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Επιστολή από τη σύνταξη
Το ενδιαφέρον μας γύρω από τα θέμα των  μύλων δεν 
παύει να υπάρχει παρά τις αντίξοες συνθήκες που δια-
νύουμε. Μέσω όμως του φθινοπωρινού μας τεύχους 
σας ενημερώνουμε για δύο ελληνικά μονόπρακτα που 
σχετίζονται με μύλους, για τα μαγγανοπήγαδα, σας 
ταξιδεύουμε στην Καλαμάτα διαβάζοντας για το Ελαι-
οτριβείο Κάτω Βρύσης- Κάτω Βέργας. Επίσης , σας 
αναλύουμε τη μεθοδολογία καταγραφής ανεμόμυλων 
και πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση της Κύθνου, 
σας μεταφέρουμε στην Κρήτη του 1970. Εν συνεχεία, 
θα αρχίσουμε να σας ενημερώνουμε για το αρχείο του 
μέλους μας κ. Καρατζόγλου, που διατέθηκε στην TIMS 
GR, ξεκινώντας για τους μύλους της Λέρου. Τέλος,  
σας ενημερώνουμε για νέα άρθρα μελών μας και νέα 
της ομάδας μας. 

Περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και τις δικές σας ενημε-
ρώσεις, φωτογραφίες και άρθρα να μας ταξιδέψετε με 
τους μύλους των περιοχών σας.
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Δύο ελληνικά θεατρικά μονόπρακτα
που έχουν σχέση με μύλους

Στέφανος Νομικός

Two plays on mills

Stephanos Nomikos

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2010 για τον εντο-
πισμό παλιών φωτογραφιών ανεμόμυλων σε φιλολογι-
κά ημερολόγια που κυκλοφορούσαν την Πρωτοχρονιά, 
εντελώς τυχαία, βρέθηκαν δημοσιευμένα τα σενάρια δύο 
«άγνωστων» μονόπρακτων θεατρικών έργων, τα οποία 
στο παρελθόν είχαν ανέβει σε θεατρικές σκηνές της Αθήνας 
και είχαν άμεση σχέση με μύλους1, το πρώτο με ανεμόμυλο 
και το άλλο με νερόμυλο.

Το πρώτο (εικ.1) έχει τίτλο «Ο μύλος της έριδος»2 και 
πρωτοανέβηκε με επαγγελματίες ηθοποιούς στο θέατρο 
«Ολύμπια» το καλοκαίρι του 1892. Χαρακτηρίζεται ως 
«κωμειδύλλιον», διαιρείται σε 17 σκηνές, συμπεριλαμβάνει 
7 άσματα και συγγραφέας του ήταν ο Νικόλαος Ι. Λάσκα-
ρης3. Σημειώνεται ότι τα άσματα «ετονίσθησαν» από τον 
αρχιμουσικό της Φρουράς Ανδρ. Σάιλλερ.

Το έργο εξελίσσεται μπροστά από έναν ερειπωμένο 
ανεμόμυλο, στην τοποθεσία «Μύλοι» της Αττικής και ανα-
φέρεται στη διαμάχη δύο ηλικιωμένων γειτόνων γεωργών, 

1. Η «ανακάλυψη» τους, γνωστοποιήθηκε με μικρή ανακοίνωση στο TIMS 
E-NEWS (Issue 10, 2011).
2. Είναι δημοσιευμένο στο «Εθνικόν Ημερολόγιον» του Κωνσταντίνου Φ. 
Σκόκου του 1895 (σελ. 273-298).
3. Ο συγγραφέας και ιστορικός του θεάτρου, Νικόλαος Λάσκαρης, 
(1868-1945) σπούδασε νομικά στην Αθήνα και το Παρίσι, αλλά εγκατέ-
λειψε νωρίς τη δικηγορία και αφοσιώθηκε στο θέατρο.  Έγραψε δεκάδες 
κωμωδίες, επιθεωρήσεις, οπερέτες και μονόπρακτρα.  Ορισμένες κωμω-
δίες του, μεταφράστηκαν και παίχτηκαν σε ξένα θέατρα, ενώ μουσική για 
οπερέτες του, έγραψαν οι Θ. Σακελλαρίδης, Σαμάρας και Λαυράγκας. Ως 
ιστορικός του θεάτρου, δημοσίευσε τα έργα «Ιστορία του αρχαίου ελληνι-
κού θεάτρου», «Ιστορία του ρωμαϊκού θεάτρου», «Ιστορία του νεοελλη-
νικού θεάτρου» κ.ά.  Πέθανε το 1945 (Πηγή: Κώστας Γεωργουσόπουλος, 
λήμμα «Λάσκαρης Νικόλαος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική 
Αθηνών, 1991).
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Εικ. 1. Ο τίτλος, οι πρωταγωνιστές και οι πληροφορίες για τη σκηνογραφία του μονόπρακτου του Ν. Λάσκαρη.
The mill of discord, play by N.Laskaris
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του κυρ-Νικόλα και του κυρ-Θανάση, οι οποίοι διεκδικούν 
την ιδιοκτησία του ερείπιου.  Το πρόβλημα έγκειται στο ότι 
τα παιδιά τους, η Γιαννούλα και ο Γιώργος, είναι ερωτευ-
μένα και θέλουν να παντρευτούν το συντομότερο, αλλά οι 
γέροι δεν το επιτρέπουν λόγω της έχθρας τους.

Το σκηνικό περιγράφεται ως εξής:  αριστερά στη σκη-
νή βρίσκεται η «αγροτική χθαμαλή οικία» του κυρ-Νικόλα.  
Δεξιά απέναντι υπάρχει η διώροφη κατοικία του κυρ-Θανά-
ση, με εξωτερική ξύλινη σκάλα που καταλήγει σε εξώστη.  
Προς τα δεξιά, λίγο πίσω, υπάρχει μικρή μαρμάρινη κρήνη 
και στο βάθος στο κέντρο υπάρχει «ο σεσαθρωμένος ανε-
μόμυλος χωρίς πτερά».  Η υπόθεση του έργου έχει ως εξής:

Σκηνή 1η:  Η Γιαννούλα βγαίνει από το σπίτι του 
κυρ-Νικόλα με δάκρυα, κρατώντας μια στάμνα και κατευθύ-
νεται προς την κρήνη. Παραπονιέται ότι δουλεύει μέρα νύ-
χτα και το βράδυ ο πατέρας της της βάζει τις φωνές, λες και 
φταίει αυτή που ξεφύτρωσε ο παλιόμυλος για τον οποίο 
τσακώνεται με τον γείτονά του, ο οποίος επίσης βάζει τις 
φωνές στον γιο του. Για όλα φταίει ο μύλος που αλέθει 
γκρίνιες, αντί για σιτάρι. Φτάνει στην κρήνη και βάζει νερό 
τραγουδώντας ένα τραγούδι που επαινεί τα προτερήματα 
του Γιώργου.

Σκηνή 2η:  Ακούγοντας το τραγούδι ο Γιώργος, βγαί-
νει στον εξώστη του σπιτιού του, συνομιλούν και καταλή-
γουν στο ότι δεν έπρεπε οι δυο γέροι να πάνε στα δικαστή-
ρια για την κυριότητα του μύλου, διότι ανεξάρτητα από την 
απόφαση, η έχθρα θα συνεχίσει από τον χαμένο, κι αυτό 
για ένα σαράβαλο.

Σκηνή 3η:  Εμφανίζεται ο κυρ-Θανάσης και τους μαλώ-
νει γιατί συνομιλούν, τους λέει να πάνε αμέσως στα σπίτια 
τους και τους δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συμπεθερέψει 
με έναν καταπατητή.

Σκηνή 4η:  Ο Γιώργος διαμαρτύρεται στον πατέρα του 
για τον τρόπο που φέρεται στη Γιαννούλα αλλά εκείνος 
απαιτεί να τον υποστηρίξει και τον διώχνει.

Σκηνή 5η:  Μόνος του ο κυρ-Θανάσης βρίζει το γιο 
του μονολογώντας, διότι θέλει να τα «φτειάση» με την 
κόρη του αντιδίκου του.

Σκηνή 6η:  Συναντιούνται οι δύο γέροι, τσακώνονται 
και τραγουδούν ένα ντουέτο φτύνοντας ο ένας τον άλλον, 
ενώ αλληλοκατηγορούνται για καταπατήσεις που έκαναν 
στο παρελθόν και φεύγουν απειλώντας ο ένας τον άλλον.

Σκηνή 7η:  Ο Γιώργος που ήταν κρυμμένος πίσω από 
την κρήνη παρακολουθώντας τον καυγά των γέρων, εμφα-
νίζεται μονολογώντας λέγοντας ότι έχουν γίνει ρεζίλι στο 
χωριό.

Σκηνή 8η:  Συναντιούνται πάλι οι δύο νέοι και η Γιαν-
νούλα λέει ότι καλύτερα να της έλειπε τέτοια ζωή, ενώ ο 
Γιώργος της απαντάει ότι θα ήθελε να την «κλέψει», αλλά η 
«διαβολοσυνήθεια» του χωριού θεωρεί ότι μια τέτοια πρά-
ξη ατιμάζει τα σπίτια.  Της ανακοινώνει όμως ότι ένας δικη-
γόρος από τη Χώρα του υποσχέθηκε ότι θα βρει τρόπο για 
να λήξει το πρόβλημα της άρνησης των δύο γέρων.  Η Γιαν-

νούλα τραγουδάει περιγράφοντας την απελπισία της, ενώ 
ο Γιώργος φεύγει για να πάει να συναντήσει τον δικηγόρο.

Σκηνή 9η:  Ξαναεμφανίζεται ο κυρ-Νικόλας και την ξα-
ναμαλώνει ότι τριγυρίζει έξω από το σπίτι της τεμπελιάζο-
ντας και της δηλώνει ότι αν το ξανακάνει θα τις «κόψει τα 
πόδια», ενώ κατηγορεί και τον Γιώργο ότι «της γύρισε τα 
λογικά».  Η σκηνή κλείνει με ένα ντουέτο στο οποίο η κόρη 
περιγράφει τον έρωτά της και ο πατέρας της συνεχίζει τις 
απειλές.

Σκηνή 10η: Εμφανίζεται ο δικηγόρος Λυκούργος συ-
νοδευόμενος από τον φίλο του εργοδηγό Ανδρέα, ο οποί-
ος κουβαλάει έναν θεοδόλιχο και άλλα όργανα τοπογρα-
φικά και ο Γιώργος τους δείχνει τον μύλο λέγοντας ότι σε 
λίγο θα έρθουν οι γέροι.  Τον συμβουλεύουν να φύγει και 
τοποθετούν τα «καταμετρικά» όργανα, παριστάνοντας ότι 
καταμετρούν την περιοχή του μύλου.

Σκηνή 11η:  Βγαίνει από το σπίτι του ο κυρ-Νικόλας δι-
ερωτώμενος για το τι άραγε γυρεύουν οι ξένοι.  Βλέποντάς 
τον ο δικηγόρος απευθύνεται, δήθεν εμπιστευτικά στον 
εργοδηγό λέγοντάς του ότι τόσο μεγάλο θησαυρό πρώτη 
φορά αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, υπολογίζοντάς 
τον σε 13.000.000.  

Ο κυρ-Νικόλας διερωτάται για το τι είναι αυτά που λένε 
οι ξένοι, ενώ εμφανίζεται από το βάθος και ο κυρ-Θανά-
σης και ταυτόχρονα ο εργοδηγός διερωτάται για το που 
ακριβώς θα βρίσκεται ο θησαυρός.  Ο δικηγόρος του λέει 
ότι ίσως στα θεμέλια κάτω από τον μύλο, αλλά πιθανώς και 
μέσα στους τοίχους του.  Λέει επίσης ότι ο Οβίδιος περι-
γράφει ακριβώς την τοποθεσία και ότι πρέπει αμέσως να 
βρουν το νοικοκύρη του μύλου.  Στη συνέχεια, απευθύνεται 
στους δύο γέρους ρωτώντας τους για τον ιδιοκτήτη, αλλά 
και οι δυο απαντούν ότι δεν τον γνωρίζουν και ρωτούν «τι 
τρέχει;».  Τους εξηγούν ότι το χάλασμα κρύβει θησαυρό 
και ότι σκοπεύουν να το αγοράσουν για 30.000, αφού ο 
ιδιοκτήτης δεν θα γνωρίζει την ύπαρξή του.  Μάλιστα ο 
δικηγόρος δηλώνει ότι το ποσό μπορεί να ανέβει ως τις 
100.000.  Ταυτόχρονα μαλώνει τον εργοδηγό λέγοντάς 
του να μην καθυστερεί.

Οι γέροι τα έχουν τελείως χαμένα, ενώ ο εργοδηγός 
παριστάνει ότι διαφωνεί με τον δικηγόρο (ο οποίος ση-
μειωτέων τους είπε ότι είναι μηχανικός) λέγοντάς του ότι 
οι αρχαίοι συγγραφείς Οράτιος, Λουκιανός και Χρυσόστο-
μος, διαφωνούν ως προς το ύψος της αξίας του θησαυρού 
που μάλλον θα πρέπει να είναι 13.250.000 που υποστη-
ρίζει ο Χρυσόστομος, διότι σαν ιερωμένος, δεν μπορεί να 
λέει ψέματα.  Ο δικηγόρος και ο εργοδηγός φεύγουν λέγο-
ντας ότι πάνε να ψάξουν για τον ιδιοκτήτη.

Σκηνή 12η:  Οι δύο γέροι ξεχωριστά μονολογούν λέ-
γοντας ο καθένας, κατά τη γνώμη του, σε ποιο νόμισμα 
θα είναι ο θησαυρός (τάλλαρα, εικοσιπενηνταράκια του 
Όθωνα κλπ.) και σκέφτονται τι άραγε μπορεί να γίνει αφού 
ο μύλος «είναι στα δικαστήρια».  Τελικά με πρόταση του 
κυρ-Νικόλα αποφασίζουν να κάνουν μόνοι τους ανασκαφή 
και να μοιράσουν ότι βρουν, αρχίζοντας αμέσως τώρα που 
σκοτεινιάζει, μήπως εμφανιστούν πάλι οι ξένοι, και μπαί-
νουν στα σπίτια τους για να πάρουν τα «ξυνάρια» τους.
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Σκηνή 13η:  Από το βάθος έρχεται ο Γιώργος που μο-
νολογώντας θαυμάζει το μυαλό του δικηγόρου, ενώ για 
τους γέρους, ειρωνευόμενός τους λέει να πάρουν σακούλια 
για να βάλουν τον θησαυρό που θα βρουν.

Σκηνή 14η:  Οι γέροι πάνε βιαστικά στον μύλο, ανε-
βαίνουν στον μισογκρεμισμένο τοίχο και αρχίζουν να τον 
κατεδαφίζουν με το ρυθμό ενός τραγουδιού που τραγου-
δούν και που οι στίχοι του λένε ότι σε λίγο θα φανούν τα 
πιθάρια με το χρυσάφι. Όταν ο πύργος κοντεύει να γκρε-
μιστεί τελείως, αρχίζουν να απελπίζονται και διερωτώνται 
μήπως τους «την έφτειαξαν».

Σκηνή 15η: Βγαίνει από το σπίτι της η Γιαννούλα λέγο-
ντας ότι άκουσε «ταραχή» (από τον θόρυβο της κατεδάφι-
σης) και θέλει να δει τι τρέχει.  Ο πατέρας της θυμωμένος 
την απειλεί ότι θα την κτυπήσει αν δεν ξαναμπει αμέσως 
στο σπίτι της.

Σκηνή 16η:  Ο Γιώργος που ως τώρα παρακολουθού-
σε την κατεδάφιση κρυμμένος πίσω από την κρήνη, βγαίνει 
προσποιούμενος ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει και ρωτάει τους 
γέρους γιατί γκρέμισαν τον μύλο, ενώ ψιθυρίζει «να μου 
ζήσεις δικηγόρε μου».

Σκηνή 17η:  Όλοι βρίσκονται στη σκηνή, ενώ έρχεται 
και ο δικηγόρος Λυκούργος ρωτώντας «τι έχουμε καλοί 
μου γέροι;» και συνεχίζει λέγοντάς τους ότι αυτοί λοιπόν 
ήταν οι νοικοκυραίοι του μύλου αφού τον γκρέμισαν, τους 
λέει επίσης ότι τώρα πια πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημέ-
νοι αφού βρήκαν «κοτζάμ» θησαυρό.  Οι γέροι τον ρω-
τούν αν είναι παλαβός ή τρελός.

Ακολουθεί πολύ έντονη συζήτηση και ο δικηγόρος 
τους εξηγεί ότι βρήκαν πολύ μεγάλο θησαυρό:  αφενός την 
ησυχία που τους απέδωσε το γκρέμισμα αφού δεν υπάρχει 
πια μύλος για να τσακώνονται, αφετέρου την ευτυχία των 
παιδιών τους που είχαν μαραζώσει εξαιτίας του καταραμέ-
νου χαλάσματος.  Όλοι συγκινούνται, αγκαλιάζονται και οι 
γέροι προτείνουν στον δικηγόρο να γίνει κουμπάρος στον 
γάμο των παιδιών τους.

Το έργο τελειώνει με ένα τραγούδι που τραγουδούν 
όλοι μαζί, το οποίο καταλήγει στο ότι ο μεγαλύτερος θη-
σαυρός είναι η ομόνοια μεταξύ των γειτόνων και η ευτυχία 
των ερωτευμένων παιδιών.

Το δεύτερο θεατρικό (εικ.2) έχει τίτλο «Το παραμύθι 
του μύλου»4 και ανέβηκε τρεις φορές από ερασιτεχνικό θί-
ασο, χωρίς να αναφέρεται που και πότε.  Χαρακτηρίζεται ως 
μονόπρακτο «δραματικόν ειδύλλιον», διαιρείται σε εννέα 
σκηνές και συγγραφέας του ήταν ο Λάμπρος Αστέρης5.

Το έργο εξελίσσεται στο δάσος, μπροστά από ένα 
νερόμυλο, ο οποίος πια δεν δουλεύει αλλά διατηρεί την 
εξωτερική ξύλινη ρόδα του με πτερύγια όπως και το ξύλινο 
βαγένι. Η ηλικιωμένη μυλωνού, η Μπιρμπήλω, διηγείται σε 
τρία κορίτσια του κοντινού χωριού (τη Λεβάντα, τη Βάγια 

4. Γράφτηκε το 1927 και είναι δημοσιευμένο στο «Ελληνικόν Έτος» (Ημε-
ρολόγιον Ενώσεως Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων) του 1930 (σελ. 
232-248). 
 

και τη Μυρτιά), το τι έχει συμβεί και την έχει κάνει πολύ 
δυστυχισμένη.

Ο γιος της μυλωνούς, ο Δυόσμος, ερωτεύτηκε την κόρη 
μιας μάγισσας, η οποία δεν έδινε τη συγκατάθεσή της για 
τον γάμο, επειδή ήταν κακιά.  Η κοπέλα από τη στενοχώ-
ρια της αρρώστησε και πέθανε, και η μάγισσα για εκδίκηση 
έκανε μάγια στο νεαρό που τρελάθηκε και επιπλέον, στοί-
χειωσε το μύλο με αποτέλεσμα η φτερωτή να σταματήσει 
να γυρίζει, όσο νερό κι’ αν έπεφτε πάνω της.

Το σκηνικό περιγράφεται ως εξής: στο κέντρο της σκη-
νής υπάρχει ένας νερόμυλος με μια εξώθυρα και ένα μικρό 
παράθυρο. Στη δεξιά πλευρά του, πίσω, φαίνεται η ξύλινη 
ρόδα με πτερύγια (φτερωτή) που είναι ακίνητη και από πάνω 
της κρέμεται η ξύλινη «χοάνη» (βαγένι) η οποία στηρίζεται 
σε ψηλό τοίχωμα (κρέμαση). Δέντρα και θάμνοι παριστούν 
ότι η τοποθεσία είναι κατάφυτη.  Μπροστά από τον μύλο 
υπάρχει μικρό πλάτωμα και γύρω «αγκωνάρια» που χρησι-
μεύουν για καθίσματα και γλάστρες με άνθη, δυόσμο και 
βασιλικό. Η υπόθεση του έργου έχει ως εξής:

Σκηνή 1η: Οι τρεις χωριατοπούλες πλησιάζουν τον 
μύλο ενώ συνομιλούν λέγοντας ότι η μυλωνού θυμάται τα 
περασμένα και λυπάται και ότι σκοπεύουν να τη ρωτήσουν 
γιατί ο μύλος δεν αλέθει. Φτάνοντας έξω απ’ την πόρτα τη 
φωνάζουν παρακαλώντας την να βγει για να της πουν δυο 
λόγια.  

Σκηνή 2η: Η μυλωνού Μπιρμπήλω εμφανίζεται στο κα-
τώφλι, τις αναγνωρίζει, τις ρωτάει τι θέλουν και της απα-
ντούν ότι ήλθαν για να τους πει το παραμύθι για τις τρεις 
παιδούλες που τους έσχισαν τις καρδιές για να δουν τις 
είχαν μέσα.  Εκείνη του απαγγέλει τις «Τρεις κόρες» του 
Μαίτερλιγκ και στο τέλος σχολιάζουν πόσο θλιβερό είναι 
το παραμύθι.

Στη συνέχεια της ζητούν να τους πει για το στοιχειό που 
υπάρχει στον μύλο και δεν τον αφήνει να αλέσει. Η μυ-
λωνού απαντάει ότι τα περί στοιχειού είναι κουταμάρες και 
στην πραγματικότητα πρόκειται για κατάρα μιας μάγισσας, 
αλλά αρνείται να τους διηγηθεί την ιστορία γιατί όποιος την 
ακούσει παθαίνει κακό.  Τελικά όμως υποκύπτει στα παρα-
κάλια τους και τους διηγείται τα εξής: η ίδια είχε έναν πολύ 
όμορφο γιο που αγάπησε την κόρη της μάγισσας, αλλά 
εκείνη δεν την έδινε όπως δεν έδινε και προικιά. Η κόρη 
αρρώστησε και από τη στεναχώρια της πέθανε.  Τότε η μά-
γισσα καταράστηκε τον μύλο «ποτέ να μη γυρίσει» και τον 
γιο της μυλωνούς «να τριγυρίζη σαν τρελλός». Αυτά είχαν 
συμβεί πριν από χρόνια.

5. Ο συγγραφέας, ποιητής και δημοσιογράφος Λάμπρος Αστέρης (Καλλι-
τεχνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου Καραχάλιου, 1871-1942), σπούδασε 
νομικά στην Αθήνα.  Έλαβε μέρος στην Κρητική Επανάσταση του Βάμου 
το 1896 και στη συνέχεια πήγε στη Θεσσαλία για να οργανώσει επανα-
στατικά σώματα.  Ως το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εργάστηκε ως 
ανταποκριτής του ελληνικού τύπου στη Βιέννη.  Το 1917 απελάθηκε στην 
Κρήτη, όπου ασχολήθηκε με μελέτες του Μυκηναϊκού πολιτισμού.  Έγρα-
ψε θεατρικά έργα, τραγούδια επιθεωρήσεων, πολλές ποιητικές συλλογές 
και ιστορικές πραγματείες, με πιο σημαντικές τις «Αι παραδουνάβιαι ελλη-
νικαί αποικίαι» και «Περί κατοίκων της προϊστορικής Ελλάδας».  (Πηγή: 
Wikipedia)
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Η Λεβάντα ρωτάει που βρίσκεται ο γιος και η μυλωνού 
απαντάει ότι δεν ξέρει που γυρίζει και ότι κανένας δεν τον 
φροντίζει.  Είναι «χλωμός και κίτρινος, σαν νεραϊδοπαρμέ-
νος» και γυρεύει σε νεκροταφεία να βρει την πεθαμένη του 
αγάπη.  Η Λεβάντα της απαντάει ότι αν κάποια τον αγαπήσει 
θα λυθούν τα μάγια και ότι τον πονάει και τον ποθεί και 
ότι θα πάει να τον βρει, ενώ οι άλλες δυο χωριατοπούλες 
την ρωτούν αν τρελάθηκε.  Η μυλωνού την αγκαλιάζει, την 
φιλάει και ζητάει από την Παναγία να της δώσει δύναμη, 
της δίνει την ευχή της και λέει ότι πάει να ανάψει ένα κερί 
στην εικόνα.

Σκηνή 3η: Οι τρεις κοπέλες συζητούν. Η Λεβάντα δη-
λώνει πάλι ότι φεύγει για να βρει το παλικάρι, ενώ οι άλλες 
δυο προσπαθούν να την πείσουν να αλλάξει γνώμη λέγο-
ντας «κρίμα! κρίμα! στην κοπέλα!».

Σκηνή 4η: Αρχίζει να σκοτεινιάζει και οι δυο κοπέλες, 
η Μυρτιά και η Βάγια συζητούν έξω απ’ τον νερόμυλο, ενώ 
η πρώτη φοβάται πολύ ακούγοντας διάφορους θόρυβους 
από τους θάμνους, πιστεύοντας ότι θα φανεί το στοιχείο. 
Τελικά φωνάζουν στη μυλωνού και μπαίνουν για ασφάλεια 
στον μύλο. Τότε, αφού έχει σκοτεινιάσει τελείως, από τους 

Εικ.2  Ο τίτλος, οι πρωταγωνιστές και οι πληροφορίες για τη σκηνογραφία του μονόπρακτου του Λ. Αστέρη. 
A mill tale, play by L.Asteris
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θάμνους βγαίνει σκυφτή η μάγισσα, γυρίζει γύρω από τον 
μύλο, δοκιμάζει τη ρόδα για να βεβαιωθεί ότι δεν γυρίζει, 
στέκεται μπροστά στην πόρτα φοβερίζοντας με το δάχτυλο 
και εξαφανίζεται μέσα στους θάμνους.

Σκηνή 5η: Η πόρτα του μύλου είναι κλειστή και από το 
φωτισμένο ανοικτό παράθυρο ακούγονται από μέσα συνο-
μιλίες. Η φοβισμένη Μυρτιά λέει ότι άκουσε βήματα απέξω 
αλλά η Βάγια της απαντάει ότι είναι ο αέρας. Η μυλωνού τις 
ρωτάει αν φοβήθηκαν πολύ και τους λέει να ησυχάσουν, 
σβήνει το φως και κλείνει το παράθυρο, ενώ βγαίνει το 
φεγγάρι.

Σκηνή 6η: Η Λεβάντα με ένα στεφάνι από λευκά τρια-
ντάφυλλα στα μαλλιά πλησιάζει τον μύλο κρατώντας από το 
χέρι τον Δυόσμο που έχει μακριά μαλλιά «σαν τον Μπετό-
βεν» ενώ το πουκάμισό του έχει ανοικτούς γιακάδες «αλλά 
Βύρωνα».  Τα μάτια του είναι απλανή και τον οδηγεί η κο-
πέλα σαν τυφλό, βάζοντάς τον να καθίσει σε ένα αγκωνάρι 
έξω από τον μύλο. Του μιλάει πολύ τρυφερά ζητώντας του 
να της μιλήσει ειδάλλως «θα πάρει τα βουνά», ώσπου να 
συναντήσει τον χάρο. Ο νέος κινείται σαν να συνέρχεται 
από τον λήθαργο, της πιάνει τα χέρια και σηκώνεται όρ-
θιος, ενώ εκείνη γονατισμένη τον παρακαλάει πάλι να της 
μιλήσει λέγοντάς του ότι τον λατρεύει.

Ο Δυόσμος τρέχει στη ρόδα του μύλου, την πιάνει με 
τα δυο χέρια, αλλά τη στιγμή που προσπαθεί να τη γυρίσει, 
παρουσιάζεται η μάγισσα, αρπάζει τη ρόδα για να μη γυρί-
σει και του λέει ότι άδικα δοκιμάζει ώσπου να τον αγαπήσει 
κάποια θνητή. Η Λεβάντα σηκώνεται και αρχίζει να βρίζει 
τη μάγισσα δηλώνοντάς της ότι τον αγαπάει και ζητώντας 
της να εξαφανιστεί στα Τάρταρα.  Η μάγισσα απευθύνεται 
στον Δυόσμο και του λέει ότι η αγάπη της Λεβάντας δεν 
είναι αληθινή και απευθύνεται σε αυτήν ρωτώντας την εάν 
είναι διατεθειμένη να πεθάνει για να δείξει την αγάπη της.  
Η Λεβάντα απαντάει πως ναι.

Η μάγισσα της δίνει ένα φιαλίδιο και της ζητάει να το 
πιει, ενώ ο Δυόσμος που έχει συνέλθει τελείως φωνάζει 
στη Λεβάντα να μην το πιει γιατί είναι δηλητήριο και να το 
πετάξει στο αυλάκι.  Εκείνη όμως επιμένει να το πιει για να 
αποδείξει την αγάπη της, αλλά την ίδια στιγμή πετάει ένα 
λευκό περιστέρι πάνω από τον μύλο.  Τότε η μάγισσα της 
παίρνει το φιαλίδιο από τα χέρια και της λέει ότι κάποιος 
πέθανε αντί γι’ αυτήν και ότι απέδειξε ότι τον αγαπάει πραγ-
ματικά.  Εύχεται στους ερωτευμένους να ζήσουν ενωμένοι 
και ευτυχισμένοι, φεύγει και η ρόδα αρχίζει να γυρίζει.

Σκηνή 7η: Οι δύο νέοι ανταλλάσσουν λόγια αγάπης 
και ο Δυόσμος περιγράφει πως αισθανόταν τόσο καιρό. Η 
Λεβάντα διαπιστώνοντας ότι η ρόδα γυρίζει, φωνάζει στις 
δυο άλλες χωριατοπούλες και τη μυλωνού να βγουν από 
τον μύλο να διαπιστώσουν το θαύμα.

Σκηνή 8η: Η πόρτα του μύλου ανοίγει και βγαίνει η 
Μυρτιά με τη Βάγια, τρομαγμένες  και λυπημένες, με τα χέρια 
σταυρωμένα στο στήθος.  Η πρώτη ρωτάει αν το στοιχείο 
είναι ακόμα εδώ και τη διαβεβαιώνουν ότι χάθηκε, ενώ ο 
Δυόσμος τους λέει ότι σώθηκε από αυτήν που τον αγαπάει 
και ρωτάει που είναι η καημένη η μάνα του. Του απαντούν 
ότι κοιμάται και η Λεβάντα μπαίνει στον μύλο να την δει.

Σκηνή 9η: Η Βάγια και η Μυρτιά κόβουν λουλούδια 
για να στολίσουν τους ερωτευμένους, ενώ ο Δυόσμος 
σκεπτικός διερωτάται μήπως μόλις ξυπνήσει η μάνα του 
και τον αντικρύσει δεν αντέξει και ίσως να είναι η «στερνή 
της μέρα».  Την ίδια στιγμή βγαίνει η Λεβάντα αναγγέλλο-
ντας το θάνατο της μυλωνούς.  Οι άλλες δυο κοπέλες τη 
φέρνουν στη μέση της σκηνής και τη ραντίζουν με άνθη, 
ενώ εκείνη απαγγέλει ένα ποίημα το οποίο καταλήγει ως 
εξής: 

«Και τάσπρο, το φευγάτο περιστέρι

Που μεσ’ στης νύχτας πέταξε τ’ αγέρι

Αυτό ήταν η ολόλευκη ψυχή της!»

Και στα δύο θεατρικά μονόπρακτα, συναντάμε πολύ 
γνωστά θέματα (παραδόσεις) της ελληνικής λαογραφίας, 
κοινά σε όλη την επικράτεια, όπου υπήρχαν μύλοι: στοι-
χειωμένους μύλους, κρυμμένους θησαυρούς στα θεμέλιά 
τους, διαμάχες για την ιδιοκτησία τους, μάγια και κατάρες 
που εμπόδιζαν τη λειτουργία τους, έρωτες που διέλυαν τα 
μάγια, αγάπες που νικούσαν τις αντιρρήσεις των γονέων, 
ψυχές που μεταμορφώνονταν σε πουλιά, παροιμίες για μυ-
λωνάδες κ.ά.

Two plays on mills
by Stephanos Nomikos

This article was in E-news, issue 10, 2011.
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Εικ.2 Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ / Cyprus documentary

Εικ.3 Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ / Cyprus documentary

 Το μαγγανοπήγαδο ή μαγγάνι είναι ένας μηχανισμός 
άντλησης νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα σε πηγάδι 
με μεγάλο βάθος. Βασίζεται στη μετατροπή της οριζόντιας 
κίνησης σε κατακόρυφη για να ανεβάσει το νερό. Η κίνηση 
δίδεται από ένα ζώο, που γυρνώντας γύρω από το πηγάδι 
κινεί τον μηχανισμό. Θεωρείται ότι προήλθε από την 
Αίγυπτο με το όνομα saqiyah. Σίγουρα υπάρχουν διάφοροι 
μηχανισμοί, που πρωτοεμφανίζονται στους Ελληνιστικούς 
χρόνους και εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή.2 

 Την πορεία και εξέλιξη στον Ελλαδικό χώρο δεν την 
γνωρίζουμε. Υπήρξαν διάφορες μορφές που σώζονται 
σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Αυτό το βλέπουμε 
σε παλιές φωτογραφίες και γκραβούρες καθώς και σε 
κατάλοιπα. Ουσιαστικά μπορεί κανείς να χωρίσει τη μορφή 
του σε δύο περιόδους, αυτή που ο μηχανισμός ήταν ξύλινος  
και η δεύτερη περίοδος όπου ήταν σιδερένιος. 

2. Yannopoulos



Το μαγγανοπήγαδο

Γιώργος Σπέης

Persian Wheels

George Speis

Τεχνολογίες που σήμερα δεν υφίστανται, σπάνια 
μπορεί κανείς να βρει πως δούλευαν. Μια τέτοια είναι το 
μαγγανοπήγαδο πριν χρησιμοποιηθεί το μέταλλο στην 
εποχή των «ξύλινων μηχανών», δηλαδή όταν όλος ο 
μηχανισμός ήταν ξύλινος. Τότε οι αλυσίδες ήταν από σκοινί 
και τα κουβαδάκια, που ανέβαζαν το νερό, ήταν πήλινα. 
Σήμερα όλα τα ξύλινα μέρη καθώς και το σκοινί έχουν 
φθαρεί προ πολλού και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην 
Άνδρο, σώζονται μόνο τα πήλινα δοχεία, που είχαν την 
τύχη να πέσουν μέσα στο πηγάδι και όταν το καθάρισαν, 
βρέθηκαν (Εικ.1). σε αυτά θα πρέπει να αναφέρεται ο Bent 
όταν επισκέφθηκε την Άνδρο στο κάμπο των Λειβαδιών 
στα ταξίδια του στο Αιγαίο 1882-4.1

Εικ.1 Σικλί από την Άνδρο / Persian wheel pottery bucket

 Στη περίπτωση του μαγγανοπήγαδου, όμως, είμαστε 
τυχεροί να έχουμε ένα ντοκιμαντέρ (https://www.youtube.
com/watch?v=FRvSPuLQqqs) για την αγροτική ζωή από 
την Κύπρο από το 1940-1949. Μεταξύ των άλλων σώζεται 
η λειτουργία του ξύλινου μαγκανοπήγαδου. Το βρήκε και 
μου το έδωσε η φίλη Ι.Παπαευτυχίου. Το ντοκιμαντέρ έχει 
τίτλο «A Mediterranean Island» από την «British Instruc-
tional Films Ltd» με τις διευκρινίσεις ότι «The film has been 
supervised by James Fairgrieve and viewed and approved 
by the Geographical Association and for the Commission 
on Educational and Cultural Films».

1. Bent 273.

https://www.youtube.com/watch?v=FRvSPuLQqqs
https://www.youtube.com/watch?v=FRvSPuLQqqs
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Η ξύλινη μορφή σήμερα δεν σώζεται στην Ελλάδα γιατί 
έχει προ πολλού φθαρεί. Αλλά, όπως πολύ συνοπτικά θα 
φανεί, υπήρξαν διάφορες παραλλαγές. Η σιδερένια ακόμα 
υπάρχει, συνήθως εγκαταλελειμμένη ή σπάνια να λειτουργεί 
με μοτέρ αντί για ζώο. Ουσιαστικά στα πηγάδια σήμερα 
χρησιμοποιείται αντλία. 

 Εντυπωσιακή ήταν η κατασκευή του πηγαδιού και η 
στήριξη της οροφής, όπου βρισκόταν ο μηχανισμός αλλά 
και όπου εκεί επάνω κινείτο το ζώο. Χωρίς αυτό να είναι 
απόλυτο, η οροφή του πηγαδιού στηριζόταν σε βόλτο για 
να αντέχει το βάρος και τους κραδασμούς από την κίνηση. 
Όλο το σύστημα ήταν μια αρκετά μεγάλη κατασκευή άρα 
και επένδυση. Το μαγγανοπήγαδο ήταν πολύ εξαπλωμένο 
στον Ελλαδικό χώρο, αν και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστι-
κή καταγραφή. Εντοπίζεται και σε απίθανα μέρη όπως στην 
άνυδρη Θηρεσία.3

 Η ξύλινη μορφή σώζεται σε λεπτομέρεια από μια 
φωτογραφία από τη Σύρο (Εικ.4). Εκεί βλέπουμε δύο 
ξύλινους κλωβούς, ο κατά τον κατακόρυφο άξονα κλωβός 
να κινεί τον κατά τον οριζόντιο άξονα κλωβό μέσω 
οδόντων. Λείπει όλο το σύστημα των «σικλιών» (πήλινα 
δοχεία για να ανεβάζουν το νερό). Προφανώς ήταν 
εγκαταλελειμμένο όταν πάρθηκε η φωτογραφία. 

 

3. Ριτζούλη 212-3.

Μια δεύτερη φωτογραφία σε καρτ ποστάλ πάλι από 
τη Σύρο (Εικ.5), δείχνει ένα μαγγανοπήγαδο που μάλλον 
πρέπει να είναι ξύλινο, χωρίς όμως αυτό να διακρίνεται 
καλά. Εμφανή είναι τα πήλινα δοχεία, σικλιά, που ανέβαζαν 
το νερό. Η κατασκευή των δύο τροχών φαίνεται πολύ 
επιμελημένη. Κάτι αντίστοιχο είναι και στη φωτογραφία 
(Εικ.5) πάλι από τη Σύρο, όπου φαίνονται καλύτερα τα 
σικλιά.

 Στις εικόνες 7 και 8 βλέπουμε εξαρτήματα ξύλινων 
μαγγανοπήγαδων από την Κύπρο, παρόμοιου τύπου με 
αυτά της Σύρου. Στην εικ.7 είναι ο οριζόντιος τροχός 
και αριστερά φαίνεται ο κατακόρυφος, ενώ στην εικ.8 
φαίνεται ο κατακόρυφος όπου διακρίνονται τα δόντια στη 
περιφέρεια, από αυτά έπαιρνε την κίνηση ο κατακόρυφος 
από τον οριζόντιο.

 Η πιο παλιά εικόνα μαγγανοπήγαδου στη Σύρα είναι 
από τον Weiler το 1840 (Εικ.9). Να σημειωθεί ότι το κι-
νεί ένα άλογο ή μάλλον ένα γαϊδούρι, έχει δύο κολώνες 
για τη στήριξη του οριζόντιου κλωβού (τροχού) και ο 
μηχανισμός βρίσκεται μέσα σε χαμηλό τοιχίο. Μοιάζει με 
τις φωτογραφίες (Εικ.5 και 6).

Εικ.4 Ξύλινο μαγγανοπήγαδο στη Σύρα 4  / Wooden Persian wheel on Syros island

4.  Βαρθαλίτης σ.263 
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Εικ.5 Μαγγανοπήγαδο στη Σύρο / Persian wheel on Syros

Εικ. 6 Φωτογραφία με λεζάντα ξύλινο μαγκανοπήγαδο από την εποχή της Κατοχής, κάπου στη Σύρο5  / Persian wheel on 
Syros during the WW II

5. Ερμούπολη του χθές ΙΙ, μέσα από το φακό του Χ.Κόκκινου, εκδόσεις Δ.Ν.Χάλαρης, Σύρος. 
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Εικ.7 και Εικ.8 Εξαρτήματα μαγγανοπήγαδου που βρισκόντουσαν σε Μουσείο της παλιάς Αρχιεπισκοπής στη Λευκωσία. 
(φωτογραφίες του Σ.Νομικού, 1990) / Water wheel parts from Nicosia, Cyprus, photos by S.Nomikos

Εικ.9 Η Ερμούπολις του Weiler6  / Ermoupolis by Weiler

6. Von Weiler W., A Persian wheel from view of Hermoupolis, 1840.
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Υπάρχουν όμως και περιγραφές. Έτσι στο δρόμο για 
τη Ντελαγκράτσια, στο Μάννα, το 1929, ο O’Connor 
περιγράφει μαγκανοπήγαδα που τα κινούσαν γαϊδουράκια. 
«The road first passed up a valley full of reeds and mar-
ket-gardens watered by Persian wheels, under the new 
buildings of the American Refugee School».7  «I continued 
upon my way; the road good and small villas here and there 
to which people come in summer; a few trees, and green-
ness in the valleys watered from wells by Persian wheels 
drawn by little donkeys». 8

 Η εικόνα του μαγγανοπήγαδου, δηλαδή όλο το 
συγκρότημα, οι τροχοί, το πηγάδι, η πέργκολα και τα ζώα, 
δημιουργούσε μια ενδιαφέρουσα εικόνα για επισκέπτες 
από τη Δύση. Έτσι έχουμε μια παλιά λιθογραφία (Εικ.10) 
από το ταξίδι του Choiseul-Gouffier που δείχνει το 
μαγγανοπήγαδο στη Χίο (1776-1782) και αναφέρει ότι 
το χρησιμοποιούσαν για να ποτίζουν τους κήπους.9 Αν 
παρατηρήσουμε τη λιθογραφία, θα δούμε ότι επειδή ο 
σχεδιαστής δεν ήξερε ακριβώς τη λειτουργία, ο οριζόντιος 
τροχός είναι παράταιρος και δεν μπορεί  να «κουμπώσει» 
στον κατακόρυφο.

7. O’Connor 100
8.  O’Connor 102.
9. Choiseul-Gouffier 93.

Εικ. 10 Κήπος στη Χίο, Choiseul-Gouffier 10 / Chios Persian wheel by Choiseul-Gouffier

10. Choiseul-Gouffier.

 Στη Χίο τα μαγκανοπήγαδα, ειδικά στον Κάμπο, είχαν 
εξελιχθεί εμβληματικά με διακόσμηση για το πότισμα των 
περιβολιών (Εικ.11).11

Εικ.11 Χίος Κάμπος12 / Chios Persian wheel

11. Oikonomou.
12. Oikonomou
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Εικ.12 Άποψη του Άργους το 1829 από τον Guillaume Abel Blouet13 / Argos plain in 1829 by Guillaume Abel Blouet 

13 Blouet

Εικ.13 “A Greek farm worker by a water wheel”, Richard Principal Leitch.
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 Μια λιθογραφία (Εικ.12), χρονικά πιο πρόσφατη, είναι 
από τη περιοχή του Άργους μετά το τέλος της Επανάστασης 
από τον Guillaume Abel Blouet, ο οποίος ακολουθούσε το 
Γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στη Πελοπόννησο. Βλέπουμε 
τον οριζόντιο τροχό, που όμως περιστρέφεται στο κάτω 
μέρος του κατακόρυφου τροχού. Είναι πάλι κάποιο λάθος 
ή είναι μια παραλλαγή, που δεν έφθασε στις μέρες μας;

Μία άλλη μορφή πιο σύνθετη, που επίσης δεν έφτασε 
στις ημέρες μας, είναι  η υδατογραφία του Richard Principal 
Leitch με τον τίτλο «A Greek farm worker by a water 
wheel» (Εικ.13). Πρέπει να χρονολογείται από το τρίτο 
τέταρτο του 19ου αιώνα. Σε αυτή φαίνονται δύο τροχοί 
που ο μεγάλος κατακόρυφος με τα κουβαδάκια κινείται από 
τον άξονα ενός μικρότερου κατακόρυφου που τον κινεί 
οριζόντιος.

 Ένα άλλο θέμα είναι οι κολώνες που στηρίζουν και 
κρατούν όρθιο τον άξονα του οριζόντιου τροχού. Στη 
περίπτωση της Κύπρου (Εικ.14) οι κολώνες που στηρίζουν 
τον κατακόρυφο άξονα είναι χαμηλές, ο άξονας ορθώνεται 
πιο ψηλά και ο οριζόντιος τροχός βρίσκεται στο πάνω 
μέρος του κατακόρυφου. Αυτό συμφωνεί με τη λιθογραφία 
από το Άργος αν και οριζόντιος τροχός βρίσκεται στο 
πάνω μέρος του κατακόρυφου.

 Μετά την Επανάσταση το μαγγανοπήγαδο αναφέρεται 
σαν ένας μηχανισμός άντλησης νερού από βαθύ πηγάδι. 
Μάλιστα συνδέεται με τη Χίο. Έτσι στην Αθήνα ο Welcker 
αναφέρει για το κτήμα του Κοντόσταυλου ότι «ο μεγάλος 
κήπος ποτιζόταν τουλάχιστον κατά ένα μέρος με τη 

Εικ. 14 Η χαμηλή κολώνα φαίνεται στο κέντρο της φωτογραφίας / Cyprus documentary

χρήση υδραυλικού τροχού που αντλούσε νερό από βαθύ 
πηγάδι και το διοχέτευε σε δεξαμενή που βρισκόταν 
παραπλεύρως. Το σύστημα αυτό συνηθιζόταν στη Χίο 
και το είχε εγκαταστήσει ο Κοντόσταυλος, που καταγόταν 
από εκεί. Ανάλογη εγκατάσταση υπήρχε το 1842 και σε 
άλλα περιβόλια».14 Αυτό είναι μια ένδειξη της προέλευσης 
του μαγγανοπήγαδου στη Αθήνα από τη Σύρο, δηλαδή 
πιθανόν το μαγγανοπήγαδο να πήγε στη Σύρο αλλά και 
στην Αθήνα από τη Χίο με τους Χιώτες πρόσφυγες. Τι 
γινόταν πριν όμως; Σίγουρα οι ανάγκες και στα δύο μέρη 
πολλαπλασιάστηκαν με την αύξηση του πληθυσμού, έτσι οι 
πηγές και τα πηγάδια με το «γεράνι» ή τον κουβά δεν έφθανε 
να καλύψει τις ανάγκες. Και τι  γινόταν σε άλλα μέρη; Είναι 
πολλά τα ερωτήματα και οι σκέψεις. Μια πολύ τολμηρή 
είναι να συνδυαστεί η εγκατάσταση των μαγγανοπήγαδων 
με την ανάπτυξη του Κάμπου και τη καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών εκεί από τους Γενοβέζους και από εκεί στον 
υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο.15  

 Μετά την Ανεξαρτησία σιγά σιγά αναπτύχθηκαν και 
εξαπλώθηκαν τα μηχανουργεία, που είχαν και χυτήρια, 
κάνοντας διάφορες χυτές κατασκευές για τη γεωργική 
οικονομία. Αυτά αντικατέστησαν εξαρτήματα που πριν ήταν 
από ξύλο ή ακόμα και πέτρα, όπως πρέσες και πλάκες σε 
λιοτρίβια, φτερωτές νερόμυλου που αργότερα εξελίχθηκαν 
σε μηχανισμούς ανεμαντλίας αλλά και μαγγανοπήγαδου. 

14. Μπούσε 245μετάφραση από Welcker 65.
15. Oikonomou.
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Εικ. 16 Μάννα (Σύρου) / Manna, Syros

Εικ. 15 Βάρη (Σύρου) / Vari, Syros
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Η αντικατάσταση έγινε αρχικά με κέντρο τη Σύρο και 
τον Πειραιά, και από εκεί σε μηχανουργεία σε όλο τον 
Ελλαδικό χώρο. Αυτό έγινε κυρίως προς το τέλος του 
19ου αιώνα. Τότε στην Αττική τα μαγγανοπήγαδα με 
πήλινα δοχεία αντικαταστάθηκαν με σιδερένια16, παρ’ όλα 
αυτά συνυπήρχαν τέτοιες κατασκευές και μέσα στον 20ο 
αιώνα, όπως είδαμε. Πέραν της αλλαγής από ξύλινο τροχό 
με πήλινα δοχεία, η διαφορά των ξύλινων από τα σιδερένια 
βρίσκεται και στις κολώνες που στήριζαν τον κατακόρυφο 
άξονα του οριζόντιου τροχού. Αυτές οι κολώνες στα 
σιδερένια μαγγανοπήγαδα δεν υπάρχουν γιατί δεν 
χρειαζόταν στήριξη και πρέπει να κατεδαφίστηκαν.

 Η μεγάλη σημασία της κατασκευής εξαρτημάτων 
μαγγανοπήγαδων για τα μηχανουργεία της περιφέρειας 
φαίνεται από τις καταχωρήσεις εργασιών από το τετράδιο 
του μηχανουργείου του Ραΐση στη Χώρα της Άνδρου. Έτσι 
ανάμεσα στις 20/11/1933 και 15/04/1938 καταχωρούνται 
28 εργασίες. Από αυτές οι 11 αφορούν μαγγανοπήγαδα 
(8 κατασκευές και 3 επισκευές), δηλαδή 4 από τις 10 
δουλειές.17

16. Χεκίμογλου.
17. Speis
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Persian Wheels
By George Speis

Persian wheels are to be found in many places in Greece. 
Initially they were made out of wood with pottery buckets 
secured by rope. From the middle of the 19th century 
thru the development of foundries in machine shops, they 
started being replaced by cast iron parts and iron buckets 
on a chain.

Εικ.17 Μάλια (Σύρου), φαίνεται το γαϊδουράκι με τυφλοπάνι / 
Malia, Syros, notice the blinding cloth on the donkey’s eyes
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Ελαιοτριβείο Κάτω Βρύσης – 
Κάτω Βέργα Καλαμάτας 

( 1835-1965 )
Κωνσταντίνος Ανδρέα Μαρκάκης

Olive mill at Kato Vrisi, Kato Verga, 
Kalamata ( 1835-1965 )

Konstantinos A. Markakis

Στους οικισμούς της Βέργας (πρώην Σέλιτσας) υπήρξαν 
κατά καιρούς αρκετά ελαιοτριβεία.

Προ του 1830: στην Άνω Βέργα (Σέλιτσα, Άνω Σέλι-
τσα, μέσο υψόμετρο 850 μ.) υπήρχαν αρχικά πολλά χει-
ροκίνητα “οικιακά” ελαιοτριβεία, καθώς και 3 τουλάχιστον 
“Μουλαροκίνητα” (Ιπποκίνητα)  στη συνέχεια. Αρχικά τα 
εξαρτήματα των πιεστήριων (κοχλίες – αδράχτια κλπ ήταν 
ξύλινα). Τα ιπποκίνητα ελαιοτριβεία στην εποχή έκθλιψης 
του ελαιοκάρπου λειτουργούσαν επί 24-ώρου βάσεως.

 Στην Κάτω Βέργα (μέσο υψόμετρο 300 μ., Σελιτσάνι-
κα Καλύβια προ του 1830) δεν λειτούργησαν ελαιοτριβεία 
κατά την τουρκοκρατία. Μόνον αλώνια κατά το θέρος. Ο 
ελαιόκαρπος μεταφερόταν τότε προς έκθλιψη στη “Χώρα” 
(Άνω Σέλιτσα).

Μετά το 1830: Στην Κάτω Βέργα πλέον (όταν έγινε 
σταδιακά μετοίκηση περισσότερων κατοίκων από τη Σέλι-
τσα), λειτούργησαν αρχικά περί τα 7 “Ιπποκίνητα” (Μου-
λαροκίνητα) Ελαιοτριβεία, τόσο στον οικισμό της Πάνω 
Βρύσης, όσο και στον οικισμό της Κάτω Βρύσης. (Από 
το Γυφτέϊκο ιπποκίνητο ελαιοτριβείο σώζεται ένα μεταλ-
λικό αδράχτι πιεστηρίου, κατασκευής του μηχανουργείου 
Κούπα – Πειραιά). Από τα ιπποκίνητα, τα δύο (Χειλαίϊκο 
και Πλαγιανών), μετά το 1900 μετατράπηκαν σε πετρε-
λαιοκίνητα, ενώ η ιδιοκτησία τους από οικογενειακή έγι-
νε συνεταιρική. Ο κινητήρας στο Χειλαίϊκο ήταν αγγλικός 
(Petters), ενώ πιεστήριο – πετρελαιοκινητήρες κλπ μετά την 
μεταβίβαση του Πλαγιανέϊκου προέρχονταν από το περί-
φημο Μηχανουργείο “Α/φών Πετεινάρη” στην Καλαμάτα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ά ). 

 Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, λόγω έλλειψης 
επάρκειας καυσίμου των μηχανοκίνητων ελαιοτριβείων, 
επαναλειτούργησαν επικουρικά δύο ιπποκίνητα ελαιοτρι-
βεία στην Κάτω Βέργα, στην περιοχή της Πάνω Βρύσης 
(Δραγώνα και Φιλανδριανού). 

 Σήμερα σώζεται (με φθορές) το κτίριο και ο εξοπλι-
σμός του πετρελαιοκίνητου ελαιοτριβείου των Πλαγιανών 
στην Κάτω Βρύση (αρχικά ιπποκίνητου περί το 1870 και μη-
χανοκίνητου συνεταιρικού μετά το 1935). Σώζονται επίσης 
διάσπαρτες και μυλόπετρες των ιπποκίνητων ελαιοτριβεί-
ων, ίσως και ξύλινα εξαρτήματα των παλιών χειροκίνητων 
πιεστήριων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Φωτογραφίες του ελαιοτριβείου στην Κάτω Σέλιτσα (Βέργα) του 2016

Olive mill at Kato Verga, 2016

Είσοδος από τη Κάτω Βρύση            
Entrance from Kato Vrisi   

Τοίχοι χωρίς στέγη-Φθορές
Masonry without roof-Damages
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Μυλόπετρα ως «τραπέζι» κήπου / Mill stone as a garden 
“table”

Μυλόπετρες-Γρανάζια-Ιμάντες-Μηχανισμοί Πετρελαιοκίνησης / 
Mill stones-Gear-Belts-Diesel driven mechanism parts

Ανάγκη Στέγασης-Προστασίας / Need for a roof-building 
protection
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 Η βλάστηση αναπτύχθηκε και οι φθορές λόγω 
εγκατάλειψης μεγαλώνουν. Είναι εμφανής η ανα-
γκαιότητα άμεσης προστασίας και αποκατάστασης 
(στέγαστρο-καθαρισμοί-τοιχοποιία). Το συμβού-
λιο της κοινότητας έχει συγκεντρώσει υπεύθυνες 
δηλώσεις  κληρονόμων για την μεταβίβαση της κυ-
ριότητας στην Κοινότητα της Βέργας.

Πηγές 

 Τα στοιχεία προέρχονται από αυτόχθονες γηραι-
ούς κατοίκους, κυρίως από τον Γεώργιο Σωτ. Πλα-
γιανό, ως προφορικές αφηγήσεις ή από κείμενα 
συμβολαίων (για το “Πλαγιανέϊκο” Ελαιοτριβείο 
στην Κάτω Βέργα), από τους Σελιτσάνους Βαγγέ-
λη Ιωάν. Πανταζή και Παναγιώτη Σπυρ. Χειλά (του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργας), από την διδα-
κτορική διατριβή της Μαρίας Δ. Μαυροειδή (Πανεπ. 
Αιγαίου - Μυτιλήνη 2010: «Η ελληνική μηχανουρ-
γία 1920-1950, Γ12- Μηχανουργείο Α/φων Πετει-
νάρη- Καλαμάτα), και από δικές μας τοπικές έρευνες.

Νεώτερες φωτογραφίες (Ιούνιος 2020) 

More recent pictures (June 2020)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Annes B’

Το Πωλητήριο Συμβόλαιο Αρ. 8501 (Τόμος 80, Αρ. 3665) 
18.08.1935 του Ελαιοτριβείου

Oil mill sale contract (8/18/1935)

 Το οικογενειακό ιπποκίνητο ελαιοτριβείο στην Κάτω 
Βρύση του οικισμού Κάτω Βέργας,  μεταβιβάστηκε έναντι 
26.000 Δραχμών από τους: Ιωάννη Τζανέτου Πλαγιανό 
(10/20 μερίδια), Τζανέτο Γεωργίου Πλαγιανό (5/20 μερί-
δια) και Βασίλειο Τζανέτου Πλαγιανό (3/20 εκ των 5/20 
μεριδίων του), ήτοι συνολικά κατά τα 18/20 ιδανικά με-
ρίδια στους : Γεώργιο Ιωάννου Πικιό (2/20), Παναγιώτη 
Ιωάννου Κουρκουτά (2/20), Δημήτριο Ιωάννου Πλαγιανό 
(2/20), Βασίλειο Ιωάννου Πλαγιανό (2/20), Γεώργιο Πα-
ναγιώτου Νικητέα (2/20), Κωνσταντίνο Ιωάννου Πανταζή 
(2/20), Βασίλειο Ιωάννου Κουρκουτά (2/20), Παναγιώτη 
Νικολάου Κουρεντζή (2/20), Νικόλαο Δημητρίου Κουρε-
ντζή (1/20) και Παναγιώτη Δημητρίου Κουρεντζή (1/20), 
όπου τα υπόλοιπα (2/20) διατήρησε ο εκ των πωλητών Βα-
σίλειος Τζανέτου Πλαγιανός. Άπαντες οι συναλλασσόμε-
νοι ήταν κτηματίες και κάτοικοι Σέλιτσας του Δήμου Αβίας.

 Από το μεταβιβασθέν ιπποκίνητο ελαιοτριβείο (κτίριο, 
οικόπεδο, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα και εξαρτήματα), 
στο συμβόλαιο αναφέρονται επιλεκτικά τα εξής : “έν καζά-
νι (λέβης), τρία πιθάρια, μία σκάφη, δύο λιθάρια, αδράκτια 
και άλλα”.

 Στη συνέχεια, μετά το 1935, το συνεταιρικό πλέον ελαι-
οτριβείο μετετράπη σε πετρελαιοκίνητο προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό άλλων μηχανοκίνητων. 
Προς τούτο αξιοποιήθηκε η εμπειρία του γνωστού Μη-
χανουργείου Α/φών Πετεινάρη στην Καλαμάτα. Το 1965 
περίπου διέκοψε τη λειτουργία του, μη μπορώντας να αντα-
γωνιστεί οικονομικά το υδροκίνητο ελαιοτριβείο Παναγιώ-
ταρου στη Μικρή Μαντίνεια.

The old olive mill at  Kato Verga (Kato Selitsa) in 
Kalamata

by Konstantinos A. Markakis

 In the area of Verga (former Selitsa), several olive mills 
operated for certain periods. At Ano Verga (former Selitsa, 
av. altitude 850 m.), originally (earlier than 1830), there 
were man driven olive mills and later at least 3 mule driven 
ones. Later than 1830, at Kato Verga (av. altitude 300 
m), at least 7 horse driven olive mills operated where more 
inhabitants gradually moved in from Selitsa. Among these, 
two (Hileiko and Plagianon) were converted after 1900 
into diesel operated ones, while their property turned from 
family operated ones to cooperatives. Today, the building 
and the equipment of the Plagianon olive mill at Kato 
Vrysi in Kato Verga survive with serious damages. It was 
built originally around 1870, as a horse-driven one which 
switched to a diesel operated one later than 1935. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ά

Annex A’

Το Μηχανουργείο – Χυτήριο των Αδελφών Πετεινάρη 
στην Καλαμάτα (1890 – 1922 – 1978)

Machine shop in Kalamata (1890 – 1922 – 1978)

 Ο σιδηρουργός Αθανάσιος Πετεινάρης, από την Τρικό-
τσοβα (νύν Χαραυγή, οικισμός Κοινότητας Σωτηριάνικων 
πρώην Δήμου Αβίας), ίδρυσε μηχανουργείο στην Καλα-
μάτα το 1870, με αρχική παραγωγή μαγκανοπήγαδου και 
ελαιοσπαστήρων (ιπποκίνητων ή ατμοκίνητων), σταφυλο-
πιεστήριων, ελαιοπιεστήριων και βαρούλκων (χειροκίνη-
των), ελαιοδιαχωριστήρων (λίμπες) κλπ. 

 Οι τρείς γυιοί του επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις και δημι-
ουργούν την εταιρεία Αδελφών Πετεινάρη το 1922, οπότε 
η παραγωγή συμπληρώνεται με πετρελαιοκινητήρες 5 ίπ-
πων για άντληση νερού από αρδευτικά πηγάδια. Μηχανι-
κοί, καινοτόμοι και ευρεσιτέχνες, από το 1930 παράγουν 
πλέον μαζικά βελτιωμένους πετρελαιοκινητήρες 5, 10 και 
20 ίππων, ενώ καθετοποιούν την παραγωγή με χυτήριο για 
μέρη των μηχανών. Πέραν της άντλησης και της άρδευσης, 
οι πετρελαιομηχανές τους καλύπτουν πλέον ευρύτερες 
ανάγκες στον πρωτογενή τομέα γεωργίας και αλιείας, κα-
θώς και στον δευτερογενή τομέα της μεταποίησης (ελαιο-
τριβεία, μύλοι, γεννήτριες, βιομηχανικοί αλευρόμυλοι, κα-
πνοβιομηχανία). Προχώρησαν μάλιστα και σε κατασκευή 
εργαλειομηχανών για ιδιοχρησία, που συμπλήρωναν τον 
– γερμανικής προέλευσης – εξοπλισμό του μηχανουργείου 
και στην κατασκευή περισσότερων εξαρτημάτων των μηχα-
νών από το χυτήριο και το μηχανουργείο τους. Η πελατεία 
τους επεκτάθηκε πέραν της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας 
και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στα Επτάνησα και στην 
Κέρκυρα. Λόγω προβλημάτων υγείας, έλλειψης κρατικών 
παραγγελιών (μεγάλοι διαγωνισμοί κατακυρώνονταν σε 
ευρωπαϊκές εταιρείες, παρά την ανταγωνιστικότητα τιμών 
και ποιότητας των εγχώριων εταιρειών, κυρίως λόγω πα-
ραγωγικής δυναμικότητας) και λόγω εξηλεκτρισμού της 
υπαίθρου μετά το 1950, η παραγωγή πετρελαιομηχανών 
σταδιακά μειώνεται. 

Η στροφή στα φυγοκεντρικά ελαιοπιεστήρια μετά το 1965 
υποσκελίζει τα υδραυλικά, παρά τα ποιοτικά πλεονεκτήμα-
τα της (υγιεινής) ψυχρής ελαιοπίεσης. Οι δραστηριότητες 
της επιχείρησης φθίνουν σταδιακά και τελικά σταματούν 
οριστικά το 1978.
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Μεθοδολογία καταγραφής 
ανεμόμυλων  

Η περίπτωση της νήσου Κύθνου

Παναγιώτης Μάρκου 

Windmill recording methodology 
The case of the island of Kythnos

Panagiotis Markou

Η παρούσα δημοσίευση σχετίζεται με την ανάλυση μίας 
επιστημονικής μεθοδολογίας καταγραφής ανεμόμυλων, η 
οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή. 
Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο 
νησί της Κύθνου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Οι ανεμόμυλοι 
της Κύθνου, προστασία και διαχείριση», που εκπονήθη-
κε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνη-
μείων», 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.

Η Κύθνος είναι ένα νησί του συμπλέγματος των δυτι-
κών Κυκλάδων. Κατά τα νεότερα χρόνια φιλοξενούσε δύο 
οικισμούς, τη Χώρα ή Μεσσαριά και τη Δρυοπίδα ή Σύλλα-
κα. Και οι δύο οικισμοί είναι μεσόγειοι, που υποδηλώνει 
μία εσωστρέφεια εξαιτίας της πειρατείας, καθώς και ότι η 
οικονομία του νησιού δεν ήταν στραμμένη σε ναυτιλιακά 
επαγγέλματα. Το επίνειο του νησιού ήταν τα Λουτρά, τα 
οποία συνοικίζονταν από λίγες κατοικίες. Για τη μεσαιωνική 
περίοδο υπάρχουν λιγότερα δεδομένα, αφού οι έρευνες 
στο νησί είναι ακόμα περιορισμένες. Είναι γνωστό ότι 
λειτουργούσε το Κάστρο του Κατακεφάλου, ενώ αναφορές 
από τη βιβλιογραφία κάνουν λόγο για οικισμούς που 
εγκαταλείφθηκαν. 1

Οι ανεμόμυλοι οι οποίοι είναι γνωστοί στη 
σημεινή τοπική κοινωνία της Κύθνου, είναι σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα όσοι διασώζονται ακέραιοι, αφού κατά 
κανόνα αυτοί εγκαταλείφθηκαν τελευταίοι και από αυτούς 
είχαν βιώματα οι γηραιοί κάτοικοι της νήσου. Ανεμόμυλοι 
οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν εντός του 19ου ή του 18ου 
αιώνα είναι παντελώς άγνωστοι και μόνο ιδιοκτήτες γαιών 
σε κοντινή απόσταση από τα λείψανά τους, γνωρίζουν 
ορισμένες φορές την ύπαρξή τους. Οι δε γηραιοί μυλωνάδες 
στο νησί δεν είναι παρά ελάχιστοι σήμερα, ενώ 

1. Βάλληνδας Αντώνης, 1882, σελ. 50-51

η ενασχόλησή τους με το επάγγελμα του μυλωνά έλαβε 
χώρα κατά την παιδική τους ηλικία ή κατά ένα πολύ μικρό 
μέρος της ενήλικης ζωής τους και, συνήθως, συνδυαστικά με 
άλλα επαγγέλματα. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες για τους 
προγενέστερους ανεμόμυλους είναι πολύ περιορισμένες. 

Αρκετά πιο διαφωτιστικά είναι τα γραπτά τεκμήρια που 
έχουν εντοπιστεί. Αν και απουσιάζουν ιστορικά συγγράμ-
ματα με αντικείμενο την προβιομηχανική τεχνολογία του 
νησιού, υπάρχει πλήθος από άμεσες ή έμμεσες αναφορές 
στους ανεμόμυλους, οι οποίες εντοπίζονται σε ιστορικά 
κείμενα, περιηγητικές εκθέσεις, επιστημονικές μελέτες του 
παρελθόντος και έγγραφα που φυλάσσονται σε αρχεία της 
χώρας. Κάποιες από τις αναφορές αυτές κάνουν λόγο για 
αριθμούς ανεμόμυλων ανά δεδομένες περιόδους είτε για 
το σύνολο του νησιού, είτε για κάποιον εκ των δύο μεσό-
γειων ιστορικών οικισμών του. 

Η μόνη έως τώρα επιστημονική μελέτη που έχει γίνει 
για τους ανεμόμυλους της Κύθνου είναι στο σύγγραμμα 
του Ζαφείρη Βάου και του Στέφανου Νομικού, «ο ανεμό-
μυλος στις Κυκλάδες». Ανάμεσα στα άλλα, η μελέτη περι-
λάμβανε την καταγραφή των ανεμόμυλων του νησιού. Πιο 
συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 25 ανεμόμυλοι στο σύνολο 
αυτού, ενώ γίνεται αναφορά για 3 ακόμα, οι οποίοι δεν 
εντοπίστηκαν, ωστόσο, τεκμηριώθηκε η ύπαρξή τους και 
κατά προσέγγιση η θέση τους, από τις προφορικές μαρτυ-
ρίες των κατοίκων του νησιού. Πρόκειται δηλαδή για ένα 
συνολικό αριθμό 28 ανεμόμυλων, οι οποίοι προφανώς και 
δεν λειτουργούσαν όλοι συγχρόνως, ούτε είχαν εγκατα-
λειφθεί κατά την ίδια εποχή. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε 
το 1992, ωστόσο, οι επισκέψεις των μελετητών στο νησί, 
έλαβαν χώρα κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1970, 
κάτι που υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτής, δεδομένων 
των αντικειμενικών δυσκολιών της εποχής και των ελάχι-
στων διαθέσιμων μέσων. 

Η παρούσα μελέτη, είχε σαν στόχο, τουλάχιστον ως 
προς το αντικείμενο των καταγραφών, να συνεχίσει και να 
συμπληρώσει το έργο του Ζαφείρη Βάου και του Στέφανου 
Νομικού, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μέσων της 
σημερινής εποχής, αξιοποιώντας τις σύγχρονες υποδομές 
της νήσου και την πρόσβαση σε πληροφορίες και συγ-
γράμματα που δεν υπήρχε δυνατότητα κατά το παρελθόν. 

Το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας που έλαβε χώρα 
κατά τη μελέτη αυτή, σχετίζεται με τη συγκέντρωση όλου 
του διαθέσιμου υλικού από ιστορικά συγγράμματα και αρ-
χεία, επιστημονικά πονήματα, πληροφορίες γηραιών κα-
τοίκων και μυλωνάδων του νησιού, για τον προσδιορισμό 
ενός ενδεικτικού αριθμού ανεμόμυλων, που θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν στο νησί της Κύθνου. Στο ίδιο στά-
διο περιλαμβάνεται και μία πρώτη επίσκεψη στο πεδίο, για 
την καταγραφή των ανεμόμυλων που ήταν γνωστοί στην 
τοπικοί κοινωνία και στέκουν ακόμα ακέραιοι, με αποτέλε-
σμα να μπορούν να εντοπιστούν εύκολα. 

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με την ταξινόμηση του 
υλικού της πρώτης επίσκεψης στο πεδίο και την προετοι-
μασία για την επόμενη. Πιο συγκεκριμένα, για το σύνολο 
της Ελλάδας, υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρονικά χάρτης, από 
επίσημο φορέα, που απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια το αιο-
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Εικόνα 1. Αιολικό δυναμικό Κύθνου. Πηγή: aims.cres.gr, προσωπική επεξεργασία / Wind power potential on Kythnos. Source: aims.
cres.gr, personal processing
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Εικόνα 2. Αιολικό δυναμικό Κύθνου – προσδιορισμός περιοχής έρευνας. Πηγή: aims.cres.gr, προσωπική επεξεργασία / Wind poten-
tial of Kythnos - research area determination. Source: aims.cres.gr, personal processing
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λικό δυναμικό της κάθε περιοχής. Εστιάζοντας στο νησί της 
Κύθνου (εικόνα 1) παρατηρείται ότι η ένταση του ανέμου 
παρουσιάζεται μεγάλη στα βόρεια πρανή των βουνών, σε 
αναλογία με το υψόμετρο. Εκ της βιβλιογραφίας επίσης, 
είναι γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργούσε βέλ-
τιστα ένας ανεμόμυλος.2 Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές με 
σκούρο πράσινο χρώμα είναι οι περιοχές στις οποίες θα 
μπορούσε να λειτουργήσει εύρυθμα ένας ανεμόμυλος, με 
πορτοκαλί χρώμα οι περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ιδανικά ένας ανεμόμυλος και με ροζ χρώμα οι 
περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να λειτουργήσει οριακά 
ένας ανεμόμυλος, λόγω της πολύ μεγάλης έντασης του ανέ-
μου. Προφανώς, ερευνώντας τη θέση όλων των ανεμόμυ-
λων που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη επίσκεψη στο χώρο, 
διαπιστώθηκε ότι όλοι τους βρίσκονταν σε κάποιο από τα 
παραπάνω χρώματα. 

Είναι γνωστό ότι οι ανεμόμυλοι εξυπηρετούσαν κοι-
νωνίες. Ουδέποτε κατασκευάζονταν ανεμόμυλοι σε 
δυσπροσπέλαστες και απομακρυσμένες περιοχές, με μόνο 

2. Βάος Ζαφείρης, Νομικός Στέφανος, 1994, σελ. 247

κίνητρο το αιολικό δυναμικό της περιοχής. Αντιθέτως, 
κατασκευάζονταν σε περιοχές πλησίον κάποιου κέντρου, 
το οποίο και εξυπηρετούσαν, ώστε να είναι προσιτοί από 
τους πελάτες. Στην περίπτωση της Κύθνου, το ρόλο του κέ-
ντρου διαδραμάτιζαν κατά τη νεότερη εποχή ο οικισμός της 
Μεσσαριάς και της Δρυοπίδας. Επομένως, διερευνώντας 
τους ακέραιους ανεμόμυλους που είχαν ήδη εντοπιστεί από 
την επιτόπου επίσκεψη που προηγήθηκε, κατέστη δυνατός 
ο προσδιορισμός μίας ενδεικτικής ακτίνας έρευνας. Πιο 
συγκεκριμένα, με γνώμονα την απόσταση του πιο απομα-
κρυσμένου ανεμόμυλου από το κέντρο που εξυπηρετούσε 
σχεδιάστηκε ένας διευρυμένος κύκλος με κέντρο αυτό του 
οικισμού, εντός του οποίου προφανώς και θα βρίσκονταν 
οι ανεμόμυλοι για τους οποίους κάνει λόγο η βιβλιογραφία 
και δεν γνωρίζουν οι γηγενείς. Η ακτίνα αυτή σχεδιάστηκε 
μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη απόσταση, προκειμένου 
να μην αποκλειστούν τυχόν ανεμόμυλοι περισσότερο 
απομακρυσμένοι. Συνταιριάζοντας τον παράγοντα αιολικού 
δυναμικού και ενδεικτικής ακτίνας αποστάσεων, περιορίστηκαν 
οι περιοχές έρευνας (εικόνα 2). 

Για τις προγενέστερες ιστορικές περιόδους, η έρευνα 
καθίσταται περισσότερο περίπλοκη, εξαιτίας των περιορι-
σμένων ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων. Είναι 

Εικόνα 3. Σχήματα τα οποία τείνουν σε κύκλο, στα βόρεια της Δρυοπίδας Κύθνου. Αμφότερα αποδείχθηκαν ανεμόμυλοι. Πηγή: google.
com/maps / Forms that look like circles, north of Dryopida, Kythnos. Both turned out to be windmills. Source: google.com/maps
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γνωστή, όπως αναφέρθηκε η λειτουργία του Κάστρου του 
Κατακεφάλου, τουλάχιστον έως το δεύτερο μισό του 16ου 
αιώνα.3 Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τεκμηριωμένα εντο-
πίζονται ανεμόμυλοι στο χώρο του Αιγαίου τουλάχιστον 
από τον 13ο αιώνα4, καθίσταται πολύ πιθανόν να υπήρχαν 
κάποιοι ανεμόμυλοι που να εξυπηρετούσαν το Κάστρο του 
Κατακεφάλου κατά τα τελευταίους αιώνες λειτουργίας του. 
Πέραν αυτού, δεν είναι γνωστά ούτε το μέγεθος ούτε η 
θέση ούτε η εποχή εγκατάλειψης των περισσότερων εκλι-
πόντων οικισμών, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατόν 
να ακολουθηθεί μία παρόμοια μεθοδολογία στην περίπτω-
σή τους. 

Με δεδομένο αυτό, αλλά και την πιθανότητα της ύπαρ-
ξης κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων ανεμόμυλων σε 
πιο απόμακρες περιοχές, έγινε έρευνα στο σύνολο της νή-
σου για τον εντοπισμό τους, αρχικά σε επίπεδο χάρτη. Πλέ-
ον τα δορυφορικά υπόβαθρα έχουν αρκετά καλή ανάλυση, 
ακόμα και σε περιοχές με περιορισμένο ενδιαφέρον, όπως 
η Κύθνος. Για την πληρέστερη τεκμηρίωση ερευνήθηκε από 

3. Βάλληνδας Αντώνης, 1896, σελ. 57
4. Βάος Ζαφείρης, Νομικός Στέφανος, 1994, σελ. 56

τρία διαφορετικά υπόβαθρα5 το ανάγλυφο του συνόλου 
του νησιού της Κύθνου, ώστε να εντοπιστούν σχήματα 
που έτειναν σε αυτό του κύκλου (εικόνα 3). Προφανώς, 
η έρευνα ήταν αρκετά εντονότερη σε περιοχές εντός της 
προσδιορισμένης ακτίνας που αναλύθηκε παραπάνω και 
ακόμα εντονότερη στις περιοχές με το ανάλογο αιολικό 
δυναμικό, που βρίσκονταν εντός της ακτίνας. 

Μετά τον προσδιορισμό των περιοχών έρευνας, γενικά 
και ειδικά, ακολούθησε το τρίτο στάδιο, αυτό της εκ νέου 
επιτόπου επίσκεψης και καταγραφής. Το στάδιο αυτό ήταν 
ιδιαίτερα επίπονο, καθώς η έρευνα έλαβε χώρα σε λίαν 
δυσπρόσιτες περιοχές, μακριά από το ασφαλτοστρωμένο 
οδικό δίκτυο. Το τοπικό δίκτυο του παρελθόντος ήταν 
ιδιαίτερα παραμελημένο, με αποτέλεσμα η βλάστηση 
να είναι ιδιαίτερα πυκνή και συχνά να αγγίζει το όριο 
του ανθρώπινου ύψους, κάτι που συνέβαινε και στις 
παρακείμενες γαίες (εικόνα 4). Κατά την έρευνα στο πεδίο 
διερευνήθηκε, πέραν των καταγεγραμμένων στοιχείων, οτι-
δήποτε προκαλούσε ενδιαφέρον, όπως τοπικά χαλά

5. Google Maps: www.google.com/maps, Bing Maps: www.bing.com/
maps, Ελληνικό Κτηματολόγιο: gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.
aspx

Εικόνα 4. Διαδρομή προς τον ανεμόμυλο Δ10 της Δρυοπίδας Κύθνου. Πηγή: Προσωπικό αρχείο / Route to the windmill D10 of 
Dryopida, Kythnos. Source: Personal archive



http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
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Windmill recording methodology 
The case of the island of Kythnos

by Panagiotis Markou

This article relates to the presentation of a scientific meth-
odology for recording windmills, which can be adapted to 
any area. This methodology was applied for the first time 
on the island of Kythnos in the Cyclades islands, Greece, 
in the context of the postgraduate thesis: “The windmills 
of Kythnos, protection and management”, prepared at the 
National Technical University of Athens, in the Interdepart-
mental Program of Graduate Studies “Monument Protec-
tion”

σματα, μεγάλοι λίθοι με σχετική λάξευση και μικρά τοπικά 
μέγιστα στο ανάγλυφο του πρανούς, τα οποία δεν μπορού-
σαν πάντα να εντοπιστούν από τα δορυφορικά υπόβαθρα, 
θραύσματα μυλοπετρών. Οι υψομετρικές αυτές διαφορές, 
συναρτήσει της απότομης αύξησης της έντασης του ανέμου 
λίγα μόλις μέτρα περιμετρικά τους, μαρτυρούσαν θέσεις με 
αυξημένες πιθανότητες φιλοξενίας ανεμόμυλων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν εντυπωσιακά. Μετά 
την ολοκλήρωσή της, τεκμηριώθηκε η ύπαρξη 34 ανεμόμυ-
λων, ενώ συγκεντρώθηκαν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρ-
ξη άλλων 11. Πρόκειται για μία σημαντική διεύρυνση του 
αριθμού, από αυτόν της προηγούμενης επιστημονικής έρευ-
νας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν τα κριτήρια επιλογής των 
θέσεων ανέγερσής τους, τουλάχιστον βάσει αιολικού δυ-
ναμικού, αφού όλοι οι ανεμόμυλοι των οποίων τεκμηριώ-
θηκε η θέση τους, ήταν κατασκευασμένοι στα αναμενόμενα 
χρώματα του χάρτη αιολικού δυναμικού. Εξαίρεση 
αποτελεί ένας ανεμόμυλος στο Γαλατά της Δρυοπίδας, ο 
οποίος εγκαταλείφθηκε ευθύς μετά την κατασκευή του, το 
1925, λόγω της μικρής έντασης του ανέμου στην περιο-
χή ανέγερσης. Η παρούσα μελέτη ήρθε να το τεκμηριώσει 
και επιστημονικά, αφού πρόκειται όντως για τετράγωνο 
διαφορετικού χρώματος στο χάρτη, μίας βαθμίδας χαμη-
λότερης από τα όρια που ορίζει η βιβλιογραφία.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύθνος είναι ένα μεσαίο 
προς μικρό νησί για τα δεδομένα του Αιγαίου, καθίστα-
ται προφανές ότι σε μεγαλύτερα νησιά, ακολουθώντας μία 
αντίστοιχη μεθοδολογία, θα εντοπιστούν πολλοί περισ-
σότεροι ανεμόμυλοι. Το ίδιο συμβαίνει και στις χερσαίες 
περιοχές εντός και εκτός χώρας. Χρησιμοποιώντας αντί-
στοιχα δεδομένα και πληροφοριακό υλικό, οποιοσδήποτε 
ερευνητής ανεμόμυλων μπορεί να χρησιμοποιήσει μία αντί-
στοιχη μεθοδολογία σε οποιαδήποτε χώρα. Με δεδομένα 
τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι ίσως νωρίς να γίνεται 
λόγος για συνολικό αριθμό ανεμόμυλων σε εθνικό ή διε-
θνές επίπεδο (αν και σε κάποιες χώρες έχει ολοκληρωθεί η 
καταγραφή). 



http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
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A trip to Crete in the 70’s
Ταξίδι από τη Κρήτη τη δεκαετία του 70

Andy Selfe

Λάβαμε ένα e-mail από τη Νότιο Αφρική με φωτογραφίες 
από το 1970, που τράβηξε ο φίλος Andy Selfe από την 
ανατολική Κρήτη με το ακόλουθο σημείωμα:

 “In the 1970s, my father (much assisted by my mother!) 
was South African Ambassador to Greece, based in Athens. 
I was able to visit them twice, once on holiday from where 
I was then working in England, again on my return to SA 
after being in London from 1973 to ‘76, first studying, then 
working for ‘experience’. I think it was during the ‘76 visit 
that we went on a trip to Crete. We flew to Heraklion, 
visited Knossos and drove to Agios Nikolaos and back. I 
think it was on the way back from the latter that I took 
these photos. It was an ‘official’ visit, so it wasn’t always 
easy to ask to stop for a photograph, still less to scramble 
up to a horseshoe Mill! My camera took half-size slides, so 
it’s not easy to reproduce photos from them”.

Το κείμενο αναφέρεται στον πατέρα του που ήταν ο πρέ-
σβης στην Ελλάδα της Νοτίου Αφρικής στη δεκαετία του 
1970 και στο επίσημο ταξίδι μαζί με τον Andy στη Κρήτη 
το 1976.
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Από το Αρχείο Καρατζόγλου
From the Karatzoglou mill archives

Όπως ήδη είναι γνωστό, ο Κώστας Καρατζόγλου, από τα 
παλαιότερα εν ενεργεία μέλη της TIMS και μέλος της Ελλη-
νικής Ομάδας, πριν από δύο περίπου χρόνια παραχώρησε 
στην ομάδα μας το Αρχείο των επί 4 δεκαετίες ερευνών 
του, γύρω από τα θέματα των ελληνικών ανεμόμυλων.

 Το Αρχείο είναι τεράστιο (35 κλασσέρ μεγάλου μεγέ-
θους, φωτογραφίες, CD, φιλμς, σλάιντς κ.ά.) και ανέλαβε 
σαν διαχειρίστριά του (ταξινόμηση κλπ.) η Όλγα Λεκού, η 
οποία ξεκίνησε αμέσως την εργασία της, χρειάζεται όμως 
πάρα πολλή δουλειά ακόμα για να καταστεί προσβάσιμο 
στα μέλη μας.

 Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας, αποφάσισε 
να δημοσιεύεται σε κάθε τεύχος κάποιο από τα θέματα του 
αρχείου, που έχουν ερευνηθεί και καταγραφεί.

 Έτσι ξεκινάμε από το παρόν τεύχος, με την απογραφή 
των ανεμόμυλων της Λέρου που είχε πραγματοποιήσει, 
μαζί με προτάσεις, το 1991 ο αείμνηστος Μανώλης Ήσυ-
χος, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου Λέρου (το οποίο 
έχει πλέον ενταχθεί στα Γ.Α.Κ. σαν Τοπικό Τμήμα) και το 
οποίο είχε αποστείλει με επιστολή του στις 03/03/1993 
στον Κώστα Καρατζόγλου, μαζί με ένα σκαρίφημα χάρτη 
όπου σημείωσε τις θέσεις των ανεμόμυλων. Τηρείται η ορ-
θογραφία  των εγγράφων.

Μύλοι Λέρου
Island of Leros mills

Στη Λέρο διασώζονται ανεμόμυλοι στις περιοχές Απιτύκι 
έξι (6), εκ των οποίων τέσσερις (4) σε καλή κατάσταση και 
δύο (2) των οποίων διακρίνονται μόνον τα θεμέλια.  Επίσης 
στον Πλάτανο, στην περιοχή Αυλάκι διασώζεται ένας ανε-
μόμυλος σε καλή σχετικά κατάσταση.  Ο ανεμόμυλος αυ-
τός είναι ένας από τους τέσσερις (4) που διακρίνονται στο 
σχέδιο που δημοσιεύεται στο βιβλίο του John H. Allan: “A 
pictorial tour in the Mediterranean”, London 1843, p.47, 
προς την πλευρά του λόφου Μεροβίγλι.

 Στο λιμάνι της Αγ. Μαρίνας υπάρχει ο Νερόμυλος 
(όπως λέγεται σήμερα, προφανώς επειδή είναι κτισμένος 
δίπλα στη θάλασσα). Είναι ένα τυπικός ανεμόμυλος του ιδί-
ου τύπου με τους υπόλοιπους άλλων περιοχών. Στην περι-
οχή Πάτελλο, υπάρχει επίσης ένας ανεμόμυλος, ο οποίος 
επισκευάσθηκε προ δεκαπενταετίας περίπου.

 Στην περιοχή Μύλοι υπάρχει στην κορυφή του ομώ-
νυμου λόφου ανεμόμυλος, ο οποίος επισκευάσθηκε πρό-
σφατα (επιχρίσματα κυρίως), ενώ δεν έχει τοποθετηθεί 
σκεπή.  Στον ανεμόμυλο αυτό υπάρχει στη θέση του ο ξύ-
λινος μηχανισμός (τροχός-άξονας) και έξω από την πόρτα 
ξύλινα στοιχεία από το μηχανισμό αλέσματος, τιμόνι κ.τ.λ.

 Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιβεβαιώσαμε 
στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε για τη φωτογράφι-
ση, προπολεμικά υπήρχε και άλλος μύλος στην ίδια περιοχή 
(έτσι δικαιολογείται ο πληθυντικός στο τοπωνύμιο Μύλοι).

 Στο Λακκί και συγκεκριμένα στο λόφο πάνω από το 
Δημοτικό Σχολείο υπάρχει σχεδόν ερειπωμένος, ο ανεμό-
μυλος του Γιάννη Πλιτζούνια.

 Συνολικά παρουσιάζονται έντεκα (11) ανεμόμυλοι των 
οποίων η κατάσταση, παρά την εγκατάλειψη, είναι ικανο-
ποιητική στους περισσότερους. Η εγκατάλειψη οφείλεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες από υπερήλικες, που συγκε-
ντρώσαμε, στο γεγονός ότι στη δεκαετία του 1920 τέθη-
καν σε λειτουργία οι μηχανικοί ατμόμυλοι, όπως αυτός που 
υπάρχει στο Μπρούζι με χειριστή τον Γ. Σαράφη (σήμερα 
ιδιοκτησίας του ιατρού κ. Παρ. Καστή) και άλλος του Αντ. 
Συρδάκη, που λειτούργησε σε διαφορετικές θέσεις στην 
περιοχή Αγ. Μαρίνας προπολεμικά.  

 Συνεπώς θα πρέπει να τοποθετήσουμε τη χρήση μέχρι 
το 1920 περίπου, αφού λειτουργούν ατμόμυλοι μεγαλύτε-
ρης αποδοτικότητας, ενώ βέβαια ορισμένων ανεμόμυλων 
– όπως αυτός του κ. Βασ. Παραπονιάρη στην περιοχή ΜΥ-
ΛΟΙ συνεχίζεται η χρήση και μεταπολεμικά.

 Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τελευταίος στη σειρά ανεμό-
μυλος στο Απιτύκι διατηρεί τα αρχικά εσωτερικά του στοι-
χεία (τζάκι, τρύπες για δοκάρια παταριού, εσοχή τιμονιού, 
σκάλα πέτρινη κ.τ.λ.) και πιστεύω ότι η καλή κατάστασή του 
απέτρεψε το συνεργείο να κάνει επιχρίσματα εσωτερικά και 
άλλες επεμβάσεις που θα αλλοίωναν την αρχική του μορ-
φή.  Προτείνω μόνον αυτός να αποκατασταθεί εσωτερικά 
με πλήρη μηχανισμό για λόγους ιστορικούς, ενώ οι άλλοι 
να αποκατασταθούν εξωτερικά με σκεπή και πανιά για λό-
γους αισθητικούς της ευρύτερης περιοχής και να αποδο-
θούν σε άλλες χρήσεις.

 Στον ανεμόμυλο αυτό νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ιδι-
αίτερη βαρύτητα γιατί μπορεί να αποκατασταθεί όπως ήταν 
στην αρχική του μορφή.

 Επίσης σε καλή κατάσταση βρίσκεται ο Νερόμυλος 
στην Αγ. Μαρίνα, ο οποίος έχει ανέπαφα τα στοιχεία της 
εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας και θα χρειασθεί 
ελάχιστα για την αποκατάστασή του.  Η σκεπή και ο μηχα-
νισμός που σήμερα υπάρχει, θα χρειαστεί αντικατάσταση.   
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα προφυλάξει 
το κτίσμα από τη διάβρωση, ενώ παράλληλα θα δημιουρ-
γήσει ένα χώρο κατάλληλο για αναψυχή.

 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δήμος επισκεύασε 
τους 4 μύλους στο Απιτύκι, προ δεκαετίας περίπου, αλλά 
η προσπάθεια αποκατάστασης δεν ήτο επιτυχής.  Πλήρης 
σειρά φωτογραφιών με επεξηγήσεις και φωτοτυπίες συνο-
δεύουν την έκθεση αυτή.

Λέρος 14 / 4 / 1991

Ο Υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου Λέρου

ΜΑΝ. ΗΣΥΧΟΣ

From the Karatzoglou mill archives

From this issue excerpts of the Costas Karatzoglou’s 
extensive mill archives will be published starting with the 
island of Leros mills which was done along with the map by 
W.Esychos in 1991.
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Χάρτης Λέρου με τις τοποθεσίες των μύλων / Mill places on Leros island
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Βιβλιοπαρουσίαση
Κατερίνα Τούτουζα

Ένα μέλος μας , ο κ. Γιώργος Σπέης,  έχει παρουσιάσει δύο 
πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στα «Συριανά Γράμματα» , Τεύ-
χος 8 τον Δεκέμβριο του 2020. 

Μέσα από μία μελέτη εγγράφων και γκραβουρών μας 
αναλύει την εξέλιξη των ανεμόμυλων με το άρθρο του 
«Ανεμόμυλοι στη Σύρο 1821-1843». Δεδομένου ότι τα 
κρίσιμα εκείνα χρόνια υπήρξε μεγάλη ανάγκη σίτισης πλη-
θυσμού του νησιού της Σύρου αλλά και των μεταναστών 
μετά τη σφαγή της Χίου το 1822, έπρεπε να βρεθεί τρόπος 
άλεσης σιτηρών για να παραχθεί αλεύρι, το οποίο ήταν βα-
σική τροφή των αγροτικών πληθυσμών. 

Στις πρώτες αναφορές συναντάμε τον όρο «ξυλόμυ-
λοι», αλλά μέσα από τη μελέτη συμβολαίων, γκραβουρών, 
σκίτσων και εγγράφων καταλήγει ο κ. Σπέης στην αρχική 
ύπαρξη ξυλόμυλων ή ταβλόμυλων, οι οποίοι στη συνέχεια 
μετατράπηκαν σε πέτρινους ανεμόμυλους με επιρροές από 
τους αντίστοιχους στη Χίο, το Αϊβαλί. Οι στέγες τους από 
σανίδες και όχι από χόρτο και ο τύπος τους ήταν πλησιέ-
στερος σε αυτούς τις Σκύρου και της Χίου. 

Καταλήγει ότι στα τέλη του 19 αιώνα, ήδη υπήρχε πτώ-
ση του επαγγέλματος καθότι στις καταγραφές έχει μειωθεί 
ο αριθμός των μυλωνάδων κατά 50%. 

Συνεχίζει ο κ. Σπέης με το άρθρο του «Συμβολή στην 
ιστορία των ανεμόμυλων στην Ελλάδα, 1843-1865, Η ση-
μασία της Ερμούπολης». 

Και πάλι μέσα από μελέτη και ερμηνεία φωτογραφιών, 
εγγράφων και τοιχογραφιών ερευνά τη μετάβαση από τα 
ξύλινα πλαίσια σε αντένες με πανιά των ανεμόμυλων. Κα-
ταλήγει δε, ότι η μετάβαση πραγματοποιήθηκε γύρω στο 
1850 με βάσει τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί μέχρι σή-
μερα.  Βέβαια, η εμφάνιση των ατμοκίνητων αλευρόμυλων 
έβαλαν στην άκρη σιγά σιγά τους προηγούμενους τύπους 
ανεμόμυλων, αν και κάποιοι συνέχισαν τη λειτουργία τους 
μέχρι το 1960. 

Θεωρώ ότι η τόσο ενδελεχής έρευνα των στοιχείων 
μας οδηγεί σε συμπεράσματα για την ιστορία  των ανεμό-
μυλων στη Σύρο, δίνοντας μας και στοιχεία για τις γύρω 
περιοχές και τυχόν επιρροές. 

Book presentation
by Katerina Toutouza

Two articles in the magazine “Syriana grammata” on the 
windmills on the island of Syros in the 19th century along 
with a proposal of using sails in place of mats in the Aegean.

 
Η Ερμούπολης το 1843 με τους ανεμόμυλους / Ermoupolis in 1843 showing windmills without sails
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Η Ερμούπολης το 1843 με τους ανεμόμυλους / Ermoupolis in 1843 showing windmills without sails

Web site της Ελληνικής ομάδας της TIMS: www.hellenicmills.gr, e-mail επικοινωνίας : ktoutouza@gmail.com
Πληροφορίες και αποστολή άρθρων για το περιοδικό, e-mail επικοινωνίας :gspeis11@otenet.gr

ISSN 2654-2374

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

 Πραγματοποιήθηκε η 2η, 3η και 4η διαδικτυακή μας 
συνάντηση μέσω ZOOM την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021, 
την Κυριακή 18 Απριλίου και την Κυριακή 23 Μαΐου με 
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των παρακάτω ομιλητών:

1. Παναγιώτης Μάρκου με θέμα: «Οι ανεμόμυλοι της 
Κύθνου - Ερευνητικά συμπεράσματα».

 2. Φρόσω Ηγουμενίδου με θέμα: «Οι προβιομηχανικοί   
αλεστικοί μύλοι της Καρπασίας».

3. Φώτης Βασίλογλου με θέμα: «Ένας νερόμυλος  
ξαναγεννιέται στην νοτιοδυτική Λέσβο! Παρουσίαση του  
βιβλίου: “ Το τραγούδι της φτερωτής στην κοιλάδα με τους 
νερόμυλους-Μαλλιόντα Μεσοτόπου Λέσβου». 

4. Βιβή Σκούρτη με θέμα: «Ο ιστορικός μύλος των 
Μητσαίων».

5. Μάρκος Νικολάου: με θέμα «ο Βακουφικός μύλος του 
Σουλίου».

6. Νεκταρία Λαϊνάκη  με θέμα:  «Οι νερόμυλοι της Κισάμου- 
Ο αναστηλωμένος μύλος της Ποταμίδας- Ο μύλος της  Κέρας.»

7. Π. Τριαμανδήλη- Μαγκανν με θέμα : «Ενας άγνωστος 
βενετσιάνικος νερόμυλος - Ο μύλος στην Πολυρρήνια 
(Φαράγγι Σηρικάριου) ».

 Οι παρουσιάσεις είχαν μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν 
αρκετά μέλη και φίλοι μας και μετά τις παρουσιάσεις 
ακολουθούσε συζήτηση. Αναμένουμε και τις υπόλοιπες 
συμμετοχές για να οργανώσουμε τις επόμενες παρουσιάσεις 
μας. Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας ενημερώσει στο: 
ktoutouza@gmail.com 

 Σε μικρό διάστημα θα αποσταλούν τα πρακτικά του 
συνεδρίου της TIMS που έλαβε χώρα στο Βερολίνο τον 
Αύγουστο του 2019.

 Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με την εξέλιξη της 
πανδημίας του Covid και σύντομα να είμαστε σε θέση να 
πραγματοποιήσουμε και τις εκδρομές που τόσο πολύ μας 
έχουν λείψει. 

Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά !!!
 


	_GoBack
	_GoBack

