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ΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΗΛΟΙ

Οί έν Ελλάδι άλευρόμυλοι ένδιαφέρουν τήν λαογραφικήν έρευναν ού μόνον
ύπό τήν έποψιν τής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αύτών κατασκευής, άλλά προσ-
έτι διότι ούτοι άπό τής άπωτάτης άρχαιότητος μέχρι καί τής σήμερον συνεδέθησαν,
έκτός τοΰ ύλικοΰ, καί μέ τόν πνευματικόν βίον τοΰ λαοΰ μας, ήτοι μέ δημώδη άσματα,
παραδόσεις, παραμύθια, παροιμίας, αινίγματα, έπωδάς καί ποικίλα έθιμα. Πρός
τούτοις λίαν άξιόλογον είναι τό σχετικόν μέ αύτούς γλωσσικόν ύλικόν, τό όποιον
κυρίως ενδιαφέρει τήν γλωσσολογικήν έρευναν.

Τούς παραδοσιακούς άλευρομύλους διακρίνομεν είς τρία κυρίως είδη : τούς
χειρομύλους, τούς ύδρομύλους καί τούς άνεμομύλους.

Λ' ΟΙ ΧΕΙΡΟΜΥΛΟΙ

Κατά τήν έλληνικήν αρχαιότητα διά νά μεταβληθούν τά σιτηρά πεφρυγμένα ή
άφρυκτα είς άλευρον, κατ' άρχάς μέν έθρύπτοντο εντός όλμων (γουδιών), βραδύ-
τερον δ' ήλέθοντο διά τών ποικίλου μεγέθους καί βάρους έπινοηθεισών μυλών ή
χειρομυλών (χερόμυλων)*. Τήν έπινόησιν τής μύλης2, ή χειρομύλης
οί άρχαιοι "Ελληνες άπέδιδον είς τόν Δία μ υ λ έ α3 ή τήν Δήμητρα, θεάν τών δημη-
τριακών.

1. Ό Ξενοφών είς τήν Κύρου Ιίαιδείαν (ΣΤ'2,31) λέγει: «χειρομύλαις χρή παρα-
σκευάσασθαι, αΐς σιτοποιησόμεθα" τοΰτο γάρ κουφότατον τών σιτοποιικών οργάνων». Οί χει-
ρόμυλοι άπετέλουν μάλλον οίκοτεχνίαν.

2. Άξιοσημείωτον είναι το έν Καρπάθφ τοπωνύμιον ή Μ ύ λ η, στή Μ ύ λ η. Ν. Κ. Μ ο υ-
τσοπούλου, Κάρπαθος, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 169.

3. Μ υ λ ε ύ ς ό προστάτης τών μυλών Ζεύς. Κατά τον ΙΙαυσανίαν (Αακωνικά XII,5,
20, 2 ) ό Μύλης ήτο υιός τοΰ Λέλεγος, όστις πρώτος άνεκάλυψε τόν μύλον, κατά γλώσσαν
δέ τοΰ 'Ησυχίου Μ ύ λ α ς έλέγετο εις τών Τελχίνων καί κατ' έπιγραφήν άπαντα θεότης ύπό τό
δνομα Μ ύ λ α ς καί Μ υ λ ά ν τ ι ο ς. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ένθ' άν., σσ. 169 κ.έξ.
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Αί μύλαιήχειρομύλαι, διατηρηθεϊσαι μέχρι τής σήμερον, περιεστρέ-
γοντο συνήθως ύπό τών θεραπαινίδων τοϋ οΐκου, αΐτινες έκαλοϋντο άλετρίδες,
μυλακρίδες, μυλωθροί ή σιτοποιοί. Ώς δ' είναι γνωστόν, έργον
τών γυναικών ήτο τό έπιστατεΐν έπί τών ζωοτροφιών καί προμηθευμάτων τοϋ οΐκου,
ώς ήτο π.χ. ή σιτοποιία. Ούτως ό "Ομηρος έν υ 105 - 11 λέγει :

φήμην δ' έξ οΐκοιο γυνή προέηκεν άλετρίς
πλησίον, ένθ' άρα οί μύλαι εΐατο ποιμένι λαών,
τήσιν δώδεκα πάσαι έπερρώοντο γυναίκες
άλφιτα τεύχουσαι καί άλείατα, μυελόν άνδρών
αί μέν άρ' άλλαι εύδον, έπεί κατά πυρόν άλεσσαν,
ή δέ μί' ου πω παύετ' άφαυροτάτη δέ τέτυκτο
ή ρα μύλην στήσασα.........

Ό "Ομηρος έπίσης, περιγράφων έν η 103 - 104 τό άνάκτορον τοΰ 'Αλκινόου,
έπάγεται :

πεντήκοντα δέ οί δμωαί κατά δώμα γυναίκες
αί μέν άλετρεύουσι μύλης έπι μήλοπα καρπόν.

Αί δύο πέτραι τοΰ χειρομύλου έλέγοντο μ ύ λ α κ ε ς1 (νΰν μυλόπετρες). Ή
άνω έκαλεϊτο Ö ν ο ς ή ο ν ο ς ά λ έτη ς2, διότι πολλάκις ύπό όνου έστρέφετο3.
Ώς έργαλεϊον τής στροφής τού χειρομύλου οί ύπηρέται έχρησιμοποίουν ξυλίνην
ώς μοχλόν λαβήν, λεγομένην μύλακρον. Ή κάτω άκίνητος μυλόπετρα, λε-
γομένη τράπεζα τοΰ μύλου, έκαλεϊτο άπλώς καί μύλος ή μύλη.
Ό Σχολιαστής τής τού Ξε.οφώντος Κύρου 'Αναβάσεως (I 5, 5) σημειοΐ :
«"Ονους άλέτας, ούς ήμεϊς μύλους, οί δέ 'Αττικοί μύλας λέγουσι». Ό δέ
Φώτιος λέγει: «Μύλη τό κάτω τοϋ μύλου" τό γάρ άνω όνος λέγεται. Μύλη
'Αττικοί, μύλος "Ελληνες»4.

Είς πολλάς νήσους τών Κυκλάδων ή άνω πέτρα σήμερον λέγεται ά π α ν ά ρ ι,

1. Μύλαξ-κος ή μυλόπετρα. Αί μύλακες έλέγοντο καί μυλώδεις λίθοι. Παρ'
άρχαίοις ή μυλόπετρα έλέγετο καί μ υ λ α κ ρ ί ς λ ά α ς. Ή δέ λ. μ υ λ ί α ς παρά Πλάτωνι (Ίππ.
μείζ. 292 D) καί 'Αριστοτέλει (Μετεωρ. 4, 6, 10) σημαίνει τόν αρμόζοντα είς μύλον λίθον, τήν
μυλόπετραν. Βλ. καί Ν. Κ. ΛΙ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ένθ' άν., σσ. 172 - 173.

2. Κατά τινας όνος άλέτης ώνομάζετο ό κάτω άκίνητος λίθος, ώς άνέχων τό βάρος
τοϋ άνω λίθου, καθώς ό ονος συνήθως φέρει τά έπ' αυτόν επιτιθέμενα βάρη.

3. Στρέφω τήν μύλην σημαίνει περιάγω, περιελαύνω, περιστρέφω, γυρίζω τόν
μύλον.

4. Βλ. Θησαυρός τής Ελληνικής Γλώσσης έν λ.
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ή δέ κάτω, ήτις παραμένει άκίνητος, κ α τ ά ρ ι1. Έν Άπειράνθω Νάξου χέρι
του χερόμυλου λέγεται τό ξύλον, τό όποιον εξέχει εις τήν μίαν άκραν τής
έπάνω πέτρας. Τοΰτο κρατεί καί δι' αύτοΰ περιστρέφει τήν έπάνω πέτραν ό άλέθων.
Είς τό μέσον τής κάτω πέτρας τής τράπεζος, ύπάρχει μικρόν στρογγύλον σιδε-
ράκι, πού άνυψοΰται ώς καρφί. 'Εκεΐ είναι περασμένη ή χελιδόνα, ήτις είναι
σιδηρά ή ξυλίνη. Είς τό μέσον τής έπάνω πέτρας ύπάρχει οπή, άπό τήν οποίαν διέρ-
χεται τό σιδεράκι τής κάτω πέτρας. Ή οπή αύτη, λεγομένη 'ούλα. (γούλα),
είναι «λίγο μεγαλούτσικη» καί άπό έκεΐ ρίπτουν εντός τό πρός άλεσιν σιτάρι ή τόν
άρακάν «μέ τή χούφτα».

Πρός άλεσιν μεγαλυτέρων ποσοτήτων γεννημάτων ίδρύθησαν κατά τήν έλλη-
ικήν άρχαιότητα οί μύλωνες ή μυλώνες, ήτοι εργαστήρια, άτινα, άνα-
λόγως πρός τά άλεθόμενα είς αύτά σιτηρά, ήσαν διαφόρων ειδών καί ώνομάζοντο
ά λ φ ι τ ε ΐ α (διά τήν κριθήν), ζ η τ ρ ε ΐ α, όπου έκόπτοντο αί ζ ε ι α ί (χονδρο-
σίτια) καί χονδρεϊα, όπου έκόπτετο ό χόνδρος καί ή σε μ ί δ α λ ι ς. Είς τούς
μυλώνας αύτούς έπεμπον μόνον τούς άπειθεΐς ή πταίστας οίκέτας πρός καταναγ-
καστικήν έργασίαν. 'Ενίοτε έξεμίσθουν καί έλευθέρους, τούτο όμως έν γένει ήτο
άπηγορευμένον. Έπειδή, λόγω μακράς χρήσεως, αί μυλόπετραι έστομοΰντο, άναγ-
καίως έπρεπεν έκ νέου νά χαραχθούν. Ό 'Αριστοφάνης είς τάς Σφήκας 648 λέγει :
«Πρός ταύτα μύλην άγαθήν ώρα ζητεΐν σοι καί νεόκοπτον». Ό ειδικός πρός χάρα-
ξιν τής μύλης τεχνίτης, ό σήμερον μυλοχαράχτηςή μυλοχαραχτής,
έλέγετο μυλοχαράκτης, μυλοκόπος καί όνοκόπος. Τόπος είς όν
έτοποθετεΐτο ό χειρόμυλος ύπό τών άρχαίων, τών βυζαντινών καί τών νεωτέ-
ρων 'Ελλήνων ήτο συνήθως ή αύλή τής οικίας. Ό τήν μ ύ λ η ν, μ ύ λ ω ν α ή μύ-
λον κεκτημένος καί έργαζόμενος έλέγετο μ υ λ ω θ ρ ό ς2. Καί κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους πρός άλεσιν κυρίως σίτου καί παρασκευήν τοΰ διά τά φαγητά χόνδρου
εν έκ τών λίαν εύχρήστων οικιακών οργάνων ήτο ό χειρόμυλοςήτό χειρο-
μ ύ λ ι ν, συχνά άναφερόμενος ύπό βυζαντινών συγγραφέων. «Ούτος», γράφει ό
άείμνηστος Φαίδων Ί. Κουκουλές, «έκ δύο επαλλήλων κυλινδρικών λίθων άποτελού-
μενος έστρέφετο δι' όριζοντίας λαβής περί κάθετον άξονα εΐτε ύπό τών πτωχών οικο-
δεσποινών εΐτε ύπό δούλων είς τάς οικίας τών πλουσίων, έχρησιμοποιεΐτο δέ καί
ύπό τών στρατιωτών έν καιρώ έκστρατείας»3. Είς τά κύρια οικιακά έ'ργα τής γυ-

1. Έκ τών λ. έπάνω και κάτω καί τής καταλήξεως -άρι έγιναν αί λ. ά π α ν ά ρ ι
καί κ α τ ά ρ ι.

2. Παρ' άρχαίοις άπαντα καί ή λέξις μ υ λ ε ρ γ ά τ η ς. Ώς δ' είδομεν μυλωθρό^
έλέγετο καί ή ά λ ε τ ρ ί ς.

3. Φ α ί δ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β', μέρ. II, έν 'Αθή-
ναις 1948, σσ. 110 - 111.
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ναικός άνήκε τότε, ώς καί κατά τούς χρόνους τοϋ 'Ομήρου, τό άλεσμα τοΰ σίτου,
τό όποιον έγίνετο ή διά τοϋ χειρομυλίου ή διά τών μυλώνων, οιτινες ήσαν ή υδρό-
μυλοι καί βραδύτερον άνεμόμυλοι ή καί όνόμυλοι, είς τούς όποιους μετέβαινεν ή
αύτοπροσώπως, άν τό έπέτρεπεν ή κοινωνική της θέσις, ή έστελλε τό άλεσμα διά
θεραπαινίδος, διά ν' άποφύγη μάλιστα καί τήν έκεϊ παρουσίαν πρός τόν αύτόν σκο-
πόν ύπαρχόντων άνδρών1.

Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους τήν οίκοσκευήν π.χ. έν Κρήτη «συνεπλή-
ρωνον καί χειρόμυλος πρός άλεσιν σίτου καί παρασκευήν χόνδρου, χρησιμοποιου-
μένου άντί όρύζης»2. Νΰν έν Καρυδέα Πάργας καί άλλαχοΰ τής 'Ηπείρου τό άλεσμα
μεταφέρουν είς τόν μύλον αί γυναίκες ή «φορτιάρικα» ζώα (ίπποι, ήμίονοι, ονοι).
Είς τήν ίδιαιτέραν μου πατρίδα, τήν Άπείρανθον τής Νάξου, τρεις μόνον χερό-
μυλοι ύπήρχον προ τοΰ τελευταίου πολέμου. Είς τούτους ήλέθοντο φάβα ή τριφτό
(χόντρος). Ή νοικοκυρά πού είχε τόν χερόμυλο έκρατοΰσε διά πληρωμήν ένα φλυ-
τζάνι στήν οκά άπ' όποιον ήρχετο έξωθεν διά ν' άλέση. Άς σημειωθή ότι «χερο-
μυλάκι» είναι καί ό τίτλος ένός παραμυθιού έν Άπειράνθω.

Ή μονότονος έργασία τοΰ ά λ έ τ ο υ ή τής άλ έ σ ε ω ς3 άπήτει άπό τής άρχαι-
ότητος μέχρι σήμερον, όπως συνοδεύεται μέ άσμα, τό όποιον έκαλεϊτο ί μ α Ζ ο ς,
μυλωθρός ωδή, έπιμύλιος ωδήήέπιμύλιον. Τοιούτου άσματος,
άδομένου ύπό γυναικών έν Λέσβω, διεσώθησαν τρεις στίχοι, έν οίς άναφέρεται ό
τύραννος τής νήσου Πιττακός"

"Αλει, μύλα, άλεΐ'

καί γάρ Πιττακός άλεϊ, μεγάλας

Μυτιλάνας βασιλεύων4.

'Επίσης κατά τήν βυζαντινήν έποχήν ή άλεσις διά χειρομυλίου συνωδεύετο
πολλάκις δι' έπιμυλίου ωδής5. Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους έχομεν ^σμα, ταξι-
νομημένο ν είς τήν κατηγορίαν «τών έργατικών», τό κατωτέρω, τό όποιον ηύτο-
σχεδιάσθη άπό Μανιάτισσαν, πού ήναγκάσθη ν' άλέση μέ τόν χειρόμυλον, διά νά
έτοιμάση τήν τροφήν άποσπάσματος χωροφυλάκων, καταδιώκοντος τόν φυγόδικον
σύζυγόν της καί καταλύσαντος είς τήν οίκίαν της :

1. Ένθ' άν., σ. 203.

2. Γ. Ν. A I κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ, Τά «καμαρόσπιτα» τοϋ Καρυδίου Σητείας, Έπετηρ.
Κέντρου Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. KB(1969/73), έν 'Αθήναις 1973/74, σ. 40.

3. Ή άλεσις σήμερον λέγεται άλεσιά ή άλεσα. Βλ. 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Έλληνικής
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών έν λ. Παρ' άρχαίοις ό άλεσμένος σίτος έλέγετο μυλήφατος.

4. Anthologia lyrica...Lipsiae 1904, Carmina popularia, άριθ. 46, σ. 325.

5. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ' άν., σ. 203.
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"Αλεθε, μύλο μου, άλεθε,
βγάλε τ' αλεύρια σου ψιλά,
τά πίτουρά σου τραγανά,
νά τρώσι οί χωροφύλατσοι
κι ό νωματάρχης το στσυλί,
πού κάθεται στήν άγκωνή1.

Είς τά παλαιά Μανιάτικα σπίτια άπαραίτητος είναι ό χειρόμυλος, όπου ή
Μανιάτισσα τό βράδυ άλέθει καί συνοδεύει τήν έργασίαν αύτήν μέ άπαγγελίαν
μοιρολογιών ή θρηνεί τούς νεκρούς της. Γνωστοί οί στίχοι 227 - 228 τού Ν. Νη-
φάκη2:

Τήν νύχτα τόν χερόμυλον τραυοϋν, γυρίζουν, κλαίγουν,
άλέθουν τά κουκκία των3 καί μοιρολόγια λέγουν.

Τά άλεθόμενα κατά τούς άρχαίους χρόνους γεννήματα παρεΐχον διάφορα εϊδη
άλεύρων. Ούτω τό ά λ ε ι α ρ (πληθ. τά άλείατα) ήτο τό έκ τοΰ εύγενεστέρου σίτου
ή π υ ρ ο ΰ άλευρον,ένώ τά άπό κριθής έκαλοΰντο ά λ φ ι τ α. Τά άλείατα παρεΐχον
τροφήν λεπτοτέραν, τά δ' άλφιτα τραχυτέραν. Ή λέξις άλειαρ έσήμαινε πάντοτε τό
λεπτότερον άλευρον έν άντιθέσει πρός τόν άδρότερον χόνδρον ή τά κρίμνα ή καί πρός
τά πίτυρα. Προσέτι άναφέρονται τά χΐδρα, ήτοι τά έκ χλωροΰ σίτου, χονδροκομμένα
άλευρα, είδος έτνους, γινομένου συνήθως έκ χλωροΰ σίτου, όστις έκαλεΐτο χιδρίας.
Π αιπάλη δ' έλέγετο τό λεπτότατον τοΰ άλεύρου, τό όποιον κατεσκευάζετο έκ παντός
σίτου καί σεμιδάλεως. Έκ τών άλεύρων τοΰ σίτου παρεσκευάζετο ό άρτος διά ζυμώ-
σεως καί όπτήσεως, τά δέ άλφιτα έζυμοΰντο ώς άπλή μαζα, ήτις έπειτα έξηραίνετο
καί έτρώγετο διαβρεχομένη (κριθαρένια παξιμάδια)4.

Β' ΟΙ ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ

Ό ύδρόμυλος (νερόμυλος), ύπό τών άρχαίων έλέγετο ύδραλέτης καί
ύδραλεσία ή έν τω ύδρομύλω άλεσις. Ό Μάρκος Βιτρούβιος, Ρωμαίος άρχι-

1. Ν. Γ. II ο λ ί τ ο υ, Έκλογαί άπο τά τραγούδια τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, έν 'Αθήναις 1914,
σ. 239, άριθ. 234. Σ τ ί λ π . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Ελληνική Λαογραφία, έκδ. 2α, έν 'Αθήναις
1965, σσ. 53 - 54.

2. Νικήτα Ν η φ ά κ η, Μανιάτικα ιστορικά στιχουργήματα, έκδιδόμενα.,.ύπό Σ. Β.
Κουγέα, 'Αθήναι 1964, σ. 44.

3. Ό Δ ι κ . Β α γ ι α κ ά κ ο ς εις τήν μελέτην του : Ή «Ληγορού» παλαιόν μανιάτικον
μοιρολόγι τοΰ δικαιωμοΰ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 9/10 (1955/57), έν 'Αθήναις 1958,
σ. 61 έχει είς τόν δεύτερον στίχον τήν γραφήν : άλέθουν τά κριθάρια των.

4. Χ α ρ α λ . Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών άρχαίων Ελλήνων,
τόμ. Α', έν Όδησσφ 1875, σσ. 472 - 474.



ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ

155

τέκτων τών χρόνων τοΰ Χριστοΰ, είς τό άρχιτεκτονικόν του έργον περιέγραψεν
ύδρόμυλον τής έποχής του, όστις δέν διαφέρει άπό σημερινόν. Ή κίνησις αύτοΰ)
λέγει, παρήγετο ύπό τριών τροχών, έξ ών ό κατώτατος ήτο πτερωτός, οριζοντίως
κινούμενος διά τής υδατοπτώσεως (ρόδα μέ φτερά)1. Μεταξύ τοΰ άνω μείζονος
οδοντωτού τροχού, οριζοντίως κινουμένου, καί τοΰ κάτω πτερωτού έμεσολάβει
μικρότερος οδοντωτός τροχός καθέτως κινούμενος. Άς σημειωθή άκόμη ότι είς
τόν ύδρόμυλον τού Βιτρουβίου ύπήρχε κ ο φ ι ν ί δ α, ώς καί σήμερον2.

Κατά τήν άρχαιότητα ήσαν σπάνιοι οί ύδρόμυλοι, ώς λέγει ό Πλίνιος3. Ό
άρχαιότερος τούτων είναι ό τού έν Πόντω βασιλέως Μιθριδάτου. Ό Στράβων γρά-
φει περί τούτου : «Έν δέ τοις Καβείροις τά βασίλεια Μιθριδάτου κατεσκεύαστο
καί ό ύδραλ^της καί τά ζωγρεΐα καί αί πλησίον θήραι καί τά μέταλλα»4. Οί υδρό-
μυλοι έγνώσθησαν τό πρώτον έν Ρώμη κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους, ή
χρήσις δ' αύτών έγενικεύθη κατά τούς 4ον καί 5ον μ.Χ. αιώνας. Ό Παλλάδιος
(τοΰ 4ου μ.Χ. αί.) συγγράψας «Περί τών άγροτικών πραγμάτων», συμβουλεύει
(I, 41 ) όπως τοποθετούν ύδρομύλους είς τά άγροκτήματα, τούς όποιους νά κινούν
μέ τάς άπορροίας τών λουτρών τοΰ άγροκτήματος.

Τό ύδροκίνητον μυλικόν ή μυλωνικόν έργαστήριον5 λέγεται
ύδρομυλικόν είς τά Acta et diplomata graeca medii aevi τών Miklosich
et Müller, τόμ. IV, σσ. 351, 365, καί τόμ. V, σσ. 71, 79, 856. Είς δέ τό Διοκλη-
τιάνειον θέσπισμα καλείται μύλος ύδραλετικός ό άλλως λεγόμενος ύ δ ρ ο-
μύλη, ύδρομύλιον, ύδρόμυλον, ύδρόμυλος, ύδρομύλων. Τό
δέ ζωοκίνητον μυλικόν έργαστήριον είναι ό μύλος ό κινούμενος ύπό όνων ή ύπό
ΐππων, ό λεγόμενος καβαλλαρικός ή ό ν ι κ ό ς έν τω Διοκλητιανείω
θεσπίσματι. Σημειωτέον δ' ότι ό όνικός μύλος λέγεται καί ό ν ό μ υ λ ο ς7.

1. M. P. V i t r u ν i i. De architectura libri decern, 10, 5, 2. Ή κίνησις έγίνετο διά
τροχών στρεφομένων δι' ύδατος, πίπτοντος συνεχώς έξ ΰψους έπί τών πτερυγίων των (aquae
impetu) ή διά ρεύματος ποταμίου. Βλ. καί Thesaurus linguae latinae, VII, έν λ. mola.

2. Ίω. Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου, τόμ. Δ', 'Αθήναι
1957, σ. 129.

3. Plinii, Natur. Hist. 18, 97.

4. Στράβωνος, Γεωγραφικά, Lipsiae 1852 (Teubner) : Βιβλ. IB' c 556, σ. 781.

5. Είς πολλάς νήσους καί πολλαχου τής ήπειρωτικής Ελλάδος τό έργαστήριον λέγεται
ά ρ γ α σ τ ή ρι.

6. Βλ. Έ μ μ . II ε ζ ο π ο ύ λ ο υ, Συμβολαί κριτικαί καί γραμματικαί. Έπετηρ. Έταιρ.
Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1924, σσ. 255 - 256.

7. Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή λέξεων άθησαυρίστων, έν 'Αθήναις 1883, σ.
238. 'Ε μ μ . Πεζοπούλου, ένθ' άν., σ. 256.
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Έν έγγράφοις κατά τήν βυζαντινήν έποχήν εχομεν μνείας μυλιναρίων, παρά
δέ τοις Σχολιασταϊς μυλωναρίων1, οΐτινες ούδέν άλλο εϊναι ή οί διευθύνοντες
μύλον ή μύλωνα, ώς έλεγον, οί σημερινοί δηλαδή μυλωνάδες. Μυλιναρίους
δέ λέγοντες έννοοΰμεν, παλαιότερον μέν τοΰ 12ου αι., δτε έγνώσθησαν οί άνεμο-
μύλοι είς τήν Άνατολήν, μόνον τούς διευθύνοντας ύδρομύλους ή ύδρόμυλα, αί
έριδες τών όποιων πρός τούς παροχετεύοντας τό πρός άλεσιν ύδωρ ήσαν συχνόταται2.
Ούτως ό θεσσαλονίκης Εύστάθιος γράφει : «Έν τούτω [τω χωρίω] μέχρι τρεις
δι' όλου τοΰ χρόνου (ένιαυτοΰ) ένεργοΰντες έστάσι τοΰ κινοΰντος αύτούς ύδατος
διά πλήθος άρκοΰντος έπιρροής. Οί δέ ...ένός εύποροΰντος μύλου, καί τούτου χει-
μερίου, έτόλμησαν τό τούς τρεις μύλους κινοΰν ύδωρ μετοχετεΰσαι καί πρός τόν
ΐδιον μεταγαγεϊν μύλωνα»3.

ΓΙρός άλεσιν είς τούς μύλους, οΐτινες περιγράφονται ώς μονόφθαλμοι
ή δυόφθαλμοι1, άλέθοντες δηλαδή ούχί μόνον διά δύο μυλικών πετρών, άλλά
καί δι' έτέρων παρακειμένων5, έχρησιμοποιεΐτο τό ύδωρ. Δέν εϊναι όμως σπάνιαι
αί μαρτυρίαι, καθ' άς πρός άλεσιν σιτηρών, άλλά καί έλαιών, οί βυζαντινοί έχρησι-
μοποίουν διάφορα ζώα ισχυρούς καί ύψηλούς όνους, ίππους, ήμιόνους, βοΰς καί
κατά τόπους καί καμήλους άκόμη6. Ό Θεσσαλονίκης Εύστάθιος, ομιλών περί
τοΰ πολλαχοΰ δι' άνδρών ή γυναικών γινομένου άλετοΰ, δέν μας λέγει ώρισμένως
τίνας μύλους έννοεΐ. Άλλοθεν έν τούτοις γνωρίζομεν ότι, πλην τών χε ι ρ ο μ υ λ ί-
ω ν, έχρησιμοποιοΰντο τότε καί άλλοι μύλοι, δηλονότι οί ύ δ ρ ό μ υ λ ο ι ή οί δι'
ήμιόνων, καμήλων, ΐππων ή όνων κινούμενοι, είς ούς άνδρες καί γυναίκες μετέ-
φερον τά πρός άλεσιν σιτηρά. Έκαλοΰντο δ' οί τοιούτοι μύλοι καί μ ύ λ ω ν ε ς, οί
δι' ύδατος κινούμενοι ύδρόμυλοι, ή άμοιβή τών άλούντων μυλωτικόν,

1. Βλ. τάς παραπομπάς εις Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β',
μέρ. I, έν 'Αθήναις 1948, σ. 204.

2. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, £νθ' άν., σ. 204.

3. Tafel, Eustathii opuscula, Francofurti ad Moenum 1832, 358,73. Βλ .έπίσης
αύτόθι 260, 33 καί 358, 77.

4. Ό Gabriel Millet (Inscriptiones byzantines de Mistra, έν Bulletin de Corresp.
Ilellén., τόμ. 23, 1899, 97, σ. 103) γράφει : «.... ζευγηλατεΐον ... μετά τοΰ έν αύτώ δυοφθάλμου
μύλωνος... μύλων δυόφθαλμος...».

5. Βλ. χρυσόβουλλον τοΰ 'Ανδρονίκου Παλαιολόγου περί τής έν Σέρραις μονής τοΰ Προ-
δρόμου έν Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', έν Βενετία 1872, σ. 216. G. M i 1 1 e t-
ένθ' άν., σ. 103.

6. Βλ. τάς σχετικάς παραπομπάς έν Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ' άν., σ. 204.



01 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ

157

μ υ λ ι ν ά ρ ι ς ή μυλωνάρις1 ό μυλωνάς2, μ υ λ ο σ τ α σ ί α3 ή μ υ λ ο-
τ ό π ι c ν τό μέρος, είς δ εύρίσκετο ό μύλος, ή ό μύλος μετά τοϋ περιβάλλοντος αύτόν
χώρου. Τόν χονδραλεσμένον σϊτον οΐ βυζαντινοί, ώς καί σήμερον, ώνόμαζον ά δ ρ ά-
λ ε σ τ ο ν4.

"Ηδη θά προβώ κατωτέρω είς άνέκδοτον περιγραφήν ύδρομύλου έκ τής ιδιαι-
τέρας μου πατρίδος 'Απειοάνθου Νάξου. 'Επειδή βασικόν στοιχεΐον διά τήν δημι-
ουργίαν ύδρομύλου είναι τό ύδωρ, διά τούτο ούτος κατεσκευάζετο πάντοτε είς τοπο-
θεσίας ύδατα έχούσας. Ούτω π.χ. έν Απειράνθω εϊχομεν κατά τούς προ τοΰ 1920
χρόνους δύο ύδρομύλους: είς τήν θέσιν Πέρα Χωριό «τού παπα τό μύλο» καί είς
τήν θέσιν Προβολάκια «τό μύλο τού Ίάννακα». Πρός τούτοις «στού Κακαβά»
παλαιότερον ύπήρχεν ύδρόμυλος, ώς δεικνύουν έρείπια κτισμάτων, ώς καί παρά τήν
θέσιν «Καλλονή»5.

Τό ύδωρ έρχεται συνήθως άπό ρ υ ά κ α, είς τόν όποιον τοποθετούν χώματα
καί πέτρες, διά νά μή φεύγη. Τό πρόχειρον τούτο άπό χώματα καί πέτρες φράγμα
ονομάζουν έ!)ολή, άπό την οποίαν τό ύδωρ εισέρχεται μέσα άπό άωό (άγωγόν)
σέ στέρνα, ή όποία είς τήν άκραν αύτής έχει όπήν, τήν ά π α d ή ρ α. "Οταν θέ-
λουν νά κλείσουν τή στέρνα, φράσσουν τήν άπαdήpα μέ ξύλον χονδρόν, τόν κ α λ ό-
ε ρ ο. Τό ξύλον τούτο είς τό έπάνω μέρος ομοιάζει μέ έ χ ε ρ η ν άροτρου, είς δέ τό
κάτω είναι χονδρόν ώς κούτσουρον.

"Οταν γεμίση ή στέρνα, βγάζουν τόν καλόερο καί τό ύδωρ ρέει είς χαλάκι,
κτιστόν μέ άμμον καί άσβεστον, ύψους 1 καί 1 /2 περίπου μέτρων καί 1 /2 πλάτους
είς τό μέσον τού όποιου ύπάρχει ή καλαμωτή, είδος πλέγματος έκ καλάμων,
διά νά συγκρατή πέτρες, χόρτα, φύλλα καί άλλα άντικείμενα, πού έρχονται άπό τή
στέρνα. Άπό τό χadάκι τό ύδωρ χύνεται είς τήν άρκετοΰ ύψους κ ά ν α λ η. Είς τήν

1. Τήν λέξιν ταύτην έσχέτισεν ορθώς ό Heisenberg πρός τήν μύλος inolinarius
(Byzant. Zeitschrift, 20, 1911, σ. 356). Ό Σχολιαστής τοϋ 'Αριστοφάνους (Ίππής 253)
δίδει τόν τύπον μυλωνάρις. 'Αξιοσημείωτον δ' ότι έν Κάτω 'Ιταλία άπαντα ή λ. milinari.

2. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Εύσταθίου τά λαογραφικά, τόμ. Α', 'Αθήναι 1950,
σ. 438.

3. Μυλοστάσι (τό) λέγεται σήμερον έν 'Απειράνθω Νάξου. Ή λ. σημαίνει τόν μύλον
μέ τό όλον οίκόπεδόν του.

4. 'Εν Νάξω άνδράλεστο είναι τό χονδροαλεσμένον άλευρον. Έν Καρπάθω λέγουν
χονδράλεστον άλεύρι καί έν Οινόη τοΰ Πόντου έλεγον χοντράλεστον άλεύρι
τό χονδρόν άλευρον.

5. Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογραφία, τόμ. ΙΖ', έν
'Αθήναις 1957/1958, σ. 33.
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άρχήν αυτή είναι πλατεία, άλλ' δσον προχωρεί γίνεται στενωτέρα. Εις τό κάτω
μέρος τής κάναλης σφηνώνουν είς τήν γήν ξύλον έξ άγριελαίας ή πλατάνου, όμοιά-
ζον με σωλήνα, τό όποιον λέγεται σουφούνι. Τούτο εισέρχεται είς μεγαλύ-
λύτερον ξύλον, τήν σουφουνάρα. Λόγω τής πιέσεως τού ύδατος, διά νά είναι
στερεόν τό σουφούνι, χρησιμοποιούν τό b ο υ d έλ ', ήτοι ξύλον στηρίζον τήν σου-
φουνάρα είς δοκόν πρός τό μέρος τού τοίχου τοΰ μύλου. Τό ύδωρ πίπτει μεθ' ορ-
μής, εξέρχεται μέ δύναμιν έκ τής οπής τοΰ σουφουνιοΰ καί κτυπά έπάνω είς ξυλί-
νην ρ ό δ α ν, ή όποία έχει 12 μικρά ξύλα, λεγόμενα φτερά, σφηνωμένα είς χον-
δρόν έξ άγριελαίας ή πλατάνου ξύλον, τό σ φ ο d ύ λ ι. Τά φτερά τά συγκρατεί
σιδηρά στεφάνη. Ή ξυλίνη ρόδα είς τό μέσον τοΰ σ<{^υλιοΰ έχει σφηνωμένον σι-
δηρούν άξονα, τό ά ξ ό ν ι, πού ένώνεται μέ τις μυλόπετρες. Είς τό κάτω μέρος ό
άξων έχει μύτην, τή bévva, πού άκκουμβά έπάνω είς μίαν άσμυριγλόπε-
τ ρ α, ή όποία είς τήν μέσην έχει λακκούβα, διά νά μή φθείρεται ό άξων. Ή
άσμυριγλόπετρα στηρίζεται είς χονδρόν ξύλον, πού λέγεται τράπεζος, τής
όποιας ή μία άκρα στερεοΰται είς τόν τοΐχον, ή δέ άλλη είναι έλευθέρα. Τό κάτω τοΰ
ύδρομύλου μέρος, όπου εύρίσκεται ή ρόδα, ή τράπεζα καί τό σουφούνι, λέγεται
ζ ο υ ρ ε ι ό.

Έπάνω άπό τό ζουρειό κτίζεται δωμάτιον, εντός τοΰ όποιου είναι τοποθετη-
μέναι αί δύο μυλόπετρα:. Ή κάτω μένει άκίνητος, είναι δέ ολίγον τι μεγαλυτέρα
τής έπάνω καί είς τό μέσον αύτής έχει όπήν, άπό την οποίαν διέρχεται ό άξων τού
μύλου. Έκεϊ πού τελειώνει ό άξων ύπάρχει ή έκ σιδήρου χελιδόνα (0,30 μ.),
πού ομοιάζει μέ ούράν χελιδόνος. Είς τήν έπάνω πέτραν άπό τό κάτω μέρος ύπάρχει
θήκη, είς τήν οποίαν εισέρχεται καί σφηνώνεται ή χελιδόνα. Ή μύτη τοΰ άξονος
ώς λοστός εισέρχεται είς τήν όπήν τής 'χελιδόνας καί ή χελιδόνα γίνεται εν μέ τήν
πέτραν. Είς τήν μέσην τής έπάνω πέτρας είναι σφηνωμένον χονδρόν ξύλον, τό τ ρ ο-
χ ο ύ λ ι. Τό ήμισυ τούτου σφηνώνεται μέσα είς τήν όπήν καί τό άλλο προβάλλει
έξω τής πέτρας. Τοΰτο περιβάλλεται άπό δ ό δ ι α καί είς τήν μέσην έχει όπήν,
διά νά πίπτουν οί κόκκοι τών δημητριακών. Έπάνω άπό τις μυλόπετρες είναι ή
κ ο φ ι ν ί δ α, στηριζομένη έπί δοκών, στερεωμένων είς τούς τοίχους τοΰ μύλου.
Εντός τής κοφινίδας είναι ό πρός άλεσιν καρπός. Τό κάτω μέρος τής κοφινίδας
ομοιάζει μέ 'ούλα (γούλαν).Είς τά πλευρά τής γούλας ύπάρχουν δύο όπαί, έξ
ών διέρχεται σπάγγος. Είς μικρόν ξύλον, στηριζόμενον έπί τής κοφινίδας, ύπάρ-
χει μικρά όπή, έξ ής διέρχεται διπλός ό σπάγγος. 'Ανάμεσα είς τόν σπάγγον διέρ-
χεται ξύλον, ό περάτης" τό στριφώνουν καί σηκώνεται ή 'ούλα έπάνω καί
τό σιτάρι ή τό κριθάρι πίπτει όλιγώτερον ή περισσότερον. Τοΰτο λέγεται ά ν ε β α-
στ α ρ ί δ ι. Καί άπό τάς δύο πλευράς είς τήν γούλαν ύπάρχει ξύλον,.είς τήν μίαν
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άκραν τοΰ οποίου εύρίσκεται προς τά κάτω μικρότερον ξύλον, λεγόμενον β α ρ δ ά ρ ι.
Ή άκρα του άκκουμβά έπάνω είς τό τροχούλι, πού έχει δόντια. Καθώς στρέφεται
ή πέτρα κινεί τό βαρδάρι, τοΰτο δέ πάλιν τραντάζει τήν γούλαν τής κοφινίδας καί
οί κόκκοι τοΰ καρπού πίπτουν έντός τής όπής τής έπάνω πέτρας, έκεϊθεν δέ τρί-
βονται είς τόν μεταξύ τών δύο μυλοπετρών χώρον καί μεταβάλλονται είς άλευρον,
πού πίπτει έντός σκάφης. Τό άλευρον μαζεύουν μέ ξύλινες κουταλήθρες
καί τοποθετούν είς σακκιά. Ή πέτρα περιβάλλεται μέ τσίγγον ή ξύλινον περίφραγμα
πρός άποφυγήν σκορπίσματος τοΰ άλεύρου.

Είς μίαν άκραν τοΰ νερομύλου ύπάρχει οπή, είς ήν εισέρχεται μακρύ ξύλον,
λεγόμενον ά ν ε β ά τ η ς, τοΰ οποίου ή κάτω άκρα ένοΰται μέ τήν τράπεζα, είς
δ μέρος αύτη είναι έλευθέρα. "Οταν ό σίτος άλέθεται ψιλός, άνασηκώνουν ολίγον
τόν άνεβάτη καί τό άλευρον έξέρχεται χονδρότερον. Είς άλλην άκραν τοΰ νερομύλου
ύπάρχει όπή, είς τήν οποίαν εισέρχεται χονδρόν έξ άγριελαίας ξύλον, λεγόμενον
σταματήρα, πού άνοίγει καί κλείει τόν μύλον. "Οταν γυρίζη κανείς τήν στα-
ματήρα, τότε τό ύδωρ έμποδίζεται νά πίπτη είς τήν ξυλίνην ρόδαν καί χύνεται είς
τό ποτάμιον ρεΰμα1.

Γ' ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ

Ό ανεμόμυλος είναι μηχανική έπινόησις, τής όποιας αί άρχαί είναι λίαν σκο-
τειναί. Περίπλοκος εϊναι καί ή έξέλιξις αύτοΰ. Οί περισσότεροι τών ιστορικών
τής έπιστήμης καί τών εθνολόγων, πού έπραγματεύθησαν τό θέμα, έγραψαν ότι
δέν ύπάρχουν σχετικά κείμενα, τά όποια νά άναφέρωνται είς την άρχήν καί τήν
έξέλιξιν τοΰ άνεμομύλου. Ό έμβριθής γνώστης τής ιστορίας τής έπιστήμης George
Sarton ύπεστήριξεν ότι οί άνεμόμυλοι έφευρέθησαν ύπό τών Μουσουλμάνων ή
άπό άλλον τινά άνατολικόν λαόν τής μεσαιωνικής εποχής2, ό δ' έπιφανής άνθρωπο-
λόγος Α. L. Kroeber έγραψεν ότι είναι λίαν δυσχερές ν' άναφέρη τις κάποιαν μη-
χανήν ή συσκευήν, έφευρεθεΐσαν άναμφιβόλως ύπό τών Μουσουλμάνων, εκτός 'ίσως
τοΰ άνεμομύλου3. 'Αντιθέτως, ό έθνολόγος G. Montandon λέγει ότι «ό άνεμόμυλος

1. Τήν όρολογίαν καί περιγραφήν ταύτην οφείλω είς τήν μακαρίτισσαν θείαν μου 'Αγγελί-
καν Ν. Ζευγώλη ( Αΰγουστος τοϋ 1934).

2. George Sarton, Introduction to the history of science, I, Baltimore 1950,
σσ. 637 - 638, παρά Julio C a r ο Β a r ο j a, Le moulin è vent en Espagne, περιοδ.
Laos, τόμ. II, Stockholm 1952, σ. 38.

3. A. L. Κ r ο e b e r, The ancient oikoumene as an historic culture aggregate,
Haxley memorial lecture for 1945, London 1945, σσ. 3, 12. Παρά Julio Caro Ba-
r ο j a, ένθ' άν., σ. 38.
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οφείλεται είς τον νεώτερον πολιτισμόν τής χριστιανικής Εύρώπης, ή δ' έμφάνισίς
του, χρονολογείται εις τόν 12ον μ.Χ. αϊ.»1. Έν τή πραγματικότητι αί άρχαί, αί-
τινες έχρησίμευσαν ώς άφετηρία δια τήν δημιουργίαν τοΰ άνεμομύλου, ήσαν γνω-
σταί άπό τούς "Ελληνας μηχανικούς τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος, οί όποιοι
έπεδίδοντο είς τήν κατασκευήν εργαλείων ή καί παιγνιδιών. Ούτως ύπό "Ηρωνος
τοΰ Άλεξανδρέως (περί τό 100 π.Χ.) άναφέρονται τά έξής : «'Οργάνου κατασκευή,
ώστε άνεμου συρίζοντος ήχον ά/ιχ> ίελεϊυθαί ιχύπ>ϋ2» χχι «θησχυροϋ κατασκευή
τροχόν έχοντος στρεφομένου χάλκεον, δς καλείται άγνιστήριον- τοΰτο γάρ είώθα-
σιν οί είς τά ιερά είσιόντες στρέφειν...3». Ή ιδέα τοΰ άλέθειν τή βοήθεια τοΰ άνέ-
μου άνήκει, κατά τόν J. C. Baroja, εις τινα Πέρσην μηχανικόν τής εποχής τών
Σασσανιδών, όστις ίσως εΐχεν άναγνώσει τό έργον "Ηρωνος τοΰ Άλεξανδρέως4.

Ή παλαιοτέρα περί άνεμομύλων μνεία άναφέρεται είς τό έργον τοΰ Mas'udi5,
όστις άπέθανε κατά τό 957 μ.Χ. καί όστις λέγει ότι οί Sijistan έχρησιμοποίουν
αύτούς ού μόνον διά ν' άλέθουν , άλλά καί διά ν' άναβιβάζουν ύδωρ έκ τών πηγαδιών®.
Φαίνεται όμως ότι οί άνεμόμυλοι είναι πολύ παλαιότεροι, διότι ή ύπαρξις αύτών
άναφέρεται έν Περσία ήδη άπό τοΰ 634 μ.Χ.7, τών όποιων μάλιστα έχομεν παρα-
στάσεις είς χειρόγραφα άπό τοΰ 13ου αί8. Ό J. C. Notebaart διετύπωσε τήν γνώ-
μην ότι ό άνεμόμυλος είναι περσικής προελεύσεως καί ότι οί σταυροφόροι τόν έφε-
ραν είς τήν Εύρώπην, όπου βελτιωθείς επέστρεψε πάλιν είς τάς χώρας τής Ανατο-
λής9. Τό έργον τού J. C. Notebaart, Wind-mühlen, έκδ. Mouton, Χάγη 1972,
«δέν φαίνεται — παρά τήν βιβλιογραφία του — λαμπρά τεκμηριωμένο, 'ίσως έπειδή

1. G. Μ ο n t a n cl ο n, L'ologénése culturelle. Traité è d'Ethnologie culturelle. Paris
1934, σ. 203, παρά J. C. Β a r ο j a, ενθ' άν., σ. 38.

2. "H ρ ω ν ο ς Άλεξανδρέως, Πνευματικών Α' 43, XLIII, έν Opera quae supersunt
omnia, τόμ. I, Leipzig 1899, σσ. 202 - 206 (έκδ. Teubner).

3. Ένθ' άν., σσ. 298 - 302.

4. J. C. Β a r ο j a, ένθ'άν., σ. 38.

5. M a s' u d i, Les praeries d'or. Texte et traduction par C. Barbier de Meynard
et Pavet de Courteille, II, Paris 1863, σ. 80, παρά J. C. Baroja, ένθ' άν., σ. 38.

6. J. C. Β a r ο j a, ένθ'άν., σ. 38.

7. Ζ. Β ά ο υ - Στ. Νομικού, Ό άνεμόμυλος τών Κυκλάδων, «Άνθρωπος», τόμ. Β',
τεϋχ. 1, Αθήναι 1975, σ. 92.

8. Έ. Λειμώνα-Τρεμπέλα, Αιγαιοπελαγίτικοι άνεμόμυλοι, Τεχνικά Χρονικά,
έτ. 43, Αθήναι 1974, σ. 320.

9. Περίληψιν τών περί άνεμομύλου γραφομένων ύπό τοϋ Notebaart βλ. έν Ζ. Β ά ο υ - Στ.
Ν ο μ ι κ ο ΰ, ένθ' άν., σσ. 92 - 923.
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είναι post hume έκδοσις», γράφει είς άξιόλογον δημοσίευμά του ό Γεώργ. Δημη-
τροκάλλης1. Έν Εύρώπη, έκτος τοΰ Notebaart, ύπεστήριξαν καί άλλοι ότι ή εισα-
γωγή τοΰ άνεμομύλου είς τήν Δύσιν έγένετο κατά τήν έποχήν τών σταυροφοριών
ύπό άτόμων, τά όποια εΐχον ΐδει καί γνωρίσει αύτούς έν τή 'Ασία2. Υπάρχουν
όμως καί οί άντιφρονοΰντες. Ούτω π.χ. ό L. Lindet3 λέγει ότι μεταξύ τού 1095,
δτε έγένετο ή πρώτη σταυροφορία, καί τοΰ 1105, δτε ίδρύθη ό πρώτος έν Γαλλία
άνεμόμυλος, ό χρόνος είναι πολύ ολίγος, ώστε νά δεχθώμεν οτι τούτον έφερον οί
σταυροφόροι έκ τής άνατολής. Έκτος τούτου είς βιβλίον λατινικόν τοΰ 1663 άναφέ-
ρεται ότι οί άνεμόμυλοι ήσαν ήδη έν Βοημία γνωστοί άπό τοΰ 7ου μ.Χ. αί. «Οί
πολύ σωστές αύτές παρατηρήσεις», γράφει ό Γ. Δημητροκάλλης, «κλείνουν τό θέμα,
ώστε, καί άν άκόμη ό άνεμόμυλος είναι άνατολικής προελεύσεως, νά άποκλείεται νά
έγινε γνωστός μέ τις σταυροφορίες»4.

Έκτος τών περί τών έν Γαλλία άνεμομύλων μελετών, ύπάρχουν άνάλογα δη-
μοσιεύματα καί διά τούς έν 'Αγγλία, Βελγίω, 'Ολλανδία, Γερμανία καί 'Ισπανία
άνεμομύλους, άλλ' οί περισσότεροι τών συγγραφέων αύτών δέν γνωρίζουν έπαρκώς
τούς άνεμομύλους τού μεσογειακοΰ χώρου. Ό Julio Caro Baroja είς τήν μνημο-
νευθεΐσαν μελέτην του διά τούς έν 'Ισπανία άνεμομύλους παρέχει πλουσίαν βιβλιο-
γραφίαν. 'Αναφέρω έπίσης καί τό λίαν ένδιαφέρον άρθρον τοΰ διακεκριμένου λαο-
γράφου S. Erixon, Quelques contributions nordiques à l'histoire des moulins
à vent, δημοσιευθέν είς τό περιοδικόν Laos5, τόμ. II, Stockholm 1952, σσ. 44-45.

Είς τήν βυζαντινήν Ελλάδα είναι άγνωστον πότε άκριβώς έκαμε τήν πρώτην
του έμφάνισιν ό άνεμόμυλος. Ή παλαιοτέρα μνεία άνεμομύλωνος έν Βυ-
ζαντίω άναφέρεται είς πλαστόν χρυσόβουλλον 'Ανδρονίκου Β' τοΰ Παλαιολόγου,
ούτινος όμως ή χρονολογία 1302 είναι βεβαία. Πρόκειται περί παλαιού έν Θεσσα-
λονίκη άνεμομύλου6. «"Οταν όμως ένα έγγραφο τοΰ 1302», γράφει όρθώς ό Γεώργ.

1. Γεωργ. Δημητροκάλλη, Οί άνεμόμυλοι τών βυζαντινών, Παρνασσός, τόμ.
Κ', 'Αθήναι 1978, σ. 142, σημ. 8.

2. Μ. Ο. Batte n, English windmills, I, London 1930, σ. 2, παρά J. C. Baroja,
ένθ' άν., σ. 39.

3. L. Lindet, Les origines du moulin en grains, Revue Archéologique, τόμ. XXXVI,
1901 - 1902, σ. 41, παρά Γεωργ. Δημητροκάλλη, ίνθ' άν., σ. 143.

4. Γεωργ. Δημητροκάλλη, ίνθ' άν., σ. 143.

5. Ό άναγνώστης έχει προ οφθαλμών τήν έλληνικήν λέξιν Laos, μέ τήν οποίαν τιτλοφορείται
τό έν Στοκχόλμη έκδοθέν λαογραφικόν περιοδικόν, άποκείμενον είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου
'Ερεύνης τής "Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

6. J. Β ο m ρ a i r e, Actes de Xéropotamou, Paris 1964. σ. 250. Γ. Δ η μ η τ ρ ο»
κάλλη, ένθ' άν., σ. 143.

11
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Δημητροκάλλης, «κάνει μνεία παλαιού άνεμομύλου, αύτο σημαίνει ότι
πρόκειται γιά κτίσμα τούλάχιστον έκατό έτών»1.

Παλαιόν πρακτικόν τής νήσου Λήμνου τοΰ 1304 άναφέρει τρεις άνεμομύλους2.
Εις δωρητήριον έγγραφον τής έν "Αθωνι μονής Κουτλουμουσίου τοΰ 1362, δημο-
σιευθέν ύπό P. Lemerle, άναφέρεται άνεμόμυλος εύρισκόμενος είς τήν περιο-
χήν Σκάλας, ήτις, κατά τόν έκδότην, έ'κειτο είς τήν παραλίαν τοΰ κόλπου τοΰ
ποταμοΰ Στρυμόνος3. 'Επίσης κατά τό 1389 άναφέρονται άνεμόμυλοι έν Ρόδω4.
Είς πρακτικόν της νήσου Λήμνου τοΰ 1430 άναφέρεται τρις ό όρος ά ν ε μ ο μ ύ-
λ ω ν5, «ή σύγκριση δέ τών θέσεων πού βρίσκονται άποδεικνύει ότι εϊναι δύο δια-
φορετικοί άνεμόμυλοι»®. Έπί τή βάσει τών γραπτών τούτων ένδείξεων δυνάμεθα
νά γνωρίζωμεν ότι ό άνεμόμυλος ήτο γνωστός είς τήν βυζαντινήν Ελλάδα άπό τοΰ
12ου αί. ϊ'σως καί παλαιότερον καί δή είς περιοχάς μέ όλίγα ύδατα, ώς αί Κυκλάδες
καί άλλαι νήσοι τοΰ Αιγαίου7. Είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου «οί άνεμόμυλοι θά διε-
δόθησαν πολύ πρώιμα, γιατί έδώ ύπήρχε ή εκλεκτή μάλιστα ποιότης ή άπαραίτητη
πρώτη ύλη, δηλαδή ό τραχίτης - κοινώς μυλόπετρα...—τής Μήλου»8.

Άς μοΰ έπιτραπή τώρα νά παραθέσω άνέκδοτον περιγραφήν άνεμομύλου έκ
τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος Άπειράνθου Νάξου.

Ό άνεμόμυλος ένταΰθα είναι κυλινδρικόν άπό πέτρες κτίσμα έπάνω είς λόφον
μετ' έλαφράς πρός τά άνω μειώσεως τοΰ ογκου του. Ούτος, ώς καί άλλαχοΰ, χω-
ρίζεται συνήθως καθ' ύψος, τό όποιον φθάνει τά 5 εως 6 μέτρα μέχρι της άρχής
τής κωνικής του σκεπής, είς τρεις χαμηλοταβάνους χώρους. Ό πρώτος, ισόγειος
ή έπάνω άπό 2-4 σκαλιά άνωθεν τοΰ έδάφους, λέγεται κατώι καί έ'χει δάπεδον
χωμάτινον ή στρωμένον άπό πέτρες ή πλάκες. Έδώ έΐοποθέτουν τά άπό σιτάρι
καί κριθάρι άλέσματα καί τά τσουβάλια (σακκιά),τά περιέχοντα τά μετά τήν άλε-
σιν άλευρα. Ό δεύτερος χώρος έχει ξύλινον πάτωμα καί λέγεται πατάρι" έδώ

1. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 143.

2. P. Lemerle -Α. Guillou-N. Svoronos-D. Papachryssan-
t h ο u. Actes de Lavra II, Paris 1977, σσ. 144, 145, 148.

3. P. Lemerle, Actes de Kutlumus, édition diplomatique, Paris 1946, σ. 98. Φ.
Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β', μέρ. I, έν 'Αθήναις 1948, σ. 204,
σημ. 1. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 143.

4. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 142.

5. Ν. Ο i k ο n ο m i d è s, Actes de Dionysiou, Paris 1968, σσ. 148, 150, 151.

6. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 142.

7. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 144.

8. Ζ. Β ά ο υ - Σ. Νομικού, ένθ' άν., σσ. 94 - 95.
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εύρίσκεται ή τράπεζο τού μύλου, ήτοι όριζόντιον ξύλον, έπί τού οποίου στηρί-
ζεται ό κατακόρυφος σιδηρούς άξων τών μυλοπετρών. Ή τράπεζα εισέρχεται ε'ις
τήν όπήν καθέτου χονδρού ξύλου. Ό τρίτος καί τελευταίος όροφος, τό ανώι,
έχει καί αύτός ξύλινον πάτωμα" έδώ είναι έγκατεστημένος ό κύριος μηχανισμός
τοΰ άνεμομύλου μέ τις μυλόπετρες, τόν άξονα, τήν ρόδαν κτλ.

Ή κωνική τοΰ μύλου στέγη λέγεται σκεπή ή τ ρ ο ύ λ α1- τά άκατέργαστά
της δοκαράκια (έν ολω 24) λέγονται τρουλόξυλα" ταΰτα είναι προσηρμοσμένα
κατ' άποστάσεις είς τό στεφάνι καί έναλλάσσονται μέ καλάμια, πού ζώνονται
άπό διπλά μικρότερα καλάμια, δεμένα έπ' αύτών μέ σχοινιά. Ή σκεπή έπικαλύ-
πτεται μέ πυκνές τούφες βούρλων ή πετσώνεται πρώτον μέ σανίδια καί έπειτα

στρώνεται μέ βούρλα. Τό έκ βούρλων στρώμα είναι άδιαπέραστον ύπό τής βρο-
χή?·

Ό τοίχος τοΰ άνεμομύλου κατασκευάζεται μέ ξυλοδεσές, πού άκολου-
θοΰν τό κυλινδρικόν σχήμα του καί σχηματίζουν διπλά δακτυλίδια. Άλλοτε κτί-
ζεται ξεροτρόχαλο, δηλαδή μέ πέτρες χωρίς άσβεστον καί άμμον καί άλλοτε
μέ άρκετήν άσβεστον είς τό συνδετικόν κονίαμα. Οί ξυλοδεσές, ή άσβεστος, τό κο-
νίαμα καί τό άρκετόν πάχος του (1.20 μ. συνήθως) άποσκοποΰν νά ένισχύσουν
τήν άντοχήν τής τοιχοποιίας. Απαραίτητος δ' είναι ή ένίσχυσις αύτή, διότι, έκτος
τοΰ βάρους τοΰ ξυλίνου μηχανισμοΰ, τών μυλοπετρών, τών διαφόρων σιδηρών
καί ξυλίνων έργαλείων καί τών άλεσμάτων, ό τοίχος υφίσταται τήν είς τά παννιά
πίεσιν τοΰ άνέμου. Χαμηλά είς τόν κυλινδρικόν τοΐχον ύπάρχει στενή πόρτα, έστραμ-
μένη συνήθως πρός δυτικήν ή νοτιοδυτικήν διεύθυνσιν. Είς τόν τοΐχον παρά τήν
εϊσοδον ύπάρχει κάθετος ξύλινος ή σιδηροΰς μοχλός, τό σ κ ο ΰ d ρ ο, διά νά έμπο-
δίζη, όταν θέλουν, τό άνοιγμα τής πόρτας. Αριστερά της έσωτερικώς άρχίζει λί-
θινη έλικοειδοΰς σχήματος σκάλα, έφαπτομένη της έσωτερικής έπιφανείας τοΰ τοί-
χου. Ή σκάλα φθάνει μέ άπότομον κλίσιν έως είς τό ύψος τοΰ άνωγιοΰ. Είς τό
άνώγι κάτωθεν τής σκεπής ύπάρχουν δύο παραθυράκια τό έν άπέναντι τού άλλου.
Τό πρώτον ύπέρκειται άκριβώς τής εισόδου καί τό δεύτερον εύρίσκεται είς τήν έκ
διαμέτρου άντίθετον θέσιν. Τό άνώγι φωτίζεται άπό αύτά, τά δ' άλλα δύο πατώ-
ματα φωτίζονται έμμέσως άπό αύτά καί άπό τό φώς τής εισόδου. Άπό τό πρώτον
παραθυράκι, τό ύπερκείμενον τής εισόδου, ό μυλωνάς μέ βούκινον έκάλει τούς χω-
ρικούς νά φέρουν τ' άλέσματα είς τόν μύλον2.

1. Περί τής λέξεως καί τής κατά τόπους σημασίας της βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις,
τ. Β', 1904, σσ. 1306 - 7.

2. Έν Λήμνω, «όταν ό άνεμόμυλος δέν έχη άλέσματα, άφήνουν σέ μιάν άντέννα ψηλά ένα
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Ή λειτουργία τοϋ μηχανισμού τοΰ άνεμομύλου βασίζεται εις τήν μετάδοσιν
της κινήσεως άπο ενα όριζόντιον άξονα είς ενα κατακόρυφον. Τον όριζόντιον άξονα,
άξόνι λεγόμενον, περιστρέφει ή άάεννωσά (άντέννες - παννιά). Το άξόνι,
σχήματος τετραγωνικού, διαστάσεων πάχους 0,35x0,35 καί μήκους 6-61/2 μ.,
είναι άπο κορμόν δρυός ή καστανιάς ή ελάτης, πού κόπτεται «στή έμωση τού φεγ-
γαριού» καί τόν έπεξεργάζονται ειδικοί τεχνΐται, πελεκάνοι λεγόμενοι, έντό-
πιοι νησιώται ή έξ άλλων τόπων τής 'Ελλάδος. Τό άξόνι δύναται νά κινηθή καί ύπό
τοΰ μυλωνά διά σιδηρού λοστού πρός όλας τάς διευθύνσεις τοΰ ορίζοντος είς
έν όριζόντιον έπίπεδον. Τοιουτοτρόπως ό μύλος άλέθει μέ όλους τούς άνέμουΓ. Ό
κατακόρυφος άξων μεταδίδει τήν περιστροφήν είς τήν άνω μυλόπετραν.

Ή άάεννωσά τοΰ μύλου κινεί τόν όριζόντιον άξονα. Αύτη άποτελεΐται
άπό 12 ά d έ ν ν ε ς, τά τριγωνικά παννιά καί τό κ ε φ α λ ά ρ ι (τμήμα τοΰ άξονιοΰ),
πού εύρίσκεται είς τό έξωτερικόν μέρος τοΰ μύλου. Αί άντέννες είναι δοκοί έκ ξύλου
καστανιάς άκτινοειδώς τοποθετημένα', καί καθέτως είς τό άξόνι προσηρμοσμέναι.
Τά άκρα τών άντεννών συνδέονται μεταξύ των μέ'υρόσκοινο (συρματόσχοινον).
Τά τριγωνικά παννιά έχουν έρραμμένην τή σ κ ό d α των τό καθέν, ώς παννιά βάρ-
κας, πού μέ κατάλληλον περιτύλιγμα είς τάς άντέννας δύναται ν' αύξάνεται ή νά
μειώνεται ή έπιφάνειά των. Αί είς τάς άντέννας περιελίξεις λέγονται μ ο ΰ δ ε ς
καί γίνονται ύπό τοΰ μυλωνά, άναλόγως πρός τήν έντασιν τοΰ άνεμου. Συνήθως
μέ 6 - 7 μοΰδες ή μαζώματατά παννιά είναι τελείως κλειστά. Είς τήν έξω-
τερικήν έπιφάνειαν τοΰ τοίχου τοΰ μύλου πρός τό έδαφος υπάρχουν ξύλινα ή πέ-
τρινα παλούκια διά τό δέσιμον τής άάεννωσάς, τά λεγόμενα καί σ κ ο ΰ d ρ α.

Τό άξόνι τοΰ μύλου στηρίζεται είς ένα ξύλινον κύκλον, λεγόμενον στεφάνι,
πού τοΰ έξασφαλίζει τήν προαναφερθεΐσαν κίνησιν. Πρός τό άντίθετον μέρος της
άdεvvωσάς τό άξόνι. στηρίζεται είς κάθετον ξύλον, τό άντίξονο. Τό στεφάνι
δένεται μέ τό άντίξονο μέ δύο άλλα ξύλα, bparsoXiix λεγόμενα, παραλλήλως
πρός τό άξόνι, διά ν' άποτελέση κλειστόν σύστημα, τό όποιον περιστρέφεται είς
τήν έπάνω έπιφάνειαν τοΰ τοίχου τοΰ μύλου, όταν χρειάζεται. Έπί τών 1) ρ ατσα-
λιών στηρίζεται ό ζυός (ζυγός), ήτοι δοκός έκ χονδρού ξύλου διαμπερώς προσ-
ηρμοσμένου κατά τήν διάμετρον τής όροφής τοΰ άνεμομύλου, άνωθεν τοΰ όποιου
καί καθέτως διέρχεται ό άξων, ό δίδων διά τής δυνάμεως τήν όλην κίνησιν τοΰ
άνέμου. Ή έπάνω έπιφάνειά τοΰ τοίχου τοΰ μύλου φέρει ξυλίνην πλάκα, πού είναι
στερεωμένη μέ άμετακίνητα τεμάχια δοκών ή τάκων έντειχισμένων, τά φ α λ ά γ-

κομμάτι τοϋ παννιοΰ άνοιχτό. Τά βλέπει ό κόσμος καί καταλαβαίνει νά πάη τό άλεσμα». Κατ'
άνακοίνωσιν Εύαγγέλου Μπουρούδη.
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για ή κανόνια. Έπί τής τροχιάς αύτής γίνεται ή περιστροφή τοΰ σ τ ε φ α -
ν ι ο ΰ, διευκολυνομένη μέ σαπούνι ή άλειμμα ξυγκιοΰ. Ή άλλαγή κατευθύνσεως
άναλόγως τής πνοής τοΰ άνέμου, πού δεικνύει ό άνεμοδείχτης (σημαία
μικρά άπό λευκόν παννί τοποθετημένη είς τό κέντρον τής κωνικής σκεπής), γίνεται,
ώς εΐπομεν, μέ σιδηρούν λοστόν, ήτοι μέ μοχλόν πρώτου είδους" (δύναμις είναι τό
χέρι τού μυλωνά, ύπομόχλιον δέ ένα παλούκι ,πού είναι μπηγμένο είς τήν πλάκα,
έπί τής όποιας στρέφεται τό στεφάνι). Τοιουτοτρόπως προσανατολίζεται τό
έπίπεδον τής άάεννωσάς, ώστε νά είναι κάθετον πρός τήν διεύθυνσιν τού άνέ-
μου, ή άποπροσανατολίζεται, όταν έχη πλέον σταματήσει ή άλεσις, διά νά συμμα-
ζευθοΰν τά παννιά. Τήν περιστροφήν τοΰ στεφανιοΰ συνοδεύει ή περιστροφή τής
σκεπής, τοΰ άξονιοΰ καί τής άάεννωσάς, δηλαδή τοΰ ά π α ν α ρ ιού. Διά νά μένη
άκίνητον τό στεφάνι, καθ' ην ώραν ό μύλος άλέθει, στερεώνεται μέ δύο ή τέσσαρα
σιδηρά παλούκια μπηγμένα είς τήν πλάκα, πού πιάνουν τά δύο πρώτα είς τά bpa-
τσόλια καί τά άλλα δύο είς τό άντίξονο. 'Λντίστασις είναι τό κινητόν στεφάνι, τό
όποιον έ'χει κατά σειράν έπί τής πρός τά έσω οψεώς του μικράς όπάς, τά μ ά θ ι α,
είς τήν κοίλην αύτοΰ έπιφάνειαν. Έντός αυτών ό μυλωνάς τοποθετεί τόν λοστόν,
διά νά στρέψη τόν μύλον πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου. Τήν άκραν τοΰ λοστού
τήν προσαρμόζει είς ένα μάτι τοΰ στεφανίου καί σχηματίζει μοχλόν μέ ύπομό-
χλιον παλούκι ή τάκον, πού προσαρμόζει είς τήν έμπροσθεν παλουκότρυπα
τής πλάκας, οπότε έπιτυγχάνει μικράν στροφήν τοΰ όλου συστήματος τής οροφής.
Τοΰτο έπαναλαμβάνεται είς τό κατόπιν μάτι μέ τόν λοστόν καί τό παλούκι είς τήν
έπομένην παλουκότρυπαν, έως ότου ή όροφή μέ τόν άνεμοτροχόν λάβουν τήν θέσιν
πού πρέπει.

Τό άξόνι έσωτερικώς, έκεΐ όπου σφηνώνεται τό έξω τοΰ τοίχου κεφαλάρι
του, άκκουμβά είς τόν λ α ι μ ό ν, όστις σχηματίζεται άπό τρία ξύλα, τό π ρ ο σ κ ε-
φ ά λ ι κάτω, τόν ά κ α μ ά τ η καί τό καματερό άπό τό έν καί τό άλλο μέρος.
Λέγεται καματερό, διότι υφίσταται τήν περισσοτέραν τριβήν. Διά ν' άποφευχθή
ή φθορά τοΰ άξονιοΰ λόγω τής περιστροφής, τοΰτο έπενδύεται μέ ξύλον άγριλιάς,
καρφωμένον έπ' αύτοΰ καί σφιγμένον μέ σιδηρά στεφάνια. Κάτω άπό τό άξόνι,
όταν ό μύλος σταματα, θέτουν ξύλινον τάκον, διά νά έξασφαλίσουν την άκινησίαν
του. Τό σταμάτημα τοΰ μύλου γίνεται μέ τήν γ ο ύ μ ε ν α, χονδρόν παλαμάρι ή
μέ τό τ ι μ ό ν ι. Τό παλαμάρι τυλίσσεται είς τό άξόνι καί δένεται είς τά ξύλα μέσα
στις παλουκότρυπες, ήτοι έγκοπάς, πού ύπάρχουν είς τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν
τοΰ τοίχου τοΰ μύλου, τό δέ τιμόνι φέρει πλησίον τήν άνω μυλόπετραν πρός τήν
κάτω.

Έκ τών μυλόπετρων περιστρέφεται μόνον ή άνω, λεγομένη πανάρι ή πα-
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ν α ρ ι ά, ή όποία στηρίζεται διά τοΰ κατακορύφου σιδηροΰ άξονος της, τοΰ βασι-
λικού σίδερου, είς όριζόντιον ξύλον, λεγόμενον τ ρ ά π ε ζ ο (εύρισκόμενον,
ώς ειπομεν άνωτέρω, είς τό πατάρι) καί άνεβοκατεβαίνει μέ τό τιμόνι. Ή κάτω
μυλόπτερα, λεγομένη κατάρι ή καταριά1, μένει άκίνητος έπί κτιστής χα-
μηλής βάσεως, τοποθετημένης είς τό ξύλινον πάτωμα τοΰ άνωγιοΰ. Ό στύλος
πού στηρίζει τό χονδρόν δοκάρι τοΰ πατώματος τοΰ άνωγιοΰ λέγεται σ τ ά τ η ς.
"Οταν ή άνω μυλόπετρα άπέχη περισσότερον άπό τήν κάτω, τό άλευρον βγαίνει
χονδρότερον. Ό μυλωνάς κανονίζει μέ τό τιμόνι, άν θά βγάλη άλευρον χονδρότερον
ή λεπτότερον.

Ή μετάδοσις τής κινήσεως άπό τόν όριζόντιον άξονα είς τόν κατακόρυφον,
αύτόν δηλαδή πού περιστρέφει τήν άνω μυλόπετραν, γίνονται μέ τήν βοήθειαν
τής ρόδας. Ή ρόδα είναι οδοντωτός τροχός, διαμέτρου 2,60 μ. καί πάχους 0,35,
άπό ξύλον πρίνου ή άγριλιάς, προσηρμοσμένος εις τήν μέσην τοΰ οριζοντίου άξονος
μέ τό έπίπεδόν του κάθετον πρός τόν ξύλινον άξονα, συμπλέκεται μέ έτερον μικρό-
τερον τροχόν, προσηρμοσμένον είς τήν έπάνω άκραν τοΰ κατακορύφου σιδηρού
άξονος. Ό δεύτερος ούτος τροχός λέγεται άνέμη ή φανάρι καί είναι κυλινδρι-
κόν κατασκεύασμα γιά τήν όδοντωτήν καμπύλην έπιφάνειάν του. Συνήθως ή ρόδα
έχει 60 δ ό δ ι α έκ ξύλου πρίνου, φυτευμένα κυκλικώς είς τήν περιφέρειάν της
καί έξέχοντα περί τά 0,12 μ., καί ή άνέμη μέ 12 είσδοχάς έξ άγριλιάς ή πρινιάς
διά ν' άντέχη είς τήν συνεχή τριβήν. Αί είσδοχαί τής άνέμης προσαρμόζονται είς
τά δόντια τής ρόδας. Ό άξων της άνέμης συγκρατείται είς τήν θέσιν του άπό τόν
ζ υ ό (ζυγόν), όριζόντιον ξύλον παράλληλον πρός τήν έπιφάνειαν τής ρόδας καί πιέ-
ζεται άπό άλλο όριζόντιον ξύλον, τό σ κ ο ΰ d ρ ο, πού σφηνώνεται είς τό άντίξovo.
Ή άνέμη περιστρέφεται περί τόν σιδηρούν κατακόρυφον άξονα, τό βασιλικό
σίδερο, ό όποιος άνωθεν στηρίζεται έπί τοΰ ζυγοΰ. Είς τό μέσον τοΰ ζυγού
ύπάρχει εντομή, είς τήν οποίαν εισέρχεται πρόσθετον ξύλον, καρύδι λεγόμενον.
'Επί τού καρυδιοΰ εισέρχεται τό βασιλικό σίδερο. Κατά τήν σχέσιν 60 δόντια της
ρόδας πρός τάς 12 είσδοχάς τής άνέμης έχομεν είς έκάστην περιστροφήν τοΰ άνε-
μοτροχοΰ 5 περιστροφάς τής μυλόπετρας.

Παρά τήν άνέμην καί έπάνω άπό τις μυλόπετρες εύρίσκεται ξύλινον κιβώτιον,
κρεμάμενον άπό τήν σκεπήν. Λέγεται κοφινίδα (έκ τοΰ αρχαίου κόφινος)
καί είναι πλήρης καρπού, πού πίπτει λίγος λίγος είς τήν όπήν της άνω μυλόπετρας,
τήν 'ούλα. Άπό τήν γούλαν ό καρπός προχωρεί είς τόν μεταξύ τών μυλοπετρών

1. Αί λέξεις π α ν α ρ ι ά καί κ α τ α ρ ι ά έκ τοϋ έπάνω καί κάτω καί τής καταλήξεως
-αριά (-άρέα-άρης-άρι. )
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χώρον, καθώς τραντάζεται ή κοσκινίστρα (άπόληξις τής κοφινίδας) άπο τον
περιστρεφόμενον κατακόρυφον σιδηρούν άξονα της άνέμης. Ό άξων ούτος συνδέ-
εται μέ τήν μυλόπετραν διά μέσου τής χελιδόνας, ήτοι σιδηρού τεμαχίου,
σχήματος διπλής ούρας χελιδόνος. Πέριξ τών μυλοπετρών υπάρχει κυκλικόν περί-
φραγμα, φ ά ρ κ ο ς λεγόμενον, πού έμποδίζει τό άλευρον νά χύνεται, τό συγκεν-
τρώνει καί τό άφήνει νά πίπτη εις ξύλινον κιβώτιον, τήν σκάφηήάλευροθήκη.
Μέ τήν κουταλήθρα, τεμάχιον σανίδος μετά λαβής, ταράσσουν τό άλευρον
είς τήν σκάφην ή τό βάζουν εις τό τσουβάλι. Έπί τής άνω μυλόπετρας θέτουν συν-
ήθως σκέπασμα άπό τεντωμένον καραβόπαννο, διά νά μή σηκώνεται ή άχνα
τού άλεύρου καί τήν άναπνέη ό μυλωνάς.

Οί μυλόπετρες σχηματίζονται άπό τεμάχια πολύ σκληρού γρανιτικού τραχί-
του λίθου, έξαγομένου έν Μήλω. Ταύτα σφίγγονται μέ σιδηρά στεφάνια πού πυρα-
κτοΰνται διά νά διασταλούν καί όταν κρυώσουν, συστέλλονται καί είναι πολύ στερεά.
Τά μεταξύ τών τεμαχίων τής μυλόπετρας κενά γεμίζονται μέ γύψον. Σημειωτέον
δ' ότι χρησιμοποιούν ολίγον ύδωρ διά τό γυψοκονίαμα, διά νά γίνεται στερεά ή
μυλόπετρα καί νά κουδουνίζη. "Οταν τό άλεύρι βγαίνη πολύ θερμόν, τοΰτο
σημαίνει ότι οί μυλόπετρες μακάρουν, δηλαδή έχουν στομωθή, φαγωθή. Τότε
πρέπει νά χαραχθούν μέ τό μ υ λ ο κ ό π ι (έργαλεΐον σιδηρούν τοΰ χαρακώματος).
Τό χαράκωμα, χάραμα, έργασία λίαν κοπιώδης, γίνεται μέ τό σήκωμα τής άνω
μυλόπετρας μετά 4-5 ημέρας άλέσεως. 'Ακολούθως γίνεται τό ζ ύ α σ μ α τών
μυλοπετρών, τή βοήθεια τοΰ ά λ ι φ α δ ι ο ΰ καί τοΰ διαβήτη. Τό ζύγισμα
είναι ή όριζοντίωσις τής κάτω μυλόπετρας καί ή έπ' αύτής έπαφή της άνω είς
όλα τά σημεία διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ άνεμομύλου1.

Δ' ΟΙ ΜΥΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΤΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ

Έκ τών μνημείων τοΰ λόγου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ μέ τούς μύλους έχουν συνα-
φθή περισσότερον άσματα, παραδόσεις, παραμύθια καί παροιμίαι. Παραθέτω κατω-
τέρω παραδείγματα έξ έκάστης κατηγορίας, τά όποια είναι δυνατόν νά έπαυξηθοΰν
διά περαιτέρω έρεύνης. Ούτως είς καρπαθιακήν παραλλαγήν τοΰ άκριτικοΰ άσμα-
τος «τοΰ υίοΰ τοΰ Άρμούρη» έχομεν τούς στίχους 19-20 :

1. Τήν όρολογίαν και τήν περιγραφήν τοϋ άνεμομύλου κατέγραψα τόν Αΰγουστον τοΰ 1934
έν ΆπειράνΟ<ο. Πληροφοριοδόται μου υπήρξαν ό Γεώργιος Ζευγώλης (Πετρουσκοϊώργης) καί ό
Νικόλαος Κατινάς (Κατινονικόλας).
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Σαρακηνός τοϋ 'πάντηξεν, άμέρωτοθ θερίον,
άπάνω στίς κουτάλες1 του τρία άνεμομύλια 'λέθαν2.

Εις τήν κυπριακήν παραλογήν «Καλόγηρος άπρόσκλητος είς γάμον» άναγι-
νώσκομεν είς τούς στίχους 24 - 28 :

Χαρίζω τζαί τής νιόνυφφης εναγ καλομ μυλάριν,
άνταν νά λείπη τό νερόν ν' άλέθη μέ τό λάδιν
άνταν νά λείπη ό λαδατάς ν' άλέθη μέ τό μέλιν
άνταν νά λείπη ό μελιτάς ν' άλέθη μέ τό γάλαν
άνταν νά λείπη ό γαλατάς ν' άλέθη μανιχόν του3.

Είναι πρός τούτοις γνωστόν άκριτικόν σατυρικόν άσμα, είς παραλλαγάς τού
όποιου άναφέρεται ό Γιάννης, πού άφήκε τήν ήρωικήν ζωήν τοΰ κλέφτη καί έγινε
γεωργός, ώργωσε τό χωράφι του, άλλά καμμίαν δέν είδε προκοπήν. Τέλος επέ-
τυχε καί έκαμε μόνον ένα σακκί σιτάρι, τό πηγαίνει είς τόν μύλον νά τό άλέση,
άλλά, κατά μίαν έκ Ρόδου παραλλαγήν, άνάξιος καθώς ήτο «πάει νά πιάση τό σακκί
καί μπλάζει τό σιτάρι», δηλαδή τό σκορπίζει4. Κατ' άλλας παραλλαγάς ένας ποντι-
κός τοΰ έτρύπησε τό σακκί καί έχύθη όλον τό σιτάρι, ένώ λύκος τάς ιδίας στιγμάς
τού έφαγεν έξω άπό τόν μύλον τό γαϊδούρι του5. Ό Κ. Ρωμαίος, πιστεύων ότι
«Γιάννης καί Διγενής χρησιμοποιούνται συχνά [είς τά άκριτικά τραγούδια] σάν
δυο γλωσσικοί τύποι τοΰ αύτοΰ ονόματος»6, γράφει: «'Αλλ' ό διασυρμός αύτός
τοΰ ήρωϊκοΰ Διγενή, πού καταντά άνάξιος γεωργός, μάς θυμίζει τό άντίστοιχο
κατάντημα τοΰ μεγάλου θεού Διονύσου πού έξευτελίζεται στούς «Βατράχους»[τοΰ
'Αριστοφάνους] σάν ένας δειλός καί άνάξιος»7.

Είς άλλα δημώδη άσματα μέ δραματικόν περιεχόμενον έντός μύλου πραγματο-
ποιείται τιμωρία ένοχου γυναικός. Ούτως είς τήν παραλογήν «της μάννας φόνισσας»
έξ 'Αγίου Γεωργίου Νηλείας Πηλίου άκούονται οί στίχοι :

"Αλισι, μύλου μ', άλισι τής Λέγκους τού κουρμάκι
κί βγάν' άλεύρι κόκκινου κί τήν πασπάλη μαύρη,

1. 'Ωμοπλάτες.

2. Ζωγράφειος 'Αγών, ετ. Α', Κωνσταντινούπολις 1891, άρ. 8, σσ. 295 - 296.

3. Ξ ε ν ο φ. Φαρμακίδου, Κύπρια έπη, Λευκωσία 1926, σσ. 153 - 155.

4. Άν αστ. Βρόντη, Ροδιακά, έν Αθήναις, 1939, σ. 67.

5. Γ. Χ α σ ι ώ τ η, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων, έν Αθήναις
1966, σ. 130. Χ. Ρ ε μ π έ λ η, Κονιτσιώτικα, έν Αθήναις 1953, σ. 44.

6. Κ. Ρωμαίου, Διγενής, Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 26, έν Αθήναις 1964, σ. 211.

7. Κ. Ρ ω μ α ί ο υ, ένθ' άν., σ. 213.
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γιά νά πιρνοΰν γραμματικοί νά παίρνουν τού μιλάνι,
γιά νά πιρνοΰν οί όμορφες νά παίρνουν κοκκινάδι1.

Είς άλλην παραλλαγήν τού αύτοΰ τραγουδιού άπο το Λιγουριό τής Πελοπον-
νήσου, στίχ. 28 - 29, λέγεται :

Άλεσε, μύλε μ', άλεσε τής λυγερής κεφάλι,
γιά νά τ' άκοΰν οί λυγερές, νά μήν το κάνη άλλη2.

Είς τήν έκ Νισύρου παραλογήν «της άπιστου συζύγου» (στίχοι 31-33) ό
έκδικητής Μαυργιαννής :

βγάλλει το μαχαιράκι του 'πό τ' άργυρο φεκάρι
καί παίρνει τό κεφάλι της σάν τρυφερό άγγούρΐ"
μέσα στό μύλο τό 'ρριξε καί 'λέθει καί ξελέθει3.

Είς άλλην παραλλαγήν τής αύτής παραλογής, συλλεγείσης ύπό Γ. Ά. Μέγα
άπό πρόσφυγας έκ τού χωρίου Ραβδάς Ανατολικής Θράκης, άκούονται οί στίχοι:
Άλεσε, μύλου μ', άλεσε τής κούρβας τό κεφάλι,
κάμε τά κόκκαλα άσπράδ', τήν κεφαλή κουκκινάδ'
γιά νά περνούν μελαχρινές νά βάνουνε άσπράδ',
γιά νά περνοΰν οί γέμορφες νά βάνουν κουκκινάδ'4.

Είς άλλην παραλλαγήν έκ Σωζοπόλεως Ανατολικής Θράκης έ'χομεν τούς στί-
χους 37 - 41, πού είναι άρτιώτεροι :

Άλεσε, μύλε μ', άλεσε παλιάς κούρβας κεφάλι,
νά βγάλ' άλεύρι κόκκινο καί πάσπαλη άσπράδι,
νά παίρνουνε οί άσκημες νά βάνουν κοκκινάδι,
νά παίρνουνε κ' οί μελαχρινές νά βάνουνε άσπράδι,
γιά νά φανή παράδειγμα νά μήν τό κάνουν κι άλλες5.

Είς τήν έξ 'Ηπείρου παραλογήν «τ' άγαπημέν' άδέρφια κ' ή άπιστη γυναίκα»
έ'χομεν είς τούς στίχους 41 - 44 :

Άλεσε, μύλε μ', άλεσε τής κούρβας τό κεφάλι,
κάνε τ' άλεύρι κόκκινο καί τήν πασπάλη μαύρη,

1. ΚΑ, "Υλη, άριθ. 189 (Π. Β ο γ ι α τ ζ ή ς, 1888 ).

2. Δ. Εύαγγελίδου, Τραγούδια τοϋ Λιγουριοΰ, Λαογραφία, τόμ. Δ', 1912/1914, σ.

177.

3. ΚΛ, "Υλη, άριθ. 609 (Ν. Χ. Άν δ ρ ι ω τ ά κ η ς ).

4. ΚΛ, άρ. χ/φου 1104 Γ', σ. 73 (Γ. Λ. Μ έ γ α, Συλλογή έκ Ραβδα Μεσημβρίας).

5. Κ. Δ. Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ, "4σΙΛατα δημοτικά Σωζοπόλεως, Λαογραφία, τόμ. Α',
1909/10, σ. 618.
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νά 'χουν φκειασίδ' οί έμορφες, φκειασίδι τιμημένο,
νά 'χουν καί οί γραμματικοί μελάνι γιά νά γράφουν1.

Ό Μιχ. Γ. Μιχαηλίδης Νουάρος έδημοσίευσε τό κατωτέρω άσμα, είς το όποιον
γίνεται λόγος διά τούς άνεμομύλους τού χωρίου "Οθους τής γενετείρας του νήσου
Καρπάθου :

Τοΰ καπετά Γεώργη βροντά, τοΰ Μυλωνά κουτσαίνει
τσαί τοΰ Φρυάη τραουά τσαί τοΰ Μιχάλη δρέμει.
Τσαί παρακάτω τής Μαριάς 'υρίζει τσαί μουγγρίζει
τσαί τοΰ Έργάτση τοΰ Παπά ξυλάρμενα σβουρίζει.

5 "Οταν έής τ' άνέφαλο στό Ξελαντουριδιάρη,

κόφτε στό Γιώργη τοΰ Παπά νά πά' νά σοΰ 'πιμπάλη2.

Έν Βορείω Ήπείρω εϊναι γνωστόν τό τραγούδι :

—Νυστάζω, νυστάζω καί ποιος θά πάη στό μύλο ;
—Κοιμήσου, πέρδικά μου, κ' εγώ πάγω στό μύλο.

Μοΰ εϊναι πρός τούτοις γνωστόν τό έξ Άπειράνθου Νάξου δίστιχον μοιρολόγι:
Μά 'μέν' dà πάθια μου πολλά, τρεις μύλοι δέν τ' άλέθουν,
ώς καί τά σύννεφα μέ κλαιν καί τά νερά πού τρέχουν.

Περί τούς μύλους καί τούς μυλωνάδες κυκλοΰνται καί άρκεταί δημώδεις παρα-
δόσεις. Έξ αύτών άλλαι μέν έ'χουν δημοσιευθη καί έρμηνευθή3, άλλαι δέ τυγχάνουν
άνέκδοτοι, περιλαμβανόμεναι είς χειρογράφους συλλογάς λαογραφικής καί γλωσ-
σικής ύλης, άποκειμένας ιδία είς τά Κέντρα Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
καί τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Οί μύλοι καί δή οί ύδρόμυλοι εύρίσκοντο είς έρημικούς τόπους μακράν τών
κατοικιών τών άνθρώπων, παρά τάς οχθας ποταμών καί είς χαράδρας. Ή θέσις,
τό φυσικόν των περιβάλλον, κατά τάς χειμερινάς ιδίως νύκτας, έτροφοδότει, λόγω
δεισιδαίμονος φόβου, τήν φαντασίαν τών άπλοι'κών άνθρώπων, ώστε αύτη νά δη-
μιουργη ψευδαισθήσεις καί εικόνας δαιμονικάς. Ούτως είς μύλους, όταν ό μυλωνάς
ψήνη κατά τό δωδεκαήμερον πέρδικαν, γουρουνοπούλαν ή σπάλαν κρέατος, παρου-

1. Ζωγράφειος Άγων, έτ. Α', Κωνσταντινούπολις 1891, σσ. 154 - 155.

2. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί S ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α',
άνατυπ. έκδ., 'Αθήναι 1969, σσ. 61 - 62. Πιμπάλλω τό άλεσμα = ρίπτω τόν καρπόν είς τήν
κουφουνία, ίνα άλεσθή.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Ά, έν 'Αθήναις 1004, σσ. 354 - 355, 357 - 361,
518 - 519, 522 - 524, 528 - 529, άριθ. 622, 624, 625, 626, 848, 849, 850, 853, 865, 866 τόμ.
Β', έν 'Αθήναις 1904, σσ. 1338 - 1342. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, 'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδό-
σεις τοϋέλληνικοΰλαοΰ. Έπετηρ. Λαογραφ.'Αρχείου,τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σσ.11-39.
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σιάζεται ό Καλικάντζαρος1, ψήνει καί αύτός βατράχους καί προσπαθεί νά μαγα-
ρίση το κρέας τοϋ μυλωνά. Ό μυλωνάς κτυπά μέ τήν πυρακτωμένην σούβλαν του
τον Καλικάντζαρον είς το πρόσωπον. Ό κτυπηθείς τότε τόν έρωτα πώς ονομάζεται
καί ό μυλωνάς, ώς άλλος 'Οδυσσεύς, έξαπατα αύτόν λέγων «Άπατος» ή «Ατός».
Ό Καλικάντζαρος, έρωτηθείς κατόπιν ύπό τών άλλων Καλικαντζάρων ποιος τόν
έκαψε καί ειπών «Άπατος» ή ό «Ατός», έλαβε τήν άπάντησιν αύτών: «Άμ σάν
έκάηκες άπατος σου, τί σκούζεις έτσι ;»2 Είς άλλας παραλλαγάς τής παραδόσεως
ό διάβολος ή τό παγανό είναι ό παθών3. Καί έν Ρουμανία, γράφει ό Ν. Γ. Πολίτης,
είναι γνωστόν παραμύθι, συγγενέστατον πρός τάς ώς άνω νεοελληνικάς παραδόσεις.
Ό ήρως τοΰ έν λόγω παραμυθίου πηγαίνει είς τόν μύλον τοΰ διαβόλου, όπου λαμ-
βάνει χώραν έκεϊ παρόμοιον έπεισόδιον μέ τό τοΰ Καλικαντζάρου καί τοΰ μυλωνά4.

"Εκαμα λόγον άνωτέρω περί τοΰ μέ τούς μύλους συνδεομένου δεισιδαίμονος
τοϋ λαοΰ φόβου. Τούτου τήν αίτίαν έζήτησε νά έξηγήση μυθικώς αύτός ό ίδιος ό
λαός, λέγων ότι ό μύλος είναι κατασκεύασμα τοΰ διαβόλου5, ότι άλέθουν κατά τήν
νύκτα οί διάβολοι6 καί κακοποιούν αύτόν, τόν όποιον ήθελον συναντήσει είς μύλους7,
ότι καί βρικόλακες άκόμη διατρίβουν είς τούς μύλους8 καί, όπως οί Καλικάντζαροι,
παρασκευάζουν καί οί διάβολοι τήν τροφήν των είς αύτούς ψήνοντες βατράχους9.

Είναι άξιον σημειώσεως ότι καί παρ' άλλοις λαοϊς, ώς π.χ. τοις Γερμανοΐς,
ύπάρχει ή δεισιδαίμων δοξασία καί πίστις ότι ό μύλος είναι τόπος διαμονής κακο-
ποιών πνευμάτων. Τά πνεύματα τών ύδάτων φανερώνονται είς τούς μύλους καί είς
αύτούς διατρίβει ό διάβολος10.

1. Περί τών Καλικαντζάρων βλ. τοϋ άρχαιολόγου Κ. Ρωμαίου, Μικρά μελετήματα
Θεσσαλονίκη 1955, σσ. 264 - 296.

2. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 361, άριθ. 626.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1338. Δημ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Σύμ-
μεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας, Λαογραφία, τόμ. IB', 1938/1948, σ. 21.

4. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σσ. 1340 - 1.

5. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., τόμ. Α', σσ. 518-519, άριθ. 848, 849. Πρόκειται περί
δυϊστικής παραδόσεως περί τής όποιας έπραγματεύθην διεξοδικώς είς άλλην μελέτην μου. Βλ.
Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, 'Ανέκδοτοι δυΐστικαί παραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σσ. 11 - 39.

6. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., τόμ. Α', σ. 529, άριθ. 866.

7. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 519, άριθ. 849.

8. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, ένθ' άν., σ. 577, άριθ. 940.

9. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σσ. 528 - 529, άριθ. 865.

10. Βλ. τό άρθρον Mühle έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, τόμ. IV,
Berlin und Leipzig 1934/1935, στ. 602 - 609. Die M. als Aufenthaltsort für Geister, στ.
4,6. Teufel in der Mühle, στ. 604 - 605.
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Κατά πολλάς άξιολόγους μεσαιωνικάς καί νεοελληνικάς παραδόσεις πολλοί
αρχιτέκτονες (μαστόροι ) διά τήν κατασκευήν μύλων καί άλλων οικοδομημάτων,
ώς π.χ. γεφυρών, ύπεράνθρωπον άπαιτούντων ικανότητα, έζήτησαν τήν βοήθειαν
τών διαβόλων, οΐτινες καί παρέσχον είς αύτούς ταύτην, άφοΰ προηγουμένως οί έν
λόγω άρχιτέκτονες παρέδωσαν την ψυχήν των είς αύτούς1. 'Ενδιαφέρουσα έπίσης
είναι παράδοσις έκ Γυθείου, καθ' ην ή κατασκευή τών βαρδαριών τοΰ ύδρομύλου
άφέθη είς τόν διάβολον2.

"Οπως εϊδομεν, λίαν στενή είναι ή σχέσις τοΰ διαβόλου μέ τούς μύλους καί
τούς μυλωνάδες, κατά τάς λαϊκάς άντιλήψεις. Ή σχέσις αύτή δύναται νά έπη-
ρεάση καί άποδυναμώση άκόμη καί τήν θρησκευτικήν τοΰ λαοΰ πίστιν καί λατρείαν.
Ούτως είς παράδοσιν έκ Χαλαζόνης Έράνης Τριφυλίας ό διάβολος ύπεσχέθη «άχτί-
μητο πλοΰτος» είς μυλωνάν, είς ήν περίπτωσιν έκεινος δέν θά μετέβαινεν είς τήν
έκκλησίαν καί δέν θά έκαμνε τόν σταυρόν του3.

'Εκτός τών δημοτικών τραγουδιών καί παραδόσεων μέ τούς μυλωνάδες καί
τούς μύλους συνδέονται μερικά παραμύθια καί εύτράπελοι διηγήσεις. «Οί μυλω-
νάδες (έν Θράκη) ήξεραν καλά παραμύθια. Τόν χειμώνα πού πήγαιναν οί χωριανοί
ν' άλέσουν τό σιτάρι στό νερόμυλο καί φύλαγαν νά έλθη ή σειρά τους, οί μυλωνάδες
άφηγούντανε τά παραμύθια, έβαζαν κανένα κούτσουρο στην γωνιά, έψηναν τή
μυλωνόπιττα στή φωτιά καί όλοι γύρω άκουαν τό παραμύθι»4. Υπάρχουν οχι μό-
νον ξένα άλλά καί έλληνικά παραμύθια, είς τά όποια άναφέρεται θαυμάσιος μύλος5
ακαταπαύστως άλέθων, έξ ού έγινεν άλμυρά ή θάλασσα6. Είς παραμύθι έκ Λέσβου7
ύπό τόν τίτλον «Ό μύλος», ύπαγόμενον είς τόν τύπον ATh 565, άρχων πλούσιος
άλλά φιλάργυρος δίδει μικρόν άρνί κατά τό Πάσχα είς τόν πτωχόν άδελφόν του,
τόν όποιον έχρησιμοποίει ώς βοσκόν είς τά κοπάδια του, μέ τήν φράσιν : «Πάρ'το

1. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, τόμ. Α' μέρ. β', έν 'Αθήναις 1874, σ. 451.
Τοϋ αύτοϋ, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 518, αριθμ. 848, 849. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ,
ένθ' άν... σσ. 18 - 20. 25 - 26.

2. ΚΑ, άριθ. χ/φ ου 335, σ. 282.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 519, άριθ. 850. Βλ. τάς συναφείς πρός
αύτήν παραδόσεις έν Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, ένθ' άν., σσ. 25 - 26.

4. 'Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή, 'Από τά παραμύθια τής Θράκης. Θρα-
κικά, τόμ. ΙΕ', 'Αθήναι 1941, σσ. 333 - 334. Δ. Β. Ο ί κ c ν ο μ ί δ ο υ, Τό παραμύθι καί ό
παραμυθάς έν 'Ελλάδι, Λαογραφία, τόμ. ΛΑ', 1978," σ. 32.

5. Γ ε ω ρ γ . Κούτρα, 90 μουραμπάδες, 'Αθήναι 1899, άριθ. 31.

6. Γ. 'Α. Μέγα, 'Ελληνικά παραμύθια, έκδ. 2α, 'Αθήναι 1956, σσ. 75 - 78.

7. G. Georgeakis et Pineau, Le folklore de Lesbos, Paris 1894, σ. 56.
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καί πήγαινε στοΰ δαίμονα τή μάννα». Ό πτωχός δέν πηγαίνει εις τό σπίτι του,
άλλά τρέχει, τρέχει καί συναντά τράπεζαν μεγάλην περί τήν οποίαν έκάθηντο όλοι
οί πειρασμοί. Διά νά τόν εύχαριστήσουν διά τό δώρον, πού τούς επήγε, τοΰ έδωκαν
ενα μύλον τοΰ καφέ καί τοΰ είπαν ότι βγάζει ό,τι θέλεις, όταν τόν γυρίζης. "Ετσι
ό πτωχός έγινε πλούσιος. Ό φιλάργυρος άδελφός του έπέτυχε ν' άποκτήση αύτόν
τόν μύλον1, άλλ' όταν κάποτε συνέβη νά ταξιδεύη καί έχρειάσθησαν άλάτι, τότε
αύτός γυρίζει τόν μύλον, άλλ' ό μύλος δέν σταματά. Άπό τό πολύ άλάτι τό πλοΐον
έγέμισεν, έβυθίσθη καί όλοι οί έπιβαίνοντες έπνίγησαν.

Είναι πρός τούτοις γνωστή διήγησις, ύπό τόν τύπον ATh 1920 Α, πού άρχί-
ζει ώς έξης : «Μιά βολά ένας πατέρας εϊχ' ένα παιδί. "Οντας έπέθαινε τού είπε :
σέ σπανό μυλωνά νά μή άλέσης καί νά 'χης τήν εύχή μου, κ' έκλεισε τά μάτια του»2.
Πρόκειται περί εύτραπέλου ηπειρωτικής διηγήσεως, τιτλοφορουμένης «Τά ψέμ-
ματα», έν τη όποία νικά ό τά τερατωδέστερα ψεύδη λέγων3. Άλλαι σχετικαί εύ-
τράπελοι διηγήσεις έδημοσιεύθησαν ύπό Γ. Ρουσιά4, Γερασ. Καψάλη5 καί Δ. Δου-
κάτου6.

Πολυπληθείς εϊναι αί παροιμίαι τοΰ λαοΰ μας αί σχετικαί μέ τούς μύλους.
Παραθέτω ένταΰθα κατ' αύξοντα άριθμόν δσα παραδείγματα συνεκέντρωσα, παρα-
πέμπων είς τό τέλος συγκεντρωτικώς είς τά δημοσιεύματα καί είς τάς χειρογρά-
φους συλλογάς, όπου αί παροιμίαι άναφέρονται. 1. "Εσκασαν τ' μυλουνά
τά πιδιά άπ' τ' δίψα. Λέγεται δι' όσους έχουν έν άγαθόν είς άνεξαντλή-
τους ποσότητας, χωρίς προοπτικάς έλαττώσεώς του. 2. Τών μυλωνάδων
τά παιδιά ψοφάνε άπό τήν πείνα. 3. Ό μυλωνάς νά
τινάξη τά γένεια του φτειάνει κουλλούρα. 4. "Οποιος
είς τό μύλο μπαίνει/πάντ' άλευρωμένος βγαίνει7. 5.
Ό πού φοβάται τά βαρδάρια μυλωνάς δέ γίνεται. Τά

1. «Die Wandermühle sucht manin den Besitz zu bringen». Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens, τόμ. VI, 1934/1935, στ. 603.

2. Δημ. Εύαγγελίδου, Ήπειρωτικόν παραμύθιον : Τά ψέμματα, Λαογραφία, τόμ.
Β' (1910-11), σ. 475-7.

3. Βλ. καί Ν. Γ. II ο λ ί τ η ν, έν Λαογραφία, τόμ. Β', σσ. 197 - 198.

4. Γ. Ρουσιά, Το ψευτοχώρι. Λαογραφία, τόμ. Γ', 1911/1912, σσ. 498 - 499.

5. Γ ε ρ α σ. Καψάλη, Λαογραφικά έκ Μακεδονίας, Λαογραφία, τόμ. Τ', 1917/1918,
σσ. 514-16.

6. Δ η μ. Σ. Δουκάτου, Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, 'Αθήναι 1957, σσ. 213 -214.

7. Σ ω τ . Ά. Κ α ρ α ν ι κ ό λ α - Ά λ. Σ. Κ α ρ α ν ι κ ό λ α, Παροιμίες καί φράσεις άπό
τή Σύμη. 'Αθήνα 1980, σ. 164.
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βαρδάρια είναι δύο έν τω ύδρομύλω ξυλάρια, πού μέ τήν τρομώδη των κίνησιν
προξενούν μεγάλον θόρυβον. 6. "Ο π ο ι ο ς δ έ 0 έ λ' ν' ά κ ο ύ σ' τ ά β α ρ-
δάρια, στού μύλου δέν πάει. 7. Ό μύλος 'λ έ θ ε ι μέ τήν
ά κ ο ή (ν ), δηλ. καλήν φήμην, τιμιότητα. 8. Ά π' άκουής ά λ έ θ' ό μύλος
ή Ά π' άκοής δουλεύγει ό μύλος, δηλαδή ή καλή φήμη είναι άπο-
δοτική. 9. "Οποιος άέρας κι ά φ φυσήξη, ό μύλος πάν τ'
ά λ έ θ ε ι. Λέγεται δι' έκείνους πού τά εύρίσκουν μέ όλους. 10. "Α δ ι κ ο ν
άλεσμα σ' άδικο μύλοήΤ'άδικον άλεσμα σ' άδικο μύλο
πάει. 11. "Α κ ο υ τ α σ α κ κ ί δεμένο/ στό χερόμυλοσκομέν ο,
δηλαδή θέλεις τα κ' έσύ τά «άριστα» άλλά δέν άνοίγεις βιβλίο. 12. Έμπάτε
σκύλοι άλέσετε κι άλεστικά μή δώσετε, λεγομένη όταν
ύπάρχη κάπου άσυδοσία. 13. Κάθα εις κ' ή έγνοια dou/κι ό μυ-
λωνάς κι ό μύλος του, λεγομένη δι' έπίμονον προσκόλλησιν εις έν
θέμα προσωπικόν. 14. Ά ς άλέθ' ό μύλος/κι άς μoυgpίζ' ό
χοίρος. Έφ' όσον άλέθει ό μύλος, θά φάγη φυσικά ό χοίρος, δηλαδή τό παν
είναι νά ύπάρχη άποδοτική έργασία, ή όποία κυρίως πρέπει νά μάς άπασχολή.
15. "Α φ η σ' τό μύλο κι άς β ρ ο d α καί τό νερό κι άςτρέ-
χ η. Λέγεται, όταν θέλη κανείς νά συστήση άδιαφορίαν διά κάτι, πού δέν δικαιολογεί
άνάμειξιν ή δέν έπιδέχεται διόρθωσιν. 16. Ό καλός μύλος άλέθει
καί σ ι τ ά ρ ι κ α ί κριθάρι. Λέγεται δι' εκείνον πού τρώγει ό,τιδήποτε.

17. "Ο λ ο ν έ ώ στό μ ύ λ ο ; "Ο λ ο ν έ ώ στό μύλο; Προήλθεν ή
παροιμία έκ τής παιδιάς «ό μυλωνάς». Λέγεται δ', όταν άναθέτωμεν συνεχώς είς
τό ΐδιον πρόσωπον πολλάς εργασίας ή έπανειλημμένως τήν ιδίαν έργασίαν, ένώ
υπάρχουν καί άλλα πρόσωπα, πού θά ήτο δυνατόν νά τά έπιφορτίσωμεν μέ αύτάς.

18. Ό μύλος θέλει μυλωνά καί τό κ αρά β' άέρα/κ'ήκόρη
σφιχταγκάλιασμα στό ροδισμό τζή μέρας. Δηλαδή ή κάθε
δουλειά θέλει τό κατάλληλον πρόσωπον. Σημειωτέον ότι συνήθως λέγεται μόνον
ό πρώτος στίχος. 19. "Οπου κι ά' b ά η τ' άλεσμα στό μύλο θέ
νά πάη ή Γυρίζει, 'πογυρίζειτ' άλεσμα στόμ μύλον του
π α α ί ν ε ι, δηλαδή όλα τά πράγματα καταλήγουν είς τόν προορισμόν των. 20.
Προκομμένος σά dή g ά τ ω h ix ρ χ τού μύλου. Λέγεται ώς
φιλικόν πείραγμα δι' άνθρωπον, ό όποιος δέν άγαπά πολύ τήν έργασίαν, πού εϊναι
βραδύς κτλ. 21. Πού προλάβη (ή πού προφτάξη) καί στό
μύλο. Δηλαδή όποιος προφθάση καί προηγηθή ή άπό τύχην ή άπό ικανότητα
δικαιούται νά κάμη πρώτος τή δουλειά του. 22. Μήτε ψωμί στ' άρχον-
τικό μήτ' άλεσμα στό μύλο. Λέγεται όταν ύπάρχη μονίμως ή συμ-
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πτωματικώς έ'λλειψις καί τών στοιχειωδεστέρων πραγμάτων. 23. Ε ί μ α ι άπό
μύλο, έχω λεχώνα κ' ήρθαν καί ξένοι. Λέγεται είς συρροήν
άντιξοοτήτων. 24. Τούν έστειλι 'ς τού μύλου γιά πασπάλη.
Σημαίνει ότι τόν έξηπάτησε. 25. Μ ό τοΰ ά κουπώς1 νερό, ό μυός
όζο κωώθει, δηλαδή μέ χυτό νερό ό μύλος δέν στρέφει. 26. "Ο σ' ά λ έ θ' ο ύ
μύλους λεγομένη έπί φλυάρου. 'Εν Έλύμπω Καρπάθου λέγεται διά φλύαρον
γυναίκα ή φράσις : « γ ι ά (δ)έ τ ό μ α ρ ι ό (μιαρό, σιχαμένο) βούλα (γούλα,
στόμα, γλώσσα), πώς εί' σά τό π ε ρ ι τ ά ρ ι», δηλαδή ότι κινείται ή
γλώσσα της, τό στόμα της όπως τό π ε ρ ι τ ά ρ ι2 τοΰ μύλου, τό όποιον δέν στα-
ματά ποτέ. 27. "Ολοι έκλαιγαν τά χάλια τους κι ό μυλω-
νάς τή δέση, δηλαδή τήν άρχήν τής αύλακος τοΰ ύδρομύλου, όταν χαλά άπό
τις βροχές3.

Καί είς άλλα μνημεία τοΰ λόγου τοΰ λαοΰ άναφέρονται οί μύλοι. Ούτως είς τό
έξής αίνιγμα έκ Κυθήρων νοείται ό χερόμυλος : «Ά πό δώ βουνό, άπό
κει βουνό καί στή μέση παλουκάκ ι»4, είς δέ τό έκ Λακωνίας
αίνιγμα : «Κ όκκινος άναβρακάτος/καί σιδερομαντακάτος
/άνεβαίνε ι, κατεβαίνει, / τό βρακί του λυεΐ καί δένει»
νοείται ό νερόμυλος5.

Έν Κερκύρα είς τό έντομον μ υ λ ω ν ά ν, τό όποιον αί κορασίδες κρατοΰν

1. Κουπώνω= χύνω.

2. Βλ. κατωτέρω το Λεξιλόγιον.

3. Γεωργ. 'Αναγνωστοπούλου, Συλλογή παροιμιών τοϋ Ζαγορίου, Λαογραφία,
τόμ. Β', 1910, σ. 320. Ί α κ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ, έκδιδόμενα ύπό Δ. Β. Ο ί κ ο-
ν ο μ ί δ ο υ, Λαογραφία, τόμ. IF', 1950, σ. 295. Δια λ. Ζευγώλη-Γλέζου, Παροιμίες
άπό τήν Άπείρανθο τής Νάξου, 'Αθήναι 1963, σσ. 27, 28, 29, 31, 110, 208. 209, 264, 348.
Ά ν. Λ ε β ί δ ο υ, Παροιμίαι έκ Φαράσων, Λαογραφία, τόμ. ΙΑ', 1934/1937, σ. 136. Θ. Π α-
παθανασοπούλου, Παροιμίες τών Κραβάρων. Λαογραφία, τόμ. ΚΔ', 1956, σ. 287.
Χ. Θ. Παπαχριστοδούλου, Λαογραφικά σύμμεικτα Ρόδου, Λαογραφία, τόμ. Κ',
1962, σσ. 141, 158. Όρ. Σ χ ι ν ά, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις συλλεγεϊσαι έκ Σερρών
τής Μακεδονίας, Λαογραφία, τόμ. Γ', 1911/1912, σ. 214. Ντίνου Ψυχογιού, Ήλειώ-
τικα παιδοκόμια, Λαογραφία, τόμ. ΙΕ', 1954, σ. 263. ΚΛ, άριθ. χ/φ ου 335, σ. 282, άριθ. 2194,
σ. 268. Ή Δρόπολις , Λεύκωμα, Β', 'Αθήναι 1980, σ. 83. 'Αναφέρει τούς συγγραφείς κατ' άλ-
φαβητικήν σειράν τών επωνύμων των.

4. Σ π υ ρ . Έ μ μ . Στάθη, Κυθηραϊκά αινίγματα, Λαογραφία, τόμ. Β', 1919, σ. 334,
άριθ. 14.

5. "Αγ. Θέρου, Άλαγονιακά αινίγματα, Λαογραφία, τόμ. ΙΕ', 1953/1954, σ. 427, άριθ.

44.
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είς τό άκρον νήματος δεμένον, λέγουν : «Λ ά λ α , λάλα, μ υ λ ω ν ά, κ' εγώ
κ ' έ γ ώ νά σ ' ά π ε τ ά ξ ω»1.

Οί μύλοι μέ τό φυσικόν περιβάλλον των, ώς εϊδομεν άνωτέρω εξετάζοντεςΐάς
σχετικάς μέ αύτούς παραδόσεις, εμπνέουν δεισιδαίμονα φόβον. Διά τοΰτο έν 'Ιθά-
κη λέγουν ότι «ό μύλος είν' όργιστικός· νά μήν περάσης νύχτα άπό μύλο»2.
Καί κατά τήν βυζαντινήν έποχήν εθεωρείτο άπαίσιον τό νά ϊδη τις καθ' ύπνους
ότι κοιμαται ή ότι εύρίσκεται εις μύλον «μ ύ λ ο ι ς καθεύδειν ή συνεΐ-
ν α ι σκαιόν τόδ ε»3. Έν 'Απειράνθω Νάξου έλέγετο ότι «στό νερόμυλο
στά Προβολάκια κάθεται μιάν Άνεράϊδα πό 'χει φίλο τό μυλωνά. Ή λεγάμενη
'ίνεται άνεφταόρατη, ότινα θέ νά 'ρθη ή 'υναΐκα τοΰ μυλωνά νά τοΰ φέρη φαΐ νά
φάη»4. Κατά τήν βυζαντινήν έποχήν έπιστεύετο ότι συντελεί είς μαγγανείαν ή άλε-
σις έν μύλω άντιστρόφως. Ό ζερβός μύλος δέν είναι άγνωστος είς τάς σημερινάς
έπωδάς5. Ούχί δέ μόνον έμψυχα, άλλά καί άψυχα οντά, ώς καί παρ' άρχαίοις,
πολλάκις καταδένουν οί νεώτεροι Έλληνες πάσαν έξ αύτών προερχομένην ένέρ-
γειαν ή ώφέλειαν παρακωλύοντες. Είς τήν Καρπασίαν τής Κύπρου καταδένουν
τόν μύλον, διά νά μή γυρίζη6. Επίσης, λόγω της μαγικής τοΰ μύλου δυνάμεως
είς τήν Τσακωνιάν «τό κόψιμο τοΰ λιόκορνου7 γινόταν στό μύλε (μύλο)»8. Έν
Ήπείρω (Κονίτση) ό μυλωνάς έκείνους, οί όποιοι πηγαίνουν διά πρώτην φο-
ράν είς τόν μύλον, τούς «π α σ π α λ ώ ν ε ι» μέ ολίγον άλευρον, λέγων : «Νά
άσπρίσης, νά γεράσης, νά γίνης σάν τού ζαρκαδιοΰ ό κόλος». Άλλαχοΰ τής Ήπεί-

1. Μ α λ β ί ν α ς Σαλβάνου, Τραγούδια, μοιρολόγια καί Λαζαρικά, Λαογραφία, τόμ.
I', 1929-1932, σ. 31, άρ. 10.

2. ΚΛ., άρ. χ,/φου 2194, σ. 268.

3. Franz Drexl, Das Traumbuch des Patriarchen Germanos, Λαογραφία, τόμ.
Ζ', 1923, σ. 441.

4. Κατ' άνακοίνωσιν 'Αγγελίκας Ν. Ζευγώλη.

5. Σ τ ί λ π . Π. Κυριακίδου, Παρατηρήσεις είς τάς χιακάς παραδόσεις τοΰ Στυλια-
νού Βίου, Λαογραφία, τόμ. II', '1921/1925, σσ. 400 - 401. Διά τήν μαγικήν δύναμιν τοΰ μύλου
βλ. καί Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, τόμ. IV, στ. 606 - 607.

6. Φ. Ί. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, μέρ. Γ', Λαογραφία,
τόμ. Θ', 1926/1928, σ. 500.

7. Βλ. διά τό λ ι ό κ ο ρ ν ο διαξοδικώς τήν μελέτην: Δ. Β. Οίκονομίδου, Δημώδεις
παραδόσεις περί κερασφόρων όφεων. Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνοΰς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ.
Γ', 2, Λευκωσία 1973, σσ. 241 - 248.

8. Θ α ν. Κωστάκη, Ή έλιά καί τό λάδι στήν Τσακωνιά, Λαογραφία, τόμ. ΚΑ', 1963/
1964, σσ. 399, 404, τόμ. Λ', 1975/1976, σ. 100.
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ρου άντί «π α σ π α λ ώ ν ε ι» λέγουν «ά λ ε υ ρ ώ ν ε ι». Ούτως έν Καρυδέα Πάρ-
γας, όταν κάποιος πηγαίνη διά πρώτην φοράν είς τον μύλον 6 μυλωνάς τον άλευ-
ρώνει, δηλαδή «τού ρίχν' στού κιφάλ' λίγου φρέσκ' άλεύρ', γιά νά μή τοΰ
σκάσ'ν τά πουδάρια»1. Είς δέ το χωρίον Γλυκύ Σουλίου ή νύμφη «πρώτη της
δουλειά είναι νά πάη το άλεσμα στο μύλο, νά καθίση ν' άλέση καί νά γυρίση
στο σπίτι νά το ζυμώση»2- Είς το χωρίον Καρυδέα Πάργας άπαντα τό έξης φι-
λανθρωπικών έθ'.μον: «Δίπλα στήν άλευροθήκη (παλαιότερον τοΰ 1940) έστεκεν
ό πασπαλιάρ'ς (έπαίτης τοΰ μύλου). Ούτος ώρίζετο άπο τον μυλωνάν ή τον έφη-
μέριον. "Οταν άλεθαν, έδιναν είς αύτόν ολίγον άλεύρι νά ζήσ' κι αύτός ό κακό-
τυχος τή φαμπλιά τ'»3.

Ό μύλος έχει σχέσιν καί μέ τήν λαϊκήν λατρείαν. Ούτως έν Αιτωλία έπιστεύε-
το ότι «δέν κάνει ν' άλέθουμε το δωδεκαήμερο, πού 'ναι τά πάγανα, γιατί τότε στό
μύλο προ πάντων μαζεύονται τά πάγανα καί δέν κάνει νά πάμε. Είναι κακό»4.
Μεγάλη διά τόν μυλωνάν ημέρα είναι τής Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). Τότε « οί
μύλοι άργοΰν / κ' οί δοΰλοι άργοΰν κ' οί γαδάροι σκόλην έχουν, ένώ τις άλ-
λες μέρες δέν πειράζει νά δουλέψης»5. Καί έν Γερμανία άπαντα ή δοξασία, καθ'
ήν ώρισμένας ήμέρας ό μύλος πρέπει «ν' άργή»6.

Τέλος, όπως φαίνεται έκ δημοσιευθέντων νοταριακών εγγράφων, ό άνεμόμυλος
έδημιούργησεν έθιμικόν διά τήν προστασίαν του δίκαιον7.

Ε' ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ

άβάτζη ή· ξύλινον έν Κύπρω δοχεϊον τοΰ άλευρομύλου, είς τό όποιον χύνεται
τό γέννημα, διά ν' άλεσθή. Πιθανώς έχει σχέσιν μέ τό περσοτουρκικόν avaz =
κραυγή- βλ. καί κουφουνία, κόφα, κοφίνα, κοφινίδα, κοφίν'.

1. ΚΛ, άριθ. χ/φου 3007, σ. 30.

2. ΚΛ, άριθ. χ/φου 2277 Α', σ. 32.

3. ΚΛ, άριθ. χ/φου 3007, σ. 30.

4. Δημ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας, Λαογρ. τόμ. IB'
1938/1948, σ.21.

5. ΚΛ, άριθ. χ/φου 2194, σ. 268.

6. Βλ. Handwörterbuch..., ένθ' άν., σσ. 608.

7. Γ. Μάουρερ, Ό έλληνικός λαός. τόμ. Α', 'Αθήναι 1949, σ. 289, (Μετάφρ. Χρ.
Πράτσικα) Ίακ. Βισβίζη, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα, Έττετ. 'Αρχ. Ίστορ. 'Ελλ.
Δικαίου, τόμ. Δ', 1951, σ. 15.

11
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άβγαλεσά ή" έκ πρώτου συνθετικοΰ άγνώστου καί τοϋ ά λ ε σ ι ά" έν Κρήτη
λέγεται κυρίως έπί τών μύλων. "Οταν ούτοι δέν έχουν ν' αλέσουν πολύ γέννημα,
παρέχουν είς τούς πελάτας αύτών άβγαλεσά, δηλαδή τήν εύχέρειαν ν' άλέθουν,
τοΰτο δέ διότι εις τινα χωρία τής νήσου ύπάρχει έλλειψις μύλων καί οί άνθρωποι
μέ πολλήν δυσκολίαν άλέθουν συνερχόμενοι πολλοί είς τόν μύλον. Λέγουν: «Η ύ ρ'
άβγαλεσά κ' ήλεσ α».

άβέρτα παννιά! έκ τοΰ ένετικοΰ averto' είς τήν γλώσσαν τών μυλωνάδων
σημαίνει άνοιγμα τών παννιών τοΰ άνεμομύλου καθ' ολον αύτών τό πλάτος, έπί
μετρίου άνέμου. Ή φράσις άπαντα έν Μυκόνω καί είς άλλας νήσους τοΰ Αιγαίου"
ά β έ ρ τ ο τό" άνοικτόν όλόκληρον τό παννί τοϋ άνεμομύλου.

άγος ό" άγωγός' ή λ. άπαντα έν "Αρτη, Θήρα, "Ιμβρω, Μελενίκω (Μακεδο-
δονίας), Νάξω (χωρ. Γαλανάδες), Πελοποννήσω, Σίφνω καί Χίω.

άγράττι τό' έκ τοΰ ούσ. άτράκτιον παρ' Ήσυχίω άδρακτο ς" άγράττι
λέγεται έν Καρπάθω σιδηρά ράβδος, στηριζομένη μέσα είς τήν π ό μ π α ν, ήτις
διαπερά πρός τά άνω τήν κάτω πέτρα τοΰ μύλου (τήν καταρέα έν τώ
χωρίω Έλυμπος) διά μέσου ένός ξύλου μαλακοΰ, προσηρμοσμένου είς τό κέντρον,
πού λέγεται βρόχι καί ένώνεται μέ την πάνω πέτρα (παναρέα) είς
μέρος λεγόμενον φ ά λ ι. Είς τήν άνω μυλόπετραν καταλήγει τό άγράττι, εχον
κάτω μέν ώς βάσιν τήν πόμπαντοΰ νεκρό ΰ, άνω δέ ώς στήριγμα διάμεσον,
τό βρόχι τής κάτω πέτρας, καί τελικώς τήν χ ε λ ι ό ν α τής πάνω πέτρας. Ή λ.
βρόχι σχετίζεται μέ τό άρχαΐον βρόχος, διότι, ώς ό βρόχος, συγκρατεί, σφίγγει
τό άγράττι. Βλ. Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογραφικά Σύμ-
μεικτα Καρπάθου, τόμ. Β', 'Αθήναι 1934, σ. 329.
άγράχτι τό" βλ. ά δ ρ ά χ τ ι.

άάινέλλα τά' ούτω λέγονται έν Κύθνω τά ά d ι ν έ λ λ ι α.
άάινέλλια τά- έν Κύθνω, Νάξω καί άλλαις νήσοις ούτω λέγονται τά ξύλα, τά
προσαρμοζόμενα είς τό άκρον τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου, άποτελοΰντα οιονεί τήν
συνέχειαν αύτοΰ πρός τά έξω.

αδράχτια τά" όπαί τής έν Μυκόνω άνέμης τοΰ άνεμομύλου, είς τάς όποιας
εισερχόμενα τάδόδια τσή ρόδας πραγματοποιούν τήν περιφερικήν κίνη-
σιν τής άνέμης οριζοντίως, έν άντιθέσει πρός τήν κατακόρυφον κίνησιν τής ρόδας.
(ΚΛ, άριθ. χ/φου 957, σ. 4). Βλ. καί λ. ά ν έ μ η.

άδράχτι καί φιτίλι τό" έν Α'ίνωό άξων τοΰ άνεμομύλου, είς τοΰ όποιου τήν έμ-
προσθίαν άκραν έμπηγνύονται αί πτερωταί" είς τήν κορυφήν αύτής τής άκρας ύπάρ-
χει μία μακρά καί χονδρή ράβδος, λεγομένη κοντάριή μπαστούνι. 'Εκτός
τοΰ μύλου είναι τό λεγόμενον σκουτάρι" ή άλλη άκρα τοΰ άξονος άκκουμβα έπί



01 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ

179

τής κ α τ ί ν α ς. (ΚΑ, άριθ. χ/φου 897α, σ. 9)' άδράχτι λέγεται εις το Καρόκι
Δελβίνου τής βορείου 'Ηπείρου το ορθιον ξύλον, τό καρφωμένον είς τήν φτερωτή
τού ύδρομύλου έως έπάνω είς τήν χελιδόνα. Είς άλλα μέρη τής 'Ηπείρου ά δ ρ ά-
χ τ ι λέγουν τό χονδρόν ξύλον, έπί τοΰ όποιου περιστρέφεται ή φτερωτή τοΰ ύδρο-
μύλου. Τοΰτο στερεώνεται μέ τό κ λ ε ι δ ί, διά νά μή πίπτη πρός τά κάτω ό τρο-
χός, τόν όποιον κτυπά καί περιστρέφει τό νερό.

άδραμώνα»· τά μυλουλίθια, άμα τά χαράζ'νι μί τού μυλουκόπ', δηλαδή
γίνεται άνώμαλος ή έπιφάνεια τών μυλοπετρών, όταν τάς χαράσσουν μέ τό μυ-
λοκόπι ή πελεκούνι' ούτω λέγουν είς τήν βόρειον 'Ελλάδα, τήν Λέσβον καί άλ-
λαχοΰ, πράττουν δέ τοΰτο, διά νά αλέθεται κανονικώς τό γέννημα.

άκαμάτης ό" ούτω λέγεται έν Κύθνω, Νάξω καί άλλαχοΰ έν έκ δύο ξύλων,
τά όποια τοποθετούνται έκατέρωθεν τοΰ άξονος κατά τό σημεϊον, δι' ου ούτος έξέρ-
χεται έκ τού κτιρίου τοΰ άνεμομύλου. Ταΰτα χρησιμεύουν πρός ύποστήριξιν τοΰ
άξονος καί τό μέν πρός τά δεξιά, ώς ύφιστάμενον τήν περισσοτέραν τριβήν, λέγεται
καματερό, τό δέ πρός τά άριστερά άκαμάτης (ΚΛ, άριθ. χ/φου 714, σ.
387). 'Αμφότερα τά ξύλα ταΰτα λ.έγονται πανωμάξελλο. 'Εν Σερίφω άκα-
μάτης είναι ' ξύλινος σφήν, τιθέμενος παραλλήλως τών δύο καματερών
τοΰ άνεμομύλου.

ακέραιους ή" έν Χαλκιδική ή μή κομματιασμένη μυλωνόπετρα' έκ τοΰ άρχ.
έπιθέτου ά κ έ ρ α ι ο ς.

άκρολογα ό μύλ.ος' λέγεται έν Κρήτη. "Οταν άπό φθοράν τά δ ό δ ι α τής
ρόδας τοΰ άνεμομύλου δέν έχουν πλήρη έφαρμογήν στις κολόννες τοΰ
φαναριοΰ, ό μύλος άκρολογάμέ συνέπειαν νά μή έργάζεται κανονικώς"
βλ. καί άκρολόημα καί μπουτσωμένος μύλος,
άκρολόημα τό" βλ. τό άνωτέρω λήμμα.

άλαφάντης ό" έν Καρπάθω οπή, θυρίς είς τόν έσωτερικόν τοΐχον τοΰ ύδρο-
μύλου, άπό τήν οποίαν βλέπει ό μυλωνάς άν ή έξακόντισις τοΰ νερού άπό τό σ ι-
φ ο ύ ν ι κτυπά έκεΐ πού πρέπει τό φτερό τής ρόδας.

άλεσά, άλεσιά ή" ή άλεσις" βλ. καί ζύμμα καί στύμμα. Έν Κρήτη (Λασήθι)
ούτω λέγεται καί τό όπισθεν κυλινδρικόν τμήμα τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου,
πού άκκουμβά είς τό π ρ ο σ κ ε φ α λ ά δ ι.

άλέσιμο τό" ή άλεσις έν Μεσσηνία, Ρόδω κ.ά. 'λ έ σ ι μ ο έν Σάμω καί 'λέσι-
μ ο υ ν έν Αιβισσίω Μάκρης Μ. 'Ασίας.

άλεσμα ιό' ό δημητριακός καρπός ό κομιζόμενος είς τόν μύλον πρός άλεσιν.
Έν Φιλοτίω Νάξου άλεσμα λέγεται καί ώρισμένη ποσότης έκ τοΰ άλεύρου,
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τήν οποίαν λαμβάνει ό μυλωνάς ή ή μυλωνού ώς δικαίωμα τής αλέσεως, δηλ. τό
άξάϊ' άλεσμα σημαίνει καί τήν άλεσιν.

άλεσματάρης ό" ό πελάτης του μύλου, ό προσερχόμενος μέτό άλεσμα είς μύλον.
άλεσματέ ή' έν Σφακίοις Κρήτης ή πρός άλεσιν άποστελλομένη είς τόν μύλον
ποσότης δημητριακών.

άλεσματερό τό- έν Κρήτη μικρά πρός άλεσιν ποσότης γεννήματος,
άλεσματίζω' έν Κρήτη καθαρίζω τά σιτηρά, διά νά τά στείλω πρός άλεσιν
εις μύλον.

άλεσματικά τά" έν Κρήτη τό δικαίωμα, ή πληρωμή τού μυλωνά, τό άξάϊ.
άλεσματική ή" έν Κρήτη ή ποσότης τοΰ άλεθομένου σίτου ή τοΰ άλεύρου,
τήν οποίαν λαμβάνει ώς δικαίωμα ό μυλωνάς" λέγεται καί άλεστική, άλεστι-
κό, άλεσματικά.

άλεσμάτισμα τό' έν Κρήτη ή τακτοποίησις τοΰ άλέσματος, τό όποιον πρόκειται
ν' άποσταλή είς μύλον πρός άλεσιν.

άλεσματοσάκκι τό, άλεσματοσακκούλα ή" έν Κρήτη ό περιλαμβάνων τό άλε-
σμα σάκκος.

άλέστα γρήγορα" ούτω λέγεται έν Σύμη, όταν πρόκειται νά κινηθή ή γ ο ύ λ α
τοΰ μύλου" μετ' ολίγον λέγουν : φ ό ρ α, ήτοι νά καταβληθή μεγαλυτέρα προσπά-
θεια πρός ένίσχυσιν τής κινήσεως.

άλεστά ή' έν Μυκόνω ή έπιφάνειά τής μυλόπετρας.

άλεστάδες οί' οί μεταβαίνοντες ν' άλέσουν τόν καρπόν είς τόν μύλον.

αλεστικό τό' τό δικαίωμα τοΰ μυλωνά τό ά ξ ά ι.

άλεστός ό' ό άλεσμένος.

άλετό τό" αύτό τό όποιον μέλλει ν' άλεσθή" σακκίον καρπού πρός άλεσιν' «θά
πάω αύριο τ' άλετό μου στό μύλο» λέγουν έν Μήλω (ΚΑ άριθ. χ/φου 116,
σ. 8). Έν 'Απειράνθω Νάξου άλετό λέγεται ή άλεσις' π.χ. «έδιάηκα 'ιά τ' άλετό
στό μύλο».

άλευράμπαρο, άλιβράμπαρου τό' έν Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας ξυλίνη σκάφη
τοΰ μύλου, είς τήν οποίαν καταπίπτει τό έκ τής μυλόπετρας έξερχόμενον άλευρον.
αλευράς ό' ό μυλωνάς' έκ τούτου καί τό έπώνυμον 'Αλευράς,
άλευρειο τό' έν "Αθωνι ή άλευροθήκη, ή άποθήκη άλεύρου.
άλευρικό τό" έν Κω, Ρόδω καί Χίω δοχεϊον άλεύρων, άποθήκη άλεύρων, πάν
οίκιακόν άλευρον, φαγητόν έξ άλεύρου.

άλευροδόχη ή' έν Κρήτη ή άλευροθήκη- έν Χαλκιδική άλευροδόχος.
άλευροήχη ή· έν Έλύμπω Καρπάθου λέγεται ούτω τό ξύλινον φράγμα, τό
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εύρισκόμενον κύκλω τών μυλοπετρών, διά νά έμποδίζεται το χύσιμον τοΰ άλεύρου.
Είς άλλα χωρία τής νήσου λέγεται έ ρ ι ά (γυριά).
άλευροθέσι τό" ή άλευροδόχη.

άλευροθήκη ή· μικρά ξυλίνη σκάφη, συνεχομένη μέ την άλεστικήν μηχανήν
τοΰ ύδρομύλου, διά νά δέχεται το έκρέον έκ τών μυλοπετρών άλευρον. Εις τίνα μέρη
ήάλευροθήκη προφέρεται άλευροθήτση" βλ. καί κ α σσό ν ι καί σκάφη,
άλευροκάδιν τό" έν Κερασοΰντι Πόντου κάδος πρός έναπόθεσιν άλεύρων.
άλευροκάσσονο τό" ξύλινον κιβώτιον έν Πελοποννήσω, είς ô έναποθηκεύεται
άλευρον.

άλευροκόσκινο τό- έν Πόντω τό κόσκινον άλεύρων.

άλευροσάκκι τό- έν Κρήτη ό σάκκος, τό σακκί τοΰ άλεύρου. Λέγεται καί άλευ-
ροσακκούλα καί άλευροσάκκουλο.
άλευρόσπιτο τό" έν Άθωνι άποθήκη άλεύρων.
άλευροτσούβαλο τό- έν Νάξω τό σακκί τών άλεύρων.
άλευρουδόχ' ή· βλ. άλευροδόχη.
άλευροθήκ' ή· βλ. άλευροθήκη.

άλεύρωμα τό" ή διά ζύμης έπάλειψις τής μυλόπετρας.

άλευρώνει· έν Καρυδέα Πάργας, όταν κάποιος πηγαίνη διά πρώτην φοράν
είς τόν μύλον, ό μυλωνάς τόν άλευρώνει, δηλαδή «τοΰ ρίχτει ό τό κεφάλ' 'λίγου φρέ-
σκου άλεύρ' γιά νά μή τοΰ σκάσουν τά πουδάρια». Βλ. καί πασπαλώνει.
αλισμα τό' άλεσμα.

άλισματάρ'ς ό" έν Αιτωλία ό πελάτης τοΰ μύλου, ό φέρων τό ά λ ι σ μ α πρός
άλεσιν είς τόν μύλον βλ. καί ά π ε λ ά τ η ς.

άλουγόμυλος ό' έν Θράκη ό μύλος ό στρεφόμενος ύπό ίππου,
άλουπού ή· έν Τριφυλία καί άλλαχοΰ μικρά σανίς, ήτις, παρεμβαίνουσα μεταξύ
τής φτερωτής καί τής λεγομένης δίπλας, έμποδίζει τό νερό νά κινη τήν φτε-
ρωτήν, ούτω δέ παύεται κινούμενος ό ύδρόμυλος. 'Εκλήθη δ' ούτω, διότι τόσον
μικρά σανίς κατορθώνει τόσον μέγα, νά παύη δηλαδή τήν περιστροφικήν τοΰ ύδρο-
μύλου κίνησιν.

άλπανάρι τό- έν Ήπείρω ή άνω μυλόπετρα,
άλπούδα ή· έν Κρήτη συνών. τοΰ σφήνες.

αλυσίδα ή· έν Κρήτη (Λασήθι) συνών. τών γούλα καί κύκλος,
άμπαλέτης ό. βλ. ά π α λ έ σ τ η ς.

άμπάρτ τό" έκ τού άραβοτουρκικοΰ ambar- έν Ρόδω «χτιστή ξύλινη άπόθήκη,
πού μαζεύεται τό νερό καί άπό κει πέφτει καί κινεί τό μύλο» (ΚΛ, άριθ. χ/φου
1568, σ. 214). Βλ. καί στέρνα.
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άμπαρουσιές οί" έν Αιτωλία τέσσαρα κάθετα ξύλα, στηρίζοντα το καρό κ',
άμπολή ή- έν Αιτωλία ή άμπολή τοΰ μύλου είναι τό στενόν αύλάκι, όπου
ρέει τό νερό τοΰ ύδρομύλου" έν Σκύρω ό δ μ π ο λ ε ς" τό παραμπόλι είναι
τό παραποτάμιον ύδωρ. Βλ. καί έ μ π ο λ ή.

αναβάτης ό" ούτω λέγεται έν Κύμη Εύβοιας όάνεβάτης.
άναμούχλι τό' έν Θήρα καί άνω μόχλΐ" έν 'Απειράνθω Νάξου τό άνω μέ-
ρος σιδηροΰ μοχλού είς τό π α ν ά ρ ι, τήν άνω μυλόπετραν.

άναρέα ή" έν Καρπάθω ή άνω μυλόπετρα" βλ. καί άπαναριά, άπανάρι,
άπανώπετρα, άπανώπλακα.

άνάρης ό" έν Γυθείω ή άνω μυλόπετρα.

άνάφτου" άνάφτω" έν Χαλκιδική λέγουν: «άνάφτ' τ' άλεύρ'», όταν εργάζε-
ται πολύ ή μυλόπετρα.

άνεβασταρίδι τό" βλ. περάτη ς.

άνεβαστήρα ή· έν Κεφαλληνία ό άνεβάτης. Ταυτίζεται μέ τό τιμόνι,
άνεβάτης ό καί βίδα ή" κάθετος άπό τοΰ άνω όρόφου τοΰ άνεμομύλου, διήκων
μέχρι τοΰ δευτέρου, ξύλινος μοχλός, δι' ού συσφίγγουν ή χαλαρώνουν τήν έπάνω
μυλόπετραν κατά βούλησιν, ίν' άλέθη χονδρότερον ή λεπτότερον άλευρον. «Ή βίδα
ά ν ε λ α τήν άπάνω πέτρ α », δηλαδή άφήνει τήν έπάνω πέτραν χαμηλο-
τέραν. Αύτη, συνδεομένη έν τω δευτέρω όρόφω μετά τής τραπεζωτής, άλλως
τράπεζας τοΰ μύλου, είς δ μέρος είναι έλευθέρα, τίθεται είς κίνησιν
ύπό τοΰ μυλωνά έν τω πρώτω όρόφω δι' ετέρου οριζοντίου μοχλού. "Οταν ή τρα-
πεζωτή έλκεται πρός τά άνω, ή έπάνω πέτρα άναβιβάζεται ύψηλότερον καί τό άλευ-
ρον έξέρχεται χονδρότερον. Άν ε β ά τ η ς έκ τοΰ άρχαίου άναβάτης λέγεται
έν Χώρα Νάξου καί είς τά χωρία τής νήσου Άπείρανθος. 'Εγκαρές καί Φιλότι,
καθώς καί έν Σίφνω καί άλλαις νήσοις. (Βλ. ΚΑ, άριθ.χ/φου 470, σ. 7). Όάνεβάτης
έν Μυκόνω λέγεται βίδα. (Βλ. ΚΑ, άριθ. χ/φ ου 957, σ. 8). Ά ν ε β άτ η ς, ά ν ι-
ά τ η ς καί ά ν ι β ά τ η ς λέγεται έν Καρπάθω τό μικρόν ύψωμα είς τό έσωτερικόν
τοΰ ύδρομύλου, όπου τοποθετούνται οί μυλόπετρες, ή σκάφη καί τά μικρά έξαρτή-
ματά του. Καμμίαν σημασιολογικήν σχέσιν δέν έχει μέ τόν άνεβάτην τοΰ άνεμο-
μύλου, τόν όποιον ό Μι χ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος περιγράφει ούτω
(ένθ' άν., σ. 333): «μοχλός, όστις ύψώνει πρός τά άνω ή πρός τά κάτω τήν πάνω
πέτρα τοΰ άνεμομύλου, ή όποία αποτελεί έν σύστημα μέ τό άγράττι, τό φθάνον
είς τήν χελιδόνα της. 'Εάν μέ τήν μαναβέλλα καί τις σφήνες ύψώση κανείς άπό τόν
σταυρόν τόν άνεβάτη, σηκώνεται μαζί του ό νεκρός, τό άγράττι καί ή πάνω πέτρα.
"Ολη αύτη ή συσκευή λέγεται τιμόνι. Είς τόν μονόπατον μύλον άντί μαναβέλλα
καί σφηνών έχουν σχοινί μέ βάρη πετρών)). Ό 'Εμμ. Μανωλακάκης, (ΚΑ, άριθ.
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χ/φου 397, σ. 34) γράφει: «Ά ν ε β ά τ η ς είναι το περί τήν πέτραν τοΰ μύλου
μέρος, έξ οΰ καταρρέουν τά νερά, το σταυρωτόν έργαλεΐον, δι' ού άνεβοκατεβάζουν
τόν μύλον». Έν Κεφαλληνία ό άνεβάτης ταυτίζεται μέ τό τιμόνι, περί ού έν
Ρόδω βλ. ΚΛ, άριθ. χ/φου 1568, σ. 214.

άνε(γ)εμόνω· έν Καρπάθω σημαίνει ύπερπληρώ μέ γέννημα τό στόμιον τής
μυλόπετρας.

άνέμη ή καί φανάρι τό' ξύλινος φανός (κύλινδρος) φέρων δώδεκα είσδοχάς
(θηλυκάς όπάς), τά ά δ ρ ά χ τ ι α, είς τάς όποιας εισερχόμενα «τά δ ό δ ι α τσή
ρόδας» πραγματοποιούν περιφερικήν κίνησιν τών μυλοπετρών οριζοντίως (έμ-
μεσος κίνησις). Ή όριζοντία λοιπόν άνέμη συμπλέκεται μέ τήν κατακόρυφον ρόδαν
τοΰ άνεμομύλου. Αύτη περιστρέφεται περί σιδηρούν κατακόρυφον άξονα, καλού-
μενον βασιλικό ή βασιλικό σίδερο, τό όποιον άνωθεν στηρίζεται
έπί τοΰ ζ υ γ ο ΰ. Ή άνέμη λέγεται καί φ α ν ά ρ' έν Μυκόνω καί Τήνω (ΚΛ, άριθ.
χ/φου 957, σ. 13), φ α ν ά ρ ι δ' έν Νάξω καί άλλαχοΰ.

άνεμοδείχτης ό- μικρά άπό λευκόν παννί σημαία, καρφωμένη είς τό κέντρον
τής έσωτερικής έπιφανείας τής κωνικής σκεπής τοΰ άνεμομύλου, διά νά φαίνεται
έκάστοτε ή διεύθυνσις τοΰ άνέμου. Βλ. καί καιροδείκτης, μπαταρόλια,
πενταρόλια, πετεινός, σημαδούρα καί τρουλλίτης.

άνεμος ό" κατά τάς δημώδεις άντιλήψεις σημαίνει καί διάβολος· είναι γνωστή
ή άρά : «νά σέ πάρ' ό άνεμος» (μερικοί προσθέτουν) «καί νά σ' άλέση ό μύλος)).
(Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλ. Μυθολογία τόμ. Α' μέρ. β', έν 'Αθήν. 1874, σ. 428).

άνέξαγο τό" έν Μυκόνω ώρισμένη ποσότης δημητριακοΰ καρπού, παρεχο-
μένη είς τόν μυλωνάν ώς δικαίωμα διά τήν άλεσιν.

άνέξαους ό- άνθρωπος, τού όποιου τό άλεσμα δέν τό ζυγίζει ό μυλωνάς,
άνιμόμ'λους, άνιμόμπ'λους ό· άνεμόμυλος.

άντέννα ή- είς τό έκτος της όροφής άκρον τού άνεμομύλου εϊναι άκτινοειδώς
προσηρμοσμέναι 12 άκτΐνες (κεραΐαι), έκ ξύλου καστανιάς, ούτω λεγόμεναι. Τά
άκρα τούτων συνδέονται μεταξύ των είς τό κάτω μέρος διά συρματόσχοινου καί
εκάστη είς τό έπάνω μέρος εϊναι έμπεπηγμένη είς τό προεξέχον άκρον τοΰ άξονιοΰ.
Είς κάθε άντέννα,ν εϊναι προσηρμοσμένον τριγωνικόν καραβόπαννον, τό όποιον
περιτυλίσσεται έπ' αύτής, ώστε άναλόγως τής ισχύος τοΰ άνέμου νά έλαττώνεται
ή ν' αύξάνεται. Αί περί τάς άντέννας περιελίξεις τών παννιών λέγονται μ ο ΰ δ ε ς.
Ένιαχοΰ ά d έ ν ν ι α τά, οί άντέννες.

άντεννοκάρουλλο τό" ή τροχαλία της άντέννας.
άντεννόσκοινο τό" τό σχοινίον της άντέννας.
άντεννωσά ή· τό σύνολον τών άντεννών.
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άντιμάξελλο τό" έν Νάξω τεμάχιον ξύλου κάτωθεν τής μ α ξ έ λ λ α ς τού
άνεμομύλου" βλ. καί άντίξυλο, μαξέλλα.

άντίξονο τό" έν Νάξω κάθετον ξύλον προς το άντίθετον μέρος τής ά ν τ ε ν-
ν ω σ ά ς, έφ' ού στηρίζεται το άξόνι τοΰ άνεμομύλου" άντίξουνα τά, έν Χαλ-
κιδική αί έν τω άνεμομύλω δύο παράλληλοι πρός τόν άξονα τού τροχοΰ χονδραί
δοκοί, διήκουσαι άπό τοΰ ένός τοίχου είς τόν άλλον, μεταξύ τών οποίων κινείται
ό τροχός. Αύται συνδέονται δι' ετέρας έγκαρσίας χονδράς δοκοΰ, δι' ή ς κινείται έν
βαθεία έντομή τής πλαγίας πλευράς ό άξων έτέρου τροχοΰ, δι' ού ή κίνησις άπό
καθέτου μεταβάλλεται είς όριζοντίαν.

άντίξυλο τό" μεταξύ τοΰ άξονιοΰ καί τής ξύλινης άπαναριάς παρεντίθενται
δύο άλλεπάλληλα ξύλινα ύποστρώματα, έξ ών τό κάτω λέγεται άντίξυλο καί
τό έπ' αύτοΰ έπικαθήμενον δεύτερον, έπί τοΰ όποιου καί προστρίβεται τό άξόνι,
λέγεται μαξιλλάρα. Δεξιά καί άριστερά, διά νά συγκρατήται τό άξόνι, είς κα-
νονικήν θέσιν έπί τής μαξιλλάρας, είναι στερεώς προσηρμοσμένα, είς τά άκρα αύτής
καθέτως καί έλαφρώς άποκλίνοντα δύο στερεά ξύλα οί μαμαλοΰκοι. (Βλ. Ί.
Δ. Καν δήλη, Μύκονος..., Βιομηχ. Έπιθεώρ., τόμ. ΚΕ', 'Αθήναι, Όκτώβρ.
1959, σ. 6). 'Εν Κύθνω πανωμάξελλο λέγονται δύο ξύλα κάθετα έκατέρωθεν
τοΰ άξονιοΰ, τοποθετούμενα κατά τό σημεϊον, δι' ού έξέρχεται τοΰτο τοΰ κτιρίου
τοΰ άνεμομύλου. Ταΰτα χρησιμεύουν πρός ύποστήριξιν τοΰ άξονιοΰ καί τό μέν
πρός τά δεξιά, ώς ύφιστάμενον τήν περισσοτέραν τριβήν, λέγεται καματερό,
τό δέ πρός τ' άριστερά άκαμάτης (ΚΑ, άριθ. χ/φου 714, σ. 387).

άντιπάτης ό" έν Καρπάθω μεταξύ της τραπεζάς τοΰ φαναριού
καί τής τραπεζας τοΰ 'ξονιοΰ ύπάρχει τεμάχιον ξύλου, συγκρατούν
είς δύο τραπεζές, ό άντιπάτης. Διά νά μή κινήται άριστερά ή δεξιά τό άξόνι
κατά τάς στροφάς του ύπάρχουν έπί τής τραπεζάς δύο όρθια αύγοειδή ξύλα
έκατέρωθεν, λεγόμενα λεοντάρια ή δράκοι, πού τό συγκρατούν. (Μ ι χ. Γ.
Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 330). 'Εν τοις ύδρομύλοις Καρπάθου
άντιπάτης έλέγετο «τό ξύλον, δι' ού πατεϊται ή ρόδα τοΰ μύλου πρός ίσορ-
ροπίαν». (ΚΑ, άριθ. χ/φου 397, σ. 34).

άντ'στύλ τό" έν Αιτωλία στύλος ξύλινος, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται τό βαρέλ-
λιον τοΰ ύδρομύλου.

άνώι τό" τό άνω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου.

άξάγ' τό, άξαγιά ή, άξαγιάτικο τό, άξάι τό, ξάγι τό, ξάγιος ό, ξάι τό" τό άλευ-
ρον τό διδόμενον ώς άμοιβή είς τόν μυλωνάν" έκ τής άρχ. έλλην. λ. έ ξ ά γ ι ο ν. Τό
άξάι λέγεται καί αλεστικά, διαλέστρι καί μυλωνιάτικα, μυλώ-
ν ι κή, μυλοτέλι.
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άξάγι τό' μεγάλη χουλιάρα, δι' ης άδειάζουν τό άλευρον' τήν μεταχειρίζονται
καί ώς μέτρον.

άξαγιάζει ό μυλωνάς- λαμβάνει τό άξάγι, δηλαδή τήν πληρωμήν του διά
τήν άλεσιν.

άξαλεσά, άξαλεσιά ή" ή στιγμή, καθ' ήν πλησιάζει νά τελειώση τό άλεσμα τοϋ
καρπού, έλλειψις άλέσματος, εύκαιρία πρός άλεσιν έξαλέθω = τελειώνω τό
άλεσμα.

άξάρτια τά" ούτω λέγονται έν Κύθνω καί είς άλλας νήσους τά σχοινιά, ένίοτε
καί σύρματα , τά συνδέοντα τό κάτω άκρον τής άντέννας μέ την άκραν τών
άντινελλιών τοΰ άνεμομύλου (ΚΛ, άριθ. χ/φου 714, σ. 353).

άξετροχάρης ό" έν Καρπάθω ούτω λέγεται ό μέ σχήμα κολούρου άνεμόμυλος,
ό όποιος δύναται νά άλέθη μέ όλους τούς άνεμους..., διότι ή κουκούλα του
(σκεπή) γυρίζει ολόκληρος μέ τά έξωτερικά της έξαρτήματα (άντέννες) πρός τόν
πνέοντα άνεμον. Κανονικώτατον εϊναι τό κυλινδρικόν σχήμα τοΰ άξετροχάρη μέ τήν
κουκούλαν του έπί κορυφής καί τά λοιπά έξαρτήματα. (Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-
Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 328). Ό άξετροχάρης έχει 10-12 άντέννες (αύτόθι,
σ. 332).

άξονας ό, άξόνι τό" ό κεντρικός άξων τής κινήσεως τού άνεμομύλου καί τοΰ
ύδρομύλου. Τό άξόνι φέρει τήν ρόδα έντός τοΰ μύλου, δι' ής πραγματοποιείται
ή άμεσος κίνησις, ήτις μεταδίδεται είς τήν άνέμη ν ή φανάρι τής έμμέσου
κινήσεως. Ά ξ ι ό ν ι λέγεται έν Τήνω (Ά. Φλωράκη, Τήνος..., 'Αθήνα 1971,
σ. 103. Βλ. καί 'ξ ό ν ι).

άπαάήρα ή" έν Νάξω όπή τής στέρνας τοΰ ύδρομύλου, πού κλείεται διά ξύλου,
τοΰ καλόερου.

άπαλέστης ό" άπαλέστρα ή" έν Καλαβρύτοις ό φέρων γέννημα πρός άλεσιν είς
τόν μύλον.

άπαλέτης ό' ό ήδη έν τω μύλω άλέσας" έν Αιτωλία, Λέσβω, Ρόδω καί άλλαχοΰ
ό πελάτης τού μύλου" βλ. καί άλισματάρης.

άπανάρια τά" ούτω λέγονται έν Μυκόνω τά λεγόμενα β ί β α, δηλαδή τά τοξο-
ειδή ξύλα μορέας, έφ' ών στηρίζεται ή στέγη τοΰ άνεμομύλου, ή καλουμένη κ ο υ κ-
κούλα" τά βίβα μετά τής κουκκούλας κινοΰνται έπί τής πλακός, στρεφομένης
τής στέγης διά τής μανουέλλας πρός ό,τι σημεϊον τοΰ ορίζοντος θέλομεν
τά άπανάρια στηρίζονται είς τά φαλάγγια (ΚΛ, άριθ. χ/φ ου 957, σ. 16).

άπαναριά ή, άπανέρι τό, παναριά ή, πανάρι τό" έπάνω είς τήν πλάκα του
άνεμομύλου έπικάθηται στεφάνη έκ χονδρών ξύλων, ή άπαναριά, ήτις έχει
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τήν δυνατότητα νά όλισθαίνη έπί τής πλάκας καί φέρει έπί τής πρός τά έσω όψεώς
της άβαθεΐς όπάς, τά μάτια. Είς τήν άπαναριάν είναι προσηρμοσμένα κατ' άπο-
στάσεις χονδρά ξύλα, τά τορλόξυλα ή τρουλόξυλα, 24 έν όλω, άτινα
συγκλίνοντα σχηματίζουν τήν περιστρεφομένην όροφήν τοϋ άνεμομύλου, τήν τ ρ ο ύ-
λα (Ί ω. Δ. Κ α ν δ ή λ η, Μύκονος..., ένθ'άν., σ. 6).'Εν Κύθνω λέγεται πα νά ρ ι.
'Α π α ν α ρ ι ά καί ά π α ν ά ρ ι λέγεται πρός τούτοις ή άνω μυλόπετρα τοΰ ύδρο-
μύλου, κειμένη είς τόν άνω οροφον αύτοΰ, καθώς καί ή αλεστική του μηχανή, ήτις
άποτελεΐται: α') άπό δύο μυλόπετρες, β') άπό τήν βαρδαρομάννα, γ') άπό τήν
κ ο φ ι ν ί δ α καί δ' ) άπό τήν άλευροθήκη" βλ. καί άναρέα, άνάρης.

άπανάρικα τά" τεμάχια κορμού, φέροντα όπάς (καυτσά), πού χρησιμεύουν,
ΐνα διά μοχλού περιστρέφουν οί μυλωνάδες τήν τ ο ύ ρ λ α ν τοΰ άνεμομύλου.
Έν Χατζηγυρίω Θράκης έλέγοντο ν τ ο λ ά π ι.
άπανώπετρα ή" έν Κρήτη ή άνω μυλόπετρα,
άπανώπλακα, ή· ή άνω μυλόπετρα έν Νάξω.

άπανωρινά τά" έν Φιλοτίω Νάξου ή άπαναριά τοΰ άνεμομύλου, έφ' ης
στηρίζεται ή στέγη του.

άπ'κατάρι τό" έν Ήπείρω ή κάτω μυλόπετρα. Βλ. καί άχπατάρι.
άποκατάρι τό" έν Καλοσκοπή Παρνασσίδος ή κάτω μυλόπετρα,
άποκοπάρης ό" έν Καρδαμύλη τής Μάνης ό τακτικός πελάτης τοΰ μύλου,
άποκριθάρωση ή" έν Κρήτη άν ό ύδρόμυλος άλέθη κριθάρι καί πρόκειται ν'
άλέση σιτάρι, τό πρώτον σιταράλευρον πού θά βγή θά περιέχη κριθαράλευρον"
έπειτα θά είναι καθαρόν, διότι έν τω μεταξύ έγένετο ή άποκριθάρωση.
άπολεσιά ή" βλ. ξ ω λ ε σ ι ά.

άπολεστής ό" έν Μάνη ό έρχόμενος είς τόν μύλον διά νά άλέση.
άπόλ'μα τό" έν Χαλκιδική άπόλυσις τοΰ ύδατος δι' άλεσιν έν τω ύδρομύλω.
άπομύλτα τά" τό τελευταίον τοΰ άλέσματος τοΰ νεοκοπιδιασμένου μύλου,
άπομυλίζει ό μύλος λέγεται έν Καρπάθω, όταν κατεβαίνη ολίγος καρπός άπό
τήν Χ ο λ έ τ ρ α ν είς τις μυλόπετρες (Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου,
ένθ' άν., σ. 340).

άπουλνώ τού μύλου λέγεται έν Χαλκιδική, όταν άφήνουν έλευθέραν τήν έκροήν
τοΰ ύδατος τοΰ ύδρομύλου.

άποχαραγή ή" έν Κρήτη τό πρώτον άλευρον, πού βγαίνει μετά τήν χαραγή
τών μυλοπετρών" περιέχει τ σ ά χ α λ η, δηλαδή πολύ μικρά τεμάχια άπό τις μυλό-
πετρες πού έχαράχθησαν.

άποχαραής (έπίρρ.)" εύθύς μετά την χάραξιν τών μυλοπετρών.
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άποχάραμα τό" έν Κρήτη ή άποχαραγή.

αράδα ή" σειρά προτεραιότητος έν τω μύλω προς άλεσιν.

αραμπάς ό" έκ τοΰ τουρκ. a r a b a. Είς το χωρίον 'Εγκαρές τής Νάξου ράβδος
ξυλίνη στρογγύλη, χρησιμεύουσα διά νά σηκώνη τήν έπάνω μυλόπετραν. Έν Φιλο-
τίω Νάξου άραμπάδες εϊναι δύο ξύλινοι ράβδοι στρογγύλαι, έπί τών όποιων
τίθεται ή άνω μυλόπετρα, διά νά κατορθώση ό μυλωνάς νά τήν άνασηκώση.
άράχτι τό" έν Εύβοια τό ά δ ρ ά χ τ ι.

άρβάλι τό- είς τά Βούρβουρα Κυνουρίας ούτω λέγεται τό είς τήν περιφερομένην
μυλόπετραν ξυλάριον, τό παράγον θόρυβον διά τής τρομώδους αύτοΰ κινήσεως.
Εϊναι τό άλλαχοΰ β α ρ δ ά ρ ι" άρβάλι καί β α ρ δ ά λ ι λέγεται έν Λέσβω.
άρβαλομάννα ή· έν Λέσβω τό ξύλον, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται τό άρβάλι.
αργαστήρι τό" ούτω λέγεται έν Άνδρω ό ώς πρός τόν μυλωνάν ύδρόμυλος (Ί.
Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογραφία της νήσου Άνδρου, τόμ. Δ', Αθήναι
1957, σ. 95).

αργάτης ό" έν Χαλκιδική στύλος παχύς περιστρεφόμενος περί έαυτόν, δι' ού
μετατοπίζεται ή αίρομένη άνω μυλόπετρα.

άρδάχτι τό" έν Κύθνω σιδηρούς άξων άνερχόμενος διά τοΰ κέντρου τής άνω
καί κάτω μυλόπετρας. Τό κάτω τούτου άκρον εισέρχεται είς τό κ α τ α μ ο ύ χ λ ι
καί περί αύτό περιστρέφεται (ΚΛ, άριθ. χ/φου 714, σ. 8). Βλ. καί ά δ ρ ά χ τ ι.

άρκι τό" έν Άδραμυτίω καί Σέρραις τό αύλάκι,είς δ τρέχει τό ύδωρ τοΰ ύδρο-
μύλου" βλ. καί α ύ λ ά κ ι.

άρκούδ' τό" έν Λήμνω μεγάλη δοκός, στηρίζουσα τό πάτωμα τοΰ άνεμομύλου
μέ τις μυλόπετρες.

αρματώνω· άνοίγω τούς φλόκκους τοΰ άνεμομύλου.

άρματωσά ή· όλα τά έξαρτήματα τοΰ άνεμοτροχοΰ, άντέννες, παννιά, συρμα-
τόσχοινα.

άρμενάς ό" άρμενάες οί' έν Έλύμπω Καρπάθου οί άνεμόμυλοι, ένθα ύπήρχον
περί τούς 20 έξ αύτών. (Μιχ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 327).
άρμενόπαννα τά" παννιά τοΰ άνεμομύλου.
αρμπουρο τό" έν Μεγανησίω Λευκάδος ό άξονας.

άρνιακό τό" έν Καλαβρύτοις δέρμα άρνίου, δι'ού συλλέγουν καί άπομάσσουν τό
έν τή άλευροθήκη άλευρον.

άροδοντούσα ρόδα' έν Κρήτη ή ρόδα, ή όποια δέν έχει περισσότερα άπό 39
δ ό δ ι α. βλ. καί σιμοδοντούσα ρόδα.

αστράκι τό" άστράκια τά" έν Λακωνία τά τεμάχια, έξ ών συντίθεται ή μυλό-
πετρα" έκ τοΰ άρχ. όστρακο ν.
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άτ'πάτ'ς ό" έν Αήμνω ό άντιπάτης, ήτοι έκάστη τών δύο δοκών, έφ' ών στη-
ρίζεται ή δοκός ή ύποβαστάζουσα τον ζ υ γ ό ν.

αυκλα ή" έν Νάξω ή οπή, άπο τήν οποίαν διέρχεται το έκ τής στέρνας προερ-
χόμενον ύδωρ, το όποιον κατέρχεται καί κτυπά έπάνω είς τήν ξυλίνην ρόδαν καί
τήν κάμνει νά περιστρέφεται. «Οί αύκλες τοϋ νερόμυλου έβουλώσανε κ' έχύθη-
καν όλα τά νερ' άπού ποξω».

αύλακας ό, αυλάκι τό" έν Κονίτση ό άγωγός, δι' ού διοχετεύεται τό ύδωρ τοΰ
ύδρομύλου- άλλαχοΰ άχυτός, άωός, μυλαύλαξη, μυλαύλακο, ναός,
νομή, μπίλια (π ί λ α, πίλια).

αφάλι τό" έν Νάξω τόάφαλοσίδερο" αφαλός ό" βλ. φάλι καί βασι-
λικός.

αφλα ή· ξύλινον χωνί, έξαρτώμενον οριζοντίως έκ τής κοφινίδας τοΰ άνε-
μομύλου, όθεν έκρέει ό καρπός.

άφουκλα ή" έν Κορώνω (Βόθροις) Νάξου είναι κωνοειδής χώρος 2-3 μ.,
ένθα πίπτον τό ύδωρ έναποθηκεύεται, ίνα ή πίεσις αύτοΰ καταστη μεγαλυτέρα.
Ή άφουκλα φέρει όπήν, δι' ής τό ύδωρ πίπτει έπί τοΰ τροχοΰ τοΰ ύδρομύλου.
άχάραγη, ή· έν Κρήτη ή άχάρακτος μυλόπετρα,
άχάρακτος - άχαράχτους ό· ό μή χαραχθείς μύλος.

άχπανάρι τό" έν Ήπείρω ή άνω μυλόπετρα" άχπατάρι τό- αύτόθι ή κάτω
μυλόπετρα.

άχυτός ό" ή άρχ. λ. οχετός" έν "Ανδρω ν ε χ υ τ ό ς είναι ό άρδευτικός οχετός,
πού φέρει τό ύδωρ είς τόν ύδρόμυλον, δι' ού γίνεται ή κίνησις αύτοΰ.

άωός ό" ή άρχ. λ. άγωγός· ούτω λέγεται έν 'Απειράνθω Νάξου' βλ. καί ά χ υ-
τ ό ς, ναός, νομή, μπίλια.

bâbct), ή" έν Ήπείρω ξύλον είς τήν φ υ λ α κ ή ν τοΰ ύδρομύλου, έπί τοΰ όποιου
στηρίζεται ή φτερωτή, ήτις κινεί όλον τόν μηχανισμόν αύτοΰ" έπάνω είς την
bâbo στηρίζεται τό ά δ ρ ά χ τ ι' τοΰτο συνδεόμενον μέ τήν φτερωτήν είναι ορθιον.
Βλ. καί φ τ ε ρ ω τ ή.

βαγένι τό" έν Γυθείω κάδος, δι' ού κατέρχεται τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου" βλ. καί
κολοβούτι.

βαγιονά ή" έν Χαλκιδική τό βαγόνι τού ύδρομύλου.

badoûpouç ό" κυκλικαί έν Αήμνω σανίδες ώς περίφραγμα τών μυλοπετρών,
διά νά έμποδίζουν τό άλεσμα νά χύνεται έξω. Βλ. καί (γ) υ ρ ι ά, γύρος,
βαένι τό" βλ. βαγένι.

βαλτά τά" έν Χαλκιδική λέγουν : «είναι βαλτά τά τσιμπούκια τοΰ φαναριοΰ»,
δηλαδή αί ραβδώσεις τοΰ κυλινδρικού τροχοΰ τοΰ ύδρομύλου.
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βαράδα ή· έν Θάσω ή ξυλίνη τετράγωνος άποθήκη ύδατος" έκ ταύτης έξέρχεται
μεθ' ορμής το ύδωρ έκ τίνος οπής καί δίδει τήν κίνησιν είς τον μηχανισμόν τού ύδρο-
μύλου. Έν Θράκη ή βαράδα λέγεται β α ρ ά δ ι έκ τοΰ μεσαίων, β α ρ ά δ ι ν τό.

βαράρι, βαρβάρι τό, λέγεται εις τινα μέρη τόβαρδάρι, βαρδάλιέν
Άγρινίω καί Λέσβω, βεριά(δ)ιν έν Κύπρω. Τό β α ρ δ ά ρ' έν τη ήπειρωτική
Ελλάδι, ώς π.χ. έν Αιτωλία, «είναι ξύλον εύθύ, τό όποιον μέ τήν μίαν άκραν του
στερεοΰται είς τό κ α ρ ό κ' καί μέ τήν άλλην είςτό π α ν ω μ ύ λ' ούτως ώστε νά
τραντάζεται καί νά μεταδίδη τό τράνταγμα είς τό καρόκ' τοΰ ύδρομύλου». Β α ρ-
δ ά λ t α έν Άγρινίω καί άλλαχοΰ β α ρ δ ά ρ ι α είναι δύο μικρά ξύλα έφαπτόμενα
τοΰ άπαναριοΰ τοΰ ύδρομύλου- ταΰτα διά τής τρομώδους αύτών κινήσεως ρυθμί-
ζουν τήν ροήν τοϋ καρποΰ άπό τήν κ ο φ ι ν ί δ α είς τό στόμιον τής μυλόπετρας,
βαρδαρομάννα ή" ξύλον, έξ ού εξαρτάται τό β α ρ δ ά ρ ι τοΰ ύδρομύλου.
βαρεία ή" ούτω λέγεται τό ζύγισμα τών μυλοπετρών" καί τής μεν έπάνω μυ-
λόπετρας λέγεται πάνω βαρεία, τής δέ κάτω κάτω βαρεία. "Οταν ό
μυλωνάς άφαιρή τήν έπάνω μυλόπετρα, ένσφηνώνει είς τήν θέσιν της τόν διαάτη
έπί τοΰ ά γ ρ α τ τ ι ο ΰ. Κάποιος άλλος περιστρέφει τό άγράττι καί έτσι περιστρέ-
φεται ό διάτης έπί τής κατώπετρας καί ό μυλωνάς βλέπει, έάν ή κατώπετρα έγ-
γίζεται κανονικώς εις όλα αύτής τά σημεία. (Βλ. Μ ι χ . Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ -
Ν ο υ ά ρ ο υ, ενθ' άν., σ. 339).

βαρέλλα ή" ξύλινον βυτίον, έν ώ θέτουν τόν πρός άλεσιν καρπόν.
βασιλικός ό" κατακόρυφος σιδηρούς άξων είς τήν μυλόπετραν τοΰ άνεμομύλου.
Λέγεται καί βασιλικό σίδερο έν Κύθνω, Νάξω καί άλλαις νήσοις τοϋ
Αιγαίου. Βασιλικός λέγεται καί τό έπάνω μέρος τοΰ άδραχτιοΰ, τοΰ
ύδρομύλου, πού περνά μέσα άπό τήν κάτω μυλόπετραν. Είς τήν κορυφήν του είναι
τετράγωνον, διά νά κινή τήν χελιδόνα, χονδρόν πλατύ σίδηρον είς τήν έπι-
φάνειαν τής κάτω μυλόπετρας, χωσμένον μέσα είς τήν έπάνω, διά νά τήν περι-
στρέφη. Τό σημεΐον οπού εισέρχεται ή χελιδόνα λέγεται άφαλός τοΰ μύλου,
βεζιές οί" έν Λέσβω ξύλινα περιβλήματα τής μυλόπετρας.

βελόνι τό" τοΰτο έν 'Ιθάκη άνεβοκατεβάζει τήν μυλόπετραν, στηρίζεται είς
τό προσκέφαλο καί έργάζεται έπάνω είς τό ξ α ρ ί δ ι" βλ. καί β ι λ ό ν'.

βεργότρουπα ή" όπή τής κάναλης τοΰ ύδρομύλου κλειομένη διά ξύλινης βέρ-
γας. Βλ. καί φτερομαχά.

βίβα τά" έν Τήνω τά ξύλα τής στέγης άνεμομύλου.
βίδα ή" βλ. άνεβάτης.

βιλόν' τό" έν Αήμνω σίδηρον, τό όποιον διαπερά τήν άνω μυλόπετραν τοΰ άνε-
μομύλου καί χρησιμεύει διά τήν άνύψωσιν ή χαμήλωσιν αύτής.
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βιολάρης, ό' έν Τήνω περιφερικόν ξύλον, δι' ού οπλίζεται τό περί το π ρ ο α-
κέφαλο ν μέρος τοΰ άξονιοΰ, έμποδίζο» τοΰτο νά έξέλθτj περισσότερον πρός
τά έξω.

βιολάρι καί γιολάρι τό" έν Κύθνω κοίλον ξύλον, έπί τού όποιου στρέφεται τό
άξόνι τοΰ άνεμομύλου. βλ. καί βιόλες.

βιόλες οί" έν Νάξω (Άπείρανθος, Φιλότι) καί έν Θήρα οί βιόλες είναι τε-
μάχια ξύλου, έφαρμοζόμενα έπί τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου, ΐνα καταστήσουν
αύτό στρογγύλον έκεΐ όπου τοΰτο έφάπτεται τής προεξοχής τοΰ τοίχου, κρατού-
μενον διά σιδηρού κρίκου.

βλυκάτο, βλυχάτο, γλυκάτο, μπουτσουνάρι, φλυγκάτο τό* έν Κρήτη ό άνοικτός
κτιστός άγωγός, πού όδηγεϊ τό νερό άπό τήν στέρνα τοΰ ύδρομύλου.

βόλι τό- έν Εύβοια ή άνω μυλόπετρα, έν Λέσβω μπάλλα σιδηρά είς τό κ ατά ν τ ι
χωσμένη, διά νά μή φεύγη τό κεντρί τοΰ ύδρομύλου" τό κρατεί ό κάβουρας,
βοριάς ό" ή πρός τόν βοριάν έστραμμένη σωκαρότρυπα.

Ι>ου(1έλι τό" ξύλον στηρίζον τήν σουφουνάραν είς δοκόν πρός τό μέρος
τοΰ τοίχου τοΰ ύδρομύλου.

βούκινο τό" έν Νάξω πνευστόν έκ κογχυλίων όργανον, δι' ού ό μυλωνάς έκάλει
τούς άλεστάδες νά φέρουν είς τόν άνεμόμυλον τό γέννημα πρός άλεσιν. βλ.
καί κόρνο ς, τσακουτλάκ. (Β)ούκινον τό" έν Καρπάθω κατηφορικός
οχετός τοΰ ύδρομύλου, έκτισμένος άπό πωριά στρογγυλά τό έν έπί τοΰ άλλου,
είς τό κέντρον τών όποιων άνοίγεται όπή, διά νά καταρρέη τό ύδωρ. Ή τελευταία
κουλλούρα τοΰ πωριοΰ είναι άτρύπητος καί στηρίζεται είς τό έδαφος, άλλ'
έχει είς τά πλάγια άνοιγμα 15 πόντων περίπου, όπου έφαρμόζεται ή σ ι φ ο υ ν ο-
μάννα, σωλήν ξύλινος καί έπ' αύτής τό σ ι φ ο ύ ν ι.

βούκλα ή" μικρά στεφάνη, συνδέουσα τήν μάννα μέ τήν άντέννα τοΰ άνεμο-
μύλου.

βούλα ή" όπή τής κουφουνίας, άπό τήν οποίαν χύνεται ό καρπός είς τό
άνοιγμα τών μυλοπετρών. Ούτω λέγεται έν Καρπάθω.

βούτα'νας ό" έν Τήνω ό κάναλος (κάναλη) τοΰ ύδρομύλου.
βρονταλίδια τά" έν Νάξω τά μετάλλινα έλάσματα τά έξαρτώμενα διά σπάγγου
έξωθεν τής κ ο φ ί ν α ς, τά άλλαχοΰ β α ρ δ ά ρ ι α.

βρόχη ή, βρόχι τό" έν Καρπάθω, Κρήτη καί άλλαχοΰ κάθετον στρογγύλον
ξύλον είς τό μέσον της κάτω πέτρας τοΰ ύδρομύλου" έάν τοΰτο χαλάση, λέγουν έν
Γυθείω ότι «ό μύλος ξεβροχιάζε ι», ήτοι ό σίτος πίπτει κάτω" βλ. καί
ά γ ρ ά τ τ ι.
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βρωμά ή" α') ό προς άλεσιν πίπτων μεταξύ τών μυλοπετρών καρπός, β') κατά
συνεκδ. ή μεταξύ τών δύο μυλοπετρών άπόστασις, όπου τρίβεται ό καρπός.

γαβέλια τά" έν Κρήτη όκτώ τεμάχια ξύλου έκ πλατάνου κυρίως, πού εισέρ-
χονται άνά τέσσαρα είς κάθε μίαν άπό τάς δύο επιφανείας της ρόδας" πρβλ.
σταυρός.

γαβίλια τά, γαβίλιες οί, καβίλια τά, καβίλιες οί, πίροι οί' τεμάχια σιδηρά
έν Κρήτη, τά όποια εισέρχονται είς όπάς τής έσωτερικής σταθεράς κ ο υ λ λ ο ύ-
ρ α ς τών στρογγυλών άνεμομύλων. Ταΰτα παίζουν ρόλον ύπομοχλίων τού μ ο χ λ ο ΰ,
μέ τόν όποιον ό μυλωνάς στρέφει τήν έξωτερικήν κουλλούρα ν, διά νά λάβη
τό άξόνι τήν κατάλληλον κατεύθυνσιν.

γάάζος ό" έν Κύθνω σχοινίον έχον κατάτό άκρον γάάζον διά τοΰ όποιου, περι-
τυλισσομένου περί τόν άξονα τοΰ άνεμομύλου, άναβιβάζουν καί άπομακρύνουν τήν
π α ν α ρ ι ά ν, όταν θέλουν νά τήν χαράξουν.

γαάέκια τά" έν Νάξω σχοινιά συνέχοντα τάς πτερωτάς τοΰ άνεμομύλου μετά
τοΰ κονταρίου, 'ίνα μή τάς συντριβή ό άνεμος.

γεράνι τό" έν Κρήτη μοχλός, δι' ού άνοίγουν ή κλειούν τήν όπήν τής στέρνας
τού ύδρομύλου.

γιακάδες οί" βλ. 'ξ ό ν ι.
γιολάρι τό* βλ. β ι ο λ ά ρ ι.

γκυλιτάρι τό" έν Γλυκύ Σουλίου τό ξύλινον έργαλεΐον, δι' ού σηκώνουν τήν
έπάνω μυλόπετραν.

γλινάλευρο τό" έν Κρήτη τό πολύ λεπτόν άλευρον, πού δέν κάμνει καλόν ψωμί.
γλυκάτο τό" βλ. βλυκάτο.

γοργόστεμα τό" έν Κρήτη χειροκίνητον σύστημα, τό όποιον έκτρέπει τήν
ροήν τοΰ ύδατος άπό τήν φτερωτή τοΰ ύδρομύλου ή τήν επαναφέρει είς αύτήν.

γουβι τό" έν Άγρινίω σκαρπέλλον μέ ήμικυκλικήν κόψη, δι' ού άνοίγουν τήν
όπήν τής καρδιάς, διά τής όποιας διέρχεται ό μοχλός τοΰ ύδρομύλου.

(γ)ούλα ή' τό κάτω μέρος της κ ο φ ι ν ί δ α ς τοΰ ύδρομύλου, πού ομοιάζει
μέ λαιμόν" βούλα, γούλα καί γ ο ύ λ η λέγεται καί ή είς τό κέντρον της
άνω μυλόπετρας τοΰ άνεμομύλου όπή, δι' ης διέρχεται τό βασιλικό σίδερο
τής άνέμης" είς αύτήν εισρέει ό καρπός έκ τής κ ο φ ι ν ί δ α ς. Έν Αιτωλία
είς τήν γ ο ύ λ η πίπτει τό γέννημα άπό τό κ α ρ ό κ, διά νά πέση ολίγον κατ'
ολίγον είς τόν ά φ α λ ό τοΰ ύδρομύλου.

γούμενα ή" έν Τήνω χονδρόν παλαμάρι, δι' ού γίνεται τό σταμάτημα τοΰ άνε-
μομύλου. Έν Κρήτη κυρίως τό χονδρόν σχοινί τοΰ άνεμομύλου.
γούρα ή" βλ. γούρνα.
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γούρνα ή' έν Λέσβω ή περικλείουσα το ύδωρ τοϋ ύδρομύλου στέρνα, τήν
οποίαν κλείει ό μυλωνάς «καί τήν άπολάει άμα γέμιση».

γουρνέλλα ή" έν Χαλκιδική το όριζόντιον σκαφίδιον τό έξηρτημένον άπό τήν
κ ο φ ι ν ί δ α καί μετέωρον ύπό τό στόμιον αύτής· είς τοΰτο καταρρέει άπό τήν
κοφινίδα ό καρπός (γέννημα) καί έξ οπής αύτοΰ εισέρχεται είς τό άνοιγμα τής
μυλόπετρας. Ή κατάρρευσις έπιτυγχάνεται διά της τρομώδους κινήσεως τής γ ο υ ρ-
ν έ λ λ α ς, μ^ταδιδομένης είς αύτήν διά ξύλου, έξηρτημένου άπ' αύτής καί έφαπτο-
μένου τής κινουμένης μυλόπετρας. Γουρνέλλα έπίσης λέγεται ξύλινος μικρός
σωλήν, δι' ού τό άλευρον έξερχόμενον της μυλόπετρας καταρρέει είς τήν άλευρο-
δόχον.

γουρνΐν τό- έν Ρόδω ξύλινον ή λίθινον δοχεϊον τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον
συγκεντρώνεται τό ύδωρ, όπερ έκσφενδονίζεται έκ τής κάτω οπής καί στρέφει τόν
τροχόν.

γραάΐ τό, γραδιά τά" έν Κύθνω καί Νάξω σχοινία προσεραμμένα είς τήν ώαν
τών δύο στενών πλευρών τού φλόκκου τοΰ άνεμομύλου.

γραϊος ό" έν Λήμνω έκάστη τών δύο δοκών τοΰ τοίχου, έφ' ών στηρίζεται
καί περιστρέφεται ό μέγας οριζόντιος άξων τοΰ άνεμομύλου.
γρανάζι τό" βλ. ρ ό δ α.

γρανάί τό, γράνάο τό, γρανοΐώνουμε τό παννί· έν 'Ιθάκη σημαίνει ότι τοΰ κά-
νουν γ ρ α ν d ί ή γ ρ ά ν d ο, δηλαδή δένουν μέ σχοινί τό παννί τού άνεμομύλου.

γριμινίτσα ή" έν Αιτωλία σιδηρά πλάξ, όπου τελειώνει τό άδράχτι τοΰ ύδρο-
μύλου" βλ. καί δ ρ ι μ ι ν ί τ σ α. Άλλαχοΰ γριμινίτσα είναι πλατύ καί χον-
δρόν ξύλον, τό όποιον στερεοΰται έπάνω είς τό κ α τ ά ν τ ι.

γυαλί τής πέτρας τό" έν Κρήτη ή λεία καί στιλπνή έπιφάνεια τών μυλοπετρών,
άκατάλληλος διά τήν κανονικήν άλεσιν. Αύτη πρέπει νά γίνη άνώμαλος μέ τήν χ α-
ρ αγή.

γύρα ή" έν Ήπείρω τό άλευρον, τό όποιον εναπομένει περί τήν μυλόπετραν
κατά τήν περιστροφήν αύτής" βλ. καί γυράλευρα, γυράλιβρον.
γυράλευρα τά" βλ. γυράλιβρον.

γυράλιβρον τό" έν Αιτωλία τό είς τόν γύρον τής μυλόπετρας άπομένον άλευρον"
βλ. καί γύρα.

(γ)υριά ή" έν Καρπάθω αί πέριξ τών πετρών κυκλοτερεϊς σανίδες πρός συμ-
μάζευσιν τοΰ άλεύρου. Βλ. καί badoùpouç, γύρος, κουβέρτα καί
κουβούκλι.

γύροι οί" είς τό χωρίον Έγκαρές τής Νάξου ούτω λέγονται αί έν τώ ύδρομύλω
σανίδες αί χρησιμεύουσαι, ίνα τό άλευρον φέρεται πρός τήν άλευροθήκην. Έν Κρήτη
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ό γύρος είναι συνώνυμος τής κουβέρτας καί έ'χει μορφήν χαμηλού κυλίνδρου,
γυρόξυλα, γυροσάνιδα τά' τά περιβάλλοντα τις μυλόπετρες σανίδια.
(γ)υρόσκοινα τά" έν Φιλοτίω Νάξου είναι τά σχοινία, τά προσδενόμενα είς
τάς άντέννας του άνεμομύλου.

γύρος ό" έν Κύθνω καί άλλαις νήσοις σχοινίον ή παχύ σύρμα, δι' ού προσδένουν
τά άκρα τών άντεννών τοΰ άνεμομύλου, περιφέρειαν ούτω δι' αύτοΰ άποτελοΰντες.
Έν Ρόδω «γ ύ ρ ο ς είναι ό σανιδωτός κύκλος, πού κλείνει γύρω τά λιθάρια
(μυλόπετρες) καί εμποδίζει τό άλεύρι νά μή φεύγη» (ΚΑ, άριθ. χ/φου 1568, σ. 214).
Έν Αιτωλία λέγεται γύρους. (ΚΛ, άριθ. χ/φου 869, σ. 242). Γύρος έν Φιλο-
τίω Νάξου εϊναι τά έξ κυκλοτερή ξύλα, πού περιβάλλουν τις μυλόπετρες τοΰ άνεμο-
μύλου.

(δ)άκτυλος ό" σιδηρούν έν Καρπάθω όργανον ύπό τό άκρον τού άξονος έστηρι-
γμένον πρός στροφήν (ΚΛ άριθ. χ/φου 397, σ. 35).

δεκατοΰν οί μύλοι" οί άνεμόμυλοι ΐστανται άκίνητοι λόγω νηνεμίας.
δέμα τό- έν Κρήτη" βλ. δ έ σ', δέση.

δέσ', δέση, δεσιά ή- ή άρχή τοΰ αύλακος τοΰ μύλου- έν Αιτωλία κόβου τ'
δ έ σ' σημαίνει κόπτω τό ύδωρ άπό τοΰ νά εισέρχεται είς τόν αύλακα. Λέγουν έπί-
σης τό πουτάμ' πήρι τή δέσ'. Έν Βοιωτία τό μέρος, ένθα δεσμεύεται
τό ύδωρ νά σχηματίζη μικράν λίμνην.

δευτέρι τό- χονδραλεστόν άλευρον- βλ. καί χοντράλεστον.
διαβατά τά- έν Εύβοια στενά ξύλα (ξυλίνη έσχάρα) έπί πλαισίου καθέτως
καί σταθερώς προσηλωμένα κατά τό τέρμα τής ά μ π ο λ ή ς τού ύδρομύλου, διά
νά εμποδίζουν τά μπάζα (ξύλα πέτρες, χορτάρια κ. ά. ) νά φράσσουν τήν έκροήν
τοΰ ύδατος.

δια(β)άτης ό" έν Καρπάθω ό διαβήτης, όστις εϊναι ξύλον έπίμηκες μέ τετρά-
γωνον όπήν είς τήν κεφαλήν διά τήν ένσφήνωσιν καί άλλης μικροτέρας είς τό άλλο
άκρον, όπου θέτουν πτερόν έξέχον 1 ή 2 πόντους πρός τά κάτω. 'Αντί πτερόν ήμπο-
ροΰν νά βάλουν μίαν πρόκαν ή ένα κάρβουνον.

διαλέστρι τό- έν Ρόδω μία όκά είς τό κοιλόν (23 όκ.), πού έλάμβανεν ώς δι-
καίωμα ό μυλωνάς διά τήν άλεσιν διαλεστρίζω = λαμβάνω τό διαλέστρι-
βλ. καί ά ξ ά γ', ά ξ ά ϊ.

διόφθαλμοι καί δυόφθαλμοι μύλοι ήσαν κατά τήν βυζαντινήν έποχήν οί άλέ-
θοντες οχι μόνον διά δύο μυλικών πετρών, άλλά καί δι' έτέρων δύο παρακειμένων.

δίπλα ή- έν Τριφυλία μικρά σανίς μέ μικράν όπήν είς τό μέσον, τιθεμένη είς
τό τέλος τοΰ στενοΰ μέρους τοΰ β α γ ε ν ι ο ΰ, ίνα διά τής μικράς όπής κάμνη

13
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πυκνότερον το συνοχετευόμενον ύδωρ καί τήν όρμήν ίσχυροτέραν, δι' ής κινείται
ό υδρόμυλος. 'Εκλήθη δίπλα, διότι μεταξύ αύτής καί τοΰ άκρου τοΰ βαγενιοΰ τί-
θεται άλλη σανίς μέ μεγαλυτέραν οπή ν, καλουμένη π ρ ο χ ώ ν η. Ή δίπλα τίθεται
μετά τό προχώνι, είναι κατά ταΰτα δευτέρα σανίς, όθεν καί δίπλα.

δίφουσκο τό" έν Κύθνω τό τετράκις τυλισσόμενον παννί τοΰ φλόκκου τοΰ
άνεμομύλου μέ τήν άντέννα.
διχάλα ή· βλ. φ ω ν ά ρ ι.

δόδια τής ρόδας' έν Κύθνω καί άλλαις νήσοις αί όδοντωταί έξοχαί τής ρόδας,
αί είσερχόμεναι είς τά μεταξύ τών πενταρράβδων τής άνέμης κενά
καί περιστρέφουσαι ούτως αύτήν' βλ. καί άνέμη, πεντάρραβδα, ρόδα.
δράκοι οί" βλ. άντιπάτης.

δράκους ό' ξύλον χονδρόν, χρησιμεΰον ώς στήριγμα τοΰ βαγενιοΰ τοΰ
ύδρομύλου είς τήν βάσιν του. Είς τόν δ ρ ά κ ο ν στερεοΰται τό σ' φ ο ύ ν' βλ. καί
άντιπάτη ς.

δριμινίτσα ή' έν Αιτωλία σιδηρά πλάξ μέ κοίλον τό κέντρον, έπί της όποιας
βαίνει τό κ ι ν τ ρ ί τής φτερωτής διά την περιστροφήν βλ. καί γ ρ ι μ ι ν ί τ σ α.

άριτσάρω' έν Νάξω καί έν άλλαις νήσοις σημαίνει στρέφω τόν άνεμόμυλον
πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ πνέοντος άνέμου. (ΚΑ, άριθ. χ/φου 703, σ. 80). Έν Χαλκι-
δική άριτσάρου τ' àdévvia κατά τόν άγέρα = στρέφω τις άντέννες κατά τήν
διεύθυνσιν τοΰ άέρος.

άριτσερόλια τά- έν Κύθνω ή λ. άπαντα είς τήν φράσιν : «πάαινε νά κά-
νης τά παννιά άριτσερόλια», νά τυλίξης δηλαδή μίαν ή δύο βόλτες τόν φλόκ-
κον τοΰ άνεμομύλου είς τήν ά d έ ν ν αν, ίνα ούτω μικράνη τό μάτι, έπομέ-
νως καί ή πίεσις τοΰ άνέμου καί ή ταχύτης της περιστροφής. (ΚΑ, άριθ. χ/φου
714, σ. 349).

δυόφθαλμοι οί' Βλ. καί διόφθαλμοι.

έμπολή ή' πρόχειρον φράγμα πρός συγκράτησιν είς ρύακα τού ύδατος τοΰ
ύδρομύλου.

επιμόνως' έκ τών διασωθέντων είς -ως τροπικών έπιρρημάτων" άπαντα έν
"Ανδρω είς τήν φράσιν : «ό μύλος έει έπιμόνοις τό μυλοχαράχτη του», δηλ. έπί"
τούτου, έπίτηδες, ad hoc. (Ί. Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογρ. τής νήσου
Άνδρου, τ. Δ', 1957, σ. 94).

έρόα ή' ή ρόδα τοΰ ύδρομύλου, ήτις έχει τόν αύτόν σκοπόν μέ τήν τοΰ άνεμο·
μύλου. Λαμβάνουσα τήν κίνησιν άπό τό κτύπημα τοΰ ύδατος είς τά πτερά της στρέ-
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φεται καί μεταδίδει τήν περιστροφικήν κίνησιν είς την έπάνω πέτραν τοϋ ύδρο-
μύλου.

ζαβέττα ή" έν Καρπάθω το σίδερο πού περνά έγκαρσίως τήν κορυφήν τοΰ μ ό-
χλου (άνεβάτη) καί σχηματίζεται ό σταυρός- ζαβέττα λέγεται καί τό καρ-
φί είς τήν βάσιν όπου συνδέεται ό άνεβάτης μέ τόν νεκρό,
ζ'γός ό- βλ. ζυγό ς.
ζειαί αί- τά χονδροσίτια.

ζέφω το μύλο- έν Φιλοτίω Νάξου τόν θέτω είς κίνησιν.

ζ'νάρ' καί ζουνάρ' τό- έν Χαλκιδική τό σιδηρούν έλασμα ή οιοσδήποτε κρίκος
πού περιβάλλει άντικείμενόν τι" «ζουνάρια τ ς μ (υ ) λ ο υ ν ό π ε τ ρ α ς»
είναι τά σιδηρά έλάσματα, άτινα περιδένοντα τήν μυλόπετραν συγκρατούν τά σφη-
νοειδή αύτής τεμάχια.

ζουντανό, ζωάανό τό- έν Αήμνω καί Χαλκιδική ολόκληρος ή σκεπή μετά τοϋ
τροχοΰ, τών ά ν τ ε ν ν ών, τοΰ άξονιοΰ, τών άντιξόνων καί τών άλ-
λων έξαρτημάτων, τά όποια μετακινούνται συνολικώς διά μοχλοΰ (λ ο σ τ ο ΰ,
μαναβέλλα ς), οσάκις ή διεύθυνσις τοΰ άνέμου έπιβάλλει τήν μετακίνησιν.

ζουρειό τό- ή βρεχάμενα τοΰ νερόμυλου" έν Νάξω λέγεται τό κατώτατον μέρος
αύτοΰ, όπου στροβιλίζεται τό ύδωρ καί όπου κινείται ή ρ ό δ α οριζοντίως. Ζου-
ρειό έν τη Χαλκιδική είναι α' ) ό όχετός, δι' ού διέρχεται τό ύδωρ καί β' ) ό πρώ-
τος όροφος τού ύδρομύλου. Έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης ζουρειό είναι
τό κτιστόν κωνικόν τμήμα τοΰ ύδρομύλου, τό όποιον άπό τό έπάνω καί τό κάτω
αύτοΰ μέρος έχει όπάς. Ή τοΰ κάτω οπή είναι πολύ στενωτέρα.Τό ύδωρ τής στέρνας
χύνεται πρώτα είς τό ζουρειό, άλλ' έπειδή είναι στενή ή κάτω όπή, δέν προ-
φθάνει νά χυθή όλον, γεμίζει ούτω τό ζουρειό καί άπό τήν πίεσιν πίπτει μέ όρμήν
έπάνω είς τόν τροχόν καί τόν περιστρέφει. Ζουρειό έν Κρήτη (Λασήθι) είναι
καί ό χώρος κάτωθεν τών μυλοπετρών τοΰ άνεμομύλου. Σημειωτέον ότι τό ζουρειό
έν Κρήτη λέγεται καί ζ ο υ ρ ι δ t ό, ζουρί. Ζουρειό έν Καρπάθω είναι τό
κοιλωτόν μέρος τοΰ ύδρομύλου, τό εύρισκόμενον έξω τής οικοδομής του. Έδώ
ύπάρχουν ό νεκρός, ή ρόδα, τό άγράττι είς τό κάτω μέρος τοΰ (β) ο ύ-
κ ι ν ο υ. 'Από τό βρόχι τοΰ άγραττιοΰ είσερχόμεθα έντός τοΰ ύδρομύλου,
όπου βλέπομεν τήν πανώπετρα, όλόγυρά της τά (γ) υ ρ ι ά, τήν κ ο υ φ ο υ-
νία μέ τή χολέτρα καί είς τήν πλευράν τής χολέτρας τό μ υ λ ι τ ά ρ ι (άντί-
στοιχον μέ τό π ε ρ ι τ ά ρ ι τοΰ άνεμομύλου). Τό ζουρειό έν "Ανδρω λέγεται
ζ ο ρ ε ι ό ς, έν Αιτωλία ζ ο υ ρ ε ι ό ς, έν Λέσβω ζ ο υ ρ β ε ι ό, έν Οίνοΰντι σ β ο υ-
ρ ί ο καί άλλαχοΰ ζ ο ρ γ ε ι ό, ζ ο ρ ε ι ό. (Βλ. ΚΛ, άριθ. χ/φου 503, σ. 70, 769
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Β', σ. 132, 1416, σ. 86. Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί S ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν.,
σσ. 227-338).

ζουριδιό, ζουρι τό- το ζουρειό έν Κρήτη.

ζύγι, ζύγισμα το καί ζύος ό' ή όριζοντίωσις τής κάτω μυλόπετρας καί ή έπ'
αύτής έπαφή τής άνω είς όλα τά σημεία διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ άνεμο-
μύλου. Γίνεται τή βοηθεία άλφαδιοΰ καί διαβήτη. «Ό μύλος πρέπει νά 'ναι στό
ζύος του, νά'ναι ζ υ α σ μ. έ ν ο ς» έκ τοΰ ρήματος ζ υ ά ζ ω. (Γ. Χ α α ζ ι-
δ άκ ι, Μεσ. καί Νέα 'Ελλ., τόμ. Β', 1907, σσ. 62 κ.έξ).

ζυγός ό· δοκός έκ χονδροΰ διαμπεροΰς ξύλου προσηρμοσμένη κατά τήν διά-
μετρον τής όροφής τοΰ άνεμομύλου, άνωθεν τής όποιας καί καθέτως διέρχεται ό
άξων, ό δίδων διά τής δυνάμεως τοΰ άνέμου τήν όλην κίνησιν. Ό Ίω. Βογιατζίδης
ορίζει τόν ζυγόν ούτω : «όριζόντιον ξύλον διαμπερές, δι' ού διέρχεται ή άνέμη
τοΰ άνεμομύλου». (ΚΛ άριθ. χ/φου 957, σ. 57). Ό ζυγός έν Άπειράνθω Νάξου
λέγεται ζ υ ό ς. 'Εν Λήμνω ζ' γ ό ς είναι δοκός όριζοντία, είς ην στηρίζεται τό
άνω άκρον τοΰ περιστρεφομένου καθέτου όδοντωτοΰ κυλίνδρου, τοΰ καλουμένου
φανάρι ή ρόκα.

ζυμαρώνω- βλ. μυλοκόπος.

ζύμμα καί στέμμα τό- ή άλεσιά. (Βλ. Γερασ. Σαλβάνου, Λαογρ.
σύλλεκτα έξ Άργυράδων Κερκύρας. Λαογρ., τόμ. Γ, 1929/1932, σ. 155, σημ. 8).

ζυμωτός ό" έν Κρήτη τό άλεσμα' δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τό ζυμωτό,
δηλαδή τό ζυμωθέν" βλ. καί λιγατάρι, μαντηλερό.
ζύος τό' βλ. ζύγι, ζύγισμα

ίσα τά" έν Μυκόνω λέγουν «λασκάρισε τά ΐσ α», πού σημαίνει τήν
άπόλυσιν της θηλειάς τοΰ τ α γ α ρ ι ο ΰ' βλ. τ α γ ά ρ ι.

καβαλλάρης (ή καβαλλάρης τοΰ κουδουνιού τού μύλου ) έν Φιλοτίω Νάξου
εϊναι ή ράβδος, «πού βαστα τσοί κουδοΰνοι»' βλ. κούδουνας.

καβαλλαρικός μύλος- ύπό ζώων στρεφόμενος κατά τήν βυζαντινήν έποχήν.
καβίλια τά' βλ. γ α β ί λ ι α.

κάβος ό' χονδρόν σχοινί, έν Σίφνω λέγουν: «ρίξ' τό gάßo, πιάσ' τό μύλο»,
κάβουρας ό' έν Καλαβρύτοις σιδηρούν τοξοειδές έργαλεΐον ύπό τήν φ τ ε ρ ω-
τ ή ν τοΰ ύδρομύλου, στηριζόμενον έπί τοΰ καταντιοΰ, μακρού οριζοντίου
ξύλου, χρησιμεύοντος είς άναβίβασιν καί καταβίβασιν τής μυλόπετρας.
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κα(β)ουρός 6' έν Καρπάθω σιδηρούν έργαλεΐον, έφ' ού περιστρέφεται ό (δ)ά-
χ τ υ λ α ς.

καβρός ό" έν Κρήτη άτσαλίνη πλάξ έπί της τραπεζιάς τοΰ ύδρομύλου
μέ λακκουβάκια" είς έν έξ αύτών εισέρχεται το βόλι, έφ' ού άκκουμβά τό κάτω
κοίλον μέρος τοΰ άδραχτιοΰ, πού λέγεται κοντομούχλΐ' όταν ένα λακ-
κουβάκι φθαρή μέ τήν τριβήν, μετακινείται ή πλάξ, διά νά είσέλθη τό βόλι είς άλλο
λακκουβάκι.

καδένα ή' τά έπί τοΰ λίθινου άλωνίου τού άνεμομύλου ξύλα, έπί τών όποιων
στηρίζονται οί φ ά λ κ ε ς, ώς βάθρον τών φαλκών χρησιμεύοντα.

καζιούρι τό" έν Κονίτση τό δοχεΐον, έφ' ού ό μυλωνάς θέτει τό δικαίωμα, τήν
πληρωμήν του διά τήν άλεσιν.

καροδείχτης ό" παννί σάν σημαιούλα έπί ξυλίνου πλαισίου είς τήν έσωτερικήν
στέγην τοΰ άνεμομύλου, πού δεικνύει τόν καιρόν (τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου)"
βλ. καί άνεμοδείχτης, μπαταρόλια, πενταρόλια, πετεινός,
σημαδούρα, τρουλίτης.

καλαβέρνες οί" έν Κιμώλω πρίνινοι κλοιοί τοΰ άξονος τοΰ άνεμομύλου εις τό
άκρον αύτοΰ.

καλαμωτή ή· είδος πλέγματος έκ καλάμων έν τω ύδρομύλω.
κάλανη ή· βλ. κ ά ν α λ η.

καλαχίδα ή' έν Καρύστω καί άλλαχοΰ ή κ ο φ ι ν ί δ α, είς ην έναποθέτουν τό
πρός άλεσιν γέννημα.

κάλιγίν τό" έν Πόντω τό είς τό κάτω μέρος τής σκάφης προσηρμοσμένον σω-
ληνοειδές έργαλεΐον, διά τοΰ όποιου εισέρχεται διά τοΰ κροτάλου έρεθιζόμενος ό
καρπός είς τήν μυλόπετραν πρός άλεσιν.

καλλιάγρα ή· έν Αήμνω τό τιμόνι τοΰ μύλου, μέ τό όποιον τίθεται είς κίνησιν
ή σταματά ή άνω μυλόπετρα, όταν ό μυλωνάς τό θέλη' βλ. καί τεμόνι, τιμόνι.

καλόερος ό" χονδρόν ξύλον, δι' ού φράσσουν τήν άπαάήρα (όπήν) της
στέρνας τοΰ νερομύλου έν Νάξω (Άπείρανθος, Κωμιακή). Έν Φιλοτίω Νάξου
καλόερος λέγεται στρογγύλη ξυλίνη ράβδος, έφ' ής στηρίζονται τά τ ρ ο υ λ ό-
ξ υ λ α τής στέγης τοΰ άνεμομύλου, έκεϊ όπου ταΰτα ένώνονται.

καλτσέκι τό" ή κορυφή τής σκεπής τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί κουτσουλια-

ν ή.

καματερά τά" έν Κιμώλω δύο όρθια ξύλα κατάτό άκρον τού άξονος τοΰ άνεμο-
μύλου έκατέρωθεν" έν Τήνω λέγονται μ α μ α λ ο ΰ κ ο ι" βλ. καί άντίξυλο.
καματερό τό" βλ. ά κ α μ ά τ η ς καί άντίξυλο.

κάναλη ή" καί κάναλος ό· ξύλινος στρογγύλος ή τετράγωνος σωλήν, είς δν
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έκρέει τό ύδωρ τής κρέμασης τοϋ ύδρομύλου καί δι' ού φέρεται τούτο μέχρι
τού ζ ο υ ρ ε ι ο ΰ, ΐνα καταρρεύση έπί τών πτερών τής ρόδας" λατιν. c a n a 1 i S'
βλ. καί κρέμαση.

κανόνια τά" βλ. πλάκα.

καπάκια τά" έν Φιλοτίω Νάξου αί δύο τών διασταυρουμένων ράβδων τής
ρόδας τοϋ άνεμομύλου, έχοντα την έντομήν κάτωθεν,
καπιτσαλεύω" λαμβάνω δικαίωμα διά τήν άλεσιν.

καπλαμάδες οί" έν Κρήτη (Λασήθι) τεμάχια ξύλου έκ πρίνου, προσαρμοζόμενα
είς τά τριβόμενα τμήματα τοΰ άξονιοΰ, δηλαδή είς έκεΐνα πού άκκουμβοΰν
είς τούς ν τάκου ς τών μποστίτσων, όταν τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου φθαρή
έκ τής τριβής.

καραβίδα ή" έν Θήρα σκαφίς, περιέχουσα τόν σιτον, αίωρουμένη υπερθεν
τοΰ στομίου τής μυλόπετρας καί ωθούμενη διά δύο οδόντων ύπό σιδηρού άξονος
ίσοταχώς καί ρυθμικώς" έπικλινής δ' ούσα χέει τόν άνάλογον σΐτον είς τό στόμιον
τής μυλόπετρας" βλ. καί κ ο φ ι ν ί δ α, κ α ρ ά β'.

καράβ' τό" έν Λήμνω τό κοίλον ξύλον, δι' ού εισρέει τό γέννημα άπό τήν κ ο φ'
ν ί δ α καί πίπτει είς τό στόμιον τής μυλόπετρας' βλ. καί καραβίδα.

καραβόμυλος ό" έν Κεφαλληνία ό ύδρόμυλος, όστις κινείται μέ τό θαλάσσιον
ύδωρ.

καρδιά τοΰ μύλ'· έν Αιτωλία κυλινδρικόν ξύλον, δι' ού διέρχεται ό άξων είς
τό έδαφος τοΰ μύλου. Τοΰτο έμποδίζει τό άλευρον νά πίπτη είς τήν φτερωτήν
καί τό ύδωρ (ΚΛ άριθ. χ/φου 869, σσ.241 - 242). Συνήθως καρδιά λέγετα ι ή
όπή είς τό μέσον τών μυλοπετρών.

καρκίν' τό" έν Πόντω έργαλεϊον έν εΐδει διαβήτου χρησιμεΰον, όταν πρόκειται
νά διορθωθή ή έπιφάνεια τών μυλοπετρών.

icapÔK' τό" δοχεΐον τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον ρίχνουν τό γέννημα" βλ. καί
κ α ρ ύ κ'.

καρόττα καί καρούτα ή" έν Κέδρω Καρδίτσηςδύο μεγάλα ξύλινα χωνιά, έντός
τών όποιων τρέχει τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου' πληθ. κ α ρ ο ΰ τ ι ς.
καρπολόγος ό" έν Λέσβω τό κ α ρ π ο λ ό ϊ.

καρπολόϊ τό" έν Καλαβρύτοις μικρά ξυλίνη πλάξ, ήτις άνερχομένη ή κατερ-
χομένη κανονίζει τό ποσόν τοΰ βαθμιαίως καταπίπτοντος γεννήματος.

καρτέρια τά' τοξοειδή ξύλα, περιστρέφοντα τήν ρόδαν τού άνεμομύλου.
καρτερία ή' έν Σερίφω, όταν έπί ίσχυροΰ άνέμου συστέλλωνται τά παννιά.
καρύδι τό' έν Κύθνω καί είς άλλας νήσους ύπάρχει έντομή είς τό μέσον τοϋ ζ υ ο ύ
(ζυγοΰ), είς ήν έμβαίνει πρόσθετον ξύλον, καρύδι λεγόμενον. Έπί τοϋ καρυδιοϋ
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εισέρχεται το βα σ ι λ ι κ ό, δηλαδή ό σίδηρους άξων της άνέμης (ΚΑ άριθ. χ/φου
714, σ. 201).

καρύκ' τό* έν Αιτωλία το άνω της μυλόπετρας ξύλινον χωνοειδές δοχεΐον, είς
τό όποιον ρίπτεται τό γέννημα" βλ. καί κουφίνα, κουφουνία, κόφα,
κοφινά, κ ο φ ι ν ι ά, κ ο φ ί ν', κ ο φ ι ν ί δ α.

κασελιάστρα ή" έν Κρήτη ή όπή τής ρόδας, άπ' όπου διέρχεται τό άξόνι
τοΰ άνεμομύλου.

κασσέλλα ή" έν Σερίφω ή άλευροθήκη.

κασσόνι τό" ξύλινον κιβώτιον, εντός τοΰ όποιου πίπτει τό άλευρον, άλλαχοΰ
σκάφη.

καστανιόλα ή" έν Τήνω μικρόν ξύλον, διά νά συγκρατήται ό ζυγός τοΰ άνε-
μομύλου κατά τήν θέσιν της άνέμης.

καταμούχλι τό" έν Χώρα τής Νάξου παχύ σιδηρούν έλασμα μέ λαιμόν είς τό
μέσον" είς τό μέσον τοΰ λαιμοΰ φέρει όπήν" τοΰτο τίθεται είς τό κάτω μέρος τής
άνω μυλόπετρας, ούτως ώστε ό λαιμός νά εύρίσκεται είς τό κέντρον αύτής. Τόν
λαιμόν περιβάλλει ή δίκρανος άκρα κατακορύφου σιδηρού μοχλοΰ, όστις χρησιμεύει
καί ώς άξων είς τό φανάρι (οδοντωτός κύλινδρος), είς δ δι' άλλου όδοντωτοΰ
τροχοΰ μεταδίδεται ή περιστροφική κίνησις. Είς τήν όπήν τοΰ λαιμοΰ εισέρχεται
άντίστοιχος εξοχή τής κορυφής καθέτου σιδηροΰ μοχλοΰ, τοΰ όποιου τό κάτω άκρον
στηρίζεται καί περιστρέφεται έντός κοιλώματος χαλυβδίνου. 'Εν γενικαΐς γραμ-
μαΐς πρόκειται διά τό κάτω μέρος σιδηροΰ μοχλοΰ, έφ' ού στηρίζεται καί περι-
στρέφεται τό φανάρι, ή άνω μυλόπετρα. 'Εν 'Απειράνθω καί έν Φιλοτίω Νάξου
τοΰτο λέγεται καταμόχλι καί έν Θήρα κατωμούχλι. 'Εν Φιλοτίω τό
καταμόχλι είναι τετράγωνον σιδηροΰν τεμάχιον, εύρισκόμενον είς τήν όπήν
τοΰ κουτσουριοΰ τής τράπεζος τοΰ μύλου. 'Εν "Ιω τό σίδη-
ρον τής κ α τ α ρ ι ά ς, όπου άκκουμβά ή χελιδόνα.

κατάντι τό" έν Τριφυλία τό χονδρόν ξύλον, διά τοΰ όποιου άναβιβάζουν καί
καταβιβάζουν τήν άνω μυλόπετραν έν Καλοσκοπή Παρνασσίδος κ α τ ά ν τ',
καταπάτης ό" έν Κρήτη ή αύλαξ ή μυλαύλακο τοΰ ύδρομύλου.
καταρέα ή" έν Καρπάθω ή κάτω μυλόπετρα,
κατάρης ό" έν Γυθείω καί άλλαχοΰ ή κάτω μυλόπετρα.

καταριά ή, κατάρι τό" ή άκίνητος κάτω μυλόπετρα" βλ. καί ά π α ν α ρ ι ά,
άπανάρι (Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Ά, 1905, σσ. 421 κ.έξ., Β', 1907, σσ.
581 κ.έξ.).

καταρίκα ή" έν Φιλοτίω Νάξου τά ξύλα, έξ ών άποτελεΐται ό κύκλος, έπί τοϋ
οποίου τίθεται ή τ ρ ο ύ λ α, δυναμένη νά περιστρέφεται έπ' αύτοΰ.
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κατίνα ή" έν Χατζηγυρίω Θράκης χονδρόν όριζόντιον ξύλον, έπί τοΰ όποιου
άκκουμβά ή όπισθία άκρα τοΰ στρεφομένου άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί μά-
λ α ξ η.

κατσαπιρλν τό" έν Κιμώλω ή αίχμή τοΰ ξύλου τής κωνικής στέγης τοΰ άνεμο-
μύλου, είς ην συνέρχονται οί σ α ί τ τ ε ς.

κατωάρης ό" έν Σύμη ή κάτο> μυλόπετρα.

κάτωας ό" τό ίσόγειον κάτω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου" ούτω λέγεται εις τινας
νήσους τοΰ Αιγαίου καί τό ζ ο υ ρ ε ι ό τοΰ ύδρομύλου.

κατώ(γ)ι τό" τό ίσόγειον κάτω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου.
κατωλίθι τό" έν Ήπείρω ή κάτω μυλόπετρα,
κατωμούχι τό" βλ. κ α τ α μ ο ύ χ λ ι.
κατώπλακα ή" έν Νάξω ή κατώπετρα.
κατώπετρα ή" έν Κρήτη, Νάξω κά. ή κάτω μυλόπετρα.

κατωτραπεζά ή" έν Κρήτη (Λασήθι) έπίμηκες ξύλον κάτω άπό τήν κατώ-
πετρα τοΰ άνεμομύλου, τού όποιου τό έν άκρον άκκουμβά είς τόν τοίχο ν τοΰ μύλου
καί τό άλλο συνδέεται μέ τόν ά ν ε β ά τ η.

καυκιά ή" έν Αιτωλία είναι ή κάσσα πού εύρίσκεται κάτω άπό τό κοφίνι τοΰ
νερομύλου καί παραλαμβάνει τό γέννημα, τό όποιον άλέθεται κατερχόμενον εις τό
πανωμύλι.

καυκί τό" έν Κιμώλω ξυλάριον φράσσον τό στόμιον τής κ ο φ ι ν ί δ α ς άνεμο-
μύλου, έξ ού έκρέει τό πρός άλεσιν γέννημα.

καυσιά καί καυτσά τά" έν Κύθνω τά κοιλώματα είς τήν π α ν ω ά ρ η ν, είς
τά όποια εισάγουν τήν άκραν ξυλίνου μοχλοΰ (μ α ν ο υ έ λ λ α ς) άντιστηριζομένου
είς σιδηροΰν π ά λ ο ν, είσερχόμενον κατακορύφως είς τις παλουκότρυπες"
ούτως «άάριτσαίρνουνε άπάνω στόν καιρό», ήτοι στρέφουν τό άξόνι μετά τοΰ
τρούλου τοΰ άνεμομύλου κατά τήν διεύθυνσιν τού πνέοντος άνέμου.

κεντρί τό" έν Λέσβω ό άξων της φτερωτής τοΰ ύδρομύλου" βλ. καί κ ι ν τ ρ ί.
κερατάρια τά" έν Ρόδω αί κεραΐαι ά d έ ν ν ε ς τοΰ άνεμομύλου.
κερκίδα ή" έν Κρήτη μακρόν καί λεπτόν τεμάχιον σιδήρου, πού κρατεί είς
τήν θέσιν της τήν σφήνα τής σκούφιας,
κεφαλάρι τό" έξέχον τμήμα τοΰ άξονιοΰ.
κεφαλοκάνουλο τό" τό άνω μέρος τής κ ά ν α λ η ς.

κεντρί τό" έν Αιτωλία ό άξων της φτερωτής. Έν Καλοσκοπή ΓΙαρνασσίδος
τό κ ι ν τ ρ ί εϊναι σίδηρον όξύ, μέ τό όποιον στηρίζουν όλον τό ά δ ρ ά χ τ ι. Τό
κιντρί στηρίζεται έπάνω είς τήν γριμινίτσαν ή δριμινίτσαν" τοΰτο
άποτελεΐ τό κάτω μέρος τοΰ άδραχτιοΰ.
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κνούνγκι τό" το κάτω τοΰ μοχλοΰ" βλ. φωλιά,
κισκίκια τά" έν Μυκόνω" βλ. κ ι σ κ ί ν ι α.

κισκίνια ή φρένα τά" όταν ό μυλωνάς θέλη νά σταματήση τόν μύλον, χρησιμο-
ποιεί μεγάλην ξυλίνην άρπάγην, τοποθετουμένην περί τήν ρ ό δ α ν, έχουσα ν τήν
δυνατότητα νά τήν συσφίγγη κατά τήν περιφέρειάν της. Ή αρπάγη αύτή σύγκειται
έκ δύο τοξοειδών χονδρών ξύλων έξ άγριελαίας ή πλατάνου, λεγομένων κισκί-
νια ή φρένα καί μαζεύεται τή βοήθεια σχοινιού καί πολυσπάστου. Μόλις
διά τής προστριβής τών φρένων άκινητοποιηθή πως ή ρ ό δ α καί κατ' άκολουθίαν
ό μύλος, τότε ό μυλωνάς κατέρχεται κρατών στερεώςτό άκρον τοΰ μακρού σχοινιού
τοΰ πολυσπάστου, ώστε δι' αύτοΰ νά έξακολουθή νά ρυθμίζη τό φρενάρισμα καί
δένει την μίαν τών άντεννών τοΰ άνεμοτροχοΰ είς έν άπό τά μεγάλα σιδηρά ή ξύ-
λινα παλούκια, τά εύρισκόμενα έξωτερικώς περί τήν βάσιν τοΰ κτιρίου τοΰ άνεμο-
μύλου.

κλάππα ή" ξύλινον έργαλεΐον, έφ ού τίθεται ή κουφουνί(δ)α, ή περιέ-
χουσα τό γέννημα.

κλειδί τό" ξύλον μέ τό όποιον στερεοΰται τό ά δ ρ ά χ τ ι τοΰ ύδρομύλου, διά
νά μή πίπτη πρός τά κάτω ό τροχός, τόν όποιον κτυπά καί περιστρέφει τό ύδωρ.
«Κ λ ε ι δ ί τ ' ά ξ ο ν ι ο ΰ» έν Χαλκιδική είναι ξύλον χονδρόν περισφίγγον άξονα
κινούμενον έν έντομή δοκοΰ τοΰ άνεμομύλου.

κλειδιά τά" έν Τήνφ κάθετα ξύλα, συνέχοντα τις φ ά λ κ ε ς τοΰ άνεμομύλου.
κ'νακουκίρ' τό" έν Χαλκιδική όργανον, δι' ού κ' ν α κ ώ ν ο υ ν τόν ύδρόμυλον.
Είναι κάθετος δοκός, ήτις περιστρέφεται έλευθέρως, φέρει είς τό κάτω μέρος έγ-
κάρσιον βραχίονα, είς τό άκρον τοΰ όποιου ύπάρχει σανίς, ήτις διά περιστροφής
προσαρμόζεται είς τό στόμιον της ύδροχόης καί κωλυομένης ούτω της έκροής τοΰ
ύδατος παύει ή κίνησις τοΰ μύλου.

κ'νάκουμα τό" έν Χαλκιδική τό κλείσιμον τοΰ στομίου τής ύδροχόης τοΰ ύδρο-
μύλου μέ τό κ' ν α κ ο υ κ ί ρ' ή τό κλείσιμον τοΰ προχουνιοΰ τοΰ ύδρομύλου.

κ'νακών ου, κνακώνω έν Χαλκιδική σημαίνει κλείω τό στόμιον τής ύδροχόης
τοΰ ύδρομύλου μέ τό κ' ν α κ ο υ κ ί ρ', διά νά παύση ή έκροή ύδατος καί ή κίνησις.
κνακωτής ό" ό κλείων τό προχούνι τοΰ ύδρομύλου.

κόβτζ^ο παννιά" περιστρέφω περί τις άάέννες άπαξ ή δις τόν φλόκκον τού άνε-
μομύλου, έλαττών ούτω τήν πίεσιν τοΰ άνέμου καί τήν ταχύτητα τής περιστροφής
αύτοΰ.

κοιλούνι τό" έν Αιτωλία σφυρί, μέ τό όποιον χαράσσουν τις μυλόπετρες,
κολέθρα ή" έν Καρύστω Εύβοιας τό θολωτόν μέρος τοΰ ύδρομύλου, έκ τοΰ όποιου
έξέρχεται τό ύδωρ, δηλαδή τό ζουρειό. Έν Αΐνω τής Θράκης άπό τοΰ όχετοΰ
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τής δεξαμενής μέχρι τών πτερύγων τού μύλου χρησιμοποιείται κορμός δένδρου τρυ-
πημένος άπ' άκρου είς άκρον, διά τοΰ οποίου διέρχεται το ύδωρ. Τήν όπήν τοΰ
κορμοΰ, ή οποία συνέχεται μέ τον όχετόν, ούσαν μεγάλην, ονομάζουν κ ο λ έ θ ρ α ν,
τήν δέ κάτω όπήν, έκ τής οποία εξέρχεται το ύδωρ, συγκρουόμενον μέ τάς πτέρυ-
γας τοΰ μύλου, καλούν μ π ο ρ γ ο ύ (τρυπάνι). Ή μποργού είναι πολύ μικρά,
ίνα τό ύδωρ έξέρχεται μέ όρμήν κατά τών πτερύγων,
κολιαστό τό" πολύ λεπτόν άλευρον.

κολοβάενο τό" έν Λέσβω ξύλινον τετράγωνον κουτί κάτωθεν τοΰ β α ε ν ι ο ύ
τοΰ ύδρομύλου.

κολοβός ό- έν 'Ιθάκη τό όπισθεν μέρος τοΰ άρμπουρου (άξονος)- βλ. καί
άρμπουρο καί κουλουβό.

κολοβούτι καί κολοβούτσι τό- έν Γυθείω, Εύβοια καί άλλαχοΰ τρυπημένον
ξύλον, δι' ού κατέρχεται τό ύδωρ έκ τοΰ β α ε ν ι ο ΰ τοΰ ύδρομύλου.

κολόκα ή" έν Τριφυλία ή οπή τοΰ τροχοΰ ή φτερωτής τοΰ ύδρομύλου.
κολόκο τό- έν Καλαβρύτοις ό περί τήν φ τ ε ρ ω τ ή ν τοΰ ύδρομύλου ξύλινος
κύλινδρος, έν τω όποίω είναι έμπεπηγμένα τά κουτάλια (πτερύγια).

κολόννες οί" έν Καλαβρύτοις τέσσαρες ξύλινοι στύλοι, στηρίζοντες τήν όροφήν
τοΰ ύδρομύλου- βλ. καί φ ω ν ά ρ ι έν Καρπάθω. Οί κολόννες έν Κρήτη εϊναι 7 ή
8 τεμάχια έκ πρίνου ξύλα, πού τοποθετούνται κατακορύφως είς τήν κυλινδρικήν
έπιφάνειαν τοΰ φαναριοΰ τοΰ άνεμομύλου. Παίζουν ρόλον δοντιών, είς τά όποια
εμπλέκονται τά δ ό δ ι α της ρόδας. Κάθε κ ο λ ό ν ν α στηρίζεται είς τό φανάρι
μέ τά τ ζ ε μ π έ ρ ι α.

κομοσούρα ή- κομοσούρες οί- είς τό χωρίον 'Εγκαρές της Νάξου αί όπαί τού
σφοντυλιοΰ τοΰ ύδρομύλου, είς τάς όποιας εισέρχονται καί στερεώνονται
τά φτερά τής ρόδας.

κομπαράς ό- έν Κρήτη μικρά άτσαλίνη σφαίρα (βόλι), είς τήν οποίαν άκ-
κουμβά τό κοντομούχλιμέτό κοίλον του μέρος- εύρίσκεται είς τήν κοιλό-
τητα της τραπεζάς ή τραπεζιάς.

κομπρέσου ή- έν Τήνω ή προέκτασις τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου έξω είς τόν
έλεύθερον άέρα: βλ. καί κούδουνας.

κοντάρι τό- έν Αΐνω Θράκης μακρά εύθεϊα καί χονδρή ράβδος, έμπεπηγμένη
είς τήν κορυφήν της άκρας τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου. Λέγεται καί μπαστούνι-
βλ. καί ά δ ρ ά χ τ ι καί φιτίλι.

κοντολόστι τό" έν Κρήτη βραχύς λοστός, έργαλεΐον τοΰ ύδρομύλου.
κοντομούχλι τό- έν Κρήτη τό κάτω κοίλον μέρος τοΰ άδραχτιοΰ τοΰ ύδρο-
μύλου" βλ. καί πιρούνι.
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κοπάλευρον τό" έν Καρπάθω τό μετά τήν κοπήν πρώτον άλεσθέν άλευρον.
κοπάνα ή· έν Τήνω ξύλινον βύσμα τής όπής τοΰ β ο ύ τ σ' ν α.
κοπαστή ή· έν Κρήτη τό αδράχτι, δ άξονας τοΰ ύδρομύλου.
κοπίδι το" η κοπίς" χαλύβδινο ν έργαλεΐον μέ τό όποιον χαράσσουν τίς μυλό-
πετρες" βλ. καί πελεκούν ι.

κορίτα ή" έν Γλυκύ Σουλίου ξύλινον δοχεΐον ώς σέσουλα, όπου χύνεται τό
γέννημα.

κόρνος ό' πνευστόν έκ θαλασσίων κογχυλίων όργανον, μέ τό όποιον ό μυλωνάς
έν Μεγανησίω Λευκάδος έκάλει τούς χωρικούς νά φέρουν εις τόν μύλον τόν καρπόν
πρός άλεσιν" βλ. καί βούκινο.

κοσκινίστρα ή" ή άπόληξις τής κοφινίδας τοΰ άνεμομύλου.
κουβέρτα ή" έν Κρήτη τά γύρω άπό τίς μυλόπετρες ξύλα, τά όποια τάς περι-
βάλλουν, διά τήν συγκράτησιν τοΰ άλεύρου" βλ. καί badoôpouç, γυριά,
γύρος, κουβούκλι.

κουβούκλι τό" έν Γλυκύ Σουλίου τό έκ σανίδων περίφραγμα τών μυλοπετρών
τού ύδρομύλου" βλ. καί κουβέρτα.

κούδουνας ό" έν Σερίφω ή έξω τοΰ κτιρίου τοΰ άνεμομύλου έξερχομένη άκρα
τοΰ άξονιοΰ" βλ. καί κομπρέσου.
κουκούλα ή" βλ. σκεπή.

κουλλούρα ή" έν Έγκαρές τής Νάξου έκαστον τών μαρμάρων, τά όποΐχ φέ-
ρουν όπήν είς τό μέσον, τίθενται τό έν έπί τοΰ άλλου καί άποτελοΰν τήν άφουκλαν
τοΰ ύδρομύλου. Έν Τριφυλία σανίς, έχουσα έπί της έπιφανείας γραμμικάς έσοχάς
καί έξοχάς, μέ τάς όποιας τό β α ρ δ ά ρ ι κάμνει τάς τρομώδεις κινήσεις τής
σκαφίδος, δι' ών πίπτει έκ τοΰ στομίου αύτής ό σίτος πρός κατατριβήν. Είναι δ'
ή κουλλούρα προσηλωμένη έπί τοΰ στομίου τοΰ άπάνω λιθαριοΰ.

κουλλοΰρες οί" έν Κρήτη δύο μεγάλα στεφάνια άπό τεμάχια ξύλου συναρμο-
λογημένα, οριζόντια, στηριζόμενα είς τό έπάνω μέρος τοΰ κυλινδρικού τοίχου τοΰ
στρογγυλοΰ άνεμομύλου. Ή πρός τά έσω κουλλούρα (ή μικροτέρα) είναι σταθερά,
ή πρός τά έξω διπλή (μεγαλυτέρα) στρέφεται είς όριζόντιον έπίπεδον καί παρασύρει
τό άξόνι, διά νά λάβη τήν κατάλληλον διεύθυνσιν.

κουλουβό τό" έν Χαλκιδική χονδρή έν τω άνεμομύλω δοκός, έπί τής όποιας
τίθεται τό λεγόμενον προσκέφαλο ν. Έπ' αύτής, δηλαδή τοΰ κ ο λ ο β ο ΰ,
καί μεταξύ τών συνεχόντων έκατέρωθεν χονδρών ξύλων στηρίζεται τό άκρον τοΰ
οριζοντίου άξονος.

κουλούκι τό' έν Κέδρω Καρδίτσης λούκι άντί καρούτας ούχί σπεπαστόν,
δι' ού ρέει τό ύδωρ είς τόν ύδρόμυλον.
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κουμπλίτσα ή· έν Άγρινίω ξύλινος οχετός, άρχίζων άπό τό κάτω άκρον τής
κ ά ν α λ η ς καί καταλήγων είς σωλήνα έκ λευκοσιδήρου, τό α φ ο ύ ν' ή φ' σ ο ύ ν'.

κουντέλι τό" έν Καλαβρύτοις ξύλινος μοχλός, δι'ού ύπανεγείρουν τήν άνω μυλό-
πετραν.

κουντουγούρν' τό" έν Χαλκιδική τό πρός τά κάτω στενώτατον μέρος τής ύδρο-
χόης τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον προσαρμόζεται τό π ρ ο χ ο ύ ν ι, ήτοι ό σωλήν,
δι' ού έξέρχεται μέ όρμήν τό ύδωρ.

κουντούρα ή, κουντούρης ό, κουντούρι τό" τό όπισθεν κυλινδρικόν τμήμα του
άξονιοΰ τοΰ έν Κρήτη άνεμομύλου, πού άκκουμβά είς τό όπισθεν μποστίτσο.

κουπανούδ' τό- έν Χαλκιδική τό ύπό τό άνοιγμα τοΰ κ ο φ ί ν ο υ τοΰ ύδρομύλου
μετέωρον σκαφίδιον, είς τό όποιον κατερχόμενον τό γέννημα καταρρέει έντεΰθεν
είς τό στόμιον τής μυλόπετρας.

κούπι τό" έν Λακωνία δοχεΐον. είς τό όποιον τοποθετούν τό άλευρον τής άλέ-
σεως τοΰ χειρομύλου.

κουρκουταύλι τό" βλ. π ε ρ ι τ ά ρ ι.
κουτάλα ή- βλ. χ ο λ έ τ ρ α.

κουτάλια τά" έν Γλυκύ Σουλίου όπαί σάν κουτάλια, πού συνδέονται είς τό
κούτσουρον της φτερωτής τοΰ ύδρομύλου- έν Γυθείω τά πλατέα ξύλα τής
φτερωτής- έν Χαλκιδική τά πτερά τοΰ τροχοϋ (φτερωτής), τά όποια έχουν σχήμα
ξύλινων κουταλιών βλ. καί χουλιάρια,
κουταλίδα ή· κουταλίθρα.

κουταλΐθρα ή· τεμάχιον σανίδος μετά λαβής, δι' ής ταράσσουν τό άλευρον
είς τήν άλευροθήκην ή τό θέτουν είς τό σακκί- τά σακκιά παλαιότερον ήσαν έκ
δέρματος αίγός.

κουταλοφτύρα ή· βλ. σ κ ά φ η.

κουτί τό" έν Καλαβρύτοις ξύλινον κουτί, περιέχον τις μυλόπετρες,
κουτσά τά- έν Φιλοτίω Νάξου αί όπαί έπί τών κυκλικών ξύλων, τών καλουμέ-
νων άπανάρικα, αί όποϊαι χρησιμεύουν, ΐνα εισέρχεται είς αύτάς λοστός (μο-
χλός) διά τήν περιστροφήν τοΰ άξονιοΰ καί της σκεπής τοΰ άνεμομύλου πρός τήν
διεύθυνσιν τοΰ πνέοντος άνέμου.

κουτσόμ'λους ό- έν Σάμω ό νερόμυλος ό ολίγα άλέθων γεννήματα, ένεκα τής
μικράς πιέσεως τοΰ ύδατος.

κουτσομύλια τά- έν Θράκη οί νερόμυλοι, οί ολίγα γεννήματα άλέθοντες, ένεκα
τής μικράς πιέσεως τοΰ ύδατος.

κουτσουλιανή ή· ή κορυφή τής σκεπής τοΰ άνεμομύλου- βλ. καί καλτσέκι.
κουτσουνάρα ή- έν Κρήτη συνών. τών γούλα, σέσουλα καί ταΐστρα.
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κουτσουνάρι τό" έν Κρήτη μικρός ξύλινος μέ κλίσιν άγωγός, προσηρμοσμένος
εις τήν κουβέρτα τοϋ ύδρομύλου, άνωθεν άνοικτός, πού οδηγεί τό άλευρον
άπό τίς μυλόπετρες είς τήν άλευροδόχην- βλ. καί μπουτσουνάρι.
Τό κουτσουνάρι είναι συνών. τοϋ μ α ν ί κ α.

κουτσούρι τό· έν Φιλοτίω Νάξου τετράγωνον ξύλον, στηριζόμενον είς τήν
τ ρ ά π ε ζ ο τοΰ άνεμομύλου" τοΰτο φέρει όπήν είς τό μέσον, διά τής όποιας διέρ-
χεται τό κάτω μέρος τοΰ κάτω σιδηροΰ άξονος.

κούτσουρο τής φτερωτής τό' έν Άγρινίω κυλινδρικόν ξύλον, χρησιμεΰον ώς
κέντρον τής φτερωτής τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον έμπηγνύονται τά χ' λ ι ά-
ρ ι α (κουτάλια ).

κουφίνα, κοφίνα ή' έν Χαλκιδική σκάφη σχήματος πυραμιδοειδούς άνεστραμ-
μένου, έν τή όποία τίθεται ό πρός άλεσιν καρπός, όστις κατερχόμενος διά τοΰ στο-
μίου τής κορυφής είς ύποκείμενον σκαφίδιον καταρρέει έκεΐθεν διά τής τρομώδους
του κινήσεως είς τό άνοιγμα τής μυλόπετρας.

κουφουνία, κουφουνί(δ)α ή' έν Καρπάθω ή ξυλίνη άποθήκη τοΰ άλέσματος,
σχήματος άνεστραμμένης πυραμίδος, άριστερά τής ρόδας καί μεταξύ τών δύο
τραπεζών, ήτις έχει άνοιγμα είς τό κάτω μέρος διά νά έξέρχεται τό άλεσμα.
Ή κουφίνα συνδέεται διά σχοινιών μέ αύλακοειδές δοχεΐον, τήν χολέτρα ή
κουτάλα, όπου χύνεται τό άλεσμα.

κόφα ή" καί σκαφίδι τό" έν Γυθείω ξύλινον δοχεΐον τοΰ ύδρομύλου, έν ώ ρίπτε-
ται τό γέννημα, τό όποιον διά τής γούλας αύτοΰ κατέρχεται είς τήν όπήν τοΰ
άνάρη ή άπανωλίθου" βλ. καί κοφίνα, κοφινίδα, κοφίν'.

κοφίνα καί κοφινιά ή" έν Ρόδω ή άλλαχοΰ κόφαήσκαφίδι, κοφινίδα,
κοφίν'.

κοφινίδα, κοφ'νίδα ή" ξύλινον χοανοειδές κιβώτιον τοΰ άνεμομύλου κρεμά-
μενον άπό τήν σκεπήν έπάνω άπό τίς μυλόπετρες.Είναι πλήρες καρποΰ, ό όποιος
πίπτει ολίγον κατ' όλίγον είς τήν γ ο ύ λ α ν τών μυλοπετρών. Ή κοφινίδα ή
κόφα καταλήγει είς τόν κεκλιμένον ξύλινον σύρτην, τό τ α γ ά ρ ι, διά τοΰ όποιου
ό καρπός ρέει κανονικώς πρός τήν γούλαν τής μυλόπετρας. Ή προσαρμογή τοΰ
άκρου τοΰ ταγαριοΰ πρός τό βασιλικό σίδερο είναι τοιαύτη, ώστε διά
τής περιστροφής του νά έπέρχεται ταλάντευσις. Διά τοΰ τρόπου αύτοϋ καί τής
καταλλήλου κλίσεως τοΰ ταγαριοΰ έπιτυγχάνεται ή ταχύτης ροής τοΰ καρποΰ,
ή είς έκάστην περίπτωσιν ένδεικνυομένη, άνάλογος δηλαδή πρός τήν ταχύτητα
περιστροφής. Ή κοφινίδα τοϋ ύδρομύλου ευρίσκεται είς τόν άνω όροφον αύτοΰ.
(Περί τής λ. βλ. Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι , ΜΝΕ, Β', 1907, σσ. 138 κ.έξ.).
κοφινία ή' κοφινίδα.
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κοφίν', κοφίνι τό" έν Κονίτση το έκ σανίδων κιβώτιον τοϋ ύδρομύλου, είς δ πί-
πτει τό ύδωρ. Έν Γλυκύ Σουλίου τοΰτο στηρίζεται είς δύο στύλους.

κοφτερίδ' τό" έν Πόντω σανίς, διά τής όποιας έμποδίζεται τό ύδωρ νά ρεύση
έντός τοΰ ύδρομύλου.

κοφτός ό" τό πληγούρι.

κόφτρα ή" έν Άγρινίω, μικρός φράκτης, τιθέμενος είς τό μυλαύλακο, όταν ό μυ-
λωνάς θέλη «νά κόψη τό νερό».

κόφτρουσες οί" έν Κρήτη φράκται κατά διαστήματα είς τόν αύλακα τοΰ ύδρο-
μύλου.

κόψα ή- κόψες οί" έν Κρήτη φράκτης μέ τόν όποιον έκτρέπεται μέρος τής ροής
τοΰ ύδατος τοΰ ύδρομύλου πρός τό πηγάδι καί οδηγείται είς τό π α ρ α π ή-
γ α δ ο" βλ. καί ξεχειλίστρα, ξεθυμάστρα.

κόψιμο τό" έν Καρπάθω τό χάραγμα τών μυλοπετρών.
κόψουσα ή· έν Κρήτη· βλ. κ ό ψ α.

κρέμαση ή· ή κυρίως πτώσις τοΰ διοχετευομένου είς τόν ύδρόμυλον ύδατος.
Γίνεται δι' έπικλινοΰς όχετοΰ, όστις έπίσης λέγεται κρέμαση. Ούτος δέχεται
τό ύδωρ άπό τόν άωόν, ναόνή άχυτόν καί τό μεταδίδει είς τήν κ ά ν α λ η ν
ή κ ά ν α. λ ο ν τοΰ ύδρομύλου. Έν Λέσβω χρειάζεται μεγάλη κρέμαση διά ν' άλέθη
ό ύδρόμυλος, όταν τό ύδωρ είναι ολίγον. Λέγουν: « γιά νά ' χη μεγάλη κρέμαση
πιάνει ό μυλωνάς τή δέση άπό μακρυά».

κρέμασμα το • έν Καρπάθω διά τόν ύδρόμυλον πρέπει νά ύπάρχη κρέμασμα
άρκετόν καί σωλήν στενός, ώστε τό ύδωρ νά συγκεντρώνεται καί νά κτυπά μέ δύ-
ναμιν τήν ρ ό δ α ν.

κύκλος ό" έν Κρήτη τό μεταλλικόν σύρμα τοΰ άνεμομύλου.
κυλίνδρι τό, κύλινδρος ό, κύλιντρος ή, κύλιντρας ό, κύλιντρο τό, κύλιντρος ό"
κυλινδρικόν ξύλον χονδρόν καί βραχύ, δι' ού μετακινείται καί μεταφέρεται ή άνω
μυλόπετρα. Έν Αιτωλία ό κύλιντρας είναι σιδηροΰς άξων, πού μετακινεί
καί περιστρέφει τό μ υ λ ο λ ί θ ι.

κυπρί τό" έν Ήπείρω μοχλός, δι' ού στηρίζεται ή φτερωτή τοΰ ύδρομύλου
είς τήν b ά b ω. Έν Γλυκύ Σουλίου κυπρί είναι όρειχάλκινον έλασμα είς τήν
μέσην τής b ά b ω ς.

λαιμός ό' καί στεφάνι τό- ό είς τό έπάνω μέρος τού άνεμομύλου ξύλινος κύ-
κλος. Λασκάρισε τά ίσια' έν Μυκόνω άπόλυσε τήν θηλειάν τοΰ ταγαριοΰ, διά νά
κινηθή ό άνεμόμυλος περισσότερον.

λεοντάρια τά- έν Κρήτη δύο τεμάχια ξύλου, εισερχόμενα ώς όρθοστάται έκα-



οτ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΑΕΤΡΟΜΤΑΟΙ

207

τέρωθεν τοϋ άξονιοΰ είς τήν θέσιν πού εύρίσκεται κάθε προσκεφαλάδι,
χρησιμοποιούμενα μόνον είς τούς στρογγυλούς άνεμομύλους. Βλ. καί ά ν τ ι -
σ τ ά τ η ς.

λιγατάρι τό" έν Κρήτη άλεσμα μικράς ποσότητος.

λιθάρια τά' έν Ρόδω, Χαλκιδική καί άλλαχοΰ οί μυλόπετρες" έν Σάμω λ ι θ ά ρ'
ή μυλόπετρα.

λούκι τό" έν Κέδρω Καρδίτσης σωλήν, δι' ού έρχεται τό ύδωρ είς τόν ύδρό-
μυλον.

λουστρΐ τό" έν Φιλιππουπόλει βοηθητικόν έργαλεΐον χρησιμεΰον κατά τήν
χάραξιν τών μυλοπετρών.

λύρα ή" έν Τήλω ξύλον μικρόν, είς δ πίπτει τό γέννημα έκ τής κ ο φ ι ν ί δ α ς"
λέγεται ούτως έκ τοΰ σχήματος του.

μαζώνω τό μύλο' έν Κρήτη τυλίσσω τά ιστία, διά ν' άκινητοποιηθή ό άνεμό-
μυλος.

μάϊνα ή" έν Φιλοτίω Νάξου όριζόντιον ξύλον, τοΰ όποιου τό έν άκρον συνδέεται
πρός τόν ά ν ε β ά τ η ν, τό δ' έτερον φέρει σχοινίον, δι' ού κρέμαται βάρος, ΐνα
κράτη τήν άνω πέτραν τοΰ άνεμομύλου είς τό ζύγι της.

μαϊνάρω" έν 'Απειράνθω καί Φιλοτίω Νάξου λέγουν : «Ό μύλος δέν ση-
μαίνει τόν άέρα (όταν είναι σφοδρός) καί πρέπει νά μαϊνάρω τά παννιά».

μακάρουν οί μυλόπετρες, δηλαδή έχουν στομωθή καί χρειάζεται νά χαραχθούν
μέ τό μ υ λ ο κ ό π ι.

μαλακώνει' όταν τριβή ή μυλόπετρα, μαλακώνει καί πρέπει νά χαραχθή.
μάλαξη ή" τό ξύλον, έφ' ού άκκουμβά τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ άξονιοΰ στρε-
φομένου" τό άντίθετον τής κ α τ ί ν α ς.
μαμαλοΰκοι οί' βλ. άντίξυλο.

μανα(β)έλλα ή' καί σφήνες οί' όταν ό μυλωνάς έν Καρπάθω θέλη νά κάμη
πιο ψιλό ή πιό χονδρό ή μέτριο τό άλεύρι, κανονίζει τήν πάνω πέτρα τοΰ μύλου
νά πλησιάση περισσότερον ή όλιγώτερον πρός τήν κάτω, μεταχειριζόμενος τήν
μανα (β)έλλα καί τίς σφήνες πρός τά δεξιά" βλ. καί σφήνες.

μανέλλα ή" κυλινδρικός μοχλός έκ σκληρού ξύλου" τό άκρον της μανέλλας
προσαρμόζεται είς ένα μάτι τής άπαναριας καί σχηματίζεται ούτω μοχλός
μέ ύπομόχλιον τό π α λ ο ύ κ ι, τό προσαρμοζόμενον είς τήν παλουκότρυ-
π α ν τής πλάκας. Ή μανέλλα χρησιμοποιείται διά τήν στροφήν τοΰ τ ρ ο ύ-
λου τοΰ άνεμομύλου πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου" έν Κύθνω λέγεται μανού-



208

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

έ λ λ α (ΚΛ άριθ. χ/φου 714, σ. 290) καί έν Σίφνω μανουβέλλα (ΚΛ άριθ.
χ/φου 470, σ. 68).

μανίκα ή· έν Κρήτη ξύλινος σωλήν τετραγωνικής τομής, πού οδηγεί το άλευ-
ρον άπο τήν άλευροδόχην είς το σακκί. Χρησιμοποιείται είς τούς στρογγυλούς
άνεμομύλους διά τήν μεταφοράν τοΰ άλεύρου είς τό ίσόγειον (όπου τό σακκί) άπό
τόν έπάνω οροφον τοΰ μύλου.

μάννα ή" έν Κύθνω τό μικρόν ξύλον, ό σωλήν, ό χρησιμεύων πρός στερέωσιν
τοΰ άκρου τής άντέννας, τοΰ έμβαλλομένου είς τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου (ΚΛ
άριθ. χ/φου 714, σ. 292)· μάννα έν Χαλκιδική είναι χονδρόν διάτρητον ξύλον
είς τό άνοιγμα τής κάτω μυλόπετρας, δι' ού κινείται ό άξων τοΰ τροχοΰ, τοΰ όποιου
ή κορυφή εισέρχεται είς τήν όπήν τής χελιδόνας τής άνω μυλόπετρας.

μάννες οί" έν Φιλοτίω Νάξου μικρά τεμάχια ράβδων έμπεπηγμένα ώς σφήνες
είς τό μέρος όπου στερεούνται οί ά d έ ν ν ε ς έπί τού άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου.
μανοέλλα ή μ α ν έ λ λ α- βλ. λ.
μανουβέλλα ή· βλ. μ α ν έ λ λ α.
μανουέλλα ή· βλ. μ α ν έ λ λ α.

μαντηλάκι τό- πολύ μικρός περιορισμός τοΰ παννιοΰ τοΰ άνεμομύλου.

μαντηλερό τό- έν Κρήτη μικρόν άλεσμα.

μαξέλλα, μαξελλάρα, μαξιλλάρα ή· βλ. άντίξυλο.

μασούρι τό" είς Καρόκι Δελβίνου Βορείου 'Ηπείρου άπό τήν κάναλην
πίπτει τό ύδωρ καί κτυπά είς τό μασούρι καί άπό αύτό είς τήν φτερωτήν
έν Γυθείω τάμασούρια είναι ξύλα στρογγύλα τιθέμενα ύπό τόκολοβούτι
άναλόγως τού ποσού τού ύδατος τοΰ ύδρομύλου.

μάτι τό" έν Κύθνω καί άλλαχοΰ α' ) τό άνοιγμα St' ού εξέρχεται ό άξων τοΰ
κτιρίου τοΰ άνεμομύλου" β') ό τριγωνικός χώρος, όστις σχηματίζεται μεταξύ δύο
άντεννών καί τοΰ σχοινιού (γύρου) τοΰ ένοΰντος τά κάτω άκρα αύτών έν
Ήπείρω μάτι λέγεται καί ή μυλόπετρα.

μάτια τά" έν Άπειράνθω Νάξου μ ά θ ι α" άβαθεΐς όπαί έπί τής πρός τά έσω
όψεως της άπαναριά ς.

ματσόλα ή" έν 'Ιθάκη ξύλινον σφυρί μέ τό όποιον ό μυλωνάς κτυπά τήν σφή-
να τής σηκωτής.

μέγκινες οί" έν Αΐνω Θράκης πιεστήρια είδους μακαρά, δι' ών ρυθμίζουν οί
μυλωνάδες τήν πορείαν τοΰ άνεμομύλου.

μελεθρεΐον τό' έν Πόντω ή σκάφη, έν ή έτίθετο ό πρός άλεσιν καρπός. Είς τά
περίχωρα τής έν Πόντω Τριπόλεως έλέγετο ούτω τό μέρος τού μύλου, ένθα ό μυ-
λωνάς περισυνέλεγε τό άλεσμα.
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μεπίτσι τό" έν Θράκη το δικαίωμα, ή πληρωμή τοΰ μυλωνά διά τήν άλεσιν.
μεριά τά" είδος ποδιών, βλ. τ α γ ά ρ', τ α γ ά ρ ι.
μερτάρι τό" έν Κρήτη συνών. τών γούλα, ταΐστρα, χέρα.
μεσανέλλα ή· έν Φιλοτίω Νάξου ή πρώτη πλησιάζουσα προς τον τοΐχον τοΰ
άνεμομύλου έπί τοΰ άξονιοΰ ά ν τ έ ν ν α, στηριγμένη προς τά έσω, κατ' άντίθεσιν
τοΰ μπροστέλλα.

μ'λαύλακου τό' αύλαξ ύδρομύλου" βλ. αύλακας, αύλάκι.
μ'λόγουρνους καί μπλόγουρνους ό" έν Χαλκιδική κόφινος, έν τω όποίω τίθε-
ται ό πρός άλεσιν σίτος" βλ. καί κουφουνία.

μ'λουβάϊνου τό' έν Αιτωλία μακρότατον βαρέλλιον, είς τό όποιον πίπτει τό
ύδωρ καί διά τοΰ στενού στομίου αύτοΰ πιεζόμενον έν συνεχεία τοΰτο κτυπά μέ
δύναμιν έπί τής φτερωτής, τήν οποίαν θέτει είς κίνησιν.

μ'λουδούρια τά' έν Χαλκιδική τά κατά κυκλικήν σειράν κάθετα συνεχόμενα
κοντά σανίδια, τά περιβάλλοντα τήν μυλόπετραν καί μή έπιτρέποντα ούτω νά έκ-
χέεται τό άλευρον πανταχόθεν, άλλά μόνον άπό ένός έμπροσθεν άνοίγματος νά καταρ-
ρέη είς τήν άλευροδόχην.

μ'λουκαίιτί' έν Χαλκιδική τό ρήμα άπαντα μόνον κατά τό γ' πρόσωπον καί
σημαίνει ότι καίεται ύπό της ίσχυράς πιέσεως τής μυλόπετρας τό άλευρον, όπερ
θερμαίνεται πολύ καί βλάπτεται.

μ'λουλίθαρα τά" έν Αιτωλία λίθοι χρήσιμοι διά τήν κατασκευήν μύλου,
μ'λουλίθ' τό" μυλόπετρα.

μ'λουνάς ό" βλ. μυλωθρός, μυλωνάς,
μ'λουπότ' τό" μυλοπότι, τό πολύ ύδωρ τοΰ ύδρομύλου.
μολλέρνω τό μύλο" έν Κρήτη τόν θέτω είς κίνησιν άνοίγων τά ιστία,
μονοκαίρης καί μονόκαιρος ό" έν Κρήτη ό στρογγυλός άνεμόμυλος, τοΰ όποιου
τό άξόνι έχει σταθεράν κατεύθυνσιν (συνήθως πρός Β. ΒΔ). Ό 'ίδιος ήμπορεΐ
ν' άλέθη καί μέ άντίθετον άνεμον (Ν. ΝΑ). Λέγεται καί μονός μύλος.

μονοπάτοι οί" έν Καρπάθω οί μέ 8 άντέννες άνεμόμυλοι οί άλέθοντες μέ
ένα ή δύο ανέμους, τόμπονέντη μαΐστρο καί μαΐστρο δ ρ α μ ο υ ν-
τάνα.

μονός μύλος έν Κρήτη" βλ. μονοκαίρης.

μονόφθαλμοι οί" κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν μύλοι άλέθοντες διά δύο μόνον
μυλικών πετρών, έν άντιθέσει πρός τούς δυοφθάλμους, δηλαδή τούς άλέ-
θοντας ού μόνον διά δύο μυλικών πετρών, άλλ' άκόμη καί έξ έτέρων δύο παρα-
κειμένων.

μούδα ή' περιέλιξις τών παννιών τοΰ άνεμομύλου' πρώτη μούδα πρώτος

14
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περιορισμός τοϋ παννιοΰ, τριτσαρόλι τό, τό 1/3 τοϋ περιορισμού τοΰ παννιοΰ.

μοΰδες οί" αί αύξανόμεναι ή μειούμεναι έπιφάνειαι τών παννιών τοΰ άνεμο-
μύλου «κόβγουνε μοΰδες». Ή περιέλιξις τών παννιών έπί τών άντεννών γίνεται
μετά τήν άκινητοποίησιν τοΰ μύλου" βλ. καί κ ι σ κ ί ν ι α.

μούρ' ή" έν Τήνω όπή, έκ τής όποιας έξέρχεται τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου.
μουτταφόρος ό" βλ. μ υ τ τ α φ ό ρ ο ς.

μουχλν τό" έν Πόντω καί έν Σάμω τό είς όξύ άπολήγον σιδηρούν έργαλεΐον,
περί τό όποιον στρέφεται ή μυλόπετρα" βλ. καί μουχλός, μοχλός.

μοχλός ό" έν Λέσβω τό άνω πέρας τής φτερωτής τοΰ ύδρομύλου. Κάτωθι
τοΰ μ ο υ χ λ ο ΰ είναι ό μετάλλινος παπουλάκης. Έν Ρόδω εϊναι ό άξων
τοΰ τροχοΰ τοϋ ύδρομύλου. Έν Τήνω ή πρός τά άνω άπόφυσις τοΰ βασιλι-
κού σίδερου, δηλαδή τοΰ σιδηροΰ άξονος της άνέμης τοϋ άνεμομύλου.
Έν Κρήτη μοχλός εϊναι ό κατακόρυφος μεταλλικός άξων τοΰ φ α ν α ρ ι ο ΰ" τό
έπάνω τμήμα του εισέρχεται είς τήν σκούφια καί τό κάτω, δηλαδή ή χ α χ ά-
λ α έμπλέκεται είς τήν χελιδόνα τής άπανώπετρας. Έπέκτασις πρός τά
κάτω τοΰ μοχλού εϊναι ό κάτω μοχλός, τό έπάνω μέρος τοΰ όποιου εισέρχεται
είς τήν όπήν τής χελιδόνας καί τό κάτω άκκουμβά είς τό πλιθί τής
κατωτραπεζάς" βλ. καί βρόχι.

μπάλλα ή" έν Καλαβρύτοις σιδηροΰν σφαιρικόν έξάρτημα είς τό κάτω μέρος
τοΰ ύδρομύλου, έχον έπάνω όπήν, εφ' ης στηρίζεται τό άκρον τοΰ κεντριού
μέ τό ά δ ρ ά χ τ ι καί τόν άξονα, ώστε νά περιστρέφεται ή όλη συσκευή,
μπάλος ό" βλ. π ά λ ο ς.
μπαστούνι τό" βλ. ά δ ρ ά χ τ ι.

μπαταρόλια τά" έν Κύθνω μικραί σημαΐαι είς διάφορα σημεία τοΰ έσωτερικοϋ
τής στέγης τοΰ άνεμομύλου, χρησιμεύουσαι διά νά δεικνύουν τήν διεύθυνσιν τοΰ
άνέμου" έν Θήρα λέγονται πενταρόλια. Βλ. καί άνεμοδείχτης, κ α ι-
ροδείχτης, πετεινός, σημαδούρα, τρουλίτης.

μπίλια ή (πίλα, πίλ'.α)" έν Ρόδω τό κτιστόν αύλάκι, δι' ού διέρχεται τό ύδωρ
τοΰ ύδρομύλου.

μπιμπάλλω ή" βλ. μυλωνάς.

μπλιχουλομάννα άντί μπλιχουνομάννα ή" έν Εύβοια τό τέρμα τοΰ κωνοειδοΰς
σωλήνος τοΰ ύδρομύλου, ένθα προσαρμόζεται τό μ π λ ι χ ο ύ ν ι.

μπλιχούνι τό" έν Εύβοια βραχύς ξύλινος σωλήν, προσαρμοζόμενος είς τό άκρον
(τέρμα) τοΰ άνεστραμμένου κωνοειδοΰς σωλήνος τοΰ ύδρομύλου" δι' αύτοΰ έξέρ-
χεται τό ύδωρ μεθ' όρμής καί κινεί τήν πτερωτήν" άλλαχοΰ σ ι φ ο ύ ν ι.
μποργού ή" βλ. κ ο λ έ θ ρ α.
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μποστίτσα τά- βλ. καπλαμάδες.

μποστίτσο τό" έν Κρήτη ξυλίνη έκ πρίνου υποδοχή, είς τήν οποίαν εισέρχονται
οί ν τ ά κ ο ι, είς τούς όποιους άκκουμβά τό άξόνι, διά νά στρέφεται εύκόλως.
Είναι τό έμπροσθεν καί τό όπισθεν μποστίτσο. Τό έμπροσθεν είναι πρός τό μέρος
συναρμογής τών φτερών καί άκκουμβά είς την βάσιν τοϋ φουγάρου, τό
δ' όπισθεν είς τό άντίθετον μέρος. Μεταξύ τών δύο μποστίτσων τοποθετείται ή
ρόδα. Διά νά έλαττωθή ή τριβή τοΰ άξονιοΰ είς τά μποστίτσα ό μυλωνάς θέτει
έκεϊ κατά χρονικά διαστήματα πολύ άραιόν πολτόν άπό νερό, έλαιον καί σάπωνα.
Τοιοΰτος πολτός τίθεται καί στίς κολόννες τοΰ φαναριοΰ, διά νά έλαττοΰται ή τριβή
τών δ ο δ ι ώ ν είς αύτάς.

μπουκώνει ό μύλος λέγουν έν Καρπάθω, όταν πίπτη πολύ γέννημα είς τό
στόμιον τής πέτρας.

μπουντέλλα τά" έν 'Εγκαρές τής Νάξου ράβδοι έν τω ύδρομύλω στηριζόμενοι
έπί δοκοΰ, έφαπτομέναι δέ είς τό έτερον άκρον τής σ'φουνάρας καί τοΰ σ'φ ο υ-
ν ι ο ΰ, 'ίνα κρατώσιν αύτά.

μπουντέλλια τά" έν Αήμνω τά χονδρά ξύλα τά έκατέρωθεν τοΰ προσκεφαλιοΰ
τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου.

μπουστι τό, ή πινακία ή" έν Καρπάθω τό μπουστί είναι ξύλινον κτενοειδές
φράγμα, χρησιμεΰον διά νά κανονίζεται ή χύσις τού καρποΰ άπό τήν κουφίνα.
Τοΰτο μέ ένα στρόφιγγα (στρουφίγγι) υψώνεται ή χαμηλώνεται άναλόγως
καί έπιτρέπει τήν περισσοτέραν ή όλιγωτέραν έκχυσιν τοΰ άλέσματος. Τό στρου-
φίγγι μαζεύει τό ράμμα, δηλαδή τό νήμα, τό όποιον κανονίζει τό ύψος τής
βούλας, (γούλας.)

μπουτσουνάρι τό- βλ. β λ υ κ ά τ ο.

μπρατούλια τά' δύο ξύλα, μέ τά όποια δένεται τό σ τ ε φ ά ν ι μέ τό άντί-
ξονο. Ούτω λέγονται ταΰτα έν Θήρα καί Σίφνω. Έν Κύθνω μπρατούλια
λέγουν δύο δοκούς παραλλήλως έπί τής άνω έπιφανείας τού τοίχου τοΰ άνεμομύλου
τοποθετουμένας, ώστε ν' άποτελοΰν τόξον μετ' αύτής. Έπί τών μπρατουλιών
στηρίζεται ό ζ υ (γ) ό ς.

μπρατσόνι τό' έν Κιμώλω διαγώνιον ξύλον τοΰ άνεμομύλου πρός στερέωσιν
τών τοίχων του. Έν Φιλοτίω Νάξου δύο τεμάχια ξύλου, εύρισκόμενα είς τά
άπανωρινά καί συγκρατοΰντα τόν ζυγόν τοΰ άνεμομύλου.

μπρούβα ή' έν Χαλκιδική χονδρή έν τω άνεμομύλω δοκός, έφ' ής στηρίζεται
ό οριζόντιος άξων τοΰ τροχοΰ πρός τό μέρος τών ά ν τ ε ν ν ώ ν.

μυλαγός ό' έν Μελενίκω Μακεδονίας τό μυλαύλακον καί ιδία ή δέσις τοΰ ύδα-
τος τοΰ ύδρομύλου.
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μυλαρίζω = άλέθω διά μυλαρίων.
μυλάριν τό- ό χειρόμυλος έν Πόντω.

μυλαύλακο τό" είς τό Καρόκι Δελβίνου Βορ. 'Ηπείρου χάνδαξ, είς τόν όποιον
ρέει τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου' βλ. καί αύλακας, αύλάκι, άχυτός, άωός,
μπίλια, μυλαύλακο ς, ναός, νομή.
μυλαύλακος ό' βλ. μυλαύλακο.

μύλε ό' ό μύλος είς τήν Τσακωνίαν. Βλ. Λαογρ., τόμ. Λ, 1975/76, σ. 100.
μυλεργάτης ό' βλ. μ υ λ ω θ ρ ό ς.

μυλία τά' έν Καρπάθω πέτρινα ύπολείμματα μετά τό κόψιμο, χάραμα,
τών μυλοπετρών. Έν Έλύμπω Καρπάθου μυλία λέγονται καί τά πρώτα αλέ-
σματα τού μύλου, δηλαδή 4-5 οκάδες πρωτοαλεσθέντος άλεύρου.

μυλιτάρι τό" τεμάχιον ξύλου, ούτινος τό άκρον είναι στερεωμένον είς τήν χο-
λ έ τ ρ α ν καί τό άλλο έλεύθερον άκκουμβά είς τήν μυλόπετραν, ώστε μέ τήν στρο-
φήν της νά κινή παλμικώς τήν χολέτραν καί νά πίπτη ό καρπός συμμέτρως είς τό
στόμα τοΰ μύλου. (Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ—Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 338).
μυλοδάβρι τό' βλ. μ υ λ ο ν ά β ρ ι.

μυλοθεσά ή, μυλοθεσές οί' έν Κρήτη σύστημα δυνατών ξύλων, έπί τών όποιων
στηρίζεται ή κατώπετρα, κάτωθεν τής όποιας είναι κενός χώρος, τό ζ ο υ-
ρ ε ι ό.

μυλοθώκτωμα τό' μυλοθώκτω' ή έν Καρπάθω κανονική καί πρόσφορος
τοποθέτησις τών μυλοπετρών.

μυλοθώσματα τά' έν Καρπάθω δύο δοκοί, στηριζόμενοι έπί τών τοίχων τοΰ
μύλου' έπ' αύτών κάθηται ή κάτω άκίνητος μυλόπετρα" ή έμπροσθία δοκός χωριστά
λέγεται ποδιά.

μυλοκαύκι τό" έν Καρπάθω κοτύλη, δι' ής μετρείται τό άλεσμα καί λαμβάνει τό
δικαίωμά του ό μυλωνάς.

μυλόκομμα τό" έν Καρπάθω χάραγμα διά χαλυβδίνου κοπτεροΰ έργαλείου
τής μυλόπετρας" βλ. καί κόψιμο.

μυλοκόπι τό' μυλοκόπια τά' έν Θήρα καί άλλαχοΰ τά σφυριά, δι' ών χαράσ-
σουν τήν μυλόπετραν βλ. καί πελεκούν ι καί τ σ α π έ τ α.
μυλοκοπίζω' χαράσσω τόν μύλον.

μυλοκόπος ό' μυλοχαράχτης' βλ. καί όνοκόπος' ή έργασία τής χαράξεως
είναι κοπιώδης καί έπαναλαμβάνεται μετά 4-5 ήμέρας άλέσεως. Πρός τοΰτο
πρέπει νά σηκωθή ή πέτρα παρά τό μέγα βάρος της καί μετά τήν χάραξιν νά έπανα-
τοποθετηθή είς τήν θέσιν της. Διά νά κλείσουν μετά τήν χάραξιν οί μεγάλοι πόροι,
τούς όποιους φέρει, καί περιορισθή τό λίαν άνώμαλον τής έπιφανείας της, τήν έπα-
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λείψουν μέ πυκνόν πολτόν άπο καθαράλευρον, δηλαδή, ώς λέγουν, τήν ζ υ μ α ρ ώ-
- νουν.

μυλοκούπι τό" μυλοκούπια τά' βλ. μυλοκόπι, μυλοκόπια.
μυλολίθαρο τό' έν Λέσβω ή μυλόπετοα.

μυλονάβρι καί μυλοδάβρι τό" έν Σύμη μικρά ράβδος, έμπηγνυομένη εις τό
άκρον τής έπάνω πέτρας και χρησιμεύουσα ώς λαβή, τήν οποίαν κρατοΰν στρέφοντες
τόν χερόμυλον. Άλλαχοΰ λέγεται χερούλι.

μυλόπετρες οί" αύται άπαρτίζονται συνήθως άπό τεμάχια γρανιτικοΰ πετρώ-
ματος τραχίτου (έκ τής νήσου Μήλου), συνδεδεμένα καί προσκεκολλημένα μεταξύ
των εις τρόπον ώστε ν' άπαρτίζουν συμπαγή πλάκα κυκλικοΰ σχήματος. Ή άνω
λέγεται πολλαχοΰ ά π α ν α ρ ι ά, άπανάρι καί ή κάτω καταριά, κατάρι.
Κατά τήν περιφέρειαν περιβάλλονται πρός στερέωσιν διά σιδηρών στεφάνων. Οί
μυλόπετρες πρέπει νά έχουν τήν κατάλληλον σκληρότητα, ώστε νά μή στομοΰνται
εύκόλως διά τής τριβής, χαράσσονται δέ μέ πελεκούνι κατά τήν προστριβο-
μένην έπιφάνειαν μέ άκτινοειδεΐς ή διασταυρουμένας έγκοπάς, α'ίτινες διευκολύνουν
τήν κοπήν τών κόκκων τών σιτηρών. Ό καρπός είσρέων άπό τοΰ κέντρου τών
πετρών προχωρεί κοπτόμενος διά τών έγκοπών αύτών καί τής μεταξύ των προστρι-
βής καί μετατρέπεται είς άλευρον, τό όποιον βαθμιαίως εκτινάσσεται πρός τήν
περιφέρειαν τών πετρών οί μυλόπετρες έν Κονίτση είναι τεμάχια άπό σ τ ο υ ρ ν ά ρ',
είς δέ τό Γλυκύ Σουλίου τό σ τ ε ρ ν ά ρ' έρχεται άπό τό Σκάνδαλο καί τό Βαθύ-
θακκο.

μύλος, μύλους ό' μύλος έλέγετο καί ή τράπεζα τοΰ μύλου,
μυλοστασία ή, μυλοστάσι τό'τό μέρος, είς δ εύρίσκεται ό μύλος μετά τοΰ πέριξ
αύτοΰ χώρου. Βλ. καί μ υ λ ο τ ό π ι. Σημειωτέον ότι μυλόσταση λέγεται
έν Τήνω ό τρίτος καί τελευταίος χώρος τοΰ άνεμομύλου.

μυλοτέλι τό" τό είς τόν μυλωνάν ώς άμοιβή δεδόμενον άλευρον βλ. καί ά ξ ά ϊ.
μυλοτόπι τό' τό βυζαντ. μυλοτόπιον, μέρος είς δ εύρίσκεται ό μύλος
μετά τοΰ περιβάλλοντος αύτόν χώρου' βλ. καί μυλοστασία, μυλοστάσι·
μυλουκόπ' τό' βλ. μυλοκόπι.
μυλουλίθια τά' οί μυλόπετρες,
μυλοχαραχτής ό' μυλοχαράκτης.

μυλωνάς ό' ό μυλωθρός' ή σύζυγος τοΰ μυλωνά, ή κοινώς μυλωνού, λέγεται
έν Νάξω μυλώνισσα καί μπιμπάλλω, ώς λέγει όΧρ. Χρηστοβα-
σίλης (ΚΛ άρ. χ/φου 703, σσ. 14, 15). Καί έν Κύθνω καί άλλαχοΰ λέγεται
μυλώνισσα (ΚΛ άρ. χ/φου 714, σ. 399). Έν Τσακωνια λέγονται μυλωνά-
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δε (οί) καί οί έργαζόμενοι είς το έλαιοτριβεΐον. (Θ. Κωστάκη, Ή έλιά καί
τό λάδι στήν Τσακωνιά, Λαογραφ., τόμ. ΚΑ', 1963/64, σ. 395).
μυλωνιάτικα τά- βλ. μ υ λ ω ν ι κ ή.
μυλωνική ή' ή πληρωμή τοϋ μυλωνά διά την άλεσιν.
μυλωνόπετμα ή· έν Χαλκιδική ή μυλόπετρα,
μυλωνόπουλο τό" τό τέκνον τοΰ μυλωνά,
μυλώνισσα ή" βλ. μυλωνάς,
μυλωτικόν τό" ή άμοιβή τών άλεθόντων.
μύος ό" έν Κωμιακή, Φιλοτίω Νάξου καί άλλαχοΰ ό μύλος,
μυτταφόρος ή μουτταφόρος ό" έν Καρπάθω είναι τό λεπτόν άκρον τοΰ 'ξ ο-
ν ι ο ΰ, έπί τοϋ όποιου έμπήγνυνται οί άντέννες.

ναός ό" ό άγωγός καί άωός, δι' ού διοχετεύεται τό ύδωρ είς τόν ύδρόμυλον.
ναύκλα ή" έν Κύθνω καί άλλαχοΰ δοχεϊον ξύλινον κάτωθεν τής κόφας.
Δέχεται τό κατά μικρόν είς αύτό κατερχόμενον γέννημα καί τό διοχετεύει είς τήν
γ ο ύ λ α ν τής π α ν α ρ ι ά ς.

νεκρός ό" έν Καρπάθω έπί τοϋ έδάφους τοϋ ισογείου τοϋ μονόπατου άνεμο-
μύλου καί είς τό βάθος αύτοΰ ύπάρχει χονδρόν καί βαρύ πελεκητόν ξύλον, τοΰ όποιου
ή άριστερά (ώς πρός τόν βλέποντα έκ τής πόρτας τοΰ μύλου ) άκρα εύρίσκεται με-
ταξύ δύο στερεών λίθων, ώστε νά κρατήται άκίνητον, ή δέ δεξιά είναι έλευθέρα"
τό ξύλον τοΰτο λέγεται νεκρός μεταφορικώς βεβαίως. Είς τό μέσον τοΰ ν ε κ ρ ο ϋ
άνοίγεται όπή, είς ήν προσαρμόζεται ή π ό μ π α, πρόσθετον τεμάχιο·; μικροΰ ξύλου,
είς τόν πυθμένα τής όποιας ύπάρχει σιδηρούν έλασμα, λεγόμενον φωλιά έν 'Ελύμπω
Καρπάθου, διά νά άντέχη καλύτερον κατά τής έκ τής χρήσεως φθοράς. Ό νεκρός
είναι μετέωρος είς τόν άξετροχάρη μύλον. (Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ-
Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 329). Νεκρός λέγεται καί τό έπί τού ζ ο υ ρ ε ι ο ύ
τοΰ ύδρομύλου κατακείμενον ξύλον, έφ' ού είναι προσηρμοσμένος περί τό μέσον ό
κ α (β) ο υ ρ ό ς. 'Εν Ρόδω νεκρός, λέγεται ό κυλινδρικός κορμός, έπί τοϋ όποιου
στηρίζεται καί στρέφεται ό μοχλός τοϋ τ ρ ο χ ο ΰ τοΰ ύδρομύλου.

νεροχύτης ό" έν Καρπάθω αύλάκι κλειστόν εκατέρωθεν, διά νά περιορίζεται
τό ύδωρ καί νά διευθύνεται είς τό (β) ο ύ κ ι ν ο.
νομή ή" ό έν Καρπάθω ύδραγωγός.

ντακαβέλλι τό" έν Κύθνω, ντακαδέλλι τό" έν Κιμώλω" σφήν ξύλινος
παραλλήλως τών δύο καματερών δεξιά τής μαξελλάρας τοΰ άνεμομύλου
τιθέμενος.

ντάκος ό" βλ. τάκος καί καπλαμάδες.
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ντακούνι τό- έν Καρπάθω το έσωτερικόν άκρον τοϋ άξονιοΰ τοϋ άνεμομύλου,
στρεφόμενον έπί τεμαχίου ξύλου έξ άγριελαίας ή αμυγδαλιάς,
νταλιαμάς ό- βλ. ξ α ρ τ ό ξ υ λ ο.

νταμπάνι καί ντεμπάνι τό" έν Χατζηγυρίω Θράκης ή ύπό τό δάπεδον τοΰ άνε-
μομύλου μεσοδόμη, ένθα είναι οί μέγκινες. Έν Κρήτη τό ξύλον διά τήν στερέωσιν
τής σκούφιας, ώστε αύτη νά μή σύρεται πρός τά έξω' βλ. καί πλάκα.

ντολάπι τό' έν Αϊνω Θράκης ή κυκλοτερής θέσις, έφ' ής άκκουμβά ή στέγη
τοΰ άνεμομύλου' βλ. καί άπανάρικα.

ντράλος ό" έν Καστόρια σιδηροΰς άξων περί τόν όποιον στρέφεται ό χερόμυλος.
Ούτω λέγεται καί ό άξων τοΰ φ α ν α ρ ι ο ΰ, πού τό κάτω μέρος του έφαρμόζεται
είς τήν χελιδόνα.

νώμος ό' έν Καρπάθω μετά τό χ τ έ ν ι έρχεται ό νώμος, δηλαδή τό μεταξύ
τοϋ χτενιοΰ καί τοΰ άνοίγματος τοΰ (β)ούκινου έκατέρωθεν ύψωμα τοϋ
άγωγοΰ τοΰ ύδρομύλου, διά νά μή χύνεται τό ύδωρ.

ξαγάρι τό' δικαίωμα, πληρωμή τοΰ μυλωνά διά τήν άλεσιν.
ξαγιάζω ξαϊάζου, παίρνω τό ξάϊ, τό δικαίωμα τής άλέσεως' καλοξαγιά-
ζω, κακοξαγιάζω, καλοξαγιασμένο, κακοξαγιασμένο
άλεσμα.

ξάγιος ό· βλ. άξάγ'.

ξάϊσμα τό" έν Αιτωλία τό ά ξ ά γ', άξάι.
ξαλέθω- άποπερατώ τήν άλεσιν.

ξαλεσά ή' έν Κρήτη ή άποπεράτωσις τής άλέσεως' συνών. τό σ τ ά ρ ω μ α.
ξάλεσμα τό' τό ολίγον άλεσμα.

ξαλεστήρι τό' έν Κρήτη μικρόν ώς κατσουνάκι ξύλον, μέ τό όποιον ό μυλωνάς
τραβά τά ύπολείμματα τοΰ καρποΰ άπό τή γούλα τοΰ μύλου είς τό τέλος τής
άλέσεως έκάστου άλέσματος.

ξάμυλο τό' έν Καλαβρύτοις ό πέριξ τοϋ ύδρομύλου τετειχισμένος περίβολος,
ξαρίδι τό' τό μέρος όπου στηρίζεται τό βελόνι. Έδώ βάζουν λάδι, διά νά γυ-
ρίζη εύκόλως τό βελόνι καί διά νά μή πυρακτοΰται.

ξαρματώνω- μαζεύω τούς φλόκκους (ιστία, παννιά) τοΰ άνεμομύλου.
ξάρτες οί, ξάρτης ό, ξάρτι τό' έν Κρήτη μετάλλινον, χονδρόν σύρμα, πού συν-
δέει τό έλεύθερον άκρον κάθε φτεροΰ τοΰ άνεμομύλου μέ τό έλεύθερον άκρον τοΰ
ξαρτόξυλου.

ξαρτόξυλο τό' έν Κρήτη μακρόν ξύλον ώς έπέκτασις πρός τά έξω τοΰ άξο-
νιοΰ. Είς τό έλεύθερον άκρον του προσδένονται μεταλλικά σύρματα (οί ξάρ τ ε ς),
τό έτερον άκρον τών όποιων προσδένεται ανά έν είς τό έλεύθερον άκρον τών φ τ ε-
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ρ ώ ν χρησιμεύει διά τήν στήριξιν τών φτερών, ώστε νά μή ύποχωρούν μέ τήν
πίεσιν τοΰ άνέμου. βλ. καί ν τ α λ ι α μ ά ς.
ξεβροχιάζει ό μύλος· βλ. βρόχι
ξεγούλιασμα τό* βλ. άποκριθάρωση, ξαλεσά.
ξεθυμάστρα ή' βλ. ξ ε χ ε ι λ ί σ τ ρ α.

ξέπλυμα τό" μικρά ποσότης άραβοσίτου, πού άλέθουν μετά τήν άλεσιν τού σίτου
καί τοΰτο, διά νά μή μείνη είς τόν μύλον προσκεκολλημένον άλευρον σίτου.

ξεραλέθει ό μύλος λέγουν έν Καρπάθω καί άλλαχοΰ, όταν πίπτη ολίγον γέννημα
είς τό στόμιον τής πέτρας.

ξεσιφονιάζω τό μύλο- έν Κρήτη άνυψώνω τό γεράνι καί άφήνω τό νερό
νά πέση είς τήν φτερωτή, διά νά κινηθή ό ύδρόμυλος.

ξεχειλίστρα ή· έν Κρήτη τό μέρος τής στέρνας τοΰ ύδρομύλου, άπ' όπου φεύγει
τό περισσόν ύδωρ· βλ. καί κόψου σα, ξεθυμάστρα.

ξιτρόχι ή τομουζλούκι τό" έν Ρόδω «έκεϊ, πού περνά τό νερό άπό τό κάτω
μέρος τού νερόμυλου καί βγαίνει έξω» (ΚΛ άριθ. χ/φου 1568, σ. 214). Βλ. καί ζου-
ρειό.

'ξόνι τό" έν Έλύμπω Καρπάθου τό έκ πεύκου άξόνι, ένδεδυμένον μέ για-
κάδες (περιβλήματα) άπό άγ ρ ι λ λ ό ν, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται καί περιστρέ-
φεται ή έ ρ ό α μέ τά δόντια. Τό 'ξόνι στηρίζεται έπί μακροΰ έγκαρσίου ξύλου,
τής τραπεζάς τοΰ 'ξονιοΰ, έμπηγμένου έκατέρωθεν είς τούς τοίχους
καί στρέφεται μετά τής ρόδας. Βλ. καί άξιόν ι, άξονας, άξόνι.

ξυλάραχτο τό" έν Εύβοια ξύλον περί σιδηρούν δακτύλιον, προσαρμοζόμενον
είς τό μέσον τοΰ σφοντυλιοΰ τής φτερωτής. (ΚΛ άριθ. χ/φου 713, σ. 111).

ξυλογκάρα ή ξυλοσαμάρα ή" ή κουφουνία μαζί μέ τήν χ ο λ έ τ ρ α στη-
ρίζεται έπί δύο πλαγίων είς σχήμα σαμαριοΰ ξύλων, λεγομένων έκ τούτου ούτω
έν Καρπάθω (Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 338).

ξωγύργια τά- έν Κρήτη ξύλινον στεφάνι είς τήν βάσιν τής κουβέρτας
πρός στήριξίν της.

ξωλεσιά ή" τό έν Καρπάθω τελευταϊον άλευρον τής άλέσεως· λέγεται καί
ά π ο λ ε σ ι ά.

όβορός ό" μερικοί νερόμυλοι είς τό Καρόκι Δελβίνου τής Βορ. 'Ηπείρου είχον
όβορούς, γοΰρες, στέρνες μέ μικράν όπήν παρά τήν κ ά ν α λ η ν.
Ή όπ/) αύτή μέ μίαν σταματήρα έσταμάτα τό νερό καί έτσι έγέμιζεν ό όβορός.
«"Οταν έγέμιζεν ό όβορός, άμολούσαμε τή σταματήρα κ' έπεφτε τό νερό στήν
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κάναλη στο μασούρι κι άπ' το μασούρι στή φτερωτή κι άπο κει έβγαινε έξω άπο
τή φυλακή».

ολμος ό' το γουδί' έν Πόντω λέγεται όρμος,
όνοκόπος ό' μυλοχαράκτης' βλ. καί μυλοκόπος.

ορμος ό" έν Σινώπη τού Πόντου τό έν ώ συνθλίβεται ό σίτος' πρόκειται περι
τής άρχ. λ. ό λ μ ο ς τό γουδί.

ούλούκι τό' έν Άδραμυτίω τό κ ο φ ί ν ι ή χωνί, είς δ έκχύνεται τό ύδωρ τού
ύδρομύλου.

ούνούκι τό" έν Άδραμυτίω δοχεΐον, είς τό όποιον έχύνετο τό μέ τήν άλεσιν
άλευρον βλ. καί άλευροδόχη.

πάγγος ό' έν Φιλοτίω Νάξου τό έν τω άνεμομύλω κάτω σίδερο, πού
εΐναι κομμένο καί γύρω γύρω έχει πάγγο, έπί τοϋ όποιου πατεί ή χελιδόνα.

παγγώνει ό μύλος' έν Ρόδω σημαίνει κολλά, όταν είναι ύγρός ό πρός άλεσιν
καρπός.

παλαμάκι τό' έν Κρήτη μικρόν ξύλινον φτυάρι, δι' ού μεταφέρουν τό άλευρον
άπό τήν άλευροδόχην είς τήν σακκούλαν βλ. καί κουτάλα.

παλιοχάραγη πέτρα, παλιοχάραγος μύλος' έν Κρήτη ή μυλόπετρα, ό μύλος
πού έχει χαραχθή προ πολλοΰ.

παλ'κουτή ή· έν Αιτωλία πλέγμα έν τω αύλακι πρό τής πτώσεως τοΰ ύδατος
είς τό βαρέλλιον τοΰ ύδρομύλου. Τοΰτο έμποδίζει τά τυχόν διά τοΰ ύδατος παρασυ-
ρόμενα ξύλα καί άλλα άντικείμενα νά πίπτουν είς τό έν λόγω βαρέλλιον.

πάλος ό" σιδηρούς πάσσαλος, χρησιμοποιούμενος ύπό τοΰ μυλωνά πρός περι-
στροφήν τοΰ τρούλου τοΰ άνεμομύλου. Έν Σερίφω οί τοιούτοι πάσσαλοι λέγονται
π ά λ ο ι καί έν Κιμώλω π α λ ο υ κ ω σ κ ι έ ς.
παλούκια τά" βλ. π λ ά κ α.

παλουκωσκιές οί' οί πάλοι έν Κιμώλω' βλ. πάλος

παλουκότρυπες οί' έν Κύθνω καί άλλαις νήσοις όπαί άνοιγόμεναι έπάνω στις
πλάκες' έντός αύτών θέτουν π ά λ ο υ ς σιδηρούς, έφ' ών άντιστηρίζουν μοχλόν
ξύλινον (μ α ν ο υ έ λ λ α ν ), ούτινος τό εν άκρον εισέρχεται είς τό κ α υ τ σ ί έπί
τοΰ π α ν ω ά ρ η. Τή βοηθεία τών πάλων τούτων, ώς λέγουν, άριτσαίρνουνε
άπάνω στόν καιρό, ήτοι στρέφουν τόν άξονα μετά τοΰ τρούλου πρός τήν
διεύθυνσιν τοϋ πνέοντος άνέμου.
παναριά ή' βλ. ά π α ν ά ρ ι.
πανάρι τό' βλ. ά π α ν ά ρ ι.
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πανάρικο τά' έν Κιμώλω τά ξύλα τής στέγης τού άνεμομύλου' έν Τήνω λέ-
γονται β ί β α.

παναρικά τά' έν Νάξω τά έξαρτήματα τής άπαναριά ς.
πανάφλι τό, πανάφλια τά' έν Κρήτη ξύλινος φράκτης, έκτρέπων τή ροήν τοϋ
ύδατος είς διαφόρους φτερωτές τοΰ αύτοϋ ύδρομύλου.
πανγγώνει ό μύλος' βλ. π α γ γ ώ ν ε ι.

παννιά τά" έν Μεγανησίω Λευκάδος « στούς παλιούς μύλους τά παννιά δέν
ήτανε φλόκκοι, άλλά άπάνου σέ καδινέλλες (σάν παπαφίγκου)» (ΚΛ άριθ. χ/φου
2276, σσ. 155 - 156).

πάνου λιθάρι' έν Τριφυλία ή άνω μυλόπετρα.

πανουμύλ' τό' έν Αιτωλία τό είς τό στόμιον τοΰ κ α ρ υ κ ι ο ϋ προσηρμο-
σμένον αύλακωτόν ξύλον, τό όποιον δέχεται τό άλεσμα' έν Ήπείρω π α ν ο υ μ ύ λ ι
είναι κινητή αύλακωτή σανίς κάτωθεν τού καρυκιοΰ τοΰ ύδρομύλου τοποθετημένη,
τήν οποίαν κινεί ξύλινος άξων, είς τόν όποιον μεταδίδει τήν κίνησιν ξύλινος τροχός,
κινούμενος έκ της περιστροφικής κινήσεως τοΰ π α ν α ρ ι ο ΰ, πού λέγεται β α ρ-
δ ά ρ ι.

πανωάρη ή' έν Κύθνω ή άλλαχοΰ άπαναριά, είς ήν στηρίζεται ή στέγη
τοΰ άνεμομύλου.

πανωάρης ό" έν Σύμη ή άνω μυλόπετρα.

πανωλίθι τό' έν Γυθείφ ό ά ν ά ρ η ς, ή άνω μυλόπετρα.

πανωμάξελλο τό' βλ. ά ν τ ί ξ υ λ ο.

πανωμύλ', πανωμύλι τό' ή άνω μυλόπετρα.

παξιμάδι τό" έν Φιλοτίω Νάξου τεμάχιον χάλυβδος έντός τοΰ κ α τ α μ ο-
χ λ ι ο ΰ, έφ' ού στηριζόμενον περιστρέφεται τό βασιλικό σίδερο,
παπυλάκης ό' βλ. μ ο υ χ λ ό ς.
παραβίδα ή' έν Έγκαρές Νάξου ή καραβίδα.

παραμάννα ή· έν Κορθίω "Ανδρου ξύλινος δακτύλιος έπί τής κ ά ν α λ η ς τού
ύδρομύλου, έπί τοΰ οποίου έφαρμόζεται τό χωνί, τό έκχέον τό ύδωρ τής κινήσεως,
παραπέτα τά" έν Τήνω αί άλλαχοΰ φάλτσες.

παραπήγαϊδο τό' έν Κρήτη κτίσμα άνάλογον κάπως πρός τό π η γ ά ι δ ι
τού ύδρομύλου, είς ό οδηγείται μέρος τοΰ ύδατος, διά νά μή φθάνη όλη ή ποσότης
αύτοΰ είς τό π η γ ά ι δ ι.

παραρούμπαρο τό- έν Κρήτη τεμάχιον ξύλου τοποθετούμενον είς τό σ ι φ ο ύ ν ι
τοΰ ύδρομύλου, διά νά έλαττώση τήν ροήν τοΰ ύδατος, ώστε τό πηγάδι νά
διατηρήται πάντοτε πλήρες.

παράσταφνοι οί (παράσταθνοι παραστάδες)' έν Καρπάθω τό έκ ξύλου άγριε-
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λαίας ή αμυγδαλής ν τ α κ ο ύ ν ι- μέ τάς παραστάφνους συγκρατείται ό άξων τοϋ
άνεμομύλου κατά τήν έξοδόν του έκ τής οπής τοϋ τοίχου. Αύται εύρίσκονται είς
τήν βάσιν τής έν λόγω οπής.

παριτζνάνα ή" δικτυωτόν κατασκεύασμα έκ σύρματος είς τήν εΐσοδον τού β α-
γ ε ν ί ο υ τοΰ ύδρομύλου διά τόν καθαρισμόν τοΰ ύδατος.

παραφύλλν τό" έν Κω τό πρό τής οπής τής γούρνας τού ύδρομύλου τρυ-
πημένον ξύλον, δι' ού έκρέει τό ύδωρ, διά νά γυρίση ό μύλος,
πασπαλάρης ό' έν Γλυκύ Σουλίου ό μυλωνάς,
πασπαλάς ό" έν Σελίνω Κρήτης ό μυλωνάς.

πάσπαλη καί πασπάλη ή" έν Ρόδω «ή σκόνη τοΰ άλεύρου, πού μαζεύεται στις
χαραματιές τοΰ γύρο υ»- ή λ. έκ τοΰ άρχ. π α ι π ά λ η.

πασπαλιάρης ό" μυλωνάς ή ό βοηθός του. Έν Καρυδέα Πάργας π α σ π αλιάρ'ς
ό έπαίτης τοΰ μύλου.

πασπαλώνει ό μυλωνάς έν Ήπείρω έκείνους, οί όποιοι πηγαίνουν διά πρώτην
φοράν είς τόν μύλον μέ ολίγον άλευρον λέγων : «ν' άσπρίσης, νά γεράσης, νά γίνης
σάν τοΰ ζαρκαδιοϋ ό κόλ.ος». Άλλαχοΰ άντί πασπαλώνει λέγουν άλευ-
ρώνει.

πατάρι τό" ό άνω όροφος τοΰ άνεμομύλου μέ ξύλινον πάτωμα, έν φ εύρίσκονται
τά πρός άλεσιν μηχανήματα" τό κάτω πάτωμα λέγεται κάτωας, κατώι καί
στρώση" καί ό δεύτερος όροφος λέγεται πατάρι.

πεζούλες οί, πεζοΰλοι οί" έν Κρήτη κτιστά πατάρια είς τούς δύο παραλ-
λήλους τοίχους τού άνεμομύλου, είς τά όποια ό μυλωνάς στηρίζει τήν άπανώ-
πέτρα, όταν πρόκειται νά τήν χαράξη" είς τά πατάρια αύτά τοποθετούνται χον-
δρά έπιμήκη ξύλα, διά ν' άκκουμβά ή άπανώπετρα άπ' εύθείας είς τά πατάρια.

πεζούλι τό- όρθογώνιον ή κυκλικόν τειχίον είς τόν κ ά τ ω α τοΰ άνεμομύλου,
ένθα άκκουμβοΰν τά σακκιά, τά περιέχοντα τον καρπόν.

πελεκούνι τό" έργαλεΐον χαράξεως τών μυλοπετρών βλ. καί κοπίδι, μυλο-
κ ό π ι.

πέννα ή" ή μύτη τοϋ κάτω μέρους τοϋ άξονιοΰ τοΰ ύδρομύλου.
πεντάγωνο τό- έν Χαλκιδική ξύλινος γωνιώδης μετά ραβδώσεων κύλινδρος,
όστις διά τοΰ άξονος του στηρίζεται έπί τής κεφαλής τοΰ άξονος τής μυλόπετρας,
διέρχεται διά τοΰ διακεκομμένου στομίου τοΰ ύπό τό δοχεϊον τού σίτου μετεωριζο-
μένου σκαφιδίου έφαπτόμενος τών πλευρών αύτοΰ" ούτος κινούμενος θέτει είς τρο-
μώδη κίνησιν τό σκαφίδιον, ώστε ό δι' αύτοΰ έκ τής κ ο φ ι ν ί δ α ς κατερχόμενος
σίτος νά καταρρέη ήρέμως είς τό άνοιγμα τής μυλόπετρας,
πεντάνευρα τά" βλ. σ π ι τ ό π ο υ λ λ α.
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πενταρόλια τά" βλ. μπαταρόλια.

πεντάρραβδα τά" έν Θήρα, Νάξω και άλλαις νήσοις τά έν Τήνω ά δ ρ ά χτια"
β>. δ ό δ ι α τής ρόδας.

περάτης ό' ξύλον πού στριφώνουν μέ σπάγγον καί σηκώνεται ή (γ)ούλα.
'Ο περάτης, ό όποιος συντελεί είς τό νά πίπτη ό καρπός περισσότερος ή όλιγώτε-
ρος είς τήν (γ)ούλαν, έν Κωμιακή Νάξου λέγεται άνεβασταρίδι. Έν Κρήτη
τό ξύλον πού εισέρχεται είς τήν όπήν τοϋ άνω μέρους τοΰ ά ν ε β ά τ η τοϋ άνεμο-
μύλου, κάτω άπό τό όποιον εισχωρεί ή σ φ ή ν α.
περγάφι τό' βλ. συρτάρι.

περιτάρι ή κουρκοταύλι τό" έν Καρπάθω τό άκρον τής χολέτρας ή κου-
τάλας, όπου φθάνει ό καρπός άπό τήν κ ο υ φ ο υ ν ί α ν, έγγίζει έλαφρώς είς
τόν μοχλόν τοΰ φαναριοΰ καί μέ τήν στροφήν του κινείται παλμικώς,
ώστε ν' άφήνη νά γίνεται τό άλεσμα ολίγον κατ' ολίγον. Ή λ. π ε ρ ι τ άρ ι, λέγει
ό Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος (ένθ' άν., σσ. 332 - 333) πιθανώς έκ
τοΰ π ε ρ ι τ ε ύ γ ω, ύπηρετώ, χρησιμεύω λόγω τής ύπηρεσίας του είς τήν κανο-
νικήν πτώσιν τοΰ καρπού. Ή λ. κουρκουταύλι μεταφορικώς έκ τοΰ έρπετοϋ
τής σαύρας, ήτις λέγεται κουρκούταυλος.

περόνι τό" καρφί, δι' οό καρφώνουν τήν μάννα έπί τής ά d έ ν ν α ς τοϋ άνε-
μομύλου.

περπατώ τσοί πάλους λέγουν, όταν μετατοποθετοΰντες τούς πάλους προσ-
παθούν νά τρέψουν τόν τροΰλον τοΰ άνεμομύλου κατά τόν διεύθυνσιν τοΰ πνέοντος
άνέμου.

πετεινός ό" έν Κρήτη ό άνεμοδείκτης τοΰ άνεμομύλου, άλλως τρουλίτης.
πηγάιδι τό' έν Κρήτη ό μέ κλίσιν κυλινδρικός κτιστός άγωγός (στενεύων
βαθμηδόν πρός τά κάτω), ό όποιος, όδηγεΐ τό ύδωρ άπό τό βλυκάτο είς τό
ζουρί (ζουρειό), όπου εύρίσκεται ή φτερωτή τοΰ ύδρομύλου.

'πιμπάλλω- έν Καρπάθω ρίπτω τόν καρπόν είς τήν κουφουνίαν μετά τήν
έξάντλησιν τοΰ ύπάρχοντος, ίνα συνεχισθή ή άλεσις ξεπιμπάλλω, έξεπίμ.-
παλεν ό μύλος, έτελείωσε τό άλεσμα" προφανώς ή λ. σχετίζεται μέ τό βάλ-
λω, έμβάλλω, έπεμβάλλω, πιμπάλλω, συμπάλλω (συμβάλλω). (Μ. Γ.
Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 335).

'πεμπέλλω- θέτω τόν πρός άλεσιν σϊτον είς τήν κοφινίδα. βλ. καί 'π ι μ-
πάλλω.

πινακία ή" βλ. μ ο υ σ τ ί.
πινακία ή" βλ. μ π ο υ σ τ ί.
πίροι οί" βλ. γ α β ί λ ι α.
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πίρος ό" έν Κρήτη τεμάχιον ξύλου, πού διέρχεται είς τήν όπήν κάθε δ ο δ ι ο ϋ
τσή ρόδας τοϋ άνεμομύλου, διά νά τό συγκρατή είς τήν θέσιν του.
πιρούνι τό- έν Κρήτη συνών. πρός τό κοντομούχλι.
πίτερα τά" τά έκ τοϋ κοσκινίσματος τοϋ άλεύρου πίτυρα, άριστη τροφή διά
τούς χοίρους.

'πιχάω έν Κερκύρα έπιχέω τόν σΐτον εις τήν κ ο φ ι ν ί δια. Έν "Ανδρω λέ-
γουν «νά 'πιχύσης τώρα)), έν δέ τή Νάξω «άποχύσης».

πλάκα ή" έν Νάξω και άλλαχοΰ ή έκ σκληρού ξύλου έπίστρωσις τοϋ τοίχου
τού πύργου τοϋ άνεμομύλου πρός τά άνω καί καθ' όλον τόν κύκλον του. Ή πλάκα
είναι καρφωμένη έπί τεμαχίων δοκών έντειχισμένων κατ' άποστάσεις είς τό άνω
μέρος τοΰ τοίχου, καλουμένων κανόνια ή φαλάγγια. Ή πλάκα φέρει κατά
άποστάσεις όπάς, τίς π α λ ο υ κ ό τ ρ υ π ε ς, έντός τών οποίων έμπήγνυνται με-
γάλα καρφιά, τά π α λ ο ύ κ ι α. Π λ ά κ α ή' έν Κρήτη" βλ. νταμπάνι.

πλάκες οί" έν Κύθνω ξύλα κυκλικά, τιθέμενα κατά τήν άνω περιφέρειαν τοϋ
στροντζυλοΰ τοΰ άνεμομύλου.

πλέχτης ό" έν Κρήτη ήκαλαμωτή, τά χτένι α.

πλιθΐ τό" έν Κρήτη τεμάχιον έκ πρίνου ξύλον, τοποθετημένον είς κοιλότητα
τής κ α τ ω τ ρ α π ε ζ ά ς, είς τό όποιον άκκουμβά τό κάτω μέρος τοΰ κάτω μ ο-
χ λ ο ΰ. Βλ. καί μοχλός.

ποάζι τό" έν Ρόδω όπή τής έπάνω πέτρας τοΰ ύδρομύλου, έντός τής όποιας
πίπτει ό καρπός καί άλέθεται.

ποδιά ή" βλ. μυλοθώσματα.

πόθος ό' έν Μακεδονία δοχεΐον τοΰ έκ τοϋ κοφίνου τοΰ ύδρομύλου πίπτοντος
άλεύρου" λέγεται καί ποθώματα. Καί έν Κονίτση 'Ηπείρου πόθος λέγεται
ό προ τής μυλόπετρας χώρος, έντός τοΰ όποιου χύνεται τό άλεσμα. (Χ. Ρ ε μπέλ η,
Κονιτσιώτικα, 'Αθήναι 1953, σ. 329).
ποθώματα τά" βλ. πόθος.

πόμπα ή" πρόσθετον τεμάχιον σκληρού ξύλου, προσηρμ,οσμένον είς όπήν,
εύρισκομένην είς τό μέσον τοΰ ν ε κ ρ ο ΰ, ήτοι τοϋ χονδρού καί βαρέος πελεκητού
ξύλου, τοϋ τοποθετημένου είς τό ίσόγειον τοΰ έν Καρπάθω άνεμομύλου.

πόρια ή' έν Άδραμυτίω ή όπή, δι' ής διήρχετο τό ύδωρ άπό τήν κάνα λ η ν
τοΰ ύδρομύλου.

ποϋρός ό" έν Ρόδω ξύλινη θήκη, ήτις κανονίζει τό άνοιγμα τοΰ αμπαριού
είς τό κάτω μέρος τοΰ ύδρομύλου, διά νά πίπτη μέ δύναμιν τό ύδωρ.

προσκεφαλάδι τό" έν Κρήτη ξύλον έκ πρίνου, πού άκκουμβά είς τό τ ρ α β ά-
τ ο υ λ ο μέ δύο άντιπάτες" ή λέξις ένταΰθα είναι άσχετος πρός τούς άντι-
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πάτες τοϋ άνεμομύλου, πού παίζουν ρόλον άντηρίδων καί χρησιμεύουν διά τήν
καλυτέραν στήριξιν τής ρόδας είς τό άξόνι.

προσκεφάλι τό' ξύλον έφ' ού στηρίζεται τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου.
προχούνι τό' βλ. π ρ ο χ ώ ν ι.

προχώνι τό" έν Λέσβω σιδηρούς κρουνός κάτωθεν τοΰ κ ο λ ο β ά ε ν ο υ, έξ
ού εξέρχεται τό ύδωρ τού ύδρομύλου' λέγεται καί σ ι φ ο ύ ν ι.
πτερωτές οί' αί πτέρυγες τοΰ άνεμομύλου.

ράμμα τό' έν Ρόδω τό νήμα, τό όποιον κανονίζει τό ύψος τής βούλας ή
γ ούλα ς.

ρεούντελας ό' ούτω λέγεται έν Κιμώλω τό έν Μυκόνω σ τ υ ρ ά κ ι.
ρίζες οί' έν Κιμώλω κάλως (ρ ι ζ ό ξ υ λ ο ) έν τω δευτέρω όρόφω τοϋ άνεμο-
μύλου, χρησιμοποιούμενος ώς σύνδεσμος μετά τού έν τώ πρώτω όρόφω σα κάρο υ.
ριζόξυλο τό' βλ. ρίζες.

ρίχτου' έν Αιτωλία σημαίνει καί ρίπτω τό άλεσμα, εις τό κ α ρ ύ κ' τοΰ ύδρο-
μύλου.

ρίχτρουσα ή" ή 'νούχι τό' όπή, άπό τήν οποίαν χύνεται τό άλευρον είς τήν σακ-
κούλαν έν Καρπάθω είναι καί τό στόμιον τής πέτρας, έφ' ού ρίπτεται γέννημα.

ρόδα ή" είς παράλληλον θέσιν πρός τόν άνεμοτροχόν καί είς τό έσωτερικόν
τοΰ άνεμομύλου είναι στερεώς προσηρμοσμένος έπί τοΰ άξονος τροχός έκ στερεού
ξύλου (καραγάτσι) ή καλουμένη ρόδα. Αύτη φέρει έπί τής άντιθέτου πρός
τόν άνεμοτροχόν πλευράς προέχοντα δόντια άπό πρινόξυλον ή άγριελαίαν, ένώ άπό
τήν άλλην πλευράν στερεώνεται καλύτερον, ώστε ν' άποτελή εν σώμα μέ τόν άξονα
διά πλαγίων ξύλων, τών μπρατσολιών. Τά δόντια είναι συνήθως 60. Κα-
θέτως πρός τήν έπιφάνειαν τής μεγάλης ρόδας εύρίσκεται μικρός ξύλινος τροχός
(γρανάζι) μέ είσδοχάς προσαρμοζομένας είς τά δόντια τής μεγάλης ρόδας,
καλούμενος ά ν έ μ η ή φανάρι. Ή ρόδα τοϋ ύδρομύλου έπίσης έκ στερεού ξύλου
είναι τοποθετημένη καί κινείται περί άξονα έντός τοϋ ζ ο υ ρ ε ι ο ΰ. Ή κίνησις
τής ρόδας γίνεται, όταν ή ύδατόπτωσις φθάση καί έπιπέση όρμητικώς έπί τών
πτερών της.

ρόδα καβεσελίδικη ή' έν Κρήτη ή ρόδα τοΰ άνεμομύλου, ής ό δίσκος έχει διά-
κενα, έν άντιθέσει πρός τήν ρόδα φραχτή πού δέν έχει διάκενα,
ρόκα ή' βλ. φανάρι,
ρουθουνόπετρα ή' μυλόπετρα.

ρουμπάρα ή' έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης ή όπή τής στέρνας, άπό τήν
οποίαν έκρέει τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου.
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ρουμπαρόξυλο τό' έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης το ξύλον τής ρου μπά-
ρα ς, ό έν Νάξω καλόερος.

σαβάκι τό" έν Άδραμυτίω ή δικλείς ή το τεχνητόν φράγμα τού ύδρομύλου"
έν Κρήτη το χειροκίνητον σύστημα τό έκτρέπον τό ύδωρ τοϋ ύδρομύλου άπό τήν
έλευθέραν ροήν μέσα είς τό ζ ο υ ρ ε ι ό πρός τήν φτερωτή ή άπό αύτήν είς τήν
έλευθέραν ροήν. Έν Ρόδω τό κατακόρυφον κυλινδρικόν ξύλον, τό όποιον στρέφεται
μέ τήν τ σ ά ρ κ α καί, όταν στερεωθή, σταματά τόν ύδρόμυλον.

σαΐττα ή· ό πολύ μικρός περιορισμός τοΰ παννιοΰ τοΰ άνεμομύλου.
σαΐττες οί' έν Κιμώλω δοκοί τής κουκούλας (στέγης) τοΰ άνεμομύλου.
σακάρο τό" έν Κιμώλω ή γ ο ύ μ ε ν α, δηλαδή τό χονδρόν παλαμάρι, δι' ού
γίνεται τό σταμάτημα τού άνεμομύλου. Τό χονδρόν σχοινίον προσδένεται είς έντοι-
χισμένον ξύλον έν τώ δευτέρω όρόφω τοΰ μύλου.

σακαρότρυπα ή" έν Κιμώλω ή έν τω δευτέρω όρόφω τού άνεμομύλου έντομή
τοΰ τοίχου, είς ήν τοποθετείται τό σακάρο ή σωκάρο.

σακκιά τά" έν Κέδρω Καρδίτσης σάκκοι σίτου ή άλεύρου άπό μαλλί καί τ ρ α-
γ ό τ σ ο λ α.

σαρωνιά ή· σάρωθρον έκ λεπτού σύρματος πρός καθαρισμόν τοΰ μύλου, τό
άρχαΐον μυλήκορον.

σβουρειό τό" έν Έγκαρές Νάξου τό ζ ο υ ρ ε ι ό.

σεπέτι τό" έν Άδραμυτίω ξυλίνη σιτοδόχος' βλ. καί κόφα, κ ο φ ί ν α, κ ο-
φίνι, κοφινίδα κτλ.

σέσουλα ή· έν Άδραμυτίω μικρόν ξύλινον κοχλιάριον, δι' ού χύνεται τό γέν-
νημα είς τήν γούλαν τής άνω μυλόπετρας. Βλ. καί γούλα, κουτσουνάρα,
ταΐστρα.

σηκουτήρα, σηκωτήρα, σ'κωτήρα ή" έν Κέδρω Καρδίτσης έργαλεΐον ύδρομύλου,
δι' ού σηκώνουν τήν άνω μυλόπετραν διά χονδρόν ή ψιλόν άλευρον. «Σήκω τό μύ-
λο λιγούλι» λέγουν έν Καλαβρύτοις, ήτοι κίνησε τόν μοχλόν, τόν κανονίζοντα τήν
λεπτότητα τοΰ άλεύρου.

σηκωτή ή· έν 'Ιθάκη μοχλός, δι' ού άναβιβάζεται ή έπάνω μυλόπετρα' «γιά νά
βγή τό άλεσμα ψιλότερο ή χονδρότερο ό μυλωνάς κτυπά τήν σφήνα τής σηκωτής
(μοχλοΰ) μέτή ματσόλα καί άνεβάζει τήν άπάνω πέτρα»' βλ. καί ματ σόλα
καί σηκουτήρα.

σημαδούρα ή" έν Φιλοτίω Νάξου κάλαμος ή ξυλίνη ράβδος διαπερώσα τό
μέσον τής τούρλας, εξέχουσα άνωθεν αύτής φέρουσα δ' είς άμφότερα τά άκρα
καί έσωθεν τοΰ άνεμομύλου καί έξωθεν αύτοΰ τεμάχια σανίδος καί δεικνύουσα
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τον καιρόν βλ. καί ά ν ε μ ο δ ε ί χ τ η ς, κ α ι ρ ο δ ε ί χ τ η ς, μ π α τ α ρ ό-
λια, πενταρόλια, πετεινός, τρουλίτης.

σιάχτρα ή· έν Τριφυλία ξύλον δίκην διαβήτου, δι' ού δοκιμάζουν αν ή θέσις
τής μυλόπετρας έχη καλώς.

σιδεράφαλο τό- βλ. φ ά λ ι.
σιδεροπάλουκο τό" βλ. π ά λ ο ς.

σιδεροστιά ή· έν Λευκάδι καί έν Τριφυλία σίδηρον, είς τό όποιον έντίθεται τό
σιδηρούν καί όξύ κάτω άκρον τοϋ μοχλοΰ τοϋ ύδρομύλου.

σιμοδοντοϋσα ρόδα' έν Κρήτη ή έχουσα όλιγώτερα άπό 42 δόδια' ή άπόστα-
σις δύο διαδοχικών δοδιών είναι μικροτέρα τών 0,12 μ. Βλ. καί άροδοντοϋσα
ρόδα.

σιφούνι τό' έν Καρπάθω σωλήν χωνοειδής, έκ τής οπής τοΰ οποίου εκσφενδο-
νίζεται τό ύδωρ είς τά φτερά τής ρόδας τοΰ ύδρομ,ύλου. Διά νά είναι στε-
ρεόν τό σιφούνι άπό τήν πίεσιν τού ύδατος καί νά μή σαλεύη έδώ καί έκεϊ, ύπάρχει
στήριγμα άπό πήχυν ξύλινον πρός τόν τοΐχον, λεγόμενον άντιπάτης. Έν Αιτω-
λία τό σ'φούν' είναι ξύλον μέ όπήν μικροτέραν άπό ιό κάτω στόμιον τοϋ β α ε ν ι ο ϋ,
χρησιμεΰον ο'ις βάσις τοΰ βαενιοϋ" ή όπή αύτοΰ είναι μικροτέρα διά νά αύξάνεται
ή όρμή τοΰ ύδατος.

σιφουνομάννα ή· βλ. (β) ο ύ κ ι ν ο.

σκάρπα ή' περί τό κτίριον τοΰ άνεμομύλου, τόν πύργον, συνήθιζον έν Μυκόνω
νά κατασκευάζουν κυκλικόν άνάχωμα, λεγόμενον σκάρπα, συγκρατούμενον διά
χαμηλού τοίχου 0,50 - 0,80 μ. καί έκτεινόμενον μέχρι τοϋ νοητοϋ κύκλου, τόν
όποιον διαγράφει ή προβολή τοΰ προέχοντος τών άντεννών άκραίου σημείου
τοΰ άξονος, δηλαδή ή άκίς τοΰ άξονικοΰ άκροκεραίου. Ό χώρος αύτός άποτελεΐ
έλευθέραν καί προφυλαγμένην ζώνην ασφαλείας, δι' όλας τάς δυνατάς θέσεις, άνα-
λόγως τών διαφόρων άνέμων, τάς όποιας καταλαμβάνει ό άνεμοτροχός. Συνήθως
πλησίον τής σ κ ά ρ π α ς εύρίσκονται καί έν ή δύο χαμηλά ημιυπόγεια, διά νά μή
κόβουν τόν άνεμον, κελλία χρησιμοποιούμενα ώς άποθήκαι. Άποθήκην έπίσης
άποτελεΐ καί τό ίσόγειον τοϋ άνεμομύλου. Πολλάκις κατά τό παρελθόν τά κελλία
αύτά έχρησιμοποιοΰντο ώς κ ο υ μ ά σ α (χοιροστάσια ) ή κ ο τ έ τ σ α. (Βλ. Ί. Δ.
Κ α ν δ ή λ η, ένθ' άν., σ. 7). Σκάρπα λέγεται καί ό περίβολος ύδρομύλου έν
Καλαβρύτοις.

σκάφη ή' είς τό άκρον τών (γ) υ ρ ι ώ ν έν Καρπάθω ή τής τ ρ ό χ η ς είναι ή
σκάφη, είς ην χύνεται τό άλευρον άπό τήν ρίχτρουσα καί άπό έκεϊ μέ τήν
κουταλοφτύρα ή κουτάλα ρίπτεται είς τήν σ α κ κ ο ύ λ α, διά νά παρα-
λ η φ θ ή άπό τόν ίδιοκτήτην :κουταλοφτυάρα, λέγει ό Μ. Γ. Μ ι χ α η-
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λίδης-Νουάρος (ενΟ' άν., σ. 338) ίσως άπο τό κουτάλι καί φτυάρι.
Βλ. καί άλευροθήκη, κ α σ σ ό ν ι.

σκαφίδα ή· ξύλινον κιβώτιον έν τω ύδρομύλω, είς δ πίπτει τδ άλευρον. Έν Λέ-
σβω σ κ α φ ί δ α είναι ή άλλαχοΰ κ ο φ ι ν ί δ α, πού περιέχει τδ γέννημα,
σκαφίδι τό" βλ. κ ό φ α-
σκεπή ή" ή στέγη τοΰ άνεμομύλου άπο ξύλα καί βούρλα" λέγεται καί τ ρ ο ύ-
λ α ή κ ο υ κ κ ο ύ λ α καί χούνη.

σκλειθρΐ τό" έν Εύβοια έλασμα φέρον ένσκαφάς προσηρμοσμένας έντδς γλυ-
φής δοκού (τράβας) άκλονήτως προσηλωμένης έπί τών έκατέρωθεν τοίχων τοΰ
ζ ο υ ρ ε ι ο ΰ. Έπί μιας τών ένσκαφών τοΰ έλάσματος πατεί ή βελόνη τοΰ άξονος,
περί δν στρέφεται ή μηχανή τοΰ ύδρομύλου.

OKÔda ή" έν Άπειράνθω Νάξου ή σ κ ό τ τ α.

σκόττα ή" έν Καρπάθω ή έκτυλισσομένη άκρα παννιοΰ τών ά ν τ ε ν ν ώ ν καί
τό σχοινίον του. Τήν σ κ ό τ τ α ν δένουν μέ σχοινίον γύρω είς τήν περιφέρειαν
τοΰ τ ε λ ι ο ΰ, όταν πρόκειται ν' άρματώσουν τόν μύλον, όταν δέ τόν ξ α ρ μ α -
τ ώ ν ο υ ν, λύνουν τήν σκότταν καί τήν περιτυλίσσουν είς τήν άντένναν.

σκουάαδόρος ό" έν Φιλοτίω Νάξου τό όπισθεν τού άξονος τοΰ άνεμομύλου
ξύλον, ίνα μή προχωρή ούτος πρός τά όπισθεν.

σκοΰάρο, σκοΰντρο τό" είς διαφόρους νήσους τοΰ Αιγαίου όριζόντιον ξύλον,
δι' ού πιέζεται ό άξων τοΰ άνεμομύλου" τοΰτο σφηνώνεται είς τό ά ν τ ί ξ ο ν ο"
έν Νάξω (Χώρα) σκοΰάρο λέγεται μοχλός κτισμένος καθέτως έντός τοΰ τοίχου,
διά νά έμποδίζη τό άνοιγμα τής θύρας τοΰ άνεμομύλου. Έν Άπειράνθω Νάξου
είναι καί ό κάθετος άξων έπί τοΰ ζ υ γ ο ΰ τοΰ άνεμομύλου ό συνέχων αύτόν.

σκουντάρωμα τό' έν Κύθνω ή εμβολή ξυλίνης σφήνας είς τό μέρος όπου ή
ρόδα προσαρμόζεται είς τόν άξονα τού άνεμομύλου, τοΰτο γίνεται πρός στερέωσιν
τής ρόδας.

σκουτάρωση ή" έν Κιμώλω τετράγωνος όπή, σχηματιζομένη είς τούς σταυρούς
τής ρόδας τού άνεμομύλου.

σκουτήρας ό" έν Αιτωλία ή σηκουτήρα. Βλ. σηκωτή,
σκουτάρι, σκ'τάρ' τό" έν Α'ίνω Θράκης ό οδοντωτός τροχός τοΰ άνεμομύλου,
τοΰ όποιου οί οδόντες συμπλέκονται μέ τό φανάρι στρέφοντες αύτό" τούτο μέ
τήν σειράν του στρέφει τήν μυλόπετραν" βλ. καί φανάρι.

σκούφια ή" βλ. φ ω ν ά ρ ι. Έν Κρήτη ξύλον είς κοίλωμα τοΰ όποιου εισέρχεται
τό έπάνω άκρον τοΰ μοχλού το ΰ φαναριού.

σμιλάρι τό' έν Άγρινίω μακρά σμίλη, χρησιμεύουσα όπως άνοίγουν χαρά-
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γματα είς τήν καρδιά τοϋ ύδρομύλου καί έμπηγνύουν είς αύτήν ξυλίνας σφήνας
προς στερέωσιν.

σουρομούλι τό- έν Φαράσοις τής Καππαδοκίας ό χειρόμυλος.

σουφουνάρα ή· φαρδύς ξύλινος σωλήν ύδρομύλου.

σουφούνι τό" ξύλον τοϋ ύδρομύλου έκ πλατάνου ή άγριελαίας όμοιάζον μέ σω-
λήνα.

σουφουνομάννα ή" βλ. σ ι φ ο υ ν ο μ ά ν ν α.

σπιτόπουλλα τά" αί έν Σερίφω όπαί, έν αίς γομφοΰνται τά πεντάνευρα.

σταβάρ' τό" έν Τήνω ξύλινος μοχλός, χρησιμεύων έν τω ύδρομύλω, ΐν' άνοίγη
καί κλείη κατά τό θέρος τό στόμιον τοϋ β ο ύ τ σ' ν α (κ ά ν α λ ο υ). Διά της τοι-
αύτης κινήσεως τοΰ σταβαριοΰ ή κοπάνα φράσσει ή άνοίγει τό στόμιον τοϋ
βούτσ'να.

σταματήρα ή· χονδρόν ξύλον, δι' ού άνοίγουν καί κλειούν τόν ύδρόμυλον τούτου
τό εν άκρον εύρίσκεται είς τόν άνω όροφον, τό δέ άλλο φθάνει κάτω άνωθεν τής
ρόδας, φέρον ξύλινον δίσκον. Ό μυλωνάς έκ τοΰ άνω όρόφου διά καταλλήλου κι-
νήσεως τής σταματήρας έμβάλλει τόν ξύλινον δίσκον είς τήν κ ά ν α λ η ν,
ούτω δέ διακόπτεται ή έκροή τοΰ ύδατος τής υδατοπτώσεως καί παύει ή κίνησις
τού μύλου" (περί τής λ. βλ. Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, ΜΝΕ, Α', 1905, σ. 325, Β' 1907,
σ. 610).

σταματήρας ό" έν 'Εγκαρές Νάξου εϊναι ή ξυλίνη ράβδος, πού τίθεται κατακο-
ρύφως καί έχει πρός τό κάτω μέρος φτυάρι, μεθ' ού σχηματίζει γωνίαν τό φτυάρι
δύναται νά περιστρέφεται, περιστρεφόμενον δ' άνωθεν τής ρόδας τοΰ ύδρομύλου
χρησιμεύει, ίνα δίδη άλλην κατεύθυνσιν είς τό πίπτον ύδωρ, ούτω δ' ή έν λόγω ρόδα
δέν τίθέται είς κίνησιν.

σταματούρα ή' έν Κονίτση ξύλον άριστερά πρός τήν b ά b ω, διά νά σταματά
τό ύδωρ.

σταματίνα ή· έν Τσεσμέ Μ. 'Ασίας ή σταματήρα τοΰ ύδρομύλου, ήτις
μέ τάς στροφάς της ήμπόδιζε τό ύδωρ, ούτω δ' έσταματοΰσεν ή κίνησίς του.

στάντης ό" έν Φιλοτίω Νάξου όρθία ξυλίνη ράβδος, έφ' ης στηρίζεται ή τ ρ ά-
π ε ζ ο τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί σ τ ά τ ζ ο ς καί σ τ ά τ η ς.
στάρωμα τό- έν Κρήτη βλ. ξ α λ ε σ ά.

σταρώνω τό μύλο" έν Κρήτη δίδω είς τόν μύλον ν' άλέση μικράν ποσότητα
σιταριοϋ.

στάτζο τό" βλ. σ τ ά τ ζ ο ς.

στάτζος καί στάτης ό" κάθετον χονδρόν ξύλον έν τω δευτέρω όρόφω τοΰ άνεμο-
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μύλου, είς τήν όπήν τοϋ οποίου εισέρχεται το χονδρόν δοκάρι τοϋ πατώματος τοϋ
άνωγίου, το ύποστηρίζον τήν τ ρ ά π ε ζ ο τοΰ μύλου.

στάτης ό" ξυλίνη στρόφιγξ, δι' ής σταματά ό ύδρόμυλος.
σταυρογούλια τά" έν Αιτωλία το έπάνω μέρος τοΰ π α ν α ρ ι ο ΰ.
σταυροί οί' έν Κιμώλω τέσσαρα ξύλα σταυροειδώς τεθειμένα έντός τής ρόδας
τοϋ άνεμομύ?ιου' διά τής τετραγώνου όπής μεταξύ αύτών διέρχεται τό άξόνι τοΰ
μύλου.

σταυρός ό' ξύλον πού διαπερά έγκαρσίως τό άκρον τοΰ ά ν ε β ά τ η είς τά δεξιά
τής άνω πέτρας, σχηματίζον πράγματι σταυρόν. Έκατέρωθεν τών σκελών τοΰ
σταυροΰ θέτουν τίς σφήνες, διά νά ύψώνουν τόν άνεβάτην διά τής μ α ν α β έ λ-
λ α ς καί μαζί καί τήν άνώπετραν, ώστε νά κάμουν τό άλεύρι χονδρόν όταν βγά-
ζουν τίς σφήνες, κατεβαίνει ή άνώπετρα καί τό άλεύρι γίνεται λεπτότερον. Έν Κρή-
τη τέσσαρα τεμάχια ξύλου, τοποθετούμενα ώστε νά σχηματίζουν σταυρόν είς τόν
δίσκον τής ρόδας τοΰ άνεμομύλου' τό κέντρον τοϋ σταυροΰ κείται παραπλεύρως
τοΰ κέντρου τής ρόδας. Υπάρχουν δύο σταυροί ό έμπροσθεν (είς τήν έπιφάνειαν
τής ρόδας πρός τό φουγάρο) καί ό όπισθεν (είς τήν άλλην έπιφάνειαν τής ρόδας).
Ενισχύουν τήν στερεότητα τής ρόδας, διότι συγκρατούν τάγκαβέλια. Σταυ-
ρός άνεβάτη είναι τό έπάνω μέρος τοΰ άνεβάτη, είς όπήν τοΰ όποιου εισχωρεί
ξύλον, ώστε νά σχηματίζεται σταυρός, κάτωθεν τοΰ όποιου εισέρχεται ή σφήνα.
Βλ. καί περάτης.

στάφνη ή' έν Λέσβω ξύλινον έργαλεΐον, δι' ού δοκιμάζουν τήν κάτω μυλό-
πετραν άν είναι έπίπεδος.

στένω τό μύλο' έν Κρήτη σταματώ τόν μύλον.

στέρνα ή' χώρος κτιστός, όπου χύνεται τό διά τής έμπολής συγκεντρού-
μενον ύδωρ' κάτω άπό τήν στέρνα είναι ό ύδρόμυλος' έν Ρόδο) αύτη λέγεται ά μ-
π ά ρ ι.

στερνιάζω τό μύλο' έν Κρήτη καταβιβάζω τό γεράνι διακόπτων τήν ροήν
τοΰ ύδατος πρός τήν φτερωτήν τοΰ ύδρομύλου διά νά γέμιση ή στέρνα.

στεφάνια τά' έν Λέσβω λεπτά σιδηρά έλάσματα περιβάλλοντα τό β α έ ν ι
τοΰ ύδρομύλου.

στεφάνι τό" ξύλινος κύκλος είς τό άνω μέρος τοΰ κυλινδρικοΰ τοίχου τοΰ άνεμο-
μύλου πού στερεώνεται έπί τής ξύλινης πλάκας καί στηρίζει τό άξόνι καί τοΰ
έξασφαλίζει τήν δέουσαν κίνησιν έν Κύθνω στεφάνι λέγεται καί τό σίδηρον,
τό συνδέον τά ά d ι ν έ λ λ α τοΰ άνεμομύλου μέ τό άξόνι του' βλ. καί λαιμός.

στόμα τό' έν Γλυκύ Σουλίου, ή όπή, άπ' όπου πίπτει τό άλευρον είς τήν ά π ο-
θ ή κ η ν. Βλ. καί φ τ ύ σ η.
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στουμπάνα ή· έν Κρήτη τό ρουμπαρόξυλο, πού φράσσει ή άνοίγει τήν
όπήν τής στέρνας τοΰ ύδρομύλου.

στουμπούρα ή" έν Κρήτη τό ρουμπαρόξυλο" βλ. καί στουμπάνα.
στροτζυλό τό" στροτζυλός ό" έν Κύθνω ό περιφερής κυλινδρικώς έχτισμένος
τοίχος τοΰ άνεμομύλου.

στρουφίγγι τό" βλ. μ π ο υ σ τ ί.

στρόφα ή" έργαλεϊον τοΰ ύδρομύλου, έν τω όποίω στρέφεται τό ά δ ρ ά χ τ ι.
στρώνου τού μύλου" έν Αιτωλία τακτοποιώ τήν μυλόπετραν, ΐνα τό άλευρον
γίνεται λεπτότερον.

στρώση ή" ένιαχοΰ τό ίσόγειον κάτω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου" έν Λέσβω ούτω
λέγεται ή κάτω μυλόπετρα.

στύλος ό" έν Κρήτη διχαλωτόν ξύλον, δι' ού άκινητοποιοΰν τόν άνεμόμυλον.
Ό μυλωνάς στηρίζει τό άκρον ένός φτερού είς τήν διχάλαν τοΰ ξύλου τούτου,
τό άλλο άκρον τού οποίου στηρίζει είς τό έδαφος. Χρησιμοποιείται διαδοχικώς δι'
όλα τά φτερά, όταν πρόκειται ν' άνοιξη ή νά μαζεύση τά παννιά. Πριν άπό τήν χρή-
σιν τοΰ στύλου ό μυλωνάς πρέπει μέ τόν άνεβάτη νά κανονίση, ώστε ό μύλος
νά* στρέφεται όλιγώτερον.

στύμμα τό" ή άλεσιά βλ. καί ζ ύ μ μ α.
στυράκι τό" βλ. τιμόνι.

συρματεΐ ή συρματίζει ό μύλος λέγεται έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης,
όταν ό ύδρόμυλος άλέθη συνεχώς (ΚΛ, άριθ. χ/φου 1416, σ. 86.)

συρτάρι τό" έν Κρήτη μικρόν καί λεπτόν τεμάχιον ξύλου έρχόμενον είς έπαφήν
μέ τό π α ν ω μ ύ λ ι καί μεταδίδον κραδασμούς είς τήν γούλα, διά νά ρέη κανο-
νικώς ό καρπός είς τις μυλόπετρες" βλ. καί γούλα, μερτάρι, ταΐστρα,
χ έ ρ α.

σφήνα ή" βλ. π ε ρ ά τ η ς.

σφήνες οί' έκ ξύλου ή έκ σιδήρου χρησιμεύουν ώς ύπομόχλια" λέγονται καί
φ ή ν ε ς. Έν Κρήτη τέσσαρα τεμάχια ξύλου, σφηνωμένα μεταξύ άξονιοΰ καί
ρόδας τοΰ άνεμομύλου διά τήν καλυτέραν συναρμογήν των.
σφήτα ή" έν Τριφυλία ή σφήνα τοΰ ύδρομύλου.

σφο(1ύλι τό" έν Άπειράνθω Νάξου είναι ξύλινος κύλινδρος, περί τόν όποιον
ώς κέντρον προσαρμόζονται τά πτερά τής ρόδας ή φτερωτής τοΰ ύδρο-
μύλου. Eic τό Καρόκι Δελβίνου Βορ. 'Ηπείρου σφοντύλι λέγουν τήν άλέθουσαν
μυλόπετραν «άπού πάν' άπ' τό σφοντύλι είναι τό κοφίνι, πού έχει τόν καρπό πού
πέφτει στό σφοντύλι».

σφουγγάρ' τό" μαλλωτόν δέρμα, διά τοΰ όποιου καθαρίζεται ή άλευροθήκη.
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σφούγγη ή· ξυλίνη ή σιδηρά- μέ τήν δύναμίν της καθιστά όρμητικώτερον το
ύδωρ τοϋ ύδρομύλου ( Κέδρος Καρδίτσης).

σφούγγι τό- έν Αιτωλία το κάτω στενον μέρος τής κάλανης (κάναλης)
τοΰ ύδρομύλου- σφουγγί τό- σπόγγος, δι' ού συλλέγονται τά έναπολειπόμενα
τοΰ άλεύρου έν τή άλευροθήκη.

σ'φουνάρα ή- σφούνι τό" βλ. μπουντέλλα.

σ'φούν' τό- έν Αιτωλία παχεΐα σανίς έχουσα όπήν κυκλικήν έν τω μέσω.
Ταύτην έφαρμόζουν είς τήν βάσιν τοΰ βαρελλίου (βαγενιοΰ), 'ίνα άναλόγως
τοΰ ποσοΰ τοΰ ύδατος κανονίζεται ή δύναμις τής πτώσεως- έάν τό ύδωρ είναι άφθο-
νον, έφαρμόζεται σ'φ ο ύ ν' μέ όπήν μεγάλην, έάν τό ΰδωρ είναι ολίγον, σ' φ ο ύ ν'
μέ όπήν μικρά- βλ. καί σιφούνι.

σφυρί τό- έν Γλυκύ Σουλίου άτσάλινον σφυρί, μέ τό όποιον χαράσσουν τίς
μυλόπετρες.

σωκάρο τό- βλ. σ α κ ά ρ ο.

σωκαρότρυπες οί- έγκοπαί ύπάρχουσαι είς τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τοΰ
τοίχου τοΰ άνεμομύλου- ή σωκαρότρυπα ή πρός τόν βορειοδυτικόν άνεμον
μαΐστρο ν έστραμμένη καί χρησιμεύουσα πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου τούτου
διά νά στρέφη ό μυλωνάς τόν άξονα καί τόν τροΰλον τοΰ άνεμομύλου, λέγεται έν
Κύθνω μαΐστρος (ΚΑ, άριθ. χ/φου 714, σ. 285).

ταγάρ', ταγάρι τό- έν Σερίφω ή κάτω τής κοφινίδας τοΰ άνεμομύλου
ά φ λ α, ήτις είναι ξύλινον χωνί, έξαρτώμενον οριζοντίως έκ τής κοφινίδας
όθεν έκρέει ό καρπός- είς τό τ α γ ά ρ ι διακρίνομεν α' ) τά μεριά καί β' ) τ ό τ α-
σ έ λ λ ο- βλ. καί κοφινίδα.

ταή ή- έν Φιλοτίω Νάξου σχοινιά, τά όποια κρατοΰν τήν π α ρ α β ί δ α- ούτω
λέγεται καί έν Έγκαρές Νάξου ή καραβίδα- «ή πισινή ταή είναι δεμένη στό
σκοΰ(1ρο, ή μπροστινή είναι δεμένη στήν κλάππα».

ταΐστρα ή- έν Κρήτη ή άλλως γούλα, κουτσουνάρα, σέσουλα-
βλ. καί μ ε ρ τ ά ρ ι.

τάκος ό- ξύλον χρησιμοποιούμενον διά σφήνας- βλ. καί ν τ ά κ ο ς' έν 'Απειράνθω
καί Φιλοτίω Νάξου τίθεται μεταξύ τής μαξέλλας καί τοΰ μέρους τοΰ άξονος
τοΰ έφαπτομένου είς τόν τοΐχον τοΰ άνεμομύλου.

τάμμα τό- έν Ρόδω τό νήμα, τό όποιον κανονίζει τό ύψος τής βούλας,
διά νά πίπτη έν αύτή ό καρπός συμμέτρως πρός άλεσιν.

ταράλης ό" έν Έλύμπω Καρπάθου είδος άπλουστέρου άνεμομύλου έν χρήσει,
ταρατσάνια τά- έν Αΐνω Θράκης ξύλα χονδρά κύκλω τοΰ άξονο: τοΰ άνεμο-
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μύλου, τών οποίων ή μία άκρα είναι καρφωμένη έπ' αύτού τού άξονος, ή άλλη
έπί τοΰ οδοντωτού κύκλου τοΰ σκουταρίου, ίνα το συγκρατούν σταθερόν"
βλ. καί σ κ' τ έ ρ' σκουτάρι.

τασέλλο τό" ξύλινον δοχεΐον γεννήματος" βλ. ταγάρ', ταγάρι, τσανάκι.
ταΰρος ό" λίθινον άλώνιον τοΰ άνεμομύλου, χρησ»μεΰον ώς βάθρον τών φαλκών.
τέλι τό" βλ. σ κ ό τ τ α.

τεμάχια μυλόπετρας* έχουν διάφορα ονόματα :καρύκου, μαστόρου,
μουζοΰρες, πελεκητές, πόλεως (Ζ. Βάου-Σ. Νομικού, Ό
άνεμόμυλος τών Κυκλάδων, "Ανθρωπος, τόμ. Β', τεΰχ. 1, 'Αθήναι 1975, σ. 96).

τεμόνι καί τιμόνι τό" έργαλεΐον (ξύλινος μοχλός) τοΰ άνεμομύλου, δι' ού κανο-
νίζει ό μυλωνάς τήν κάθοδον τοΰ καρποΰ διά λεπτήν ή χονδρήν άλεσιν. Τό τιμόνι
δύναται νά σηκώνη έλαφρώς τήν άνω μυλόπετραν, ώστε νά βγαίνη τό άλευρον λε-
πτότερον ή χονδρότερον. Τοΰτο λέγεται καί στυράκι" ή λ. προέρχεται άπό
τό άρχ. στυράκιον, ύποκορ. έκ τοΰ στύραξ-κος" βλ. καί άνεβάτης.

τζεμπέρι τό" έν Κρήτη σιδηρά στεφάνη (τ σ έ ρ κ ο υ λ ο) είς τήν περιφέρειαν
τής ρόδας τοΰ άνεμομύλου, τών μυλοπετρών καί τών κολοννών τοΰ φανα-
ριού πρός στερέωσιν τών τεμαχίων έξ ών συντίθενται.

τζιβέρα ή" έν Κρήτη εις τινας περιπτώσεις συνεχοΰς ροής ύδατος δέν ύπάρχει
έν τω ύδρομύλω π η γ ά ι δ ι, άλλ' άνοικτός έπικλινής ξύλινος άγωγός, πού όδηγεΐ
τό ΰδωρ είς τήν φτερωτή, άνευ τής παρεμβολής σ ι φ ο υ ν ι ο ΰ.

τικριτάκια τά" έν 'Αδραμυτίω ξύλινα έλάσματα έπάνω άπό τήν άνω μυλόπετραν,
τά όποια έρρύθμιζον τήν έκροήν τοΰ καρπού" βλ. καί βαρδάρι, τριγκλίδες.
τομουζλούκι τό" βλ. ξ ι τ ρ ό χ ι.

τουρκιά τά" σιδηρά στεφάνια (δακτύλιοι) πρός σύσφιγξιν τών μυλοπετρών.
τούρλα ή" ή σκεπή τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί χούνη.

τουρλόξυλα τά" άκατέργαστα δοκαράκια τής τούρλας τοΰ άνεμομύλου.
τραβάτουλο τό" έν Κρήτη μακρόν καί χονδρόν ξύλον, στηριζόμενον μέ τά δύο
του άκρα είς τούς άντιμετώπους τοίχους τοΰ άνεμομύλου. Είς αύτό στηρίζεται τό
όπισθεν μποστίτσο" εις τινα μέρη της Κρήτης ούτω λέγεται καί τό ξύλον,
είς τό όποιον στηρίζεται ή φαναροτραπεζά.

τραγότσολα τά" σακκιά άπό τραγίσιο μαλλί" βλ. σ α κ κ ι ά.
τράπεζα, τραπεζά, τράπεζο, τραπεζωτή ή" όριζόντιον ξύλον, εύρισκόμενον
είς τό π α τ ά ρ ι (δεύτερον οροφον) τοΰ άνεμομύλου" έπ' αύτοΰ στηρίζεται ό άξων
τής μυλόπετρας. Έν Κρήτη ή τρ α π ε ζ ά είναι μακρόν ξύλον τά άκρα τοΰ όποιου
στηρίζονται είς τούς άντιμετώπους τοίχους τοΰ άνεμομύλου. Είς τό μέσον τής τρα-
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πεζάς στηρίζεται ή σκούφια- βλ. καί κατωτραπεζά, φαναροτρα-
π ε ζ ά.

τραπεζωτή ή- έν Τήνω ή τράπεζα.

τραχήλι τό' έν Κρήτη έγκοπή τοΰ άξονιοΰ είς τό μέρος, πού άκκουμβά
είς τά μποστίτσα" χρειάζεται εν τραχήλι δι' εκαστον μποστίτσο, διά νά μή προ-
χωρή ή νά μή όπισθοχωρή τό άξόνι, ώθούμενον ύπό τοΰ άνέμου.
τρεχούλα ή· έν Θράκη ό μεγάλος τροχός τοΰ ύδρομύλου.

τριγκλίδες οί" έν Γλυκύ Σουλίου δύο ξύλα, τά όποια κτυπούν ρυθμικώς είς τήν
άνω μυλόπετραν ένω κινείται καί κανονίζουν τήν σύμμετρον πτώσιν τοΰ καρπού
είς τήν γ ο ύ λ α ν.

τρίλιο τό- έν Φιλοτίω Νάξου σχοινίον κατραμωμένον, χρησιμεΰον είς τήν
τ ρ ούλα ν (στέγην) τοΰ άνεμομύλου.

τριτσάρισμα τό" ή στροφή τοΰ άνεμομύλου είς τήν διεύθυνσιν τού πνέοντος
άνέμου" βλ. καί d ρ ι τ σ ά ρ ω.
τριτσαρόλι τό" βλ. μ ο ύ δ α.

τρίφουσκο τό" περιτύλιξις τοΰ παννιοΰ τοΰ άνεμομύλου είς τήν ά d έ ν ν α
κατά «πέντε βόρτες».

τρούλα ή· βλ. τούρλα.

τρουλίτης ό" έν Κρήτη ξύλινος ή μετάλλινος άνεμοδείκτης, τοποθετούμενος
είς τήν κορυφήν τής κουκούλας τού στρογγυλού άνεμομύλου" βλ. καί πετεινός.

τρόχη ή" πρός τήν μίαν πλευράν τών μυλοπετρών εύρίσκεται όπή εκροής τοΰ
άλεύρου ούτω καλουμένη.

τροχούλι τό" χονδρόν ξύλον σφηνωμένον είς τό μέσον τής άνω μυλόπετρας
τού ύδρομύλου.

τσακουτλάκ τό" έν ΓΙόντω τό κρόταλον τοΰ μύλου, δι' ού ό μυλωνάς έκάλει
τούς χωρικούς νά φέρουν τόν πρός άλεσιν καρπόν" βλ. καί βούκινο καί κ ό ρ ν ο ς.

τσανάκι τό" έν Αΐνω καί έν Χατζηγυρίω Θράκης τετράγωνος σωλήν έκ σα-
νίδος, τοΰ όποιου ή άνω άκρα είναι ύπό τό στόμιον τοΰ κοφινίου, ή δέ άλλη άνωθεν
τής οπής τής μυλόπετρας" δι' αύτοΰ διέρχεται τό έκ τοΰ κοφινίου καταρρέον γέννημα
είς τήν μυλόπετραν πρός άλεσιν. Βλ. καί τασέλλο.
τσαπέτα ή" έν Κρήτη συν. πρός τό μυλοκόπι.

τσαπισάκια τά" έν Θράκη δύο μικρά ξύλα, πού χρησιμεύουν διά νά ρυθμίζουν
τήν πτώσιν τοΰ γεννήματος έπί τής μυλόπετρας. Τά τσαπισάκια χτυποΰν
ρυθμικά, όταν ό μύλος έργάζεται" βλ. καί β α ρ δ ά ρ ι α. Έν Μακεδονία τά χου-
λιάρια τοΰ μύλου" βλ. χουλιάρια.
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τσάρκα ή· τσάρκι τό" έν Ρόδω τσέρκι τό- ό ξύλινος οριζόντιος τροχός τού
ύδρομύλου μέ σκαφιδωτάς άκτϊνας, τά κ ο υ τ ά λ ι α ή χουλιάρι«, έπάνω είς
τά όποια πίπτει τό ύδωρ άπό τόν π ο ϋ ρ ό μέ δύναμιν. Ή πτώσις τού ύδατος κινεί
τήν τσάρκα, τσάρκι ή τσέρκι.

τσατάλ- τεμιρί τό- έν Αΐνω Θράκης σιδηρούν άξόνιον τοΰ φαναριού τοΰ άνεμο-
μύλου, τοΰ όποιου ή μία άκρα - ή άνω - είναι έμπεπηγμένη ύπό τόν ζ υ γ ό ν, ή δέ
άλη - ή κάτω - σφιγκτά είς τήν χελιδόνα έμπεπλεγμένη.

τσεκκέρια τά" έν Ρόδω «δύο ξυλαράκια συγκρατημένα στή βούλα, τά όποια
κτυποΰν στήν πέτρα πού γυρίζει καί κινοΰν τή βούλα, ώστε νά πέφτη τό σιτάρι».
(ΚΛ, άριθ. χ/φου 1568, σ. 214).

τσελλάτσι τό" έν Κύθνω όρνιθών τοΰ άνεμομύλου έξω καί παρά τήν αύλήν
αύτοΰ εύρισκόμενος.

τσεμπέργια τά" έν Άρβανιτοχωρίω Βιθυνίας σιδηρά έλάσματα κρατούντα
τήν μυλόπετραν.

τσέρκι τό- βλ. τσάρκα.

τσιβι-ψιδιά ή· έν Α'ίνω Θράκης τό άριτσάρισμα του άνεμομύλου, έπιτυγ-
χανόμενον διά τής μανέλλας καί τοΰ πασσάλου, ήτοι ή στροφή τοΰ άξονος
καί τής σκεπής κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου.

τσιμπούκια τά" αί ραβδώσεις τοΰ φ α ν α ρ ι ο ΰ τοΰ ύδρομύλου.
τσίτα ή" έν Έγκαρές Νάξου λεπτή έν τω ύδρομύλω ράβδος, συνδέουσα τό
όριζόντιον ξύλον τής βαρδαρομάννας μετά τής κ ο φ ι ν ί δ α ς καί χρησι-
μεύουσα όπως ταλαντεύεται ή κ ο φ ι ν ί δ α.

τσόκι τό" έν Άγρινίω σφυρί, μέ τό όποιον « πελεκούν τά μυλουλίθαρα».
τσουργιά τά" έν Κρήτη ξύλινοι κύλινδροι μικρού μήκους, ώς τροχοί, φέροντες
δύο ή περισσοτέρας κυκλοτερεϊς αύλακας πρός ύποδοχήν τοΰ μοχλοΰ καί χρησι-
μεύοντες ώς ύπομόχλια πρός άνύψωσιν τής μυλόπετρας διά χάραξιν. Ό 'Ελευθέριος
Πλατάκης περιγράφει ούτω τά τ σ ο υ ρ ι ά. Δύο κυλινδρικά τεμάχια άνθεκτικοΰ
ξύλου (1 μεγαλύτερον καί 1 μικρότερον), τοποθετούμενα κάτω άπό τήν ά π α ν ώ-
πέτρα, όταν ό μυλωνάς θέλη νά τήν σύρη πρός τούς πεζούλους, διά νά τήν
χαράξη" μέ αύτά γίνεται εύκολωτέρα ή όλίσθησις τής άπαν ώ πέτρα ς.

τσούχτη ή" χονδρόν σχοινίον, τό όποιον έδενον είς τόν λαιμόν τοΰ άρ μ π ο υ-
ρ ο υ.

τσύλιστρο τό" έν Καλαβρύτοις φάλαγξ, δι' ής ώθεΐται έξω τοΰ μύλου ή μυλό-
πετρα, ίνα χαραχθή, ώς σύρονται οί βάρκες έξω άπό τήν θάλασσαν.
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ύαλία τά" έν Κύθνω τά μεγάλα ματογυάλια, τά όποια φορούν οί χαράσσοντες
τίς μυλόπετρες.

φαλάγγια τά" άμετακίνητοι τάκοι είς τούς τοίχους τοΰ άνεμομύλου- βλ. καί
άπαναριά, άπανάρια.

φάλι τό" έν Καρπάθω ό ομφαλός τής έπάνω μυλόπετρας, δηλαδή τό τεμάχιον
ξύλου έντός τοΰ όποιου προσαρμόζεται ή χ ε λ ι ό ν α (χελιδόνα), ήτοι τό τεμάχιον
σιδήρου είς δ προσκολλάται τό άγράττι. Έν Νάξω ά φ ά λ ι τό έν τω μέσω
τής κάτω μυλόπετρας έλασμα σιδήρου. Έν Κρήτη κοίλωμα είς τό κέντρον τής
άπανώπετρας, είς δ στερεοΰται ή χελιδόνα.

φάλκες οί, φάλκος ό" φάλτσες οί- ξύλινον κυκλικόν περίφραγμα τών μυλοπετρών
πρός συγκράτησιν τού έκτινασσομένου άλεύρου. Έν Θήρα φάρκες (οί) καί έν
Σίφνω φ α ρ κ ί (τό).

φανάρι τό" έν Νάξω καί άλλαχοΰ οδοντωτός κύλινδρος δεχόμενος τήν διά τού
άνέμου έπιτυγχανομένην περιστροφικήν κίνησιν καί μεταδίδων αύτήν είς τήν άνω
μυλόπετραν" βλ. καί ά ν έ μ η καί ρόδα. Έν Κρήτη τό φανάρι περιστρεφό-
μενον καί μεταδίδον τήν κίνησιν είς τήν άνω μυλόπετραν τού ύδρομύλου έχει πέριξ
αύτοΰ έσοχάς. Έν Αήμνω φανάρι ή ρόκα είναι οδοντωτός κύλινδρος, στηρι-
ζόμενος έπί τής άνω μυλόπετρας καί περιστρεφόμενος οριζοντίως μέ τήν βοήθειαν
άλλου οδοντωτού τροχοΰ, κινουμένου έκ τών άνω πρός τά κάτω ύπό τοΰ άξονος
τοΰ μύλου καί καλουμένου σ κ' τ ά ρ'.

φωνάρι (φανάρι) τό- έν Καρπάθω τοΰτο συνδέει τό άγκάττι καί τήν πάνω
πέτρα μέ τήν έ ρ ό α (ρόδα τοΰ μύλου). Τό φωνάρι είναι κυλινδρικόν φαναροειδές
όργανον έκ ξύλου έχον έπτά κολόννες (κιονίσκους) ολόγυρα καί μέ κενά έν τώ
μεταξύ, διά νά έμπηγνύωνται τά (δ) ό ν τ ι α τής έ ρ ό α ς καί νά κινήται τοιουτο-
τρόπως ή πάνω πέτρα έπί τής κάτω, ώστε νά γίνεται τό άλεσμα. Τό φωνάρι συνδέεται
μέ τήν χελι (δ)όνα δι' ένός σιδηρού πήχεως, όστις διέρχεται άπό τό κέντρον
του, ονομαζόμενος μοχλός, καί ένώνεται κάτω μέν, δηλαδή είς τό πρός τήν
χελι (δ) ό ν α μέρος, μέ τή διχάλα ή χ α χ ά λ α, σιδηρούν διχαλοειδές άγκι-
στρον, πρός τά άνω δέ, δηλαδή πρός τήν ρόδα, καταλήγει είς τήν σκούφια,
σκληρόν τεμάχιον ξύλου, έντός τοΰ άνοίγματος τοΰ όποιου περιστρέφεται λαδω-
μένος ό μοχλός τοΰ φ ω ν α ρ ι ο ΰ. Τό έγκαρσίως τοποθετημένον ξύλον, όπου
εύρίσκεται ή σκούφια καί είς ην στηρίζεται διά νά κάνη τάς στροφάς του
τό φωνάρι, λέγουν τραπεζάτοΰ φ ω ν α ρ ι ο ΰ" τό φωνάρι έχει έπτά κο-
λ ό ν ν ε ς όλόγυρά του, έπτά μεταξύ των χωρίσματα, ή δέ ρόδα σαράντα δύο δόν-
τια, ώστε, όταν ή ρόδα κάνη μίαν στροφήν πλήρη, τό φωνάρι κάνει έξ στροφάς,
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άφοΰ κάθε πλήρης στροφή τοΰ φωναριοΰ δέχεται άλλεπαλλήλως έπτά δόντια τής
ρόδας, δηλαδή 6 Χ 7 = 42. Τό ξύλον τών κολοννών τοΰ φωναριοΰ καί τών δοντιών
τής ρόδας είναι συνήθως άπό πρινάρι (Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου,
έ'νθ' άν., σ. 330).

φαναροτραπεζά ή· βλ. τ ρ α π ε ζ ά, κ α τ ω τ ρ α π ε ζ ά.
φάρκες οί" φαρκί τό' βλ. φ ά λ κ ε ς.

φελεά ή· ή ολοκληρωτική περιτύλιξις τών παννιών τοΰ άνεμομύλου στις ά d έν-

ν ε ς.

φήνες οί" βλ. σφήνες,
φιτίλι τό" βλ. ά δ ρ ά χ τ ι.

φλυγκάτο τό" έν Κρήτη τό μυλαύλακο. Βλ. β λ υ κ ά τ ο.
φόρα έν Σύμη· βλ. ά λ έ σ τ α.

φορτιάρικα τά" έν Καρυδέα Πάργας καί άλλαχοΰ τής 'Ηπείρου τά ζώα (άλογα,
ήμίονοι, ονοι), μέ τά όποια αί γυναίκες μεταφέρουν τό άλεσμα είς τόν μύλον.

φουγάρο τό" έν Κρήτη ή όπή τοΰ τοίχου τοΰ άνεμομύλου, άπό τήν οποίαν διέρ-
χεται τό άξόνι πρός τά έξω. Τό περί τό άξόνι άνοικτόν τμήμα τοΰ φουγάρου
καλύπτεται μέ χονδρόν παννί, διά νά έμποδίζεται ή είσοδος ρεύματος άέρος.

φούσκες οί- «κάνε τά παννιά φούσκες» σημαίνει περιτύλιξε στις ά d έ ν ν ε ς
τά παννιά τοΰ άνεμομύλου.

φρακωσιά ή- ξύλινον κυκλικόν περίφραγμα τών μυλοπετρών.
φράχτη ρόδα- βλ. ρόδα κ α β ε σ ι λ ί δ ι κ η.
φρένα τά* βλ. κ ι σ κ ί ν ι α καί χέρες,
φ'σούν' τό" βλ. κ ο υ μ π λ ί τ σ α.

φτερά τά" αί πτέρυγες, τά φτερά τής ρόδας τοΰ ύδρομύλου" όταν μέτήν ύδατό-
πτωσιν έπιπέση τό ύδωρ μέ όρμήν έπάνω είς τά φτερά τής ρόδας, παράγεται περι-
στροφική κίνησις.

φτεροθήκη ή· έν Εύβοια ή φτερωτή τού ύδρομύλου. Περί ξύλινον κύλινδρον
ώς κέντρον προσαρμόζονται άκλονήτως 20 - 25 φτερά ώς άκτΐνες, στηριζόμενα
έπί σιδηράς στεφάνης" ό ξύλινος κύλινδρος καλείται σφοντύλι.

φτερομαχά έν Καλαβρύτοις λέγουν, όταν κατέρχεται πολύ ύδωρ μετά πηλού
καί έμποδίζεται ή κίνησις τοΰ ύδρομύλου, διότι τό ύδωρ μένει είς τήν β ε ρ γ ό-
τ ρ ο υ π α, έξ ής έξέρχεται.

φτερουτή ή· έν Αιτωλία ό τροχός, ού τά πτερά κτυπά τό ύδωρ καί θέτει είς
κίνησιν τόν κάθετον άξονα, όστις περιστρέφει τόν μύλον" βλ. καί φτερωτή"
φτερωτές οί" βλ. πτερωτές.

φτερωτή ή" ξύλινος τροχός ή ξύλινη ρόδα, στρεφομένη μέ τήν πίεσιν τοΰ
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ύδατος. Tô κάτωθεν αύτής χονδρόν ξύλον λέγεται έν Κονίτση b ά b ω. Εις τήν b ά b ω
ύπάρχει οπή, έξ ής περνά το ά γ ρ ά χ τ ι, διά νά σηκώνεται ή άνω πέτρα ύψηλά
ή νά χαμηλώνη· φτερωτή έν Κρήτη όλα μαζί τά φτερά τοϋ άνεμομύλου.

φτυάρι τό- έν Γλυκύ Σουλίου είναι ξύλινον καί δι' αύτοϋ θέτουν το άλευρον
είς τά τσουβάλια.

φτύση ή· τό άνοιγμα, έξ ού διαρρέει τό άλευρον- λέγεται καί στόμα,
φυλακή ή- στρογγύλη οπή, άπό τήν οποίαν έξέρχεται τό ΰδωρ τοϋ ύδρομύλου.
Έν Ήπείρω φυλακή είναι τό μέρος τοΰ ύδρομύλου, όπου φυλάσσονται τά όρ-
γανα, τά κινοΰντα τίς μυλόπετρες.

φωλιά ή· έν Έλύμπω Καρπάθου σιδηρούν έλασμα, τιθέμενον είς τόν πυθμένα
τής π ό μ π α ς, διά ν' άντέχη αΰτη περισσότερον καί καλύτερον κατά της έκ τής
χρήσεως φθοράς" έν Ρόδω είναι σιδηρά θήκη τοΰ ν ε κ ρ ο ΰ, έντός τής όποιας στη-
ρίζεται ό μοχλός, τοΰ όποιου τό κάτω λέγεται κ ι ο ύ ν γ κ ι. Έν Κρήτη φω-
λιά είναι ή όπή τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου, είς ήν εισέρχεται καί στερεώνεται
τό φτερό" διά τήν πληρεστέραν στερέωσιν χρησιμοποιείται μεταλλίνη λάμα, ή
όποία περνά είς τήν φωλιά καί καρφώνεται είς τό φτερό. Οί φωλιές δέν εύρί-
σκονται είς τήν ιδίαν έγκαρσίαν τομήν τοΰ άξονιοΰ.

χαβούζα ή" έν Γυθείω λάκκος, έν ώ τό ύδωρ συνάγεται καί κατέρχεται είς τόν
ύδρόμυλον λέγεται καί χ α ζ α ν ά ς.

χαζανάς ό" έν Λακωνία ή χαβούζα τοΰ ύδρομύλου.

χάκ' τό" λ. τουρκική" έν Θράκη τό δικαίωμα, ή πληρωμή τοΰ μυλωνά διά τήν
άλεσιν.

χαλινάρι τό" έν Σελίνω Κρήτης ξύλινον όργανον, κανονίζον τήν ταχύτητα τής
κινήσεως τής μυλόπετρας καί ούτω τήν λεπτότητα τοΰ παραγομένου άλεύρου.
Ό Ελευθέριος Πλατάκης γράφει ότι τό χ α λ ι ν ά ρ ι έν Κρήτη είναι τεμάχιον
ξύλου είς κατάλληλον θέσιν, ΐνα μή ύποχωρή ή σφήνα.

χαλώ τ' άλεύρι- έν Κρήτη όταν ό σωρός τού άλεύρου έν τή άλευροθήκη πλη-
σιάζη νά φθάση είς τό κουτσουνάρι πρέπει νά τόν χαλάσουν, διά νά
μή τό φράξη.

χαμαδό τό" έν Τήνω τό κιβώτιον, είς δ πίπτει τό άλευρον έν τω μύλω. βλ.
καί σκάφη.

χαμαιλετάρης ό" μυλωνάς.

χαμαιλέτας, χαμαιλέτε, χαμαιλέτες ό" ό ύδρόμυλος έν Κοτυώροΐί, Οινόη καί
άλλαχοΰ τοΰ Πόντου.

χαμοβροχιάζει- έπί τοΰ ύδρομύλου, όταν ή β ρ ό χ η, τό ξύλον τοΰ κατωλίθου,
χαλάση καί δέν άλέθεται ό σίτος καί πίπτη είς τό έδαφος.
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χαραγή, χαραή ή, χάραμα τό" ή χάραξις των μυλόπετρων' ό μύλος εΐν' άπό
χαραή, δηλαδή είναι χαραγμένος" χ α ρ α ΐ ζ ω, χ α ρ ά ζ'ν μ ί τό μ υ λ ο υ κ ό π',
χ α ρ ά ζ ο υ, χαράζω.

χαραΐδι τό' έν 'Ιθάκη άκούεται: «το ψωμί εΐν' άπο χαραΐδι», όταν τό άλεύ-
ρι βγαίνη άμέσως μετά τήν χάραξιν της μυλόπετρας και δέν είναι τόσον καθαρόν. Τό
μετά τήν χάραξιν άλευρον μέ τήν κόνιν της τριφθείσης μυλόπετρας γίνεται ζύμη
τρέφουσα τάς όρνιθας.

χαρακτήρι τό" έν Αΐνω Θράκης σμίλη, δι' ή ς χαράσσουν τις μυλόπετρες,
χάσικο τό' λεπτότατον άλευρον, δι' ου παρασκευάζουν τό χ ά σ ι κ ο ψωμί.
χαχάλα ή' βλ. φ ω ν ά ρ ι. Έν Κρήτη τό κάτω διχαλωτόν τμήμα του μ ο-
χ λ ο ΰ τοϋ φαναριού, πού έμπλέκεται εις τήν χελιδόνα διά τήν εις
τήν άπανώπετρα μετάδοσιν της περιστροφικής κινήσεως,
χειρόμπουλο τό' έν Δροπόλει Β. 'Ηπείρου ό χειρόμυλος.
χειρόμυλας ό' έν Μάνη ο χειρόμυλος.
χειρομύλη ή· ό χειρόμυλος.

χειρομυλιάζω, χειρομυλίζω- άλέθω με τον χειρόμυλον.
χελιδιά ή· ε'ίς τινα μέρη της δυτικ. Μακεδονίας ή χελιδόνα,
χελιδόνα ή· έπί τοϋ βασιλικού ή βασιλικού σίδερου τής άνέ-
μ η ς του άνεμομύλου είναι προσηρμοσμένον καθέτως εν πεπλατυσμένον σιδηρούν
έλασμα, ή χελιδόνα, σχήματος διπλής ούρας χελιδόνος, ή οποία στερεο')νει και
συγκρατεί έπ' αύτής άμεταθέτως τήν έπάνω μυλόπετραν, ώστε αΰτη νά κινήται
ώς εν σώμα άπό κοινοϋ μετά τής ά ν έ μ η ς. Ό καρπός εισρέει άπό τήν μεγά-
λην κεντρικήν όπήν (γ ο ύ λ α ν ) τής έπάνω πέτρας και άπό έκεΐ διά τών δύο πλευ-
ρικών άνοιγμάτων, τα όποια άφήνει έκατέρωθεν ή χελιδόνα, και τα όποια κα-
λούνται γ ο ϋ λ ε ς, εισδύει μεταξύ τών δύο μυλοπετρών και διά τής περιστροφής
αυτών άλέθεται. Εις τό Καρόκι Δελβίνου Βορ. 'Ηπείρου ή χελιδόνα είναι σί-
δηρον, τό όποιον κρατεί τό σφοντύλι του ύδρομύλου. Χελιονέςή χιλιο-
ν έ ς (οί) έν Ρόδω λέγονται δύο οριζόντια σίδερα, τά όποια συγκρατοϋν τόν μ ο-
χ λ ό έπάνω άπό τήν μυλόπετραν, διά νά μή κλίνη έδώ και έκεΐ.

χελιδονιάστρα ή· έν Κρήτη ή μικρά έγκοπή (κοίλωμα) εις τό μέσον τής χε-
λιδόνας σχήματος μικρού ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, εις ήν εισέρχεται
τό έπάνω μέρος τοϋ άδ ρ α χ τ ι ο ΰ.
χέρα ή· βλ. μ ε ρ τ ά ρ ι.

χέρες οί" εις τό Μεγανήσι Λευκάδος τά φ ρ έ ν α.
χερομύλ' ή· έν Κοτυώροις τοϋ Πόντου ό χειρόμυλος.
χερομύλιν τό" έν Κύπρω ό χειρόμυλος.
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χερόμυλος ό" απαρτίζεται άπο δύο μυλόπετρες και εν χ ε ρ ο ύ λ ι" εις την όπήν
της επάνω πέτρας ρίπτεται ό καρπός" στρέφοντες το χερούλι άλέθουν. Ό χειρόμυλος
τοποθετείται εις ενα παννί, εις το όποιον συγκεντρώνεται ό αλεσμένος καρπός,
χιλ'δόνα ή' βλ. χε λ ι δ ό ν α.

χλαπάτσες οί' έν Κιμώλω ξύλινοι κλοιοί περί τον άξονα άνεμομύλου, ίνα ούτος
συγκρατήται έξ αύτών διά σχοινιού παυούσης της κινήσεως,
χολέντρα ή· βλ. χ ο λ έ τ ρ α.

χολέτρα ή κουτάλα ή· έν Καρπάθω ή κ ο υ φ ί ν α συνδέεται διά σχοινιών μέ
αύλακοειδές δοχεΐον, την χολέτρα ή κουτάλα, όπου χύνεται το άλεσμα.
Έν Ρόδω χολέντρα εΐναι «ό χύτης», πού πέφτει το αλεύρι στην άλευροθήκη.

χοντράλεστον και χοντράλεστον αλεύρι τό' βλ. καϊ δ ε υ τ έ ρ ι και χ ο ντρ ά-
κοπο ν.

χόντρινα ή" χονδρόν άλευρον, άφοΰ του άφαιρεθη ή πλάση,
χοντρόκοπον τό" βλ. χοντράλεστον.

χόντρος ό" έν Σίφνω σίτος ήμιαλεσμένος' βλ. και τραχανάς,
χούλη ή· έν Λακωνία ή γούλα τοϋ χειρομύλου.

χουλιάρια τά" άκτϊνες ξύλινοι τοϋ τσαρκιοϋ (τροχού) τοϋ ύδρομύλου
όμοιάζουσαι μέ κουτάλια.

χούνη ή" ή σκεπή τοϋ άνεμομύλου βλ. καί τούρλα.

χούρχουλη καί χούρχουρη ή" έν Καλαβρύτοις ό υπόγειος τοΰ ύδρομύλου
χώρος ο μίαν εΐσοδον καί εξοδον εχων, έν τω όποίω ευρίσκεται ή φτερωτή,
μέρος τοΰ κ α τ α ν τ ι ο ϋ, μέρος της σταματήρας μετά της άλουποΰς
καί μέρος της μ ά ν ν α ς μετά τοϋ προχωνιοϋ καί της δίπλας. Άπο τοϋ
στομίου έ'νθα ή είσοδος καί έξοδος της χούρχουλης εξέρχεται τό υδωρ.

χουφτιάζω- έν Κονίτση λαμβάνω επί πλέον τοϋ κανονικού, ύποκλέπτω μ.έρος
άπό το άλεσμα. «Ό μυλουνάς στού βακούφ'κου μύλου χουφτιάζ'», δηλαδή λαμβά-
νει ώς άμοιβήν άλευρον περισσότερον τοϋ κανονικού.

χτένια ή- έν Ρόδω, χτένια τά έν Κρήτη, χτένι το έν Καρπάθω- φράγμα
ξύλινον κτενοειδές διά νά περνά μεν τό νερό, νά σταματούν ομωί χαλίκια παρασυ-
συρόμενα καί άλλαι άκαθαρσίαι, πού θά ήμποροϋσαν νά φράξουν την έκροήν τοϋ
ύδατος τοϋ ύδρομύλου.

χυτό τό' έν Κονίτση σιδηροϋν έλασμα, τιθέμενον εις την b ά b ω" ετερον τί-
θεται εις τό ά γ ρ ά χ τ ι τοΰ ύδρομύλου.
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ψαθώνω τό μύλο' έν Κρήτη συνών. μέ τά μ ο λ λ έ ρ ν ω τ ό μύλο. Λέγεται
όταν ό μυλωνάς έχη ψάθες άντί παννιά.
ψιλοχόντρι τό' χονδρόν άλευρον1.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παραθέτω τώρα τά περιέχοντα πληροφορίας διά τούς έν Ελλάδι χειρομύλους, ύδρομύλους
καί άνεμομύλους χειρόγραφα, τά άποδελτιωθέντα είς τό Κέντρον Έρεύνης τής "Ελληνικής Λαο-
γραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών2 κατά τόν αύξοντα άριθμόν τοϋ Βιβλίου Εισαγωγής τούτων
εις τό έν λόγω Κέντρον καί τά σχετικά κατά χρονολογικήν σειράν περί τών μύλων δημοσιεύματα :
α' χειρόγραφα ΚΛ ( = Κέντρον Λαογραφίας)· άριθ. 116 ('Αγγέλου Ρ ά μ φ ο υ,
Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών, μοιρολογιών έκ τής νήσου Μήλου, 1916)· 140 (Συ μ.
Μανασσείδου, "Ετερα ζώντα μνημεία τοΰ 'Ελληνισμοΰ έν τή γλώσση τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ,
ν Χατζηγυρίίο (Κεσσάνης) 1882)· 184 (Κλεοβ. Κοκκολάτου, Συλλογή ζώντων μνη-
μείων της ελληνικής φωνής, ήτοι συλλογή λέξεων, φράσεων, παροιμιών καί παραμυθιών θρακι-
κών, έν Κωνσταντινουπόλει 1889)· 335 (Κ. Ν ε σ τ ο ρ ί δ ο υ, Ό Ιδιωτικός τών Μανιατών
βίος, 1894)· 391 (Σ. Ίωαννίδου), Παρατηρήσεις ή μελέτη έπί τοΰ συγχρόνου γλωσσικοΰ
ιδιώματος τών Σαμίων, 1921 )· 397 ('Ε. Μ α ν ω λακάκη, Γλωσσική ύλη έκ Καρπάθου, 1890)·
424 (Ί. Κ υ ρ ι α. κ ο ΰ, Κυκλαδικά - Θηραΐκά, ήτοι συλλογή ζώντων μνημείων έν τή γλώσση
τοΰ λαοΰ..., 1922)· 428 (Ά ν ν η ς 'Αποστολάκη, Σταύρου Φραγκάκη, Ποι-
κίλη ΰλη... άπό τό Καλάμι Κρήτης 1922)' 443 (Κ. Παπα ϊωάννου, Φιλολογικά Λεντεκά-
δας (Τριφυλίας), 1922)· 446 (Κ. Νεστορίδου, Λακωνικά, 1895)' 459 ('Ανωνύμου, Ή έν
Οινόη τοϋ Πόντου διάλεκτος, 1923)· 470 ('Ανωνύμου, Σιφναϊκόν λεξιλόγιον, 1923)· 503
'Αναστασίας Κ ο υ κουλέ, Διά τήν ίστορίαν τής έλληνικής γλώσσης (διάφοροι τό-
ποι)' 1924)· 525 A (Χ. Χ ρ η σ τ ο β α σ ί λ η, Νάξος. 424 νεοελληνικαΐ λέξεις, 1924)·
685 (Ί. Κ υ ρ ι α κ ο ΰ, Σύμμεικτος γλωσσική ΰλη, ιδίωμα Θήρας καί άλλων νήσων, 1924)
703 (Χ ρ . Χ ρ η σ τ ο β α σ ί λ η, Ναξιακόν νεοελληνικόν γλωσσάριον, 1919)· 714 (Φ. Ί.
Κ ο υ κ ο υ λ έ, Κυθνιακόν γλωσσάριον. Βιβλίον α', 1920, β' 1920)· 715 (Γ ε ρ. Σ α λ β ά ν ο υ,

1. Τό ώς άνω λεξιλόγιον ήντλησα άφ' ένός μέν έκ τών περί τών παραδοσιακών άλευρομύ-
λων δημοσιευμάτων, άφ' έτέρου 8' έκ τών σχετικών άνεκδότων χειρογράφων γλωσσικής καί
λαογραφικής ΰλης, τών άποκειμένων είς τό 'Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Έλληνικής καί είς τό
Κέντρον Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Βεβαίως περί πληρότητος αύτοΰ δέν δύναται
νά γίνη λόγος, διότι πιθανώς νά μας διέφυγον έντυπά τινα ώς καί χειρόγραφα, είς τά όποια
θά υπάρχουν καί άλλα σχετικά στοιχεία, έπειτα δέ δέν έχουν άσφαλώς έρευνηθή έξ αύτοψίας άπαν-
τες οί έλληνικοί τόποι, είς ους υπάρχουν παραδοσιακοί άλευρόμυλοι. Παρά ταΰτα ή άρχή έγέ-
νετο ύφ' ήμών καί τό συγκεντρωθέν γλωσσικόν καί λαογραφικόν ύλικόν είναι άρκετά πλούσιον
καί λίαν ένδιαφέρον.

2. Τά περισσότερα τούτων άπόκεινται είς τό Κέντρον Συντάξεως τοΰ 'Ιστορικού Αεξικοΰ της
Νέας 'Ελληνικής της 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
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'Ορολογία ύδρομύλου, Άγρίνιον 19251)· 721 (Κ. Νεστορίδου, Γλωσσάριον Αακωνικόν,
1894)· 769 Γ' (Ά. Ά. Παπαδοπούλου, Γλωσσάριον "Αθω καί Χαλκιδικής, 1926)·
779 (Ί. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλάδας, 1920 )· 869 (Δ. Λ ο υ κ ο-
πού λ ο υ, Πραγματεία περί τοϋ αίτωλικοΰ γλωσσικού Ιδιώματος, 1922)· 883 (Κ. Νεστο-
ρίδου, Λακωνικά)· 897 Α' (Σ υ μ. Μανασσείδου, Ζώντα μνημεία τοΰ 'Ελληνισμού
έν τή γλώσση τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, έν Χατζηγυρίω 1882 )· 935 (Π. Χορτοπούλου, Γλωσ-
σάριον...έν Σινώπη 1876)· 957 (Ί. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλάδας·
5. Μύκονος, έν 'Αθήναις τή 30ή 'Ιουλίου 1923)· 1117 ('Α. Σ ι γ ά λ α, Συλλογή γλωσσικοΰ ύλι-
κοΰ έκ Νάξου, 1924)· 1121 ('Α. Σ ι γ ά λ α, Συλλογή γλωσσικοΰ ύλικοΰ έξ Νάξου, 1924)·
1416 (Μαρίας Λιουδάκη, Τετράδιον λέξεων χωρίου Λατσίδας 'Ανατολικής Κρήτης,
1938)· 1446 (Δημ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Λαογραφική ύλη συλλεγεΐσα έν Λέσβφ Β', 1940)· 1477)
(Νικ. 'Ανδριώτη, Συλλογή γλωσσικής ύλης έκ τοΰ ιδιώματος τής νήσου Λήμνου, 1928)·
1488 (Γ. Κ ό λ ι α, Κτηνοτροφικά, γεωργικά κτλ. τής ζωής τοΰ χωρίου Καλοσκοπης (Κου-
κουβίστας) Δωριέων Παρνασσίδος, 1934)· 1568 (Χ. Παπαχριστοδούλου, Τό Ροδιακόν
γλωσσάριον...., 1932)· 1^65 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφικά σύμμεικτα έκ Βο-
ρείου 'Ηπείρου, 1951)· 1908 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς Κόνι-
τσαν, 1953)· 2194 (Δημ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκτης νήσου 'Ιθάκης,
1956)· 2276 (Δημ. Λουκάτου, Λαογραφική συλλογή έξ άποστολής είς Μεγανήσι Λευ-
κάδος, 1958)· 2277 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική συλλογή έξ άποστολής είς τά
χωρία τοϋ Σουλίου, 1958)· 2301 (Δημ. Λουκάτου, Λαογραφική άποστολή είς τήν έπαρ-
χίαν Καρδίτσας, 1959)· 3007 (Σ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ α, Λαογραφικά περιφερείας 'Ανατολικού Ξε-
ροβουνίου ("Ηπειρος), 1966).

β' Δημοσιεύματα:©. Μοιροπούλου, Ό άνεμος έν 'Ελλάδι μεγάλη πηγή
άστειρεύτου καί εύθυνής ένεργείας. Αί άνεμονολίαι τοΰ Λασηθίου Κρήτης. «Έργα», τόμ. Δ',
1928, σσ. 237 - 246. Ζ α χ. Π α π α ν τ ω ν ί ο υ, Οί μύλοι της Μυκόνου, «Μυκονιάτικα Χρο-
νικά», φύλλ. 12, 17. σ. 1933, σ. 5. Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογραφικά
Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Β', 'Αθήναι 1934, σσ. 327- 341 : 'Ανεμόμυλοι καί νερόμυλοι. Σ ό λ.
Κυδωνιάτου , 'Αγροτικαί κατασκευαί καί έγκαταστάσεις, έν 'Αθήναις 1947. [έν σσ. 145 -
149 γίνεται λόγος διά τήν ίστορίαν τοΰ έν Ελλάδι άνεμομύλου καί δι' άλλους ξένους άγροτικούς
μύλους έξ 'Ολλανδίας, Βρεττάνης κτλ.]. Δ. Βασιλειάδη, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική της
Αίγινας, Λαογραφία, τόμ. ΙΣΤ', 'Αθήναι 1956/1957, σσ. 495 - 506. Γ. Μπόνη, Άνεμομυλικά
Μυκόνου, έφημ. «Νέα Μύκονος», φύλλ. 93, Νοέμβριος 1955, σ. 2. Ί. Κ. Βογιατζίδου,
Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου, τόμ. Δ', 'Αθήναι 1957, σσ. 94 - 95, 128 - 129.
Ί. Κ α ν δ ή λ η, Μύκονος, Τό μαγευτικό νησί τοΰ Αιγαίου, όπου άνεπτύχθη καί προώδευσεν
ή άνεμοκίνητος έλληνική άλευροβιομηχανία, Βιομηχανική Έπιθεώρησις, τόμ. ΚΕ' 'Αθήναι 1958,
σσ. 667- 672. Κ. Παλαιολόγου, Νερόμυλοι, Περιηγητική, άριθ. 59, 'Αθήναι 1963, σσ.

1. Ό Γεράσιμος Σαλβάνος κατέγραψεν έν Άγρινίω κατά τό 1925 τήν όρολογίαν τοΰ ύδρο-
μύλου τοΰ Σέλου. Ό Σέλος, τοΰ οποίου τό όνομα φέρει ό ύδρόμυλος, ήτο έκεϊ άγάς έπί τουρκοκρα-
τίας. Οί τεχνικοί όροι, λέγει ό Γερ. Σαλβάνος, είναι κοινοί καθ' όλην την Αίτωλίαν καί τήν Άκαρ-
νανίαν.
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22 - 23. Δ. Βασιλειάδη, Αγροτικά χτίσματα άπο τή Νίσυρο, Λαογραφία, τόμ. ΚΔ', 'Αθή-
ναι 1966, σ. 347. Τ. Ζάππα, Νερόμυλοι καί άνεμόμυλοι στη Νότιο Καρυστία, Άρχεΐον Εύ-
βοϊκών Μελετών, τόμ. ΙΕ', 1969, σσ. 105-118. Map. Σ α χ α, Οί νερόμυλοι της Κωμιακής
Νάξου, Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. Η', 'Αθήναι 1969/1970, σσ. 633 - 643.
Μ. Δ ω ρ ή, 'Ανώνυμη άρχιτεκτονική: Υδρόμυλοι, 'Αρχιτεκτονική, άριθ. 14/79, 'Αθήναι 1970,
σσ. 57 - 68. Σ τ. Σ π α ν ά κ η, Οΐ μύλοι τοϋ Λασηθιοϋ, 'Αμάλθεια, τόμ. Β', 1971, σσ. 147 -
150. 'Α λ. Έ. Φλωράκη, Τήνος. Λαϊκός πολιτισμός, 'Αθήνα 1971, σσ. 103 - 105. Στ.
Σ π α ν ά κ η - G. Ν. C a 1 ν e t, Τό Λασήθι καί οί μύλοι του, 'Αμάλθεια, τόμ. Δ', 1973, σσ.
257 - 273. 'Ε. Λ ε ι μ ώ ν α - Τ ρ ε μ π έ λ α, Οί πεταλόσχημοι άνεμόμυλοι Κρήτης - Καρπάθου,
Ζυγός, άριθ. 2, 'Αθήνα, Μάϊος - 'Ιούνιος 1973, σσ. 63 - 67. Της Α ύ τ ή ς, Αιγαιοπελαγίτικοι
ανεμόμυλοι, Τεχνικά Χρονικά 43, 'Αθήναι 1974, σσ., 319 - 338. Ά. Κ. Σ τ α θ ο π ο ύ λ ο υ,
Οί μύλοι καί οί φούρνοι τής Μυκόνου, έφημ. «Κυκλαδικόν Φώς», φύλλ. 308, Πειραιεύς, Φεβρουά-
ριος 1974, σ. 3, φύλλ. 309, Μάρτιος 1974, σσ. 5, 12, φύλλ. 310, 'Απρίλιος 1974, σ. 7, φύλλ.
311, Μάϊος 1974, σ. 5, φύλλ. 312, Ιούνιος 1974, σ. 6, φύλλ. 313, 'Ιούλιος 1974, σ. 9, φύλλ. 314,
Αύγουστος 1974, σ. 10. Γ. Ί. Δώριζα, Οί άνεμόμυλοι τής Τήνου, «Κυκλαδικόν Φώς»,
φύλλ. 316, 'Οκτώβριος 1974, σ. 8. Έ μ μ . Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η, Οί άνεμόμυλοι στις Τρίποδες
[Νάξου], έφημ. «Ναξιακόν Μέλλον», φύλλ. 377, Αθήναι, 'Ιανουάριος 1975, σ. 2. Ζ. Βάου-
Στ. Νομικού, Ό άνεμόμυλος τών Κυκλάδων, "Ανθρωπος, τόμ. Β', τεϋχ. 1, 'Αθήναι 1975,
σσ. 91 - 114. Ν. Κεφαλληνιάδη, Οί παλιοί άνεμόμυλοι της Χώρας [Νάξου], έφημ. «Να-
ξιακόν Μέλλον», φύλλ. 380, 'Απρίλιος 1975, σσ. 3-4, φύλλ. 381, Μάϊος 1975, σ. 3. φύλλ. 382.
'Ιούλιος 1975, σ. 3, φύλλ. 385, Σεπτέμβριος 1975, σ. 2 φύλλ. 386, 'Οκτώβριος 1975, σ. 2, φύλλ.
392, 'Απρίλιος 1976, σ. 2, φύλλ. 395, Αυγουστος 1976, σ. 5, φύλλ. 397, Νοέμβριος 1976, σ. 2.
Α. Elisabeth Clutton καί André Kenny, A vertical - axle water mill near
Drosia, Crete, περ. Κρητολογία, τεϋχ. IV, Ήράκλειον Κρήτης, 1977, σσ. 141 - 158. [Πρόκειται
περί περιγραφής ύδρομύλου μετά κατακορύφου όίξονος παρά τά χωρίον Δροσιά Μυλοποτάμου
Κρήτης]. 'Ελευθερίου ΙΊλατάκη, Λαϊκές ονομασίες σχετικές μέ τούς νερόμυλους τής
Κρήτης, Ινθ' άν., σσ. 159 - 172. Τοΰ Αύτοϋ, ένθ' άν., τεϋχ. V, 1977, σσ. 139 - 162.
Γεωργ. Δη μ η τ ρ ο κ άλλη, Οί άνεμόμυλοι τών Βυζαντινών, Παρνασσός, τόμ. Κ' 'Αθήναι
1978, σσ. 141 - 144. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Κάρπαθος, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 169 - 180.

RÉSUMÉ
Les moulins à blé traditionnels en Grèce

par Dém. B. Oeconomidis

L'auteur examine dans cette étude les moulins à blé traditionnels en
Grèce, qui intéressent la recherche ethnographique sur la culture matérielle
du peuple grec non seulement du point de vue de leur construction et de leur
fonctionnement, mais parce qu'ils ont donné naissance, depuis une époque
très reculée, à une riche production de chansons populaires, de légendes,
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de contes, de proverbes, d' énigmes, des incantations et à toutes sortes de
superstitions, de croyances et de coutumes.

L'auteur traite pour commencer des moulins à bras dans l'Antiquité,
et aux époques byzantine et moderne, puis des moulins à eau depuis leur
apparition jusqu'à'aujourd'hui, décrivant un moulin à eau de son village
natal, Apiranthos, à Naxos; ensuite des moulins à vent, décrivant de la même
manière un moulin à vent du même village. Dans ces trois chapitres, l'auteur
traite particulièrement du vocabulaire relatif aux moulins au cours des pé-
riodes antique, byzantine et post-byzantine, et examine le rôle des moulins
dans la vie familiale et économique du peuple.

Après quoi l'auteur consacre un chapitre à citer et à commenter d'assez
nombreux exemples de chansons populaires et à mentionner des légendes,
contes, proverbes et coutumes liés à ces moulins à blé traditionnels. La partie
la plus développée de cette étude est celle qui est consacrée au matériel lin-
guistique relatif aux moulins, qui indépendamment de son intérêt et de son
importance folkloriques, concerne aussi la recherche linguistique.

L'étude s'achève par une bibliographie des publications relatives aux
moulins, et des manuscrits inédits les concernant, qui renferment pour l'es-
sentiel du matériel linguistique, et sont déposés au Centre de Recherches
de Folklore Hellénique de l'Académie d' Athènes.


