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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη της γεωργίας, που συμβαδίζει με την ιστορία 

της ανθρωπότητας από τη νεολιθικ1Ί βαθμίδα και σηματοδοτεί 
το τέλος του θηρευτικού βίου, αποτέλεσε τομή στην 
πολιτιστική ανέλιξη του ανθρώπου. Η μόνιμη εγκατάσταση των 

γεωργικών πληθυσμιακών ομάδων, η εξημέρωση των ζώων, η 

αύξηση του πληθυσμού, η οργάνωση κοινοτικού βίου, η 

εμφάνιση των θρησκευτικών δοξασιών καθώς και οι 

επικοινωνίες είναι επακόλουθα του γεωργικού βίου, στον οποίο 
εδράζεται και το φαινόμενο 'πολιτισμός' .ι 1) 

Στη θεσσαλική πεδιάδα τη μεγαλύτερη και ευφρότερη της 

Ελλάδας τα δημητριακά καλλιεργούνται από την 7η χιλιετία π.χ. 
Η πρώτη φάση καλλιέργειας της γης με παντελώς πρωτόγονο 

τρόπο (σκόρπισμα σπόρων στη γη που σκαβόταν με κάποιο 

αυτοσχέδιο ξύλινο εργαλείο) έδωσε τη θέση της στην 

καλλιέργεια με αλέτρι, που το σέρνει αρχικά άνθρωπος και 

κατόπιν ζώα. Οι παραστάσεις του αλετρίου της προϊστορικής 

εποχής δεν απέχουν και πολύ από το παραδοσιακό θεσσαλικό 
αλέτρι του 19°υ αιώνα.ι 2 ! 

Εν γένει τα εργαλεία του παραδοοιακού τρόπου καλλιέργειας της 
γης και η διαδικασία της συγκομιδής των σιτηρών παραμένουν 

αναλλοίωτα από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τον εμπλοιmσμό της γης με 

χημικά λmάσματα και τη μηχανοκαλλu:ργεια του 20αJαιώνα. Τα εργαλεία 
ωrλώς τελειοποιούνται από άποψη τεχνικήςκαι υλικών, καθώς περνούν οι 

αιώνες, a).)iJ. τα κύρια χαρακτηριστικά τους διατηρούνται ίδια .. ι 1) 

Η αλευροποίηση των σιτηρών, από τη φάση της χρήσης 

πέτρινων γουδιών και τριπτήρων που διατηρήθηκαν μέχρι 

πρόσφατα, πέρασε στους μύλους, νερόμυλους και ανεμόμυλους, 

που πολλαπλασίασαν την παραγωγή αλεύρου. < 
1 
J 

Με την αναφορά μας στην απώτερη εποχή της 

προϊστορίας και στην ιστορική εποχή επισημαίνουμε τη 

διαχρονικότητα της παραδοσιακής καλλιέργειας των σιτηρών 

και την επινοητικότητα του ανθρώπου. Έλυσε προβλήματα 

σποράς, θερισμού, αλωνισμού από την αυγή του γεωργικού βίου 

και πολιτισμού κατά τρόπο αποδεκτό για χιλιετίες. Επίσης 
επισημαίνουμε την επίγνωση του ανθρώπου για την 
αναγκαιότητα της κατανάλωσης δημητριακών στην διατροφή 
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του. Η διαδικασία παρασκευής άρτου και άλλων τροφών από 

δημητριακά διέγραψε την τροχιά της μέχρι τη βιομηχανική 

παραγωγή ποικίλων τύπων ψωμιού και ζυμαρικών εν το 

παραδοσιακό από αιώνες χονδροκομμένο στα χειρόμυλα σιτάρι , 

το πλιγούρι, το φτιάχνουν ακόμα και σήμερα οι γυναίκες κάθε 

καλοκαίρι σε αρκετούς θεσσαλικούς οικισμούς και το 

καταναλώνουν σε διάφορα μαγειρευτά φαγητά.( 2 ) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

1) Λένα Γουργιώτη - Γιώργος Ν. Μητροφάνης «Θεσσαλία». 

Σιτάρι - Αλεύρι - Ψωμί - Παράδοση και εκσυγχρονισμός . 
Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ. Λαογραφικό ιστορικό μουσείο 

Λάρισας 1999. σελ. 10-11. 
2) Υπουργείο Συντονισμού , Υπηρεσία περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Μητρώων βιομηχανιών Θεσσαλίας, Λάρισας, 

1967 (πολυγραφημένο). Αναφέρονται στο εξής ως μητρώο 
βιομηχανιών. 
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Η ΜΠΕΖΟΥ ΛΑ, Η ΠΕΖΟΥ ΛΑ 

Η πεζούλα είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά του Ν. 
Καρδίτσας. Βρίσκεται στις Ανατολικές πλαγιές του ορεινού 

όγκου Πίνδου -Βουτσικάκι, στο Β.Α. μέρος των Αγράφων. 

Μένει περήφανη σκαρφαλωμένη κει ψηλά στους πρόποδες της 
περήφανης Πίνδου, χωμένο μέσα στο πράσινο χρώμα, που 

κυριαρχεί παντού ολόγυρα. ί 1) 

Έφτανε ο επισκέπτης άλλοτε, στο χωριό , πριν τα νερά της 
λίμνη Πλαστήρα καλύψουν το οροπέδιο της Νεβρόπολης, από 

το δρόμο που διακλαδίζουν στη θέση Τσαρδάκι. Από δω ο ένας 

περνώντας Ανατολικά έφτανε στο χωριό Καστανιά,ο μεσαίος, 

πήγαινε στο Νεοχώρι και ο άλλος περνώντας Δυτικά έφτανε στη 

πεζούλα. Αργότερα για να πάει κανείς στο χωριό έπρεπε 

υποχρεωτικά να περάσει από το Μεσενικόλα και το Βουνέσι και 

πρόσφατα με την διάνοιξη του καινούριου δρόμου, πηγαίνει απ ' 

ευθείας, ακολουθώντας την πορεία, Καρδίτσα - Μητρόπολη -
Κριονέρι-Πεζούλα.(2 ) 

Το χωριό αποτελείται από τρεις συνοικισμούς, το κυρίος 

χωριό, τα Καλύβια και την Νεραϊδα. Το κεφαλοχώρι βρίσκεται 

σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα Καλύβια , στους 

πρόποδες της Καράβας, έχει υψόμετρο 950 μέτρα και είναι 
κτισμένο αμφιθεατρικά στις δύο πλευρές μιας καταπράσινης 

ρεματιάς, στη Δυτική πλευρά του ποταμού. Όμορφο χωριό. Έχει 

άφθονα καταγάργαρα και κρύα νερά.( 2 ) 
Άλλοτε υπήρχαν εδώ έξι νερόμυλοι, όπου έρχονταν οι 

κάτοικοι από τα γύρο χωριά, ακόμα και από τον κάμπο , να 
αλέσουν το σιτάρι τους και να κάνουν υπέροχο αλεύρι. Σήμερα 

υπάρχει μόνον ένας. Παλαιότερα όταν ανέβαινε κανείς εδώ , 

συναντούσε πρώτα το μύλο του Καλούτσα. Πιο πάνω ήταν ο 

μύλος του Κράναι. Ο μυλωνάς αυτός ήταν ένα ασύχαστο 

γεροντάκι, που πάντοτε ασχολούνταν με το να φτιάχνει 

βιτσέλες κόφες, κλιδοπίνακα και μικρά βαρελάκια, απαράμιλλα 
, ' , (2) 

στην τεχνη και στην ομορφια. 

Από ομολογίες των κατοίκων, πληροφορηθήκαμε, ότι η 

Πεζουλα δεν ήταν από την αρχή εδώ. Το παλιό χωριό 
(παλιοχώρι) ήταν στη θέση Πετρωτό και αργότερα μεταφέρθηκε 
εδώ που βρίσκεται σήμερα. Φαίνεται ότι μετακινήθηκε την 
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εποχή που όλα τα χωριά της περιοχής τα θέριζε 1 πανούκλα και 
αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να τα εγκαταλείψουν.(_) 

Για την ονομασία του χωριού, μια εκδοχή υποστηρίζει ότι 

λέγεται Πεζούλα από τα πολλά πεζούλια (πέτρινα κτίσματα) 

που έκαναν να στηρίξουν το έδαφος που ήταν πολύ επικλινές. 

Μια δεύτερη ισχυρίζεται ότι προέρχεται από το πεζός -πεζεύω

πεζούλα και μπεζούλα, διότι περνούσαν από δώ αρκετοί 

πεζοπόροι, που κατέβαιναν από την Ευρυτανία -Πετρίλια

Μουζάκι. Υπήρχε χάνι εδώ για την διανυκτέρευση. ( 11 

Έχει όμορφα σπιτάκια και τρείς εκκλησιές. Την Αγία 

Παρασκευή, τον Άγιο Σεραφείμ, και τον Άγιο Παντελεήμονα. Η 

εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ είναι πέτρινη, κτισμένη πάνω στα 
θεμέλια του σπιτιού που γεννήθηκε ο Άγιος Σεραφείμ, κατά 

κόσμον (Αθανάσιου Σωτήριος). Είναι πολιούχος της Καρδίτσας, 

τοπικός Άγιος και έκανε πολλά θαύματα όπως διηγούνται οι 
κάτοικοι του χωριού. Όταν θέριζε η πανούκλα και έσπερνε το 

θάνατο, λένε, ότι οι κάτοικοι των χωριών μετέφεραν την κάρα 

του, που βρισκόταν στην Κορώνα, έκανε Τρισάγιο και η 

πανούκλα εξαφανίστηκε. Κάποτε έπεσαν πολλές ακρίδες στο 

χωριό και κατέστρεψαν τη σοδιά στις μέρες μας, φέραμε τον 

Άγιο, κάναμε δοξολογία, και την άλλη μέρα οι ακρίδες πνίγηκαν 

στο ποτάμι. Όταν αρρώσταιναν τα ζώα στο χωριό, 

προσκαλούσαν τον καλόγηρο της Κορώνης, έφερναν τον Άγιο, 

πάνω σε μουλάρι του μοναστηριού, που, όταν έφτανε στο χωριό 

σταματούσε πάντα στο σπίτι του Αγίου.(Μαριυρία Ιωάννη 
Παπαθανασίου. )(2

) 

Το χωριό έχει ωραίο Δικαστήριο και Κοινοτικό 

κατάστημα. Παράγει νοστιμότατα φασόλια -ντομάτες -και 
άλλα κάθε είδους κηπευτικά, καθώς και καλής ποιότητας 

κεράσια-τζάνερα και βύσσινα. Από Δημογραφική άποψη το 

1821 είχε 50 οικογένειες. Το 1928 είχε 562 κατοίκους και ο 
οικισμός της Νεράιδας 61 .Το 1951 η Πεζούλα είχε 709 και η 
Νεράιδα 24 κατοίκους. Το 1961 αντίστοιχα 3 73 και 329 
συνολικά 702 κατοίκους. Το 1971 ο πληθυσμός παρουσίασε 
κάποια ελάττωση και ήταν για μέν το κεφαλοχώρι 324 για δε τα 
Καλύβια 320. Το 1981 είχε 327 και το 1991 ανέβηκαν στους 
546 κατοίκους. Στο διάστημα της κατοχής, το χωριό 
καταστράφηκε κυριολεκτικά. Από τα 154 σπίτια του κάηκαν τα 
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144. Έμειναν μόνο 1 Ο σπίτια και η Εκκλησία που την έβαλαν 
φωτιά κατακτητές και σώθηκε εκ θαύματος . Πάρθηκαν όμηροι 
και σκοτώθηκαν 16.(2

) 

Η Πεζούλα το θαυμάσιο αυτό χωριό της Νευρόπολης έχει 

αρκετούς επιστήμονες, στρατιωτικούς, δικηγόρους, δασκάλους, 

και δικαστικούς. Από εδώ κατάγεται ο αξιωματικός της 

αεροπορίας Λιάπης Βασίλειος, καθώς και Λιάπης Ιωάννης, οι 

οποίοι έφυγαν Με Αγγλικό αεροπλάνο από το αεροδρόμιο της 

Νεβρόπολης για το Καϊρο, και φυγάδευσαν, παίρνοντας μαζί 

τους με την ίδια πτήση, στο διάστημα της κατοχής το Βουλευτή 

Καρδίτσας Δη. Θανάπουλο, που καταζητούνταν τότε από τους 
αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.( 2 ) 

Στην κατοχή ο συνοικισμός της Νεράϊδας καταστράφηκε 

εντελώς. Χάρις όμως στην εργατικότητα των κατοίκων 

ξαναχτίστηκε και σήμερα είναι το ωραιότερο. Τα Καλύβια, μετά 
τον πόλεμο παρουσίασαν αρκετή πρόοδο. Σήμερα είναι ένας 

ωραίος παραλίμνιος οικισμός. Εδώ υπάρχουν καταστήματα 

τροφίμων, ψησταριές, καφενεία, και εστιατόρια, που 
προσφέρουν πλούσια εδέσματα στους παραθεριστές και σε κάθε 

τουρίστα που επισκέπτεται τη λίμνη, τελευταία μάλιστα, έχει 

δημιουργηθεί τουριστικό περίπτερο και πλάζ. Εδu) βρίσκεται 
και η βρύση του Λιακατά, που ήταν κλέφτης στην αρχή και 

αργότερα αρματωλός στα Άγραφα.( 2 J 
Η Νεράιδα ιδρύθηκε το 1927 σε υψόμετρο 1050 μέτρα και 

είναι κι'αυτή δημιούργημα, όπως και η λίμνη, του Στρατηγού 

Πλαστήρα. Για να φτάσει εδώ ο επισκέπτης, περνά μια 

ευχάριστη διαδρομή, ανάμεσα από καστανιές και έλατα. Η θέα 

από δώ πάνω είναι καταπληκτική. Η λίμνη αποκαλύπτεται 

μπροστά του με όλη της τη μεγαλοπρέπεια, σχεδόν ολόκληρη , 

με όλους τους πολισχεδείς σχηματισμούς, και τα μικρά νησάκια 

της, το καλοκαίρι ιδίως, που η στάθμη του νερού της 
κατεβαίνει. Από τον μοναδικό ξενώνα που υπάρχει εδώ που 

κτίστηκε πάνω στα θεμέλια του σπιτιού του Στρατηγού 
Πλαστήρα. Από εδώ ατενίζει ο θεατής ολόγυρα απέραντα 
καταπράσινα δάση από έλατα και πιο μακριά, πίσω από τα 
βουνά, το θεσσαλικό κάμπο, πέρα ως τον Όλυμπο και το Πήλιο, 
όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Η διαμονή εδώ είναι 
ευχάριστη, χειμώνα καλοκαίρι. Νερά κρυστάλλινα 
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πεντακάθαρα. Αεράκι ολόδροσο και μυρωδάτο. Πράσινα 

μαγευτικά τοπία απέραντοι ελατιάδες.( 2 ) 
Εδώ στο διάστημα της κατοχής παρέμεινε η Αγγλικ1Ί 

αποστολή με αρχηγό τον Άγγλο Λοχαγό Ντένις- Χάμσον, που 

συντόνιζε τις ρίψεις των εφοδίων στο αεροδρόμιο της 
Νεβρόπολης, που βρισκόταν σε χώρο που καλύφτηκε από τα 

νερά της λίμνης. Στο σπίτι του Κατσάρα στεγάζονταν τα 

τυπογραφεία της Αντίστασης στα χρόνια της κατοχής. Με τον 
αφοπλισμό των Ιταλιί)ν στο οικισμό τούτο, οδηγήθηκαν 8.000 
περίπου αιχμάλωτοι της Μεραρχίας Πινερόλο, έπαθαν 

πανωλεθρία. Πολλοί πέθαναν από την πείνα, άλλοι 
κατασφάγησαν από τους Γερμανούς, όταν αυτοί κατέλαβαν το 

αεροδρόμιο και έφτασαν μέχρι το χωριό Καρύτσα της 

Ε , (21 
υρυτανιας. 

Κοντά στη Νεράϊδα, βρίσκεται και το μονασηΊρι του 

Αγίου Παντελεήμονος. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο πάνω από 

950 μέτρα σε στυλ Βυζαντινοί> ρυθμού πυρπολήθηκε κατά την 
επανάσταση των Αγράφων, όταν Επίσκοπος Λάρισης Ί1ταν ο 

Νεόφυτος, όπως αναγράφεται στην είσοδο του ναου. Ο θόλος 

του είναι κτισμένος από ελαφρόπετρα που μεταφέρθηκε από τη 

Γράλιστα τη Ιθό)μης. Στη Βορεινή του πλευρά, υπήρχαν άλλοτε 

αρκετά κελιά που σ~)μερα κείτονται σε ερείπια. Στο Ανατολικό 

άκρο των κελιών υπήρχαν το κρυφό σχολείο, όπου έμαθαν τα 

πρώτα γράμματα ο Άγιος Σεραφείμ, που υπήρξε για αρκετά 

χρόνια Ηγούμενος στην Κοριί)να, και αποκεφαλίστηκε από τGυς 
, φ ' κ δ' (") Τουρκους στο αναρι της αρ ιτσας. -
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1) Χρήστου Μιλτ. Μηλίτση «Άγραφα». «Αρχαιολογία 

Ιστορία - Θρησκεία - Λαογραφία - Παραδόσεις - Ήθη και 
Έθιμα. Copyright: Χρήστος Μηλίτσης, Αλέκου 
Παναγούλη 8, Βόλος. Φωτοστοιχειοθεσεία - Εκτύπωση: 

Εκτυπωτική Καρδίτσας. Καρδίτσα 1996. σελ.12. 
2) Χρήστου Μιλτ. Μηλίτση. Ο.Π. σελ. 117 - 119. 
3) Μαρτυρίες και πληροφορίες κατοίκων πεζούλας 

Καρδίτσας. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Οι κάτοικοι του χωριού είναι σφιχτά δεμένοι με την 

ιδιαίτερη πατρίδα τους. Αγαπούν και καλλιεργούν τη γη που 

κατέχουν όσο μικρή και άγονη και αν είναι. Φίλεργοι, 

φιλόπονοι, εργατικοί δούλεύουν όλες τις εποχές του χρόνου. 
Ασχολούνται με την κτηνοτροφία και την επεξεργασία των 

προϊόντων της, εξασφαλίζουν και πόρους ζωής από βιοτεχνικά 

προϊόντα. κατασκευάζουν διάφορα αντικείμενα υφαντά και 

πλεκτά από βαμβάκι και κυρίως από μαλλιά που υπάρχουν 

άφθονα. Στους αργαλειούς που δεν λείπει από κανένα σπίτι, 

υφαίνουν χωριάτικα ενδύματα μαντήλια για το κεφάλι, ζωνάρια 

και πετσέτες και σχεδόν όλα, ότι έχει σχέση με την ενδυμασία 

και των ανδρών και των γυναικών.ι 3 J 
Εργασίες στο αμπέλι. Το αμπέλι για να καρπίσει θέλει πολλή 

δουλειά. Ο αμπελουργός πρέπει να εργάζεται όλες τις εποχές 

του χρόνου. Χρειάζεται όμως και προσωπικό εξειδικευμένο γι' 

αυτές τις δουλείες κτίστες περίφημοι πελεκητές πέτρας. 

Έκτισαν σπίτια, σχολεία, και Εκκλησίες.(4 ) 
Βαρελοποιοί. Η βαρελάδες κάθε χρόνο επισκευάζουν τα 

χαλασμένα βαρέλια ή κατασκευάζουν καινούρια από την αρχή. 
Καφενεία. Υπάρχουν δύο καφενεία.!4) 
Μυλωνάδες. Τώρα το επάγγελμα αυτό σπανίζει. Σήμερα 

υπάρχει μόνο ένας.ι 4 J 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 

1) Χρήστου Μιλτ. Μηλίτση «Άγραφα» Αρχαιολογία -
Ιστορία - Θρησκεία - Λαογραφία - Παραδόσεις - • Ηθη και 
Έθιμα Copyright: Χρήστος Μηλίτσης. Αλέκου 

Παναγούλη 8, Βόλος. Φωτοστοιχειοθεσία - εκτύπωση: 

Εκτυπωτική Καρδίτσας. Καρδίτσα 1996 σελ. 270 
2) Χρήστου Μιλτ. Μηλίτση Ο.Π. σελ.282. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΆΛΕΣΗΣ ΠΡΙΝ το ΝΕΡΟΜΥ ΛΟ 

Η μυλόπετρα από τα νεολιθικά χρόνια αποτέλεσε το 

τυπικότερο κατάλοιπο της τροφοπαραγωγικής οικονομίας και 

στο πέρασμα του χρόνου γνώρισε διάφορες αλλαγές τόσο στη 
μορφή όσο και στη λειτουργία της . Από το είδος της κινητήριας 

δύναμης οι μύλοι διακρίνονται σε χειρόμυλους, αλογόμυλους, 

νερόμυλους και ανεμόμυλους. Πριν από το νερόμυλο , 
τριπτήρες, γουδιά και χειρόμυλοι, όπως αυτά χρησιμοποιούνται 

μέχρι σήμερα, θρυμμάτιζαν και αλευροποιούσαν ομοιόμορφα 

τους σπόρους και τα σιτηρά αντίστοιχα για την Παρασκευή του 
χυλού.< 1 > 

Ο τρόπος της άλεσης με το χειρόμυλο είναι ο αρχαιότερος 

και αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Η εργασία γινόταν με δυο 

γυναίκες, συνήθως από την κατώτερη τάξη , μια να στρέφει και 

μια να τροφοδοτεί το μύλο με τα σιτηρά Ο τόπος στον οποίο 

ήταν εγκατεστημένοι οι χειρόμυλοι ονομάζονταν μυλci)νας .( 1 
J 

: ... J--• 

1 • 

' 

1 • 

' 1' 
1 

•Ι 

Τρεις οι διαφορετικοί χειρόμυλοι με τις τομές τους: με μυλόπετρες 
ίδιας διαμέτρου, με μικρότερη πάνω μυλόπετρα και με φωλιά 

στην κάτω μυλόπετρα μέσα στην οποία εδράζεται η πάνω 
(Ζαφείρης Βάος - Στέφανος Νομικός, Ο ανεμόμυλος στις 
Κυκλάδες σελ. 45 , Δωδώνη χ. τ . χ.χ.). 
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Οι γυναίκες που άλεθαν τα σιτάρια στο χειρόμυλο ήταν 

συνήθως σκλάβες. Το αλεύρι από σιτάρι ή κριθάρι γινόταν στο 

μύλο από το μυλωνά ο οποίος είχε σκλάβους να εργάζονται στο 

μυλωνά. Επειδή το άλεσμα ήταν δουλειά ταπεινωτική 

κατάλληλη μόνο για δούλους, επιβαλλόταν ως τιμωρία, αφού η 

μαστίγωση θεωρούνταν απλή ποινή και το μυλωνά ως τόπο 
τιμωρίας. (2) 

Στην κλασική εποχή είχε αναπτυχθεί βιοτεχνία αλέσματος 

με χειρόμυλους που απασχολούσαν πολλούς δούλους, οι οποίοι 

συνόδευαν το άλεσμα με τραγούδια. Τα τραγούδια του μύλου, 

ήταν η μυλωθρός ή επιμύλιος ωδή.ι 2 ) 

Ζωόμυλος στη Λάμψακο 
(A.L. Castellan, Lettres sur la Moree, L Ήel\aspont et . 
Constantίnople; Tome troisieme σελ. 134 - 135. Α Parιs 
MDCCC:XX). 
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Στον ελληνικό χώρο ο χειρόμυλος ήταν ένα από τα ποιο 

αναγκαία σύνεργα κάθε οικογένειας και έτσι παρέμεινε μέχρι τις 

αρχές του αιώνα μας. Οι αυξημένες ανάγκες στην αρχαία 

Ελλάδα δημιούργησαν τον ανθρωπομύλο που ήταν μεγαλύτερος 

από το χειρόμυλο, με μεγαλύτερη αλεστική ικανότητα και 
διαφορετική μορφή. Α νθρωπόμυλοι δούλευαν στην Όλυνθο από 

τον 5° αιώνα. Τους ανθρωπόμυλους ακολούθησαν οι 

αλογόμυλοι ή ζωόμυλοι που τους κινούσαν ζώα.( 3 ) Η δύναμη 
του νερού για την κίνηση της μυλόπετρας ήρθε αργότερα. Οι 

ζωόμυλοι ήταν όμοιοι με τους ανθρωπόμυλους, λίγο ποιο 

μεγάλοι και τους κινούσαν ίπποι. Οι ζωοκίνητοι μύλοι δούλευαν 
επαγγελματικά, έτσι ο ίδιος επιχειρηματίας έκανε το Μίλωνα 

(1) 
και το φούρναρη. -
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙ03 

1) Γιάννης Ρούσκας. «Μυλοτόπια. Μύλοι και Μυλωνάδες». 
Επιμέλεια έκδοσης Γιάννη Ρούσκα, Αθήνα 1999 σελ.12. 

2) Γιάννης Ρούσκας Ο.Π. σελ. 15-16. 
3) «Μυλικών εργαστήριο υδροκίνητων και ζωοκίνητων». 

Βυζαντινό χρονικό παράρτημα του ΙΑ τόμου Ν0 1 και 13. 
Αγγελική Λαtου - Θωμαδάκη. Η αγροτική κοινωνία στην 

ύστερη Βυζαντινή εποχή. Μετάφραση Αγλαί'α Κασδαγλή, 

Αθήνα 1987, σελ. 96. 
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Η Δ ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ένας μεγάλος αριθμός βιοτεχνιών λειτούργησε στους 

μύλους και είχε εξάρτηση από τη δύναμη του νερού ως πηγής 

ενέργειας. Μόνο όταν νέες μορφές ενέργειας ατμός και 

ηλεκτρισμός αναπτύχθηκαν, ο μέχρι τότε απαραίτητος ρόλος 

της υδραυλικής ενέργειας άρχισε να ξεθωριάζει. Τους 
νερόμυλους ανάλογα με το είδος του πράγματος που αλέθεται 

τους διακρίνουμε σε αλευρόμυλους, ζαχαρόμυλους κ. τ .λ. ι 1
) 

Ο πρώτος σκοπός που τέθηκε στο μύλο ήταν το άλεσμα 
των σιτηρών και ο νερόμυλος ως μέσο άλευσης σιτηρών. Ο 

αυθεντικός μύλος ήταν ο χειρόμυλος και ο νεροτροχός 

χρησιμοποιούνταν στην αρχή για άρδευση. Η ιστορία του 
νερόμυλου αρχίζει με τη νερομηχανή ιl). Όταν χειρόμυλος και 
νεροτροχός σύνδυάστηκαν, ο νερόμυλος έγινε πραγματικότητα, 

και ο ρυθμός της α\'άπτυξης του ακολούθησε στενά τις 
ιστορικές τάσεις στη γεωργία. ι 1) 

Ο παλιότερος γνωστός νερόμυλος αναφέρεται ως υδραλέτης 

από το στράβωνα και βρισκόταν στα Κάβειρα, στο παλάτι του 

βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη. Υπήρχαν δυο τύποι νερόμυλων. 

Με όρθιο και με οριζόντιο τροχό (φτερωτή). Ο πρώτος δούλευε 

όπου η ροή του νερού ήταν δυνατή, ενώ ο δεύτερος χρειαζόταν 

τεχνική υδατόπτωση για να χτυπάει το νερό τον τροχό για να 

στρέφεται. Πολλές φορές κατασκεύαζαν μυλαύλακα ή και 

τοξωτές υδατογέφυρες για να φτάσει το νερό στο μύλο. 

Υποστηρίζεται ότι ο νερόμυλος με όρθια φτερωτή που τον 
προτιμούσαν οι Ρωμαίοι είναι παλιότερος, ενώ με την οριζόντια 

φτερωτή νεότερος και αναφέρεται ως 'ανατολικός' ή 

'ελληνικός' μύλος. 
Ο ονομαστός Γάλλος ιστορικός Marc Bloch, το 1935 

επεσήμανε ότι αν και ο νερόμυλος αποτελεί αναντίρρητα 
εφεύρεση του αρχαίου κόσμου δεν είχε σημαντική χρήση στο 
μεσαίωνα. Η απροθυμία ή η ανικανότητα του ρωμαϊκού κόσμου 
να αξιοποιήσει αυτήν την πηγή ενέργειας παρέμεινε 

β , ( 1) 
περι οητη. 
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Αναπαράσταση «Βιτρουβιανού» νερόμυλου 

Από τον Th. Beck. (Tekniikan museon 
Julkaisuja, Ancient Technology Finnish 
lnstitute at Athens Symposium held 
30.3. - 4.4.1987 σελ. 74, Helsinki 1990) 

Αθήναι 1976 ). 

Νερόμυλος με οριζόντια φτερωτή στη 
Λευκάδα Φθιώτιδας . (Μαρία Π. Πολυμερο
Πούλου - Σταματία Γ. ΠολυκανδριόΗη -
Ειρήνη Κ. Οικονόμου, Φυσικές πηγές ενέργ

Ειας (υδροκίνηση στην επαρχία Φθιώτιδας) 

σελ. 138, Λαμία 1998). 

Σχέδιο ρωμαϊ..-ού \τρόμυλοιι . 

( Κιi)στα Καλο..-αφινού. Ιστορία f>ωμuϊκή ..-αι 
Βυζαντινή 1-16 π.Χ - 1 -153 μ . Χ . σι::λ. 330. 
Οργανισμός Ε ..-δόσεω.; Δ ιδακτωί)ν Rιβλίω\· 

Αλλεστικός και κινητικός μ ηχα\'ισμός 

νερόμυλου. Σ τi:φανος Νομικός. Η 

Υδροκίνηση στην προβιομηχανιl\ή 

Ελλάδα σελ. 27. Πολιτιστικό Τεχνολο
γικό · ι δρυμα ΕΤΒΑ Γενική Γραμματεία 

Περιφέρειας Πελοποννήσου χ.τ.χ . χ.). 

Ο Terry S. Reynolds, αποτελεί εγχειρίδιο για την ιστορία 
του νερόμυλου, γράφει ότι στην περίοδο σχεδόν 600 χρόνια από 
την εφεύρεση του νεροτροχού και της καταστροφής της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη δύση, η χρήση της υδροστατικής 
ενέργειας δεν είχε διαδοθεί παρά μόνο σε ορισμένες περιοχές. Ο 
ανεμόμυλος ακόμα δεν είχε εφευρεθεί και οι νερόμυλοι 
θεωρούνταν επιστημονικό αξιοπερίεργο. Ωστόσο παρά το 
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γεγονός ότι οι αναφορές στους νερόμυλους στην αρχαία 

λογοτεχνία είναι λίγες και πολλοί είχαν κάθε λόγο να 

υποστηρίξουν ότι η υδροστατική ενέργεια δεν είχε καμία 

σημασία για την αρχαιότητα, ο μεγάλος και διαρκώς 

αυξανόμενος αριθμός αρχαιολογικών ευρημάτων σχετικά με 

νερόμυλους δεν υποδηλώνεται σε όλα τα εγχειρίδια. 11 ) 
Μόνο παραβλέποντας συστηματικά τα υπάρχοντα 

αποδεικτικά στοιχεία είναι πιθανό να διατηρήσει κανείς την 

εντύπωση ότι οι νερόμυλοι ήταν κάτι ασυνήθιστο πριν από το 

μεσαίωνα. Τα εκτεταμένα αρχαιολογικά ευρήματα από τον 2° 
και 3°μ.Χ. αιώνα δεν έχουν καθόλου αντιστοιχία με τον 1° 
αιώνα. Αυτό, γράφει ο Wikander, εξηγείται από το γεγονός ότι ο 
νερόμυλος δεν ήταν από την αρχή η τέλεια μηχανή δουλειάς 

που θεωρούσαν δεδομένη. Η χρ11ση του παρεμποδιζόταν για 

μακρά περίοδο, όχι όμως από έλλειψη ενδιαφέροντος στη 

μηχανολογική και τεχνολογική πρόοδο, αλλά από σοβαρά 

μειονεκτήματα στην κατασκευή του. Όταν παρακάμφθηκαν τα 

μειονεκτήματα αυτά από το 2° αιιJ)να οι νερόμυλοι από τη 
Μεσόγειο διαδόθηκαν βορειοδυτικά και το 4° αιώνα η χρ1Ίση 
τους είχε κιόλας γενικευτεί σε ολόκληρη την Ευρώπη για το 

άλεσμα σιτηρών και στα ελαιοτριβεία. Η περίοδος του 

πειραματισμού έλυσε τα προβλήματα σχετικά με την κατασκευή 

του νερόμυλου και οδήγησε όχι σε έναν τυποποιημένο 

νερόμυλο, αλλά σε τρεις που υιοθεη1θηκαν · ευρέως για το 

άλεσμα του σιταριού. Οι τύποι ήταν κατάλληλοι για ανόμοιες 

συνθήκες και επέζησαν μέχρι τον αιώνα μας. Ο πρώτος με 

κάθετο τροχό που έπαιρνε κίνηση από τη ροή νερού στο κάτω 

μέρος, ο δεύτερος με το κάθετο τροχό που έπαιρνε κίνηση με 

την πτώση του νερού και ο τρίτος με οριζόντιο τροχό τον οποίο 
, δ, ' ( 1) 

έστρεφε η πιεση της εσμης του νερου. 

Πολλοί νερόμυλοι χτίστηκαν στην Αγγλία και 

λειτούργησαν για πολλά χρόνια. Ο μύλος με το νεροτροχό 

βυθισμένο στο νερό ενός τεχνητού μυλαύλακου που τον κινεί με 
η ροή του, αντιπροσωπεύεται από το νερόμυλο του Chester στο 
αδριάνειο τείχος στη βόρεια Αγγλία. Η πρώτη τεκμηριωμένη 
αναφορά για νερόμυλο στην Αγγλία είναι του 762 μ.Χ. για το 
μύλο στα ανατολικά του ~over. Υ πάρ~ουν αναφορές ό~ι στην 
Αγγλία λειτούργησαν νερομυλοι με καθετους και οριζοντιους 
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νεροτροχούς. Τον 11° αιώνα το καταγράφησαν μόνο στην 
Αγγλία 5.000 νερόμυλους. Ο μύλος στα λουτρά Caracella στη 
Ρώμη του 3°υ μ.Χ. αιώνα είχε δυο νεροτροχούς που κινούνταν 
με την πτώση του νερού. Η ίδρυση του συγκροτήματος των 

μύλων στη Βαρβεγάλη της νότιας Γαλλίας τον 1° μ.Χ. αιcJ)να 
είχε όχι λιγότερους από 16 νεροτροχούς που τους κινούσε το 
νερό, που διοχετευόταν από έναν υδραγωγείο. Μύλους με 

οριζόντιο τροχό συναντάμε στην Ιρλανδία τον 7° μ.Χ. αιιί)να, 
αλλά παραδείγματα μιας ειδικής ποικιλία η οποία ονομαζόταν 

μύλος με υδατόπυργο είναι γνωστά από την Παλαιστίνη και τη 

βόρεια Αφρικ1Ί από την ύστερη αρχαιότητα. Σ' αυτούς τους 

μύλους ένας ψηλός 1'ι>λινδρικι)ς υδατόπυργος χρησιμοποιούνταν 

σαν λιμνούλα για να σ<i)ζεt το νερό και να αυξάνει την πίεση της 

δέσμης του νερού που χτυπούσε τον τροχό.( 1 ι 
Τον 6° μ.Χ. κατασκευάστηκαν από το Βελισάριο μύλοι 

πάνω σε πλοία που δούλευαν με τη ροή του ποταμού Τίβερη 

κατά την πολιορκία της Ριi)μης από τους Γότθους ενώ αργότερα 

στη βορειοδυτικ1Ί Ευριί)πη, αλλά και στο νησί του Μουράτο στη 

Βενετία χρησιμοποιήθηκε η κίνηση της παλίρροιας, καθώς το 

νερό ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Στη Χαλκίδα αναφέρεται επίσης 

από τους περιηγητές η λειτουργία νερόμυλος με την κίνηση της 

παλίρροιας.ι)ι Οι αιιί)νες περνούν. Πολύ νερό κύλησε στα 
μυλαύλακα από τότε. Δεν υπάρχει χωριό στην ΕυρcJ)Πη από τον 

Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια που να μην έχει το μυλωνά του κι 

έναν τροχό που να κινείται με τη ρο1Ί του νερού. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑ104 

1) Γιάννης Ρούσκας. «Μυλοτόπια. Μύλοι και Μυλωνάδες». 
Επιμέλεια έκδοσης Γιάννη Ρούσκα, Αθήνα 1999 σελ.16-
21. 

2) A.C. crombie μετάφραση Θεοδώρου Τσίρη, Ιορδάνη 

Αρζόγλου, Αθήνα 1989 σελ. 202. Ζαφείρης Βάος -
Στέφανος Νομικός μετάφραση σελ 48, Δωδώνη. 

3) Ζαφείρης Βάος - Στέφανος Νομικός μετάφραση σελ. 48 
Δωδώνη χ.τ.χ.χ. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥ ΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤ Α ΩΣ ΤΟΝ 200 ΑΙΩΝΑ 

Οι νερόμυλοι λειτούργησαν από πολύ νωρίς στην Ελλάδα. 
Ένας από τους αρχαι<_)τερους γνωστούς νερόμυλους της 

Ευρώπης είναι της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα, που δούλεψαν 

από το 450 - 580 μ.Χ.( 2 ) Βυζαντινός θεωρείται και ο νερόμυλος 
της Βόλβης. Στη βυζαντινή εποχή το κράτος ασκούσε έλεγχο 

στα μυλοτόπια και οι νερόμυλοι αποτελούσαν, για τα μέτρα της 

εποχής, τεράστιες βιομηχανικές, κρατικές ή μοναστηριακές 
επιχειρήσεις, αφού πολλές φορές l)ταν πρόσθετα κτίσματα της 

τοπικής εκκλησίας ή του μοναστηριού. Η πρώτη γνωστή 

αναφορά 'μύλωνος' είναι του 897 μ.Χ.13 ) , υπάρχει γραπτή 
αναφορά λειτουργία νερόμυλου στη Μονή Χελανδαρίου στο 

Άγιο Όρος το 964 μ.Χ.( 4 ) Ιδιαίτερο διακόνημα, του μυλωνάρχη, 
προβλεπόταν για το μοναχό που ήταν υπεύθυνος στο μύλο. Στην 

Κρήτη ήταν γνωστοί οι νερόμυλοι κατά την 8 βυζαντινή 

περίοδο.ι,:,ι Σε έγγραφο του 1182 αναφέρεται η επαρχία 
Μυλοπόταμου με την ονομασία του μύλου το ποτάμι. Επίσης 

στον Αρμυρό Ηρακλείου αναφέρονται το 1415 πολλοί 

νερόμυλοι που ανήκαν στο βενετικό δημόσιο. Τα περισσότερα 

ποτάμια της Κρήτης κινούσαν την εποχή εκείνη νερόμυλους για 

το άλεσμα των σιτηρών. Ο σημερινός μυλωνάς και η μυλωνού 
(μυλωθρίς, μυλώνισσα) είναι ο Βυζαντινός μυλινάριος ή 

μυλονάριος που είχαν μύλο και η αμοιβή τους ήταν το 

λ , ( 1) 
μυ ωτικον. 

Οι παραπάνω νερόμυλοι αναφέρονται σε πολλά 

χρυσόβουλα και αυτοκρατορικές γραφές, όπως προαναφέρθηκε, 
καθώς και οι κατηγορίες τους ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας, 
ολόκληροι ή κατά το ήμισυ και τα μυλοτόπια/ μυλοστάσια. 
Αναφέρονται ακόμη τα μυλαύλακα (αγωγή, δρόμοι ύδατος), οι 

πωλήσεις μύλων και οι συχνές προστριβές με τους 
παρακείμενους ιδιοκτήτες κατά την παροχέτευση από του νερού 
στο μύλο. Η χρησιμοποίηση του νερό~υλου, οδήγη_σε στο 

δ ωρισμό του επαγγέλματος του μυλωνα απο το επαγγελμα 
ιαχ , λ , , 

ου, ρναρη γιατί ήταν ανάγκη ο μυ ος να χτιστει σε καποια 
του φ , , , 
απόσταση από την πόλη και το φουρνο του για να εχει 
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κινητnρια δύναμη, κοντά σε κάποιο ρέμα ή ποταμιά με πλούσια 
νερά.( ) 

Κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο σε λαϊκούς αλλά και 

σε μοναστήρια παραχωρήθηκαν με αυτοκρατορική δωρεά γαίες, 

πρόσοδοι και προνόμια. Σε δωρητήρια έγγραφα που 
διασώθηκαν καταγράφονται χωράφια, ζώα, βάρκες_ και μύλοι. Ο 

αυτοκράτορας Μιχαήλ Η αποδίδοντας τις νίκες κατά των 

εχθρών του τόσο στις προσευχές των μοναχών της Μονής 
Εσφιγμένου όσο και στη γενναιότητα των στρατιωτών του, για 

να ανταμείψει τους μοναχούς επικύρωσε όλες τις κτήσεις του 

μοναστηριού προσθέτοντας επί πλέον γαίες, αμπέλια και 

μύλους. Από τέτοιες δωρεές τα μοναστήρια αποκόμιζαν διπλά 

εισοδήματα. Πρώτον οι αγρότες πλήρωναν τους φόρους στα 

μοναστήρια και όχι στο κράτος και δεύτερον το μοναστήρι 

απαλλασσόταν από τους φόρους που επιβάλλονταν στις γαίες, 

τις βοσκές, τους μύλους και τις άλλες ιδιοκτησίες που 

αναφέρονταν στα έγγραφα της δωρεάς. ( 1) 

Ο όρος χωριό στη βυζαντινή εποχή περιλάμβανε τη γη και 

τους αγρότες. Η επικύρωση των κτήσεων της μονής 

Χελανδαρίου από τον Ανδρόνικο Β το 1299 αναφέρει το μετόχι 
του μοναστηριού στο χωριό Ρούδαβα « μετά των εν αυτώ 

ευρισκομένων παροίκων, του ελαιώνος, των αμπελώνων, των 

μυλώνων και της περιοχής αυτού πάσης » . Το χωριό αποτελεί 
ενιαία παραγωγική μονάδα που περιλαμβάνει σιτοπαραγωγική 
γη, αμπέλια, ρυάκια, μύλους και τους κατοίκους με τα αμπέλια, 

τα περιβόλια, τα δέντρα και τα ζώα τους. Οι κάτοικοι του 

βυζαντινού χωριού εκτός από τα ζώα και τα γεωργικά εργαλεία 
είχαν νερόμυλους και μύλους στους οποίους χρησιμοποιούσαν 

ζώα για κινητήρια δύναμη. Σύμφωνα με το Γεωργικό Νόμο, η 

κοινότητα χωριού που είχε συλλογική φορολογική ευθύνη, είχε 
επί πλέον το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τις εγκαταλειμμένες 

γαίες αγροτών που υπήρξ~ν μέλη τη~. Ο γαιοκτ~μονας 
κληρονομούσε την περ~ουσια των παροικω:' που πεθα,ιναν 
άκληροι, παρόλο που ~μφω~α με μια Νεαρ~ του π~τριαρχη 
Αθανασίου Α μόνο το ενα τριτο της περιουσιας των ακληρων 

ρούσε να περιέλθει στον γαιοκτήμονα. Το 1370 ο Μάρκος 
μπο , λ , , λ , 
Δούκας Γλαβάς ακύρωσε την πω ηση μισου μυ ου που ειχε 
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κάνει παλιότερα κάποιος πάροικος του με το επιχείρημα ότι ο 
πάροικος αυτός είχε πεθάνει άκληρος.( 1) 

Το εξαρτημένο βυζαντινό χωριό είχε διατηρήσει σε κάποιο 

βαθμό την εσωτερική του συνοχή και τη νομική του υπόσταση, 

όπως δείχνουν οι σχέσεις του με τους μεγάλους γαιοκτήμονες. 

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σαφές στην περίπτωση που οι κάτοικοι 

του χωριού αμφισβητούσαν τη δύναμη ή την οικονομική 

κυριαρχία του γαιοκτήμονα. Προστριβές που πήγαζαν από 

διεκδικήσεις πάνω στη γη ή στα μέσα παραγωγής, στους μύλους 

για παράδειγμα, δεν ήταν παρά η πιο ήπια μορφή διαμάχης 

μεταξύ του αγρότη και του γαιοκτήμονα. Οι χωρικοί του 

Χάνδακα πήραν δραστικά μέτρα για να εμποδίσουν τους 

μοναχούς του Χελανδαρίου να εγκαταστήσουν μύλο κοντά στο 

χωριό τους πήγαν και γκρέμισαν το μύλο.( 1) 

Εφόσον η περιουσία ήταν εξαλειμματικη (οι κάτοχοι της 

εξαφανίστηκαν ή δεν άφησαν απογόνους ) ή μεικτή και 

αποτελούνταν από μύλους που ανήκαν από την αρχή κατά το 

μισό στον πάροικο και κατά το άλλο μισό στο γαιοκτήμονα, ο 

ιδιοκτήτης της γης ήταν και κύριος του πάροικου και 

μοιραζόταν από την αρχή την κυριότητα του μύλου. Η 
κυριότητα συνίσταται στο εξής. Ο μεν κύριος της γης (και του 

πάροικου εδώ ) είχε τις προσόδους από το μισό μύλο και 

σίγουρα το κληρονομικό δικαίωμα όταν ο μύλος γινόταν 

εξάλειμα. Ο πάροικος είχε τις προσόδους από το άλλο μισό, 

πλήρωνε φόρο και είχε δικαίωμα να τον αφήσει στους 

κατ'ευθείαν κληρονόμους τους. Ο αυτοκράτορας μπορούσε να 

εγκρίνει μια ανταλλαγή γαιών και καλλιεργητών, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι ο δωρητής θεωρούσε τους παροίκους απλώς και 

μόνο παραγωγούς αγαθών. Σε χρυσόβουλο του Αλεξίου Α του 

Κομνηνού, ο αυτοκράτορας ενέκρινε για τη μονή της Λαύρας 
ανταλλαγή γαιών και καλλιεργητών, υπολογίζονταν ότι ένας 

από τους μύλους των αυτοκρατορικών γαιών θα δινόταν για 

αντάλλαγμα ενός ζευγαράτου της Λαύρας με το οποίο επομένως 
ισοδυναμούσε. Η ανταλλαγή γινόταν σαφώς με κριτήριο τα 
εισοδήματα που απέφεραν ο αγρότης και ο μύλος. Ο 
εξαρτημένος αγρότης καταγραφόταν στα πρακτικά μαζί με την 
περιουσία του, που ονομαζόταν « στάσις ». Αυτή 
περιλάμβανεζώα, γη και κεφάλαιο. Τα κτήματα ήταν κυρίως 
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αμπέλια καί δέντρα. Το αγροτικό κεφάλαιο περιλάμβανε μύλους 

και βάρκες.Κατά την τουρκοκρατία τιμάρια και προσωπικές 

γαίες του τιμαριούχου αποτελούνταν από χωράφια, βοσκοτόπια 

και νερόμυλους. Υπήρχαν και ειδικός φόρος για τους 

νερόμυλους που καταβαλλόταν σε είδος και αργότερα σε χρήμα. 

Τότε έγινε διάκριση από πλευράς φόρου στα διάφορα είδη των 
νερόμυλών ( αν λειτουργούσαν ολόκληρο το χρόνο ή όχι ), η 
οποία εξέφραζε στην πραγματικότητα διάφορες στην 

παραγωγικότητα. Οι νερόμυλοι διακρίνονταν σε εποχιακούς ή 
χειμερινούς, αυτούς που λόγω έλλειψης νερού τους 

καλοκαιρινούς μήνες ή και πελατών λειτουργούσαν από το 

Σεπτέμβριο μέχρι το Μάρτιο ή το Μάιο και σε « ολόκαιρινούς » 
που λειτουργούσαν ολόκληρο το χρόνο.ι 1) 

Νερόμυλος με όρθια ~τερωτή στις ~τενιές Άν~ρου. 
(Ζαφείρης Βάος - Στεφανος Νομικος, Ο ανεμομυλος 
Στις Κυκλάδες σελ. 49, Δωδώνη χ.τ.χ.χ.). 
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Οι νερόμυλοι που λειτουργούσαν γενικά με λίγο νερό σε 

χείμαρρους μέχρι τις μέρες μας ονομάζονταν « κουτσομύλια ». 
(
6

) Οι ελληνικοί νερόμυλοι συνήθως λειτουργούσαν με ένα 
ζευγάρι μυλόπετρες (με ένα μάτι, μονόφθαλμοι ), ενώ 

σπανιότερα, όπου υπήρχε νερό με μεγάλη δύναμη, με δύο (με 

δύο μάτια, διόφθαλμοι) ή και με περισσότερα ζευγάρια 

μυλόπετρες. Για το λόγο αυτό αιώνιοι αντίζηλοι των αγροτών 

για το νερό ήταν οι μυλωνάδες. Στον ανταγωνισμό τους οι 

αγρότες ήταν εκείνοι που τις περισσότερες φορές αναγκάζονταν 

να υποχωρήσουν και να χρησιμοποιούν τα νερά ελάχιστες μέρες 

της εβδομάδας και συχνά το βράδυ, ώστε να μην εμποδίζεται η 

σωστή λειτουργία των μύλων. Όπου υπήρχαν εξίσου οι 

προϋποθέσεις να λειτουργήσει νερόμυλος και ανεμόμυλος 

προτιμούσαν πάντοτε τον πριίηο γιατί, εκτός των άλλων, υπ1Ίρχε 

η πεποίθηση ότι ο νερόμυλος κάνα καλύτερο αλεύρι.( 1) 
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Διαφημιστική καταχώρηση ατμοϋδρόμυλου του 
Βελεστίνου στον Οδηγό της Ελλάδος 1905 - 1906. 
(Ν ικ. Γ. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος έτος Α' 
σελ. 859, χ.τ . 1905 - 1906). 
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Ο αριθμός των νερόμυλων από τους οποίους σωί,ονται 

ίχνη ξεπερνά τις 20.000 στην Ελλάδα. Μετά την επανάσταση 
του 1821 στα όρια του τότε ελληνικού κράτους βρέθηκαν 6.000 
νερόμυλοι από τους οποίους 5.500 περιήλθαν στο δημόσιο κατά 
τα % κατεστραμμένοι. «Που είναι τόσα μιλιούνια δάνεια, που 
είναι οι πρόσοδοι, που είναι οι καλύτερες γες, που είναι οι 

μύλοι, που είναι τα εργαστήρια των Τούρκων και σπίτια, που 

είναι τα περιβόλια και οι σταφιδότοποι. Ποιος τά 'χει παρμένα.», 

αναρωτιέται ο Μακρυγιάννης το 1840.( 7
) Ο Π. Μωραϊτίνης 

ανεβάζει τους μύλους το 1869 σε 3.000. Καταγραφή των 

νερόμυλων στην Ήπειρο και τη Μακεδονία που ανήκαν τότε 

στη Οθωμανική Αυτοκρατορία, έκανε ο ταγματάρχης του 

μηχανικού Νικόλαος Θ. Σχινάς στο έργο «Οδοιπορικαί 

σημειώσεις» το 1886-1887. Νερόμυλους στην τελευταία 

δεκαετία του προηγούμενου αιώνα αναφέρει ο Χ. Μακρίδης στο 

«Οδηγό της Ελλάδας». Από το Ι 905 ως το Ι 930 τους 
νερόμυλους του ελληνικού χc1)ρου κατέγραψε ο Νικόλαος 
Ιγγλέσης.( 1 

J 

Σχετικά με την καταγραφή των μύλων υπάρχει το 

πρόβλημα ότι η έννοια του μύλου περιλαμβάνει ένα ζευγάρι 

μυλόπετρες. Μπορεί όμως να δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση 

ότι μια περιοχή ή ένα χωριό έχει αρκετούς μύλους όταν απλώς ο 

μύλος είχε περισσότερα από ένα ζευγάρι μυλόπετρες κάτω από 

την ίδια στέγη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ 

δύσκολη μια ακριβής εκτίμηση του πραγματικού αριθμού των 

μύλων - κτιρίων. ι 1) 

Μέχρι το πρώτο μισώ του 20ού αιώνα ανάγκες του 

αγροτικού κυρίως πληθυσμού στο βασικότερο είδος της 

διατροφής, το αλεύρι, καλύπτονταν από το παραδοσιακό δίκτυο 
ανεμόμυλων και νερόμυλων. Οι πρώτοι ατμόμυλοι που 

λειτούργησαν κατά τη δεκαετία του 1860 στα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα της εποχής, ελάχιστοι σε αριθμό, 

τριπλασιάστηκαν σχεδόν στη επόμενη δεκαετία και 
εξαπλώθηκαν σε περισσότερες πόλεις. Αυτό έγινε επειδή σε 

ορισμένα κέντρα ο αστικός π~ηθυσ~ός ξεπέρασε το ?ριο, το 
οποίο μπορούσε να καλυφθει απο τα παραδοσιακα μεσα 
επεξεργασίας των δημητριακών. Από δω και πέρα η παρακμή 
των νερόμυλων, όσοι τουλάχιστον βρίσκονταν κοντά σε 
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αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα, ήταν αναπόφευκτη. 
Περιπτώσεις κατά τις οποίες νερόμυλοι εξελίσσονται σε 

εργοστάσια είναι ελάχιστες. Παράδειγμα ο μύλος των αδερφών 

Γιαννόπουλου στο Βελεστίνο που μετέτρεψαν το 1883 
νερόμυλο σε σύγχρονο για την εποχή του εργοστάσιο και ο 

μύλος του Εμπειρίκου στην Άνδρο που χρησιμοποίησε το 1884 
ατμό και υδραυλική ενέργεια. Από κει και πέρα ο δρόμος είναι 
ανοικτός για την υδροκίνητη αλευροβιομηχανία. Ο νερόμυλος 

μπαίνει οριστικά στο περιθώριο μετά τον 'Β παγκόσμιο πόλεμο, 

όταν η επέκταση του οδικού δικτύου έφερε πιο κοντά τα αστικά 

κέντρα, όπου εγκαταστάθηκαν αλευρόμυλοι, στα 

απομακρυσμένα χωριά των ορεινών περιοχών.ι 1) 
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7) Μακρυγιάννη απομνημονεύματα εισαγωγ11 - σχόλια 
Σπύρου Ασδραχά σελ. 412, Αθήνα 1957. 
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥ ΛΩΝ 

Μια τοποθεσία στην οποία χτίστηκε νερόμυλος 

διατηρείται για πολλά χρόνια. Οι θέσεις των μύλων ήταν 

καθορισμένες από παλιά και είχαν καταγραφεί στα κατάστιχα 

των φέουδων, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και νέες 
κατασκευές, όπου ήταν δυνατόι 2 ) ή αναγκαίο.( 1) 

Κλίση του εδάφους και ανάγκες των ανθρώπων 

διευκόλυναν τη λειτουργία πολλών νερόμυλων. Το μυλοτόπι, 

μια καλή τοποθεσία στην οποία έγινε εγκατάσταση νερόμυλου 

μια φορά, θα το εγκατέλειπαν με μεγάλη απροθυμία. Τα 

μυλοτόπια είναι παλιά και οι τοποθεσίες στις οποίες υπάρχούν 

νερόμυλοι μέχρι σήμερα είναι οι ίδιες από αιώνες. Τα 

μυλοτόπια είναι αποτέλεσμα σχεδιασμένης χρήσης αιώνων. 

Αλλαγή μπορούσε να γίνει μόνο από φυσικά αίτια, όπως η 

εκτροπή της ροής του νερού, ή από οικονομικά εξαιτίας της 

αλλαγής της αγροτικής παραγωγής. Ακόμα και σε αυτές τις 

περιπτώσεις ήταν πιθανό κατοπινές γενιές μυλωνάδων να 

ξανάχτιζαν μύλο στην ίδια ή σε κοντινή τοποθεσία.ι 1) 

Οι μεγάλες βιομηχανίες εγκαταστάσεις που υπήρξαν στο 

παρελθόν επίκεντρο σημαντικών δραστηριοτήτων αναφέρονται 

ή και περιγράφονται συχνά στις αφηγήσεις περιηγητών των 

προηγούμενων αιώνων. Αντίθετα τα μικρά εργαστήρια, όπως οι 

μύλοι, διάσπαρτα κυρίως στις αγροτικές ορεινές και πεδινές 

περιοχές, σπάνια έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τους. 
Χάρτες που θα εντόπιζαν μύλους και εργαστήρια έπρεπε να 

γίνουν με ακρίβεια και υπομονή, κατεβαίνοντας π.χ. με τη ροή 

των ρεμάτων στις κοιλάδες και σημειώνοντας διαδοχικά την 
ακριβή τοποθεσία κάθε εγκατάστασης πάνω στη ροή των 
νερών, όπως αυτή είναι χαραγμένη στο χάρτη. Οι νερόμυλοι 
είναι κυρίως εγκατεστημένοι σε υδάτινο ρεύματα με 
ανορθωμένη κατατομή, άρα σε περιοχές με πιο ανώμαλο και 

' , , λ (1) 
συχνά δασωμενο γεωγραφικο ~ναγ υφο. , , 

Η σπουδαιότητα των μυλων ως εργαστηριων και κατα 

συνέπεια και των τοποθεσιών τους φαίνεται από την περιγραφή 
κάθε λεπτομέρεια του αριθμού και των ορίων της περιοχής 

με ε διάφορα έγγραφα. Έτσι στη διαθήκη ( αφιερωτήριο) του 
τους σ , ' Θ λ' ' 1484 Ομέρ Βέη Χατζή Τουρχαν Βεη της .. εσσα ιας το ετος 

28 



αναφέρονται στην ιδιοκτησία του τ υλάχιστοv 45 νcρόμυ/ οι μc 
ακριβή περιγραφή των συνόρων των τοπ εσιιί)ν του~ από όλεc 

1 ~ ~ 

τις πλευρές.( ) 
Στα μυλοτόπια cνός ρέματ ς το ίδιο νr.ρό κινοί)σι: 

διαδοχικά περισσότερους από ένα νερόμυλ υς κά ε είδ υς ή 

νερόμυλους και νεροτριβές.0 ) Ειδικό δίκτυο λιθόστρωτων 
δρόμων (καλντεριμιών) διαμορφcί)θηκε ανά τους αιιί>νr.ς μcταξί> 
των μύλων και των χωριcί)ν, που αφομοιι')Οηκc από τους 

σύγχρονους δρόμους ή εγκαταλείφΟηκε και αφανίστηκε. Πολλές 

φορές δημιουργούσαν « τεχνητή κρέμαση » για τη λειτουργία 
του νερόμυλου με υπερυψωμένο μυλαύλακα σε χτισμένο τ ίχο 

(κανάλι) με ή χωρίς τοξωτές καμάρες και χτιστές κολώνες, όταν 

ήθελαν ο μύλος να λειτουργήσει σε πεδινό μέρος με νερό από το 
, ' , , , , , 

ποταμι η να μεταφερουν το νερο μακρυτερα απο τη ροη του σε 

ορεινή περιοχή. ( 1) 

Η επίδραση που ασκεί το κτίριο του νερόμυλου στο ταπί 

έχει τεράστια ποικιλία. Ο μύλος στην ακροποταμιά και στην 
άκρη του χωριού συνεισφέρει μόνο στη συνολική εικ ·να. 

Αντίθετα ένας μύλος μακριά από το χωριό στη ρεματιά, θα 

επηρεάσει το τοπίο πολύ περισσότε~10, τραβιί)ντας και 
συγκεντρώνοντας την περιοχή. Εκεί που τα κτίρια των 

νερόμυλων είναι μέσα σε αστικές περιοχές, η επίδραση είναι 

πολύ ορατή και μάλλον δραματική. Οι νερόμυλοι είναι αληΟινά 
τοπικά κτίρια, γιατί σχεδόν από την αρχ•i χτίζονταν στ τοπικό 

στυλ και από υλικά που ήταν εύκολα διαθέσιμα στην περιοχri. Ο 

χώρος του μύλου έπρεπε διαθέσιμα στην περιοχή. χιί)ρος τ υ 
μύλου έπρεπε να στεγάσει την εγκατάσταση, το χci)ρο για τα 

αλέσματα, τις κάδες και τις σεντ ύκες όπ υ ο μυλωνάς 

αποθήκευε το δικαίωμά του σε αλεύρι ή καρπό. Ακόμα ήταν 

ανάγκη να υπάρχει ευρύχωρο δωμάτιο για τ μυλωνά και την 
οικογένεια του όταν δεν υπήρχε άλλο εφαπτόμενο ή γειτονικ · 
κτίριο για τη στέγαση του ίδιου και της οικογένειας του. Το 

συγκρότημα νερόμυλου, σύμφων~ . με πωλητή~ιο συμβόλαιο 
περιλαμβάνει «ένα υδρομυλον ~ι υδατος .κινουμενον και, του 
'δατος τούτου μετά των εν αυτω μηχανηματων και μυλολιθων 
υ δ . , 
εν κανονική λειτουργία, της , οικο ομ~ς αυτου κ~ι των 

ομένων αποθηκών, κατοικιας (διωροφου οικοδομης), της 
συνεχ 'δ , , 
συνεχομένης περιοχής και οικοπε ου οσης εκτασεως και αν 
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είναι και λοιπών παραρτημάτων και παρακολουθημάτων και 

του δικαιώματος αυτών επί του δι 'ου έκπαλαι κινείται ύδατος 

κειμένου εν τη θέσει ... , συνορευόμενον δε γύρωθεν ... ». 
Πολλές φορές δυο ή περισσότεροι μύλοι στεγάζονταν στο ίδιο 

κτίριο. Στην εξέλιξη των κτιρίων των μύλων από το δωμάτιο 

του μυλωνά οι μυλωνάδες άρχιζαν να μετακομίζουν σε 
γειτονικό ή εφαπτόμενο με το μύλο οίκημα, με καλύτερες 

ασφαλώς αρχιτεκτονικές αξιc1)σεις.( 1 ι 
Στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο εσωτερικό των μεγάλων 

νησιών η διάδοση του νερόμυλου ήταν ευρύτατη. Συχνά κοντά 

σε ένα γεφύρι μπορούσες να δεις χτισμένο ένα μύλο. 11
) 

Ο μύλο; του Κόκιωrη 1((1\·τά στον ποηφό Λούσιο . 

Φωτογrιιφ ί ιι Pieπe Amandry. 
(Αργύρη.; Πετρο\'ιjηη.;. Οωσμοί "αι αr;cιτι:κτο\'ικά μνημι:ία στην 

Οrι:ι\'ή Γορτυνία (Λρ,.αδία) σύνοψη ιστυr ική και τφοτάσι: ι ~ 

προστασία; uυηί~ν "αι τη; περ ιοχή~ σrJ.. 6-t. Λθήω : i:κόοση Τ.Ε . Ε .. 1975). 

Η αιτία είναι ότι οι μαστόροι προκειμένου να 

θεμελιώσουν ένα γεφύρι προτιμούσαν κάποιο στένωμα της 
ρεματιάς ή του ποταμού. Αυτό το στρίμωγμα ήταν φυσικό να 
αυξάνει την ορμή των νερών, κάτι που χρειάζεται ακριβώς και ο 

μύλος για να λειτουργήσει. Το σημα~τικότ~ρο όμως ήταν πως~ 
μυλωνάς μπορούσε να εκμ~ταλλευτει το περασμα του γεφυριου 
κερδίζοντας πελάτες και απ,ό τα χωρι~ της ~πέναντι όχ~ης. Οι 
περαταριές επίσης στα ποταμια κοντα σε μυλους διευκολυναν 
ν κίνηση των πελατών της απέναντι όχθης. Τέτοιοι μύλοι, 
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δίπλα δηλαδή σε γεφύρια και περάσματα, υπήρχαν πολλοί στη 

χαράδρα του Βίκου κοντά στα γεφύρια του Κοντοδήμου ή 

Λαζαρίδου, στο γεφύρι της Κυράς στο Λαδωνα, όπως και στην 

περαταριά στον Αλιάκμονα έξω από τα Γρεβενά. ι 1) 

Οι μύλοι στις ορεινές περιοχές ήταν χτισμένοι με πέτρα, 

αλλά στις ακροποταμιές του κάμπου ήταν με ξύλινο σκελετό 

και πλίθες. Το χτίσιμο όμως και η ανακαίνιση του μύλου δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση. Σε ιστορικό σημείωμα του ηγούμενου 

Γεννάδιου στο μοναστήρι της Μυρτιάς στο Θέρμο διαβάζουμε. 

«Και εις τους χιλίους επτακοσίους τεσσαράκοντα εξ επ1Ίρα 
ζευγάρι, Μαίου πρώτη , το λεγόμενον του Τυρνέκη από τον 

Ιμπραήμ αγά του Χατζή αγά δια χρυσά βενέτικα εκατόν δέκα 

τρία με τα ταπιά. Και τον αυτόν χρόνον επεχειρίστηκαν να 
φκιάσω μύλον εις τον αυτόν τόπον και έκτισαν τοίχον να 

στομώσω το νερόν και εξωδιάστηκα τα μέγιστα και ακόμη ο 

μύλος δεν άρχισε να γένη και η Παναγιά ας τον τελειώση». Τις 

δυσκολίες και τα έξοδα ανακαίνισης μύλων διαβάζουμε ακόμη 

στων κώδικα της μονής Ολυμπιώτισσας. ι 1
) 

Η τοποθέτηση των μύλων κατά μ1Ίκος των ρεμάτων και 

των ποταμών επηρέασε το τοπίο, γιατί ήταν τα πρώτα κτίρια 

που χτίστηκαν σε απομόνωση από το χωριό που 

εξυπηρετούσαν. Ίσως είναι τα μοναδικά κτίρια 

προβιομηχανικής τεχνολογίας που δεν υπέκυψαν στις επιδρομές 
της αστικοποίησης με την αρχιτεκτονική του τσιμέντου, του 

αλουμινίου και των άλλων σύγχρονων υλικών. Τα κτίρια των 

νερόμυλων δεν αποδείχτηκαν αρχιτεκτονική καταστροφή και 
κανένας δε μπορεί να αρνηθεί την αυθεντική αρχιτεκτονική 

τους αξία. Τα κτίρια αυτά, όπως και οι κατοικίες των 

μυλωνάδων, κυρίως στις ορεινές περιοχές με τη ντόπια 
αρχιτεκτονική παράδοση, είναι σε τεράστια ζήτηση για 

μετατροπή σε σπίτια ή εστιατόρια. Έτσι άρχισαν να 

διασώζονται και να διατηρούνται σαν τοπικά κτίρια 
προβιομηχανικής τεχνολογίας, κατοικίες ή μουσεία, πράγμα που 
συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Λίγοι πρωτοπόροι άρχισαν την 
εργασία αποκατάστασης Ι αναστήλωσης των μύλων στην 
προηγούμενη λειτου~γία το~ς. Οι τελευτ~ίοι επιζώ~τες 

λωνάδες είναι ανεκτιμητοι συμβουλοι σε αυτο. Και αν ακομα 
μυ θ' λλ, , , 
δεν είμαστε ικανοί να προσ εσουμε πο α καινουργια ονοματα 
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στον κατάλογο των μύλων που διασώθηκαν και λειτουργούν, 

είναι σημαντικό ότι η παρακμή και η αδιαφορία σταμάτησαν 

και ένα καινούργιο κεφάλαιο άνοιξαν για την ιστορία των 
νερόμυλων στην Ελλάδα. Η ανακάλυψη παραδοσιακών 

νερόμυλων που λειτουργούν ακόμα είναι πηγή μεγάλης 

ικανοποίησης. Εγκαταλειμμένοι νερόμυλοι που μπορούν να 
λειτουργήσουν δείχνουν τη γλυκύτητα του όγκου τους και την 

αρχοντιά τους. Επειδή ο καθένας μας έχει τη δική του μοναδική 

εικόνα για το νερόμυλο από τα αναγνωστικά μας στο σχολείο 
του Νιρβάνα, του Γεραντώνη, του Οικονομίδου κ.α. ο 

νερόμυλος θα παραμένει στη σκέψη μας και στην ψυχή μας 

απείραχτο κτίριο σε απείραχτη εξοχή.( Ι) 

Νερόμυλος στο Περτούλι ( 1930). . . . 
(Μαρούλα Κλιάφα, Θεσσαλία 1881 - 1981 εκατο χpονια ζωη 
Σελ. 27 3. Κέδρος Αθήνα 1983 ). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙ06 

1) Γιάννης Ρούσκας «<Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες». 
Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης Ρούσκας, Αθήν(Ι 1999 σελ. 

27 -31. 
2) Χαράλαμπος Γάσπαρης σελ. Ι 02 Αθήνα 1997. 
3) Γιάννης Ρούσκας Ο.Π .. Υπάτη αριθμός φύλλου 3 σελ. 28 

Ιούνιος 1980. Νικολάου Θ. Σχινά φυλλάδιο πρώτο, σελ 79 
Αθήνα 1886. 
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Ο ΜΥ ΛΟΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗΣ 

Ερημίτες οι μυλωνάδες, επειδή το επάγγελμα τους 

κρατούσε μακριά από την κοινωνική ζωή του χωριού, φρόντιζαν 
να γίνουν οι μύλοι τους το επίκεντρο μιας ξεχωρισηΊς κοινωνίας 

με δική της ζωής. Ο μυλωνάς κατοικούσε συνήθως μέσα στο 

μύλο μαζί με την οικογένειά του και ερχόταν σε άμεση επαφή 

με τον αγρότη που πήγαινε για άλεσμα. Ο μύλος, χώρος 

συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ανθρώπων, συνδέθηκε με την 

κοινωνική ζωή της περιοχής του. Ιδιαίτερα σε εποχές που οι 

ευκαιρίες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων ήταν 

περιορισμένες, ο μύλος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο κοινωνικής 
επαφ11ς και επικοινωνίας. Η συγκέντρωση στον ίδιο χώρο, 

συχνά και για μερικές ημέρες, πελατών από διαφορετικές 
κοινότητες, η ανταλλαγή ειδήσεως, απόψεων, ακόμη και η θέα 
διαφορετικά ντυμένων ανθρώπων, ήταν μια μορφή επικοινωνίας 

για τους αταξίδευτου~ γενικά γcωργικούς πληθυσμούς και 
ιδιαίτερα τις γυναίκες. ι 1. 

Στους μύλους η ζωή των μυλωνάδων κυλούσε μέσα σε 

πανδαιμόνιο από ανθρώπινες φωνές και φωνές ζώων που 
πνίγονταν μέσα στο ασίγαστο αγκομαχητό του μύλου και των 

νερών και το κροτάλισμα της κίνησης του οδοντωτού τροχού 

από το τριέρι (καθαριστής δημητριακών με κόσκινα). Η 

συνάρτηση πολλών ανθρώπων στους μύλους έδινε την εικόνα 

λαϊκού πανηγυριού. Στην κοινωνία των νερόμυλων, όπως και 
στα παζάρια, κυκλοφορούσαν τα νέα ολόκληρης της περιοχής 

με τρόπο άμεσο, αφού οι πελάτες του μύλου ( αλεσματαραίοι, 

αλεστάδες, απαλέτες, απαλέστες, αλεσματάρηδες, απαλεστάδες 
( απαλεστής) ), από συνοικισμούς και χωριά που πήγαιναν στο 
μύλο παρέες- παρέες, τα συζητούσαν εκεί και σαν άλλοι 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές μετέβασαν το μύλο σε 
πρακτορείο ειδήσεων, · (όπου μεταδίδονταν τα νέα και οι 

ειδήσεις) με αποτέλεσμα οι μύλοι να γίνονται πυρήνες 
πληροφόρησης και πο~~πλευ~ης επικο~νωνί~ς. ~αθένας ~ου 
ερχόταν έφερνε και απο ενα νεο, το οποιο απο στομα σε στομα 

έφτανε και στο τελευταίο κα~υβάκι. Ε~ιβεβα~ωση ~ης είδησης 
ήταν η φράση: « το είπε ο ταδε στο μυλο » η «το ακουσα στο 

μύλο του τάδε». 
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Στο ·επίκεντρο όλων αυτών των συζητήσεων ο 

ενημερωμένος για τα πάντα μυλωνάς και η μυλωνού, η 

«καθημερινή εφημερίδα», που ακούγονταν σαν άλλοι υπεύθυνοι 
επί του τύπου και των μέσων ενημέρωσης (χωρίς κυβερνητική 

γραμμή), επιβεβαίωναν ~ διέψευδαν τα νέα ανάλογα με την 
πληροφόρηση που είχαν.( 1 

Κουβεντούλα περαστικών / πελατό)ν με το μυλω\'ά t-)u\'άση Μουστφή 
Στο Αρχάνι Φθιώτιδας. (Στερεά Ελλάς τει'ιχος 266 σr.ί. . 2-i 2-io. Λι'1γο11στος 1 C)!.) \ ). 

Ακόμα και τα συνοικέσια τα τελείωναν στο μύλο. Εκεί 

έπαιρναν τις πληροφορίες. Ο μυλωνάς έκανε συνοικέσια και 

κουμπαριές βάφτιζε και στεφάνωνε. Με το επάγγελμα του ήξερε 

πολλά, επειδή πήγαιναν και κοπέλες να αλέσουν. Ήταν κατά 

κάποιο τρόπο οικογενειακός σύμβουλος στους γονείς του 
γαμπρού για την καταλληλότητα της νύφης, αφού «η καλή 

, , λ , ( 1) 
νοικοκυρα στο μυ ο φαινεται». 

Στους νερόμυλους αντάλλασσαν απόψεις οι χωρικοί πάνω 
σε όλα τα θέματα, αφού οι κουβέντες και οι συζητήσεις 

στρέφονταν γύρο από όλα τα ζητήματα που τους 
απασχολούσαν: οικονομικά, κοινωνικά, ειδικότερα τη 
συγκομιδή, τις αγορές, χ~ρίς ν~ λείπου~ και ~α κάθε εί~ους 
κουτσουμπολιά. Στη μικρη αυτη κοινωνια κλεινοντας επισης 
συμφωνίας για αγοραπωλησίες χωραφιών, μικρών ή μεγάλων 
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ζώων, άλλων προϊόντων και διαφόρων καρπών. Γίνονταν επίσης 
και επιτόπου ανταλλαγές προϊόντων (δημητριακά, τυριά, 

πατάτες, μήλα κ . α . ) Άρχιζαν μετά οι αθυροστομίες και οι 

υπερβολές, «αυτά που λέγονται στους μύλους». Από τα ψέματα 
/αλήθειες που /..Ζγονταν στους μύλους βγήκε και η ταυτόσημη 

παροιμία: «αυτά να τα πεις στο μύλο!» Από τις συζητήσεις 
μεταξύ των ανδρών στο μύλο δεν έλειπε βέβαια το γυναικείο 

στοιχείο, τις περισσότερες φορές η κουβέντα «ξεστράτιζε» και 

κατέληγε σε αυτό, αφού κουβέντα χωρίς γυναίκα δε γίνεται.( 11 

. 'ξ 0· το νερόμυλο ώσπου να ετοιμαστεί το άλεσμα στο Συρράκο. 
Αναμονη ε ω απ , 
(Φωτογραφία Δ. Τλουπα 19771 ). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

1) Γιάννης Ρούσκας «Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες». 
Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης Ρούσκας Αθήνα 1999 σελ. 34 
- 41. 
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ΟΙ ΜΥ ΛΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Στη Θεσσαλία τα νερά (πηγές, ρέματα, ποτάμια) 

αφθονούν, τόσο στα ορεινά όσο και στις πεδιάδες, και 

προσφέρονται για την εκμετάλλευση κινητικής ενέργειας. Οι 
υδρόμυλοι για άλεση σιτηρών, γνωστοί από τη ρωμαϊκή 

αρχαιότητα( 2 ) στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο, λειτούργησαν 
στη Θεσσαλία κατά τα μεσαιωνικά και νεότερα χρόνια μέχρι τα 
μέσα περίπου του 20ού αιώνα. Η παρακμή και η παύση της 

λειτουργίας τους συντελέστηκε βαθμιαία και ήταν η 

αναπόφευκτη συνέπεια της εμφάνισης των βιομηχανικών μύλων 
κατά το δεύτερο μισό του 19°υ αιώνα, οι οποίοι και επικράτησαν 

ακολουθώντας τη γενική ανάπτυξη της κάθε περιοχής και την 

εξέλιξη του συγκοινωνιακού δικτύου. ( 1 ι 

Ο κατεστραμμένος ανεμόμυλος στα Αμπελάκια. 
Γκραβούρα του 19"" αι. 

Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε ως κινητήρια 

δ , για την άλεση δημητριακών στα νησιά των Βόρειων 
ννα~ , , λ , λ 

Σ , δ ν Στη Σκόπελο υπηρχαν ανεμομυ οι, νερομυ οι και 
πορα ω . , Θ λ' , , 

αλογόμυλοι. Για την ηπειρωτικη λλέ~ ~ξσσα ια η μ?νη γραπτη 
, ανεμόμυλου που συ αμε αναφερεται στα 

αναφορα 
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Αμπελάκια Λάρισας. Το τοπωνύμιο Ανεμόμυλος, που 

διατηρείται μέχρι σήμερα, αναφέρει ο Αμπελακιώτης Ι. Α. 
Λεονάρδος το 1836 στη « Νεωτάτη Χωρογραφία » της 

Θ λ , (2) Σ δ ' ' ' 
εσσα ιας . τη σχε ιαστικη απεικονιση του οικισμου το 

αστεγές κυκλικό κτίσμα του μύλου δεσπόζει στα δcξιά της 
εικόνας, στο λόφο Άγιος Νικόλαος, από όπου σχεδιάστηκε η 
, , ( 1 ) 
αποψη του οικισμου. 

Πιστεύουμε ότι ο ανεμόμυλος των Αμπελακίων πρέπει να 
λειτούργησε στα χρόνια της ακμής της πολιτείας, μετά τα μέσα 

του 18°υ αιώνα. Ίσως η μαρτυρημένη αύξηση του πληθυσμού 
εκείνη την εποχή, που είχε ως συνέπεια την αύξηση της 

κατανάλωσης αλευροποιημένων δημητριακών, απαιτούσε 
ποσότητες που δεν μπορούσαν να καλύψουν οι νερόμυλοι της 

περιοχής. Ίσως κάποιος επιχειρηματικός νους θέλησε να 

δοκιμάσει το μύλο που κινείται με τη δύναμη του αέρα σε μια 
πολιτεία με ανθηρή οικονομία. Το βέβαιο είναι ότι ο 

ανεμόμυλος δε λειτούργησε για μακρό χρονικό διάστημα. 

Εγκαταλείφθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα, εφόσον ο 
περιηγητής W. Leakes το 1805- 181 Ο τον αναφέρει ως 

ερειπωμένο. Επίσης, στην περιοχή Ελασσόνας έγιναν 

προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί η αιολική ενέργεια για την 
άλεση σιτηρών, αλλά χωρίς επιτυχία. Με προφορικές μαρτυρίες 

τεκμηριώνεται η βραχύχρονη ύπαρξη και λειτουργία 

ανεμόμυλου στις υπώρειες του Ολύμπου. Στον οικισμό 
Κοκκινοπλός πρέπει να λειτούργησε κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες του 19°υ αιώνα μέχρι τις δύο πρώτες του 20ου αιώνα. 
Το τοπωνύμιο Ανεμόμυλος σε συνδυασμό με το όνομα του 
κατασκευαστή-μυλωνά, «ο μύλος του Μουρώνη» διασώζονται 

, , ( 1) 
μεχρι σημερα. 

ο νερόμυλος είναι ο κατεξοχήν παραδοσιακός μύλοςτης 

Θεσσαλίας. Δεν υπάρχει περιοχή, πόλη, χωριό χωρίς το μύλο ή 
τους μύλους του, μια και η κινητήρια δύναμη, το νερό, είναι 

ί για να τη χρησιμοποιήσει ένας ή περισσότεροι μυλωνάδες. 
εκε ' , λ , λ , , δ 
Οι νερόμυλοι είναι κτισμα~α με πο υ α~ η μορφη, ~ν 

ωσιάζουν ούτε προσελκυουν την προσοχη την περιηγητων 
~ruπ , , 

Ι 9ου αιώνα. Οι Έλληνες συγγραφεις «χωρογραφιων» της 
του , , ξ , λ 
Θεσσαλίας θεωρώντας αυτ~νοητη την υπαρ η τ,ου νερ?μυ ου 

ο, σπαστου στοιχειου της καθημερινης ζωης του 
ως αναπ 
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ανθρώπου, σπάνια αναφέρονται σε αυτούς. Ο περιηγητή ς W. 
Leake στις αρχές του 19°υ αιώνα μας πληροφορεί μόνο για την 
Υπέρεια πηγή, το γνωστό κεφαλόβρυσο του Βελεστίνου , που 

παρείχε νερό για την κίνηση πολλών νερόμυλων. Επίσης 

αναφέρει ότι το κύριο εισόδημα των Τουρκών προερχόταν από 
τους μύλους, περιουσιακό στοιχείο που προτιμούσαν, διότι τους 

απέδιδε ένα καλό εισόδημα χωρίς μεγάλη φροντίδα.( 1) 

Νερόμυλος του 1930, Περτούλι Τρικάλω\' . 

Ο Μηλιώτης προύχοντας Αργύρης Φιλιππίδης. που στα 

1815 περιόδευσε στα χωριά του Πηλίου και μετά από αυτοψία 
συνέγραψέ τη «Μερική Γεωγραφία» , μας δίνει πληροφορίες για 
τα νερά πολλών οικισμών και για τους νερόμυλους που 

λειτουργούσαν μέσα κι έξω από τα χωριά. Στο Ριζόμυλο 
αναφέρει ότι το νερό τρέχει όλο το χρόνο και ο μύλος δουλεύει 
χωρίς διακοπή.(5 ) Στους Σταγιάτες Μακρινίτσας, στην άκρη του 
οικισμού, από όπου περνάει το νερό και κατεβαίνει στα 
περιβόλια του Βόλου, δούλευαν μύλοι.ι 5 ) Στην Πορταριά επίσης 
λειτουργούσαν νερόμυλοι. Το νερό της Πορταριάς αναβλύζει 
από την πηγή της μάνας που βρίσκεται κάτω από το μοναστήρι 

του Τιμίου Προδρόμου. Οι Τούρκοι το καλοκαίρι παίρνουν τα 
τρία τέταρτα του νερού, αλλά και το ένα τέταρτο που απομένει 
στους Πορταρίτες επαρκεί για τη λειτουργία των μύλων. Στο 
Κατηχώρι οι μύλοι βρίσκονται μέσα στον οικισμό , γιατί υπάρχει 
πολύ τρεχούμενο νερό. Στη Δράκεια επίσης, τοποθεσία με 
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πολλά νερά; ένα ρεύμα το αφήνουν να περνά όλο το χρόνο μέσα 

από το χωριό και με αυτό αλέθουν οι μύλοι. Στον Άγιο 

Λαυρέντιο αρκετό νερό περνά μέσα από τον οικισμό και κινεί 
τους μύλους. Στον Άγιο Γεώργιο επίσης οι μύλοι βρίσκονται 

μέσα στο χωριό. Κινούνται με το νερό δύο μικρών ρεμάτων. Το 

ένα στερεύει το καλοκαίρι, το άλλο έχει νερό όλο το χρόνο. 
Στους Πινακάτες δεν περνάει πηγαίο νερό μέσα από το χωριό. 

Το φέρνουν με μυλαύλακο από το ρέμα που βρίσκεται στα 

ανατολικά και πηγάζει από τη νερομάνα Δόκανα. Με αυτό 

κινούνται οι μύλοι του χωριού. Ο τούρκικος μαχαλάς Σ τρόφλος 

προς τα νότια του Αγίου Βλάση έχει πολλά νερά που κινούν δύο 

μύλους. Στις Μηλιές υπάρχουν τρεχούμενα νερά. Ένας μύλος 

δούλευε με αυτά, αλλά το 1760- 65 έφεραν με μυλαύλακα το 
νερό της πηγής που αναβλύζει κάτω από τον Προφήτη Ηλία στα 

δυτικά του οικισμού και από τότε αλέθουν με το νιόφερτο νερό 

πέντε -έξι μύλοι όλο το χρόνο. Στο Προμύρι δουλεύει ένας 

μύλος, γιατί δεν υπάρχουν πολλά νερά. Στο Π ρόπαντο ένας 

μύλος που βρίσκεται έξω από το χωριό αλέθει όλο το χρόνο. 

Ένας δεύτερος, στις παρυφές του χωριού, δουλεύει μόνο το 

καλοκαίρι με το νερό της στέρνας. Στη Ζαγορά οι μύλοι μέσα 

στο χωριό αλέθουν όλο το χρόνο με νερό που δε σταματά να 

ρέει στο μεγάλο ρέμα. ( 1) 

Από τον Ι. Οικονόμου έχουμε την πληροφορία για την 

ονομασία του ρέματος που διασχίζει το Μεταξοχώρι και φτάνει 

στην Αγιά: « ... ονομαζόμενον Μυλαύλακας εξ αιτία όπου 

αλέθουν με αυτό μύλοι ... ». Το ίδιο νερό κατηφορίζοντας την 
πλαγιά έρχεται στην Αγιά. Ο συγγραφέας συνεχίζει: 

«καταμεσής (στην Αγια)τρέχει ένα φερτικόν νερόν 

ονομαζόμενον l\1υλαύλακο από τους μύλους όπου με αυτό 

αλέθουν». < 
1
) 
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Νερόμυλος στην Πίνδο το 1968. 

Τα ποτάμια που είναι ευεργετικά για τις καλλιέργειες και 

κινούν τους νερόμυλους στα χωριά αυτής της περιοχής είναι 

όσο πηγάζουν από τις υπώρειες των λόφων της πεδιάδας και όχι 

οι χείμαρροι που κατεβαίνουν από το βουνό. Ο Τιταρήσιος 

διαρρέει όλοι την κοιλάδα Ποταμία, που ονομάζεται πεδιάδα 
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του Δομένικου. Συγκεντρώνει τα νερά του κεφαλόβρυσου 

Αμουρίου και του Ελασσονίτικου ποταμού. Ένα τεχνητό αυλάκι 

οδηγεί μέρος του νερού του Τιταρήσιου στους οικισμούς 

Βλαχογιάννη, Δαμασούλι, Δαμάσι Δέντρα, Γιάνουλη, Κιόσκι 
κ.α. και κινεί τους μύλους των χωριών. Το μικρό μέρος του 

νερού που φτάνει στον Τύρνα~ο ονομάζεται Ξεριάς, γιατί το 
καλοκαίρι στερεύει ολότελα.( 1 J (_) ί 3 ) 

Νερόμυλος, Μαρμαρίνη Λάρισας 1986. 

Για την περιοχή της Καρδίτσας(JJ έχουμε την πληροφορία 
ότι ο ποταμός Σοφαδίτικος, που πηγάζει από την περιοχή της 

λίμνης Ξυνιάς, λέγεται Πεντέμυλος, διότι κινεί μύλους. ( 1) 

Η διεξοδική μελέτη της Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη 

δ , β , , Β λ , ('J 
ιερευνα τις ιοτεχνιες του νερου στο ε εστινο. -

Διαπιστώνεται η συνεχής λειτουργία νερόμυλων από τον 13° 
αιώνα, πιθανόν και από παλαιότερα, μεχρι τη δεκαετία του 1950 
στην περιοχή που διασχίζουν τα νερά της Υ πέρειας πηγής. Στην 

«Επιπεδογραφία της Φεράς» του Ρήγα Φεραίου σημειώνεται 

δεκατρείς μύλοι. Το 1894 λειτουργούν δώδεκα. Από αυτούς 
άλλοι ανήκουν στην κοινότητα και άλλοι σε ιδιώτες, που τους 

αγόρασαναπο Τούρκους. Ορισμένοι από τους μύλους αυτούς 

καταστράφηκαν, ενώ άλλοι μετατράπηκαν σε ~ιομηχανικές 
μονάδες και λειτούργησαν μέχρι το 1970 περίπου.( 1 
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Κανάλι κατεστραμμένο νερόμυλου, Μυλόγουστα Ελασσόνας 1988. 

Στη Γιαννωτά Ελασσόνας, στη θέση Παλιόμυλος, δούλευε 

μύλος με νερό που ερχόταν από την Αγία Τριάδα(2). Στη δεξιά 
όχθη του ποταμού Βούλγαρη διατηρείται η δέση του μύλου και 

τμήμα του λαξευμένου στο βράχο μυλαύλακου. Έχουν βρεθεί 
και τα μυλολίθαρα. Δεν είναι γνωστό πότε και γιατί 

εγκαταλείφθηκε αυτός ο νερόμυλος. Οι κάτοικοι του οικισμού, 

από όσα διηγούνται οι ντόπιοι, άλεθαν στους νερόμυλους των 

κοντινών χωριών Βούβαλα και Κεφαλόβρυσο μέχρι το 1935, 
οπότε λειτούργησε στη Γιανωτά ο Κυλινδρόμυλος του Ι. 

Ντελή.< 1 ) 
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Κάναλη νερόμυλου Μαρμαρίνη Λάρισας 1986. 

Το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στο Μεγάλο 
Ελευθεροχώρι Ελασσόνας(3 ) είχε το δικό του μύλο, που δούλευε 
για τις ανάγκες των μονα~ών. Λειτουργούσε από τα μέσα του 
l 8°υ αιώνα μέχρι το 1950.(1 
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Σειρά μύλων κινούσε και ο χείμαρρος Μπαρτζιάς στο 
Συκούριο, που τροφοδοτείται κυρίως από τις πηγές του χωριού 

Σπηλιά.(2 ) Σταμάτησαν να λειτουργούν ο ένας μετά άλλο. Ο 
προτελευταίος μετατρέπεται σε βοιμηχανική μονάδα. Η 
τοποθεσία μέχρι σήμερα ονομάζεται μύλοι. Στα δυτικά της 

κωμόπολης Γόννοι με κατεύθυνση από βόρρα προς νότο 

περνάει το Μεγάλο Ρεμα. Τα νερά του έρχονται από τις πηγές 
που αναβλύζουν κάτω από την Καλλιπεύκη.Πέντε νερόμυλοι 

στους Γόννους αναφέρονται σε γραπτή μαρτυρία του 1881.( 2
) 

Αλέθουν οκτώ κιλά σίτου (200 οκάδες περίπου) το 
ημερονύκτιο. Επτά διατηρεί η προφορική μνήμη των 

Γοννιωτών. Άλεθαν με το νερό που οδηγούσε το αυλάκι 

διαδοχικά από μύλο σε μύλο. Διέκοψαν ο ένας μετά τον άλλο τη 
λειτουργία τους. Στη δεκαετία του 1960 ένας μετατρέπεται σε 
ηλεκτροκίνητο βιομηχανικό και λειτουργεί μέχρι σήμερα.( 1 

J 

Η Νίκαια,(2 ) προάστιο σήμερα της Λάρισας, Δε διαθέτει 
νερά. Μέχρι τις αρχές του αιώνα μας, οπότε λειτούργούσε ο 

ατμόμυλος του κτηματία Ν. Καραστεργίου, οι κάτοικοι άλεθαν 

τα σιτηρά τους στους νερόμυλους των κοντινών χωριών Μύρα 
και Καλό Νερό.(\) 

Οι νερόμυλοι της Λάρισας βρίσκονταν στην δεξιά όχθη 

του Πηνειού, πέρα από τη συνοικία Αμπελόκηποι. Οι Λαρισαίοι 

ονόμαζαν την τοποθεσία «Μύλια». Κάπου εκεί λειτούργησαν 

και οι πρώτοι βιομηχανικοί αλευρόμυλοι, του Τσιμπούκη και 

των Δημητριάδη - Σκαλιώρα - Παπά.( 2 ) Στον οικισμό Ανατολή 
Αγιάς παραμένει το τοπωνύμιο Μύλια δηλώνοντας τη θέση, 
όπου λειτουργούσαν δύο νερόμυλοι μέχρι το 1950περίπου.( 1 ) 

Πάνω από δέκα μύλοι δούλευαν μέχρι τις αρχές του αιώνα 

με τα άφθονα νερά του χωριού Μαρμαρίνη Αγιάς. Ένας - ένας 

σταμάτησαν να εργάζονται και γύρω στο 1960 έκλεισε ο 

τελευταίος. (2) Διατηρούνται υπολείμματα του αυλακιού και 
, , ( 1) 

ερειπια των κτισματων. 
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Μυλαύλακο του νερόμυλου Ν. Κουλούσιου Γόνοι Λάρισας Ι 99 Ι . 
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Τμήμα του μυλαύλακα και της δέσης νερόμυλων 

διατηρούνται στη Μεσοχώρα Ελασσόνας, όπου παλιά 

λε , 'λ , (1) 
ιτουργουσαν μυ οι σε σειρα. 

Στο κεφαλοχό)ρι Ρεντίνα( 3 ) Αγράφων τα νερά του ποταμού 
Ποτάμι κινούσαν τρεις αλευρόμυλους έξω από τον οικισμό. Ο 

ένας δούλευε με αποθηκευμένο νερό σε στέρνα μέχρι το 1960-
65. Διατηρούνται πο/J .. ά ίχνη των νερόμυλων. Ορισμένα 

στοιχεία παλιών νερομύλων διατηρούνται και στους οικισμούς 

του Κόζιακα Γ οργογύρι και Ξυλοπάροικο της περιφέρειας 
Τρικάλων,μ) αλλά και σε άλλους θεσσαλικούς οικισμούς. 11 ) ι-tι 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ8 

1) Λένα Γουριώτη Γιιί)ργος Ν. Μητροφάνης 

«Θεσσαλία» Σιτάρι - Αλεύρι - Ψωμί - Παράδοση και 

εκσυγχρονισμός. Έκδοση ΚΑΠΟΝ. Λαογραφικό 
ιστορικό μουσείο Λάρισας 1999 σελ. 51 - 5 7. 

2) Μαρτυρίες και πληροφορίες κατοίκων Λάρισας. 
3) Μαρτυρίες και πληροφορίες κατοίκων Καρδίτσας. 
4) Μητρώα επαγγελματιών αρτοποιών του επιμελητηρίου 

Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. 

5) Μαρτυρίες και πληροφορίες κατοίκων Βόλου. 
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ΝΕΡΟΜΥ ΛΟΣ ΝΙΚ ΟΥ ΚΟΥΤΡ Α 

Στην Πεζούλα Αγράφων μέχρι το 1940 δούλευαν έξι 
μύλοι στη σειρά με το νερό του ποταμού. Σήμερα υπάρχει μόνο 

ένας. Από τρεις γενιές είναι ιδιοκτησία της οικογένειας 

Κούτρα. Ο σημερινός ιδιοκτήτης του νερόμυλου, Νίκος 
Κούτρας, προσπαθεί να διατηρήσει το μύλο σε λειτουργία. Έχει 

κάνει ορισμένες εκσυγχρονιστικές επεμβάσεις, όπως η 

τσιμεντένια κάναλη και η βάση, ο σιδερένιος γρύλος για το 

ανασήκωμα της μυλόπετρας, η σιδερένια φτερωτή, αλλά η 

παρακμή του μύλου είναι φανερή.( 2 ) Τελευταία λειτούργησε 
πριν 3 χρόνιαι 2 ) για την συγγραφή του βιβλίου και την 
αποτύπωση φωτογραφικού υλικού « ΘΕΣΣΑΛIΑ» των: Λένα 
Γουργιώτη και Γιώργου Ν. Μητροφάνη. Από τότε παραμένει 

κλειστός και εκτίθεται μόνο στους τουρίστες. Η ξύλινη στέγη 

έχει σχεδόν καταστραφεί καθώς και πόρτα και παράθυρα 

ομοίως. Σε αυτό συντελεί ότι δεν υπάρχει πλέον η ζήτηση των 

προϊόντων διότι υπάρχουν ευρεία στο εμπόριο σε μεγάλη 
ποικιλία. ( 1) 

Νερόμυλος Ν. Κούτρα, ανατολική όψη, Πεζούλα Καρδίτσας 2001. 
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Νερόμυλος Ν . Κούτρα Νοτιοανατολική όψη Πεζούλα Καρδίτσα; 200 Ι . 

Παρόλο που μας λείπει μια συστηματική και 

συγκεντρωτική καταγραφή των νερόμυλων όλης της 

Θεσσαλίας, η εικόνα της προβιομηχανικής Θεσσαλίας, όσον 
αφορά τους υδροκίνητους αλευρόμυλους, είναι σαφής. ι 1) 

Νερόμυλοι λειτουργούσαν στο πλείστο των οικισμών, σε 

πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά. Άλλοτε μέσα στον οικισμό, στην 
άκρη του ή πιο έξω, αλλά πάντα σε μικρή απόσταση, ώστε να 

φτάνουν σύντομα οι χωριανοί βαδίζοντας με τα πόδια και 

οδηγώντας τα φορτωμένα με το άλεσμα ζώα τους. 
<2)Εξυπηρετούσαν δηλαδή τοπικές ανάγκες του οικισμού ή 
γειτονικών οικισμών. Άλεθαν δημητριακά των νοικοκυριών για 

'Π , .(1) 
την οικιακη αρασκευη ψωμιου. 
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Άνω και κάτω κατεστραμμένες μυλόπετρες νερόμυλος Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσα.; 2001 . 

Άνω μυλόπετρα νερόμυλος Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσας 2001 
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Απαραίτητα έργα υποδομής για τη λειτουργία του 

νερόμυλου ήταν η δέση, πέτρινη κατασκευή που χώριζε το νερό 

από το ποτάμι ή το ρέμα και το έφερνε στο μυλαύλακο. Αυτό το 

οδηγούσε στη κρέμαση και από εκεί έπεφτε στην καρούτα 

(βαγένι), μια κωνοειδή ξύλινη κατασκευή από δόγες δεμένες με 

μεταλλικά στεφάνια. Στην κρέμαση ένας καλαμωτός φράκτης 
τοποθετημένος εγκάρσια στη ροή του νερού συγκρατούσε τις 

ζουριές, κλαδιά και φύλλα, ώστε το νερό να πέφτει καθαρό στην 

καρούτα. ( 1) 

Στόμιο της καρούτας νι:ρόμυλος Ν. Κοίηρα Πι:ζοίιλα Καρδίτσα~ 2001 . 

Κάναλη νερόμυλου Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσας 2001. 
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Ο νερόμυλος, λιθόκτιστο συνήθως κτίσμα με 

παραλληλόγραμμη κάτοψη, αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο 
υπόγειο λειτουργεί ο μηχανισμός και στο άνω τμήμα γίνεται η 
άλεση.(\) (2) 

Το νερό, η κινητήρια δύναμη που διοχετεύεται από την 
κρέμαση στην καρούτα, περιορίζεται στο κάτω μέρος της με το 

πρόσθετο στόμιο εκροής, το σφούνι, ένα πελεκητό ξύλο με 

κυκλικό άνοιγμα στο κέντρο, που έχει διάμετρο μέχρι Ο,20μ. 

Όταν χρειάζεται να ενισχυθεί η δύναμη του νερού, τότε η 

διάμετρος του στομίου εκροής μειώνεται με πρόσθετους 

δακτυλίους. Το νερό μπαίνοντας ορμητικά από το σφούνι στο 

υπόγειο του μύλου, στο ζουριό, χτυπάει τη φτερωτή, ξύλινη 

ρόδα με αυλακοειδείς ακτίνες, τα κουτάλια, και την 

περιστρέφει. ( 1) 

Το αδράχτι είναι ένας ξύλινος κατακόρυφος αζονας 

μήκους ως 1.20μ. που με τη μυτερή του κάτω άκρη στηρίζεται 

στην ακίνητη βάση του μηχανισμού, στην τράπεζα, μια γερή 

σανίδα μήκους ενός μέτρου περίπου. Το αδράχτι περνάει από το 

κέντρο της φτερωτής, η οποία είναι τη στηριγμένη στη μέση 

περίπου του ύψους του. Στο πάνω άκρο του αδραχτιού 

σφηνώνεται σιδερένιος στύλος, ο μοχλος ο οποίος βιδώνει στη 

χελιδόνα, σιδερένια βέργα σε σχήμα που μοιάζει με ανοιγμένα 

φτερά χελιδονιού, περνάει μέσα από την κάτω μυλόπετρα και 

προσαρμόζεται στην επάνω. Η κίνηση της φτερωηΊς 
μεταδίδεται με τον άξονα-μοχλό στο πανωλίθι και το κάνει να 

περιστρέφεται πάνω στο κατωλίθι, το οποίο παραμένει 
ακίνητο(\) 

Οι μυλόπετρες, τοποθετημένες οριζόντια η μία πάνω στην 

άλλη, βρίσκονται στο επάνω τμήμα του μύλου. Έχουν διάμετρο 

1.1 Ο ως 1.20μ. και πάχος Ο.20-Ο.30μ. Η κάτω μυλόπετρα είναι 
από μονοκόμματο πέτρωμα, ενώ η επάνω συναρμολογείται από 
τμήματα, τα οποία δένονται ολόγυρα με σιδερένια στεφάνιαί 2 ). 
Οι εσωτερικές επιφάνειες των μυλόλιθων είναι επίπεδες σε μια 
περιφερειακή στεφάνη πλάτους Ο.20-Ο .2 5μ.'Επειτα, με μια 
ελαφρά κλίση προς το κέντρο σχηματίζουν φακοειδή κοιλότητα 
και απέχουν η μία από την άλλη περί τα 5 χιλιοστά. Οι 
μυλόπετρες λειαίνονται πρώτα και μετά χαράσσονται οι 
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εσωτερικές επιφάνειές τους με εγκοπές Ο.003μ. που βαθμιαία 

φτάνουν στο κέντρο τα Ο.006μ.( 1 ) 

Άνω τμήμα όπου γίνεται η άλεση στον νερόμυλο του Ν. Κούτρα Πεζούλα 

Καρδίτσας 2001 

Κατάλληλα πετρώματα για μυλόπετρες είναι τα γρανιτικά, 

ο ψαμμόλιθος, ο τραχίτης και η ζαχαρόπετρα της Μήλου. Οι 

μυλόπετρς των νερόμυλων της Θεσσαλίας άλλοτε είναι 
επείσακτες, και άλλοτε, όπου υπάρχουν κατάλληλανταμάρια, 

ντόπιες από την περιοχή του μύλου. Ηδιακοπή της λειτουργίας 

του μύλου γίνεται με το εξάρτημα που λέγεται σταματήρα. 

Είναι παράρτημα της φτερωτής, που με τον κατάλληλο χειρισμό 
σταματά την παροχή νερού στο μύλο. (2) Με τη σηκωτήρα ο 
μυλωνάς έχει τη δυνατότητα να υψώσει λίγο τοπανωλίθι ή να το 
φέρει πιο κοντά στο σταρένιου αλευριού (χοντρό-λεπτό), του 
καλαμποκίσιου, αλλά και άλλων σιτηρών ή των ζωοτροφών 

(γιαρεμάδων), που απαιτούν πιο χοντρό άλεσμα.( 1 
J 

Οι καρποί οδηγούνται στο στόμιο της πάνω μυλόπετρας, 

στην καρδιά, με ένα χωνοειδές ξύλινο κοφίνι που είναι 
προσαρμοσμένο σε οριζόντιο ξύλο αρκετά πιο πάνω από τις 
μυλόπετρες και καταλήγει στο καρύκι. <2) Η ποσότητα του 
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καρπού που πέφτει από το καρύκι στην καρδιά της μυλόπετρας 

ρυθμίζεται από το βαρδάρι και τη βαρδαλίστρα, ξύλινα 
εξαρτήματα που ακουμπούν στην πάνω μυλόπετρα.ι 1) (

2
) 

Οι σπόροι περιστρέφονται με την κίνηση της πάνω 

μυλόπετρας μεταξύ των δύο μυλόλιθων, κονιορτοποιούνται 
ανάμεσα στις αυλακώσεις τους και με τη φυγόκεντρο δύναμη το 

αλεύρι εκτινάσσεται στην περιφέρεια. Ο αέρας που εισβάλλει 

από το στόμιο μαζί με τους σπόρους ανάμεσα στις μυλόπετρες 

βοηθά το αλεύρι να συμπαρασυρθεί προς την περιφέρειατων 

μυλόλιθων και ψύχει τις πέτρες, ώστε να μην επέρχεται 

θ , , β'(I) 
υπερ ερμανση απο την τρι η. . 

Το αλεύρι που εκ!ινάσσεται από τις μυλόπετρες 
συγρατείται με το ξύλινο φράγμα που υπάρχει ολόγυρα στην 

κάτω μυλόπετρα κaι το οδηγεί στο ξύλινο κασόνι, στην 
αλευροθήκη, από το άνοιγμα που ονομάζεται φτύση. Αδειάζουν 

το αλεύρι από την αλευροθήκη στο σακί με ένα ξύλινο 
φτυάρι. ( 1) (2) 

Ανατολική όψη του άνω τμήματος όπου γίνεται η άλεση . 
Νερόμυλος Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσας 2001. 
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'Αλεση σιταριού νερόμυλου Ν . Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσας 2001 . 
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'Αλεση σιταριού νερόμυλου Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσαc 200 Ι. 
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Συγκομιδή αλεσμένου σιταριού νερόμυλου Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσας 2001. 

Το στόμιο της πανώπετρας, όπου πέφτει ο καρπός από το« καρύκι» 
Νερόμυλος Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσας 2001 . 
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Η τέχνη του μυλωνά, που περιλαμβάνει την κατασκευή 

του μηχανισμού του μύλου, τη συντήρηση και τη λειτουργία 
του, κατά παράδοση μεταβιβάζεται από πατέρα σε γιο και 

φυλάσσεται σαν μυστικό που δεν πρέπει να το μάθουν άλλοι. Ο 

μυλωνάς χρειάζεται και τα εργαλεία του κτίστη για τις 
επιδιορθώσεις του κτίσματος, για να φτιάξει τις πεζούλες στο 

προαύλιο, απαραίτητες για τους πελάτες που κάθονται 

περιμένοντας τη σειρά τους ή ξεφορτώνουν το άλεσμα από τα 
ζώα. C2) Απολύτως απαραίτητα του είναι και τα εργαλεία του 
ξυλουργού, γιατί ο μηχανισμός του μύλου, εκτός από . τα 

μυλολίθαρα και δυο -τρία σιδερένια εξαρτήματα, είναι όλος 
ξύλινος. Επιπλέον χρειάζεται το μυλοκόπι και τη χτένα, για να 

χαράζει τη μυλόπετρα, και το σμιλάρι , όταν η μυλόπετρα είναι 
πολύ σκληρή και Δε χαράζεται με τα άλλα εργαλεία. Η 

εσωτερική επιφάνεια της πανώπετρας, που σπάζει και 

αλευροποιεί τα σιτηρά, από τη συνεχή χρήση γίνεται λεία και 

τότε πρέπει να την πελεκήσει, για να γίνει ανώμαλη και να είναι 
αποτελεσματική κατά το άλεσμα. Όταν ο μύλος δουλεύει 

συνεχώς το χάραγμα της πανώπετρας γίνεται τακτικά κάθε 5 ή 6 
μέρες. Όταν βγάζει την πανώπετρα, για να τη χαράξει, 
καθαρίζει την κατώπετρα από τα γυράλευρα που μαζέυονται 

στην περιφέρεια της με ένα λαγοπόδαρο. Το αλεύρι αυτό το 

κρατάει για τροφή των ζώων του. Το πρώτο αλεύρι που θα 
πέσει στην αλευροθήκη μετά από το χάραγμα, επειδή περιέχει 

πολλές μικρές πέτρες και πετρόσκονη, το αφαιρεί ο μυλωνάς 

(συμπληρώνει για τον πελάτη καθαρό αλεύρι, όσο «έφαγε» ο 
μύλος) και το κρατάει για ζωοτροφή. Συνήθως μετά το χάραγμα 

και το κράτημα του πρώτου αλευριού κόβουν στο μύλο σιτάρι 
χοντρό «στα τέσσερα» για πλιγούρια. Όταν ο μύλος αλέθει 
αραποσίτι ή ζωοτροφές (μιγάδια), ο μυλωνάς ανασηκώνει την 

πάνω πέτρα με τη σηκωτήρα λίγο πιο ψηλά, ενώ για το άλεσμα 
, , β ' λ' ( 1) 

του σιταριου πρεπει να ρισκεται χαμη οτερα. 

Ο μυλωνάς χρειάζεται επίσης ένα καντάρι, για να ζυγίζει 
τα φορτώματα που φέρνουν οι πελάτες, ανεξαρτήτως αν τα 
έχουν ζυγισμένα οι ίδιοι με δικά τους καντάρια. Η αμοιβή του 
μυλωνά πληρωνόταν σε είδος. Το ξάι, τενεκεδένιο δοχείο με 
χωρητικότητα μιας οκάς (μεταφορικά η λέξη ξάι σημαίνει την 

, , ' , , 
αμοιβή του μυλωνά )ειναι το μετρο, με το οποιο, οταν κοντευει 
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να αλεστεί το γέννημα του πελάτη, ο μυλωνάς μετράει και 
κρατάει το μοιράδι του, μια οκά στις τριάντα. Μετά τα μέσα του 

20ού αιώνα καθιερώθηκε η αμοιβή του μυλωνά σε χρήμα. ( 1) 

Η ποσότητα σιτηρών που φέρνουν στο μύλο οι χωριανοί 

για άλεσμα είναι συνήθως ένα φόρτωμα (70-80 οκάδες για 
μουλάρι ή άλογο, 50 οκάδες για γαϊδούρι). Συχνά οι γυναίκες 
φορτώνονται ίσαμε 30 όκαδες γέννημα και το φέρνουν στο 
μύλο, οι άνδρες ποτέ. Το αλεύρι Δε διατηρείται αποθηκευμένο 

στο σπίτι για μακρό χρονικό διάστημα, όπως το σιτάρι, γιατί 

μουχλιάζει.( 2 ) Για αυτό η μετάβαση στο μύλο είναι μια τακτική 
διαδικασία για τους νοικοκυραίους. ( 1) 

Η ιδιοκτησία ενός μύλου είναι ένα πολύ καλό περιουσιακό 

στοιχείο, αλλά και η εκμετάλλευση της επιχείρησης αποφέρει 

καλό εισόδημα, μια και απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους 

της κοινότητας ή και των γειτονικών κοινοτήτων. Όταν ο 

μυλωνάς είναι και ιδιοκτήτης του ένα τρίτο, όταν ο μύλος δεν 

αποφέρει μεγάλο εισόδημα. Ακόμα και ξεκοπή νοικιάζονται οι 

μύλοι, δηλαδή ο μυλωνάς αποδίδει στον ιδιοκτήτη ένα 
συμφωνημένο ποσό και ότι παραπάνω βγάζει είναι δικό του 

κέρδος. Η εκμίσθωση συνήθως γίνεται για ένα χρόνο και το 

μίσθωμα πληρώνεται σε γέννημα, γιατί γέννημα εισπράττει και 

ο μυλωνάς. Σε συμβόλαια των αρχών του 20ού αιώνα 

αναφέρονται συμφωνημένα ετήσια ή τριετή χρηματικά 

μισθώματα, που συνήθως πληρώνονται σε δόσεις. Με τον ίδιο 
τρόπο νοικιάζονται και οι κοινότικοί μύλοι. Στους 

μοναστηριακούς ο μυλωνάς προέρχεται από την κοινότητα των 
μοναχών. ( 1) (2) 

Ο μύλος είναι χώρος, όπου συγκεντρώνονται κάθε μέρα 

χωριανοί και κοντοχωριανοί. Έχει μια σημαντική κοινωνική 

διάσταση με τη δυνατότητα επικοινωνίας που παρέχει στους 

κατοίκους μίας ή περισσότερων κοινοτήτων. Ως οικονομική 

μονάδα σημαίνει ανάπτυξη της περιοχής, ενώ η κοινή ωφέλεια 
που απολαμβάνουν οι κάτοικοι του στενού ή ευρύτερου χώρου, 
στον οποίο απευθύνεται ο μύλος, συνυφαίνεται με κάποια 

ψυχαγωγία. ( 1) (
2

) 
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Περιμένοντας στο μύλο οι άντρες και οι γυναίκες 

συζητούν, αστειεύονται, διηγούνται γεγονότα και μύθους. 

Ο νερόμυλος, αναπόσπαστο στοιχείο των 

προβιομηχανικών κοινωνιών ως χώρος και λειτουργία, διέπεται 

από παραδόσεις και έθιμα που τηρούνται απαράβατα από τους 
μυλωνάδες και τους πελάτες. Παράδειγμα αποτελεί η σειρά για 

το άλεσμα. Κάθε απαλέτης ή απαλέτισσα περιμένει 

αδιαμαρτύρητα τη σειρά του. Μόνο ο μυλωνάς δικαιούται να 
παρακάμψει τη σειρά, όταν το επιβάλλουν τεχνικοί λόγοι. Αν ο 

μύλος αλέθει καλαμπόκι και το επόμενο άλεσμα είναι σιτάρι, θα 

το αφήσει να περιμένει, παρόλο που έχει σειρά, και θα 
συνεχίσει με καλαμποκίσια αλέσματα. Όταν αυτά τελειώσουν, 

θα καθαρίσει την κατώπετρα, θα ρυθμίσει την πανώπετρα με τη 

σηκωτήρα και θα αλέσει με τη σειρά τα σιταρένια αλέσματα. 
Προτεραιότητα δίνεται πάντα στα αλέσματα του γάμου. 

Κορίτσια της οικογένειας του γαμπρού και της νύφης ξεχωριστά 

φέρνουν την ίδια μέρα στο μύλο, για να το αλέσουν, το ειδικά 
προετοιμασμένο σιτάρι. Τα κορίτσια εύχονται, αλλά δέχονται 

και ευχές. Έπειτα φιλεύουν το μυλωνά και τους 

παρευρισκόμενους με πίτα και φαγητά που έχουν φέρει μαζί 

τους. Ο μυλωνάς - κατά παράδοση - δεν πληρώνεται ποτέ τα 

αλέσματα του γάμου. Επίσης δεν πληρώνεται αλεστικά από τον 

ιδιοκτήτη του μύλου. (1) 

.. ...:". . . 

Βόρεια όψη έξοδος vερ~ύ από τ? «ζουριό» (κάτω τμήμα, όπου και ο μηχανισμός» 
Νερόμυλος Ν. Κούτρα Πεζουλα Καρδιτσας 2001 . 
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Ο μυλωνάς όταν είναι δίκαιος, απολαμβάνει το σεβασμό 

και την εκτίμηση της κοινότητας. Όταν όμως η τιμιότητα του 

αμφισβητείται από τους πελάτες, γίνεται πρόξενος 
διαπληκτισμών και καβγάδων. Συνήθως διαμένει στο μύλο, κι 

όταν ο μύλος βρίσκεται έξω από το χωριό, μένει απομονωμένος. 

Μπορεί να αντιμετωπίζει με τόλμη αντίξοες καιρικές συνθήκες, 

ληστές κ.α. κι έτσι έχει να διηγείται συναρπαστικά 

κατορθώματα, αλλά και παθήματα που υφίσταται από τα 

διάφορα δαιμονικά, τα οποία φωλιάζουν στο υπόγειο του μύλου 

του. Γενικά πιστεύουν ότι το ζουριό, όπου δεν κυκλοφορούν οι 

άνθρωποι του μύλου, κρύβει στοιχεία, νεράιδες και λάμιες. Εκεί 

κάτω από τη φτερωτή του μύλου, όπου τρέχει πάντα νερό, 

σύμφωνα με μια θεσσαλική παράδοση από την Κρανιά 

Ολύμπου, κρύβονται όλο το χρόνο, αλλά και κατά τις ημέρες 

της επιφάνείας τους στον κόσμο των ανθρώπων, τα 

Σαραντάημερα, τα καλικαντζάρια, που ενοχλούν τις νύχτες τον 

κόσμο από του Αγίου Φιλίππου μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου. Τότε 
την ώρα που γεννιέται ο Χριστός, τα Σαραντάημερα χάνονται 

μέσα στο ζουριό και βγαίνουν τα Δωδεκαήμερα, καλικαντζάρια 

που παραμένουν σαν ενοχλητικοί δαίμονες κοντά στους 

ανθρώπους μέχρι τη γιορτή των Θεοφανίων. Όταν τα ξορκίσει ο 

παπάς με τον αγιασμό των νερών, τρυπώνουν κι αυτά στο 

ζουριό των μύλων ή και στις ντριστέλες, γιατί όλα τα 

καλικαντζάρια αγαπούν το νερό εκτός από τον αγιασμό. Στο 

ζουριό κατεβαίνουν οι μυλωνάδες των Βαϊων~ αφού και 

αδειάσουν το νερό από το μύλο, για να μαζέψουν τα ψαρόπουλα 

που μαζεύονται εκεί, οποία κατά το έθιμο καταναλώνονται τη 
, , , (\) 

μερα αυτη της ψαροφαγιας. 

Οι παραδοσιακοί νερόμυλοι της Θεσσαλίας άρχισαν να 

αχρηστεύονται με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και τη 
λειτουργία των βιομηχανικών μύλων πρώτα στις πόλεις, από 
την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, έπειτα στα χωριά του 
κάμπου της ανατολικής Θεσσαλίας, κατόπιν της δυτικής και 
τέλος στα ορεινά χωριά, όπου το οριστικό και αμετάκλητο τέλος 
τους συμπίπτει με το τέλος της παραδοσιακής ζωής και 
τεχνολογίας στη δεκαετία 1950 - 60, το πολύ 1970.(Ι) 
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Αξονομετρική τομή νερόμυλου Ν. Κούτρα ΠεζοίJλα Καρδίτσα~ 200 ι . 
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Αξονομετρική τομή μηχανικής άλεσης νερόμυλου Ν. Κούτρα Πεζούλα Καρδίτσας 200 \ . 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

1) Λένα Γουργιώτη - Γιώργος Ν. Μητροφάνης «θεσσαλί'α». 
Σιτάρι - Αλεύρι - Ψωμί - Παράδοση και εκσυγχρονισμός. 
Έκδοση ΚΑΠΟΝ. Λαογραφικό Ιστορικό μουσείο Λάρισας 

1999 σελ. 58 - 69. 
2) Μαρτυρίες και πληροφορίες κατοίκων πεζούλα 

Καρδίτσας. 
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ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ 

Παντού στους νερόμυλους ίδια και η δράση του μυλωνά, 

της ψυχής του νερόμυλου. Τα ονόματα των μύλων 

μαρτυρούσαν τον ιδιοκτήτη τους, που τις περισσότερες φορές 
ήταν ο ίδιος ο μυλωνάς . Οι μύλοι, εκτός από αυτούς που τους 
έχτισαν και από τους ιδιοκτήτες τους, έπαιρναν ονόματα από 

την τοποθεσία τους, το μέγεθος τους, ένα σημαντικό δέντρο ή 

ένα γεφύρι. Τοποθεσίες έπαιρναν ονομασίες με συνθετικό τη 

λέξη μύλος (Παλιόμυλος, Ριζόμυλος, Παντεμύλι κ.τ.λ.) από την 

ύπαρξη μύλων διατηρώντας στη μνήμη τα νερά των μύλων στα 

μυλαύλακα και περιοχή με μύλους ήταν έδρα βαρωνίας επί 

φραγκοκρατίας. Οι μυλωνάδες είναι ιδιοκτήτες των μύλων αλλά 

και ενοικιαστές. Στο μεσαίωνα οι μύλοι ανήκαν στους 

φεουδάρχες που τους νοίκιαζαν σε μυλωνάδες. Υπάρχουν 

πολλές αναφορές για μύλους που ανήκουν σε Τούρκους ή 
Ενετούς φεούδαρχες. ι 1 ι 

Μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους πολλοί 

τούρκικοι νερόμυλοι πέρασαν στην ιδιοκτησία του ελληνικού 

δημόσιου που νοίκιαζε σε ιδιώτες. Στις περιπτώσεις ιδιωτικών 

μύλων πολλές φορές δυο ή περισσότεροι μύλοι ανήκουν στον 

ίδιο ιδιοκτήτη ή είναι ιδιοκτησία κατά το ήμισυ, με μερίδια ή εξ 

αδιαιρέτου. Οι μύλοι είναι ακόμη ιδιοκτησία μοναστηριών 

(καλόγεροι) ή εκκλησιών (βακούφια), σχολείων, κοινοτήτων 

(χωριανικοί) ή συνεταιρικοί με μετοχές (μυλοκούτια). Για τους 

μύλους των μοναστηριών αναφέρεται και του μυλωνάρχη στα 

διακονήματα των μοναχών. Ιδιοκτήτης του μύλου Δε σημαίνει 

αναγκαστικά και μυλωνάς, γιατί πολλοί ιδιοκτήτες (μοναστήρια, 

εκκλησίες, κοινότητες, σχολεία και ιδιώτες) νοίκιαζαν τους 

μύλους σε άλλους που ασκούσαν το επάγγελμα του μυλωνά και 
δούλευαν το μύλο συστηματικά. Υπήρχε και δικαίωμα 
υπενοικίασης, μέχρι να φτάσει ο μύλος στον πραγματικό 
επαγγελματία μυλωνά. Επειδή τα έξοδα συντήρησης του μύλου 
ήταν μεγάλα, άλλες φορές ήταν , σε βάρος του ι~ιοκτήτη και 
άλλες σε βάρος του ενοικιαστη και πε~ιλαμβανοντας, στο 
συμβόλαιο ενοικίασης. ,Στο , συμβολαιο , ~οικιασης 
περιλαμβάνονταν και όλοι οι αλλοι οροι ,τους οποι?υς οφειλ~ να 
τηρήσει 0 ενοικιαστής μυλωνάς. Το ενοικιο πληρωνεται απο το 
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μυλωνά σε είδος στον ιδιοκτήτη. Αγράμματος καθώς είναι έχει 
ένα ξύλο, την τσέτουλα, όπου χαράζει γραμμές τα κιλά που 

δίνει ενοίκιο στον ιδιοκτήτη, ο οποίο κρατάει παρόμοιο ξύλο. 

Και, όταν θέλουν να επαληθεύσουν το λογαριασμό, ενώνουν τα 
δυο ξύλα. Η ενοικίαση (πάκτωση) των μύλων, η υπενοικίαση 

και η αγοραπωλησία τους γίνονταν με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο. Το δημοτικό τραγούδι μας μιλάει για πώληση μύλων 
μαζί με τους μυλωνάδες. ( 1) 

«πούλησε μύλους δώδεκα να με τοις μυλωνάδες» 

Ακόμα οι μύλοι δίνονταν ως προίκα και περιλαμβάνονταν στα 

συμβόλαια του γάμου. ( 1) 

Οι επαγγελματίες μυλωνάδες δεν είναι εργάτες μύλων 

μονάχα αλλά και τεχνίτες, μοναδικοί κατασκευαστές των 

εγκαταστάσεων των μύλων. Η ύπαρξη ειδικευμένων τεχνιτci)ν 
μύλων αποδεικνύεται από ορισμένες συμβάσεις μαθητείας. Οι 

έμπειροι μυλωνάδες μπορούσαν να φροντίζουν και για την 

επιδιόρθωση του μύλου. Πρέπει να πιάνουν τα χέρια του 
μυλωνά, να μπορεί να φτιάξει και να διορθώσει τα εργαλεία 

μόνος του. Οι επαγγελματίες μυλωνάδες ήταν Μακεδόνες, 

Βλάχοι και Ηπειρώτες, γεγονός που συνδέεται με την κατά 
παράδοση επαγγελματική εξειδίκευση ορισμένων περιοχών του 

ελληνικού χώρου. Οι μυλωνάδες της Θράκης αποτελούσαν 

ξεχωριστή συντεχνία, όπως της Έδεσσας, της Κοζάνης και της 

Λάρισας. Προστάτης άγιος των μυλωνάδων της Θράκης και της 

Κοζάνης αναφέρεται ο προφήτης Ηλίας. Το 1869 με χρήματα 
της συντεχνίας των μυλωνάδων της Αδριανούπολης χτίστηκε ο 

ναός του προφήτη Ηλία στο προάστιο Κουμ-μαχαλέ. Στην 

Κωνσταντινούπολη η συντεχνία των μυλωνάδων γιόρταζε μαζί 

με τις συντεχνίες των μυλωνάδων γιόρταζε μαζί με τις 

συντεχνίες σιμιτζήδων και σαμαντζήδων στις 17 Ιανουαρίου. 
Την ημέρα αυτή τα μέλη της εκκλησιάζονταν στον ιερό ναό του 

Αγίου Γεωργίου στο Edimecapi, πολύ κοντά στην πόλη των 
τειχών προς την Αδριανούπολη. Αλλά και άλλα άγιοι κατά 
περιοχές επειδή οι κάτοικοι του ίδιου επαγγέλματος, πριν την 
ίδρυση της συντεχνία~ τους, γειτόνε~αν με μ~α εκκλησί~τον 
άγιο της οποίας ανακηρυσσαν πρ?στατη το,υς ηταν, προστα~ες 

των μυλωνάδων. Ακόμα συντεχνιες που ειχαν σχεση με ενα 
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είδος π.χ. οι μυλωνάδες και οι φουρνάρηδες με το αλεύρι , είχαν 
τον ίδιο προστάτη άγιο. ( 1) 

Πωλητήριο συμβόλαιο υδρόμυλου ( 1936 ). 
(Αρχείο Γιάννη Ρούσκα) . 

Σε μερικές περιοχές οι επαγγελματίες μυλωνάδες ήταν 
ονομαστοί, όπως στα Λαγκάδια και στο Δυρράχι της Αρκαδίας. 
«Οι Λαγκαδανοί δυο τέχνας γνωρίζουν, είναι κτίσται και 

μυλωνάδες. Μία γυναίκα από τα Λαγκάδια εγέννησεν 
αρσενικόν παιδί, και οι γειτόνισσαις επήγαν να την συνχαρούν, 
και της είπαν να ζήση το παιδί της και να γείνη καλός κτίστης ή 
καλός μυλωνάς. Αυτή Δε απεκρίθη από κάτω από την 
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βελέντσαν όπου ήτο κουκουλωμένη ως λεχώνα ας ζήση το παιδί 

μου και ας γείνη και παπάς>{~>. Στο Δυρράχι «το ειδικον 
επάγγελμα των Δυρραχιτων 'του μυλωνά', οφειλόμενον εις τους 

μύλους του Δυρραχίου, ακμάζει και οι Δυρραχίτες μυλωνάδες 

κυριαρχούν των μύλων Μεγαλοπόλεως, Μεσσηνίας, 

Λακεδαίμονος και παρουσιάζουν μεγάλην οικονομικήν ακμήν 

από του 1850-1920». Ως μυλωνάδες αναφέρονται οι κάτοικοι 
μερικών καστανοχωριών της Καστοριάς (Νεστόριο )και του 

Βοϊου (Νόστιμο), οι Ζαγορίσιοι, οι Βλάχοι και οι κάτοικοι 

ορισμένων χωριών της ΑRκαδιας (Λαγκάδια και Δυρράχι) που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. ( > 

Νερόμυλος στην Υπάτη. . . 
(Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου δ.φ., ~α αυτοφυη ιαματικα 
'Υδατα της Υπάτης σελ. 57, εν Αθηναις 1905). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

1) Γιάννης Ρούσκας «Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες». 
Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης Ρούσκας ΑθtΊνα 1999 σελ. 32-

34. 
2) Φωτίου ΧρυσανQόπουλος «Ανέκδοτα-μύθοι-παροιμίες» 

Εβδομάς έτος Γ αριΟ. 106 σελ. 114, εν Αθήναις 9 
Μαρτίου 1886. 
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ΟΙ ΜΥ ΛΩΝΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ 

Ο νερόμυλος με το ειδυλλιακό περιβάλλον και ο μυλωνάς 

αποτέλεσαν σε όλο τον κόσμο αγαπημένο θέμα για την τέχνη 

και τη λογοτεχνία, αφού οι μί>λοι και οι μυλωνάδες όλου του 

κόσμου είναι ίδιοι.ι 1) 

Η πρώιμη γνωστή παράσταση νερόμυλου είναι σε 

μωσαϊκό στα ερείπια του Μεγάλου Παλατιού του Βυζαντίου 

στην Κωνσταντινούπολη. Στην Αγγλία μια από τις πρώτες 

απεικονίσεις νερόμυλων είναι στο Luttres Psalter του Ι 4°υ 
αιώνα, που δείχνει ένα κτίριο με ξύλινο σκελετό και καλαμωηΊ 

στρωμένη με λάσπη κάτω από μια αχυροσκεπή. Πίσω από το 

μύλο είναι ένας ρωμαϊκού τύπου νεροτροχός και στο 

μυλαύλακα δυο παγίδες για χέλια. Στα 1789 ο Joseph Wright 
ζωγράφισε το μύλο του φίλου του, δίνοντας του δροσερ11 και 

δ 
, , ( 1) 

ραματικη ομορφια. 

Οι πρώιμες δημοσιευμένες αναφορές του Σ τράβονα και 

του βιτρούβιου στους νερόμυλους δεν μπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως «λογοτεχνία» Το ίδιο ισχύει και για 

παρόμοιες αναφορές στους χειρόμυλους στη Βίβλο. Όπως στην 
Ελλάδα έτσι και στην Αγγλία ο νερόμυλος ήταν πολύτιμος 

, ' ( 1 ) 
περιουσιακο στοιχειο. 

Η κατηγορία της κλεψιάς στρεφόταν εναντίον των 

μυλωνάδων για αιώνες δεν άρχισε ούτε τελείωσε με το Chaucer. 
Στο μυλωνά επιτρεπόταν να παίρνει το 1 Ι 16 από το αλεύρι που 

άλεθε. Αυτό όμως το καταστρατηγούσε ο μυλωνάς με το να 
ελέγχει την ποσότητα από το αλεύρι που παραγόταν ανάμεσα 
στον αντίχειρα και στο δείκτη, με αποτέλεσμα να παίρνει τρεις 
φορές αυτό που δικαιούνταν. Σαν προφύλαξη οι νοικοκυρές 
εφάρμοζαν το ζύγισμα πριν πάει το σιτάρι για άλεσμα στο μύλο 
και μετά την παραλαβή του σε αλεύρι, αλλά αυτή η συμβουλή 
είχε μικρή μόνο πρακτική αξία. Οι μυλωνάδες χρεώνονταν με 
κλεψιά που αποδεικνύει ότι προκατάληψη επηρέαζε την κρίση ή 

, , , λλ' ' (!) 
ότι κάποιοι δεν ηταν μονο ανεντιμοι α α και ανοητοι. 

Σε μια προσπάθεια να μετριασθεί το πρόβλημα το 
δικαίωμα πληρωμής σε χρήμα άρχισε να γίνεται αποδεκτό 
νωρίς, αν και δεν προβλεπόταν από τη νομοθεσία. Συνολικά 
υπήρχε μια κατάσταση όπου οι κακοί νόμοι οδηγούσαν σε 
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δυσαρέσκεια. Η πλειοψηφία των Άγγλων μυλωνάδων πιθανόν 

δεν ήταν περισσότερο ανέντιμη από τους περισσότερους 
ανθρώπους της εποχής, αλλά ήταν το εστιακό σημείο αυτού που 
φαινόταν ως άδικο σύστημα. Ακόμα και στις πιο περίπλοκες 

εποχές υπάρχει η τάση να κατηγορούμε αυτόν που εισπράττει 
τους φόρους περισσότερο από εκείνον που τους επιβάλλει. ( 1) 

Ο Άγγλος μυλωνάς πρέπει να είχε βαθιά επίγνωση της 

θέσης του. Ένας καλός μυλωνάς ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο, 

μια περιουσία, γιατί εκτός από τις άλλες ικανότητες του, 

μπορούσε να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις αγροτικές 

ικανότητες των ενοικιαστών της γης. Αυτό ως αποτέλεσμα να 

αποκτά επιρροή στον ιδιοκτήτη της γης. Παρέμενε όμως και ο 

ίδιος ενοικιαστής και θύμα του φεουδαλικού συστήματος, όπως 
και οι ενοικιαστές της γης και σε δύσκολες περιόδους το 

εισόδημα του υπέφερε όσο οποιουδήποτε άλλου.( 1 
J 

Ας δούμε τις παραδόσεις για τους μυλωνάδες στη 
Σκανδιναβία. Η Edda , ένα από τα ιερά βιβλία της 

σκανδιναβικής μυθολογίας που περιέχει τα τραγούδια των . θεών 

και των ηρώων, θέλει το βασιλιά Φρότε να έχει μύλο στον οποίο 
δυο κορίτσια άλεθαν τα πάντα, μέχρι που ο θαλασσοβασιλιάς 

άρπαξε το μύλο και τον έβαλε πάνω στο καράβι του να αλέθει 
αλάτι.(!) 

Αμαρτωλοί, άπληστοι και αχόρταγοι μέσα σε ειδυλλιακό 

περιβάλλον και οι μυλωνάδες της ρό)σικης στέπας. Εικόνες από 

τη ζωή, τις ανησυχίας, τα αμαρτήματα και τις αγωνίες του 
άπληστου και αχόρταγου μυλωνά μας δίνει ο Μαξίμ Γκόρκυ 
στο έργο του «Η αγωνία μιας σελίδα από τη ζωή ενός μυλωνά». 

Δεν ήταν δυνατό οι Ρώσοι μυλωνάδες να μην είναι αμαρτωλοί, 
αφού ο μυλωνάς θυμάται «πό6η ντροπή ένοιωσε όταν η κόρη 
του διάβασε στην εφημερίδα τις άσωτες πράξεις του με τους 
χωρικούς του Κιροσίνο». Σκληρός ο Ρώσος μυλωνάς «ένοιωθε 
ένα είδος χαράς να βασανίζει τον εργάτη του», για τον οποίο ο 
μυλωνάς ήταν «αμαρτωλός αφέντης του» και η ψυχή του ήταν 

, , δ θ , ( 1) 
καθαρή «σαν την τσεπη ενος καπνο οχοκα αριστη». 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

1) Γιάννης Ρούσκας «Μυλοτόπια , Μύλοι και Μυλωνάδες». 
Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης Ρούσκας Αθήνα 1999 σελ. 71 
- 75. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ι. Γουριώτη Λένα - Γιώργος Ν. Μητροφάνης «Θεσσαλία» 

Σιτάρι - Αλεύρι - Ψωμί - Παράδοση και Εκσυγχρονισμός. 
Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ. Λαογραφικό Ιστορικό μουσείο 

Λάρισας, 1999. 
11. Θωμαδάκη - ΛαΤου Αγγελική «Η αγροτική κοινωνία 

στην ύστερη Βυζαντινή εποχή». Μυλικών εργαστήριο 

υδροκίνητων και ζωοκίνητων. Βυζαντινό χρονικό 

παράρτημα του ΙΑ τόμου σελ. 13, Αθήνα 1987. 
ΙΙΙ. Μηλίτσης Χρήστος «Άγραφα». Αρχαιολογία - Ιστορία -

Θρησκεία - Λαογραφία - Παραδόσεις - Ήθη και Έθιμα. 
Copyright Χρήστος Μηλίτσης, Αλέκου Παναγούλη 8 
Βόλος. Φωτοστοιχειοθεσία - εκτύπωση Εκτυπωτική 

Καρδίτσας. Καρδίτσα 1996. 
IV. ΜπακαΤμης Αλέξανδρος «Οι νερόμυλοι στη ζυηΊ και τη 

λαογραφία της επαρχίας ΒοίΌυ».σελ.4 Αθήνα 1988 
V. Παπάγγελος Ιωάννης «0 άρτος ημcί)Υ». Ο σίτος στην 

μεσαιωνική Χαλκιδική. Από το σιτάρι και ψωμί Γ 
τριήμερο εργασίας Πήλιο Απρίλιο 1992 σελ. 96. 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ. 

VI. Νομικός Στέφανος - Βάος Ζαφείρης «σε 
VII. Ρούσκας Ιωάννης «Μυλοτόπια , Μύλοι και Μυλωνάδες». 

Επιμέλεια έκδοσης Ρούσκας Ιωάννης, Αθ1Ίνα 1999. 
VIII. Σπανάκης Στέργιος « Το Λασίθι και οι μύλοι του». 

Αμάλθεια τεύχος 16-17 σελ.257 Άγιος Νικόλαος-Κρήτης 
Ιούλιος - Δεκέμβριος 1973. 

ΙΧ. Φωτίου Χρυσανθόπουλος . «Ανέκδοτα - Μύθοι 
Παροιμίες». Εβδομάς έτος Γ αριθμός 106 σελ. 114, εν 
Αθήναις 9 Μαρτίου 1886. 

Χ. Υπουργείο συντονισμού. «Υπηρεσία περιφερειακής 
ανάπτυξης, μητρώων βιομηχανιών Θεσσαλίας, Λάρισας, 
1967 (πολυγραφημένο). Αναφέρονται στο εξής ως μητρώο 

βιομηχανιών. 
ΧΙ. Μητρώα επαγγελματιών αρτοποιών «Επιμελητηρίου 

Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων». 
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ΧΙΙ. Υπηρεσία αρχαιοτήτων και αναστηλώσεων «Η αρχαία 

αγορά των Αθηνών» σελ. 99 - 1Ο1, Αθ1Ίνα 1965. 
ΧΙΙΙ. Μαρτυρίες και πληροφορίες « κατοίκων Λάρισας , 

Βόλου, Τρικάλων». 

XIV. Μαρτυρίες και πληροφορίες «κατοίκων Πεζούλα 

Καρδίτσας». 

XV. Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη «εισαγωγή - σχόλια 1. 
Ασδραχά σελ.412 Αθήνα 1957. 
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