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Η παρούσα δημοσίευση σχετίζεται με τη συγκέντρωση 
των γραπτών και προφορικών τεκμηρίων που αφορούν 
τους ανεμόμυλους της Κύθνου. Πρόκειται για αναφορές 
σε κείμενα περιηγητών, επιστημονικές μελέτες των 
προγενέστερων αιώνων, καθώς και προφορικές μαρτυρίες 
των γηγενών. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν 
συνδυασμός της βιβλιογραφικής έρευνας με τη λήψη 
συνεντεύξεων από γηραιούς μυλωνάδες, λαογράφους 
και ερευνητές ανεμόμυλων. Οι βιβλιογραφικές πηγές 
εντοπίστηκαν σε συγγράμματα και αρχεία. Η μελέτη 
αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας με τίτλο: «Οι ανεμόμυλοι της Κύθνου, 
προστασία και διαχείριση», που εκπονήθηκε στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνημείων», από 
τον υποφαινόμενο, υπό την επίβλεψη των διδασκόντων 
Ελένης Μαΐστρου, ομότιμης καθηγήτριας της σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Κωνσταντίνου Καραδήμα, 
καθηγητή της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Τα γραπτά τεκμήρια που σχετίζονται με τους 
ανεμόμυλους της Κύθνου είναι σχετικά περιορισμένα σε 
αριθμό και αναφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα στο 19ο 
και τον 20ο αιώνα. Πρόκειται τόσο για τυχαίες αναφορές 
σε μη επιστημονικές συγγραφές, που τεκμηριώνουν την 
ύπαρξη κάποιων ανεμόμυλων, όσο και για αναφορές σε 
μελέτες επιστημονικού ενδιαφέροντος έμμεσα ή άμεσα 
σχετιζόμενες με τους ανεμόμυλους της νήσου. Ακολουθούν 
οι αναφορές αυτές σε χρονολογική σειρά.

Επιστολή από τη σύνταξη

Άλλο ένα τεύχος φτάνει στα χέρια σας, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που διανύ-
ουμε στη χώρα μας, λόγω της εξάπλωσης 
του COVID-19.

Το ενδιαφέρον για τους μύλους συνεχίζει 
όμως να υπάρχει. Ετσι, στο φθινοπωρινό 
μας τεύχος θα σας μεταφέρουμε στους μύ-
λους της Κύθνου, της Ελασσόνας και της 
Δαύλειας Βοιωτίας. Επίσης θα σας ενημερώ-
σουμε για τους ανεμόμυλους στον Ελλαδικό  
χώρο. Θα χαρούμε να μας ενημερώνετε και 
για ανεξερεύνητες περιοχές της Ελλάδας, 
έτσι ώστε να εμπλουτίζουμε τη βάση δεδο-
μένων και τη βιβλιογραφία μας.
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1. Ο χάρτης της Κύθνου. Πηγή: Piacenza Francesco, L’ Egeo redivivo, o’sia chorographia dell’Arcipelago, e dello stato primiero, & 
atuale di quellisole, regni, cittaà, popolationi, dominij, costumi, sito, & imprese, con la breue descrittione particolare si del suo 
ambito littorale, che della Grecia, Morea, o’ Peloponnese, di Candia, e Cipri, con le sue piante in rame al piu viuo incise, fatiche 
e diigenze di Francesco Piacenza Napolitano, Dottor d’ambe le Leggi, Accademico Immobile, Professore di Geografia, e Lettore 
publico de la Prattica Criminale, e delle Cifre nello Studio di S. Carlo della Citta di Modona, consacrato all’Altezza Serenissima, 
Francesco II, Duca di Modona, Reggio &c., Μοδένα, Soliani, 1688 / Map of Kythnos.
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Η παλαιότερη χρονικά καταγεγραμμένη σχετική ανα-
φορά γίνεται στο χάρτη της Κύθνου που παραθέτει στο 
έργο του ο περιηγητής Piacenza Francesco (εικόνα 1), ο 
οποίος επισκέφτηκε το νησί της Κύθνου το έτος 1688. Πιο 
συγκεκριμένα αναγράφεται το τοπωνύμιο Milo, στα βορει-
οανατολικά της νήσου, το οποίο ενδεχομένως υποδηλώνει 
τη θέση κάποιου ανεμόμυλου ή ενός μυλοτοπίου. Δεδο-
μένου ότι ο χάρτης παρουσιάζει σημαντικές γεωγραφικές 
αποκλίσεις από την πραγματικότητα, συναρτήσει του γεγο-
νότος ότι ο συγγραφέας παραθέτει δύο χάρτες για το νησί, 
ένα με το όνομα Fermenia και ένα με το όνομα Cythnvs, 
κλονίζεται η αξιοπιστία των τεκμηρίων. Παράλληλα, η θέση 
Milo εντοπίζεται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, ενώ 
οι οικισμοί της νήσου, τους οποίους και θα τροφοδοτού-
σε, κατά τη δεδομένη εποχή ήταν μεσόγειοι, με εξαίρεση 
ίσως τα Λουτρά, αν είχαν ακόμα συγκροτηθεί. Και σε αυτή 
όμως την περίπτωση, τα Λουτρά δεν θα συγκροτούσαν 
οικισμό, παρά ελάχιστες κατοικίες. Ως εκ τούτου, ο χάρτης 
δημιουργεί αμφιβολίες και κατά την παρούσα φάση δεν 
θεωρείται ως ένα αξιόπιστο τεκμήριο, χωρίς ωστόσο να 
αναιρείται το γεγονός ότι υπήρχε στο νησί κάποιο σχετικό 
τοπωνύμιο.

Η δεύτερη καταγεγραμμένη αναφορά σε ανεμόμυλους 
ανάγεται στο έτος 1802 από το Δεσπότη Κέας και Κύθνου, 
ο οποίος έλυσε μια κληρονομική διαφορά μεταξύ αδελφών 
για έναν ανεμόμυλο που βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.1 
Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για βλάβες από κάποια 
καταστροφή ή για φθορές από χρόνια εγκατάλειψη, 
ωστόσο, το γεγονός ότι η παθολογία εντοπίζονταν στον 
κορμό του μύλου, σε συνδυασμό με το ότι επρόκειτο για 
κληρονομική διαφορά, συνηγορεί υπέρ του δεύτερου 
σεναρίου. Δεν διευκρινίζεται επίσης εάν πρόκειται για 
ανεμόμυλο εβρισκόμενο στο νησί της Κύθνου ή της Κέας. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επώνυμο Φίλιππας συναντάται 
στο νησί της Κύθνου σήμερα αλλά και μέσα από τη 
βιβλιογραφία τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα,2 ενώ μέσα 
από προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της Κέας φαίνεται 
πως το επώνυμο σπανίζει εκεί, κρίνεται ότι η μαρτυρία 
αναφέρεται σε ανεμόμυλο της Κύθνου.

Το έτος 1835 επισκέφθηκε το νησί της Κύθνου ο 
απεσταλμένος από την αυλή του Όθωνα, Xavier Landerer, 
για να μελετήσει τις θερμές πηγές της νήσου. Στη γενική 
περιγραφή αυτής, που κάνει πριν ξεκινήσει να αναλύει το 
κυρίως έργο του, αναφέρει ότι στις κορυφές των βουνών 
γύρω από τη Δρυοπίδα υπήρχαν 22 ανεμόμυλοι φαντασι-
ώδους εντυπώσεως.3 Η πληροφορία του συγγραφέα και 
ιδίως ο τρόπος αναγραφής της, υποδηλώνει ότι το θέαμα 
του προκάλεσε δέος και ήταν άξιο μνείας, αλλά και ότι οι 
ανεμόμυλοι που εντόπισε βρίσκονταν σε λειτουργία. Ο 
χαρακτηρισμός «φαντασιώδους εντυπώσεως» πιθανότατα 
δεν αναφέρεται στους ίδιους τους ανεμόμυλους ως 
κατασκευές, αλλά στη γενικότερη εντύπωση του συνόλου 
τους, συναρτήσει του τοπίου. Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν αναφέρει τίποτα για τους 

1. Βάος Ζαφείρης, Νομικός Στέφανος, 1994, σελ. 84
2. Βάλληνδας Αντώνης, 1882, σελ. 147
3. Landerer Xavier, 1835, σελ. 5-6

ανεμόμυλους της Μεσσαριάς, παρότι είναι γνωστό ότι την 
επισκέφθηκε. Πολύ πιθανόν, το σχετικά ομαλό οροπέδιό 
της να μη του δημιούργησε ανάλογη εντύπωση με την 
περιοχή της Δρυοπίδας, η οποία βρίσκεται σε βύθισμα και 
περιβάλλεται από όρη.

Ευθύς μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, η 
αντιβασιλεία του Όθωνα, προκειμένου να εξασφαλίσει 
περισσότερους δημόσιους πόρους,4 προέβη στη διάλυση 
των αντρικών μονών με αριθμό μοναχών μικρότερο των 6, 
δηλαδή της πλειοψηφίας αυτών και όλων των γυναικείων 
μονών της χώρας, πλην τριών.5 Η διάλυση έλαβε χώρα 
μετά τη θέσπιση δύο βασιλικών διαταγμάτων, το 1833 και 
το 1834 αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οποία η κινητή και η 
ακίνητη περιουσία των μονών εκποιήθηκε στο ελληνικό 
κράτος. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν αντίκτυπο στο νησί 
της Κύθνου, καθώς καμία εκ των μονών της δεν πληρούσε 
τις προδιαγραφές που τέθηκαν, ώστε να διατηρηθεί. Από 
την καταγραφή της περιουσίας τους, γνωστοποιείται ότι 
στην ιδιοκτησία της μονής της Παναγίας Κανάλας, ανήκε 
ένας ανεμόμυλος.6 Αν και από τα αιολικά δεδομένα της 
χώρας7 είναι γνωστό ότι η μέση ετήσια ένταση του ανέμου 
στην ευρύτερη περιοχή της Κανάλας ανάγεται σε 6 – 8 m/s, 
ήτοι είναι ευνοϊκός για τη λειτουργία ανεμοκινητήρων, δεν 
αποκλείεται ο ανεμόμυλος να βρίσκονταν σε διαφορετική 
τοποθεσία, αφού απουσιάζουν σχετικά υλικά τεκμήρια από 
την περιοχή, ενώ η τοπική κοινωνία αγνοεί παντελώς την 
ύπαρξή του. 

Το 1882 ο φιλόλογος Αντώνης Βάλληνδας συνέγραψε 
το ένα εκ των δύο πονημάτων του για το νησί της 
Κύθνου. Αν και η μελέτη του Βάλληνδα καλύπτει ένα πολύ 
μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, ο συγγραφέας δεν 
ασχολήθηκε καθόλου με τους ανεμόμυλους του νησιού. 
Οι μόνες αναφορές σε αυτούς είναι έμμεσες και πολύ 
περιορισμένες σε έκταση. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο 
κεφάλαιο περί σχήματος της νήσου,8 όπου αναγράφεται 
ότι στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού υπάρχουν 
δύο μεγάλα όρη, τα Κακόβολα και ο Κατακέφαλος, με 
κορυφές την Πέτρα (830 πόδια) και τον Ανεμόμυλο (710 
πόδια). Η δεύτερη ονομασία, προφανώς θα οφείλεται 
σε κάποιον ανεμόμυλο που θα υπήρχε στην κορυφή 
αυτή. Η παρουσία ανεμόμυλου στη δεδομένη περιοχή 
προφανώς θα σχετίζονταν με τη σίτιση των κατοίκων του 
κάστρου της Ωριάς, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Η 
δεύτερη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο «12. Όρη».9 Σε 
αυτό αναφέρεται ότι οι υψηλότερες κορυφές του νησιού 
βρίσκονται στις τοποθεσίες που είναι κατασκευασμένοι οι 
ανεμόμυλοι της Δρυοπίδας καθώς και στο Πετροβούνι. 
Κάνει επίσης νύξη, ανάμεσα σε άλλες ψηλές βουνοκορφές, 
σε αυτή του Ανεμόμυλου. 

4. Τα αίτια είναι πολύ πιθανόν εκτός από οικονομικά να ανάγονται και σε 
θρησκευτικά.
5. Προύζος Γεώργιος Εμμ., 2010, σελ. 77, 86
6. Γενικά Αρχεία του Κράτους: Φάκελος #574, Αρχείο Μοναστηριακών 
(1833-1886)
7. aims.cres.gr
8. Βάλληνδας Αντώνης, 1882, σελ. 8
9. Βάλληνδας Αντώνης, 1882, σελ. 12
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Το έτος 1885 επισκέφθηκε την Κύθνο ο Theodore 
Bent. Στο σύγγραμμά του11 αναφέρει ότι η Μεσσαριά είναι 
μια μακριά, στενή και χωρίς ενδιαφέρον λευκή περιοχή 
πάνω σε μια χαμηλή κορυφογραμμή, με δύο ή τρεις 
ανεμόμυλους από πίσω, που σπάνε τη μονοτονία της θέας. 
Από την αναφορά αυτή δεν γίνεται σαφές για ποιο εκ των 
δύο διασωζόμενων μυλοτοπίων έκανε λόγο, καθώς δεν 
αναγράφει άλλα στοιχεία, όπως προσανατολισμό ή αν οι 
ανεμόμυλοι βρίσκονταν σε λειτουργία, ώστε η μαρτυρία 
του να συγκριθεί με άλλες πηγές.

Στο επόμενο σύγγραμμά του (1896), ο Βάλληνδας 
κάνει αναφορά στο μεσαιωνικό πύργο στο ανατολι-
κό άκρο της Μεσσαριάς, στη συνοικία του Ανεμόμυ-
λου.12 Από την αναφορά σε αυτόν γίνεται αντιληπτό ότι 
ο συγγραφέας κάνει λόγο για τον ίδιο ανεμόμυλο που 
αναφέρει στο προηγούμενό του έργο. Φαίνεται πως ο 
εν λόγω ανεμόμυλος έδωσε το όνομά του σε ολόκληρη 
τη γειτονιά στα ανατολικά του οικισμού. Από τον τρόπο 
της αναγραφής, συμπεραίνεται ότι ο οικισμός δεν είχε 
ακόμα επεκταθεί πέραν αυτού. Επίσης, η επέκταση του 
οικισμού έως τον ανεμόμυλο υποδηλώνει ότι αυτός είχε 
ήδη εγκαταλειφθεί, ειδάλλως η δόμηση θα εμπόδιζε την 
εύρυθμη λειτουργία του. 

11. Bent Theodore J., 1885, σελ. 431
12. Βάλληνδας Αντώνης, 1896, σελ. 31

2. Το ρέμα στα βορειοδυτικά της Μεσσαριάς. Πηγή: Προσωπικό αρχείο / Stream NW of Messaria (personal archive)

Περισσότερο σημαντική ίσως, φαίνεται η τελευταία 
σχετική αναφορά του συγγραφέα. 

Για την ίδρυση του οικισμού της Μεσσαριάς, ο 
Βάλληνδας καταγράφει τις κυριότερες παραδόσεις. Μια 
εξ' αυτών αναφέρει ότι οι κάτοικοι θέλησαν να μάθουν 
για το ποια μεριά του οικισμού είναι η υγιεινότερη, ώστε 
να τον επεκτείνουν προς τα εκεί. Έτσι, τοποθέτησαν δυο 
πνεύμονες ζώων, ένα στα ανατολικά και ένα στα δυτικά 
για να διαπιστώσουν ποιός θα έχει πιο βραδεία σήψη. 
Στη μια εκ των δύο τοποθεσιών, αυτή στα ανατολικά 
όπου και αποδείχθηκε ως η υγιεινότερη, υπήρχε κάποιος 
ανεμόμυλος, πλησίον ενός μεσαιωνικού πύργου.10 
Αξιοσημείωτο είναι ότι για τη θέση που τοποθετήθηκε ο 
πνεύμονας στα δυτικά, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως 
σημείο προσανατολισμού το ναό του Σωτήρος και όχι τον 
ανεμόμυλο που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από 
αυτόν. Ίσως, ο πνεύμονας τοποθετήθηκε μπροστά ακριβώς 
από το ναό, κάτι όμως δύσκολο λόγω των οσμών της 
σήψης, ίσως ο συγγραφέας απλά να ανέγραψε αυτολεξεί τα 
λεγόμενα της παράδοσης,  ίσως πάλι ο ίδιος θεώρησε ότι ο 
ναός αποτελεί μια κατασκευή σημαντικότερη από αυτή του 
ανεμόμυλου, ίσως όμως και ο εν λόγω ανεμόμυλος να μην 
υπήρχε κατά την εποχή αυτή. 

10. Βάλληνδας Αντώνης, 1882, σελ. 30
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Από την απογραφή του έτους 1896, την επιτόπου έρευ-
να και τις συνεντεύξεις από μυλωνάδες και γηραιούς κατοί-
κους της μελέτης των ερευνητών Βάου και Νομικού, συνε-
τάχθη στο έργο τους ένας πίνακας αναλογίας μύλων προς 
πληθυσμό.13 Σύμφωνα με αυτόν, ο αριθμός των μύλων 
που βρίσκονταν σε λειτουργία περί τα τέλη του 19ου αιώνα 
σε ολόκληρο το νησί της Κύθνου ήταν 22. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο πληθυσμός κατά την ίδια περίοδο (1896) 
ανέρχονταν σε 4353 ανθρώπους, προκύπτει ότι σε κάθε 
ανεμόμυλο αναλογούσαν 198 κάτοικοι.  

Το έτος 1938 εκδόθηκε το σύγγραμμα του Αντώ-
νη Γούναρη, βασισμένο στο (πρώτο) έργο του Αντώνη 
Βάλληνδα και εμπλουτισμένο με τις αλλαγές και τις εξε-
λίξεις του μισού αιώνα που χωρίζει τα δύο συγγράμμα-
τα. Στο σύγγραμμα αυτό περιλαμβάνεται μια αναφορά 
στους ανεμόμυλους.14 Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι 
οι ψηλότερες οροσειρές της νήσου εντοπίζονται στην 
περιοχή της Δρυοπίδας, πάνω στις οποίες βρίσκονται οι 
ανεμόμυλοι του οικισμού. Ο συγγραφέας προβαίνει στο 
χαρακτηρισμό του θεάματος ως γραφικότατο, ωστόσο 
επισημαίνει ότι οι ανεμόμυλοι αφήνονται άνευ επισκευής 
και καταστρέφονται. Υποδηλώνεται έτσι, ότι η εγκατάλειψή 
τους είχε ήδη λάβει χώρα κατά την εποχή συγγραφής 
της μελέτης. Οι φωτογραφίες, ωστόσο, που παραθέτει, 
απεικονίζουν τους ανεμόμυλους σε καλή κατάσταση, 
δείχνοντας το αντίθετο. Η απουσία αναγραφής έτους 
λήψης σε αυτές οδηγεί στο πόρισμα ότι η λήψη τους 
ανάγεται σε προγενέστερη εποχή. 

Κατά τις προφορικές μαρτυρίες του μυλωνά Αντώνη 
Βιτάλη από τη Δρυοπίδα, γεννηθείς το 1929, οι ανεμόμυ-
λοι που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά την περίοδο της 
κατοχής ήταν 15 σε αριθμό συνολικά, 10 στη Δρυοπίδα 
και 5 στη Μεσσαριά. Δύο εκ των μύλων της Δρυοπίδας 
κατασκευάστηκαν το 1942, συνεπώς κατά τη διάρκεια του 
μεσοπολέμου, τουλάχιστον στην ύστερη φάση του, λει-
τουργούσαν 8 ανεμόμυλοι στη Δρυοπίδα. Για ένα πολύ 
μικρό, αμελητέο ίσως, χρονικό διάστημα κατά το μεσοπό-
λεμο, λειτούργησε ένας ακόμα ανεμόμυλος, στην περιοχή 
του Γαλατά της Δρυοπίδας, ο οποίος εγκαταλείφτηκε λόγω 
απουσίας ισχυρού ανέμου. Κατά την περίοδο της κατοχής 
οι ανεμόμυλοι αλέθανε κρυφά τη νύχτα. 

Λίγα χρόνια μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο15 
επισκέφθηκε την Κύθνο ο Στέλιος Χιλιαδάκης με σκοπό 
τη σύνταξη ενός τουριστικού οδηγού για το νησί. Ο 
συγγραφέας κάνει τέσσερεις αναφορές σε ανεμόμυλους 
στο σύνολο του έργου του.16 Η πρώτη σχετίζεται με 
έναν ανεμόμυλο στη Μεσσαριά, ο οποίος σήμερα δεν 
υπάρχει. Πιο συγκεκριμένα ο συγγραφέας αναφέρει 
ότι ο ανεμόμυλος αυτός βρισκόταν εντός του οικισμού, 
αλλά κατά την επίσκεψή του στη θέση αυτή υπήρχε μια 

13. Βάος Ζαφείρης, Νομικός Στέφανος, 1994, σελ. 71
14. Γούναρης Αντώνιος, 1938, σελ. 15
15. Σύμφωνα με προφορικές πηγές το έτος 1948
16. Χιλιαδάκης Στέλιος Ε., χ.χ., σελ. 37-38, 41, 42, 43

στενόχωρη πλατεία. Είναι η πλατεία που σήμερα καλείται 
ως «πλατεία του Ανεμόμυλου». Πρόκειται για τη θέση που 
προϋπήρχε ο ανεμόμυλος που αναφέρει και ο Βάλληνδας 
στο ανατολικό τότε άκρο της Μεσσαριάς. Σήμερα ο 
οικισμός έχει επεκταθεί προς τη διεύθυνση αυτή, πέραν 
της πλατείας του Ανεμόμυλου. Η δεύτερη αναφορά στους 
μύλους σχετίζεται με αυτούς που βρίσκονται πλησίον 
της διαδρομής από τη Μεσσαριά προς τον οικισμό της 
Δρυοπίδας. Πιο συγκεκριμένα ο συγγραφέας αναφέρει 
ότι υπήρχαν μύλοι σε ολόκληρη τη διαδρομή, άλλοι πιο 
κοντά και άλλοι πιο μακριά, άλλοι με μαζεμένα τα φτερά 
τους και άλλοι εντελώς γκρεμισμένοι, οικτρά ερείπια 
ερειπίων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρει 
ανεμόμυλους με ανοιχτά πανιά να λειτουργούν. Η διαδρομή 
που  ακολούθησε ο συγγραφέας πρέπει να ήταν μέσω της 
μιας εκ των δύο εξόδων στα νοτιοανατολικά του οικισμού, 
υπονοώντας ότι οι ανεμόμυλοι από τους οποίους πέρα-
σε ήταν αυτοί του μυλοτοπίου στα νότια του οικισμού. 
Η τρίτη αναφορά γίνεται για τους ανεμόμυλους βόρεια 
του οικισμού της Δρυοπίδας. Πρόκειται για ένα σύνολο 
ανεμόμυλων που διακρίνονται ήδη από τη Μεσσαριά και 
προμηνύουν τη Δρυοπίδα που είναι κτισμένη πίσω από το 
λόφο που αυτοί βρίσκονται. Η τέταρτη, τέλος, αναφορά 
γίνεται για το σύνολο των ανεμόμυλων της Δρυοπίδας. 
Πιο συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο οικισμός 
βρίσκεται μέσα σε βαθειά κοιλάδα, γύρω από την οποία 
σχηματίζονται οροπέδια, στις κορυφές των οποίων 
βρίσκονται ανεμόμυλοι και ξωκλήσια, δημιουργώντας ένα 
στεφάνι γύρω από τον οικισμό. Πρόκειται για την ίδια 
εντύπωση που είχε και ο Landerer κατά τον παρελθόντα 
αιώνα, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η αναφορά του 
σχετίζονταν με τη σχέση ανεμόμυλων και τοπίου, αλλά και 
ο Γούναρης, λίγα χρόνια νωρίτερα.

Οι παραπάνω αναφορές είναι και οι σημαντικότερες, 
από ιστορικής κυρίως άποψης, που έχουν εντοπιστεί και οι 

3. Η βλάστηση κατά μήκος του ρέματος στα ΒΔ της Μεσσαριάς. 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο / Vegetation along the stream NW 
of Messaria (personal archive)
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οποίες εστιάζουν στο σύνολο των ανεμόμυλων της νήσου. 
Πέραν αυτών, υπάρχει πλήθος από προφορικές μαρτυρίες 
σύγχρονων κατοίκων, σχετικά με τη λαογραφική υπόσταση 
του θέματος και αφορούν μεμονωμένους ανεμόμυλους 
και ιστορίες αυτών, για τις οποίες δεν έγινε λόγος. 
Πρέπει να επισημανθεί όμως, ότι εκτός από μαρτυρίες 
σχετικά με ανεμόμυλους, η τοπική κοινωνία κάνει λόγο 
και για ένα νερόμυλο. Η θέση του δεν είναι επακριβώς 
προσδιορισμένη, είναι όμως γνωστό ότι βρίσκονταν στο 
ρέμα στα βορειοδυτικά του οικισμού της Μεσσαριάς, 
που το συνδέει με την παραλία της Απόκρουσης (εικόνα 
2). Πρόκειται για μία περιοχή ιδιαιτέρα πυκνής, για τα 
δεδομένα της νήσου, χλωρίδας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι δυτικές Κυκλάδες, στις οποίες ανήκει η Κύθνος, είναι από 
τις ξηρότερες περιοχές της χώρας,17 θεωρείται ιδιαίτερα 
δύσκολο να λειτουργούσαν περισσότεροι νερόμυλοι στο 
νησί, ενώ η χρήση τους θα ήταν ασφαλώς εποχιακή και 
επικουρική ως προς αυτή των ανεμόμυλων. Σε κάθε περί-
πτωση, η διερεύνηση του μοναδικού, ίσως, νερόμυλου, 
αποτελεί μία πρόκληση για τους ερευνητές, καθώς τα 
στοιχεία για αυτόν είναι ελλιπή, η απερίγραπτα πυκνή 
βλάστηση του ρέματος δυσχεραίνει την εξεύρεσή του 
(εικόνα 3), ενώ η συσσώρευση των λυμάτων του οικισμού 
προς αυτή την περιοχή εντείνει τη δυσκολία.

17. Γιλαντζή Ιουλία, 2007, σελ. 22



Windmills on the island of Kythnos:
Documents and testimonies 

By Panagiotis Markou

Information on the mills of Kythnos are from the 19th (the 
oldest 1802) and 20th c. although there is a map from 
1688 showing one windmill. The mills are all windmills 
except one watermill.
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Οι ανεμόμυλοι της Κύθνου: 
Καταγραφή και ταξινόμηση

Παναγιώτης Μάρκου

Windmills on the island of Kythnos:
Inventory and classification

By Panagiotis Markou

Η παρούσα δημοσίευση αφορά την εξέταση του συνόλου 
των ανεμόμυλων της Κύθνου, οι οποίοι κατά κύριο λόγω 
εντοπίζονται στα πέριξ των οικισμών της Μεσσαριάς και 
της Δρυοπίδας. Για την καταγραφή τους η μελέτη αρχικά 
εστίασε στην υφιστάμενη βιβλιογραφία και στη συνέχεια 
προχώρησε σε έρευνα πεδίου. Πριν την επίσκεψη στο 
πεδίο, μελετήθηκε από δορυφορικά υπόβαθρα ο χάρτης 
ολόκληρης της νήσου και έγινε προσπάθεια καταγραφής 
σε αυτόν οποιουδήποτε στοιχείου που προσέγγιζε κυ-
κλική κατασκευή, ώστε να ελεγχθεί επιτόπου. Συνολικά, 
καταγράφηκαν 96 αριθμημένες θέσεις, εκ των οποίων 
ερευνήθηκαν οι 90 (εικόνα 1), διάσπαρτες στο σύνολο 
του νησιού, αλλά και περιοχές χωρίς αρίθμηση, οι οποίες 
συγκέντρωναν, λόγω υψομέτρου και αιολικού δυναμικού, 
μεγάλες πιθανότητες φιλοξενίας ανεμόμυλων κατά το πα-
ρελθόν, παρότι δεν ήταν διακριτά σχετικά κατάλοιπα από 
τα δορυφορικά υπόβαθρα. Η μελέτη αποτελεί μέρος της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Οι ανε-
μόμυλοι της Κύθνου, προστασία και διαχείριση», που εκ-
πονήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Διατμη-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία 
Μνημείων», από τον υποφαινόμενο, υπό την επίβλεψη των 
διδασκόντων Ελένης Μαΐστρου, ομότιμης καθηγήτριας της 
σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Κωνσταντίνου Καρα-
δήμα, καθηγητή της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Το νησί της Κύθνου πρέπει να φιλοξενούσε κατά το 
παρελθόν περί τους 45 ανεμόμυλους, οι οποίοι δεν κατα-
σκευάστηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο ούτε λειτουρ-
γούσαν συγχρόνως. Πρόκειται για τεκμηριωμένες θέσεις, 
για ανεμόμυλους γνωστούς μόνο από τη βιβλιογραφία, 
αλλά και για ανεμόμυλους βασισμένους σε ενδείξεις ή 
προφορικές μαρτυρίες χωρίς αδιαμφισβήτητα τεκμήρια. 
Η πλειοψηφία αυτών (43/45) βρίσκονταν γύρω από τους 
δύο ιστορικούς μεσόγειους οικισμούς, που κατοικούνται 
ακόμα και σήμερα. Οι άλλοι 2 ανεμόμυλοι δεν έχουν 
εντοπιστεί ούτε σαν κατάλοιπα ούτε σαν τεκμηριωμένες 
ακριβείς θέσεις και οι πληροφορίες για αυτούς είναι έμμε-
σες. Ο πρώτος εικάζεται ότι βρίσκονταν στην κορυφή του 
όρους «Κατακέφαλο», η οποία κατά το 19ο αιώνα καλού-
νταν «Ανεμόμυλος», σύμφωνα με τα γραπτά τεκμήρια.1 Η 
λειτουργία του θα σχετίζονταν με το μεσαιωνικό κάστρο 
της Ωριάς, τροφοδοτώντας το με άλεσμα, τουλάχιστον 
κατά την ύστερη περίοδο της φραγκοκρατίας. Το όρος 

1. Βάλληνδας Αντώνης, 1882, σελ. 8, 12

«Κατακέφαλο» (εικόνα 2) συγκεντρώνει 4 κορυφές, εκ των 
οποίων η Κ2 φαίνεται να αντιστοιχεί στην αναζητούμενη 
τοποθεσία. Πρόκειται για την περιοχή που σήμερα καλείται 
«Καλογερίτσα». Παρότι δεν έχει το μεγαλύτερο υψόμετρο, 
τα χαρακτηριστικά της φαίνεται να ταυτίζονται με αυτά των 
μυλοτοπίων, πλησίον των οικισμών της Μεσσαριάς και της 
Δρυοπίδας. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται σε απόσταση 
1400 μέτρων από το κάστρο, ενώ η μέση ετήσια ένταση 
ανέμου παρουσιάζεται ιδανική για τη λειτουργία ανεμό-
μυλων, καθώς ανάγεται σε 8,50 m/s και κατά τόπους σε 
9,50 m/s, ήτοι σε 5 bf περίπου. Εκτός από τα στοιχεία που 
υποδηλώνουν ότι η περιοχή θα μπορούσε να φιλοξενεί 
κάποιον ανεμόμυλο κατά το παρελθόν, το υψόμετρο της 
τοποθεσίας σχεδόν ταυτίζεται με αυτό που αναγράφουν οι 
σχετικές ιστορικές πηγές και διαφέρει λίγα μόνο μέτρα. Για 
το δεύτερο ανεμόμυλο υπάρχουν ακόμα λιγότερα δεδομέ-
να και η ύπαρξή του είναι γνωστή μόνο από μία προφορι-
κή μαρτυρία κατοίκου της Μεσσαριάς. Σύμφωνα με αυτόν, 
υπήρχε ένας ανεμόμυλος στην περιοχή του Βελιδίου, ήτοι 
μεταξύ της Μεσσαριάς και της Δρυοπίδας, ο οποίος καλού-
νταν «Παλαιόμυλος», ανήκε στη μονή Βελιδίου και χρησι-
μοποιούνταν από τους μοναχούς της. 

Από τους 43 ανεμόμυλους που βρίσκονταν στην ευ-
ρύτερη περιοχή των δύο μεσόγειων οικισμών έχουν εντο-
πιστεί ή προσδιοριστεί οι θέσεις των 36. Πρόκειται τόσο 
για ακέραιους ανεμόμυλους (εικόνα 3), όσο και για υλικά 
κατάλοιπα σε επίπεδο θεμελιώσεων (εικόνα 4), τα οποία 
χρήζουν αρχαιολογικής έρευνας προκειμένου να τεκμηρι-
ωθούν. Οι θέσεις αυτών στις τοπικές κορυφές των λόφων, 
συναρτήσει του έντονου ανέμου, της εγγύτητας με έτερους 
ανεμόμυλους και του κύκλου που συνήθως διαγράφουν, 
συνηγορούν ότι πρόκειται για θεμελιώσεις ανεμόμυλων. 
Παράλληλα, υπάρχουν θέσεις παλαιών ανεμόμυλων, τεκ-
μηριωμένες από ιστορικές φωτογραφίες, στις οποίες βρί-
σκονται σήμερα νέες κατασκευές. Οι 7 ανεμόμυλοι της 
Μεσσαριάς και της Δρυοπίδας, οι οποίοι δεν έχουν εντο-
πιστεί στο πεδίο, είναι γνωστοί μόνο από γραπτά τεκμήρια. 
Οι θέσεις αυτών θα πρέπει να αναζητηθούν σε περιοχές 
πλησίον των οικισμών, με παρεμφερές υψόμετρο και αιολι-
κό δυναμικό, αλλά και σε ανάλογη απόσταση από αυτούς. 
Δεν αποκλείεται όμως, να έχουν δώσει και αυτοί τη θέση ή 
το υλικό τους σε μεταγενέστερες κατασκευές, καθιστώντας 
την εξεύρεσή τους ενδεχομένως αδύνατη.

Τα χαρακτηριστικά κάθε ανεμόμυλου καταχωρήθηκαν 
στο συγκεντρωτικό πίνακα 1, όπου και αριθμήθηκαν με 
τα αρχικά Μ για τη Μεσσαριά, Δ για τη Δρυοπίδα, Β για 
το Βελίδι και Ω για το Κάστρο της Ωριάς. Συντεταγμένες 
αναγράφηκαν τόσο στους εντοπισθέντες ανεμόμυλους, 
όσο και στο σύνολο των 96 τοποθεσιών που αρχικά κα-
ταγράφηκαν, έτσι ώστε να διευκολυνθούν τυχόν μελετητές 
στο μέλλον και να μην επαναλάβουν άσκοπα έρευνα σε 
τοποθεσίες που ήδη έχει γίνει. Στον πίνακα 2, φαίνονται οι 
τοποθεσίες που ελέγχθηκαν, αλλά η έρευνα απέβη άκαρ-
πη. Παράλληλα, διακρίνεται μία τοποθεσία που δημιουργεί 
αμφιβολίες, αλλά και οι συντεταγμένες των 6 τοποθεσιών 
οι οποίες δεν ελέγχθηκαν στο πεδίο. 
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1. Θέσεις έρευνας για τον εντοπισμό ανεμόμυλων στο νησί της Κύθνου. Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Research locations on the island of Kythnos to investigate windmill positions. (personal archive)
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2. Όρος Κατακέφαλο και τοπικά μέγιστα. Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Katakefalos mountain and local hill heights. (personal archive)

3. Ο ανεμόμυλος Δ1. Παράδειγμα ανεμόμυλου που στέκει 
ακέραιος. Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Windmill Δ1. Example of a still standing windmill. 
(personal archive)

4. Κατάλοιπα από τον ανεμόμυλο Δ16. 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Remains of windmill Δ16. (personal archive)
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Πίνακας 1. Καταγραφή ανεμόμυλων Κύθνου. Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Table 1. Kythnos windmill list. (personal archive)

ΜΕΣΣΑΡΙΑ

Μ1: Ο μύλος 
του Σαβάδη 37.412415 24.426892 7,50 140-160 324 +     

Μ2: Ο 
μύλος του 
Μπιντάκου

37.410248 24.430181 7,50 160 319    +  

Μ3: Ο μύλος 
του Καζούρη 37.413525 24.434539 7,50 160-180 471 +     

Μ4 37.414924 24.437129 8,50 180 775   +   

Μ5 37.415355 24.433445 7,50 140-160 896  +    

Μ6: Ο μύλος 
της Τσάτσας 37.411010 24.434540 7,00 160-180 641  +    

M7 37.413627 24.434932 7,50 160-180 507     +

Μ8 37.411033 24.434876 7,50 160-180 642     +

Μ9 37.409269 24.431761 7,50 160-180 548    +  

Μ10 37.408953 24.432770 7,00 160-180 612    +  

Μ11 37.408508 24.433931 7,50 180-200 722     +

Μ12 37.409659 24.431045 7,50 160-180 424     +

Μ13 37.412574 24.432537 7,00 160 269     +

Μ14 37.409139 24.432383 7,50 160-180 552     +

Μ15 37.410003 24.430843 7,50 160-180 382     +

Μ16 37.415005 24.437501 8,50 180-200 814     +

Μ17 ΜΥΛΟΤΟΠΙ Χ1, ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

ΔΡΥΟΠΙΔΑ

Δ1 37.378976 24.430104 8,50 280-300 932  +    

Δ2 37.377316 24.429080 8,00 300 1025 +     

Δ3 37.377335 24.429509 8,00 300 991  +    

Δ4 37.377356 24.429900 8,50 300 957  +    

Δ5 37.377146 24.430146 8,50 300 951   +   

Δ6 37.377773 24.431076 8,50 280-300 843   +   

Δ7: Ο 
μύλος του 
Κωστάκη

37.389836 24.438304 8,50 240 1321 +     

Δ8: Ο μύλος 
του Γερο-

Μήλα
37.390041 24.438055 8,50 240-260 1352  +    

Δ9: Ο 
μύλος του 
Γιωργάκη

37.390131 24.437632 8,50 240-260 1391    +  

Δ10 37.390504 24.434859 8,50 240-260 1215   +   

Δ11 37.387537 24.430670 7,50 220-240 723  +    

Δ12: Ο 
μύλος του 
Παναγιώτη 

του Μυλωνά

37.383607 24.435087 7,50 220-240 747    +  

Δ13 37.383546 24.435270 7,50 220-240 742    +  

Δ14 37.390729 24.434507 8,50 240-260 1259    +  

Δ15 37.390482 24.435102 8,50 240-260 1200     +

Δ16 37.383152 24.437135 8,00 220-240 921     +

Δ17 37.388769 24.432115 8,50 240 932    +  

Δ18 37.374788 24.430200 8,50 300-320 1247    +  

Δ19 37.384149 24.432523 6,50 180-200 279     +

Δ20 37.380714 24.436240 7,50 220-240 714     +

Δ21 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

Δ22 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

Δ23 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

Δ24 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

Δ25 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

Δ26 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΙΣΗΣ

Γ.Π. Γ.Μ.

Μέση 
Ετήσια 
Ένταση 
Ανέμου 

(m/s)

Υψόμετρο 
(m)

Πραγματική 
απόσταση 

από κέντρο 
οικισμού (m)

Αποκατεστημένος 
(καλή κατάσταση) Καλή Μέτρια Κακή

Ανύπαρκτος 
ή σχεδόν 

ανύπαρκτος

ΚΑΣΤΡΟ Ω1 ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ

ΒΕΛΙΔΙ Β1 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΙΔΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ





11

7 37.371182 24.432277

 

58 37.388273 24.421587

18 37.403349 24.412966 59 37.371467 24.418875

20 37.413630 24.434085 60 37.372220 24.418443

21 37.413488 24.433541 61 37.383509 24.437200

24 37.381637 24.427170 62 37.383437 24.437160

26 37.458828 24.419913 63 37.383550 24.436086

27 37.458879 24.419409 64 37.383618 24.435832

28 37.458285 24.419101 65 37.383750 24.435845

29 37.460154 24.415332 66 37.387133 24.436629

30 37.461267 24.414914 67 37.386932 24.436169

31 37.461072 24.414329 68 37.412588 24.441080

32 37.447935 24.422478 69 37.412658 24.441289

33 37.448314 24.423526 70 37.412997 24.441932

34 37.338289 24.420364 71 37.412918 24.442351

35 37.333570 24.427080 72 37.413423 24.442439

36 37.347416 24.436119 73 37.413518 24.441754

44 37.406941 24.441514 74 37.410662 24.429684

45 37.407500 24.442419 75 37.409912 24.430135

46 37.410277 24.419440 76 37.409740 24.430863

47 37.414248 24.418915 77 37.409851 24.431197

48 37.414531 24.418919 78 37.409806 24.432071

49 37.388895 24.430984 79 37.408485 24.435929

50 37.389212 24.432449 80 37.391050 24.436120

51 37.389624 24.432118 81 37.390764 24.433928

52 37.389877 24.438561 82 37.390566 24.432564

53 37.390812 24.435275 83 37.391037 24.431218

54 37.386916 24.428645 84 37.390449 24.430492

55 37.460161 24.415787 85 37.390823 24.435282

56 κοντά στο 32 86 37.383381 24.436270

57 37.387157 24.420774    
 

Πίνακας 2. Τοποθεσίες στις οποίες δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα ανεμόμυλων. Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Table 2. Locations where mills were not found. (personal archive)
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Όλοι οι εντοπισθέντες ανεμόμυλοι της Κύθνου παρου-
σιάζουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα. Σε αυτά δεν φαίνεται 
να ανήκει το υψόμετρο, αλλά η ένταση του ανέμου, που 
καθορίζεται από αρκετά περισσότερους παράγοντες. Πα-
ράλληλα, καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτιζε η 
απόσταση από κάποιο κέντρο. Στην περίπτωση της Κύθνου 
φαίνεται πως τα κέντρα ήταν οι δύο μεσόγειοι οικισμοί, το 
κάστρο και τα μοναστήρια. Δεδομένου ότι οι ανεμόμυλοι 
πλησίον της Μεσσαριάς και της Δρυοπίδας εγκαταλείφθη-
καν τελευταίοι, μόνο η πρώτη περίπτωση κέντρου εκ των 
τριών φαίνεται να είναι γνωστή στους γηγενείς. Από τα 
δεδομένα που υπάρχουν έως σήμερα, προκύπτει πως οι 
ανεμόμυλοι της νήσου ήκμασαν περί τον 18ο αιώνα, πιθα-
νόν κατά το δεύτερο μισό του. Δεδομένων των στοιχείων 
αυτών και συναρτήσει του αριθμού των ανεμόμυλων που 
έχουν έως τώρα εντοπιστεί σε άλλα αντίστοιχα νησιά των 
Κυκλάδων,1 κρίνεται ότι ελάχιστοι περισσότεροι ανεμό-
μυλοι θα μπορούσαν να λειτουργούν στο νησί. Σε κάθε 
περίπτωση, πρόκειται για δυναμικούς αριθμούς οι οποίοι 
ανανεώνονται διαρκώς, ανάλογα με τις νέες μελέτες. Στην 
προκειμένη περίπτωση και με κάθε επιφύλαξη, ο αριθμός 
των ανεμόμυλων της νήσου ανεβαίνει από αυτόν των 28,2 
συμπεριλαμβανομένων και των μη εντοπισμένων, σε 45.

1. Βάος Ζαφείρης, Νομικός Στέφανος, 1994, σελ. 70
2. Βάος Ζαφείρης, Νομικός Στέφανος, 1994, σελ. 70

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Βάος Ζαφείρης, Νομικός Στέφανος, Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες, 
Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 1994

- Βάλληνδας Αντώνης, Κυθνιακά, Τυπογραφείο της Προόδου, Ερ-
μούπολη, 1882



Windmills on the island of Kythnos:
Inventory and classification 

By Panagiotis Markou

The number of windmills found on the island of Kythnos 
are 45 including the ones long gone without a trace. Those 
with same traces left are listed with their coordinates. 
They are split between the two communities,  17 windmills 
for Messaria and 26 for Dryopis. The two others are in 
connection with long gone communities at Kastro and 
Belidi monastery.
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Ανεμόμυλοι στον Ελλαδικό χώρο
Γιώργος Σπέης

Windmills in Greece
By George Speis

Σήμερα υπάρχουν πολλές παρανοήσεις και μεγάλη άγνοια 
σχετικά με το τι είναι ανεμόμυλος. Ο βασικός λόγος είναι 
ότι έχει πάψει να λειτουργεί σαν μια σημαντική μηχανή που 
παράγει βασική τροφή, και όχι μόνο, για το σύνολο της κοι-
νωνίας. Έχει παραμείνει σαν ένα γραφικό ακρωτηριασμένο 
κατάλοιπο μιας άλλης εποχής με ρομαντικές αναφορές, 
πολλές φορές ανόητες. Είναι πια ένα τυποποιημένο σύμβο-
λο για τον τουρισμό. Αυτό το μινιμαλιστικό σύμβολο δημι-
ουργημένο από κάποιους καλλιτέχνες έχει καταστρέψει τη 
πραγματική εικόνα μιάς πολύμορφης μηχανής που χρησι-
μοποιεί τον αέρα σαν ενέργεια. Σ’ αυτό το κείμενο γίνεται 
μια προσπάθεια παρουσίασης της εξάπλωσης και μεγάλης 
ποικιλίας που υπήρχε στον Ελλαδικό χώρο. Εδώ επίσης 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ελλαδικός χώρος και η τεχνο-
λογία του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου 
τεχνολογικού χώρου της ΝΑ Ευρώπης και δυτικής Ασίας. 

Για να γίνει αυτό, κατ΄ αρχήν δημιουργήθηκε μια βάση 
πληροφοριών από τις διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε 
ανεμόμυλο ή ομάδα ανεμόμυλων ανά νομό, περιοχή/νησί, 
πόλη/χωριό, τοποθεσία, όνομα μύλου ή ιδιοκτήτη τους, 
τύπο, μορφή στέγης (όπου δυνατόν) και βιβλιογραφία. Με 
αυτό τον τρόπο άρχισαν να φαίνονται κάποιες συσχετίσεις 
και να δημιουργείται μια καλύτερη εικόνα.

 Τα προβλήματα για τη δημιουργία της βάσης ήταν πολ-
λά και δεν έχουν ξεπεραστεί, μάλλον δεν θα ξεπεραστούν 
ποτέ γιατί οι πληροφοριοδότες έχουν φύγει και τα έργα 
τους είτε έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί ή σώζονται 
σπαράγματα καθώς και η άγνοια των σημερινών δεν μπο-
ρεί να αναπαραστήσει τη μηχανή σε λειτουργική μορφή.

 Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε κυρίως το αρχείο του 
Στεφάνου Νομικού με τα αποκόμματα εφημερίδων, άρ-
θρων αλλά και φωτογραφιών καθώς και βιβλία και πρα-
κτικά συνεδρίων. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές 
άλλες πηγές που δεν θα αναφερθούν γιατί η βιβλιογραφία 
θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από το ίδιο το κείμενο. Προ-
φανώς κάποιες πηγές είναι αντικρουόμενες, και ελλιπείς. 
Κάποιες είναι μέσω τρίτων και αρκετές είναι λανθασμένες 
ή υπάρχουν παρανοήσεις. Η ίδια πληροφορία μπορεί να 
είναι καταχωρημένη με διαφορετικό όνομα ιδιοκτήτη μύ-
λου ή όνομα μύλου αλλά και το τοπωνύμιο για το μύλο 
που προκαλεί σύγχυση για την ταυτοποίησή του. Επίσης 
πολλοί ανεμόμυλοι δεν υπάρχουν σήμερα και αυτοί που 
σώζονται είναι απλώς τα κελύφη χωρίς στέγη, ενώ από τη 
μηχανή, σε πολύ λιγότερους στη καλύτερη περίπτωση, σώ-
ζονται ελάχιστα μέρη. 

 Ελπίζω όλοι εκείνοι που θα το διαβάσουν να κατανοή-
σουν ότι αυτό είναι ένα κείμενο προκαταρτικό που σκοπεύ-
ει να προκαλέσει έρευνα και συζήτηση και να με συγχωρή-
σουν. Ένας βασικός λόγος αυτής της δημοσίευσης, είναι για 
να υπάρξει feedback ώστε να γίνουν προσθήκες και διορ-
θώσεις. Σε μια επόμενη φάση η πλήρης αναφορά είναι μια 
υποχρέωση τεκμηρίωσης μετά από τις όποιες διορθώσεις 
θα γίνουν. Σίγουρα χρειάζεται μια καλύτερη διασταύρωση 
πληροφοριών αλλά και τοπική έρευνα για να μας δώσει 
μια πιο σωστή εικόνα. Επίσης αναμένονται πολλές μονο-
γραφίες μετά από λεπτομερή έρευνα για να έχουμε κάτι 
καλύτερο. Φυσικά αυτό είναι ένα τεράστιο έργο που θα 
στοιχίσει πολύ και θα έχει μεγάλη διάρκεια. Είναι, λοιπόν, 
κατανοητό και, σε αυτή τη φάση, αποδεκτό ότι υπάρχουν 
λάθη και παρανοήσεις αλλά αυτή η εικόνα μας δίνει αρκετές 
πληροφορίες για ξεκίνημα. 

Η βιβλιογραφία που έγινε η έρευνα μπορεί να οργανω-
θεί στις εξής ομάδες:

❑❑ Βασικά βιβλία για ανεμόμυλους

❑❑ Τοπικά βιβλία όπου υπάρχουν αναφορές ή είναι 
αποκλειστικά για μύλους

❑❑ Αναφορές σε αρχαιολογικές έρευνες

❑❑ Ξένοι περιηγητές

❑❑ Άρθρα σε Πρακτικά με αναφορές για ανεμόμυλους

❑❑ Φορολογικά κατάστιχα (Οθωμανικά και Βενετσιάνι-
κα) και δικαιοπρακτικά έγγραφα όλων των εποχών

❑❑ Γενικά βιβλία και λεξικά με λήμματα που αναφέρο-
νται σε ανεμόμυλους

❑❑ Άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά

❑❑ Γκραβούρες εποχής, πίνακες και γλυπτά 

❑❑ Φωτογραφίες

❑❑ Λογοτεχνία

❑❑ Πληροφορίες από το Internet

❑❑ Προφορικές πληροφορίες και μαρτυρίες 

 Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι όλοι οι ανεμόμυλοι 
που έχουν καταγραφεί δεν δούλευαν ταυτόχρονα, μάλιστα 
κάποιοι δούλεψαν πολύ λίγο ή καθόλου γιατί ήταν τεχνικές 
αποτυχίες. Εδώ μπορεί να πει κανείς ότι αυτά τα πειράματα 
έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έτσι πολύ σημαντικοί είναι 
οι πειραματισμοί με τους οριζόντιους ανεμόμυλους. Θα 
μπορούσε να πει κανείς αυτές οι «αποτυχίες» έχουν χαθεί 
για να μας δείξουν την εξέλιξη μέσα από τον πειραματισμό. 
Κάποια στοιχεία εξέλιξης ή και πετυχημένου πειραματισμού 
θα ήταν η χρήση ψάθινων ή ξύλινων φτερωτών και η αντι-
κατάστασή τους με πανιά. Άγνωστη θα παραμείνει μάλλον 
η σχέση οριζόντιου με κατακόρυφου ανεμόμυλου, όπως 
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και η δημιουργία του πεταλόσχημου και ποιος ήταν πρώτος 
στη περιοχή μας. 

 Παρ’ όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρα-
δοχές για να δημιουργηθεί η εικόνα της εξάπλωσης και 
λειτουργίας των ανεμόμυλων στον Ελλαδικό χώρο. Όλες 
οι παραδοχές είναι υπό αμφισβήτηση και χρειάζονται διε-
ρεύνηση. Σε αυτή, λοιπόν, τη παρουσίαση:

❑❑ Θεωρείται ότι η ακμή των ανεμόμυλων εντοπίζεται 
στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου. Ο λό-
γος είναι ότι τότε εισβάλλει η βιομηχανία αλεύρων 
στον Ελλαδικό χώρο και αρχίζει να εκτοπίζει τους 
μύλους και ειδικά τους πιο δύσκολους στη λειτουρ-
γία ανεμόμυλους αλλά και παράλληλα ο πληθυσμός 
είναι μεγαλύτερος από τις προηγούμενες εποχές, 
οπότε και η ζήτηση αλεύρων είναι μεγαλύτερη. Άρα 
ο αριθμός τους έχει φτάσει στην ακμή του και από 
αυτή την εποχή αρχίζει να μειώνεται ειδικά αυτών 
που είναι σε λειτουργία. Έτσι αυτή την εποχή έχουμε 
τις συνθήκες για το μεγαλύτερο αριθμό ανεμόμυ-
λων σε λειτουργία.

❑❑ Ο ανεμόμυλος είναι μια μεγάλη επένδυση αλλά οι-
κονομικά αποδοτική. Πράγμα που κάνει τον ιδιο-
κτήτη και κυρίως του ενοικιαστή, που επιβαρυνόταν 
με τα έξοδα, να έχει κίνητρο για τη συντήρησή του. 
Έτσι ένας ανεμόμυλος δύσκολα θα εγκαταλείπονταν 
και μόνο για ειδικούς λόγους. 

❑❑ Τοποθεσίες που υπήρχαν κάποτε ανεμόμυλοι έχουν 
διατηρήσει το τοπωνύμιο ανεμόμυλος, που έχει και 
αυτό έχει προστεθεί στον αριθμό χωρίς να είναι 
γνωστός ο ακριβής αριθμός των μύλων. Να σημει-
ωθεί η καταστροφή ενός κτηρίου για οποιονδήποτε 
λόγο το μετέτρεπε σε νταμάρι για έτοιμο οικοδο-
μικό υλικό που οδηγούσε στη γρήγορη εξαφάνισή 
του αφήνοντας όμως ένα σχετικό τοπωνύμιο αν το 
κτήριο, όπως ο ανεμόμυλος, ήταν κάτι σημαντικό. 

❑❑ Ο αριθμός που έχει καταγραφεί, δηλαδή 2264 το 
ελάχιστο και 2319 το μέγιστο, που και αυτό μπορεί 
να αυξηθεί σίγουρα τουλάχιστον κατά περίπου 50 
(λείπουν 14 ομάδες πεταλόσχημων ανεμόμυλων 
του Λασιθίου), πρέπει να είναι μια καλή προσέγγιση. 
Ο λόγος είναι ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια 
βιβλιογραφικής έρευνας κυρίως σε όλο τον ελλαδι-
κό χώρο. Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι αν και σίγουρα θα βρεθούν νέες αναφορές για 
άγνωστους μέχρι σήμερα ανεμόμυλους, αυτοί που 
έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί πρέπει να πλησιά-
ζουν αρκετά τον πραγματικό αριθμό προσθέτοντας 
αυθαίρετα ένα ποσοστό 10%, δηλαδή οι ανεμόμυ-
λοι σε όλες τις εποχές πρέπει να πλησιάζουν τους 
2500.

❑❑  Μία ένδειξη πόσοι μπορεί πραγματικά να λείπουν 
μπορεί να προσεγγισθεί από ένα παράδειγμα. Η 
αρχική καταγραφή για τη Κύθνο ήταν 28 ανεμό-

μυλοι. Μια όμως λεπτομερής καταγραφή από τον 
Παναγιώτη Μάρκου έδωσε και άλλους 15, κάποιοι 
είναι απλώς αναφορές ότι υπήρξαν σε κάποιες 
τοποθεσίες χωρίς να υπάρχει κάποιο κατάλοιπο. 
Έχουμε λοιπόν μια διαφορά κατά 53,5%. Αν αυτό 
το θεωρήσουμε σαν υπόθεση και το επεκτείνουμε 
παντού, τότε έχουμε 3480 ανεμόμυλους στον Ελ-
λαδικό χώρο, πιθανόν υπερβολικό αλλά είναι μια 
ένδειξη, που πρέπει να έχουμε υπ’ όψη στην έρευ-
να. Έτσι θα συνεχίσουμε με το να θεωρήσουμε ότι 
ήταν περίπου 2500 διαχρονικά.

❑❑ Ο αριθμός της καταγραφής έχει βάθος τουλάχιστον 
πέντε αιώνων, δηλαδή από τον 15ο αιώνα (αν και 
έχουν περιληφθεί και παλαιότεροι) με βαρύτητα 
το πλήθος στις αρχές του 20ου. Να σημειωθεί ότι 
ολόκληρες ομάδες ανεμόμυλων έπαψαν να λει-
τουργούν για διάφορους λόγους που έχουν σχέση 
με την τοπική οικονομία (Μύκονος), αλλαγή τεχνο-
λογίας (Άνδρος) και άλλα. Έτσι θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι μάλλον από τους γύρω στους 2500 
ανεμόμυλους που έχουν καταγραφεί, ταυτόχρονα 
δεν θα δούλευαν πιθανόν πάνω από 1500 στον 
Ελλαδικό χώρο στην ακμή τους. Αυτό είναι αρκετά 
αυθαίρετο, και χρειάζεται πολύ έρευνα για να υπο-
στηριχτεί. Εδώ να σημειωθεί ότι αυτό μας δίνει μια 
σχέση λιγότερη 1 προς 10 σε σχέση με τις υδροκί-
νητες μηχανές, που υπολογίζονται σε 30.000. 

❑❑ Ο ανεμόμυλος ήταν μια μηχανή ανάγκης προσαρ-
μοσμένη στο άνυδρο καλοκαίρι, που είναι το πε-
ριβάλλον κυρίως των ακτών και νησιών. Αυτό δεν 
εξηγεί την ύπαρξη ανεμόμυλων σε περιοχές στο 
εσωτερικό όπως το οροπέδιο της Τριπόλεως ή το 
κάμπο της Αργολίδας. Πιθανόν η πολύ χαμηλή ροή 
νερών λόγω πολύ περιορισμένης ή ασήμαντης κλί-
σης εδάφους πρέπει να ήταν ο λόγος δημιουργίας 
τους. Φυσικά υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις που 
χρειάζονται περαιτέρω έρευνα για τους λόγους δη-
μιουργίας τους.

❑❑ Σαν μια πολύπλοκη, δαπανηρή αλλά και δύσκολα 
να δουλευτεί μηχανή, είναι η πρώτη που εγκαταλεί-
πεται όταν εμφανίζονται οι ατμοκίνητοι μύλοι. Πα-
ράδειγμα είναι η εγκατάλειψη των ανεμόμυλων της 
Άνδρου γύρω στο 1870-80. Παρ’ όλα αυτά κάθε 
τόπος έχει ιδιαίτερη συμπεριφορά που χρειάζεται 
επίσης έρευνα για να υποστηριχτεί. 

Με όλα αυτά μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα 
από τα μέχρι τώρα συγκεντρωθέντα στοιχεία. Πριν ξεκινή-
σουμε όμως θα πρέπει να ειπωθεί κάτι ακόμη, πολύ σημα-
ντικό, που συνήθως παραβλέπεται γιατί υπάρχει τεράστια 
πολιτιστική διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που ζούσαν και 
δούλευαν τους ανεμόμυλους και στον σημερινό ερευνη-
τή. Αυτό είναι ότι κάθε ανεμόμυλος είναι ένα διαφορετικό 
μηχάνημα, αν και αυτό ακούγεται κάπως παράξενο. Ο ανε-
μόμυλος είναι κατά βάσει ένα ξύλινο μηχάνημα και αυτό 
που σήμερα βλέπουμε είναι το κέλυφός του (κτήριο). Τόσο 





15

το κτήριο όσο και η μηχανή κατασκευάζονταν από μυλο-
μαραγκούς και χτιστάδες που είχαν εμπειρική εκπαίδευση, 
έτσι χωρίς τυποποιημένες γνώσεις και κλέβοντας πληρο-
φορίες και τεχνικές κατασκεύαζαν τον μύλο από τις καθαρά 
προσωπικές τους εμπειρίες. Φυσικά κάποιοι ταξίδευαν με-
ταφέροντας αυτές τις τεχνικές και πολλές φορές ενσωμα-
τώνοντας τεχνικές και πληροφορίες από τις περιοχές που 
κατασκεύαζαν τον μύλο. Οι περισσότεροι ήταν πολύ συ-
ντηρητικοί στο τρόπο που δούλευαν, έτσι οι όποιες αλλα-
γές ήταν πολύ αργές. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η 
εξέλιξη αλλά και πρακτικές συνεχιζόταν τουλάχιστον μέχρι 
τις αρχές του 20ο αιώνα. Παρ’ όλα αυτά, πειράματα με νέες 
τεχνικές υπήρξαν μέχρι το τέλος της εποχής των ανεμόμυ-
λων, όπως θα δούμε. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε 
είναι ότι σε κάθε ανεμόμυλο υπάρχουν μοναδικά στοιχεία, 
που θα μπορούσε να πει κανείς έχουν την υπογραφή του 
κάθε μυλομαραγκού που τον κατασκεύασε αλλά σήμερα 
είναι αδύνατον αυτό να γίνει διακριτό και να καταγραφεί 
λόγω πολύ λίγων στοιχείων που διασώζονται. Αυτό όμως 
είναι μια γενική τοποθέτηση που προέρχεται από όλη τη 
λαϊκή τεχνολογία με πολλά παραδείγματα που αποδεικνύ-
ουν αυτόν τον κανόνα, δηλαδή αυτό που ειπώθηκε πριν ότι 
κάθε κατασκεύασμα όσο μικρό ή μεγάλο στον λαϊκό πολι-
τισμό διαφέρει λίγο ή πολύ και κανένα δεν είναι όμοιο με 
κάποιο άλλο ακόμα και αν έχει κατασκευαστεί από τον ίδιο 
τεχνίτη. Επίσης να σημειωθεί ότι πάντοτε υπήρχαν ξένες 
επιδράσεις και εισαγωγές τεχνολογίας που ενσωματώθη-
καν στη τοπική τεχνολογία.

Τα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:

Τύποι

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανεμόμυλων στον Ελλαδικό 
χώρο. Ο κυρίαρχος είναι αυτός του πυργόμυλου (περίπου 
1983-2023 μύλοι), που είναι ένα κυλινδρικό πέτρινο κτή-
ριο, διώροφο ή τριώροφο, σοβατισμένο ή ασοβάτιστο 
εξωτερικά, με κατακόρυφη φτερωτή στο επάνω πάτωμα. 
Είναι η πιο περίπλοκη λαϊκή μηχανή με αποδεδειγμένη 
ιστορία τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα στο Αιγαίο. Υπάρ-
χουν διάφορες παραλλαγές που μπορούν θα ομαδοποιη-
θούν βάσει της μορφής της στέγης και της σχέσης ακτίνας 
και του ύψους του κυλίνδρου, που θα δούμε πιο κάτω. Σε 
αυτή τη κατηγορία έχει προστεθεί και ένας ανεμόμυλος με 
κάτοψη εξαγωνική από το Ρέθυμνο.

 Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα είναι οι πεταλόσχημοι ή 
μονόκαιροι (περίπου 258-273 μύλοι). Αυτός ο τύπος έχει 
κυριαρχήσει στην ανατολική Κρήτη (περίπου 138-153 στο 
Λασίθι και μάλλον περισσότεροι, 6 στο Ηράκλειο) και Κάρ-
παθο (περίπου 106 μύλοι). Από εκεί φαίνεται να έγινε μια 
προσπάθεια επέκτασης στις Κυκλάδες και ειδικά στη Σίφ-
νο (5). Έχει καταγραφεί ένας και πιθανόν δύο στην Άνδρο, 
ένας στη Μήλο και ένας στη Πάρο σε ερειπιώδη κατάστα-
ση. Εδώ αυτό θα πρέπει να συσχετιστεί με τη φυγή πολλών 
Κρητικών από την Κρήτη μετά την κατάληψη της Κρήτης  
από τους Οθωμανούς το 1669 στο τέλος του Μεγάλου 
Πολέμου. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι στην Άνδρο, Μήλο και 
Σίφνο κατέφυγαν Κρητικοί αλλά και στις άλλες Κυκλάδες 

όπως η Νάξος και όχι μόνον, οπότε μπορεί νε έφεραν αυ-
τόν τον τύπο στις νέες τους πατρίδες. Μια πολύ προσεκτική 
έρευνα μπορεί να εντοπίσει και άλλα υπολείμματα πεταλό-
σχημων  ανεμόμυλων σε αυτές τις περιοχές. Μια πιο τολ-
μηρή υπόθεση θα μπορούσε να εντοπίσει πεταλόσχημους 
σε περιοχές κυρίως με φυγάδες από την Ανατολική Κρήτη, 
πράγμα που χρίζει απόδειξης. Να σημειωθεί ότι δεν έχει 
βρεθεί κάτι ακόμα στην Νάξο όπου στ’ Απεράθου είχαν 
καταφύγει από τη Δυτική Κρήτη (Σφακιά) όπου επίσης δεν 
έχουν βρεθεί πεταλόσχημοι. 

Ο πεταλόσχημος είναι μια απλούστερη και επομένως 
φτηνότερη μηχανή γιατί δεν έχει κουκούλα να περιστρέ-
φεται με τη φτερωτή. Φαίνεται η ιστορία αυτού του τύπου 
πάει αρκετά παλιά, τουλάχιστον από τον 15ο αιώνα, από 
μια παράσταση από την Κωνσταντινούπολή. 1 Στην ανα-
τολική Κρήτη και στη Κάρπαθο αναπτύχθηκε λόγω της κα-
τεύθυνσης του ανέμου, που είναι συνήθως ΒΔ οπότε δεν 
χρειάζεται να γυρίζει η κουκούλα με τη φτερωτή για να πιά-
σει τον αέρα (138 από τους 162 ανεμόμυλους δηλαδή το 
83,6%, είναι πεταλόσχημοι στο Λασίθι, και  103 από τους 
114 στη Κάρπαθο, δηλαδή 90,3%).

Ο τρίτος τύπος είναι ο οριζόντιος ανεμόμυλος (21 μύ-
λοι), δηλαδή ο ανεμόμυλος με οριζόντια φτερωτή. Η ομά-
δα αυτή έχει μόνο ένα κοινό χαρακτηριστικό, την οριζόντια 
φτερωτή, και πολλές διαφορές μεταξύ των επί μέρους τύ-
πων. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι εντοπίζεται μόνο στα 
νησιά, Άνδρο (7, τέλος 19ου μέχρι 1960)2, Κέα (1, 1945-
1980)3, Σέριφο (5, πριν το 1885-20ος αιώνας)4, Μήλο (1, 

1. Lewis 1993:148  Lewis Michael J.T. 1993, The Greeks and the Early 
Windmill, History of Technology 15, pages 141-189.
2. Βάος Ζαφείρης & Στέφανος Νομικός, Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες, 
Δωδώνη, 1993.
3. Speis, George, The horizontal windmill, από το Greek Mills, Volume 
One, The International Molinological Society, BM 23, From the Middle 
Byzantine Period to the 20th Century, ch 36, 222-234.
4. Speis George, The horizontal windmill, από το Greek Mills, Volume 
One, The International Molinological Society, BM 23, From the Middle 
Byzantine Period to the 20th Century, ch 36, 222-234.
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1912,3-1932)5, Σύρο (1, αναφορά 18376, αλλά πιθανόν 
να είναι πολύ περισσότεροι και ονομάζονταν ξυλόμυ-
λοι), Σκόπελο (1, αναφορά 1840)7, Σκιάθο (1, αναφορά 
1840)8, Ικαρία (1, 1940-1945)9, Κάρπαθο (1, άγνωστο)10, 
Μιαμού στα Αστερούσια Κρήτης (1, 1914-1950)11 και 
Κρήτη δυτικά του Ηρακλείου (1, 1476)12. Για πολλούς δεν 
έχουμε κανένα στοιχείο (για Σύρο, Σκόπελο, Σκιάθο) πλην 
της αναφοράς «οριζόντιος ανεμόμυλος» και για άλλους 
αναφορές και ένα κτηριακό κέλυφος (Σέριφος). Κάποιοι 
είναι μοναδικοί στο είδος τους και είναι πειραματισμοί 
που σταμάτησαν με την εγκατάλειψη των ανεμόμυλων. Ο 
πιο παλιός είναι αυτός από τη Κρήτη όπου υπάρχει μόνο 
σε λιθογραφία από τον 15ο αιώνα.13 Από τον 15ο αιώνα 
μέχρι τα μέσα του 19ου δεν έχουμε κανένα στοιχείο αλλά 
αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα για την μη ύπαρξη και άλλων. 
Έτσι έχουμε διάσπαρτες πληροφορίες και διαχρονικές 
προσπάθειες που κάποιες πρέπει να είναι ανεξάρτητες. 
Εάν υπάρχει κάποια συνέχεια της χρήσης της οριζόντιας 
φτερωτής ή είναι ένας επαναλαμβανόμενος πειραματισμός 
δεν γνωρίζουμε γιατί τα στοιχεία είναι πολύ λίγα. Παρ’ όλα 
αυτά μορφή που παρουσιάζεται τον 15ο αιώνα και εκείνος 
από τη Κάρπαθο μας βάζει σε πολλές σκέψεις για τη σχέση 
αυτού τύπου με εκείνους της Περσίας (Σεϊστάν) και την 
όποια πιθανή σχέση μέση των επιδρομών και εγκατάσταση 
των Αράβων στα νησιά τον 9ο αιώνα που μπορεί να 
ανατρέψει τις θεωρίες για τη δημιουργία του κατακόρυφου 
ανεμόμυλου.

Ο τέταρτος τύπος είναι ο «post mill», ξύλινος 
ανεμόμυλος περιστρεφόμενος πάνω και γύρω από μια 
βάσει. υπάρχει μία μόνο αναφορά από τα Πετρωτά Έβρου. 
Αυτός ο τύπος ήλθε σε Ελλαδικό έδαφος από Έλληνες 
πρόσφυγες από τη Βουλγαρία με σαφή σχέση με τη Κεντρική 
Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι ελληνικοί πληθυσμοί των ακτών 
της Μαύρης Θάλασσας χρησιμοποιούσαν τέτοιου τύπου 
ανεμόμυλο μαζί όμως και με τον πυργόσχημο. Επίσης 
έχουμε Τούρκους πρόσφυγες να μεταφέρουν από τη 
Βουλγαρία την ίδια τεχνολογία στο Balıkesir στη Μ.Ασία 

5. Βάος Ζαφείρης & Στέφανος Νομικός, Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες, 
Δωδώνη, 1993.
6. Αναφέρονται πολλοί οριζόντιοι ανεμόμυλοι στη  Σύρο σ. 484.  Bory 
de Saint-Vincent,  Jean-Baptiste Geneviève Marcellin (1778-1846) 
«Relation du voyage de la commission scientifique de Morée dans le 
Péloponnèse, les Cyclades et l’Attique», v.2, Strasbourg 1837-8.
7. Ulrichs, Heinrich Nikolaus, Reisen und Forschungen in Griechenland 
(Band 2): Topographische und archäologische Abhandlungen, Berlin, 
1863, 238.
8. Ulrichs, Heinrich Nikolaus, Reisen und Forschungen in Griechenland 
(Band 2): Topographische und archäologische Abhandlungen , Berlin, 
1863, 238.
9. Σιμάκης, Στυλιανός, Ικαρία, «οι ανέμου μήλοι», Ικαρία 2008.
10. Limona-Trebela Eleni, Windmills of the Aegean Sea, The 
International Molinological Society 1983.
11. Parton, Holly, The Horizontal Windmill of Miamou, Crete, από το 
Greek Mills, Volume One, The International Molinological Society, BM 
23, From the Middle Byzantine Period to the 20th Century, ch 37, 235-
241.
12. Konrad Grünembergs Pilgerreise ins Heilige Land 1487.
13. Konrad Grünembergs Pilgerreise ins Heilige Land 1487.



καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης-Προποντίδας 
όπου χρησιμοποιούσαν αυτή την τεχνολογία παράλληλα με 
πυργόσχημους ανεμόμυλους. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι 
τόσο οι post mills όσο και οι πυργόσχημοι ανεμόμυλοι 
χρησιμοποιούσαν φτερωτές με πανιά αλλά και με ψάθα. Για 
τον ανεμόμυλο στα Πετρωτά δεν γνωρίζουμε πως ακριβώς 
ήταν πέραν του ότι ήταν ξύλινος κατασκευασμένος από 
πρόσφυγες από το Κωστή (Кости) της Βουλγαρίας.14

 Ένας πέμπτος τύπος εντοπίζεται στη Κάρπαθο όπου 
χρησιμοποιεί την αρχή του Bernouli για τη περιστροφή 
κατακόρυφης φτερωτής.15 Φαίνεται αυτό ήταν ένα άλλο 
πείραμα.

14. Speis, George, The horizontal windmill, από το Greek Mills, 
Volume One, The International Molinological Society, BM 23, From 
the Middle Byzantine Period to the 20th Century, ch 36, 222-234.
15. Limona-Trebela Eleni, Windmills of the Aegean Sea, The 
International Molinological Society 1983.

Μεσημβρία /Несебър

Το Ηράκλειο και η γύρω περιοχή 
(Konrad Grünembergs Pilgerreise ins Heilige Land 1487)
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Ortaköy/ Ивайловград Varna/ Варна (πιθανόν λανθασμένη αποκατάσταση)



Χάρτης με τη διασπορά ανεμόμυλων στον Ελλαδικό χώρο.
[Κόκκινα είναι πυργόμυλοι, πράσινα πεταλόσχημοι, μπλέ οριζόντιοι, κίτρινο post mills]

Το Ηράκλειο και η γύρω περιοχή 
(Konrad Grünembergs Pilgerreise ins Heilige Land 1487)
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Κυκλάδων Θηρεσία 5 5

Κυκλάδων Ίος 16 16

Κυκλάδων Κέα 32 32

Κυκλάδων Κίμωλος 11 11

Κυκλάδων Κουφονήσι 2 3

Κυκλάδων Κύθνος 43 43

Αναλυτικός πίνακας κατανομής ανεμόμυλων ανά νησί/τόπο

Νομός νησί/περιοχή πλήθος (από) πλήθος (μέχρι)

Αιτωλοακαρνανίας   8 8

Αργολίδος   58 58

Αρκαδίας Οροπέδιο 25 25

Αρκαδίας Τσακωνιά 12 12

Άρτας   1 1

Αττικής   24 28

Αχαΐας     1

Βοιωτίας     1

Δωδεκανήσων Αστυπάλαια 15 15

Δωδεκανήσων Κάλυμνος 5 5

Δωδεκανήσων Κάρπαθος 114 115

Δωδεκανήσων Κάσος 59 59

Δωδεκανήσων Καστελόριζο 3 3

Δωδεκανήσων Κίναρος 1 1

Δωδεκανήσων Κως 33 33

Δωδεκανήσων Λειψοί 3 3

Δωδεκανήσων Λέρος 13 13

Δωδεκανήσων Νίσυρος 3 3

Δωδεκανήσων Πάτμος 4 4

Δωδεκανήσων Ρόδος 39 39

Δωδεκανήσων Τήλος 2 2

Δωδεκανήσων Χάλκη 8 8

Δωδεκανήσων Αλιμιά 2 2

Δωδεκανήσων Σύμη 21 21

Έβρου   16 16

Ευβοίας Εύβοια 27 27

Ευβοίας Σκύρος 12 12

Ζακύνθου   23 25

Ηλείας   2 2

Ηρακλείου   18 20

Θεσσαλονίκης   7 7

Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσα 1 1

Ιωαννίνων     1

Κερκύρας Αντίπαξοι 4 4

Κερκύρας Ερικούσα 1 1

Κερκύρας Κέρκυρα 15 15

Κερκύρας Οθωνοί 3 3

Κερκύρας Παξοί 19 19

Κεφαλληνίας Κεφαλληνία 96 98

Κεφαλληνίας Ιθάκη 40 41

Κορινθίας   1 1

Κυκλάδων Αμοργός 47 47

Κυκλάδων Ανάφη 8 8

Κυκλάδων Άνδρος 55 57

Κυκλάδων Αντίπαρος 4 5

Κυκλάδων Δονούσα 2 2

Κυκλάδων Ηρακλειά 3 3

Κυκλάδων Θήρα 85 86
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Κυκλάδων Μήλος 32 32

Κυκλάδων Μύκονος 45 45

Κυκλάδων Νάξος 53 53

Κυκλάδων Πάρος 55 55

Κυκλάδων Σέριφος 20 20

Κυκλάδων Σίκινος 12 12

Κυκλάδων Σίφνος 34 47

Κυκλάδων Σύρος 37 37

Κυκλάδων Σχοινούσα 5 5

Κυκλάδων Τήνος 131 134

Κυκλάδων Φολέγανδρος 11 11

Λακωνίας (χωρίς Μάνη) 36 36

Λακωνίας Μάνη 8 8

Λαρίσης   4 4

Λασιθίου *   162 177

Λέσβου Αγ. Ευστράτιος 16 16

Λέσβου Λέσβος 26 26

Λέσβου Λήμνος 88 88

Λευκάδος Λευκάδα 34 34

Λευκάδος Καστός 3 3

Λευκάδος Μεγανήσι 6 6

Λευκάδος Κάλαμος 10 10

Μαγνησίας Σκόπελος 4 4

Μαγνησίας Αλόννησος 5 5

Μαγνησίας Παππούς 1 1

Μαγνησίας Σκιάθος 3 3

Μεσσηνίας   6 6

Πειραιώς Αγκίστρι 1 1

Πειραιώς Αίγινα 33 33

Πειραιώς Ερμιονίδα 1 1

Πειραιώς Κύθηρα/Αντικύθηρα 24 24

Πειραιώς Μέθανα 2 2

Πειραιώς Πόρος 1 1

Πειραιώς Πειραιάς 3 3

Πειραιώς Σαλαμίνα 13 13

Πειραιώς Σπέτσες 33 33

Πειραιώς Ύδρα 17 17

Πρεβέζης   1 1

Ρεθύμνης   3 5

Σάμου Σάμος 9 11

Σάμου Ικαρία 23 23

Σάμου Φούρνοι 2 2

Σερρών   1 1

Τρικάλων   1 1

Φθιώτιδος   1 2

Φλωρίνης Βεγορίτιδα/Πετρών 2 2

Φωκίδος Γαλαξίδι 1 1

Χαλκιδικής Χαλκιδική 23 23

Χαλκιδικής Άγ. Όρος 5 5

Χανίων Χανιά 7 7

Χανίων Γαύδος 2 2

Χίου Χίος 123 123

Χίου Οινούσσες 3 3

Χίου Ψαρά 30 31

ΣΥΝΟΛΟ   2264 2321
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φάνιση και ειδικά από τη μορφή της στέγης και της σχέση 
ύψους με την ακτίνα του κυλινδρικού πύργου [r]). Αυτό έγι-
νε από απλή παρατήρηση φωτογραφιών, κυρίως παλιών, 
και σχεδίων. Αριθμοί είναι αδύνατον να δοθούν γιατί λεί-
πει η στέγη από τα περισσότερα σωζόμενα κτήρια. Επίσης 
υπάρχουν περιοχές όπου οι διάφοροι τύποι συνυπάρχουν 
σε όμορες περιοχές καθώς και κάποιες ενδιάμεσες μορφές. 
Οι ομάδες αυτές είναι:

Ιονίου, έχει σαμαρωτή στέγη από σανίδες, r<ύψος. Εντοπί-
ζεται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. 

Ο ίδιος τύπος εμφανίζεται στο ανατολικό αλλά κεντρικό 
Αιγαίο από τη Χίο μέχρι τη Σύμη.Κυκλαδίτικος, έχει κωνική 
στέγη από χόρτο, r<ύψος. Εντοπίζεται στην Ανατολική και 
Νότιο Πελοπόννησο, Αττική, Κυκλάδες, 

Ροδίτικος, έχει κωνική στέγη από σανίδες και περιφερειακή 
βάση στέγης από σανίδες, r<ύψος. Εντοπίζεται στη Ρόδο,  
Πάτμο, Καστελόριζο, Κω, Σύμη, Ελούντα Λασιθίου και 
στην απέναντι ακτή της Τουρκίας. Στη Κώ και Σύμη υπήρχαν 
και σαμαρωτού τύπου στέγες.

Ανατολικού Αιγαίου, έχει σαμαρωτή στέγη από σανίδες, 
r<ύψος. Εντοπίζεται στη Χίο, Λέσβο, Σποράδες, Σκύρο και 
στην απέναντι ακτή της Τουρκίας. Επίσης μια περίπτωση 
στη Κίμωλο (Ξαπλοβούνι). Είναι παρόμοιος με το τύπο του 
Ιονίου, που φανερώνει πιθανή σχέση μεταξύ τους. 

Λεπτομέρειες της στέγης από κατεστραμμένο ανεμόμυλο από το 
μεγάλο σεισμό της Χίου.



Χίος

Ιθάκη

Ομαδοποίηση τύπων πυργόμυλου

 Ο πυργόμυλος έχει αντιμετωπισθεί και κατηγοριοποιηθεί 
με διαφόρους τρόπους. Εδώ θα γίνει μια άλλη προσέγγιση 
που μπορεί να ομαδοποιηθεί από την εξωτερική του εμ-
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Στη Σκύρο και στην Αστυπάλαια εμφανίζεται ένας ενδιάμε-
σος τύπος μεταξύ του τυπικού Κυκλαδίτικου και του σαμα-
ρωτού, ένα τέτοιο παράδειγμα υπάρχει στη Λέσβο (Πέρα-
μα). Έχει  κωνική σκεπή αλλά με ανασηκωμένο το μέρος απ’ 
όπου βγαίνει το αξόνι.16 

Πέραμα Λέσβου (αναστηλωμένος) (φωτ. Αξιώτη) 

ΒΑ Αιγαίου, έχει κωνική στέγη από σανίδες, r~ύψος. 
Εντοπίζεται στη Λήμνο, Άγιον Όρος, Έβρο και στην απέ-
ναντι ακτή της Τουρκίας.

Λειβαδοχώρι Λήμνου (φωτ.Σ.Νομικού)

Μια ιδιαίτερη ομάδα μπορεί να θεωρηθεί το Άγιον Όρος 
και η Χαλκιδική, που ήταν εξάρτημά του. Εκεί δεν υπάρχει 
κυρίαρχος τύπος αλλά διάφοροι τύποι. Αυτό αποτελεί κάτι 
ενδιαφέρον που μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εξου-
σία που είχαν οι μονές σε διάφορες περιοχές από όπου θα 
έφερναν κατ’ ευθείαν μυλομαραγκούς και χτίστες που με 
τη σειρά τους έφερναν την τεχνική τους και δημιούργησε 
κυριολεκτικά ένα δειγματολόγιο ανεμόμυλων.

Πυκνότητα και εξάπλωση του ανεμόμυλου

 Ο Ελλαδικός χώρος έχει διαιρεθεί σε περιοχές που 
έχουν σχέση κατά προσέγγιση με τη πυκνότητα και κυρίως 
τη μορφή των ανεμόμυλων όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

16. Φωτογραφία από Μάκη και Στρατή Αξιώτη

Περιοχή πλήθος (από) %

Ιόνιο 274 12,1

Ανατολικό Αιγαίο (κέντρο) 333 14,7

Κεντρικό Αιγαίο 942 41,7

ΝΑ Αιγαίο 325 14,3

Κρήτη 192 8,5

Πελοπόννησος (Ν & ΝΑ) 138 6,1

Βόρεια Ελλάδα 60 2,6

  2264 100,0

Πυκνότητα ανεμόμυλων ανά περιοχή

Ο χάρτης «με τις περιοχές και την εξάπλωση του ανεμόμυ-
λου» μας δίνει μια εικόνα για την εξάπλωση των ανεμόμυ-
λων ανά περιοχή. Βλέπουμε ότι ανεμόμυλοι υπήρχαν κυ-
ρίως σε όλες τις Ελλαδικές ακτές, η πυκνότητα όμως είναι 
κάτι διαφορετικό. Από τον πίνακα με τη «Πυκνότητα ανε-
μόμυλων ανά περιοχή» ότι υπάρχει η μεγαλύτερη πυκνό-
τητα (41,7%) στο Κεντρικό Αιγαίο, δηλαδή στις Κυκλάδες 
και στις περιοχές δυτικά, στα νησιά του Αργοσαρωνικού και 
των γύρω ακτών. Επίσης  όσο προχωράμε στο εσωτερικό 
της ηπειρωτικής Ελλάδας και ειδικά στα βόρεια ο αριθμός 
μηδενίζεται. Η εξήγηση που υπάρχει είναι η ύπαρξη νερού 
για εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας, που πάντα 
ήταν προτιμητέα. Επίσης στο εσωτερικό υπάρχει μείωση της 
έντασης του ανέμου, αλλά αυτό πρέπει να ήταν σε δεύτερη 
μοίρα. Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση ήταν πιο σύνθετη, γιατί 
έχουμε περιοχές στο εσωτερικό  που δεν ακολουθεί αυτόν 
τον κανόνα, και που θα φανεί από τον «Αναλυτικό πίνακα 
κατανομής ανεμόμυλων ανά νησί/τόπο». Ο πίνακας αυτός 
μας δίνει τη κατανομή των ανεμόμυλων ανά νησί/τόπο και 
επεξηγεί την ομαδοποίηση στον προηγούμενο πίνακα με 
τη «πυκνότητα ανεμόμυλων ανά περιοχή». Εκεί φαίνονται 
όμως αυτές οι εξαιρέσεις (όπως το Οροπέδιο της Τριπόλε-
ως). Μια βοηθητική εικόνα μας δίνει και ο «Συγκεντρωτικός 
πίνακας κατανομής ανεμόμυλων ανά νομό/περιοχή», όπου 
βλέπουμε διαφοροποιήσεις σε όμορους τόπους ή νησιά, 
πράγμα που αναγκάζει έρευνα για τις αιτίες διαφοροποίη-
σης ενώ υπάρχουν παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες.  
Όπως και να έχει χρειάζεται μια καλή γνώση των γεωγραφικών 
και κλιματικών συνθηκών των διαφόρων περιοχών για να γίνει 
κατανοητή η ύπαρξη ανεμόμυλων. Η διασπορά έχει άμεση σχέση 
με τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες, η πυκνότητα έχει να 
κάνει τόσο με τον πληθυσμό όσο και με τις τρέχουσες οικονο-
μικές συνθήκες, που όταν αλλάζουν απαξιώνουν κάποιους ανε-
μόμυλους που οδηγούνται σε εγκατάλειψη πριν την εκβιομηχά-
νιση της οικονομίας. Οι όποιες οικονομικές συνθήκες μπορεί να 
αποτελούν για μια χρονική περίοδο παράγοντα για τη μεγαλύτε-
ρη πυκνότητα αλλά όχι σε βάθος χρόνου. Από αυτό εξηγείται η 
ανάπτυξη και εγκατάλειψη των ανεμόμυλων στη Κεφαλονιά. 17 Η 
εικόνα μπορεί να συμπληρωθεί με τη μελέτη της ιστορίας και της 
εξέλιξης της κοινωνίας ενός τόπου. Έτσι η πυκνότητα μαζί με τη δι-
ασπορά είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων, δηλαδή 
γεωγραφίας, κλίματος, ιστορίας και κοινωνίας. 

17. Vlachou, Eleanna, The watermills and windmills of Cephalonia in 
the 16th-19th centuries; evidence and assumptions από το Greek Mills, 
Volume One, The International Molinological Society, BM 23, From 
the Middle Byzantine Period to the 20th Century, ch 28, 170-176. 
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Περιοχή
πλήθος 
(από)

πλήθος (μέχρι)

Ιόνιο 274 280

Κερκύρας 42 42

Λευκάδος 53 53

Κεφαλληνίας 136 139

Ζακύνθου 23 25

Θεσπρωτίας 1 1

Άρτας 1 1

Πρεβέζης 1 1

Αιτωλοακαρνανίας 8 8

Φωκίδος 1 1

Αχαΐας   1

Ηλείας 2 2

Μεσσηνίας 6 6

     

Ανατολικό Αιγαίο (κέντρο) 331 334

Λέσβου 130 130

Σάμου 34 36

Χίου 156 157

Μαγνησίας (Β. Σποράδες) 13 13

     

Κεντρικό Αιγαίο 942 968

Αττικής 26 30

Βοιωτίας   1

Ευβοίας 39 39

Κορινθίας 1 1

Πειραιώς 128 128

Κυκλάδων 748 769

     

ΝΑ Αιγαίο 325 326

Δωδεκανήσων 325 326

     

Κρήτη 192 211

Χανίων 9 9

Ρεθύμνης 3 5

Ηρακλείου 18 20

Λασιθίου * 162 177

     

Πελοπόννησος (Ν & ΝΑ) 138 138

Αργολίδος 58 58

Αρκαδίας 36 36

Λακωνίας 44 44

     

Βόρεια Ελλάδα 60 62

Έβρου 16 16

Θεσσαλονίκης 7 7

Ιωαννίνων   1

Λαρίσης 4 4

Σερρών 1 1

Τρικάλων 1 1

Φθιώτιδος 1 2

Φλωρίνης 2 2

Χαλκιδικής 28 28

 

 * ο αριθμός είναι σίγουρα μεγαλύτερος γιατί λείπουν στοιχεία 
για τους πεταλόσχημους σε 14 χωριά

Περιοχή
πλήθος 
(από)

πλήθος (μέχρι)

Συγκεντρωτικός πίνακας κατανομής ανεμόμυλων ανά νομό/περιοχή
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Η χρήση των ανεμόμυλων

 Τέλος πρέπει να γίνει μια μικρή αναφορά στη χρήση των 
ανεμόμυλων, γιατί αυτή καθορίζει και τη γενική μορφή των 
μηχανών τους. Έτσι στον Ελλαδικό χώρο, οι ανεμόμυλοι 
ήταν κατά βάσει για την άλεση των σιτηρών, κυρίως του 
κριθαριού και λιγότερο του σιταριού. Υπήρχαν όμως και 
άλλες χρήσεις όπως η άλεση θειαφιού στη Μήλο, καρυ-
διών στους Φούρνους και δεψικών υλών για τα βυρσοδε-
ψία, στη Σύρο και Χίο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μορ-
φή του μηχανισμού ήταν η ίδια, δηλαδή η φτερωτή μέσω 
γραναζιών κινούσε τη πάνω μυλόπετρα που άλεθε. 

 Μπορούσε όμως η φτερωτή να κινεί διαφορετικού τύ-
που μηχανισμό. Έχουμε λοιπόν λιοτρίβι στη Μήλο, όπου 
πολτοποιούσε τον ελαιόκαρπο όπως ένα κοινό λιοτρίβι με 
κυλιόμενες πέτρες η πέτρα αλλά αντί για ζώο τον κινούσε 
η φτερωτή. 

 Επίσης υπάρχουν αντλητικοί μηχανισμοί, μάλιστα δύο 
τύπων. Ήταν η πολύ γνωστή ανεμαντλία, ξύλινη αρχικά και 
μετέπειτα μεταλλική σε όλη την Ελλάδα. Οι πιο γνωστές 
ανεμαντλίες είναι εκείνες του οροπεδίου του Λασιθίου.  Η 
άλλη, που είναι σχεδόν άγνωστη, είναι εκείνη που υπήρχε 
στη Ρόδο και Κω. Ήταν μια μορφή μαγγανοπήγαδου αλλά 
αντί για ζώο μια φτερωτή μέσω ξύλινων γραναζιών αντλού-
σε νερό από πηγάδι. Τέλος αναφέρεται ανεμοκίνητο πριόνι 

Windmills in Greece

By George Speis

This is an attempt to approach the number of windmills 
in Greece, which did not operate at the same time but are 
mentioned in documents or survive up to present.  Their 
number, of any type of windmill, is 2264 although this 
constantly increases as new data are found.



Η ανεμαντλία της Ρόδου

για κορμούς δένδρων που εισήγαγε ο μηχανικός Zuanne 
Rocoller to 1555 στο φρούριο του Αγίου Γεωργίου στη 
Κεφαλονιά.18 Από αυτό το μηχανισμό δεν έχουμε κανένα 
άλλο στοιχείο και πολύ σημαντικό είναι ότι αναφέρεται 
στο έγγραφο από τα βενετσιάνικα αρχεία με τη διευκρίνιση 
ότι αυτός ήταν ο εφευρέτης που μάλιστα χρησιμοποίησε 
εναλλακτικά σαν κινητήριο δύναμη για το μηχανισμό, τον 
αέρα, νερό και ζώα.

18. Sathas, C., Documents Inédits, L’Histoire de la Grèce au moyen 
âge, tome V, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, Paris 1883, σελ. 183-4.
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Το συμβόλαιο αγοράς του μύλου 
του Τσιάτσικα στα Ραδοσίβια 

Ελασσόνας (1923)
Ανδρέας Γκανάτσιος

Purchase contract of Tsiatsika’s watermill 
at Radosivia, Elassona north of Larissa 

(1923)
By Andreas Ganatsios

Η περιοχή της Ελασσόνας (Νομός Λάρισας) είχε, στους 
περασμένους αιώνες, δεκάδες νερόμυλους, ιδιοκτησία οι 
περισσότεροι της Μονής Ολυμπιώτισσας1. Στο άρθρο που 
ακολουθεί θα ασχοληθώ αναλυτικά με τον μύλο του Ζήση 
(«Ζήνδρου») Τσιάτσικα στην θέση Βοδιανά στα Ραδοσί-
βια, του οποίου μύλου βρέθηκε και η συμβολαιογραφική 
πράξη αγοραπωλησίας του έτους 1923 κι έχουμε επίσης 
την προφορική μαρτυρία του γιου του μυλωνά, του κ. Γιάν-
νη Τσιάτσικα.

Στοιχεία για τον οικισμό 

Τα Ραδοσίβια της Ελασσόνας βρίσκονται πάνω στον πα-
λιό οδικό άξονα Ελασσόνας – Δομενίκου - Τυρνάβου, ο 
οποίος, στην ουσία, ακολουθεί τη ροή του ποταμού Ελασ-
σονίτικου, που στην περιοχή της Ποταμιάς ενώνεται με τον 
Βούλγαρη και αποτελούν πια τον Ξηριά - Τιταρήσιο2.

Ο οικισμός αναφέρεται στους οικισμούς που υπάγονταν 
στην Επισκοπή Δομενίκου και Ελασσώνος ως τα τέλη του 
περασμένου (19ου) αιώνα, ως «Ραδοσίβια (Αραδοσίβια, 
Αρατοσίβια, Ραδόσιβον), που ενώθηκαν κάτω από αυτή 
την κοινή ονομασία το 19193. Ο οικισμός χωριζόταν, 
όπως χωρίζεται και σήμερα, σε δυο συνοικίες (μαχαλάδες). 
Ο κάτω μαχαλάς λεγόταν Ραδοσίβια Ζεϊνέλ και σήμερα λέ-
γεται Στεφανόβουνο4. Το όνομα Ζεινέλ το πήρε από τον 
Οθωμανό Ζεϊνέλ από το Λιμπόχοβο, του οποίου ήταν ιδι-
οκτησία. Ο επάνω μαχαλάς λεγόταν Ραδοσίβια Ορτά και 
σήμερα αποτελεί την κοινότητα της Γαλανόβρυσης5. Τα 
Ραδοσίβια ήταν κονιαροχώρια, αποτελούμενα από 200 
οικογένειες οθωμανικές. Αυτό επιβεβαιώνει τόσο ο Ι. Λεο-
νάρδος το 18366 «Ο εκ της Ελασσώνος εξερχόμενον προς 
μεσημβρίαν δεξιός βασιλικός δρόμος, εξακολουθεί μέσω 

1. Ευάγγ. Α. Σκουβαράς, «Ολυμπιώτισσα». Περιγραφή και ιστορία της 
μονής, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1967
2.  Μαρία Βουβούση, «Βουνά και Ποτάμια της Επαρχίας Ελασσόνας», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 76 (2019), 187
3. ΦΕΚ 3 A-07-01-1919
4. ΦΕΚ 306 A-22-12-1927
5. ΦΕΚ 306 A-22-12-1927
6. Ι. Λεονάρδου, «Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία», Πέστη 
Ουγγαρίας, 1836, 89

των κονιαριοχωρίων Ραδοσιβίων», όσο και ο Ν. Γεωργιά-
δης το 18807 «Κατά δε την νοτιωτέραν άκραν της κοιλάδος 
της Ελασσώνος κείνται τα χωρία Ραδοσίβια, κατοικούμενα 
υπό Τούρκων γεωργών», καθώς και ο Ν. Σχοινάς το 18868 
«Ροδοσίβια, έχον 200 οικογενείας οθωμανικάς, τέμενος, 
χάνιον μικρόν, αφθονίαν υδάτων και φρεάτων, αχύρων και 
σίτου». Ο οικισμός φαίνεται ότι υπήρχε στη βυζαντινή επο-
χή, γιατί στο χρυσόβουλο του 1336 αναφέρεται ότι «το 
Ραδόσιβον ανήκει στο μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας κι έχει 
εκεί το κηπωροτόπιον της»9. Τον οικισμό των Ραδοσιβίων 
τον συναντάμε και πάλι το 1886 στις οδοιπορικές σημειώ-
σεις του Ν. Σχοινά με αναφορά για «200 οικ. οθωμανικάς 
και αφθονίαν υδάτων και φρεάτων»10, έπειτα στην εργασία 
του Ν. Ζδάνη για τους οικισμούς της Ελασσόνας το 1904 
με αναφορά για 594 κατοίκους (εκ των οποίων οι 400 ήταν 
Τούρκοι)11 και τέλος στην απογραφή του 201112 , όπου 
είχε 923.

Στοιχεία για τον τοποθεσία του μύλου

Ο νερόμυλος του Ζήση («Ζήνδρου») Τσιάτσικα 

Δύο χλμ ΝΔ της Ελασσόνας, στην τοποθεσία «Βουμπια-
νά»13 (η σημερινή περιοχή Βουντιανά – Βουδιανά, πλού-
σια σε νερά, όπου στο σημείο εκβάλλουν και τα νερά των 
χειμάρρων της Τσαριτσάνης, του Ξεριά και του Δυτικού 
Πόντικα14), υπήρχε και ο μύλος του Ζήση («Ζήνδρου») 
Τσιάτσικα στο ποτάμι όπου άλεθαν οι κάτοικοι από την 
Γαλανόβρυση και την Ελασσόνα. Η τοποθεσία αυτή ανα-
φέρεται επίσης στο  απόσπασμα του βιβλίου του Σκουβαρά 
για την Ολυμπιώτισσα, όπου στο κείμενο σχετικά με την 
περιουσία της μονής το 1730, αναφέρει επίσης στη σελ. 
96 για «τον εις Ελασσόνα υδρόμυλον…, τα Βουμπιανά», 
και στη σελ. 445 «1860: 7βρίου. 14. Τα όσα χωράφια 
είναι εις ρατοσίβια μοναστηριακά…. (είναι και) ένα χωράφι 
7 στρεμμάτων εις το αυλάκη του μίλου». Ακόμη, στη σελ. 
521, όπου αναφέρεται ήδη από τις προηγούμενες σελίδες 
η επικύρωση δια χρυσοβούλλου του πρίγκηπα Ρουδόλφου 
Καντακουζηνού, το 1730, των παλαιών και νέων κτημάτων 
της μονής Ολυμπιωτίσσης, διαβάζουμε «…εις την πόλιν 
Ελασσώνα, τον υδρόμυλον μετά των πέντε ανηκόντων αυτώ 
εργαστηρίων, ουχ ήττον εις το Βομβιάνο τον υδρόμυλον…».    

7. Ν. Γεωργιάδου Ιατρού Θετταλομάγνητου, «Θεσσαλία», Αθήναι 
1880, 281
8. Ν. Σχινάς «Οδοιπορικαί Σημειώσεις, Φύλλο πρώτο Μακεδονία», 
Αθήναι 1886, 26
9. Γρηγόρης Βέλκος, «Επισκοπή Δομενίκου και Ελασσώνος», Έκδοση 
Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας, 1980, 101
10. Νικόλαος Σχοινάς, «Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας - 
Ηπείρου», Αθήναι 1886. Βλ. Γρηγόρης Βέλκος, «Η Επαρχία Ελασσόνας 
πριν από ένα αιώνα (1886)», Περραιβία 50-51, Ιουλ. – Δεκ. 1986, 3 
- 12
11. Νίκος Η. Σδάνης, «Πληθυσμιακά στοιχεία για τους οικισμούς της 
Ελασσόνας το 1904», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 27 (1995), 246 
12. ΕΛΣΤΑΤ 2011
13. Κώστας Σπανός,“Βυζαντινή Θεσσαλία”, Θεσσαλικό Ημερολόγιο 12 
(1987), 36 
14. Μαρία Βουβούση, «Βουνά και Ποτάμια…», οπ. πρ., 187
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Από τις αναφορές αυτές συμπεραίνουμε ότι ο συγκεκριμέ-
νος νερόμυλος στα Βοδιανά υπήρχε εκεί τουλάχιστον από 
το 1730 και ανήκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισ-
σας Ελασσόνας και πιθανόν μέχρι τη δεκαετία του 1860, 
όπου από εκεί μετά (σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του 
1923, με το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα) είναι ιδιο-
κτησία Αλβανών Οθωμανών («περιελθόντα δε εις τον Φει-
ζή Οσμάν εκ πατρικής κληρονομίας προ εξηκονταετίας»), οι 
οποίοι και  πουλάνε τον μύλο στον Ζήση «Ζήνδρο» Τσι-
άτσικα.

Σύμφωνα με τον γιο του ιδιοκτήτη, Γιάννη Τσιάτσικα15, 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1940 - 1944), ερχόταν δι-
άφοροι Αθηναίοι και αντάλλασαν πολύτιμα αντικείμενα 
(κρυστάλλινα σερβίτσια κλπ) με σακιά αλεύρι από τον μύλο, 
για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Φυσικά, ο κύριος Ζή-
σης ο μυλωνάς έδινε αλεύρι και σε όσους δεν είχαν κάτι να 
του δώσουν για αντάλλαγμα. Ο «Ζήνδρος» λοιπόν (1898 
- 1962) είχε 7 παιδιά, 4 κορίτσια και 3 αγόρια, το τελευ-
ταίο εν ζωή είναι ο Γιάννης, 81 ετών σήμερα, που έδωσε 
στον γράφοντα πολλά στοιχεία για τον μύλο κι όλη εκείνη 
την εποχή16, ένα εκ των οποίων είναι ότι ο πατέρας του 
αγόρασε τον μύλο με λεφτά που έστειλε ένας θείος του 
από Αμερική. Σταμάτησε να λειτουργεί το 1955, σύμφωνα 
με τα όσα μας είπε ο εγγονός του ιδιοκτήτη, Ζήσης Ευαγ-
γελίδης17, όμως το κτίριο στεκόταν μέχρι το 1982 (όπως 
φαίνεται και στην εικ. 1, όπου απεικονίζεται ο Ζήσης Ευαγ-
γελίδης μπροστά στον μύλο). 

15. Προφορική μαρτυρία στον γράφοντα στις 14/2/2019
16. Τον οποίο και ευχαριστώ από αυτή τη θέση για τις εμπειρίες 
ζωής που μοιράστηκε μαζί μου, καθώς και τον δημοσιογράφο Κώστα 
Κυριλλίδη για την ουσιαστική συνεισφορά του στη συνάντηση.
17. Τον οποίο και ευχαριστώ από αυτή τη θέση για την βοήθεια που μου 
προσέφερε και τη φωτογραφία.

Περιγραφή του μύλου

Διακόσια μέτρα παρακάτω από τους σημερινούς μύλους 
του Μπαλούκα, δίπλα στο ποτάμι, συναντούμε τον μύλο 
(εικ. 2), από τον οποίο φαίνεται μόνο ότι απέμεινε από το 
εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου. Με το πέρασμα του χρό-
νου, από το συγκρότημα, πέρα από τα υπολείμματα του 
κτιρίου, υπάρχει μόνο μια μυλόπετρα, η μεταλλική καρού-
τα κι ο νεραύλακας18 (πετρόχτιστος αγωγός ορθογωνικής 
διατομής, ανοιχτός από πάνω, μήκους αρκετών μέτρων), κι 
έστω κι αυτά μας βοηθούν να αντιληφθούμε την οργάνωση 
αυτού του μεγάλου συγκροτήματος. 

Η καρούτα περιγράφεται ως εξής19: «το μεγάλο ξύλινο δο-
χείο, συνήθως κυλινδρικό, απαραίτητο στους νερόμυλους 
και τις υδροτριβές. Η μια βάση του ήταν εντελώς ανοιχτή, 
όπου έπεφτε το νερό του αυλακιού, σχημάτιζε ένας είδος 
μικρού, τεχνητού καταρράχτη και έβγαινε με ορμή από το 
στενό λαιμό στον οποίο κατέληγε η άλλη βάση. Με τη δύνα-
μη αυτή του νερού κινούνταν η μυλόπετρα του νερόμυλου». 

Ας δούμε αναλυτικά κάποια στοιχεία για τον μύλο αυτόν. 
Το κτίσμα σήμερα είναι κατεστραμμένο στο μεγαλύτερο 
τμήμα του, οπότε πέρα από τις σημερινές επιτόπιες μετρή-
σεις, ένα μεγάλο μέρος των όσων θα πούμε οφείλεται και 
στις μαρτυρίες όσων το πρόλαβαν όρθιο (το κτίριο κατέρ-
ρευσε, όπως είπαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 1980). Το 
σχήμα του συγκροτήματος είναι ορθογώνιο παραλληλό-
γραμμο και εκτεινόταν κατά μήκος του ποταμού Ελασσο-
νίτικου. Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι Νότιο-Ανα-
τολικός. Οι μεγάλες διαστάσεις του (μήκος 14 μ., πλάτος 
10 μ. και ύψος 6 μ. οφείλονταν, προφανώς, στο ευρύχωρο 
της θέσης και στο άφθονο νερό που είχε στη διάθεσή του, 
καθώς και στο ότι το κτίριο ήταν διώροφο (στον πάνω 
όροφο έμενε ο μυλωνάς με την οικογένεια του).

18. Μιχάλης Φωτιάδης, «Οι Νερόμυλοι της Ικαρίας», ΤΕΕ Ευδήλου 
Ικαρίας (2004), Γλωσσάρι 
19. Γρηγόρης Βέλκος, «Ο αρχαιότερος κώδικας…», ο.π., 142, σημ. 192

1. O Ζήσης Ευαγγελίδης το 1982 μπροστά στον μύλο / Zisis 
Evaggelides in front of the mill in 1982

2. Ο μύλος από ΝΔ / the mill from the SW
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Λόγω των μεγάλων διαστάσεων του συγκροτήματος, ο 
αριθμός των παραθύρων ήταν σίγουρα αυξημένος. Πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι κάτω από ένα μεγάλο παράθυρο, 
στον χώρο των εργαστηρίων, υπάρχει από κάτω του ένα 
«μάτι – ζοργιό20» (έξοδος του νερού από τον μύλο προς 
το ποτάμι).  Το συγκρότημα αυτό, σύμφωνα με τον Γιάννη 
Τσιάτσικα, διέθετε συνολικά δυο θύρες, μια εξωτερική και 
μία εσωτερική. Η εξωτερική θύρα βρισκόταν, στην νότια 
πλευρά του κτίσματος (πλήρως κατεστραμμένη σήμερα), 
κι από εκεί έμπαιναν, όπως είπε ο κ. Γιάννης με το χαρα-
κτηριστικό του χιούμορ, τα «κριθαροκίνητα οχήματα της 
εποχής» (δηλαδή τα γαϊδούρια) φορτωμένα με σακιά σιτα-
ριού κι έβγαιναν φορτωμένα με σακιά αλεύρι. Η εσωτερική 
θύρα, βρισκόταν στον χτιστό τοίχο, στη δυτική πλευρά. 
Υπήρχε επίσης μια ξύλινη σκάλα (φαίνεται και στην εικ. 1), 
την οποία ανέβαινε ο μυλωνάς και η οικογένεια του για 
να μπαίνουν στην κατοικία τους στον πάνω όροφο, όπου 
υπήρχε το τζάκι για θέρμανση και μαγείρεμα (πέρα από την 
οικογένεια της, η μυλωνού μαγείρευε και για τους πελάτες 
που περίμεναν στη σειρά τους, στην «αράδα», εξ΄ου και η 
παροιμία «αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας»). 
Ας μην ξεχνάμε ότι ο μύλος, συνδέθηκε με την κοινωνική 
ζωή της περιοχής του, μιας και σε εκείνες τις εποχές που οι 
ευκαιρίες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων ήταν περιο-
ρισμένες, ο μύλος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο κοινωνικής 
επαφής και επικοινωνίας21.

Ο μύλος αυτός έπαιρνε νερό από ένα μεγάλο και μακρύ 
αυλάκι, μήκους εκατοντάδων μέτρων (που ερχόταν από τα 
Βοδιανά, όχι από το ποτάμι, και στην πορεία έδινε νερό και 

20. Ζωριό < ζωριός < αρχ.ζωρύαι ·αύλακες απορροής.
21. Γιάννης Ρούσκας, «Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες», Αθήναι 
1999, 34

στους ενδιάμεσους μπαξέδες), και το οποίο κατέληγε στη 
ΒΑ πλευρά του κτίσματος, σε ένα υπερυψωμένο πετρόχτι-
στο κανάλι πλάτους 0,5 και ύψους 2 μ., (εικ. 3) κι αυτό με 
τη σειρά του τροφοδοτούσε υπό γωνία μια καρούτα, μή-
κους 10 μ. και μεταβλητού πάχους, μιας και στην αρχή έχει 
πάχος 1 μέτρο και στο τέλος 20 εκατοστά (για να αναγκάζει 
το νερό να πέφτει με πίεση και ορμή πάνω στη φτερωτή 
που έδινε κίνηση στις μυλόπετρες). Σήμερα από τα εξαρ-
τήματα του μύλου σώζονται μόνο η μεταλλική καρούτα και 
οι τσιμεντένιες μυλόπετρες (εικ. 4), που έχουν πάχος 30 
εκατοστά και διάμετρο 1 μέτρο.

Γύρω από τους κύριους αυτούς χώρους του συγκροτή-
ματος, υπήρχαν και χώροι για πάπιες, χήνες, κότες, περι-
στέρια, κουνέλια, πρόβατα, καθώς και μεγάλοι χώροι για 
τις καλλιέργειες των λαχανικών και των οπορωφόρων δέ-
ντρων. Μια μικρή αυτόνομη κατοικία δηλαδή, θα λέγαμε 
σήμερα ότι ήταν ένας μικρός επίγειος παράδεισος.  

Ως προς τον τρόπο των συναλλαγών, ο κ. Γιάννης Τσιά-
τσικας μας είπε ότι, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, γίνονταν 
με το δικαίωμα, το γνωστό και ως αξάι22, 5 - 10% του βά-
ρους του τελικού προϊόντος. Στα 10 κιλά αλεύρι, δηλαδή, ο 
μυλωνάς έπαιρνε ως αμοιβή για το άλεσμα μισό ή 1 κιλό23. 
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του συμβολαίου, να 
κλείσουμε αυτή την ενότητα με τα τελευταία λόγια του Γιάν-
νη Τσιάτσικα: «εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα, ήταν φτωχά 
χρόνια, όμως δεν υπήρχε το άγχος που κατατρώει τον ση-
μερινό άνθρωπο»...

22. Γιάννης Ρούσκας, ο.π., 52
23. Φοίβος Καζάκης, ό. π., σ. 87, σημ. 9.

3. Το κανάλι και η καρούτα / Τhe tower and the chute 4. Η καρούτα και οι μυλόπετρες /Τhe chute and the millstones   
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Το συμβόλαιο του 1923 
για την αγοραπωλησία του υδρόμυλου24

Στη συνέχεια, θα αξιοποιήσουμε το συμβόλαιο του 1923 
(εικ. 5), με το οποίο ο Ζήσης Τσιάτσικας αγόρασε τον μύλο 
στα Ραδοσίβια. Με την ανάλυση αυτή βγαίνουν κάποια συ-
μπεράσματα γύρω από τον οικογενειακό και κοινωνικό βίο 
των ανθρώπων, και τις συνθήκες ζωής της περιοχής μας 
πριν από ένα αιώνα. 

Το υπ΄αρ. 6535/3-9-1923 συμβόλαιο πώλησης του υδρό-
μυλου, αντί 35.000 δραχμών, συντάχθηκε στην Ελασσόνα, 
στο συμβολαιογραφείο του Περικλή Γαρδίκη στην αγορά 
της πόλης. Ως πωλητές εμφανίστηκαν ο κτηματίας Φειζή 
Οσμάν25 (ενεργών για τον εαυτό του κι ως επίτροπος των 
ανηλίκων Γκεβχιέρ Νατζιγές και Ισμέτ Τζαφέρ Δερβίς, όπως 
φαίνεται εκ του προσαρτωμένου επιτροπικού του Μουφτή 
Ελασσόνος26) και ο Σαμή Τζαφέρ, επίσης κτηματίας, όλοι 
τους Αλβανοί στην ιθαγένεια.

Ας θυμηθούμε εδώ ότι με τη συνθήκη της Λωζάνης 
(27.7.1923), η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. της 25.8.1923 
(άρθρο 30), ρυθμίστηκε το ζήτημα της ιθαγένειας. Οι 
Τούρκοι που κατοικούσαν στις απελευθερωμένες περιοχές 
αυτοδικαίως καθίσταντο υπήκοοι του κράτους στο οποίο 
μεταβιβάζονταν τα εδάφη. Στη συνέχεια υπογράφθη-
κε η σύμβαση ανταλλαγής των ελληνικών πληθυσμών 
(30.1.1923), σύμφωνα με την οποία οι ορθόδοξοι Χρι-
στιανοί της Τουρκίας ήλθαν στην Ελλάδα και οι Μουσουλ-
μάνοι της Ελλάδας πήγαν στην Τουρκία. Από την ανταλλα-
γή αυτή εξαιρέθηκαν οι Αλβανοί Μουσουλμάνοι, διότι 
θεωρήθηκαν ως εθνική μειονότητα27.

Να προσθέσουμε εδώ ότι στις παραμονές της ανταλλαγής 
των πληθυσμών οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλίας ανέρχο-
νταν σε 3.488 άτομα, εκ των οποίων οι 632 κατοικούσαν 
στην Ελασσόνα, οι 662 στο Σάντοβο (Καλλιθέα Ελασσό-
νας), οι 197 στο Δομένικο, οι 154 στους Παζαρλάδες (Λό-
φος Ελασσόνας) και οι 842 στα Ραδοσίβια28. Δηλαδή το 
μεγαλύτερο ποσοστό (2.487 άτομα ή 71,3%) των μου

24. Θέλω από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Σπανό, εκδότη 
του Θεσσαλικού Ημερολογίου, για την μεταγραφή του πρωτότυπου 
κειμένου.
25. Για τον συγκεκριμένο βρέθηκε το πιστοποιητικό της αλβανικής 
του καταγωγής και της επαγγελματικής του ιδιότητας, που εκδόθηκε 
στην Ελασσόνα στις 21/9/1919· βλ. Παύλος Λάλος, “Ο μουφτής της 
Ελασσόνας το 1918 – 1919 και 4 πιστοποιητικά Αλβανών”, Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο 77 (2020), 206
26. Ήταν μουσουλμάνος νομοδιδάσκαλος – θεολόγος, επικεφαλής 
της Μουσουλμανικής Κοινότητας Ελασσόνας · βλ. Παύλος Λάλος, “ 
Ο μουφτής της Ελασσόνας…”, ο.π., 202. Οι μουφτήδες αυτοί, που 
είχαν εκλεγεί πριν τους βαλκανικούς πολέμους, ήταν αναγνωρισμένοι 
από το ελληνικό κράτος με διατάγματα διορισμού. Ο μουφτής της 
Ελασσόνας ήταν ο Ομέρ Χουλουσή Εφέντης· βλ. Γιάννης Γκλαβίνας, «Οι 
μουσουλμανικοί Πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912 -1923)» Διδακτορική 
Διατριβή, ΑΠΘ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 
Θεσσαλονίκη, 152, σημ. 65
27. Φοίβος Καζάκης, “ Η πώληση του τσιφλικιού του Κοκκινόλογγου 
στους κατοίκους της Συκιάς Ελασσόνας και του Μαυρελιού της Καλαμπάκας 
(1925) ”, Θεσσαλικό Ημερολόγιο 53 (2008), 275
28. Γιάννης Γκλαβίνας, «Οι μουσουλμανικοί Πληθυσμοί…)» ο.π., 43-44

σουλμάνων της Θεσσαλίας ζούσε, το συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα, στην επαρχία Ελασσόνας (οι υπόλοιποι ζού-
σαν σε Βόλο και Λάρισα). 

Αγοραστής του εν λόγω υδρόμυλου λοιπόν ήταν ο Ζήσης 
Κ. Τσιάτσικας, γεωργός, κάτοικος Ραδοσιβίων. Ως μάρτυ-
ρες παραβρέθηκαν οι Έλληνες χασάν Μεταούλη κτηματίας 
και Αστέριος Nτόβας επιστάτης του Εποικισμού, κάτοικοι 
Ελασσόνας. Ο πωλούμενος μύλος ήταν ελεύθερος από 
κάθε βάρος και εκνίκηση τρίτου, οπότε ο  αγοραστής απο-
καθίσταται τέλειος κύριος και κάτοχός του.  Γίνεται μνεία 
ότι προσαρτώνται στο συμβόλαιο: 1) η από 22 Αυγούστου 
1923 μεταφρασμένη απόφαση του Μουφτή Ελασσόνας, με 
την οποία παρέχεται στον επίτροπο η δέουσα άδεια πωλή-
σεως του μεριδίου των ανηλίκων 2) τα, υπό την ημερομη-
νία του συμβολαίου, δυο πιστοποιητικά του προέδρου της 
κοινότητας Ελασσόνας, από τα οποία φαίνεται ότι οι πωλη-
τών κληρονομηθέντες Τζαφέρ Δερβίς χουσείν και Οσμάν 
Κενάτα απεβίωσαν καθ΄ον χρόνον δεν ίσχυεν ο νόμος περί 
φορολογίας κληρονομιών   3) τα υπ΄αριθμούς 1981 και 
1984 τρέχοντος έτους φύλλα προσδιορισμού αυτομάτου 
υπερτιμήματος, στα αναγράφονται τιμή αρχικής κτίσεως 
«3.450» δραχμές, τιμή απαλλοτριώσεως το ποσόν των 
δραχμών «35.000» και πληρωτέος φόρος υπερτιμήματος 
δραχμές «4.782» και λεπτά ογδοήκοντα 4) τα υπ΄αριθμούς 
821 και 822 του 1923 διπλότυπα εισπράξεως του ταμείου 
Ελασσόνας, στα οποία φαίνεται ότι κατεβλήθη ο ανάλο-
γος φόρος υπερτιμήματος. Γίνεται μνεία επίσης ότι εισπρά-
χθηκαν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου 
δραχμές «612» και λεπτά πεντήκοντα. 

Συμβόλαιο αρ. 6535
Πωλητήριο δραχμών 35.000

Εν Ελασσωνι και εν τω συμβολαιογραφείο μου 
κειμενω εν τω παρά την αγοράν μαγαζίου του 
Γεωργίου Πάκα, σήμερον την Τρίτην του μηνός 
Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού εικοστού 
τρίτου έτους ημέρα δευτέραν ενώπιον εμού του 
συμβολαιογράφου ελασσόνας Περικλέους Γαρδίκη 
κατοίκου και εδρεύοντος ενταύθα, παρουσία και  των 
κάτωθι προσυγραφωμένων μαρτύρων γνωστών μοι 
ενηλίκων πολιτών Ελλήνων, και μη εξαιρουμένων 
των χασάν Μεταούλη κτηματίου και αστερίου Nτόβα 
επιστάτου του Εποικισμού κατοίκων αμφοτέρων 
Ελασσόνος, ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί εις 
εμέ και τους μάρτυρας και άσχετοι πάσης προς με 
και αυτούς συγγενείας και εξαιρέσεως αφ ενός΄μεν 
οι: 1) Φειζή Οσμάν κτηματίας κάτοικος Ελασσόνας 
ενεργών εν προκειμένω δι΄εαυτόν και ως επίτροπος 
των ανηλίκων Γκεβχιέρ Νατζιγές και Ισμέτ Τζαφέρ 
Δερβίς, καθ΄α εμφαίνεται εκ του προσαρτωμένου ώδε 
επιτροπικού του Μουφτή Ελασσόνος και 2) Σαμή 
Τζαφέρ επίσης κτηματίας και κάτοικος Ελασσόνος, 
πάντες Αλβανοί την ιθαγένειαν καθ΄α εξάγεται εκ 
των προσαρτωμένων ωδε πιστοποιητικών και εξ 
ομοίου επισυνημμένου εις το υπ΄ αριθμόν Αρ 6515 
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συμβόλαιον μου και αφετέρου ο Ζήσης Κ. Τσιάτσικας, 
γεωργός κάτοικος Ραδοσιβίων και εξέθηκαν 
συνομολογήσαντες τα εξής ότι: οι πρώτοι τούτων 
Φειζή Οσμάν και και οι υπ΄ αυτού εκπροσωπούμενοι 
ανήλικοι Γκεβχιέρ, Νατζιγέ και Ισμέτ Τζαφέρ Δερβίς 
και ο Σαμή Τζαφέρ έχοντες εις την αποκλειστικήν 
αυτών συγκατοχή και συγκυριότητα κοινώς και 
αδιαιρέτως, έναν υδρόμυλον λιθόκτιστον κείμενον εις 
θέσιν Βοδιανά της κτηματικής περιφερείας Ελασσόνος, 
λειτουργούντα με μιαν πέτραν και οριζόμενον γύρωθεν 
με Μεριάν Ελασσόνος, δρόμον, αγρόν Μουσταφά 
Μπερμπέρ Ισούφ και ποτάμι, περιελθόντα δε αυτοίς 
εις μεν τον Φειζή Οσμάν εκ πατρικής κληρονομίας 
προ εξηκονταετίας, εις δε τα ανήλικα και τον Σαμή 
Τζαφέρ εκ πατρικής κληρονομίας προ δεκαετίας. 
Τον υδρόμυλον τουτον, οι ανωτέρω περιγράφη, 
ελεύθερον παντός βάρους και τρίτου εκνικήσεως29, 
οι διαληφθέντες Φειζή Οσμάν δι΄εαυτόν και υπό την 
εκτεθείσα ιδιότητα του ενεργόν και Σαμή Τζαφέρ 
πωλούσι σήμερον και μεταβιβάζουσι κατά κατοχήν 
και κυριότητα ελεύθερον παντός βάρους μεθ΄όλων 
εν γένει των συμπαρομαρτούντων δικαιωμάτων των, 
προσωπικών και πραγματικών, και των συναφών 
αγωγών των, προς τον δεύτερον συμβαλλόμενον Ζήση 
τον Τσιάτσικα αντί συμπεφωνημένου ολικού δικαίου 
και πραγματικού τιμήματος δραχμών «35.000», 
εξ΄ων δραχμάς «17.000» έλαβαν οι πωληταί παρά 
του αγοραστού προηγουμένως της συντάξεως του 
παρόντος και εκτός του γραφείου μου κατά την 
ενώπιον μου και των μαρτύρων ομολογίαν τους, τα 
δε υπολοίπους δραχμάς «18.000» έλαβον οι πωληταί 
παρά του αγοραστού σήμερον μετρηθείσας ενώπιον 
μου και των μαρτύρων.

Και ούτω οι μεν πωληταί αποξενούνται και 
απεκδύονται από τουδε παντώς εν γένει δικαιώματος 
των κατοχής και κυριότητος επί του εν λόγω ακινήτου, 
παραιτούμενοι και της περί υπερόγκου βλάβης 
αγωγής των, ο δε αγοραστής Ζήσης Κων. Τσιάτσικας 
αποκαθίσταται τέλειος κύριος και κάτοχος αυτού 
δυνάμενος του λοιπού να διακατέχη και διαθέτη τούτο 
κατά βούλησην και κατά πλήρη ιδιοκτήσιας δικαίωμα 
και καταβαλλών το τίμημα ως προεξετέθη αποδέχεται 
την προκειμένην αγοράν.

Γίνεται μνεία ότι προσαρτώνται ώδε: 1) η από 22 
Αυγούστου τρέχοντος έτους απόφασις του Μουφτή 
Ελασσόνος εν μεταφράσει δι΄ης παρέχεται εις τον 
επίτροπον η δέουσα άδεια πωλήσεως του μεριδίου 
των ανηλίκων 2) τα υπό σημερινήν ημερομηνίαν 
δυο πιστοποιητικά του προέδρου της κοινότητας 
Ελασσόνος εξ΄ων εμφαίνεται ότι οι πωλητών 
κληρονομηθέντες Τζαφέρ Δερβίς χουσείν και Οσμάν 
Κενάτα απεβίωσαν καθ΄ον χρόνον δεν ίσχυεν ο νόμος 
περί φορολογίας κληρονομιών  3) τα υπ΄αριθμούς 

29. Εκνίκηση υπό τρίτου = διεκδίκηση της περιουσίας από κάποιον 
άλλο (Φοίβος Καζάκης, “ Η πώληση ενός τμήματος του τσιφλικιού των 
Ζαρχανάδων της Καρδίτσας (1903) ”, Θεσσαλικό Ημερολόγιο 53, 2008, 
249 σημ .22)

1981 και 1984 τρέχοντος έτους φύλλα προσδιορισμού 
αυτομάτου υπερτιμήματος, εν οις αναγράφονται 
τιμή αρχικής κτίσεως «3.450» δραχμαί, τιμή 
απαλλοτριώσεως το ποσόν των δραχμών «35.000» 
και πληρωτέος φόρος υπερτιμήματος δραχμαί «4.782» 
και λεπτά ογδοήκοντα 4) τα υπ΄αριθμούς 821 και 822 
τρέχοντος έτους διπλότυπα εισπράξεως του ταμείου 
Ελασσόνος, εξ ΄ων εμφαίνεται ότι κατεβλήθη ο 
ανάλογος φόρος υπερτιμήματος. Γίνεται μνεία επίσης 
ότι εισεπράχθησαν δια τέλη και δικαιώματα του 
παρόντος δραχμαί «612» και λεπτά πεντήκοντα. 

Ταύτα συνωμολόγησαν και συναπεδέξαντο οι 
συμβαλλόμενοι οις υπεμνήσθη ο νόμος περί 
μεταγραφής και αι συνέπειαι της παραλήψεως της και 
εις πίστωσιν συνετάγη το παρόν όπερ αναγνωσθέν 
ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και 
βεβαιωθέν υπογράφεται παρ΄όλων και εμού νομίμως 
ως έπεται.

Οι μάρτυρες                                                                            

Οι συμβαλλόμενοι
Χασάν Μεταούλης                                                                           
Φειζή Οσμάν
Αστ. Ντόβας                                                                       
Σαμή Κενάτα Τζαφέρ
                                                                                          
 Ζήσης Κ. Τσιάτσικας

Ο συμβολαιογράφος
Περ. Γαρδικης
Ακριβές αντίγραφον
Ελασσών αυθημερόν
Ο συμβολαιογράφος Ελασσόνος
Περ. Γαρδίκης
Μετεγράφη την 3ην Σεπτεμβρίου 1923 εν τοις βιβλίοις 
μεταγραφών περιφερείας Ειρηνοδικείου Ελασσονος εν τόμω 
Γ΄ και αριθμόν 363
Εγένετο εν Ελασσόνι την 3 Σεπτεμβρίου 1923
     Ο μεταγραφοφύλακας
    Περ. Γαρδίκης

Πηγή: Υποθηκοφυλακείο Ελασσόνας

Purchase contract of Tsiatsika’s watermill at 
Radosivia, Elassona north of Larissa (1923)

By Andreas Ganatsios

The watermill which it seems it existed since 1730 is trans-
ferred from the Moslem owners to Christian ones during 
the population exchange.
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Υδρόμυλοι Δαύλειας
Άννα Ψωμά

Davlia watermills
By Anna Psoma

1. Αεροφωτογραφία από το google map / Aerial photo from  google map

Μετά από μία εικοσαετία και πλέον και αφού είχα 
αποκτήσει μία δυνατή ομάδα συνεργατών1 αποφασίσαμε 
να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση της μεγάλης παλαιάς 
υδροκίνητης βιοτεχνικής υποδομής της Δαύλειας.

Ο οικισμός κτισμένος σ’ ένα πολύ έντονο ανάγλυφο (εικ.1) 
των ανατολικών υπωρειών του Παρνασσού, με πολλούς 
λόφους και χαράδρες, με μεγάλη υψομετρική διαφορά 
μεταξύ των γειτονιών συγκεντρώνει μεγάλη ποσότητα 
νερού από τα χιόνια του βουνού.

Αυτά αναβλύζουν, από τρεις πηγές, που φαίνονται 
στον επόμενο χάρτη (1) και σχηματίζουν δύο μεγάλες 
νεροσυρμές, του «Προφήτη Ηλία» (στο ψηλότερο σημείο 
του οικισμού) της «Μάνας» ή «Φλέβας» (στο βορειοδυτικό 
άκρο του) και μία μικρότερη της «Μεγάλης Βρύσης» που 
αναβλύζει στο χαμηλότερο υψομετρικά σημείο.

2. Φωτογραφία από την πρώτη συνάντηση / 
Picture of the first meeting

1. Ξεν. Στριμπής, καθηγητής Πληροφορικής.
Γεωργία Αντωνοπούλου, Γεωγράφο.
Λουκάς Γερούλιας, ερευνητής Οθωμανικής περιόδου της Βοιωτίας.
Πετρίνα Κατσούλα.

Με τους επιζώντες παλιούς μυλωνάδες (που συγκέντρωσε 
ο Λουκάς Κοπανιάς, ξάδερφος του συνεργάτη μου Γιώργου 
Κοπανιά) σε δύο συναντήσεις στην ρομαντική κεντρική 
πλατεία προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τους παλιούς 
μύλους
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Χάρτης 1. Απεικόνιση των νεροσυρμών και εντοπισμός των

Tα νερά οδηγούνται στους μύλους με κτιστά πέτρινα 
κανάλια τα νερά.

Πιστεύω ότι συγκεντρώσαμε το σύνολο των κτιρίων.

Οι χρήσεις των μύλων είναι πολλές:

• αλευρόμυλοι,

• λιοτρίβια,

• μαντάμια,

• νεροτριβές

που αργότερα προστέθηκαν σ’αυτές ή μετατράπηκαν σε 
νέες αναγκαίες χρήσεις, όπως:

• εκκοκκιστήρια βάμβακος και

• εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας (εικ. 6).

Αυτοί ήσαν είτε αμιγώς μιας χρήσεως είτε δύο ή τριών 
χρήσεων.

Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι μύλοι είναι μικρών 
διαστάσεων και συνήθως στον όροφο διέμενε η οικογένεια 
του Μυλωνά.

Ο μοναδικός μεγάλος και ακέραιος μέχρι σήμερα βρίσκεται 
στην «Μεγάλη Βρύση» και ανήκει στην οικογένεια Καβαθά.

Οι μύλοι εκινούντο με οριζόντιες ή κάθετες φτερωτές και τα 
νερά οδηγούνταν σ’ αυτές μέσα από πέτρινα κανάλια.

Η διάρκεια της λειτουργίας τους ήταν περίπου 9 μήνες, από 
τα πρωτοβρόχια έως τα τέλη Ιουνίου-Ιουλίου2.

2. Αναλόγως με την ετήσια χιονόπτωση.
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6. Κόφτης καναλιού στη διανομή του νερού / Sluice

3. Νεροσυρμή του Προφήτη Ηλία / Prophet Elias ravine         4. Νεροσυρμή της Φλέβας / Fleva’s ravine

5. Κανάλι που οδηγεί το νερό στον μύλο / Conduit carrying 
water to the mill

7. Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας/  Power station 8. Οριζόντια φτερωτή Ελληνικού ή Ανατολικού τύπου νερόμυλου
Horizontal water wheel
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Μεγάλη βοήθεια στην απεικόνιση των κτιρίων μας 
προσέφερε η μελέτη3 του Δ. Δαλαρούγκα, που έχει 
συγκεντρώσει φωτογραφίες των μύλων προ της σημερινής 
κατάρρευσης τους και θα παρουσιάσουμε στο τελικό 

κείμενο.

Όπως φαίνεται προς το τέλος της μακριάς σειράς του 
«Προφήτη Ηλία» συναντούμε τρεις μύλους με το όνομα 
«Καλογερικοί». Οι μύλοι αυτοί είχαν αγοραστεί από το 
Μοναστήρι του Οσίου Λουκά και τους λειτουργούσαν 
οι μοναχοί της Μονής Ιερουσαλήμ, που ήταν Μετόχι της 
μεγάλης Μονής.

Στα μέσα Νοεμβρίου (μετά από την πρώτη ενημέρωση 
που κάναμε στο Προεδρείο των TIMS Ελλάδος) μας 
επισκέφθηκαν οι Πρόεδροι Στέφανος Νομικός και Κατερίνα 
Τούτουζα, ο Γιώργος Σπέης και η Όλγα Λεκού.

Με οδηγό τον Κώστα Μπακολουκά αρχίσαμε την επίσκεψη και 
την φωτογράφιση των διασωθέντων τμημάτων των μύλων. 

Στο μύλο του Κουκούτση4 η αρχική μελέτη περιελάμβανε 
μόνο το αρχιτεκτονικό κέλυφος του κτιρίου. Ο Γεώργιος 
Σπέης συγκέντρωσε από τους κληρονόμους του 
αποθανόντος πρώτου ιδιοκτήτου τα πιο κάτω στοιχεία.

Ο μύλος δούλευε μέχρι πρόσφατα. 

«Τελευταία το είχα βάλει πριν 4-5 χρόνια. Ανακαίνιση 
είχε κάνει ο πατέρας μου το 62 . Έβγαζε 130 κιλά την 
ώρα». Υπήρχε φούρνος στον μύλο καθώς και ποικίλος 
εξοπλισμός για αγροτικές δουλειές όπως «λανάρι» για να 
μαζεύουν τις ελιές αλλά και όχι μόνον. Είχε αμόνια ήταν 
για «οτιδήποτε». Μέχρι και «σαντράνι» (ράσπα) για τα 
νύχια των αλόγων, γιατί ο μυλωνάς ήταν και πεταλωτής. 
Ήταν «πολυτεχνίτης».

Υπήρχε δεύτερος μύλος, που άλεθε κουκιά για να μη 
χαλάει το μύλο που άλεθε αλεύρι.

Το βαγένι του μύλου, 

«το είχε φτιάξει ο πατέρας μου ήταν δωδεκάμισι 
βαρέλια τα οποία είχε συνδέσει το ένα μέσα στο άλλο 
και το οποίο έπαιρνε 25 κοντελίνια, τα πριτσίνια, είχε 
κεφάλι από τη μια πλευρά και τα σφυρηλάτηζε, έκανε 
25 τρύπες γύρω γύρω στα βαρέλια και μετά είχε το 
αμόνι, έμπαινε μέσα και το σφυρηλάτηζε. Κόντεψε να 
σκάσει από μέσα, τον είχε πιάσει η μάνα μου και τον 
είχε τραβήξει και τον έσωσε. Είχε πάρει πίσσα από 
το ΝΑΤΟ που κάνανε τον αγωγό. Ερχόταν με πέτρα 
μέχρι εδώ ο αγωγός. Είχε σπάσει πριν το βαρέλι, 
τρέχαν τα νερά και την άλλαξε. Έβγαζε 100 κιλά γιατί 
είχε φτιάξει τον μεταλλικό αγωγό και όλο το σύστημα. 
Την φτερωτή δεν την είχε αλλάξει. Την είχε φέρει από 
άλλο μύλο από τον Παπασιδέρη. Πρώτα ήταν ξύλινη.

Η φτερωτή ήταν με μεταλλικά κουτάλια, την είχαν 
φτιάξει εδώ».

Η τράπεζα, το κούτσουρο που ανασήκωνε τον άξονα στις 
μυλόπετρες λεγόταν κατάντι. Ήταν σφηνωμένο στο τοίχο ή 
σε πέτρες επάνω («το είχε έτσι ο παππούς μου»).

Καταλήξαμε στην κεντρική πλατεία και ζήτησα επεξήγηση 
του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας του μανταμιού από 
τον Κώστα Μπακολουκά (με καταγωγή από την Αράχοβα 
από τον παππού) που μας ανέφερε.

«Λιοτρίβια είχαν ο Νίκος Μπακλαγής και Γιάννης 
Αγγελής, αυτά ήταν με νερό με κατακόρυφη φτερωτή, 
πρέπει να ήταν σιδερένια. Δεν σώζεται τίποτα. 
Δουλεύανε με λουρί. Και τα δυό είχανε δύο πέτρες. Τη 
κίνηση την έπαιρνε από πάνω, ήταν βαρέλι δώδεκα 
μέτρα. Ψηλά επάνω ήταν φαρδύ και κάτω στένευε. 
Κίνηση στις πέτρες έδινε με μια τροχαλία. Ο Κοπανιάς 
και Καβαθάς είχαν εκκοκκιστήρια. Μαντάμια ήταν 
του Μουστρούφα, του Ιερεμία, Τσαμαλή, και δυό δικά 
μας και δυο του Μπακλαγή, εφτά ήταν από δω. Από 
την άλλη πηγή της Φλέβας, ο Καρούζος ο Βούτσης 
και ο Παπασίδερης. Ερχόντουσαν από Δεσφίνα και 
φέρναν ρούχα, Έξαρχος, Καλαπόδι. Τα παίρναμε με 
το μουλάρι, εγώ, ο πατέρας μου και ο παππούς μου. 
Στο μαντάμι, ο άξονας από κάτω ήτανε 4 μέτρα, 40 
πόντους φαρδύς, ήταν τετράγωνος. Από πάνω ήταν 
που λέγαμε σκάφ’, αυτό ήταν 3 μέτρα και 1 μέτρο 
πλάτος και ήταν σκαμμένο μέσα, από δω και από 
κει. Και από πάνω ήταν 4 κοπάνια, τα οποία ήταν 
ενάμισι μέτρο μάκρος, φαρδιά μπροστά. Αυτά τα 
παίρναμε στον Παρνασσό, χοντρά έτσι, από έλατα. 
Τα πελεκάγαμε 20 πόντους και κάναμε πολλά δόντια 
μπροστά, το κόβαμε λοξά έτσι, για να γυρίζει το ρούχο. 
Εδώ μπροστά έχει δόντια και παίρνει μια κλίση.

Ο άξονας ήταν επάνω σε δυό σίδερα, από δω και 
από κει, ήταν τα στρώματα. Εδώ είχε ένα στρώμα 
ξύλινο χοντρό και βάζανε ένα προσκέφαλο χοντρό 
από πουρνάρι. Και πάντα ο άξονας είχε δυό σίδερα 
στρογγυλά σαν δαχτυλίδια, και πατάγαν επάνω 
στο ξύλο, το πουρνάρι ο άξονας στην άκρη ήταν 
στρογγυλός, στο κέντρο είχαμε ένα σίδερο χοντρό. Ο 
άξονας έπρεπε να είναι ζυγισμένος γιατί αλλιώς δεν 
δούλευε και πάταγε επάνω σ’ ένα προσκέφαλο από 
πουρνάρι και κάναμε μια φωλιά. Και πάταγε εκεί ο 
άξονας ο σιδερένιος από τη μια μεριά και από την 
άλλη. Η φτερωτή ήτανε τετράγωνη ίσαμε τον άξονα. 
Και βάζαμε σφήνες ξύλινες από εδώ και από εκεί. 

Τα κοπάνια γύρναγε και κτύπαγε το πρώτο κοπάνι, 
μετά το δεύτερο, μετά το τρίτο, μετά το τέταρτο κι 
πάλι απ’ την αρχή.

Ο βραχίονας από όπου κρέμεται το κοπάνι λέγεται 
σαΐτα, δυόμισι με τρία μέτρα μακρύ. Από πάνω ήταν 
σβι, η οποία ήταν από πουρνάρι ή γκορτσά, σκισμένη 
μέσα, ανοιχτή από δω και από κει και πατάγαν επάνω 
σε στρώματα χοντρά. Τα κοπάνια ήταν κρεμασμένα 
από πάνω και από κάτω ήτανε σε κάθε γωνιά 
παταριές από πουρνάρι από μπροστά είχε ένα κεφάλι 
τόσο και από πίσω ήταν 15 πόντους τετραγωνικά. 
Από κάτω ήταν παταριά σήκωνε αυτό και το πέταγε 
πίσω και έφευγε μοναχό και γύριζε πάλι πίσω. Από 
πάνω είχαμε ζυγούς και κρεμόντουσαν τα κοπάνια. 

4. Νεροσυρμή της Φλέβας / Fleva’s ravine

3. Εργασία στα ΤΕΙ Λαμίας, σχολή Τεχνολόγων-Δασοπονίας.
4. Είχε δημοσιευθεί σε προηγούμενο τεύχος του Μυλολόγου.
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Ήταν οι σκάφες από δω και από κει και είχαμε 4 
κολώνες, αυτές τις είχαμε ψηλά, 2 μέτρα και από 
πάνω περνάγαμε αυτούς τους ζυγούς, 4 ζυγούς. Και 
από τους ζυγούς κρεμιώντουσαν τα κοπάνια, είχαμε 
ένα σκισμένο, το λέγαμε πέρδικα από πάνω, αυτό 
ήταν από ξύλο, από πουρνάρι, το πελεκάγαμε, και 
του κάναμε πατούρα. Κρεμιόταν μέσα το κοπάνι. 
Τη σαΐτα τη σκίζαμε από δω και από κει και κάναμε 
2-3 περούκλες και πέρναγε εδώ μέσα η πέρδικα, 
κρεμιόταν και χτύπαγε. Η πέρδικα είναι αυτό που 
κρεμάγαμε τη σαΐτα.

9. Ένα μαντάνι (μαντάμι) από τη Σαμαρίνα / Fulling mill. 
Σχέδιο του Ζήση Σκαμπάλη

Στο Καλάμι ήταν μαντάμια με δυο κοπάνια. Τα λέγανε 
Ευρωπαϊκά. Το λέγανε μπαστήρι με δύο. Νεροτριβιά 
δεν είχε εδώ. Στη Λειβαδιά είχε. Εδώ φτιάχνανε 
ρούχα που φορούσαν οι τσοπάνηδες. Από το 68 
έως το 72 είχαμε στη Μητρόπολη στου Μαγκλάρα 
νεροτριβιά. Τα υφαντά ήταν από ντόπιους αργαλειούς. 
Το στημόνι ήταν μάλλινο και το υφάδι πανί, στα 
βλάχικα ήταν και το στημόνι και το υφάδι μάλλινο. 
Οι Βλάχοι κάνα ψιλό το ύφασμα, το κάνανε σα χαρτί. 
Οι Βλάχοι ήταν εδώθε πάνω, στο Τσαμάλι, στους 
Τσουκαλάδες, στο Μπέλεσι στα Μποχώρια προς τον 
Έξαρχο, Στραβοκωλαίους τους λέγανε, Τατσιλαίους, 
Γράμουσα, παίρναμε από αυτού. Είχανε μαντριά. Τα 
‘χω γυρίσει όλα αυτά εγώ με το μουλάρι. Υφαίνανε 
όλοι αυτοί στον αργαλειό ρούχα, και πηγαίναμε, τα 
παίρναμε εμείς, τα κάναμε και τους τα πηγαίναμε 
μετά. Είχανε καλύβες οι Βλάχοι. Δουλεύαμε νύχτα 
μέρα όλο το χρόνο. Είχαμε νερό και το ένα πήγαινε 
στο άλλο. Μέχρι το 70 δούλεψα εγώ εδώ

Τα σιφούνια και τα κουτάλια της φτερωτής τα 
φτιάχναν από συκιά γιατί δεν σάπιζε. Το πλατάνι 
σαπίζει. Το σιφούνι πρώτα ήταν ξύλινο από μέσα. 
Πρώτα ήταν πέτρινος και έμπαινε το βαρέλι μέσα. 
Και για να το ταπώσουμε φτιάχναμε ξύλινο από 
συκιά μόνο. Και από το ξύλινο φτιάχναμε πάπλινο 
μέσα, από τσίγκο. Το ‘φτιάχνα πιο στενό, αναλόγως, 
2 πόντους 3 πόντους. Όταν το νερό λιγόστευε βάζαμε 

πιο ψιλό. Πρώτα τα κάναμε σαν το ποτήρι και το 
καρφώναμε με πρόκες αγκαθωτές μαύρες. Ύστερα τα 
κάναμε σα χωνάκια, από κάτω κλειστό και από πάνω 
ανοιχτό. Το έβαζες από κάτω και δεν έφευγε μετά. 
Είχαμε 3-4 και όταν ήθελες να βγει έκοβες το νερό. 
Η φτερωτή είχε πάνω από ένα μέτρο, ένα και είκοσι. 
Κόβαμε χοντρό δέντρο, κόβαμε δυο, τα ενώναμε και 
τσιβάναμε στεφάνια από ‘ξω, δύο δυο, κόβαμε από 
συκιά ξύλα και τα πελεκάγαμε φαρδιά, τα σκάβαμε 
λίγο και στενό πίσω, και είχαμε ανοίξει τρύπες 
ενδιάμεσες και τα φυτεύαμε. Δεν βάζαμε καβίλια, 
έτσι τα αφήναμε. Όταν βάζεις σφήνες ξύλινες ξερές, 
δεν αφήναμε περιθώριο, όταν βραχούν φουσκώνουν. 
Εδώ δεν έχει μύλο με δύο μάτια»

Μετά την επίσκεψη του προεδρείου, του ενσκήψαντος 
χειμώνος και της αδυναμίας αποτυπώσεων των κτιρίων με 
την ομάδα της Λιβαδειάς, (που θα απαιτήσει πολύ χρόνο) 
στραφήκαμε στην έρευνα των τίτλων ιδιοκτησίας και του 
χρόνου κατασκευής των τριών μύλων 5 που αναφέρονται 
στον χάρτη 1 ως «καλογερικοί». Καταφύγαμε στα 
Φωκικά του Γ. Κρέμου6 στο τμήμα «Εκκλησιαστικά» όπου 
ανιχνεύσαμε (4) αγορές στην περιοχή της Δαύλειας.

Ξεκινούμε από το παλαιότερο με αριθμ. 137. Σ’ αυτό 
διαβάζουμε ότι:

…Ὁ Ἀχμὲτ Τσελεμπῆς καὶ ἡ ἀμφιθαλής ἀδερφὴ τοῦ 
Χαμᾶ ὁμολόγησαν ὅτι ἔχοντες κληρονομικῶ

δικαιώματι παρά του εἰρημένου θανόντος πατρὸς 
μας ἰδιοκτησίαν μας ἕνα ἐρειπωμένον μύλον 
μετὰ πέντε στρεμμμάτων ἐδάφους κείμενον εἰς 
τὸ χωρίον «Τόλια»7  τῆς εἰρημένης ἐπαρχίας καὶ 
ὁριζόμενον ἀφ’ ἑνὸς ἀπὸ ρεῦμα καὶ ἀφ’ ἑτέρου…

…τὸν ἐπωλήσαμεν εἰς τὸν καλόγηρον Νεκτάριον 
ἀντὶ ἀντιτίμου τεσσαράκοντα ὀκτὼ γροσίων…

… Ὁ Δικαστὴς τῆς Πόλεως Λεβαδείας Σαδὶκ 
Ἀχμέτ…

…Τοῦτο ἐγένετο τὴ ἐνάτη Ἐμπιοὺλ Ἐββὲλ ἐν ἔτει 
χιλιοστῶ εἰκοστῶ τρίτω (ήτοι με χρονολογία 
ελληνική 1123+622=1745) 

8…

5. Πιστεύω ότι ήταν περισσότεροι αφού όπως είχαμε αναφέρει στον 
Μύλο Κουκούτση στο υπέρθυρο ήταν σκαλισμένος δικέφαλος αετός.
6. Γεώργιος Κρέμος, (1839-1926) συγγραφής, Ιστορικός και αφηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενος από το Στείρι Βοιωτίας. Στο 
βιβλίο «ΦΩΚΙΚΑ», στο τμήμα «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ», έχει συμπεριλάβει 
όλα τα αιτήματα προς τον εκάστοτε Σουλτάνο, κατά την διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας και τις οδηγίες – απαντήσεις από τον Καδή (Καδδή) 
δικαστή της Λιβαδειάς.
7. Η Δαύλεια (Ταύλα ή Τόλια) στην αρχαία εποχή και κατά την διάρκεια της
τουρκοκρατίας ανήκε στην Φωκίδα.
8. Προσθέτουμε τον αριθμό 622 στο έτος Εγίρας για να βρούμε την 
ελληνική ημερομηνία.
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10. Η ακτίνα δράσης για τις νεροτριβές της Δαύλειας / Davlia’s fulling tubs customer range

Στο επόμενο συμβόλαιο με αριθμ. 211 στα Φωκικά9 
αναφέρεται ότι:

…Ὁ Χριστιανὸς ὀνομαζόμενος Μάρκος 
υἱὸς τοῦ Πέτρου κάτοικος χωρίου Διστόμου 
παρουσία τοῦ Παπαϊεροθέου ἡγουμένου τῆς 
Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ ὁμολόγησεν ὅτι:

Ἔχω ἰδιοκτησίαν καθαρὰν καὶ ὑπὸ τὴν 
κυριότητα μου ἕνα μύλον ἀλεύρων ἐν ἐνεργεία 
μετὰ δύο στρεμμάτων ἀγροῦ αὐτοῦ, κείμενον 
ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ χωρίου «Ταύλα» καὶ 
ὁριζόμενον, ἀφ’ἑνὸς ἀπὸ ρεῦμα ἀφ ἑτέρου ἀπὸ 
μύλον τῶν καλογήρων καὶ ἀπὸ τῶν δύο μερῶν 
ἀπὸ ἀγρῶν τῶν καλογήρων…

…τόν ἐπώλησαν…

…ἐγένετο τὸ παρὸν κατ’αἴτησιν καὶ ἐξεδόθη 
κατὰ τὰ τέλη τοῦ Ζὶλ Χιτζὲ τοῦ 1143 
(ήτοι1143+622=1765.) ἐπὶ δικαστικοῦ 
Ἐπιτρόπου Λεβαδείας Χουσεΐν..

Στο τρίτο συμβόλαιο με αριθμ. 22610 που αποτελεί το 
διανεμητήριον της ιδιοκτησίας κοσμοκράτη, διαβάζουμε ότι:

…Οἱ Χριστιανοί ὀνομαζόμενοι Ἀναγνώστου καὶ ὁ 
ἀδερφὸς του (λείπει το όνομα) υἱοὶ τοῦ Νίκου

καὶ κάτοικοι τοῦ τζιφλικίου (ζευγηλατείου) Τόλια 
παρασταθέντος ἐνώποιον τοῦ ὀθωμανικοῦ  
δικαστηρίου ὁμολόγησαν τὰ ἀκόλουθα:

εἴχομεν μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ μας Κων/νου…

…τὰ τρία μερίδια ἐκ τῶν ἑξ λογισμένων 
ἀλευρομύλου του κατὰ τὸ ρηθὲν τζιφλίκιον 
κειμένου…

… ὁριζομένου ἀφ’ἑνὸς μέρους ἀπὸ ἄμπελον τοῦ 
Ἀλῆ ἀγᾶ καὶ Χασᾶν Ἐφένδη, ἀφ’ ἑτέρου ἀπὸ ἀγρὸν 
τοῦ Χασᾶ Βέη καὶ ἀπὸ τοὺς Μύλους τῆς Μονῆς 
Ὁσίου Λουκᾶ…

…καί ἀπὸ δρόμον…

…ταῦτα ὁμολογησάντων ἐγένετο τὸ παρόν:

…τὴ πρώτη ἡμέρα τῆς σελήνης Ρετζὲπ ἐν ἔτει 1189 
(ήτοι 1189+622=1811)…

9. Φωκικά, σελ. 175. 10. Σελ. 187.
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Εκείνο όμως που μου έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση (από 
την άγνοια της οργάνωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
τα πρώτα μεταεπαναστατικά χρόνια11) ήταν το έγγραφο με 
αριθμό 234, στο οποίο διαβάζουμε ότι:

…Οἱ Χριστιανοὶ Λιάκος Κοσμοκράτης, Κων/νος 
καὶ Νικολ. Κοσμοκράτης, υἱοὶ Γερογιάννη κάτοι-

κοι τοῦ τζιφλικίου (ζευγηλατείου Ταύλα)…

…Ἐπώλησαν εἰς τὸν πατέρα Ἰωάσαφ καὶ λοιπῶν 
καλογήρων τῆς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ…

…ἕνα μύλον ἀλεύρων ἑνὸς ὄμματος μετὰ αὐλῆς 
περιεχούσης τέσσαρες συκαμινομωρέας, καὶ κα-

ρυδιὲς, κείμενον εἰς τὸ εἰρημένον τσιφλίκιον καὶ 
ὁριοθετούμενον, ἀφ’ ἑνὸς ἀπὸ ἄλλον ἀφιερω-

μένον ἀλευρόμυλον τῆς εἰρημένης Μονῆς, ἀφ’ 
ἑτέρου ἀπὸ ἀγροὺς τοῦ Ἰσμαὴλ Βέη, ἀφ’ ἑτέρου

ἀπὸ ξηρόρεμα καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἀπὸ τὸν αὔλακα τοῦ 
ἀλευρομύλου…

…μὲ ὅσα ὑπάγονται καὶ ἐνάγονται εἰς αὐτὸν δικαι-
ώματα…

…Ἐξεδόθη τὴν δευτέραν ἡμέραν τῆς σελήνης 
Ζὶλ-Κααδὲ τοῦ 1219 ἔτους ἐγείρας…

…ἀπὸ τὸν δικαστὴ τῆς Πόλεως Λεβαδείας 
ἈβδοὺλΡασὶτ (ήτοι 1219+622=1841)12…

Από τα 4 αυτά συμβόλαια διαπιστώνουμε ότι:

α) Μόνον ο ένας Μύλος ανήκε σε οθωμανόν,

β) Οι επόμενοι τρεις ανήκαν σε Έλληνες, ένας σε κάτοικο 
Διστόμου και οι άλλοι δύο σε κατοίκους της Δαύλειας,

γ) Όλοι κείτονται μέσα σε μεγάλα αγροκτήματα και τέλος,

δ) Ότι ήδη υπήρχε κατασκευασμένος υδραύλακας στις

αρχές του 19ου αιώνα.

Τα επόμενα στοιχεία συλλέχθηκαν από τον ερευνητή 
Λουκά Γερούλια και αναφέρονται στους μύλους του 
Οσίου Λουκά την λειτουργία των οποίων φαίνεται ότι 
είχαν αναλάβει οι μοναχοί της Μονής.

Στο πρώτο στοιχείο (1) που αναφέρεται στην αναλυτική 
περιγραφή της περιουσίας της Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ 
εντοπίζουμε στήλη (μέσα σε κόκκινο πλαίσιο) που 
αναφέρονται οι Μύλοι.

Στο επόμενο στοιχείο που ζήτησε την σύνταξη του 
ο πρώτος Κυβερνήτης φαίνονται οι ίδιες χρήσεις των 
Μύλων.

12. Στοιχείο ληφθέν από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 

11. Στοιχείο ληφθέν από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 

11. Εξεδόθη τίτλος μετά την απελευθέρωση από την Μεικτή επιτροπή 
που συγκροτήθηκε μετά την ελευθέρωση για να ξεκαθαρισθούν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας.
12. Εξεδόθη τίτλος μετά την απελευθέρωση από την Μεικτή επιτροπή 
που συγκροτήθηκε μετά την ελευθέρωση για να ξεκαθαρισθούν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας.

Davlia watermills
By Anna Psoma

The watermills of Davlia were driven by the three springs 
in the corresponding ravines. They were flour mills, olive 
oil mills, fulling mills and fulling tubs. In later times some 
of them were modernized to cotton gins and power gen-
erators.
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Η ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων (κειμένων και εικονογράφησης) είναι των συγγραφέων και όχι της συντακτικής ομάδας.

Web site της Ελληνικής ομάδας της TIMS: www.hellenicmills.gr
e-mail επικοινωνίας : gspeis11@otenet.gr

ISSN 2654-2374

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού αναβλήθηκαν πολλές 
παρουσιάσεις κι επισκέψεις που είχαν 
προγραμματιστεί το προηγούμενο 
διάστημα (Καλαμάτα, Αθήνα, 
Λειβάρτζι, Κέα, Στρόπωνες, Σύρος, 
κλπ). 

Οι συνεργασίες όμως συνεχίζονται κι 
ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουμε 
να πραγματοποιήσουμε ό,τι  είχαμε 
προγραμματίσει.

Μέχρι τότε, μείνετε ασφαλείς !!!
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