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ΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

(Μέ.ρ<Jς Β', τε.λευταίιο) 

Ο ΚΕΦΑΛΟΒ ΡΥΣ Ο Σ εΤχε δύο «σιφοίι

νιn:., στοιιχ,εϊΏ χαιραι<:-τηpιστικΌ ποv μονάχα 

δv& μόλοι της Κuθριέος εfχαv, κc:x:i συyκε

φιμένα: δ Γ ιc:χ:τpος κι ό Κεφσ;λό6ρuσός. 

Σίτ'ιφν&rφα οί ίδι οκ.τf\τες τοο μίΜα.ι, οΙ ά

δειλφοi .Χpηmίδη., έ!<λεισαν τΌ πιο άδUνατ'D 

σι~νι - γιά va δvναμώσοw ,0 &λλο -

μέ ά:τrστiλεσμ.α •Vά καταστεί' το Εvα αιίτο 

cηψοίινι άJκόιμα &wατότφο, Ό μιJλος- π.οv 

έκινεlτο μέ ήλεκ:τ.ρ:ο:μ.Ο - τΌν μeτά-τριεψαv 

σέ ή.λιεχ-rj)ΟI!<ίwμο άτrο vδιpοκiνητο οί M.>εfv. 

φοi Χpηστi&η - έκινοΟσε 3 μύλοvς . 

2 . Κόm-ου μι·σΌ μi·λι ά:τrο τον Κ.εφαλ6-

~ο. 6.ρi'σ'κεται ό μύλος τοϊι ΑΜΠ.ΕΛΙΟΥ. 

81ρίσκεται σ'η]ν έΜορία Σι,φκαvιa τiiς Κu

θρέας. Ό μι.ίλος, ποv &ιτrωσδήποτε θ'ό: 'Ιτf\

.ρε Πιιν όvομασία του όnro τη γειτνίασή 

1'0V μέ γειτονικό ό:μ11"έλι , στα;μάτησε -

σUμ.qχ,>vα μ.έ στοιχεlα ποu μaς έ15ωσε ό .γ.. 

Χ ' ' Κώστας Σ τvλιαvο\ι 6.m> η1ν Κuθρf,α, 

στiς ά.i))(ές τ-οϋ 1977 - - τη λειτοupγiα 

τοu 1τ,p1ιιι όι"Π'ο εiικοσι η τρ.άντα τόσα χ•ρό

vια. 

3 . Ό μ!Μος ~ ης ΕΛΗΑΣ, παJ κι αύτuς 

θό: Π~:)Ε η1<~~ όν.&μασία ~ ou 6πό yειτονικη 

μιΕΥό:λη έληό: σrwαδιαική, - aλλωσ'τε κον

τό; στο μ~Μο &πόρχοv.·; καi σήμερα άρκε

τές Dvηές - , δρίσκεται κοντa στό: κ.α.φε

vεϊα τf\ς Σvργανιaς. 

4 . Κό!rω ά'τrό ,ά ι<ιαφε-.rεϊα τf\ς Σvpγανι-

0:ς (!{α! στήν ίδια έvopfα) &ρί~εται δ 

μόλος MiEN.EB I Σ I Ο Σ . Σ ύμφωνα μέ τηv 

έιριμηνεία 'ΠοU μφικ.οί δlvouv, το δνομά 

τοv 111ριbmει νά έξ.ελίχθ:ηκε ά:τrο ΓΕιΝεΒ I Σ 1-
Ο.Σ σέ Μεvε6ίσιος. Ή τηρώ-τη έ'Ιτω.νv.μiα 

τοΟ μ!Μοv μαρτuρε;ί'. Ίταλι-κil (Γενοuαh' ικιl) 

/;διοκ:τησ'ία 1 . 

ΠΕΤΡΟ'Υ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

5. Ο nΑΝΩ ΡΗ(Γ) ΙΑτιΚΟ Σ, &πως καί 

6 . ό ΚΑΤΩ ΡΗ(Γ)ΑΗkΟΣ η ΡΟΓΙΑτi

Κ Ο Σ πρέπει va ησαv δασιλ:κ.η tδιο-<1'ησ iα, 

&πl(..'ς 6πο . το λατ:νικο η το Ρή,γας, π.ροχίι

'Π'τει, Ό Πάvω Ρογιάτικος διρίσ;<εται σ& 

πολU πιο ψl']lλή τοιτrοθεσίσ ά-ιτό ,Ον Κά-τω 

- γι' αόrό κ.: ή σχετι·κπ'ι έvδεικτικι1 &ια

φα;::ό στa όvόματα - καί δρίσκ(}'V'Ι'αι ΚΙ 
oi &ι.0 ση1v περιοχη ΧιΑΤΖΗΠ Ι.ΕΡΗΔΕ.Σ 

σ'l111v ένο,pία Χαpδακ ιώ-r ισσσ. 

7. Δίιπλα ση'ιv έιcιλλησία τοϋ ΑΓΙ ΟΥ 

ΑΝιΤΩΝΙ ΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ, ποο ύ

πάρχει μθχ;ρι σή·με,ρα, 61pίmq:ται δ μvλος ό 

ΠΑΡΤΕΛΕΜΕΣ, ποv σίιμψ(.JΙΙ(Χ μέ τt)v 1τpο

φφ:ι:<η vαράδοση, διεrέλοοε έκεl μυλωνάς 

κι ό • Αης Δημφ:ριαvός, γεγονός "Π'Οu ψ<J'σ ι

-κ.a δεv στ·ηρίζετται σε κ~μμ ιά yραηrτη πηc 

γη η πλιη.ροψcψία 1τοu ίmάpιχει μό: δείχvει 

&πως πpοvαvαφέραμε, το σημανtικΌ ρόλο 

ποu ό μύλος διαδραμάτιζε στη δryμοσιονο

μιι<i) πολιτιl<fι τοϋ τ&ιτοv. 

8. Δ:.JΟ ,με τ,plα στ,ρέμιματα ο:άτω ό:πΌ 

το μύλο τόv ΠcφτελεμΕ: 6ρί01<1εται δ μίιλος 

ό ΣΥΡΚΑΝΟΣ. Π'Ο<λλες εΤv.αι οί άπrόψεις 

ποu €;xow γιό: η1ν wμολοyiα έχ,φρασθεϊ . 

MuCt. Ο:n-οψη 1r0ίι πολJJ τnpόσφαrrα εiχει δ ια

τύΠωθεί' όJπο το γιατρΟ Nit«> 'Αιρτεμίοv 

στο ουιyypαφέα, καj εwαι 'Π'Οm πιθαι,ιή , ά

vαψέ,ρει ~ς 'fi)v όνο.μασία το\/ δ μύλος θό 

τιlv mϊ:,οε άπτΌ τηv κ \/ •κ λ ω τ ι κ η φ τ ε

ρ ω τ η τrou έ>κεί' π,ρ&τα ό:rr' δλοv.; τοuς 

ό:λλοvς μuλοvς εΤ.χε έΦ<Χιpμ.οσ&ί'. Άπο το 

λατ:vιι<Ό circus, ποu σημ.αίνεt κύκλος, όvο

.μάσ&.).«ιε κι ό μύλ:>ς Σv.ρκάvος ό:τrο τό μύ

λο Συρι-άvο, ττροχωp& ή ίδια δ;ποψ<), πt}οε 

καί όλόικ~Ι')'ΡΙ) ή έvορία τό άvομ.α Σ u r>
κ ά v α--Σ \) ρ I ά v α-Σ v ·Ρ η α v ιa 

-Σv ,ρ ικ α ν ι ά. • Αιποψη διαΦQpετικ1 

yιό: -π'ιν π.pοέλευση τοϋ όvόι~Νο:τος τiϊς ένο-

1. "Απ'Οψη ποv έ·ςέψ;pασε στο σ. ό φίλο:; έρεvνιγπΊς τοο) Κέντρου Έ'πιστηιμο;vικωv 'Ερευ

v6ν κ. Κώστας Π . Κvρ,ρηs τ:ο Σmrrέ6ρη. τοϋ 1978. 
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piας Σ υ .ρ. κ α "' ι ά καΙ "ΓΟV μίιλ.οv·, έ'~
φpάζοuν μερικοί, πΟ<) η'rv έ.pμ.ηvεvovv σαν 

πpαρ-,<όιμ.ενrι ό.!mό ,η λέξη σ v ρ ι ό: ν ι, 

πσU οι. κό:το·ιnω ι •iiς πεpι~iiι:; Θκαναν κον

.,..ό: ο-τον Κe~>αλό6ρuσο καΙ στα y~tτΟ'Iικά 

. πλα-rάvια "ΓrΙς πηyijς "ΓΟU κ.cπό: τiς y ι.οpτά-· 

σι,μες μi;pες καί τΙς ΚUΙp.ακές. 

'Αa<ιάμα ό:ξiζοει vα σημε ,οοοvμε ι<iai μ ι (χ 

άλλη ό<ιδοχi] ποu ά'Ι>Ctφέ,ρουν μερ.κοί, πως 

ή λ. Συ;ρκ·ανιό: καi Σvρι<:άνος πι.θ'αvο να 

τrροfiλ~ε ά:πΌ η'r~ παρουσία έκε'ί κατοίκω;ι 

1t1pοοαστηQ'π;)v τίjς 6όpεια.ς όροσειρ(Χς τοu 

vrpιoO Ccτr0- τή Σupία (Σvριανιά), τοuς ό

ποίοvς ετχαν μεταφέιρει θκεϊ οΙ 6vζαι.πινοi 

αύτοΚΙ,οό!το.pες . Γιό: ,.η., έτvμΟ'λοyία τijς έ

vαρίας καj φuσικa οοαi το(ί μίιλοu Vn-άρχει, 

τέλα;, κι ή έJκδοιχi! ποο δόθηκ:ε -τφiν άπο 

ρ<ρόνι.α στό σνντο:ξιοCιχο δάσκσιλο ΓιάJνν.η 

Φ11λ.t'mτί6ιη ιirrrO -rΌν άε:ί-μνJtσlΟ Κu&ρεώτη yι

α>t)IX> Κώστα Κι.ιρι(Χ1Κίδη, πού φαίνεται 5-
'μως πιο '&δύvατη. ά:rτο τ i ς δυΟ τr.ροιn-ού

μοιες όιπόψε ι ς. Σύμφωνα μ( τrtN ό:τrοψη τοv 

.μ. Κψιακίδη ή λ . Σupικα:νιά 1rpοη.λθε ό:τrΟ 

τό Τζ>J-ρκό:+νειό: = Σv;κανιά. 

9. Σε μι.ό: άπrό<rτασ.η κό.ποv 3- 4 σ"Γρέ;;.ι

ματα «ά-rω ά'ιrο το μίιλο τό Σv,pκ.ό:vο 6ρ:

σ><εται δ μύλος τής ΣΤΡΑΤΑΣ. Ή όvομ.α

σία μίιλος -ri!ς · Στ.pάτας δό&ηκ:ε στό μόλο 

y ιατ I 6ρί<rκ;ετα.ι μέσ-α. σ-ιό &,Χιμο. Σ ίιμφω

vα μi: τΟ Χ'' Κώστα ΣτvλιαwίΊ δ μύλος 

ό:wϊκε. mpi.v ά.πό 50 -rόσα χ!Ρόvια στον ά'Ι)

μένη Μαι.ω.λάιc:ιη· τrou τόν άξιοπσιοΟσε yιa 

η)ν ~;ροποιlα τijς mφι-ο·χr1ς ~~α ι<.αl ,.η ~ 

Κίm-ροv -yeν:1<ό1ε,pα. . Ή κvριότψα το(ί Μα

vωιλάιc:.η σ-rο μύλο διά;pκοεσε κόπrοu 50 χρδ-

vιια. 

10. Ό μ~ος τοv ΠΟΤΑΜΟΥ 6pίσ'Κ$1'αι 
σi: μιό: ττφίποv σ:.<W..α κ.υιπρ:α>κη άrrτόστσ~ 

01η, <'.ιιπQ ,.ο μvλ.ο τής Στρi-τα.ς. ΚαΙ τοίί 

μόλοv αύr.σV άδια;μφισδή"Γητα ή έ.πωννιμία 

του θ'ό: 111;;έπει ....0: δόθη~~«: λόιyω τής άμ;

σης yει-τvίασ·η<; ΤΌV μΕ τ(ιν ποτα;μο τοv 

Κ εφα.λ.όδ,ρvσοu . 

11. Ό ΣΥΚΑΜΙΟΜΥΑΟΣ δρίσκεται 5 

1rεpfnroυ .ΚU!Πptα>κΕς σκάλες πιο κά:τω άπ' 

το μiιiλο τοο Πσταμο(ί· όvομά'σηκε ίσως ε-

1'σι άnro yειτονισ<Π) σvκαιμ ιά, μιa καf, &π-ι-1ς 

διαrιτισ-τώvΟ\.\με, ή -yειwίσ.pη μ& δέντ.pα ό-
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δηyο(ισε tαιi στryv άvόw:ιιyη· όvομ.ασ'ία; των 

μύ~; ά'πό "Γ'ο έπτι;ιφατέσ-τφο .ε!δος .,.01) 

δέr,;S,pov ποu έπιχωp(αζε. 

12. 'Απrό yειτvίασ-η με πα.pε~ρισι<όμενη 

χαp.mια θα πρέ;;τει να ό'J'Ο μό:σηχε καi ο 

έιmόiμεvος μίΑ~ος ισaν Τ Ει;χ:t.Jτ'σ'qμuλοςL - πο:J 
6.:>iο'Κ.Εται 4- 5 σ'τρέψιματα πιο κό:n.> άτι' 

το σνκ.αμιάμi.Jiλ.ο. ΚαΙ το μίιλο σι:Jτο -rδν 

εΤχσ:v σ-τr,'ΙΙ iδιο«<-ησία τοuς οί <Χδ-,.λφ:>l X.pιr 

στίΟ:::t.), l"ΓoU 6ρισκόταν σε χιρή<rτ} yιά ,.η, 

άλ:ευ,pοπr.οιlα μΘχρι καί ,,η., -τοvpιιu<ι'J εί·σ6ο

>-,η TcV 1974. 

13. Σ1ο μvλο ,.ο Γ ΙΑΤΡΟ, πού πρέ

πει .v(x όναμάtιθ'ηκε Ετσι γιατί πρέπει κά

ποιος ό:π' τσvς ίδιοκτiΊ-r-ες τοv νό: ήταv yι

α·τιρός, σvyiΙ<λίvow ξανό: κι οί δvΟ ττσταμοί 

1 ov Κ·εχ;αλ.ό6ιρvσοv τa νφά τ.οvς, μέ άπο

τιέ:Νεσ'μα ή δίινα>μη το() vεpov, το άπο'ίο διο

χετείιεται στην περίπτωση ,.ω μί.tλοu αό

τοv, νάναι μιεryάΥνη. Ό μύλος ό Γιατρός 

> ετα.ρ,.;::vθμίΟ"!ηκε τελ:.κ.ό: σε έ:λα.ιοπιεσ-ιήριο 

ι\:πΌ τοuς κατοίΙJ(Οifς ηijς ~οινότητας, iίστε

.ρ.α όnro .μετοχ ική "ΓΟU ά:ξ:οποi.ηση. Έ.χει κι 

αίιτος cv& σιψού·J:α., όττως προαναφέιρα>με, 

μαζi μ,ε τό μύλο τοίΊ Κ·ε:φαλόδ,ρvσοv μ.Ε τά 

δπο:ια κ ;•vovιrcw 2 μίιλοι. Πάρα πo'AiJ ψη

:ι..ος ιiταν καΙ ό λσyqμενος «λ.άl<κος τοίΊ μv

λσ~, 'Π'Οu εΤχε 4 με 5 όρvΕς ίίψος, .με ά

πστΘ.c:σιμα vά χ•Ρη<rιμσιτοιε:ί'ται - !διαίτε

;χχ κdτά τό θΊέ.pος - άπο τσVς νέους κσi 

τούς μιιφcκ)ς τίiς πφιοχ,i)ς σCxv μ.ιιqρι'ι κο

λvμ6rττιΙΚi) δfJξο:με:vή, 

14. ΔJ.Jo στρέμιμαrα. πιο κάτω ά:rτ' ro 
Για-r.ρο 6pίσκε,·αι ό ΚΟΡΟΜΥΛΟΣ. ·Η &
πικ,ρσ:τέ'crτερη θ<:δο.~η πως μπτqpεl να Π',DΟ

fi'λθε η όιιομασ ί σ τσίΊ μiιλοv ιirrrO .,.ηv ύιrrttp

ξl) κά:rτοιοv δέ~v κο,ροιμη.λιό:ς, π<Χί δ&ή

yηί:Jε σταδιοι«χ τήν 6vαμασ'ία τοV μύλοv 

Ο'ε Κορόιμu:λο, εΤ'ΙΙ'CΧι κ.ι ή πιθσJνότιφη. Ά

νήκε στήv οiκο'Υέvεια Άττα-λί</)η;, πσU με τη 

σειιρά της, τον 'I'I'Ούληuε. 

15. ·'Ο ΜΑΧΑΙΡ.ΑΣ. Ή έ-rvμολοyία . τσv 

μίιλοu ε:Τναι δ;yvωστη, πι&νότσ:τα άμως νCχ 

άΜηp<;ε <Κάnrοτε, σ'rά rrr<i>W 'Π'Ο'Jλιό: Χ!Ρόvια, 

σ•rό μοναιστήρι τw Μαχι;χ ι.pα . Σήμφο: ά

νοήο<ει στό Xpf\'crτo Γοιιrή, όι;><τοιτrοιό, άττο 

1·&v Άγιο .Γεώργ ιο τι1ς Κvθρέας. 
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16. Ή Θκ:)οχη πως ή Οv;JΙμασία τ.W i:

π(ψενοu μύλοu, τοίJ ΒΟΥΠΠΟΥ, πως μτrο

ρεl v:X τrροέpχεται C:.-τr·:) το ά π π ο ς, δηλα

δ:ή το b>οχεlο τι·ού οί Ο:γωι:ά1:εr; Ο:ξιοποιοv

σαv yιά vex τo~ro&:τ::>'Jv έκε'! το φαγητό 

<α;ς καΙ κατέλr,ξε σταδιακό: σέ «δο~rπΟ9>, 

εΊναι όπωσcι')πο11; ά:δύvατη, Πιο πολiι ο

μω~ aδύvατη εΤvαι ή aπoψrr πως μπορεί τ!J 

ί;,-ο·μα τοί} μuλοv va π,ρ::>ήλθε άπο το μίι' 

θυ, πwς κάποιος ποv Ε.χασε οι η Οcχ)..ο:'"σα 

τfjς Κα;;αμανιάς TOV U:ππο τοιι καί το.ι 

ι:ρ.;ο<Jε uοτερα στο vφο τοίl Κεφα;λοοριισου 

κι aπi:> κεϊ πf\,,οι;:; ΚΙ ο μύλος ηΊ:; όνομα

σία του, yιa -τον άnλούστe-το λόγο πως η 

πα,JοάSοοη ο:Uτη Ισχι:Jει γιΟ: το μύλο τοιί 

Κεqκχλοδρύσο.r κι οχι yι6: το μύλο τοΟ 

Βού.τηη:κι, Τό ίίψος 10J εΤvαι μικ?~ οπ·.;ς 

καi το στέ.ι:;,:;,μά του κια! φvσικό: ---- μιΛ 

καΙ ή anΌδ=•η κόΒε μίιλο;; i:'χει aμεση σΙJ·

νά.:ηrρη καi μέ το Uψ::Jς TOJ --- εΊχε ,τε

pιοpισμ.ένη άλεστΙκη Ικανότητα, 'Ανήκει 

στήν tκκλησ!α τοCι Άyiov ΆvSpJviκoι.> τή~ 

ΚυθρΞ.ας, έ-vω το εvα ιέ-τα;pτό του άv·ή,κε: 

σ'το Στυ>\λη Νικcόλα aπό τιΊv Κuθρέα. Το 

μύλι> αvτο οκ&m::υιε vO: τόv άξιοτrοιήσι:ι σα 

μοι..~u.ε;ακ.Ο Εκ('Lμα 1;1 'Erαt·;Ji:iσ 'Ισ·τηp:ικωv 

Μελcτ~'Cw τής Κ υθ.;;έας, (π ω ή ,:κκλησiα 

τoiJ ΆγiΟJ Άvδ,ρον;κοu τής κοιvστητar, 

τrροσονατολιζόταν, Lίστι.ρ::χ aπο crnoSoxη 

πολλών μελών τi)ς έκκλησιαaτΙκi1ς έπιτpJ

τΠiς σχετικής i:'κκλιrrοης τού Σuμ6ουλίοv τi); 

Έταφεiaς 'Ιστcφ:κών Μελετωv τής Κυ

θ;ρέας, vά τον έκχωρήσει στ·iΊ:v Έταιpεiα 

' I στορ ικων ~~τ·CJ·ι τijς κ ο I vότητας' φ, J .. 

σικά δ.λη ή τφασπάθεια, yιa τηv ώρα τοu

λό;χ Ι στο, vαιιάγησε λόγω τijς τουι;;:χικiiς εi

σ6ολής. Ή ίΥπαρξη τοϊι μίιλοv είναι σvν&ε

&μένη μέ τιΊν &πότομη κι i:.πικiv6vvη καμ

πιι'ι πσu ίιπά:ρχ,εΙ δίπλα σtο μύλο Ή καu

πη αvτή, σf: συvδvσ:JσiμΟ μΕ τον οcιηφ.σ,;t

κΔ δρόμο πoil &ττάρrχει, κσ:θιστΟ: το μέρ,;•; 

έκε\'νο τ<>V δρόμου πάρα πολiι έπικίvδιιv;), 

δ.πως κι aλλες πολλές, άλλωσ-τε, ιπικίνδv

vες καμπrΕ:ς ποιl ίιπ~;>χο,υν σ' Ολο το δρί>

μο ατrο τ1ς κάτω έvοpiες τf]ς κωμόπσλιnς 

μέχ<ρι τον Κf:φοιλοορvσο 

17. Ό μύλος ΞΥΛ!ΕΒΡΙΤΙΚΟΣ 6,ρίσκο:

ται άmivαvτι άπο το Δημσ.ρχιε'!ο 1'f]c; κ ΟΙ· 

vόη τας, Ααφαλ(;.χ; ε:Τναι δύσκολη ή έτιιμ'> 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

λσyiα τοι} όvόμaτος τΟU ΜJ:ιλοv, ΠοU πρέ

πει δμως -vιΊ: σt)μειι:v~ci πως i:'χει τι\ν Τδ•α 

όv:η.:α:τ:α μf: μι6: Ο:ιπο τiς &ττσ5Ια::pέuεις 

τοCι "':t;::,:;C. "'σ Κεφαλό-Ερυσο-υ τi)ς Κvθρrέας, 

τrοο ό-..αμάζετα1 καΙ κείνο Ξuλε6ρί-rι«ο. 

ΣGιμψωvα μέ ι'iιπ-οψη ττοv i:ξέφpασε δ Δ;:;. 

'ι\ρτε.μ:ου --- ποlι την δλέπwμε σαv πολlι 

άλη;9σφα·~i) - ι) ύπο5ιαiρεση τοv VΘpau 

πιΊ;:ε ηΊv cνσμασία της aπτό το ΜVλο. Ό

νομάο:Θ·~κ,ε συyκΘιφψέvα ξ υ λ ε δ ,ρ ί τ ι κ ο 

-,C, VEJ;,;ό ΟΊΗ} τ[ς λέξεις Ε ξ Cr λ ε δ .p i τ Ι Κ Ο 

•:ερό, vερiJ δηλαδη ποv τφοφχόταv άπο -τοv 

ό:λε~ρόμιλλο, ποu Ο.μεσα μαζί τοιι γειτνία

ζε. Ό μύλσς Cιvf)κε κάπστ'ε: στο Έδκάφ, ά-

:-r,) τΟ·; C.ι:ποϊο τΟν άy6ρασ~ ό 

Ττοσ:ιλ1~ (Κ σvτσ6πα:.:f.ιης) ώτο 

Ιψέα, 

'Αν&ρ:έα<; 

ηΊv Κ υ-

18. Ό τρΙΙ'-JΑΛΗΣ 6 μuλος 6ρiσκετω 

κοντa στο λεγόμενο Πλάτανο, πλάϊ OTIO κα

φενείο τοίi Γ ι:;-η.yό,pη, Άν!1κι:1 κατa τa τρ'α 
τέταρτα στον Άντώvιι Κατ>τό::μη &πο τη, 

ΚυS.ρέα, έvώ κατa το ένα τέ:ταpτο άvήκει 

στο Ε6ικάψ, 'Η έρμηv,εiα τi'jς έτυμολσyίας 

τοCι μύλο:ι πα;Jοιι•σιάζει καΙ στή σvγκεκρ:

μέ\'ΓJ πεp:πτωση γλωσσολοyικες δuσχέρειε:ς 

"Αν δμ~:ς καΙ στην προΙGειμένη περίπτ·ωση 

ό:πο:':,cχθ::;u:με την άποψη ποu μΟ:ς έξέφρα-. 

σε 6 Δρας '/\ρτεμiου π;:χ)σφατα, 6 μύλο<; 

μπο.ρf3 va πrι';J'ε την έτυμολοyία του &nό 

τη λαηvυιci1 λέξη ΊΊ·inita.ς. "Ε-τσι λοιπΌ.ν r'ι:

πΌ το Trinitas μπο.ρεl vάχο~με τr'ιν άκόλου-

6l, έξέλ1ξη: ΊΊ·initatίs -- Trinitatem -
Trinitalc -- TΓinitalis -- Trinalis, Άv ί-

Π:)θ:έσοvμε πwς 6 μύλος t)ταv ίε,ρός, ό.φιι:.-

rΜΙ!.liέ••ος ση';ν 'Λyiα Τριά5α - αύτο ση-" 

μαi•ιει ή λατιvικτΊ λέξη TΓinitas ..... μ:ά καi 

ξέ;:ονμε η6σο σ;η,μαv-τ:κο ρόλο διεδραμάτι

ζιε 6 μύλος στοιJς π•.σv.>τοχρΙΌ"Τ ιαvι-κοuς κ α,; 

τοuς 6vζαντιvοuι; χ.ρόνοvς (yι' αότο κα1 ,., 

σι;σ-χ·ετισμος 1 ώv μίιλι:..~ν με τό: οvομα·rα 

ίΞπισικ&πωv καi ό:yίων ποu τφοοvαφΘpαμε), 

είναι εuκολο v6: οδrιγηθοiJμε στηv έτ~.>μο

λοyία αότη και τi')ν έξέλιξή της. 

19, Ό ΜΑΡΜΑΡΕΤΗΣ ι':> μύλος έχει 

yι6: τη δι.αοcfvησή τοu λ1yοοτ0 vεpo κα1 

ορf<mεται ση'Jν Άyία Μαρίνα κοντό: στ-Ξι 

σπί-rια n)ς Άθ'ηvaς 'Αντώνη Κvpιακίδη, Ά

vήκει -στον Ά9-1"έμο ΛοUκα καi μετΟ: -ro 
θάνατό τοu τον κλ"'l'Ρ<Wόμησαν τa παιδιά 
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τοv: Γ ι α ενα χ~ον;:κο διά.στ Ι')μα ό μίιλος · ε!
;ιιt: νο: κ.ιασ&ϊ σrο Σιαηλη άπο τι1v Κα

μ~ρq ~η.ς Κvθpiας τrcu τον εfχε μ~-τατ~

ψει ;,.ε ).νψαμvλο. '·οmν δμως ό έvοικια
σοi)ς σοα1μά'τησε τη λητοv,ογ ία τοο έpyα

σ'τιη,:>ίοv τοv μέσα στο Μαpμα,:>'έτη κι c'χ

ξιοιποίησε .,η 6ισ)Jηοcαιvία τοv στο σπi rι 

τοv, ό μίιλος άξιο,.οιήθηκε καί πάλι για 

aλοο.μα τοu σταρ;οίι καi , ων &J\λωv δημ']

τριοκώv. 

Ή έτuιμι>λογία · τοG μύλου εfvαι 0\Νδ:ε:&

.μένη μέ τΟ άpγόστροφο τοv vφοίι τ<οίι μύ

λου: Μια κι ήταν δηλα&η ό μύλος όλιγό

cτφοφος, το στάι;>ι Cι.λεΒόταν πο>W καλ-=.t, 

μέ άm-στέ.λεσμα το ό:λεύ.pι ΠοU παpεί'γε \Ιά 

εΤvαι π~ πολu Ο:σπρο, όπως εΤναι άκρι-

6ώς Ο:σπ'fΧ> το ίδιο το μW,μcφο. Ή έκδοχη 

αύτή, πσU διασταvρώvεται κα; έ}J:γχεται 

σixv όρθη ά-rrO n'lv πpοφο,οικι) παράδοση, εί

ναι ή μόνη ΠCίJ ιJπάρχει καί ΠοU τrpiιπει VCt 
τrw παιχχδείΧθοvμε σάv τiιtJ πιο c'χvτι)(J(ιμε

VΙ •κί). 

20. Ό ΠΛΟΥ ΜΙ ΣΤΗ Σ δpίσκε-rαι στον 

"Αη Γιώιργη -nijς Κvθpέας . Άνήχει στον 

Κvθρε&τη Μιχό.λη ΝJστ,ρσίλέζο, (πτvθερό 

τοv .Κvpιόικον Χ'' Γιάγκοv)· ή όν01μασία 

(!Π'λοuμίιστιης> τηθα.,.Ο να Πιροήλθε Ctτro κά· 

11'010. πλοvμi (ό.ιπο κάmοιο στολίδι δηλαδ>l) 

πσU θά β<ρισ><ότανε στο μύλο. 

2). Ό Μύλος ΣΥΡΚΜΕΣ δρί01ι<ετα ι 

στfιv έvορία τοG • Αη Γιώργη τi\ς Κvθρέας, 

ή όποία (όπως εfναι yιvωστο) δλό.καφη ό

vqμό:ζεται καΙ κείWJ Συρκαλές. Ποιο οο' 
τό: δvΟ όvόματα εΤναι ποίι πη.pε πιρ&το 

τ.ήν όνομασία τοu καvέvας δf;ν μιrτο~ϊ uε 

άχρί&ια vO: πεΙ. Ν Ρψ όμως δεχθοομε ιsτ, 

κaJ στi~ σ\Ι.y)(JΘ<ιpuμένη τrφίπτωση r) bvoplα 

ττήpε τό δνcψά -της ό:ιrό -το μύιλο, πρέπει να 

ά!Ιιαζφήσ.ΟV!μt: κο:i στnv πφίπτωση ~ίι 

,-α Ιδιο:1τφα χαpαιςτηpιστικa γvωρίσματα 

τ-ού μύλοv. Π,ράγμα-τι ό μύλος στα τταλιό

;ε:ρcχ τα )(1;0όνι ·α καi για fνα μεγάλο χ,ρ-:>

\/ικΟ διάσ-τημα δοVλεvε μέ άλα.κά-τι ττο.J 

στα λα,- ινικ.ό: εΤναι γνωστό σα CircιιJtk~--
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Σ Uρt(αλές, δΕ:v a:ποκλείεται να τrί'ιΡε τήν ό

vομασiα του δ ΜίΜος Cι.w~ αύτή τΥιv πα

.pω_;~<Vη y :α 11ήν έποχή έικιείν,η σίιvθεσr} rou. 
Ι<αl φυσ:κa κι ή έv:.>;:>ία, άπrb τiιν όνομα

σία αίιτή τοο μίΜου θά πi\·;::ιε κα,ί κείνη την 

όνομα<riα της. 'Ο μύλος πρίv άπο 50 τό

σα χ.μ6ν:α όΜΎ~ε - σvμ.γ:vχχ μΕ στοιil(εiα 

ΠΟ'J μάς e5<.;ι::τε πρόσφατα Ο άεi,μΝη. Χ' . 

Κώστας Στυλιανοi) -- σέ κό:ποιο Λωκω
σιά'τη δικηγόρο μΕ: το ονομα Θεοφάνης. Ύ

στε,pότφσ: ό μίιλος πφιη.λθε. ση'rι ιδιοκ-τη

σία ·rοίι Νικόλα ·κσπτό;μη άπrο τiιv Κu
θρια κι ά?γότφα τοv Χρίστοv Καττάμη 

(τοίι δημάρχαι της Κοινότη-τας) ποο τον 

μ.ετ'έ:ψεψε σε κvλινδpόμυλο, κινούμενο μi: 

πετρέλαιο. Εtχε έτσι ..,η δυνατότητα πα

ραγt.η'i\ς ήλe<τpικιi\ς ένέργειας, .μέ άποτέ

λεσιμα τΟ Ο'Π'ίτι- τοG Διημάpχοv va γίνει το 

·π.ρώτο ήλεκτροφωιτισμ.έΝο σπίτι τής Ι!(.οιvό

τητας ποu έτ.ροφοδοτεί'το άmο fιλξκτpικο 

μοτΕ.ρ ποu tιπήιρχε στο μόλο. ~Ετσι, πολ · 

λό: χ.pόv:α πρΙ.., άπrο τι')ν ήλατ?Qδότηση 

ΠΊς κοιvότηrτας, το σπίτι τοu Χρίστου 

Καn-τάμη ~,.αν το πρώτο πσU εfχεv ήλε<

τροφοτιο&ϊ - άπτο τήν ήλεκτριια1 yεννή

τ;ρια τοG μύλου, όπως τφ.οαναφέ-ρθηι<ε -
y.εγονδς τrou τηpοκαλοΟσε σvγκλοvιστικι') έv

τίιπωοη στοiις χωpικοUς ττοu ε!χα.ν σοa 

πα;λια b:εί'vα χ.ρόνια τfjιv εύκαι.ρία να σuy

κ.pίvοιιν τον Ο:τΜετο ήλuc-ηροφ<.πισμο μέ το 

χλω.μο καΙ το άμvδιρό το φώς τοιJ καντη.

λιοG καΙ τi\ς λόιμιιτας. Τώρα - μια κι δ 

μVλος κώ-}κε τφ1ν οοο 25 ττφίποv χρόνια 
τώρα, μt άττοτέλΕσΙμα μιά κvθρεώτισσα 

έpy(iτρια πσU bpyαζbταν μέσα t'\ ΦopoG 

Μv.ροφόρα Ροvσιά vΟι καεί' μέσα στο .μύλο 

c'χττο πυρ~<αιyια - ~ει ό:γο.ρα:σθεΊ πρ!v ::r
πο 1 Ο πφίποv χιρόνια μi: 01<'0l'ΓΓΟ vά άξιο

ποιηθε! fσως σαν ο!ι<άιτεδο, ά-ιτο τό Γιώρ

γο Στuλλ.η Ό,ρφανοG για 300 κό;πιου λί

ρες. 

22. Ό ΣΥΡΚΑΝΟΣ -- δ δdιτφος μι)... 

λος μέ τfrv. fδια όνομο:σία, κι δ τρlτος μέ 

το.vτόσfJ'μη σ!)(εδόv, Όν πpοοvιrολογίσ·οuμε 

καΙ τό Σvρι<αΜ - !S<pίσχεται στ1\ν lvopiα 

2 . Το άλακάτι ήταν μεγάλου διασ:τήματος - δ ·μύλος δέν λειτα.φyοC-σε μέ σιφοίιyι 

φi ένοικιαζόταν &rrO Λε;ι.ιεσιανοuς ό1ρτοrπ.οοtσίις. 
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τοι} 'Αiγίοv Άv5pονίκw τής Κvθρέας δί

πλα στα σ·π·:τισ τοί/ 'Ρννl:\ρέσ Κοvτσ&ττα•J

λοv κ ι άvi}κε στ-{η 'Αwτώνη 'Αικσθιώτη "'' 
ά!πο το 1955 στο γιο τ ::>J Σοφ01Gλιη Άν

τώ>~η 'Αiκα.θ'ιώτη. ΕΤναι ψJσι!<JΟ να ίrποθέ

σουμε πως καΙ m5ολι όπrο τό Circu.~ θ'a 

mι_:,ε ΚΙ Ο μvλcς αίιτbς ,ην όνομ.ασία τοv. 

23. Σ' όιτrόσταση κ:iποv 10 στρειμμά-

1'ω'J ~<νπριακ.ωv ciιrro το Σv·;::'κ-άνο, δiττλα 

στήν έκκλφία τής Άγiας Μα-~ίvας 6.ρίσκε · 
τα. ό .μvλος ΚΑΡ Α ΜΕΜΜΕΤΗ Σ . • Ο'Π'ως 
κ. &π· -τήν όνομα-σία -τοv π•ρ.οκίrτrrει, ό μύ
λος πρiπτει vα άνήκ.ε σε κάττοιο το\φκο 

Καρ.Cι Μ~μiτ, ποο στην ιο.nτριακη ό:λλάζι:ι 

σi: · t<α,ίχχ Μεμμέ-της. 'Ο μύλος άvήΟ<.ει σή
μερα στο Γιώργο ΝοιισκΟ: ό:πο η'tv Κu&ρέα. 

24. 'Ο ΜVλος ό ΜΑΡ Ρ.Η Σ 6pί011<ετα~ σ( 

μικ;ρeΊ ά-ττόστcrο•η αττ.ό -το Καρά Μειμιμέ-τη 

Κα!\ ·6ρίΌκεrαι κοντό: στ(χ παλιό: τό: ό:ιι:>χ<>,_ 

τιικα τα σπί-τια, τα λιεγόμ.εvα κ ο v σ ο ι~ 

λ ά τ α, ποv ά!νή.καv στοιJς κληρονόμοου:; 

τοίl Γιαννά-τζιη Παττ.αγ ιψη·, ποιJ γσμιrφός 

τους εΤvαι ό Κωστiις Μιχαηλαιδκιοίi. Εfνα; 

γvωστΟς ι>Μαια ό ρόλος ποιJ διαδραμά

τιζαν γi>ό: τον ίrπόδοvλο ραγιό: τα λεγόμε

να «.Κοwοuλά-τα:ι>: μιπο,ροΟσε vO: καταφ&

γει, ύστερα ό.ιπο ι<άπΌιο ί:γ>κ:λημα - ίδιαί

τερα οΌ ποληικό - στό: Φκοvσοuλά-τα~ 

αότα καΙ vO: σωθεt, δι α.φεύγοντας άm'ο η1ν 

τοιψκ ιl<i) ΠΟ$Jο:ΙΚΟλούθηση μi: μύριες ;φοφv

λά!ξεις, οτο έξ_ω-τφι'Κό. ΈτΌι, σίι.μφωνα μ~ 

-την προφc.pιt<!ι'ι παpοοοοη, -τ<χ κοuσοuλάτα 

τiiς Κυθ:pέας δια&pαμάτ ισαν έ>~tpγψικ.Ο ρό

λο ση1ν t.'ΠΟ!)(η τοΟ 21, δταν πολλοί Ρα

yιά:5ες τής ~οινότη,τας 6.ρliικαν, μέισα στό 

κύμα των σφαγι;)·, 110v έπηΙ<()λοVθησε τι)ν 

καραοτό.μιηση τοv Κvττ,ριαvαl, τό σωσ-τικό 

κα\rαψύγιο . ΜΕ. την είικσιρία άvα.φέ'ρουμε 

~ τiτοια «καισο..ιλά-τα», γαλλικά στij 

σv'}'!Ι<εκ:.pιιμέvη πε.ρίπ-τωσtη, ίΊσαν <Ι<αl τά 

σ-ττίτισ. -τοί/ Χ ' ' Κώσπα Σ-τι.ιtλιανοίΊ. Γιa 

τt1ν έτυμολογία τοv Μα.ρpη ίrπάρχουJ σήμε

ρα δvό έ'Κ!ΟΟχές: ή μ ιa τrόιJ άνάyει τι] ν έ

τvμολοιγία σ'την !ταλιικη λέξη Mare, ποιJ 

ση;μαίνει θαλασσα (στοιχεiο ττοιJ μπορεΊ νά 

'n'pοfιλ9ε άπτο ,..,_ι ταίιτ<ση το} νε;>οίι -τοv 

μύλου μέ τη θ'όιλασσσ) κι ή άλλη, mJV 

ττ,ρ€.πει vO: εΤvαι ή έπιιφατέσ'τ.ερη, άπτο τή" 

Vπόθεσ I) τrώς ό .μύλος eα τrpέ:π-ει vO: άνηο<ε 
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σf. κόιπο:ο γάλλο ει)γενη 1τοv όvομαζότcrιε 

Μ auι·ίι'.C. Άτrο την 1'Γα.ιχ:cφθ.οιΧχ λοιπΟv τοu 

ό\ο\(ιμ ατο<C; Maurice ε·iκάζιε-ται 1τώς πήρε κ.αl 

τ~ν όνcψασία ;ου ό μuλοc; . Κά-τι ποιJ εΤναι 

ξνισχυηκο ,.,η ~ &ύτε;;ης άποψης εΤvαι καΙ 

το γεyονΟς πώς δί-mλα άπο το μύλο εΤνC"< ι 

καΙ τό: «ι<οοσοuλά-τα:t, ποv προαvσ.ψέρσμε. 

25. Ό ΣΤΕΦΑΝΟΣ ό μύλος ποιJ π,>έ· 

πε ι έτσι νδ: όνσμά<rτηι<ε άnτό εlδικi> &μyανv, 

ποιJ τrpέwει vO: εΤχε ό μUλος σΟ:ν χαpσκη}
ριστικό τοv γνώρισ·μα, δρίσκε-ται a<.OVτa 

στα σπίτια τ-οί) Πσπδ: Σ τ-εφανή . Το έτrώνu

μο Σεφα.,.ης ό παπό:ς δtν όπrοκλείε-ται νΟ: 

-τ·ο .,.,η,;Jε άπό ,.,η γειτνίαση τοv με τόr.ι ό

μώw,μο .μύλο . Πιό άδύvατη έκδοχη ·ε1'1>'0'.ι ή 

άττοψη, πώς ό μύλος 'flli\.ρε αότι] τιlv όvομα

σία γιατi ό δικός ται ιλάκκος ,μοιάζει μ( 

στεφάv> . 'ό μύλο, άνήκε στο Χριστόδουλο 

Ττοουλi) Όpφαvοv άπΌ -τryν Καμάρα, στερ

νότερα περιήλθε στην tδιΟι<τψία των ττσ.ι

διωv του: ΣτvλάΚJ<οv, Γιώpγαι, >Κ .ά . . καΙ 
σήμε.,οα δρ;σκ·ετω ·σττ)ν ίδιοκτησία . -τοϋ 

Χι:ιί τσcv Ποντίκα ά<ττό τι)ν Κι.ιθρέα. 

26. Ό μύλος ο ΚΟΡΩΝΑΣ <iδ ιQ1μφισ6ή

τη-τα mi,x: την &Ι'ο.μασίσ 'f·Ου άπο το · λατ ι

VΙ!ζQ corona ae, ποο σημαίw.ι στεφάνι , χα

ρακτηpισηκο καΙ κεϊvο γνώρ:σμα: όργάνοv 

τΌίί μvλοv δπως άο<ρ: 6C>:; ικ ι ό Στέφσινος . 

Β.plσ;κεrαι ατό Σιερό:y ι ο τής Κu(!_ρiας, τrλι) ι 

στο «αφε-.ιεiο τοιJ 'Αντώνη Άvθοολη. 'Ανή

κει στt)ν iδιοκτησία τοv Μιχάλη Κοpέλλη. 

Πάιvω· ά.τrΟ το .μίιιλο στεγάστηκαν . τα· γρα

φεΊα πc:iλ:'λων όργa~ τής Κοινότητας . 

Στέγασε γ ιa τταράδειy.μα το Σ ωιμC:rτ-εΊο 

γιa την άνάτττvξη τής κωμόπ()λ.ης, -τη Δη

μοοφaτ ικ.ή ΊΕpyα.τοίfπαλληλι~ή • Εvωσ'η 

{ Δ60 Κ) τής κ·οινότίyτας ικα1 άλλα. 

27. Ή ΧΑΒ·Ρ Ι ΚΑ, ττοv ~ρίσχετα:ι 'σ-τό. 

vοτ ιοανατολικ;Ο: τής κοΙΙιότrrτας καi· άνιϊιιε 

κ ι αt'ηι'ι σ<ο ΜιχόJλη Καρέλλη άπό τηv Κv

θl.;;έ-ο:, ε1χ•ε.v άξ ισJτο:ηθε:Ι καi σδ.ν ίκιι<ΟI<J<ιστι

κη μιη·~ανή . Διαχώpιζ.ε δryλ. -τό 6αμδά:κι · (το 

μ<Χ!)(ιλ.;,Vζι στ(χ >Κυ<Πριακa) άπιό το 6αμ(Χοο:)

Ο'ΠΊJ•;>Ο. /Wγfi> άκ.ρι~ι;)ς αίι,ης της Ιδιότητάς 

της, (τοί/ 6ιcψη?(ο:Ινιι<οί/ ,μετασχηιματισμcv 

της) ffl\ρε την όΨ.:ψασία Χά6ρικα crno το 
fabrioa, 'ΠΟV σημαίνει iιργοστάσιο. Ό μύ

λος ά<Χεθε άλάτ ι, σηάρι κ.&. δημ:ryφιο:ΙΚά. 
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28. το ΠΕ.ΤΟΝΑΤΖ Ι Ν δpισκόταν στά 

&u rιι«Χ κράσ-πεδα τiiς )ψv1σίδας μεταξu 

τijς τ>ελευrαίας αίιτiiς έvορίας τijς ~ο

λης κα\ τοο Νιέοv Χωpιοίί. Μιa άτrοψη1 πού 

έfχ~ράσ'θηχε πως το δνομα τηθανο v&, προ

έipιχεται όπ11ο το c-πατινάζ», η .τΟν πιερίπατο 

'!'!'ooJ b<-αναJV σrι1ν 'Π'ε pισχ,η ο1 Το(';ρκοι -
μιa π.ερ.ιοχr'J yεμό:Ίη λεμονιές, yιασεμιa καi 

ά~ •ιwρ:στικa - δ&v στέκει , yιex τΟν ά

ττλοvcπcrτο λόγο πως στrrι του,::>«ικ-ι) δεν ·)
'11'άpχει - ~με τι)ν έννοια τοv τrε.ριπά:τοv 

- ή M§l) πcrηνάζ. 

Πιθανότφη όμως πρέπει νCχ θεωρηθεί' ι) 

έnψολοyία πσV έξέψρασε ό τ.ελευτα'ϊος j. 

δι<>κ'fήτης τού ·μύλου μ. 'Αντώνης Κvριcrκ :

δης · - δπως μ<Χς άνέφφε στΙς 30. 12.78 ή 
πpόσψ:Jyας στι) Λwκωσiα .κό.,ρη τιχι Μαρσό

λα 'Α.θαV>ασιό»οv - πω;; ή όνομασία τοu 

μίιλ~ προη.λθε όnrό τeχ ρήματα π ε τ fx 
v α σ' ε I ( == -πετάει ν&χει). Δηλ . δοίιf..ει; t 

ένrα,ηf«Χ (πεταlσε) 6 ,μVλος σi. πειρίτrτωση 

ΠοU .ε Τ χ<ε .μ-πόλ !ΚΟ 'ΙΙΕρό. Κ ι ·i.ιπει&η ή έ ΤV

μολογία τC;rι ι~ι.ύλων σvvδε.όταv μ€ Βασ ικό 

στοιχεlα ποv τον χαρακτήpιζαν, θεωροΟμε 

πιθανόπ,ρη αότι) η1v εκδοχή, παρι'ι η1ν 

σύ;.•Sεσ(l της μέ τη >λέξη '!Ι'αιτιvάζ. 

Πλάι σ"rό .μ.Vλο τοο Πετοναπζι.ΟΟ &πηρχε 

ει~ας α ίώvόδιος τεράστιος ΠiΙΙ«ΠαJVος '!1'0U 
άνrλοϋσε η1 δίινσιμή τοv καΙ 6ίιθ:ζε τΙς •Ρί

ζες τοv στό yειτονικο '11'0'1'αμb τοΟ Κ-εψα

λόδpvσου, ομt. άπrοτέλ.εσ.μα νCχ κσιλ.Vτι-'11Ει μ€ 

Tftv ΠpoσTaTEVTtιdt ι<αa δpο-σερή του 01< Cx 

ό:ιmετa τετ,ρcry, μέτρα. ΔυστVχCχ; τον 'Π'λά

ταvο έι<οψεv με.pιι<iχ χρόνια τrplν άπrΟ τi-ιv 

τοvρκικιl είσ6ολ.ή ό Ιδιοκτήτης -του, Άv

δpεάι<ος Γ ιαννό, που <rt<οτώθ<ηκε στι')v 1'ΟV;>

κιιοΊ εi~οΜ ·έν ψVχρ<i> άιπο τσUς τ οvρ

καχ; ε!σ6ολεiς στο ϊδιο '!'01.1 τΟ <rπίτι uέ

σα, σmΊ Χρvσίδα. ΆΚiλοyη τραyικfι τ(ιχη 

ά:νημετώπισε κι ό ό:δελφός τοv Σάδ&ις 

221. 

ΓιαwΟ ΠοU σκ.οτώθηκ,ε κι αίιτΟς στο σπί-:: 

του στήν Καμάρα. 

2 9 . Λίγο ιπιο κάτω όπrο το Τσιφ-λικοόδι 

- κάτω ά;π-' τ.iι Χρvσίδα -· καΙ λίγο πιο 

πό.1κο) ά:τrό τη Χαιpαγη τοΟ flαλαwάιθροu, 

6pισiώταν κό:ιrοτ~ ~μα ενας ιμύλος, που 

ά:νήκε σέ 6σ«ο(ιφι•κη Ιδιοκτησία . Τώρα σώ

ζοντα ι μονό,χα τά έρείπτιά του. ΔίτΜα στι) 

ΧcφαγiΊ καi -ra tpεiτr~α -τοv μVλου 6ρίοΙ<ι

ται ά:κόιμα τό yοvιδί, ττοU μέσα rrov λi.γ~

ται :πi>ς 0-\ Τ ΟV{>ΚΟΙ ΙΚΌΙ.J!Π'ά:vισαν τiyv ιαι;>α

λην τοΟ 'H;yovμέι.rov τ' • Art Χρvσοστόμ.ου, 

τ&v Άπιp!λη τσU 1977, μιeχ .καΙ τοι} ι.'ιπΌ

σχέθηκαν τι-ως δεν &α τ&'V έσφαζαν. 

"0-ιrως ,μάς άνάφεpε ό Σά6οος Σ τuλια

νοv 6 μύλος δ.ρίσ'ι<Jεται στο csΚά:τω Τσιφλι

κοοο:~, κοvτά στa σπίτια τοί't Τεδρiσ•η 

τ•ΙΎς Νίννας. Ό μίιλος -- ά:mο άφοpμiΊ τη 

λαϊ1<Jι') ιπαράΡοση γ ;(Σ το .κσιτάνισμα τής κε

φαfiiς τοο ήyο~μ.ένοv το>J • Αη Χρvσόστο

μοv - λέryεται, σίιμφω~~α μ.ε -ri ς -mληρ<>φο

ρίες Σ . Σ τvλ.: ανοΟ, μvλος τοΟ Χρvσόστ;J

μοιι. 

Σήμ.εpα, μi έξαί.ρι.ση - ό-πως τrροανα

φiJρΟJμε - τσv Κεφαλό6puσο το .μύλο, r.i 
αλλοι δλοι μόλοι τοΟ χωpιοv σταδ:ακα ττε

ριijλθαv σε ιiχρηστία, λόγω της πολλατrληι; 

άξιοποlησfΙς τής ήλεκτρι.κής tvέργειας, πού 

στ.ήν τφοκειμένη "111Εpίτrτωση. άξιοτrοιήθ'ηκε 

καΙ στόν τομέα τfις άλεuρcmοιtας. Μένουν 

δμως στι1 θ<.".ση τους τa παμπάλαια, χι;\ιό

χ·ρονα κτιοp.ακά τσvς σvyκρο"Ιή1ματα, '11'ό'tι: 

έτrιδλητικά καΙ 'Πότε y,ριαφ:κa yιι:Χ vά μaς 

θuι ίζο•Jν μέ .,.ην τrαροv<rία το;ις τΟν ττολv

μοχθο Φόμο τοίΊ άνθρώποv στην άγωνιώ

δη όΜ;λικτvκiΊ '1'ΓΟiΠία τοv '!1'oV δαμάζοντας 
με άyώνα σκληpb κι αδvσ&τπrrο τcΧ στοι

χε'ϊα άpχ1κa τi\ς φΟΟης, €φτασε ατό ΟΙ}μ.ε.ρι 

νΟ όξιοζήλεντο τΕΧ'ΙΙΟI<·pατικ<Ο t'Ι1'ί'Ι'!'εδο ... 




