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1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο και παρατηρήσετε την εικόνα, περι-

γράψτε έναν κυκλαδίτικο ανεμόμυλο. Μπορείτε να βρείτε και άλλες πληροφορίες

σε εγκυκλοπαίδειες. Πρέπει να αναφέρετε:

● Πού είναι χτισμένος.

Στην κορυφή ενός απόκρημνου βράχου απλώνεται αφιθεατρικά η Χώρα της Σερί-

φου, με τα ολόλευκα σπιτάκια αγκαλιασμένα σφιχτά, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και 

τους τρεις ανεμόμυλους να δεσπόζουν στην πλατεία των Μύλων. 

● Πώς είναι (ποια εντύπωση δημιουργεί όπως τον αντικρίζουμε, ποια είναι τα γενικά χαρακτη-

ριστικά της κατασκευής του, από τι υλικά είναι φτιαγμένος).

Οι κάτασπροι ανεμόμυλοι στη Χώρα της Σερίφου στέκουν επιβλητικοί κόντρα στον ά-

νεμο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά κτίσματα. Έχουν σχήμα κυλίνδρου. Είναι χτισμέ-

νοι από ακανόνιστη πέτρα, με ξύλινη κωνική στέγη σκεπασμένη με χόρτα. Στο ψηλότε-

ρο σημείο των κυλινδρικών αυτών πύργων βρίσκονται οι ξύλινες φτερωτές με  οριζό-

ντιους άξονες κατακόρυφων πτερυγίων, που όμως δεν μπορούν να περιστραφούν.  Η 

μικρή είσοδος των μύλων οδηγεί σε μια μικρή πέτρινη σκάλα και από εκεί σε ένα ξύλι-

νο πατάρι. Στο ισόγειο υπάρχει η στρογγυλή μυλόπετρα.



α
α

● Σε τι χρησίμευε (και αν χρησιμοποιείται και σήμερα).

Από τους αλευρόμυλους έβγαινε το αλεύρι για το ψωμί που αποτελούσε τη βάση της 

διατροφής της εποχής. Το σιτάρι ή το κριθάρι και σπανιότερα η βρόμη τοποθετούνταν 

στην κοφινάδα, χωνί, η οποία συνδεόταν με τον «ταϊστή», σέσουλα, και από εκει στις μυ-

λόπετρες. Ο καρπός έπεφτε ανάμεσα στις δύο μυλόπετρες, που περιστρεφόταν με την 

βοήθεια των φτερωτών, και θρυμματιζόταν. Μια λαμαρίνα, γύρω από τις μυλόπετρες συ-

γκρατούσε το άλεσμα.

Οι μύλοι στη Χώρα της Σερίφου δε χρησιμοποιούνται σήμερα για την παρασκευή 

αλευριού. Έχουν ανακαινιστεί και προστατεύονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

● Πώς τον έβλεπαν οι κάτοικοι, πόσο σημαντικός ήταν για τη ζωή τους.

Στα παλιά χρόνια οι Σεριφιώτες αισθάνονταν ευλάβεια για τις εκκλησιές τους, όμως τα 

πιο αγαπητά τους κτίσματα ήταν οι ανεμόμυλοι. Οι μύλοι ήταν πολύ σημαντικοί για τη 

ζωή των κατοίκων του νησιού, καθώς αποτελούσε γι' αυτούς έναν τόπο συνάντησης, 

ένα κοινωνικό κέντρο, όπου συζητούσαν τα προβλήματα και τα νέα τους, αντάλλασσαν 

αστεία και πειράγματα και έκαναν ακόμα και προξενιά. Επίσης, στον περίβολο τους 

οργάνωναν γιορτές και γλέντια. 

● Ποια συναισθήματα και σκέψεις μάς προκαλεί ο ανεμόμυλος.
Η γνωριμία με τους τρεις ανεμόμυλους στην πλατεία των Μύλων μας προκαλεί δέος. 

Μένουμε έκθαμβοι με την δική τους αρχιτεκτονική τελειότητα μέσα σε ελάχιστο χώρο.

Η νοσταλγία και ο θαυμασμός για τον τρόπο ζωή των νησιωτών, μια άλλης εποχής 

κυριαρχεί στις σκέψεις μας.
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Οι κάτασπροι ανεμόμυλοι στη Χώρα της Σερίφου 

Αν  κάποιος ψάχνει να βρει μια λέξη, που το νόημά της να ταυτίζεται με τις Κυκλάδες αυτή δεν μπορεί να είναι 

άλλη από τη λέξη ανεμόμυλος.

Στην κορυφή ενός απόκρημνου βράχου απλώνεται αφιθεατρικά η Χώρα της Σερίφου, με τα ολόλευκα σπιτάκια 

αγκαλιασμένα σφιχτά, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τους τρεις ανεμόμυλους να δεσπόζουν στην πλατεία των 

Μύλων. 

Οι κάτασπροι ανεμόμυλοι στέκουν επιβλητικοί κόντρα στον άνεμο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά κτίσματα. 

Έχουν σχήμα κυλίνδρου. Είναι χτισμένοι από ακανόνιστη πέτρα, με ξύλινη κωνική στέγη σκεπασμένη με χόρτα. Στο 

ψηλότερο σημείο των κυλινδρικών αυτών πύργων βρίσκονται οι ξύλινες φτερωτές με  οριζόντιους άξονες 

κατακόρυφων πτερυγίων, που όμως δεν μπορούν να περιστραφούν.  Η μικρή είσοδος των μύλων οδηγεί σε μια 

μικρή πέτρινη σκάλα και από εκεί σε ένα ξύλινο πατάρι. Στο ισόγειο υπάρχει η στρογγυλή μυλόπετρα.

Από τους αλευρόμυλους έβγαινε το αλεύρι για το ψωμί που αποτελούσε τη βάση της διατροφής της εποχής. Το 

σιτάρι ή το κριθάρι και σπανιότερα η βρόμη τοποθετούνταν στην κοφινάδα, χωνί, η οποία συνδεόταν με τον 

«ταϊστή», σέσουλα, και από εκει στις μυ-λόπετρες. Ο καρπός έπεφτε ανάμεσα στις δύο μυλόπετρες, που 

περιστρεφόταν με την βοήθεια των φτερωτών, και θρυμματιζόταν. Μια λαμαρίνα, γύρω από τις μυλόπετρες συ-

γκρατούσε το άλεσμα.

Οι μύλοι στη Χώρα της Σερίφου δε χρησιμοποιούνται σήμερα για την παρασκευή αλευριού, έχουν ανακαινιστεί 

και προστατεύονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Στα παλιά χρόνια οι Σεριφιώτες αισθάνονταν ευλάβεια για τις εκκλησιές τους, όμως τα πιο αγαπητά τους 

κτίσματα ήταν οι ανεμόμυλοι. Οι μύλοι ήταν πολύ σημαντικοί για τη ζωή των κατοίκων του νησιού, καθώς 

αποτελούσε γι' αυτούς έναν τόπο συνάντησης, ένα κοινωνικό κέντρο, όπου συζητούσαν τα προβλήματα και τα νέα 

τους, αντάλλασσαν αστεία και πειράγματα και έκαναν ακόμα και προξενιά. Επίσης, στον περίβολο τους οργάνωναν 

γιορτές και γλέντια. 

Η γνωριμία με τους τρεις ανεμόμυλους στην πλατεία των Μύλων μας προκαλεί δέος. Μένουμε έκθαμβοι με την δική 

τους αρχιτεκτονική τελειότητα μέσα σε ελάχιστο χώρο. Η νοσταλγία και ο θαυμασμός για τον τρόπο ζωή των 

νησιωτών μια άλλης εποχής κυριαρχεί στις σκέψεις μας.
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2. Πώς μπορεί η ενέργεια του ανέμου, η αιολική ενέργεια (από τον Αίολο, τον αρχαίο θεό

του ανέμου), να χρησιμοποιηθεί σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος; Ανακα-

λύψτε στο παρακάτω σχήμα έναν σύγχρονο ανεμόμυλο και συγκρίνετέ τον με τον παραδο-

σιακό κυκλαδίτικο:
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◊ Η αιολική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η αιολική 

Ενέργεια είναι Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Προέρχεται από μια φυσική και ανεξάντλητη πη-

γή, τον άνεμο, είναι καθαρή καθώς δεν παράγει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δεν 

εκπέμπει καθόλου ατμοσφαιρικούς ρύπους και χρησιμοποιεί ελάχιστο νερό.

Η ανεμογεννήτρια είναι μια συσκευή η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέ-

μου, σε ηλεκτρισμό. Η αιολική ενέργεια του ανέμου κινεί τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τα 

οποία περιστρέφουν ένα μαγνήτη γύρω από ένα πηνίο στο εσωτερικό της(γεννήτρια). Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διοχετεύεται στους κατά-

ναλωτές.

Στην κορυφή κάθε ανεμογεννήτριας υπάρχει ένας ανεμοδείκτης ο οποίος υποδεικνύει την κατεύθυνση του 

αέρα. Ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, η ανεμογεννήτρια περιστρέφεται πάνω στον πυλώνα ώστε να 

«κοιτάει» τον άνεμο, και τα πτερύγια της περιστρέφονται στον άξονά τους ώστε να δημιουργήσουν την μεγα-

λύτερη δυνατή αντίσταση στον αέρα.

Ο αέρας ξεκινά να περιστρέφει τα πτερύγια τα οποία είναι συνδεδεμένα με έναν άξονα ταχύτητας που περι-στρέ

φεται .με τη σειρά του, όπως και τα πτερύγια. Ο άξονας ταχύτητας συνδέεται με μια γεννήτρια, η οποία μετατρέπει 

την κινητική ενέργεια του άξονα σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η γεννήτρια παράγει ρεύμα εναλλασσόμενης τάσης. Το ρεύμα μεταφέρεται μέσα από καλώδια σε έναν υπο-

σταθμό ρεύματος. Στον υποσταθμό, η τάση ανυψώνεται έτσι ώστε να μπορεί να τροφοδοτηθεί το ηλεκτρικό δίκτυο 

και να μεταφερθεί στους καταναλωτές.
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◊ Συγκρίνοντας έναν σύγχρονο ανεμόμυλο με τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο 

διαπιστώνουμε πως:

 Οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι είχαν ως κύριο έργο το άλεσμα των δημητριακών, 

ενώ οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν την παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι είναι πέτρινα κτίσματα με κυλινδρικό σχήμα, ενώ 

οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι κατασκευασμένες, συνήθως, από μέταλλο 

και έχουν μικρότερο όγκο και μεγαλύτερο ύψος.

 Οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι έχουν ξύλινα πτερύγια «ντυμένα» με λευκά 

καραβόπανα, ενώ οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες διαθέτουν, τρία συνήθως, 

μεταλλικά πτερύγια.

 Οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι «ταιριάζουν» με το φυσικό τους περιβάλλον, ενώ 

οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και σε 

κάποιες περιπτώσεις το υποβαθμίζουν. 

 Οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι μπορούν να φιλοξενούν στο εσωτερικό τους τον 

άνθρωπο που εργαζόταν εκεί, το μυλωνά, ενώ οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες 

δεν έχουν χώρο στο εσωτερικό τους για τη φιλοξενία κάποιου ανθρώπου, μιας 

και η παρουσία του δεν είναι απαραίτητη.
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3. Υπογραμμίστε τις λέξεις και τις προτάσεις που φανερώνουν χρόνο και γράψτε τες

στο τετράδιό σας βάζοντας σε ξεχωριστές κατηγορίες τα επιρρήματα και τις χρονικές

προτάσεις.
Επιρρήματα

Λέξεις και 
φράσεις που 

φανερώνουν 
χρόνο 

Χρονικές 
προτάσεις



α
α

Επιρρήματα Χρονικές προτάσεις Λέξεις και φράσεις που 
φανερώνουν χρόνο 

Παλαιότερα

πάντα

πια

ποτέ

πάντοτε

ώσπου να ετοιμαστεί 

το αλεύρι τους.

μόλις συναντούσε 

κακοκαιρία

κάθε πρωί

το απόγευμα

3. Υπογραμμίστε τις λέξεις και τις προτάσεις που φανερώνουν χρόνο και γράψτε τες

στο τετράδιό σας βάζοντας σε ξεχωριστές κατηγορίες τα επιρρήματα και τις χρονικές

προτάσεις.

τα βράδια

(ούτε) μέρα

(ούτε) νύχτα

οποιαδήποτε στιγμή
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4. Φανταστείτε ότι ζείτε εκατό χρόνια πριν από την εποχή μας και μιλάτε για τους ανεμόμυλους.

Ποιες αλλαγές θα κάνατε στο κείμενο; 

Αν ζούσα εκατό χρόνια πριν από την εποχή μας και μιλούσα για τους ανεμόμυλους θα 

άλλαζα του χρόνους των ρημάτων και θα παρέλειπα τα χρονικά επιρρήματα που ανα-

φέρονται στο παρελθόν. Θα χρησιμοποιούσα παροντικούς χρόνους. Ο βασικός παρο-

ντικός χρόνος είναι ο Ενεστώτας.

Ποιος είναι ο βασικός χρόνος του ρήματος που χρησιμοποιούμε

όταν περιγράφουμε κάτι που έγινε στο παρελθόν; 

Ο βασικός χρόνος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάτι που έγινε στο

παρελθόν(επανειλημμένα) είναι ο Παρατατικός, (ενώ για μία φορά ο Αόριστος).

Ξαναγράψτε τις τρεις πρώτες παραγράφους συνεχί-

ζοντας στο τετράδιό σας:

Όποιος πλησιάζει με πλοίο στις Κυκλάδες τα πρώτα κτίσματα που αντικρίζει είναι τα εκκλησάκια

και οι ανεμόμυλοι με τις φτερωτές τους, που ......................................................................................ξεπροβάλλουν κάτασπροι πάνω στα υψώματα. 

Οι νησιώτες αισθάνονται ευλάβεια για τις εκκλησιές τους, όμως τα πιο αγαπητά τους 

κτίσματα είναι οι ανεμόμυλοι.

Βγαίνοντας κάθε πρωί από τα σπίτια τους, ρίχνουν αυθόρμητα την πρώτη ματιά

στη θάλασσα και τη δεύτερη στους ανεμόμυλους: «Αλέθουν οι μύλοι; Όλα καλά»

σκέφτονται.

Άνδρες και γυναίκες περνούν πολλές ώρες εκεί, ώσπου να ετοιμαστεί το αλεύρι

τους. Έτσι, γίνεται ο ανεμόμυλος ένα κοινωνικό κέντρο, όπου συζητούν τα προβλήματα 

και τα νέα του χωριού, ανταλλάσσουν αστεία και πειράγματα, κάνουν ακόμα και 

προξενιά. Στη σκιά του ανεμόμυλου μαζεύονται οι κοπέλες το απόγευμα με τα 

εργόχειρά τους και οι νέοι τα βράδια οργανώνουν γλέντια.

Συμπληρώστε για κάθε ρήμα που χρησιμοποιήσατε τον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΑΡΟΝ

Ενεστώτας

πλησιάζει

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Παρατατικός

πλησίαζε

ΜΕΛΛΟΝ

Εξακολουθητικός μέλλοντας

θα πλησιάζει

αντίκριζε αντικρίζει θα αντικρίζει

είναιήταν θα είναι

ξεπροβάλλουνξεπρόβαλλαν θα ξεπροβάλλουν

αισθάνονταιαισθάνονταν
θα αισθάνονται

ρίχνουνέριχναν θα ρίχνουν

αλέθουνάλεθαν θα αλέθουν

σκέφτονταισκέφτονταν θα σκέφτονται

περνούνπερνούσαν θα περνούν

γίνεταιγινόταν θα γίνεται

συζητούνσυζητούσαν θα συζητούν

ανταλλάσσουναντάλλασσαν θα ανταλλάσσουν

κάνουνέκαναν θα κάνουν

μαζεύονταιμαζεύονταν θα μαζεύονται

οργανώνουνοργάνωναν θα οργανώνουν
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ΠαρακείμενοςΑόριστος

πλησίασε

Συνοπτικός μέλλοντας

έχει πλησιάσει θα πλησιάσει

αντίκρισε έχει αντικρίσει θα αντικρίσει

(ήταν) – (θα είναι)

ξεπρόβαλαν έχουν ξεπροβάλει θα ξεπροβάλουν

αισθάνθηκαν έχουν αισθανθεί θα αισθανθούν

έριξαν έχουν ρίξει θα ρίξουν

άλεσαν έχουν αλέσει θα αλέσουν

σκέφτηκαν έχουν σκεφτεί θα σκεφτούν

πέρασαν έχουν περάσει θα περάσουν

έγινε έχει γίνει θα γίνει

συζήτησαν έχουν συζητήσει θα συζητήσουν

αντάλλαξαν έχουν ανταλλάξει θα ανταλλάξουν

έκαναν έχουν κάνει θα κάνουν

μαζεύτηκαν έχουν μαζευτεί θα μαζευτούν

οργάνωσαν έχουν οργανώσει θα οργανώσουν
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Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος μέλλοντας

είχε πλησιάσει θα έχει πλησιάσει

είχε αντικρίσει θα έχει αντικρίσει

– –

είχαν ξεπροβάλει θα έχουν ξεπροβάλει

είχαν αισθανθεί θα έχουν αισθανθεί

είχαν ρίξει θα έχουν ρίξει

είχαν αλέσει θα έχουν αλέσει

είχαν σκεφτεί θα έχουν σκεφτεί

είχαν περάσει θα έχουν περάσει

είχε γίνει θα έχει γίνει

είχαν συζητήσει θα έχουν συζητήσει

είχαν ανταλλάξει θα έχουν ανταλλάξει

είχαν κάνει θα έχουν κάνει

είχαν μαζευτεί θα έχουν μαζευτεί

είχαν οργανώσει θα έχουν οργανώσει
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5. Με τους μύλους συνδέθηκαν πολλές λαϊκές παραδόσεις και παροιμίες. Οι παροιμίες

που ακολουθούν έχουν μεταφορική σημασία. Διαβάστε τες και γράψτε τι νομίζετε πως

θέλει να πει η καθεμία:

● Πολλή βουή στον μύλο μας, μα τ’ αλευράκι λίγο.

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Η παροιμία χρησιμοποιείται για να δείξει πως το αποτέλεσμα μιας ενέργειας 

μας ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας. - Μεγάλη φασαρία για το τίποτα.  - Γίνεται 

υπερβολικός θόρυβος ή δίνεται μεγάλη σημασία χωρίς να το αξίζει.  

● Αν πας στον μύλο θα αλευρωθείς, κι αν πας στον καρβουνιάρη θα μουτζουρωθείς.

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Κάθε εργασία έχει τις δυσκολίες της. Μόνο αν κοπιάσεις, θα έχεις το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα. - Το λέμε για να υπογραμμίσουμε τα αποτελέσματα 

κάθε πράξης - Κάθε ασχολία μας, έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες.

● Όποιος αέρας κι αν φυσά, ο μύλος πάντα αλέθει.

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Η συγκεκριμένη παροιμία τονίζει πως παρά τις δύσκολες συνθήκες, αν 

έχουμε κάποιο στόχο το αποτέλεσμα θα είναι πάντα καλό. Ο εργατικός άνθρωπος 

πρέπει να κάνει το καθήκον του ανά πάσα στιγμή.



α
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● Είναι ο καημός του μυλωνά να βάλει ρούχο μαύρο.

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Λέμε αυτή την την παροιμία για να δείξουμε πως πάντα θέλουμε αυτό που 

δεν μπορούμε να έχουμε. - Ο άνθρωπος θεωρεί σημαντικό αυτό που δεν έχει και 

νιώθει την ανάγκη να το δοκιμάσει ή να το αποκτήσει. - Αποζητούμε αυτό που δεν 

έχουμε και νομίζουμε ότι το χρειαζόμαστε.

● Όλοι έχουν την έγνοια τους κι ο μυλωνάς τ’ αυλάκι.

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Ο καθένας ασχολείται με τα δικά του προβλήματα, χωρίς να ενδιαφέρεται 

για τα προβλήματα των άλλων.

● Είναι σαν το σπυρί σιτάρι ανάμεσα στις μυλόπετρες.

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Κάποιος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. - Σημαίνει ότι κάποιος είναι παγιδευμένος 

σε καταστάσεις και εμπόδια που είναι πάνω από τις δυνάμεις του..

● Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ’ αλεύρι.

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Η παροιμία αναφέρεται σε αυτόν που δίνει μεγάλη σημασία στα ασήμαντα 

πράγματα και όχι στα σημαντικά. - Λέγεται για όσους επιδεικνύουν υπερβολικό πνεύμα 

οικονομίας στα αναγκαία και σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα είναι σπάταλοι σε ασήμαντα.

● Τι το θες το προζύμι, αφού δεν ξέρεις να ζυμώσεις;

[σημασία]
.                      

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Η  συγκεκριμένη παροιμία τονίζει πως για την υλοποίηση ενός σχεδίου , μιας 

δημιουργίας εκτός από τα κατάλληλα μέσα, χρειάζεται και η απαραίτητη γνώση.
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