το λευκό, σοβατισμένο, με κωνική στέγη από βούρλα
ή βούτημο. Στην περίπτωση αυτή η αναπαράσταση
θα τολμήσω να πω ότι δεν στέκει, για την ακρίβεια
αποκλείεται. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα η
τεχνολογία ήρθε από τα Επτάνησα, και γνωρίζουμε
πολύ καλά τη μορφή των εκεί ανεμόμυλων, η
αναπαράσταση θα πρέπει να γίνει βάσει εκείνων.
Είναι κατά βάση ασοβάτιστοι, δηλαδή δεν ήταν
λευκοί, και η κουκούλα τους δεν ήταν κωνική με
χόρτα. Η στέγη θα είχε ξύλινο σκελετό σκεπασμένο
με σανίδες, και το σχήμα της θα έμοιαζε με σαμάρι.
Ο άξονας της φτερωτής θα ήταν διαμπερής, δηλαδή
στην αντίθετη πλευρά της φτερωτής θα εδραζόταν
επάνω στη περιφέρεια του τοίχου και θα φαινόταν
εξωτερικά. Αυτός ο τύπος υπάρχει σε όλη τη Δυτική
Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια νησιά, εκτός των Κυθήρων.

Λευκάδα

Ο αν

Κίνα

Σύμφωνα με την ιστοριογραφία ο ανεμόμυλος
ήταν οχυρωμένος με κανόνια και ήταν το
τελευταίο σημείο αντίστασης κατά την Έξοδο
υπό τον Ιωσήφ των Ρωγών. Αναφέρεται ότι έβαλαν
και εκεί φωτιά και ανατινάχτηκαν. Η ιστορία δεν
αναφέρει τίποτα άλλο, ενώ πολύ αργότερα υπάρχουν
φωτογραφίες ενός νεοκλασικίζοντος κτηρίου στη
θέση του, που και αυτό πολύ αργότερα κατεδαφίστηκε.
Τα έγγραφα όμως από τα ΓΑΚ παρουσιάζουν μια
διαφορετική εικόνα. Ο ανεμόμυλος υπήρχε το 1836
και αναφέρεται σε ενοικιαστήριο συμβόλαιο μάλιστα
σαν «εθνικός μύλος» που λειτουργούσε. Εθνικός
μύλος σημαίνει ότι ήταν περιουσία του κράτους,
στο οποίο είχε περιέλθει από εγκαταλειμμένες
οθωμανικές ιδιοκτησίες, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν θα είχε πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτό ίσως
μπορούσε να εξηγηθεί αν η έκρηξη εκτονώθηκε
προς το πάνω, στα ξύλινα μέρη του μύλου, χωρίς
να δημιουργήσει στατικά προβλήματα στο ίδιο το
κτήριο, που λειτούργησε σαν σωλήνας πυροβόλου.
Έτσι ο μύλος θα επισκευάστηκε γρήγορα και θα το
δούλευαν οι τότε πολιορκη-μένοι πια μουσουλμάνοι
ιδιοκτήτες του από το 1826, που με τη σειρά τους
το εγκατέλειψαντο 1829 φεύγοντας. Έχει επίσης
ενδιαφέρον ότι το νησί δεν ονομάζεται «νησί του
Ανεμόμυλου», όπως μάλιστα αναγράφεται σε ξένους
χάρτες, αλλά Τζαμπί («μύλος εις το Τζαμπίο»). Το 1836
ο Παναγιώτης Σιδέρης ενοικιάζει σε δημοπρασία τον
εθνικό ανεμόμυλο και όλο το εθνικό χωράφι (δηλαδή
το νησί) κατά το 1/4
¼ στον Βασίλη Αρβανιτόπουλο . Ο
ανεμόμυλος συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα, γιατί το
1841, οι ιδιοκτήτες πια κτηματίες Παναγιώτης Σιδέρης
και Σπύρος Ραζής τον ενοικιάζουν στον Δημήτρη
Μαρούλη. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να επιδιορθώσουν τη
δίοδο προς το μύλο, άρα ακόμα τότε ήταν νησί, να
γίνουν διάφορες επισκευές από αυτούς και να
διαθέσουν τα υλικά για επισκευή, αλλά και ο
ενοικιαστής να τα «κατασκευάσει τεχνικώς εις
το να τον βάλει σε ενέργεια» για να δουλεύει ο

μύλος, εδώ αναφέρεται ως δύσκολη εργασία το
«ανέβασμα και τρύπημα του καταρτιού» και οι
ιδιοκτήτες θα πληρώσουν αυτόν για τη δουλειά αυτή.
Το 1847 ο Παναγιώτης Σιδέρης αγοράζει ακίνητα και
αναφέρεται ότι απέκτησε τα 3/4
¾ του ανεμόμυλου . Το
1848 ο ανεμόμυλος είναι τοπόσημο του Μεσολογγίου
και αναφέρεται σε αγοραπωλησία οικοπέδου κοντά
1/4 του ανεμόμυλου .
του . Το 1849 πωλείται το ¼
Ειδικά αυτό το έγγραφο ξεκαθαρίζει οριστικά ότι
το νησί του ανεμόμυλου ονομαζόταν Τζαμπί, γιατί
το προσδιορίζει ακριβώς ως προς την πόλη του
Το καφενείο στη θέση
Ανεμόμυλου
Μεσολογγίου, «τοποθετούμενον
απότουανατολάς
και
δυσμάς με θάλασσαν, άρκτον προς την πόλιν του
Μεσολογγίου, μεσημβρίαν επίσης με θάλασσαν».
Τότε οι Π. Σιδέρης και Β. Αρβανιτόπουλος συνεχίζουν
να «αλέθουν» . Από αυτά φαίνεται ότι για να διατηρεί
το νησί το όνομά του σαν Τσαμπί (Τζαμπί)η αλλαγή
της ονομασίας έγινε αργότερα και πιθανόν όταν ο
ανεμόμυλος είχε μετατραπεί σε σύμβολο του Αγώνα.
Η κατασκευή του θα πρέπει, όπως ειπώθηκε, μάλλον
να μην έγινε πολύ παλιά, γιατί σαν ο μοναδικός
ανεμόμυλος θα είχε υποκαταστήσει στις μνήμες το
παλιό τοπωνύμιο, που θα είχε χαθεί.
Πότε ακριβώς ο ανεμόμυλος σταμάτησε να λειτουργεί
δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά φαίνεται να υπήρχε και
μετά την απελευθέρωση η ανάγκη για τη λειτουργία
του επί χρόνια.

Το καφενείο στη θέση του Ανεμόμυλου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥΤΟΥΖΑ

Πριν λίγο καιρό, τον Σεπτέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο “Αρτέον” ένα
καλαίσθητο βιβλίο με τίτλο “Ανεμόμυλοι του τόπου μας”. Ένα ταξίδι στον κόσμο της ανεμοκίνησης
και του πολιτισμού μας, (σελ.86, χονδρό εξώφυλλο, σχήμα πλάγιο). Συγγραφείς του είναι οι
Στέλιος Μουζάκης, Στέφανος Νομικός και Γεώργιος

Σπέης, η επιμέλεια έχει γίνει από τον Άρη Τσι-κοντούρη.
Το περιεχόμενό του αναφέρεται στην ιστορία του
μύλου, τις μορφές και στην εξέλιξή του. στα είδη των
ανεμόμυλων, καθώς και σε τεχνικές πληροφορίες,
όπως το κτίσιμο του πυργόμυλου, η «μηχανή» του
πυργόμυλου, αλλά και τα μέρη της «μηχανής» του.

Ο αν

Κίνα

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών λεπτομερειών ακολουθούν οι περιγραφές των τύπων
των ανεμόμυλων, όπως Μυκόνου, Σαντορίνης,
Ρόδου, Μικράς Ασίας, Χαλκιδικής, Ιονίων νήσων,
Πελοποννήσου, καθώς και του ταμπακόμυλου Χίου,
αξετροχάρη Λασιθίου, ταβλόμυλου Άνδρου, Μήλου,
Τζιάς, Ικαρίας, ταράλη Τριστόμου, ανεμόμυλου στα
Πετρωτά Έβρου και Πηγαδιών Καρπάθου και της
ανεμαντλίας στο Λασίθι και στα Δωδεκάνησα. Όλα τα
κείμενα συμπληρώνονται με λαογραφικές σημειώσεις
και παροιμίες. Η διασπορά των ανεμόμυλων στην
Ελλάδα αποδίδεται λεπτομερώς με έναν πρωτότυπο

χάρτη, όπου σημειώνονται όλες οι γνωστές θέσεις.
Κείμενα με σύγχρονα συμπεράσματα, ολοκληρώνουν
και
στολίζουν
λεπτομερείς
πολύχρωμες
εικονογραφήσεις. Το βιβλίο αυτό γενικά προτείνεται
όχι μόνον στους ασχολούμενους με την επιστήμη της
μυλολογίας, αλλά και για όποιον θέλει να γνωρίσει
τον πολιτισμό της προβιομηχανικής εποχής.
Τιμή: 25 € (στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα
έξοδα
αποστολής.
Δώρο
τα
έξοδα
αντικαταβολής).
Άμεσες
παραγγελίες
στο
info@e-arteon.gr ή στο 213 0325870 (Αρτέον
Εκδοτική)

