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ΥΔΩΡ 

Από τη ρίζα υδ- παράγεται το ύδωρ και το υδρεύω που σημαίνει 

αντλώ ύδωρ, φέρω ύδωρ. 

ΝΕΡΟ 

Για το νερό υπαρχουν δυο απόψεις, που ξεκινούν από τη λέξη 

νηρόν. Το νηρόν, κατά την πρc'υτη άποψη, είναι το νεαρό ύδωρ το 

δροσερό, αυτό που μCλις έφεραν από την τη (ή. Έτσι ο νηpός . ~ω το 

νηpόν παpάγοvτciι από τη λέξη νεαρός. Έτσι - ίναι vεαρός-vηρός χ:c:.ι 

vεαρόv-νηρόν-vερόν και από τον 5°-6° αιώνα μ.Χ. και μετά νερό . 

~ύμφωνα με την δεύτερη άποψη το νηρόν παράγεται από τη ρίζα 

ι Ι f f f r ) 

ένα- να- απο σπου το να-ω=pεω το να-μα=το pεov , η τηγη, το pυα~ι.-

Το νερό, πηγή και σύμβολο ζωής, έγινε από τα πανάρχαια χρόνια 

αντικείμενο λατρε ίας χαι ένα από τα βασικότερα στοιχεία τωv 

κοσμολογικών αντιλήψεων όλων των πρωτό"(ονων λαών. Αστείρευτη 

πηγή δύν~μης και ζωής καθαρίζει, θεραπεύει, ανανεώνει και διασφαλίζει 

την αθανασία. Είναι ~rνωστ~ί οι .uύθοι στην αρχαία Ελλάδα δια τα 

«όρκια» και τα «στύγια» ύδατα, για τους δαίμονες και τις vύμφε~ των 

νερών (Θέτις, Πρωτέας, Τρίτων, Νηρεύς) . ΠpοσωποποηΊσεις λψνών ~-αι 

ποταμών και γενικά οι πληροφορίες των κειμένων μας οδηγούν σε μια 

υδατολατρεία, που παρατηρείται και στι.; Ιουοαϊ :-c ές πcφαδόσει-:, ϊ--:e,ι 

καθαγιάζεται και από τον Χριστιανισμ.J . 

Το νερό ως υπέρτατο αγαθό, θεωρήθτ:χε α ιέχαθεν πpοσβλητό 

ωr:ο 
κ:αχ:οποιές δυνό.μεις . Αλλά κ~ι ο 

αποκτήσει το νερό της ζωής έπρεπε να κα~αβάλει υπεράνθρωπους 

αγώνες και προσπάθειες. Έτσι εμφανιστηκαν οι οοξασίες για 
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υπεpφυσικο()ς φύλακες των νερών όπως δpάκοντες, δαίμονες, φ ίδ ια -. α . 

δ ημιουργίες της φαντασίας των λαών της Ανατολ1Ίς. Αλλά και στην 

Ελληνική μυθολογία παρατηρούμε παρόμοιε- αναφορές όπως τον ορϊικο 

των πηγών της Δίρκης που τον σκότωσε ο Κάδμος, τον πύθωνα της 

πηγής του tνΙαντείου των Δελφών που σκότωσε ο Απόλλωνας, την 

Λερναία Ύδρα που σκότωσε ο Ηρακλής κ . α . 

Στις νεότερε; δοξασίες συχνά αναφέρονται ορά οντες , αράπηδες 

η λά_ιιιες , τρομεροί ωύλακες, ο ι οποίοι τιμωρούσαν όποιον πλησίuζε να 

πιει 11 να αντλήσει νερό. Φυσική συνέπεια όλων αυτc'ον των οοξασιών 

είναι ο ι ποικίλες μαγικές και δεισιδαίμονες ενέργειες που σκοπό είχαν 

την εξουδετέρωση της δαιμονuC1Ίς δύναμης και «απόκτηση» του νερού . .~ 

Ο άνθρωπος στην πορεία του προς τον πολιτισμό χρησιμοποίησε 

αρχικά 111 μυϊΚΊl του ενέργεια και στη συνέχεια την ενέργεια της φωτιάς. 

Ση~ν ανάπτυξη του πολιτισμού συνέβαλε και η αξιοποίηση και των 

υπολοίπων μορφών ενεργειας, της ζωηC1Ίς, της αιολικής rαι πολύ 

αργότερα της υδραυλικ--ής. Ως το τέλος της προβιομηχανικ~Ίς εποχ1Ίς και 

ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης, γινόταν εκμετάλλευση των φυσικών, 

ήπιων, καθαρών, παραδοσιακών, ακ.iνδυνων για τον άνθρωπο και το 

φυσικό περιβάλλον , πηγών οι οποίες προέρχονται από τη φύση χωρίς 

' ' .5 
ποσοτικους περιορισμους . 

Οι μεταφορές, η συγκοινωνία και η επικοινωνία γινόταν μεχρι 

τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, ή και λίγο αργότερα, εκτός από τους 

χερσαίους δρόμους και με το νερό, με την χρησιμοποίηση των ποταμών, 

των λιμνών και φυσικά των θαλασσών. Και είναι ευρύτερα {νωστός ο 

σημαντικος ρόλος που έπαιξε ο τομέας αυτός μέχρι πρόσφατα στην 

επιβίωση των Ελλήνων, στην κοινωνική και οικονομική ζω 1Ί και 

γενικότερα στον πολιτισμό και την πpόοοο του λαού.0 Εκτός όμως από τα 

παραδοσιακά μέσα μεταφοράς ανθρώπων και ;τραγμάτων που επινόησε ο 

άνθρωπος, οι υλοτόμοι της Πίνδου επινόησαν έναν δ ιαφορετικό αλλά 

., 
- .) -



ΕΕΑΓΩΠ-r 

πολύτιμο τρόπο μεταφ pάς της ογκcί)οου: αλλά χp1Ίσιμης (~υλε ίας. 

Αξιοποίησαν την ενέργεια που προσφέρει η pο1Ί του νερού των ποταμών. 

Η μετακίνηυ.~ της ξυλείας γινόταν σε μεγάλες, για τα δεοομένα 

της εποχης, αποστάσεις δηλαο1Ί σε δεκά ες 11 και cχ:ατοντάοες 

χιλιομέτρων . Αν λάβει δε κανείς υπόψη του τις μεγάλε~ δυσχέpειε~ των 

συγκοινωνιών και μεταφορών στην ,(εpσαία Ελλάδα, λόγω του ορεινού 

;(αι δύσβατου εδάφους, τότε αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό επίτευγμα 

ήταν η μεταφορά χιλιάδων κυβιχc'ον μέτρων ξύλου από τις πλαγιές τη

Πίνδου ως τα παράλια του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Δύο είναι οι 

πιο γνωστοί ποτάμιοι δρόμοι εκείνης της εποχής, ο Αχελι'οος και ο 

Πηvειός7 , που χpηmμοποιούσαν από την άνοιξη ως τον χειμώνα ο ι 

υλοτόμοι της Πίνδου. Η περιοχή αυτή ήταν κατά τη προβιομηχανιχή 

περίοδο και εξακολουθεί να είναι και σημερα, ισως το σπουδαιότ ,ρο 

' Υ ' ' Ελλ ' δ 3 
κέντρο παραγωγης ςυΛειας στην ι α α. 

- " 

... ~ .... · ·..:....:..-... · ...... ~~· - ·-· 
.. ~. -.·~· i':' . .r-.• . ~-.·:~ ... ~- ·- -

Φώτο. 1 Υλοτό:J.οι ccJr . .ωϊJρου·ι σ':η'ι ςηρά ~ωq :-ιοϊJς, χον-c ~ 
•7''1]'1 Χα.λαμ.πάχα (γrjρω στο 1910). 

~· 

·--.. - · 

Έτσι λοιπόν στα δάση που απείχαν παλιότερα πολύ απο τα 

μεγάλα μέσα της συγκοινωνίας, η αξία των προϊόντων τους πολλές φορές 
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ι3:<: μηδεν ίζοvταv. καΘc.ος το Ι(Οστος μετr.ιφυρας μ;τ ρουσε vα υπcρβcί το 

τίμημα πο υ εισίτpCιττονταν με την πcοληση . Έτσι υ ι υλοτόμοι :(ατέφυycιv 

στη χρησιμοποίηση τη~ pοής του νερού στα ποτάμια. \ιlc. το τεράστιο 

έργο που απετέλεσαν :τροσέφεραν στην ιστορ ία της vεοελληvι:(ής 

τεχνολογίας ;.;αι εθνογραφίας μια αχ:όμα ενδιαφέρουσα τεχνικ:η 
, (' ..... "\ ~ , 

αξιοποίησης του vερου. εκτος της γνωσης τη ς υοραυΑικ.1}; ενεργειας y ια 

την κίνηση των μύλων . 

Φώτο. 2 Υλο7όμοι πάνω σe στοιβάοα ξυλείας, -;:sχνιχά 
-;:οποθετημs·ιης, στην Καλαμ:τάχα (λίγο πριν τ.ο .1900/ . 

Νερό πολύ και παντσύ . Ανέκαθεν ευεργετη ς, ενας κdτά κανοvα 

σύμμαχος και φίλος του ανθρ6)που. Η χρήση της ενέργειας που μ;τοp"ί να 

προσφέρει, δ ηλαδή τη': υορενέργειας ή υδραυλικής ενέργε ιας, θεωρήθη; τ 

ως το πιο σημαν-:ικο βήμα στην εξέλιξη των μέσω ι που 

χρη σιμοί[ο ιήθηκαν για ;ταραγωγικούς σκοπούς (άλεσμα, ό.ντληση. ;--.u. ). 

'·rι πpό~τη ωοpά λοι :-τόν Cί~lΟΠΟιήθη (C: :((~L ·ισΤΊσίLLΟJ1Οι~1 θ·ηχ:ε ε ; f.ιι ·ιc ,., L ί ι._..... J 1 J "" 
1 

• - 1 • J'.wι 1 , _,, f-" j ι, d" " 

αντί της ανθρcοπιvης ή ~ωικής μυϊκής που υπάμχcι στηv φύση ~ιια τη ν 

κίνηση απλών και μη μηχανισμών, με ωτοτέλ.εσμα την σημαvτι:'ή 

αύξηση της παραγωγικοτητας. 

- ) -
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Α;τό το νερο . μπορουμ;;: vu.. εκιιεταλλ.__υτοί)Lιc 
' ' 

δύο uοοιο<) ν 
• 1 ' 

ενέργεια, την κινητική που έχει όταν κινείται και την bυvαμι: ii, που c' ίνει 

όταν μειώνεται η διαφορά στάθμης της επιφάνειας του. Και οι δύο αυτές 

μορφές ενέργειας χρησιμοποισύvται από την εποχή της προβιομηχανι: ής 

τεχνολογίας υδροκίνητων μηχανισμών, οι οποίοι μετατρέπουν την 

ενέργεια του νερού από την μια μορφή σε αυτή που κάθε φορά μας 

χρειάζεται . Η λειτουργία των μηχανισμών αυτών γίνεται μέσω μικp ύ ~Ί 

μεγάλου υδροτροχού (φτερωτής), όρθιου ή οριζόντιου, ο οποιος 

περιστρέφονταν από την δύναμη που εξασχεί η ροή του κινούμενου 

vερσύ . Οι όρθιοι υδροτροχοί καθιερώθηκαν ως 'Ρωμαϊκοί.' οιότι η 

εξάπλωση τους έγινε στο Ρωμαϊκό κράτος, ενώ οι ορι~οντιοι ως 

'Ελληνικοί' ή Ανατολικοί' διότι η εξάπλωση τους έγινε στην Βυζαντινή 

επικράτεια . Η υδραυλική ενέργεια και ο υοροτροχός είναι έννοια 

αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την ιστορία της τεχνολογίας. 

φώτο 3. Οριζόντ~α φτερωτή μύλου. Παλιοσeλι ΙωαΨJίνων . 
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Στην αρχή χρησιμοποnΊθη κε η κ:ινητικ:~Ί ενέργ .ια που παράγεται 

απο τη ροή των ποταμιον με την τοποθέτηση όρθιων φτερωτcον vπr1νω 

από το ρεύμα του νερού, το οπο ίο παρέσυρε προεξέχοντα πτερύγια . ~την 

συνέχεια τον 5° μ. Χ. αιc'υνα σκέφτηκαν να οδηγήσουν την ρο1Ί του 

ποταμού επάνω από τον τροχό έτσι ώστε εκτός από την κίνηση του 

τροχού να χρησιμοποιείται και η βαρύτητα με τη μικρού ύψους 

υδατόπτωσης . Αργότερα τα πτερύγ ια των τροχών αντικαταση1θηκαν από 

φατνώματα ( κ:ου β αδά:αα) έτσι ώστε το νερό να εγκλωβίζεται cοσπου να 

αδειάσε ι από την περιστροφή με αποτέλεσμα να επιταχύνετc:ι η :ανηση 

και το βάρος του . Στα τέλη του 1 9°υ αιώνα ο ι ξύλινο ι αυτοί τροχοί 

αντικατασ~άθηκαν από βαριές μεταλλικές κατασκευές, τις ροδάνες. 9 

Φώτο 4. Σιδεοένια οοδάνα sλαιοτοι β sίο υ . 
~ ~ ~ 

Το πρόβλημα της έλλειψης μεγάλης ποσότητας νερο1) λύθηκε με 

την εφεύρεση της οριζόντιας τοποθετη μένης φτερωτ~iς, με πυΛυ 

μικρότερη δ ιάμετρο , η οποία έχει την δυνατότητα να περιστρέφεται με 

λιγότερη ποσότητα νερού. Νίε αυτό τον τρόπο κατάφεραν να 
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εκμεταλλευτούν και την δυνα,ιιικΊΊ ενέ ργεια, η οπ ία παρrηεται από την 

υbροστατιΙCll πίεση που οφείλεται στη διαφοp 1 στ6.θμψ, του vεpυύ , τυ. 

οποίο εκτοξευόταν σχεδόν οριζόντια στα πτερύγια των υ ροτρ χών , 

τοποθετημένων στο χαμηλότερο σημείο της ιαδρομής του . .ί\ι[ε αυτό τον 

τρόπο κατάφεραν να πετύχουν την εγκατάσταση τωv μηχανισμών αυτώv , 

όχι μόνο στις κοίτες των ποταμών, αλλά και κοντά στα χωριά. Αυτό ~Ίταν 

πολύ εξυπηpετιχό εκείνη την εποχ1Ί αρκεί βέβαια να υπήρχε κάποιο 

κεφαλάρι ή ρυάχ:ι έστω και με μικρ11 ποσότητα νερού. 

Η ανακάλυψη όμως της οριζόντιας φτερωτής οδήγησε στην 

ανάγκη για κατασκευή διαφόρων υδραυλικών έργων υποδομ1Ίς. Τα έργα 

αυτά ήταν πολλές φορές μεγαλύτερης έκτασης και σημασίας για το 

τεχνολογικό επίπεδο εκείνης της εποχής και τις περισσότερες φορές το 

κόστος υπερέβαινε του κόστους των υδροκίνητων κατασκευών αυτών 

καθαυτών μιας και υπήρχε περίπτωση το νερό να βρισκόταν μακριά. Τα 

έργα αυτά μπορούμε να τα κατατάξουμε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες 

οι οποίες είναι οι εξής 

της συγκέντρωσης του νερού 

της μεταφοράς του νερού 

της αποθήκευσης του νερού 

της διοχέτευσης του νερού στον μηχavίσμό idν1\6-ης της 

εγκατάστασης. 

Η ποιότητα των έργων αυτών ειναι συχνά υψηλού επιπέbου 

πράγμα που δείχνει την βαθιά γνώ<τη κατασκευής των έργων αυτών 

καθώς και την παρουσία έμπειρων τεχνιτών κατά την κατασκευή των. 

Αυτό βοηθούσε στο να ξεπεραστούν πολλά φυσικά εμπόδια που 

οφείλσνταv στην μορφολογία των Ρουν(uν. 111 

Αναλυτικά, για τα έργα υποδομής, μπορούμε να αναφέρουμε 

Η συγκέντρωση του νερού γινόταν σε στενά σημεία του ποταμού, 

σε μεγαλύτερα υψόμετρα από αυτά των κατασκευών, με κατασκευές 
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φραγμάτων (συv~Ί θως πέτρινων) τα οποία συγκρατούσαν νερό σc μικρές 

τεχνητές λίμνες. Έτσι κατάφερναν να αποταμιεύουν την απαιτού μe,vη 

ποσότητα νερού και να την χρησιμοποιούν όποτε την χρειάζονταν. 

Η μεταφορά του νερού γινόταν με αυλάηα με τα οποία 

εκμεταλλευόμενοι και την φυσική κλίση ·του εδάφους κατάφερναν να 

φέρουν το νερό στο σημείο που επιθυμούσαν. Τα αυλάκια αυτά ~:~ ταν 

κτισμένα είτε με πέτρες είτε με κεραμιχές πλάκε; είτε με τούβλα, μερικές 

φορές κατασκευάζονταν με όρθια τοποθετημένες σχιστόπλαχες, εvco 

όταν 1Ίταν ανάγκη λάξευαν και τους βράχους, υπήρχαν όμως και 

σκαμμένα στο χώμα αλλά σπανιότερα τα βρίσκουμε καλυμμένα. Όταν το 

αυλάκι συναντούσε κάποιο ρέμα τότε χτιζόταν υδατογέφυρα με σκοπό 

την γεφύρωση του κενού . Τέλος αναφέρουμε ότι αν η μορφολογία του 

εδάφους το απαιτούσε τότε προχωρούσαν στην κατασκευή ολόκληρου 

υδραγωγείου. 

Φώτο 5. Υδραγω·:εiο 'ιερόμυλου. 

Η αποθήκευση του νερού ήταν απαραίτητη μόνο αν τα 

νευράλακα δεν κατέβαζαν το νερό κατευθείαν στην εγκατάσταση . Σc 

αυτή την περίπτωση ήταν απαραίτητη η κατασκευή δεξαμενής (στέρνας 
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ή χαβούζας) της οποίας το σχ1Ί.ιια εξαρτιόταν από το σχ1l.ιια του εοιiφ υς. 

Σε όλα τα έργα που γινόταν, όπως και με τα αυλάκια. προσπαθούσαν να 

εκμεταλλευτούν τις παρειές των βράχων που παρείχαν καλύτερη 

στεγανότητα, ενώ γινόταν και ε .cτεταμένη χρ1Ίση υδραυλιΚΊΊς κονίας για 

να μην χάνεται καθόλου νερό. 

Η διοχέτευση νερού όταν δεν υmΊρχε στέρνα γινόταν με το νερό να 

κατεβαίνει στη φτερωτή απευθείας από το αυλά ; ~, αφού κατ&ληγε πριί:ηα 

σε κρέμαση, μέσα από βαγένι που 11ταν κρεμασμένο πάνω της. Εcιν 

υmΊ pχε στέ ρνα, τότε το νε ρ ό οδηγούταν σε πέτρινο υδατόπυργο κούφιο 

εσωτερικά, από ένα μικρό κανάλι και στη συνέχεια από ένα στόμιο που 

υπήρχε στο κάτω μέρος του υδατόπυργου εκτοξευόταν το νερό στη 

φτερωτή. Τα παλιότερα βαγένια ήταν πέτρινα από λαξευτούς ογκόλιθους 

ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν βαγένια που ήταν κατασκευασμένα 

από ξύλο, που έμοιαζαν με βαρέλια από σανίδες, ή λαξευτά σε χοντρούς 

Φώτο 6. Ξύλινο κασούρο νεροπρίονου . 
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το ΝΈΡΟ Ω~ ΠΉΓΗ Kfl\<W-H:2: -NΈPOi\ι!YΛO f ΓΩΑι ι Γί'fΩΝ Εί~ΛΓΩΓΗ 

Γνωρίζουμε ότι η δυναμική ενέργεια cκφpάζεται από το rιvομενο 

του βι1ρους επί το ύψος. Εάν η διαφορά της στάθμης ~Ίταν μεγάλη τότε 

χρησιμοποιούσαν μικρή σε διάμετρο σωλήνα με μεγάλο ύψος, ενώ εάν η 

διαφορά ήταν μικρή χρησιμοποιούσαν μεγcιλη σε διάμετρο σωλήνα άρα 

να έχει μεγαλύτερο βάρος και το γινόμενο να παραμείνει το ίδιο. Πολλ~ς 

φορές τύχαινε η φυσιχ1Ί πλαγιά να είχε την κατάλληλη κλίση οπότε δεν 

χρειαζόταν να χτίσουν κρεμαστή, αλλά τοποθετούσαν το βαγένt 

ξαπλωμένο πάνω στην πλαγιά. 

Η χρηση της υδραυλικΊΊς ενέργειας καθώς 

περνούσαν τα χρόνια και αυτό έγινε εφαρμόσιμο με την εφεύρεση 

σύνθετων μηχανισμών , με αποτέλεσμα να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην 

τεχνολογία και την οικονομία της εποχής. Έτσι στην Ελλάδα ως και μετά 

τον Β ' παγκόσμιο πόλεμο κινούσε μηχανισμούς μύλων οπως 

αλευρόμυλων για άλεσμα, νεροπρίονων για πριόνισμα, νεροτριβών για 

τριβή και μπαρουτόμυλων, ταμπακόμυλων, κουρασόμυλων και 

11αντανιών για κρούση και σύνθλιψη . Έτσι είχαμε ποιοτική και ποσοτική 
1 

ανάπτυξη ~(αθcος και μεγαλύτερη ευκολία στην παρασκευή διαφορετικών 

' !2 
προϊσντων. 

·' · Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε ότι η μαζιχ:ή χρήση νερόμυλων 

το μεσαίωνα θεωρήθηκε από πολλούς ως η πρώτη βιομηχανική 

επανάσταση (στην Ατιλία δούλευαν 5 .62.+ νερόμυλοι, δηλαδή 

νερόμυλος ανά 250 κατοίκους). Επίσης ότι τα πρώτα βιομηχανικά 

συστήματα στην Ευρώπη, από τον 17° αιώνα, κινούταν με νερό. Επόμενο 

ήταν λο ιπόν οι πρώτες βιομηχανίες παραγωγής, μεταξιο1) , να 

τοποθετηθούν δίπλα σε ποτάμια με το νερό ..... ων οποίων κινο' σαν 

γιγάντιους τροχούς , οι οποίοι με την σειρά τους κινούσαν μηχαν1Ί.ιωτα. 

για να μεταλλαχθούν στην συνέχεια ώστε να παράγουν ατμό ή ηλεχτpιχή 

ενέργεια για τον ίδιο σκοπό. Οι περισσότερες βιομηχανίες τ:-λος . αι 
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ΤΟ ΝΕΡΟ Ω~ ΠΗΠ-f ΚΓ ι fΗ~Η~-ΝΕΡΟι\ιίΥΛΟΓ ΓΩΛΝΝΤΝΩΝ 
Ε!~t\ΓΩΓΗ 

φυσικά ο ι γεωργικές, χρη σιμοποιούσαν ποσότητες νερού σε κάποια φάση 
' ~ ' 1-

η1ς μεταπο ιη τικ:ης επc:ςεpγασιας. 

' '"') - 1.:. -



ΣΗΜΕΙΩΣΕ!Σ 

1. Οδυσσέας Ελύτης, Κ\wς ο πρώτος, 1943 . 

2. Βαρδιάμπασης Νίκος, :Νάμιrnχ λόyσυ. ~τυμολοyiκές :;cpοσεyyiσεις, 

όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ΊΌ :J/EPO πηyή Ζωής 1(}υ'Jσης 

1(α:θcφμσύ, Αθήνα, 1999, πρακτικά εmστημονικής συνάντησης 12-

14 Δεκεμβρίου 1997, Υπουργείο πολιτισμού , μουσείο Ελληνικής 

λαϊκής τέχνης, φίλοι rvιΕ.Λ.Τ., σ. 37. 

3. Ζώρα Πόπη, ΓΣυμflο.ιl:ική κcα σημειωτική πpoσέyyw'J τ% rΕ;\ .. \'7· υικ1ίς 

)J.χiκής τέ.χvης, περιοδικό )lα:οyρα:φiα, τόμος ΛΣΤ ' 1990-1992, σ. 4-

1 Ο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ΊΌ :JΥίlΞΡΟ πηyή Ζωής 1(ϊυησής 

χ.,α:θα:ρμού, ο.π. , σ. 17-20. 

4. Ζώρα Πόπη, ΓΣvμflολή στη με.λiτη της r:Ε,.λ)ιη·vικής .ι'Vχiκής yλυπτικής, 

περιοδικό Ζνyός 5, 1966, σ. 36-57, όπως αναφέρεται στο βιβλίο , ΊΌ 

:JfE,PO πηyή Ζωής Ί(ivησης Ί(α:θα:ρμού, ο.π., σ. 17-20 . 

5. Νομικός Στέφανος, Ο ρό).ος της vδpcvέpyεuxς στη'υ προflwμηχccv1κή 

τεyyω\οyίtχ κca τα: έpyrx υποδομής yux τη ,\ειτονρ-ykι τω'υ vδροκivητων 

εyκατcαn:άσεωv, όπως αναφt:ρεται uτο })ιβλίο, rro :;Υ:Ξ/1:....,• πη-yrj Ζω;j~ 

Ί(ivησης Ί(rχθcφμού, ο.π., σ. 77. 

6. Κaμηλάκης Παναγιώτης, Jf χρησιμοπσίηση τον ·υερού τωv ποταμώ·υ 

cσW τους πcφα:δοσιrχκούς υ.ι\οτiJμοvς στη· μεr.,(Χφοpά χρήσιμης ξυλείας 

κvpiως ιχπ"ό τηv :πivδο (J!JCς-2()Jς α:ιώτιrχς), όπως αναφέρεται στο βιβλίο , 

ΊΌ :J'fE,PO πηyή Ζωής 7:(ivησης Ί(rχθrχpμού, ο.π. , σ. 201. 

7. Αpσενίου Λάζαρος, J{ μετcr:φοpά. ξvλ.είιϊ"5 με τα ·νερά. ·Του ffrτvειού, 

Τρικαλινά, τόμος 14, 1994, σ. 189, όπως αναφέρεται στο βιβλίο 

qΌ :J'fE,PO πηyή Ζωής Ί.(j:υησης 1(rχθrχpμού, ο.π., σ. 202. 

- 13 -



8. Γρίσπου Πάνου, :Jcω~κή ιστορiιϊ της ·vcωτέpιϊς ΓΕ.λλάδος (α:.ι'"~'ό του ΙΓΕ 

rοώ'vσς μέχρι τον 1971, σνyypαφείσα ε.7ci τη 150ετηρiδ~ της r:Εθrιικrίς 

:J(cϊ\Α-yyεvεσίας), Αθήνα, 1973, σ. 89, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, 

ΊΌ J'fF,PO πη-yή Ζωής 1(ivησης 1(αθαpμο·ύ, ο.π., σ. 202. 

9. Νομικός Στέφανος, ο.π. , σ. 78. 

10.Νομικός Στέφανος, ο.π., σ. 79. 

11.Νομικός Στέφανος, ο .π. , σ. 79. 

12.Νομικός Στέφανος, ο.π. , σ. 80. 

13.Θεοδωράκη Πάτση Τζ. , :ffpοτά.σεu; yux κccrccσκενές πο υ συyκpccτού·v 

'Vεpό (βασwμέvες στις ιδέες τον αρ,'(Lτέκτο·να ΓFrei Otto), όπως αναφέρεται 

στο βιβλίο, ΊΌ :JfEPO πηyή Ζωής 'l(ivησης Ί(αθcφμού, ο .π., σ. 316 . 

'; ·'. (, . ' ·::. :'· 
. -· .... 

- 14 -

'·' •,Ι 



το ΝΕΡΟ ΩΣ ffi-IIΉ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΝΈΡΟί\ιfΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΤΝΩΝ ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ 

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 

Α. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ l\ΙΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΙΥΙΟ Κι\Ι ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. 

Η ιστορία των νερόμυλων που χάνεται στα βάθη του χρόνου 

όπου αρχίζει με τον συνδυασμό του vεροτροχού και του χειρόμυλου. Οι 

Σουμέριοι πρώτοι, στις επιγραφές τους, αναφέρονταν στους νερόμυλους 

αλλά με την ονομασία νερομηχανή. Πιστεύεται ότι στην Ούρ 

χρησιμοποιήθηκαν τροχοί με φτερά από κεραμικές πλάκες για 

υδροδότηση και πιθανόν για άλεση σιτηρών. ι Ο παλαιότερος γνωστός 

νερόμυλος αναφέρεται ως υδραλέτης από τον Στράβωνα και βρισκόταν 

στα Κάβειρα, στο παλάτι του βασιλιά Πόντου :ΝΙιθριδάτη ΣΤ', όπου και 

τον είδαν οι Ρωμαίοι κατακτητές το 64μ.Χ. 

Φώτο 1. Χειροκίνητος μύλος. Χειρόμυλος. 
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το ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗΙΉ KIN1EHΣ-NEPOtvfYΛOI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΈΡΟΝfΥΛΟΙ 

Ο Γάλλος ιστορικός Marl( Bloch, συγγραφέας του 'ργου, 

}I:νenement et conquete.:; άu mo-u[ίn α [απ, επεσήμανε ότι αν και ο νερόμυλοι, 

αποτελεί αναντίρρητα εφεύρεση του αρχαίου κόσμου, δεν είχε σημαντικ~i 

χρήση στο μεσαίωνα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι Ρωμαίοι έδειξαν 

μια αμφιλεγόμενη στάση προς την μηχανική και γενικότερα στις 

μηχανικές επιστήμες καθώς και στην πίστη τους στους θεούς των 

στοιχείων, που ίσως να συγκρούονταν με την εκτίμηση ενός τέτοιου 

μηχανισμού. Ο σημαντικότερος παράγοντας ωστόσο ήταν ότι ο ι Ρωμαίοι 

ενθάρρυναν τη χρησιμοποίηση σκληρής και επίπονης, χειρονακτικής, 

δουλειάς έτσι ώστε να κρατήσουν απασχολημένους τους πολλούς τους 

δούλους.2 

Ο Terry S. Reynolds στο έργο του Stronger t!ian α fιunιfreά men. }Ι 

fιistory of t!ie ve·rtica[ water wfιee[, γράφει ότι στην περίοδο 600 χρόνων από 

την εφεύρεση του νεροτροχού και την καταστροφή της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας στη δύση (100π.Χ-500μ.Χ) η χρήση της υδροστατικής 

ενέργειας δεν είχε διαδοθεί παρά μόνο σε ορισμένες περιοχές. Στα 700 

χρόνια μεταξύ 500-1200μ.Χ ο νεροτροχός διαδόθηκε κατά μήκος 

ολόκληρης της Ευρωπαϊκής ηπείρου . 3 

Στην Ελλάδα οι νερόμυλοι λειτούργησαν από πολύ νωρίς . Ένας 

από τσ·υς ; \φχαιότ~ρουζ γνωστόύς vερόμυλους της Ευρώπης είναι της 

αρχαίας αγοράς στην Αθήνα που δούλευε από το 480-580μ.Χ . ..ι 

Βυζαντινός θεωρείτε και ο νερόμυλος της Βόλβης. Η πρώτη γνωστή 

αναφορά «μύλωνος» είναι του 897 μ.Χ. ενώ υπάρχει γραπτή αναφορά 

λειτουργίας νερόμυλου στη Μόνη Χελανδρίου στο Άγιο Όρος το 

964μ.Χ. 5 Στην Κρήτη ήταν γνωστοί οι νερόμυλοι κατά τη Β ' Βυζαντινή 

περίοδο. Σε έγγραφο του 1182 αναφ~ρεται η επαρχία Μυλοπόταμου με 

την ονομασία «του μύλου το ποτάμι».6 Επίσης στον Αλμυρό Ηρακλείου 

αναφέρονται το 1415 πολλοί νερόμυλοι που άΎηκαν στο Βενετικό 

δημόσιο.7 Η Ελληνική μυθολογία απέδωσε την επινόηση του μύλου στο 
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το ΝΕΡΟ ΩΣ Ι1ΉΙΉ ΚΤhΉΣΗΣ-ΝΕΡΟi\ιfΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΝΈΡΟΜΥ ΛΟΙ 

Μύλητα, γιο του πρώτου βασιλιά της Λακωνίας, Λέλεγα.:) Προστάτης 

των μύλων ήταν ο Δίας, που για τον λόγο αυτό είχε την επωνυμία 

:ΝΙυλέας. 9 Επιμύλιος θεά. ήταν και η Εύνοστος ~Ί Νόστος την οποία ο 

Ευστάθιος 10 καλεί «δαίμονα επιμύλιον έφορον των αλετών». Υπήρχε 

Προμυλαιά θεά 11 και .Νlυλάντειοι επιμύλιοι θεοί από το :Νlύλαντα, ιδρυτ~Ί 

των :ΝΙυλάντιων ιερών στην Κάμειρο, «πρώτου ευρόντος εν τω βίω την 

του μύλου χρήσιν» κατά τον Στέφανο Βυζάντιο 12 που έρχεται σε 

αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο Παυσανίας για τον .ΝΙύλητα. 

Ο αριθμός των νερόμυλων από τους οποίους σώζονται ίχνη τους 

ξεπερνά τις 20.000 στην Ελλάδα. 13 :ΝΙετά τ~1ν επανάσταση του 1821 στα 

όρια του τότε Ελληνικού κράτους βρέθηκαν 6.000 νερόμυλοι από τους 

όποιους 5.500 περι1Ίλθαν στο δημόσιο κατά τα3/4 κατεστραμμένοι. ι4 Ο 

Π. Μωραϊτίνης ανεβάζει τους μύλους το 1869 σε 3.000. Καταγραφή 

στους νερόμυλους στην Ήπειρο και την Μακεδονία, που .τότε άνηκαν 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έκανε ο ταγματάρχης του μηχανικού 

Νικόλαος Θ. Σχινάς στο έργο του Οδουcοpικα:i σημειώσεu; το 1886-1887. 

Νερόμυλους στην τελευταία δεκάετία του προηγούμενου αιώνα αναφέρει 

0 
Χ . .ΝΙακρίδης στον Οδηyό της CΕ.ι\.λάδος. ιs Από το 1905 ως το 1930 τους 

νερόμυλους του Ελληνικου' 7(.(.1)}-·.,rη) '·~aτα;'r-~ .. :'~'~'" ο Νικόλαος Ιγγλέσης. 16 

Β. ΤΥΠΟΙ ΝΕΡΟi\ιΙΥ ΛΩΝ. 

Σχετικά με την καταγραφή των μύλων υπάρχει το πρόβλημα ότι 

η έννοια του μύλου περιλαμβάνει ένα ζευγάρι μυλόπετρες . .Ν1πορεί 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. 
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το ΝΈΡΟ ΩΣ ΓΙΗΓΗ ~ΗΣ-ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ fΩΑΝΝΤΝΩΝ ΝΕΡΟΝr.ΥΛΟΙ 

Οι νερόμυλοι διακρίνονται σε εποχιακούς ή χειμερινούς αυτούς 

δηλαδ1Ί που λόγω έλλειψης νερού τους καλοκαιρινούς μήνες 

λειτουργούσαν από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον :Ν1άρτιο ή τον :Νfάιο 1 7 και .. 

σε ολακαίρινους που λειτουργούσαν ολόκληρο το χρόνο. 13 Οι νερόμυλοι 

που λειτουργούσαν γενικά με λίγο νερό σε χείμαρρους μέχρι τις μέρες 

μας ονομαζόταν κουτσομύλιa. 19 Οι Ελληνικοί νερόμυλοι συνήθως 

λειτουργούσαν με tvα ζευγάρι μυλόπετρες (με tvα μάτι, μονόφθαλμοι)20 
, 

ενώ σπανιότερα όπου υm1ρχε νερό με μεγάλη δύναμη, με δυο (με CSυo 

μάτια, διόφθαλμες)21 , 11 και με περισσότερα ζευγάρια μυλόπετρες. Η 

διάκριση αυτή έγινε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας γιατί τιμάρια και 

προσωπικές γαίες του τιμαργούχου αποτελούνταν από χωράφια, 

βοσκοτόπια και νερόμυλους. Για τους νερόμυλους υτηρχε ειδικός φόρος 

που καταβαλλόταν σε είδος και αργότερα σε χρήμα.22 

Οι πρώτοι νερόμυλοι οι οποίοι εμφανίστηκαν στη Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία κατά την διάρκεια του 1 ου αιώνα π.Χ . ήταν 2 τύπων: 

Στον ένα τύπο ο τροχός ήταν τοποθετημένος οριζόντια και 

χαμηλότερα από τις μυλόπετρες και κινιόταν από ένα πίδακα νερού, ο 

οποίος κατευθυνόταν επάνω στα πτερύγιά του. Οι μηχανές δεν είχαν 

σύστημα μεταδόσεως της κίνησης και ο άξονας εκτείνονταν και 

. συi/υ~ονταν με την επάνω μυλόπετρα. Ο τύπος αυτόξ που είνuι vc.υί~ψος 

και αναφέρεται ως 'ανατολtκός'23 ή και 'σκανδιναβικός ' 24 μύλος, δεν 

αναπτύχθηκε περαιτέρω, γιατί αφ' ενός μπορούσε να λειτουργήσει μόνο 

σε ορεινές περιοχές όπου υτηρχαν μόνιμα ποτάμια με μεγάλη ταχύτητα 

και αφ ' ετέρου παρήγαγε χαμηλό ποσό ισχύος, συνήθως όχι περισσότερο 

του 1,5 ίππου.25 Υπολείμματα νερόμυλων του τύπου αυτού διατηρούνται 

σήμερα σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της Ευρώπης και της 

Ασίας. 
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το ΝΕΡΟ Ω~ ΠΗΓΗ ΚΝΗ'ς"'ΙΙΣ-ΝΕΡΟΜΥ ΛΟl ΙΩΛΝ.ΝD':f.Ω ι ---'-Ν--=Ι :..~Τ'Ο~ 1Υ.\Ο1 

Φώτο 2. Οριζόντια φτερωτή. 

Ο δεύτερος τύπος νερόμυλου, που ο τροχός ήταν τοπο ετημενος 

κατακόρυφα, όρθια φτερωτη, που τον προτιμούσαν οι Ρωμαίοι 

ονομάζεται ·ρωμαϊκός' ή βιτρουβιανός' 26 . Ο τροχός ήταν τοποθετημένος 

κατακόρυφα και το νερό κατευθυνόταν στο κάτω μέρος των πτερυγ ' ωv, 

νερόμυλος κινούμενος από νερό, το οποίο διερχόταν από το κάτω μέρος 

του, ή διαμέσου ενός r-γr, ~τού ~-ι::--:'·' απ<.' -.-')y τ{- .. ;:~·, '/ερόμυλος 

περιστρεφόμενος από την πτώ·ση του νερού, ή χυνόταν σε κάδους, οι 

οποίοι υπήρχαν γύρω-γύρω στον τροχό και σε ύψος λίγο ψηλότερο από 

τη μέση του τροχού. Συνεπώς η δύναμη η οποία ::-ινούσε τον τροχό 

οφειλόταν συχνά, όχι μόνο στην πίεση του νερού, το οποίο ερχόταν από 

τον αγωγό, αλλά επίσης και στο βάρος του νερού στους κάδους. 
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το ΝΕΡΟ ΩΣ IlliΓH ΚINillHΣ-NEPOlνfY ΛΟ Ι ΙΩΑΝΝΤΝΩΝ ΝΈΡΟΜΥΛΟΤ 

..,,. ώτ ο 3. Κατακόρυφη φτερωτή. 

Έχει υπολογιστεί ότι οι Ρωμαϊκοί μύλοι, οι οποίοι είχαν διάμετρο 

τροχού περίπου 2,6 m, μπορούσαν να δίνουν ισχύ από 3 ως 6 ίππους 

περιστρεφόμενοι με μια ταχύτητα από 30 ως 45 στροφές το λεπτό . Έτσι 

με τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούσαν να παράγουν 300 κιλά αλεύρι 

περίπου την ώρα. Αντίθετα προς τον οριζόντιο τροχό, στο δεύτερο τύπο, 

οι μυλόπετρες κινούταν δια μέσου ενός συστήματος μεταδόσεως το 

οποίο έδινε μια αυξημένη ταχύτητα στις μυλόπετρες με λόγο 4/1 περίπου. 

Αν και αυτός ο τύπος μύλου μπορούσε να κατασκευαστεί σε 
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οποιοδi1ποτε μέρος, που υπήρχε αρκετό νερό, το κύριο μειονέ . τημά του 

βρισκόταν στο γεγονός ότι χρειαζόταν σημαντικές εργασίες για την 

συγκέντρωση σε τεχνητές λίμνες αρκετού νερού, για να διατηρεί το μύλο 

σε κίνηση και αυτό με την σειρά του οδηγούσε στον περιορισμό του 

μεγέθους και της ισχύος εξόδου του νερόμυλου. 

Οι μύλοι ανάλογα με. την περιοχ1Ί που 11ταν χτιζόταν και με 

διαφορετικούς τρόπους. Έτσι οι μύλοι στις ορεινές περιοχές ~Ίταν με 

πέτρα, αλλά στις ακροποταμιές του κάμπου ήταν με ξύλινο σκελετό και 

πλίθες. Στην ηπεφωτι·κή Ελλάδα και στο εσωτερικό των μεγάλων 

νησιών, συχνά κοντά σε ένα γεφύρι μπορούσες να δεις ένα μύλο . 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 λειτουργ1Ίσει. Το σημαντικότερο 

όμως ήταν πως ο μυλωνάς μπορούσε να εκμεταλλευτεί το πέρασμα του 

γεφυριού κερδίζοντας πελάτες από τα χωριά της απέναντι όχθης. Τέτοιοι 

uύλοι δίπλα σε γεφύρια και περάσματα υπήρχαν πολλοί στη χαράδρα του 
1 

Βίκου κοντά στα γεφύρια του Κοvτοδήμου ή Λαζαρίδη , του Πλακίδα 11 

Καλογερικό, του Νούτσου ή Κοκκόρου, του 1\ιfύλου, στο γεφύρι της 

,~. Κυράς "'dτο Λάδωνα, στο γεψυρι του .Κ.οκχορη στο Λούσιο και σε άλλα 

' 27 
γεφυρια. 

Μετά την δημιουργία του νεου Ελληνικού κράτους πολλοί 

νερόμυλοι πέρασαν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού δημοσίου που τους 

νοίκιαζε σε ιδιώτες23 . Στις περιπτώσεις ιδιόκτητων μύλων πολλές φορές 

δυο ή περισσότεροι μύλοι ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή είναι ιδιοκτησία 

:<ατά το ήμισυ, με μερίδα ή εξ' αδιαιρέτου. Οι μύλοι είιαι ακόμα 

ιδιοκτησία μοναστηριών 'καλογεριχοί ' , ή εκκλησιών ' βακούφικοι', 

σχολείων, κοινοτήτων 'χωριαvικοί' 29 , ή συνεταιρικοί με μετοχές 
' ,30 

'μυλουνια . 
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Υπάρχουν όμως αναφορές για μύλους που δεν μπορούν να 

ταυτιστούν με κανέναν από τους τύπους που προαναφέρθηκαν. 

Χαρα .~τηριστικά αναφέρουμε τον μύλο στα λουτρά Caracc:ι.lla31 στην 

Ρώμη του 3°υ μ.Χ. αιc'ονα που είχε δυο νεροτροχούς που κινούταν με την 

πτώση του νερού. Ακόμη το συγκρότημα μύλων στη Βαρβεγάλη τη<, 

νότιας Γαλλίας τον l 
0 

μ.Χ. αιώνα είχε όχι λιγότερους από J 6 

νεροτροχούς που τους κινούσε το νερό, που διοχετεύονταν από ένα 

υδραγωγείο32 . Τέλος τον 6° μ . Χ. κατασκευάστηκαν από το Βελισάριο 

μύλοι πάνω σε πλοία που δούλευαν με την ρο1Ί του ποταμού Τίβερη κατά 

την πολιορκία της Ρώμης από τους Γότθουϊ 3 , ενώ αργότερα στη 

βορειοδυτική Ευρώπη, αλλά και στο νησί του Μουράνο στη Βενετία 

χρησιμοποιήθηκε η κίνηση της παλίρροιας, καθώς το νερό ανεβαίνει ~Ί 

κατεβαίνει. Στη Χαλκίδα αναφέρεται επίσης από τους περιηγητές ~..ι η 

λειτουργία νερόμυλων με την κίνηση της παλίρροιας. 

r. ΤΟ ΟΙΚΟΔΟί\ιΙΗΜΑ- Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ ΤΟΥ. 
~- ,.._ . 

Ο νερόμυλος χτιζόταν πάντα δίπλα στις ρεματιές, σε μέρη 

δηλαδή που ήταν εύκολο να μεταφερθεί το νερό για την κίνησή του. Το 

σημείο του ποταμού από όπου ξεκινούσε το αυλάκι, ήταν πολλές φορές, 

αοκετά μακριά από τις εγκαταστάσεις του μύλου, γι' αυτό και η 
' 

συντήρηση του αυλακιού ιδίως σε περιόδους βροχοπτώσεων η 

καταιγίδες, ήταν υπόθεση επίπονη. Από αυτό βγήκε και η παροιμία 'ο 

καθένας με τον πόνο του και ο μυλωνάς το αυλάκι του~_ Το αυλάκι 

οδηγούσε το νερό σε ένα οριζόντιο κάλανο (λούκι), στην αρχή του 

οποίου υπήρχε πάντα μια σχάρα, η παλουκωτή, για να κρατάει τις ύλες 

που έφερνε το ποτάμι, όπως ξύλα, φύλλα, κλαδιά κ. α. Από τον κάλανο το 
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νερό έπεφτε στην κάλανη, που είχ 
' . , 

σχημα αvcστραμμενου κ:ωvου μ. 

αρκετό ύψος, περίπου 5-8 μέτρα. Η ιάμετp ς, η χωρητικότητα και το 

ύψος της κάλανης ήταν ανάλογη με την κλί.ση του εδάφους, την 

κρεμαστή όπως την έλεγαν, καθώς και με το μέγεθος της μυλόπετρας που 

έπρεπε να περιστραφεί. 

φώτο 4. Κρεμαστή μύλου στην Κορiτιανη Δήμου :Κατσανοχωρiων. 

. -~ .· ··· , ;'- :. . .... .. ~. t- . ~···.: ·-· ·: ....... 

Το κάτω μέρος της κάλαvης, το κούτσουρο, που δέχονταν και τις 

μεγαλύτερες πιέσεις, του περιεχόμενου νερού, ήταν ιδιαίτερα στερεό κ:αι 

στη μέση της βάσης του είχε μια στρογγυλή τρύπα από όπου το νερό 

εξακοντιζόταν με δύναμη προς τα πτερύγια της φτερωτής. Η τρύπα αυτή 

το άνοιγμα της οποίας μπορούσε να αυξομειωθεί, ονομαζόταν σφούγγι 

που ήταν ένα αγpαφιώτικ:ο ιδίω.μα από το σίφων- σιφωνάς- σιφούνι. Το 

σφούγγι λοιπόν έπαιζε το ρόλο του ακροφυσίου, το μπέ;(. 

Η φτερωτή ήταν τροχός, διαμέτρου 1,5 μέτρου, ο οποίος έφερνε 

αχ:τινοειδώς διατεταγμένα πτερύγια, πάνω στα οποία, από τα πλάγια, 
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έπεφτε νερό από το σφούγγι και την κινούσε σε οριζόντια περιστροφική 

κίνηση. Το κέντρο της φτερωτής διαπερνούσε κατα. όpυφος άξονας, 0 

οποίος με σκληρή μεταλλική ακίδα, το κεντρί, στηριζόταν σε ε ιδική 

ξύλινη βάση. Η φτερωτή βρισκόταν στο υπόγειο τού οικοδομήματος του 

μύλου, ενώ ο χώρος που γύριζε και πετούσε τα νερά προς όλες τις 

κατευθύνσεις ονομάζονταν, ζοριό . Ο τοίχος, που ήταν απέναντι από το 

σφούγγι, είχε ένα αψίδωτό άνοιγμα από το οποίο φαινόταν από μακριά η 

φτερωτή και τα αφρίζοντα νερά που εξακοντίζονταν στα τοιχώματα και 
~ -, , J) 

έφευγαν στη συνεχεια στο ποταμι. 

/ 
>· ~ . ,·· 

·' 
_/ 

.ψώτο 5. Οριζόντια φτερωτή στον νερόμυλο του Πcιλαιόπυργου. 

Στο ισόγειο πάτωμα του μύλου και πάνω ακριβώς από την 

φτερωτή ήταν στερεωμένη ακί-vητη η κάτω μυλόπετρα, σε ύψος 70 

εκατοστών περίπου από το δάπεδο. Ο άξονας της φτερωτής περνούσε 

μέσα από το κέντρο της κάτω μυλόπετρας και με ένα σύστημα σε σχήμα 

Τ κεφαλαίο, που το έλεγαν χελιδόνα, έμπαινε σε ειδικές υποδοχές της 
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άνω μυλόπετρας, την οποία ετσι στήριζε και περιέστρεφε. Οι 

μυλόπετρες, τα λιθάρια, είχαν σχήμα τροχού, πάχους 20 περίπου 

εκατοστών κciι διαμέτρου ενός περίπου μέτρου, ενώ ήταν και πολύ 

βαριές. Ήταν φτιαγμένες από ειδική πολύ σκληρή πέτρα και ο μυλωνάς 

τις αγόραζε σε σφηνοειδή κομμάτια, τα οποία συναρμολογούσε και έδενε 

uε στεωάνια στην περιφέρεια . 
' ' 

Φώτο 6. Μυλόπeτρα στο Μπουραζάνι Κόνιτσας. 

Τις μυλόπετρες κατά διαστήματα τις χάρκευαν, δηλαδή με ειδικό 

δίκοπο σφυρί, το μυλοκόπι, χτυπούσαν τις επιφάνειες που έτριβαν τον 

καρπό σε αλεύρι, για να τις κάνουν πιο τραχιές, πιο άγριες, ώστε να 

κόβουν ευκολότερα. Το αμέσως μετά το χάρκευμα πρώτο αλεύρι περιείχε 
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και κάποια μικρά πετραδάκια γι' αυτό ο μυλωνάς έβαζε πάντοτε δικό του 

γέννημα για vα αλέσει και το αλεύρι το χρησιμοποισύσε για ζωοτροφή. 

Πάνω από τις μυλόπετρες, στηριγμένο σε κατακόρυφα δοκάρ:ι.α, υπήρχε 

ένα κουτί ξύλινο σε σχήμα τετράπλευρης πυραμίδας με την κοpυφ11 πρ c, 

τα κάτω . Το κουτί αυτό το έλεγαν καρίκι ή καρούτα και μέσα του 

έρ ιχναν το προς άλεση γέννημα καλαμπόκι ή σιτάρι. 

Φώτο 7. Χάρκεμα της μυλόπετρας με το ειδικό δίκοπο σφυρ ί. 
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σφίγγοντας και ξεσφίγγοντας αναλόγως την πεταλούδα, αυξομείωνε την 

ποσότητα του καρπού που έπεφτε για άλεσμα . 

Φώτο 9. Μυλόπετρα στο Παλωσέλι Κόνιτσας. Διακρίνονται η κοπανούλα και 

~ ;reταλούδα με το σ-,ωινάκι για την αυξομείωση των γεννημάτων. 

Από την μια μεγάλη πλευρά της κοπανούλας κρέμονταν δυο 

πηχάκια ξύλινα, τα οποία ακουμπούσαν στην πάνω μυλόπετρα. Τα 
. . 

ξυλάκια αυτά, τα βαρδάρια, καθώς έρχονταν σε επαφή με την 

περιστρεφόμενη μυλόπετρα, έκαναν έναν μονότονα ρυθμικό κρότο και 

μετέδιδαν στην κοπανούλα κραδασμούς, με συνέπεια η τελευταία να 

πάλλεται και να προκαλεί συνεχή πτώση του καρπού για άλεσμα. Τα 

βαρδάρια αποτελούσαν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μύλου. 
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Φώτο 10. Μυλόπετρα στο Παλιοσέλι Κόνιτσας . Διακρίνονται τα βαρδάρια πάνω 

~η_'ι μυλόπετρα. 

Το αλεύρι, με την φυγόκεντρη δύναμη , έβγαινε προς την 

περιφέρεια της μυλόπετρας, η οποία όμως ήταν κλεισμένη από όλες τις 

πλευρές, εκτός από μπροστά, όπου υπήρχε άνοιγμα . Από εδώ το αλεύρι 

έπεφτε σε μια κιβωτιόσχημη αλευροθήκη, από όπου το έβαζαν στα 

σακιά. Ο μυλωνάς μπορούσε να ρυθμίζει το μύλο ώστε να κόβει πιο ψιλό 

ή πιο χοντρό το αλεύρι ή να κόβει πλιγούρι ή χοντροκομμένες 

ζωοτροφές. Αυτό το πετύχαινε ανασηκώνοντας αναλόγως την πάνω 

μυλόπετρα κατακόρυφα, μαζί με την φτερωτή και την βάση της, με ένα 

μοχλό από το πάτωμα του μύλου . Επίσης όταν ήθελε να σταματήσει το 

uύλο, έστριβε έναν μοχλό, τη σταματήρα, ο οποίος έφερνε · μια σανίοα 
1 

στην έξοδο του νερού από το σφούγγι και το εμπόδιζε, το νερό , να 
,. ,. , ,. 36 

χτυπάει στη φτερωτη, η οποια τοτε σταματουσε. 
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• \-::. 'tt • 

Φώτο 11. Η αλευροθήκη του μύλου στο 

:Παλιοσέλι Κόν ιτσας . 

ΝΕΡΟΜ.ΥΛΟΙ 

Η είσοδος του μύλου και το πάτωμά του ήταν πάντοτε ισόγεια. Η 

κύρια πόρτα ήταν πολύ μεγάλη για να χωρσύν να μπαινοβγαίνουν 

φορτωμένα μουλάρια, αλλά και ζαλικωμένες γυναίκες. Στους μεγάλους 

μύλους υπήρχε προθάλαμος ή σε μια άκρη κοντά στην είσοδο χώρος για 

να προφυλάσσονται και να τα'fζοvται μερικά ζώα, τις χειμωνιάτικί,;;ς και 

τις βροχερές μέρες. Σε μια γωνιά του οικοδομήματος του μύλου ήταν το 

τζάκι και κάπου δίπλα το στρώμα ή το κρεβάτι του μυλωνά. Κολλητά 

στους τοίχους ήταν πεζούλια είτε χτιστά είτε ξύλινα πάνω στα οποία 

κάθονταν οι χωρικοί, αλλά και τοποθετούσαν τα σακιά με το γέννημα. Τα 
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πεζούλια αυτά αλλά και οι τοίχοι και κάπου- ι άπου και οι εξωτερικές 

επιφάνειες ήταν μονίμως ασπρισμένες, πασπαλισμένες, με μια λεπτή 

, 37 
άχνη αλευριου. 

Φώτο 12-13. Πόρτες νερόμυλων με μεγάλα ανοίγματα για να περνάν τα ζώα φορτωμένα. Κορίτιανη 

df.il Παλαιόπυρ (Ος. 
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Φώτο 14. Εσωτερικό νερόμυλου με την μυλόπετρα, co τζά)c ι κα ι τα πεζούλια . Παλαιόπυρyος 

Πωyωνίων. 

Δ. ΜΎΛΩΝΑΔΕΣ-lΥΙΥΛΟΙ. 

Ερημίτες οι μυλωνάδες~ επειδή το επάγγελμά τους τους κρατούσε 

μακριά από την κοινωνική ζωή του χωριού, φρόντιζαν οι μύλοί να γίνουν 

το επίκεντρο μιας ξεχωριστής κοινωνίας με την δική τους ζωή. Συνήθως 

οι μυλωνάδες ήταν γραμματισμένοι, τελειόφοιτοι. του σχολαρχείου και σε 

κάποιες περιπτώσεις καμιάς τάξης του γυμνασίου. Υπήρχαν όμως και 

μυλωνάδες αγράμματοι που κρατούσαν λογαριασμο~ς με Την τσέλα όπως 

στην Ήπειρο . Στην Θράκη με συνδυασμούς από τέσσερα μόνο ψηφία 

(στιγμή, ημικ.ιJκ,\ιο , κύκλος και κάθετη γραμμή) μπορούσαν να 

παριστάνουν τους αριθμούς από 1 ως 249. 
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Επειδ11 ένα φόρτωμα, άλεσμα, θα έ . ανε ανάλογα με το 'άλεσμα·, 

αν γινόταν για παρϊιδειγμα χονδρότερο ~Ί ψιλότερο, πάνω από δυο ώρες 

οι πελάτες του μύλου είχαν η1ν ευκαιρία να ανωτολ1Ίσουν τα περασμένα 

και τα τωρινά, να πουν τα οικογενειακά κ:αι να θέσουν τους 

προβληματισμούς τους. ~το επίχ:εντρο όλων αυτών των συζητήσεων ο 

ενημερωμένος για τα πάντα ήταν ο μυλωνά~ 1'.:αι η μυλωνού, που 1Ίταν 

χ:αι η 'καθημερινή εφημερίδα' για τους ντόπιους. Καθένας που ερχόταν 

έφερνε και από ένα νέο, το οποίο από στόμα σε στόμα έφτανε στο 

τελευταίο καλύβι του χωριού38 . Επιβεβαίωση της είδησης ήταν η φρϊιση 

'το είπε Q τάδε στο μύλο' ~Ί ' το άκουσα στο μύλο του τά ·'ε . 

Στους νερόμυλους αντάλλασσαν απόψε.ς οι χωρι:~οί πάνω σε όλα 

τα θέματα, αφσύ οι κουβέντες και οι συζητήσεις στρεφόταν γύρω από τα 

ζητήματα που λ , 39 
τους απασχο ουσαν , κοινωνικά, οικονο ιιικά 

1 rια 

γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες. Στηv μικρή αυτή κοινωνία 

κλεινόταν επίσης συμφωνίες για αγοραπωλησίες χωραφιών, ζώων και 

άλλων προϊόντων. Ακόμα και συνοικέσια τελείωναν στον μύλο αφού εκεί 

'Ι ' 40 
έπαιρναν τις πΛηροφορ ιες . ο ιιυλωνάc 

1 -
εκανε συνοικέσια και 

κουμπαριές, βάφτιζε και στεφr1νωνε. Σε αυτό βοηθούσε και το επάγγελμα 

του επειδή πήγαιναν και κοπέλες να αλέσουν. Ή ταν κατά κάποιο τρόπο 

ΌικοΎεvειuκuς 6-ύμpοuΛυ~ /ϊα τους ΎΟνc:ίς του ιαμπρού όσο αναφορά την 

καταλληλότητα της νυφης, αφού η καλή νοικοκυρrl στο μύλο 

, ,..~ι 
φαινεται 

Οι 
' ' , 

μυΛωναοες ηταν άνθρωποι αγαθοί, ανοιχτόκαροοι, 

καλόκαρδοι, Gπλοϊκοί και ευθυμολόγοι . Άνθρωποι προοοευτιχ:οί ~(αι ιιε 
. ' 

θρησκευτική συνείδηση. Η γνώμη όμως των άλλων ανθρώπων Ίtα τους 

μυλωνάδες οεν ταυήζεται με τc:. προη~ιούμc ιϊ.:. και τους θεω p )σαν 

σκληρούς, εχδικητικούς, κλέφτες και ψεύτες . . ιτία για αυτό ήταν 

υποψία ότι οι μυλωνάδες κρατούσαν αλεστικό διχαίωμα περισσότερο 
1 -+1 ' 1 

1 ι f 

από το κανονικο , γι αυτο και οι περισσοτεροι περιμεναν στον μυλο 
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μέχρι να αλεστεί το γέννημά τους αν και μποροίJσαν να το αφ1Ίσουν εκ .... ί 

και να το πάρουν την επόμενη μέρα . Αν κάποιος βιαζόταν, τότε άφηνε το 

γέννημα του εκεί και έπαιρνε άλλο έτοιμο αλεσμένο άλλου πελάτη αλλά 

πλήρωνε τα διπλά στα αλεστικά-+3 _ 

Ν'Ιεριχ:οί μυλωνάδες έκαναν διάφορες κατεργαριές, όπως το να 

ζυγίζουν λάθος το γέννημα για να το κλέψουν, το να βάζουν νcρό στο 

αλεύρι για να βαρύνει. Ακόμα όταν κάποιος πήγαινε αλεσμένο σιτάρι και 

το άφηνε, ο μυλωνάς γέμιζε το σακί του πελάτη με αλεύρ ι από 

ωcαθάριστο σιτάρι και πάνω - πάνω έβαζε λίγο αλεύρι από το καθαρό 

' ~ ' 
σιτάρι για να μην το υποψιαστει ο πεΛατης. 

Η αμοιβή τέλος του μυλωνά, ·ονομαζόταν ·ξάϊ. Είναι ο όρος που 

δηλώνει το ποσοστό που παίρνει ο μυλωνάς σε είδος 11 σε χρήμα, σαν 

αμοιβή για το άλεσμα. Η αμοιβ1Ί που ποικίλλει κατά τρόπους και 

:<υμαίνεται σε ποσοστό από 3-12 %
44

. Υπήρχε ακόμα και ξάι ' 

κεφαλιάτικο για ένα χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων της 

οικσyένειας. Στην κατοχή το ' ξάι' καταβαλλόταν σε χρήμα45 . Γενικά το 

εισόδημα του μυλωνά δεν ήταν ευκαταφρόνητο αφού το επάγγελμα τους 

1Ίταν προσοδοφόρο . Οι νερόμυλοι άλεθαν μέχρι 250 οκάδες την ώρα κ.αι 

μέχρι 5.000 οκάδες το εικοσιτετράωρο-16 _ 

Ε . Α.Λ1\.Ε::: ΟΝΟi\ιι~ΙΕ~ ~Χ.ΕΤΙΚ:.\ ~ΙΕ ΤΗ~ ΚΟΙΝΩΝ1Α το-y· 

1'11ΥΛΟΥ. 

Ενδ ει:<:τικά αναφεpουμε ;(ωτοιες απο τις ονομασίε': σχετιχ:c:~ με 

τους μύλους, έτσι έχουμε για: 

ΤΗΝ tιΙΥ ΛΟΠΕΤΡΑ: μύλη, μύλιος λίθος, μυλιάς λίθος, μυλιτής λίθος, 

ιιυλικός λίθος, μύλακρος, μυλακpίς, μύλαξ, μύλαι, μυλίαι, μύλος, όνος-+7 _ 
1 

- 3-t -



το ΝΈΡΟ Ω: ΠΗΓΗ ΚΓΝΉ:Η:-ΝΕΡΟΜΥΛΟ[ ΤΩ ΝΝΙΝ"ΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΟΤ 

ΤΟΝ J\ι1ΥΛΟ : μύλη , σιτουpγός μύλη, μύλη σιτοπο ιός· 1 χ , αλ:,της, αλεποv4' 1 , 
. ' ' ' )50 

μπλάκος (μικρος μυΛος · 

ΤΗΝ ΠΑΝΩ .LvΙΥΛΟΠΕΤΡΑ: όνος αλετών., αΛετr.Ον, οvος αλέτης51 , 

r-πιuύλιον ι1ύλος ονικός, λίθος μυλικός52 . 
CJ 1 ' 1 

ΤΟ ΑΛΕΣl\/ΙΑ: άλεσις , αλεστέα, άλως53 . 
ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΣΙΤΑ.ΡΙ: άλευρα, αλείατα, αλεύρινος, αλευρίτης54 , 

χόνδρος, σεμίδαλης55 . 
ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΚΡΙΘΑΡΙ: άλφιτα, αλφιτοσιτείν, αλφιτοπωλήτρια, 

αλφιταμοιβοί, αλείατα, όλυρα56 . 

ΤΟΝ lVΙΥΛΩΝΑ: λ ' 57 
α εστης , αλοιτεύς, μυλωθρός, μυλωθpικός, 

μυλωθρέω , μυλεργr,ιτης5 8 . 
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚ.ΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑΝ 2::ΤΟ j\;f fΛΟ: αλετρίς59 , 

αλετρίβανος60 , μυλαχρίς, μυλωθρίς. 

ΊΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.f\ ΓLΔ.. Ν1ΥΛΟ: 

λ ' λ ' ' 63 
ιμαίος, ιμαι ις, ιμα ια, νοστος . 

' 61 
ιμαίον ασμα , 

ΤΟ rvfY ΛΟΤΟΠΙ: μυλοστάσιο, μυλοθέσιο64 . 

μυλωθρικό 
' 61 
ασμα -

ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ .ΝΙΥΛΟΥ: αλεσματαραίσι65 , αλcστάυες66 , 

απαλέτες, απαλέστες67, αλεσματάρηδες, απαλεστάδες. 

ΊΉΝ :i:-!ΙΥΛΩΝΟΥ: μυλωθρίς, μυλώvισσά. 

Ρ /"\~ ......-..ί \Ο '"\ ' ~ , Λ ;;q "\ . 
ΤϊΛ~· ·~ .,t, uNl 1 1 . : μυΛων, υορομυΛος, uομ·w μιι1.u. -, · ·· uvιJU:ΛC:UT;μ;, 

μυλωνικόv εργαστήριο, μυλικόν εργαστήριο υορομυλιχ:όν εργαστήριο, 

μύλος υδpαλετικός, υδρομύλων, υοραμύλη, υδρόμυλοv , υδρομύλιον69 . 

ΊΉΝ ANiOIBH ΤΟΥ tv1ΥΛΩΝΑ: ξάι, μυλωτιχ:ών, ξcιγι70 , αξάι, αξάγt, 
Υ ' " ' λ ' , ΪI 

αλεστικά, αςαγιατικα, μυΛωνιατικα, μυ, ωνικη~ σιουpι . 
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, ίΕΡΟi\ιrΥ,\01 

..:Τ. Λ.λΟΓΡ , ΦΙΚ.: 
Τακτικοί πελάτες στους μύλους ~Ίταν και ο ι r- αλικάντζαpοι Ο 

Νικόλαος Πολίτης στο φερώνυμο βιβλίο του καταγράφει l 3 τουλάχιστο 

ιστορίες σχετικές με καλικάντζαρους. Εvδει -τικά αναφέρουμε μια από 

αυτές πιο κάτω: 

< λνήμzρα ::χ Χριστού'(εννα ±νας μυλωνά 

'/lα να ψήσsι σ-;:ι; σού,3λα του ϊ.Ο ;,οιρινό χρέας που c:ίι,ε Ζ70ψ0 αποβραδίι.; . 

λναψs την φωτιά, αλά--:-ισε το }cρέας, έβαλ:: -:η σοι)β/.α στη φωτιά χα~ χαί- C:Ηαν 

χνυπόμονα /(αt την Ί'~ριζε. Ξαφνt}Cά εμφανίζ:::::α sνα. χαλι;cάντζ:χρος που 

)cρατούσε στα. ;,±ρ ια του μια σούβλα με βαc-ράχtα .. Ο μυλωνά":: τα. 3;ι_ασε. ;.cαι 

' ~ ' ' ' ο ' ' ζ . ο ύτc: τον σταυρο του usν ει Ί(S :χουραyω να ;cανει . χαΛι;.cαΊτ αρος -;:οτ::: τον 

ρώτησε πως τον Λ.Sνε :Χ c,(ι ο μυλωνaς, έξυπνα, το υ α-:cάν:ησε <<.ι:-\τός μου με λ±νε» . 

«Το δι;cο σου στάζει, το δ ι;.ι (J μου δεν στ:Χζsυ>, λ±ει ο ;cαλαάντζ:ιρο _ 

1 ζ ' n ~ "\ r :"-. r 1 " 

;,cαι πλησια ει -cην σου,JΛα του μυΛωνα με "~Τ; bι;·cη του χαι αφου την άΛs ιφε 

πάνω στο χοιρινό άρι.ι.σε να την γλείφει. Ο μυλωνάς έ;.ιανε υπο μονή, αλλά στο 

-:έλος εζαντλήθη:χε χω αυτ-1, χαι ενώ το ;οιρί •;ό εί Ί(S ψηθεί γ-:-υπάει τον ,, 

}cαλι:χάντζαρο με την σούβλα χαι τον ζεμάτισε . 

Τότε ο χαλιχάντζαρος βccζει τις φωνές «Τ ρεχά-c::: αδέfφια μου, 

:;cCιηχα .. . ». Μeι.ρι να ~οωύσουν οι άλλοι χα/ .. ι ;.(ά.νι:ζαροι και να έρθουν ο 

ι.ωλωνας 'ψορτώ ·ι<Ξ:Ί ι · .. gάγμαι ::ι.. ωυ σ-τ:υ μυιι ι .. etρι ;,ιαι αφού χουχουλώθψcε '/ α 

να μην φαίνεί:αι ±φυyε: . Όταν έρzονται ο ι άλλο ι. χαί.ι;.(ά.ντζαρ ο ι ρωϊ.άν τον άλλον 

«Ποιος σε: έιιαφε;» χαι cωτ(Jς τους απαντά.ει « Ατός μου με ±;ια.ψε» . Ί ότz οι 

1.λλοι χαλιχάνο:ζα.ροι έβαλαν τα ysλια χαι τον κοροι οε:uαν, μsι,Qι ίΊΟυ τους εί :cz 

" r r ,..\ r Ι Ι 

ό-τι 0 μυΛωνας :ο:ιναι ο _ ... ::ος και αρ'Ί(ισαν να τον ;.ων~',''Χ 'J . 

Μόλις ι_ρτa'JOu'J το μουλάρι ψά ;.νουν α7ϊο ::: δώ ;-r.αι α-:τσ c;;cs l '::..ΛΛα δεν 

, 1 1 ι • Ι ι ' 1 ΓΤ ' • • 
3οίσiωυ·; τον μuΛωνα, ::ι ι_ρο υ ηιαν χρυμμ:::νος, : ο-τ: ::: εJας Λ:Ξ:sι «J. .ισω στον 'J.:J,' .O 
, ·- ) 1 

, -- ~,. ~ . "" -- (}_ Ε , , , , .) . ,.,,;,;r' ' · u ) uuusνoo> ;, cαι ,_ο.:.· 1ουν υΛv l να ,ον ωJουν. - ϊc::::ω·11 ouωc οεν :ον JO' ;,ην 
..., • '.../ ..... / ~ ~ j .. - /.. 1 '- '1 1 - j C: 'Ι ,._. 

1
, y r , • ' ' ";: • 'Ι γ ι ι' 

r;--:ον μυΛο ςανα'(υρισα ι στο μουι-.αρι χαι τον ..,::ινα:::·J!αχναν και ςανα στον μυΛο. 
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σuνει.ίστψcz ' ' 1 "1 _._,.._ πολύ ' 
ωρα i10 lJ 

εζαφανίσθηχαν οι Ηαλl;ίC( ';τζαροι Ηαι ο μυλωνάς ϊϊήγε σπίτ ι ωu . ' -_c 

:ιω 

Επίσης και πολλά τραγούδια αλλά :-αι παροιμίες έχουν ειπωθεί 

και αναφέρονται στους μύλους και στους μυλcόνάδες. Ενδ ι;·τικά 

αναφέρουμε ορ ισμένα πιο κάτω: 

(Ίv [υλωνά βρε μυλωνά 

;ά.λασs ο μύλος δ;-::ν ',ιυρ νc( 

Δε yυρίζει δεν αλ±θει 

' , ~ r r J - 3 
;,cαι ΟΛ.Ο μας ;αΛαει το ;c:::y ι 

χαθώς και πολΑές παροιμίες όπως: 

Ίνfπάτε σκύλοι αλέστε ;cαl αλ.:::στlχά μην δlνετ:::. (Λ~γεται για όσους δεν ~.χουν 

καλ1Ί διαχείριση σε ζητή ματα που τους αφορούν). 

Γi.νετ:z μύλος . (Οταν σε ένα μέρος επικρατεί μεγάλη φασαρία) . 

'Εβαλz το νερό στο α'.Jλάχι . (Για εκείνον που έβαλε την ζω1Ί του σε μια 

τάξη) . 

Αν c:ίσαι }(αt παπάς με -::ην αράδα σου θα ίίας . (Όταν η σειρά προτεραιότητας 

τηρείτε απόλυτα) 

ο }(αλός ο μύλος όλα -:ι:ι.. αλέθει. (Για όσους έχουν γέρο στομάχι).Ν 

' '•· ι. ',·ι.J-' ,. ' .,.';,1 --.· :~~ ' 

z. ΝΣΡ0i\ι1ΥΛ01 ΙΩλΝΝ11'fΩΝ. 

Στην Ήπειρο και ιδιαίτερα στα Ιωάννινα συναντάμc πcφα 

πολλούς νερόμυλους . Αυτό οφείλεται χυρίως στην μορφολ .Γ(,α :ου 

εδάφους, που έχει μεγάλες κλίσεις αφού τα Γιάννενα πεpιτf--ιγυpί~vντω 

από βουνά, καθώς κ:αι στο πολύ νερό που υπάρχει στην περιοχ1Ί άρα ;-αι 

πολλά ποτr1μια, λό-rω των πολλών και συχνών βροχοπτώσεων. Έτσι 
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λοιπόν καταγράφεται σχεδόν σε κάΟε χωριό από ένας νερόμυλος και σε 

πολλές περιπτώσεις παραπάνω από ένας σε μερικά χωριά του vομοι) . ~ ε 

πολλές περιπτώσεις μάλιστα συναντούνται σε π..,ριοχές που υπάρχουν και 

άλλες υδροκίνητες εγκαταστάσεις όπως, νεροτριβ ές, μαντάνια, 

νεροπρίονα κ.α. Οι νερόμυλοι αυτοί εξυπηρετούσαν τις ανάγ, · ες άλεσης 

των κατοίκων του κάθε χωριού τοπικά. Από τους νερόμυλους αύτούς 

μερικοί σώζονται μέχρι σήμερα, άλλοι στα πλαίσια της ανακατασκευής 

τους από διάφορους φορείς για την αναβίωση της πολιτιστικής μας 

κλη ρονομιάς και άλλοι από ιδιώτε':J, οι οποίοι τους λειτουργούν ως τις 

μέρες μας και αλέθουν σιτάρι. ·Για τους λόγους αυτούς συναντάμε 

πολλούς παραδοσιακά νεόχτιστους νερόμυλους, πολλούς πρόχειρα 

φτιαγμένους αλλά και πολλούς από τους παλιούς οι οποίοι βέβαια είναι 

εγκαταλελειμμένοι. Έτσι λοιπόν συναντάμε νερόμυλους: 

Στο Ί\ιlέτσοβο 

φώτο 15. Νερόμυλος στο ΜΞ-:σοβο. Από τις sζόδους του νερού καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για 

:Ε:::;:λό νερόμυλο . 
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Φ<~το 16. Νερόμυλος στο 'l\ΙΞ:σοβο . Διαχρίνοvται ο ι δυο Ξξοδ ι :ο υ νερού καθώς χαι μια φτερωτή. 

' .... ~ 

-~- ; . .,, ~ , ~ 

-· ~· 

).._. 
. ' ,_ 

, . . • . 
/ ' 

·' .... J , 

.·· .-;:,. - .~ 

./ . 

..... , ι-: 1Ν<=οό u. υλοc στο :\ΙΞ-:cοβο. Διαχο ί 'Ιε-:αι το λούχι 7ίΟΙJ πΞc,,-:ει :ο νερό στην Ό, τ:;pωτ -ί~. Ετιίσηc. 
c.vωτο ι · - - · · - - Ί 

·zαι ί.Ο ι [α'J":cX 'J ι δί. :: i -'Χ -χτιό :ον 'Jερόμυλο . 
~χqί'Ιεται " 
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Στσυς Κήπο1Jς 

. .- :-:,... ~· ' ... 

~ψ~: 

...... ;·~.γ:~ϊ1~;?;16:.z: .. :·:.: 

Φώτο 18. Νερόμυλος σωυς Κήιcσυς. Το Ίεφυράκι δίπλα cαό :ον νερόμυλο ήταν :ϊολύ συνηΟι σμέ'ιΟ 

~ύ το νερό του ;τοταμοι) :;χ:οί, λόγω σ::ο·1έματος κα:Ξβαινε με μ:Ξ';'αλύτερη ορμή. 
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. . · ... :~ 

Φώτο 19 . .Ν c;ρόuυλος στους Κήπους . .Διαχρί:1Ε:cιι -;:ο Λ:ίριο που 
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Στα ΠpάμαΥτcι 

Φώ:ο 20. Νερόμυλος στα Πr_!ιiμαν<:α . Είναι 'λπό ωυς παλιούς yι' -:1υ'ό χω <ϊαρατηρείται μ~α 
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Στο ΣιστpούΥι 

- ' . ' ' Φώ-::ο 2 ι ' ~ερομυΛΟς σ:ο _cσ:Ol)IJ'l l .. 



• .. ·• ;1, ,;,•. •.1: :J•' :· .•.•. 

το ΝΕΡΟ Ω'' ΠΉΓΗ ΚΙ~Η~Η2::-ΝΕΡΟΜΥΛ l ΤΩλ~ΝΤΝi_Ν 

Σ-το ΚαλiΥ'Τζι στη~; θέcrη ΚλίψΚJΊ 

.~ 

· .. 

. ..... .. 
'.ίιι. '' 

: : ... . ~ "' ; (' , ~· . . r 

.... :;· 

~[ Ρ Οi'ν ΙΥΛΟΤ 

Φώτο 22. Νsρόμυλος χω -~ χ::tτοιχια του μυλω•Jά στο Καλέντζι ση θέση Κλίcρ:ι.·tι · 
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Στο-υς Φpαγκάδες 

Φώτο :Ζ3. Νερόμυλος σωυς ·.;;ρ c.:γχάδες . 

- -:5 -



το ΝΕΡΟ Ω: ΠΗΓΗ κr:η-Γ:Η~-ΝΕΡΟΜΥ. Οί ΙΩ ,. :-1 · rΝΩΝ Ν CΡΟΜ ΥΛΟ Ι 

Σ-το Θεριακίσι 

· ::'; rt' ·: ·ω 2-~ϊ~ .. \ .. ~-· ~.:ϊ.9 . ..Ξ9·~)Ί--~?.ί,?-,'<'.:J(?όμυλΟ\Jζ στο Θsριαχίσι . Δί:-:ί.tl :ου υπάρχει νεροτριβή γι' cι.υτn 

τα :ραπεζάχια για τους :τsλ.άτες που περιμsνουν . "•..t N I 
~ ....... ~ 
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το ΝΕΡΟ Ω: ΠΗΓΗ ΚΙΝΗ2::Η2:-ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΑ.ι"fΝΙΝΩΝ ΝΕl)ΟΝ1ΥΛΟΙ 

Φώτο 25 . Νερόμυλος στο Θερ ι c.υ~ίσι . 



ΓΟ ΝΕΡΟ Ω~ ΠΗΓΗ Κ~ι H2:l-f~-NΈPOMY \ΟΙ ΙΩ \Ν ι 1ι ΩΝ 

.JJ 
. f~ ;;.. -

Φώτο 26. Ο δεύτερος νερόμυλος στο Θεριcαίσι χαι το σπιτι :ο υ μυλω'Ιά . 

Στο Ωραιόκαστρο 

NCPOMY ,\OI 

- "" •• - .. . • J . ..... - ·-- π - .. 

~ιr.-..,.. 

Φώτο 27. Νερόμυλος χcιι ν~ροτριβή στο Ωρcιι bχcι.σ:ρο . 

-



ΤΟ ΝΈΡΟ Ω2:: ΓΠ-JΤΗ Κ[~Η2::Η~-ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΛι 1 ΙΝΩι. ΝrΞΡΟΜΥΛΟ ι 

Στον Αμάραντο 

Στο Παλωσέλι 

Φώ:ο 29. L -Ξρόμ~λος σ:ο Παλιοσέλι . 

- -t9 -



το NEr Ω~ ΓΓΗΓΗ κ.ΙΝτ-τ:Η::..:- ι ΈΡC tνίΥ ι\ΟΙ ίΩ. \Ν ι ΓΝΩΝ 

Στο Ελzύθερο 

... :. ··· ι . r· .. • 

Φώτο 30. Νερόμυλος στο Ελεύθερο. 
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... ~ 

ΓΟ ΝΈΡΟ Ω~ ΓΠ-ΓΓΗ ΚLΝΤ-ί'-Η~-ΝJΞΡΟΜΥΛΟ Γ ί ΩΛ:--JΝΙ~Ωι 

Στην Βαπτιστή 

~· .. 
'•-

~~,~~cKl. ·· . 
~iί,J~l?:> 

Φώτο 31. Λ'ι c.ιχcι-;-cισ:;.<ευή νερόμυλου ση Βcιπτιστ·ή. 

Στο l\ιΙατσούκι 

}~-.:.?,";~=· 

", . . \ 

,"f': •• 

,· _,. .. 

''-

·~~~~~~~llλ!:eD~--

-- .J - ... _ 
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ΊΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗίΗ Κί)ΙΤ-Γ~Ή2:: -ΝΈΡΟLνΙΥΛΟ ί ί.ΩΛΝ Ί. ΙΩι ---- ------ --

Στο1)ς Κουκ.λισύς 

.~ · ... 
t., , ... 

Φώ-:ο 33. Εyχαταλελzψμeνος νερόμυλος στους Χουχλιούς . 

Στην Ιεpομνήμη 

φώ:ο 34 . Δ!;τλός •1ε9όμ:;λος σ:ψ Ιερομν·ήμη. 

"' .,/~ -

" 
.. ·: ~ -' ... 

. . -.- .~.:~~E~;-
t .r..:, . . , :··-

~ .. ~ - .... ....., .. 

. ~\ 



το ΝΈΡΟ Ω.Σ ΙΊΗΓΗ 
ι ΙΓ.ΡΟ ί\ι! ΥΛΟ r 

Στην Κοπάvη 

-~~--~·Γ . . ., ,, . 

Φώτο 35. Νερόμυλος στην Κοπάνη. 

Στο Κεφαλοχώρι Κόνιτσας 

1 

1 

ΙΊ 

Φώτο 36. Νερόμυλος στο Χ:_φαλοχώρι Κόνιcσι:.ις . Διcαρiνε-::.ι_! ;.ια! ro ;.ccι:σουρο . 

- 53 -



Στο Δεσποτικό 

φ- ·- ·~ Γ . 

"' 'ι . 

\{:· .. · 
,,.~.:~ 
_..,.._ -:..-- - -
--=-- -~~ ~ 

_.,..οι..- ι ,: 

Φώτο 37. Νερόμυλος στο Δaσποτιχό. 

Στους lΥΙουζακαίους 

Ιϊ 

φώτο 38. Ανcιχ(.(τασz:;υ ·~ 'ιagόμυλου στους Μουζ.:tχαίο •Jς . 

"1 . ~· · -



ΤΟ ΝΕΡΟ Ω::: ΠΗΓΗ ~Ή:::Η-:- ι ΕΡΟΜΥ ΛΟΙ !Ωι\Ν~ΤΝΩ~ \iΊΞ ΡΟΜΥ ι\Ο Ι 

Στον Άγιο Κοσμά 

φώ:ο 39. Νερόμυλος στον Ά'tιο Κοσμc'.ι. 

Σ-το l\ιΙικpό Πεpιστέpι 

φώ:ο -+Ο . Ανcιχ:ιτα:σχευ·~ νερόμυλου στο Μ ιχρό Περιστέρ ι . 



το ΝΈΡΟ Ω .... ΠΉΓΗ Κllffi2::HΣ-NEPOMYΛOI ΙΩΑι"ΙΝΤΝΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 

Φώτο 41. Ανα:χcιτcιG"Λeυcισμέη μυλόπaτρα σ-ων μύλο του Μι:χρού Πeριστaρίου. 

Στο Α νθοχώρι 

φώ:ο -1-2. Νc:ρόμυλος σ:σ λνθοχώρι. Διακρί'JΟνται η μεrάλη zίσσοος :ου μύλου, ηι ;.t'JΛΩΤίz:ρc:~ χα~ 

· · ι που πέιο, -sι το νsοο. 
~') Ί..{f.VW-
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το ΝΕΡΟ ΩΣ mτrH ΚΙΝΉ~Η--ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΑ1"fΝΤΝΩΝ ΝτΡΟΜΥΛΟι 

Φώω -J.3. Νερόμυλος στο Ανθοχώρι. Οι μυλόπeτρeς χcιι το μέρος που eξέρχeται το νeρό. 

. ·' . ι Σ~ο Ανθο·ιώω s:.<τόc :ιπό τον ·ιeοόu.υλο λeιτουο'ιού'ι %:.ι;ι 'Ιeοοτοιβές χr.ιι 'J..cι.ντύ.'ιι 'τ·~,1 
cDωτο .:.r~. " λ .... - - 1 ..... 1 ,..... - , • - ·1 

ωίcι διcιχρίνοντcιι τα :.<cι'ιάλιcι που οδηγούν το 'ιερό σε αυτές τις εγκcιτcι.στάσεις . 
ψ.!Jτογρα, 
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ΤΟ ΝΕΡΟ Ω2: ΓΠ-ΙΓΗ ΚJΝΗΣΗΣ-ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΛι ι ΓΝΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛ 

Στο l\ιΙπουραζάνι 

Φώτο 45 . Νερόμυλος χαι χατοιχία του μυλωνά στο Μπουραζάνι. 

~· :·,:-::~';·"!.i~ι ·;:.:_,:t~:: 
...... · ..... -· ~· ~:,. ·. 

<:..... -...... 
. ·:~, 

φώτο -J.6 . Η μυλόπετρα στο μύλο του Μπουραζανίου. 
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το ΝΈΡΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝΉ)'Η.<...-ΝΈΡΟΜΥ ΛΟΙ ΙΩΑΝ1'JLΝΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 

Στον Παλαιόπυργο 

Φώτο -.J.7. Εyκαταλ:::λzιμμΞνος νερόμυλος σ-ον Παλαιότι:υρyο. Ένας αιιό τους δυο η 

τι:sριοχης. 

φώτο -.J.8. Ένας από τους δυο νερόμυλους σ-cον Παλαι ό;;: •Jgγο . 

Εκτός από τους παραπάνω μύλους που έχουμε καταγράψει στα 

Γιάννενα υπάρχουν και άλλοι μύλοι που με πηγές, την 6η εφορεία 
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ΤΟ ΝΕΡΟ Ω~ ΠH1Ji ΚΊΝΊ-CΗ~-ΝΈΡΟί\ιfΥΛΟΙ ΊΩ ι.\ΝΝΤΝΩΝ ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ 

νεωτέρων μνημείων, την Ί-Ιπειρος α.ε . αναπτυξιω,ΊΊ εταιρία, την 

τ.Υ . Δ.Κ., καθώς και απο προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων ιαφόρων 

περιοχών, μπορούμε να αναφέρουμε και τις παρακάτω περιοχές που 

συναντάμε μύλους στην ευρύτερη περιοχ1Ί των Ιωαννίνων. Έτσι μύλους 

έχουμε: 

Στο Συρράκο, Στο Τpίστενο, Στηγ Πηγή Κόνιτσας, Στην Κορί-τιανη, 

Σ-rα Δ ολιανά, Στη Βοvλιάστα, Σ-το Παλαιο:χώpι Π .. pιστεpίου, Στη 

i\'!εγάλη Γότι6τα, Σ-τους ί\ιΙελιγγούς, Στο 1\-Ιεγάλο Περιστέρι, Στο 

Σκuμvέλι, Στο Δολό, Στην Πλατανούσα, Στο l\ιlολυβδοσκέπαστο, 

Στην Αετόπετpα, Σ-το i\ι1άζι, Στην Καλλιθέα, Στην Κλειδωνιά, ..... την 

Φσύpκα, Στους Πάδες, Στην Καστανέα, Στον Παλαιόπυpγο, Στους 

Κουκλιο1Jς, Στην ΧpΊJσόραχη, ΣτΌ Δίστpατο, Σ-τ:α Άρματα, Στην 

Ώαλισυρ·ή, Στο ΠολυστάφΊJλο, Στην Αετοpά:;cη ( \.άζαινα), Στηγ 

Ανατολική (2), Στην Βωβούσα, Στο Φλαμπουράpι, ΣτοΊJς Νεγάοες, 

Στη l\ιlόλιστα, Στην ΠοΊJρνιά, Στην Αγία Παρασκευή (2), Στο 

Πληκάτι, Στους Χιονάδες, Στο Ασ11μοχώρι, Στον Γοργοπόταμο, Στην 

Βο1Jρμπιαvη, Στην Δροσοπηγή, Στην Λαγκάδα, Στην Πνpσόγιαννη, 

Στον Ώ'ύpγο, Στην Πλαγιά, καθώς και σε άλλες περιοχές του νομού. 

Στον παρακάτω χάρτη των Ιωαννίνων φαίνονται όλοι οι πιο πάνω .. . \' ~ ... 

νερόμυλοι και διακρίνονται από το μαύρο σύμβολο. Νfποp~-ύμε να 
διακρίνουμε μάλιστα και το χωριό όπου αυτοί βρίσκονται. Αξίζει τέλος 

να τονίσουμε ότι υπάρχουν και ϊιλλο ι νερόμυλοι οι πιο πολλοί από 

αυτούς κατεστραμμένο ι σήμερα, τους οποίους οεν μπορέσαμε να 

καταγράψουμε. 
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ΟΙ ΙΩ. 01 

-τ, Ο (t)υ-_ ιlf)<1Πάvω Vε! ύ,LlUι 1J. εγ::· ',Jt ι:.l ι1;τ) )l) • ' ,. ,... πουσυσr::.; 

, ·αταγpαφη σε ουο α;το αυτους. Ετσι Λοιπο : · ·ι μ: την 1 

Δήμου ' νω Πωγωνίου .·αι τοι ...λημου r· ατσ :ι · χω} ιω 1 ·α:α 11 ω συ,ιι" 

του: νε ομυΑ.ους τη: ΚLριτιανης ;·αι του ενο.; α;τ τ υ: ου~ · .. 1 ομυΛ. υ: 

του Παλαιοτruργου. Έτσι έχουμ~ ανα .. υτι.τ.:. 

Γω τον νερόμ λο τη; Κοpίτιuνη: 

Η r·ορίτια Ίl εί ·αι ε,α χωρι στ 
1 -

ημυ . τσr":οχω~ t<• \ 

περί;του 30 χ λιόμι::τρα c. ~ω α;τό τu Γιάvvc 1 ιJ.. Είνα χτισμ-: η στ 1 ,,; 

πρ'ποοες ενό: βου ού απ· το οποίο :·ατεβαιν ι ..,,ιr1 π τϊιμι π υ ;τ,; 1 \α.., 

ακριβώς δίπλα τη;. :::το ποτάμι αυτ είναι χτισμένος ο νε μυΛ - τη: 

Κορίτιανης. Ο vερόμυλ ; αυτό; που πα: αι τε α ε ~υm1pi.: 1Jσc η.; 

αναγ:ες άλcσης των κατοι:·ων τη: πcριοχη-, ει 1αι χnσμέv - σχ οον .:; 

ολοκλήρου απο πέτρα και μάλιστα ·-: ..,ρ λιθιά ·, οηλαι51i χωρις 

χρησιμοποίηση ·ανενός είδ υ· λάσπης που '- α συ'(κρατεί τι - πέτρ. -. 

Είναι λίγο έξω από το χωριό · ·αι η πρόσβωτη σε αυτόν cίναι , α;rω: 

δυσκολη λογω του οτι το ορ μω;:ι που ο ηγεί στον μύΛο έχει χαtJεί απ· 

την βλάστηση, τα δέντρα και τους θάμνους rη.; περιοχ1iς. Τελ.~υταίu :-χcι 

~ε.:ινήσει απο τον ημο Κατσανοχωρ ων μια πρ σπα F.ια 

ανακατασκευής του νερόμυλου αυτού, ίl:Ου α;τοτεΛεί ~ α σημα ·τικ 

μνημείο της περιοχής, και ~χουν αρχίσ~ι ήοη οι ερ"ιασίες. Πρ κ::ιται ιια 

έναν νερόμυλο που έχει οριζοντια φπρωτή, οπως οι πε 1 ισσότ" ι του 

νομού, αι αποτελείται από τον :;:υρίως χωρο του ,ι ύλου. όπου βρ·σ~-cτ ι 

η μυλόπετρα, το τζάκι που "εσταιvαν το νε ο , ·αι τα πcζι ύf .. ια που 

'·αθότ ν :αι π~φίμεναν οι πελάτε..; να ::λ,, ώσει το ι.ϊ1.C. t ι - 1 

περίμεναν την σειρα τους για να αλεσουν. Δίπλα από το ::υριως 'ωμα ... 

υπάρχει ενας προθάλαμος ο οποίος έχει μια μεγάλη είσο' οπ υ υι 

έμπαιναν τα ζωα και ξεφ · ρτωναv τα σαχια ·αι εν· συνεχεία nifζo αν 
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·-------
το ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗ[Η ΚΙΝΉΣΗ~-ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩ \ 1 ι iΤΝΩΝ - ΝΈΡΟΜΥΛΟr 

και μια μικρή η οποία προφανώς υπύ.ρχι:ι yιu. rηv t:ι.:J υπη ι:τη η tωv 

ανθρώπων. Τέλος η κρεμαστή του μύλου είναι και αυτή μια , ατασκευή 

πέτρ ινη . 

_ , 49 Ο νεοόμυλος της Κορiτιανης. ι;\)f.Ι)τΟ · ~ 

.... ' ... •.\ 
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·------
το ΝΕΡΟ ΩΣ mΙΓΗ ΚlΝΗΣte-ΝΈΡΟΜΥ ΛΟΙ [Ω \J.'\ΓΝΤΝΏ ι ι ~ΕΡΟι'νΙΥΛΟ i 

• • 1 '-, ~ .,,. 

Φώτο .50. Ο νερόμυλος της Κορίτιανης. Δια:χρίνεται η χαμάρα 

-~' οπου έφευγε το νερό χατά την Ξζοδο του α;τό τον μύλο. 
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·-------
το ΝΈΡΟ Ω~ ΠΉΓΗ ΚΙΝΉ~Η~-ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΛΝΝΓΝΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛι [ 

Φώτο 51. Η χρεμαστή του νερόμυλου της Κορίτιανης. 

Διαχρίνεται και το αυλάχι απ' όπου Ξπεφτε το νερό Λαι γύρ ι ζε την 

Στο παράρτημα των σχεδίων υπάρχουν τα σχέδια, της κάτοψης 

, ων και μιας τομής του νερόμυλου της Κορίτιανης (Σχέδιο 1 ), 
δυο οψε 

{:;να πρόχειρο σκαρίφημα του μύλου. 
κcιθως και 
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Ι_Ο ΝΕΡΟ ΩΣ ΓΠ-Ι[t[ KIN1EW-:-NEPOlνrYΛOI [ΩΑ.1'\JΝΓΝΩΝ ΝΈΡΟΓνfΥΛΟΙ 

Για τον vεpόμυλο του ΠαλαιόπυpγοΊJ 

ο Παλαιόπυργος είναι ένα χωριό του Δήμου Άνω Πωγωνίου και 

βρίσκεται περίπου μια ώρα έξω από τα Γιάννενα. Ίο ποτάμι του χωριού 

όπου βρίσκεται και ο νερόμυλος είναι αρκετά μακριά από το χωριό και η 

πρόσβαση εκεί γίνεται με το αυτοκίνητο από χωματόδρομο στο κάτω 

μέρος του χωριού. Στην . συνέχεια και αφού φτάσεις σΊ;-ο ποτάμι, ,ιιc τα 

πόδια πλέον, σε 1 Ο λεπτά περίπου φτάνεις στον νερ ' μυλο από ένα 

δοοuάκι λίθινο (χαλντερίμι). Και ο νερόμυλος αυτός είναι σχεδόν εξ' 
ι ' 

ολοκλήρου πέτρινος και επίσης χτισμένος ξερολιθιά. Αποτελείται από 

ένα και μόναδικό δωμάτιο με μεγάλη πόρτα, για να μπαίνουν τα 

φορτωμένα ζώα, όπου και βρίσκεται και η μυλόπετρα, το τζάκι και τα 

πεζούλια που ξεχουράζονταν οι πελάτες του μύλου. Η σημεριν1Ί 

κατάσταση του μύλου είναι πολύ καλή, αφού έχει ανακατασκευαστεί 

πλήρως, από τον Δήμο Άνω Πωγωνίου , και μάλιστα με τα παραδο~ιακά 

υλικά και τον παραδοσιακό τρόπο . Πρόκειται για έναν νερόμυλο με 

οριζόντια φτερωτή επίσης που και η κρεμαστή είναι ξύλινη. 
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·. •J<"' 

το ΝΕΡΟ ΩΣ ΓΠ-UΗ ΚΝΗΣΗΣ-ΝΈΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΛΝ""ΝΓΝΩΝ ΝΓ::ΡΟί'ν!Υ ι\Οf 

....... 

φώτο j
2 
. . Ο νερόμυλος τΟ'J Παλαιόπυργου . Διακρίνεται σω βάθος χαι η πετρινη χρεμαστή -;:ου 

,. , 
0
· που πΞωτει το νsρό στην φτερωτή . 

μ..ου απ . 

1 -- . ____,, . 

=-;;---
~-________ ___,} 

-· ' . 

.. r -r-

~ :'- -------
/ ·----------' \ .. 

1 • 
_ ......... - -- . 

φώτο j ) . Το τόξο, α;τ' όπου δ ι Ξρχεται το νsρό στψ :Ξξοδο του ~ύλου μ:z:± την '?-:ερωτή, σ-:ον 

. . -ου Παλαιόπυρyου. 
~0μυΛΟ, 
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ΙΟ i"JΈPO Ω~ ffi{[H KIN1Eill-NEPOi\ιfYΛO ί ΤΩΑΝΝΓΝΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 

Στο παράρτημα των σχεδίων υπάρχουν τα σχέδια, της κάτοψη_ 

(~χέδιο 2), τριών όψεων (Σχέδιο 3),_ δυο τομών (:2::χέδιο 4) και του 

τοπογραφικού διαγράμματος και από το χωριό στο μύλο και από το 

ποτάμι στον μύλο (Σχέδιο 5), καθc'ος και ένα πρόχειρο σκαρίφημα του 

ι1ύλου . 
1 

Στο παράρτημα των σχεδίων ακόμα υπάρχουν και τα σχέδια του 

11.,ανισιωύ της μυλόπετρας με τις ονομασίες τους πcινω σε αυτά. Έτσι μ ι'ν ' 

λοιπόν υπάρχει η κάτοψη της μυλόπετρας (Σχέδιο 6) η πρόσοψη της 

μυλόπετρας και της φτερωτής (Σχέδιο 7) και μια πλάγια όψη τηc, 

μυλόπετρας και της φτερωτής (Σχέδιο 8). 
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αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , 5ΥlυΛοτόsτur :;vωΛπ~ κι ι 

:;yf vλιυ·vecδες, Αθ1Ίνα, 1999, σ. 1 7. 

2. Orjan \Vi.kanter, Helsinki, 1990, σ. 68, όπως αναφέρεται στο βιβλίο 

του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π . , σ. 19-20. 

3. Orjan Wikanter, ο.π., σ. 20. 

4. Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, '}-{ ι,φχα.icc ι-cyopec τωυ 

jlθη'vώv, Αθήνα, 1965, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα 

Ιωάννη, ο.π., σ. 22. 

5. Παπάγγελος Ι. , Ο υδpόμνλος της μο·νής Χε..\ιχνδpiου, Τεχνολογία, 

τεύχους 516, χ.τ., 1992, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα 

Ιωάννη, ο.π. , σ . 22. 

6. Επισκόπου Κισάμου και Σελίνου Άνθιμου Λελεδάr-.ι~, Tfεpi της ευ τη 

rE,πιxpx}cc 7.(ισecμον της 7(_ρήτης Ιεpά:ς CΣτcωpοπηyur:κής 5'vf.o·υ1jς της 

rfπεpα:y~ς ·:Jεσπr.·!~·7ς '~.1'r."YV Θεοτόκου, της ιωpiιχς Οδηyrjτρuχς της 

rΕ,πικαλούμf:Vης Τωvίας, Χριστιανική Κρ11τη , έτος Β ', τεύχος Α', εν 

Ηράκλειό Κρήτης, 1913 , όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα 

Ιωάννη, ο.π ., σ. 22. 

7. Σπανάκη Γ. Στέργιου, 5Jιl'vημεiατης7(_ρητι:κής!στορiας, τόμος 5, σ. 35 , 

Ηράκλειο , LXIX, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα 

Ιωάννη, ο.π., σ. 23. 

8. Παυσανίας, rt.,\λάδος Jtεpιηγήσεωr;, Γ Λακωνικά 20.9, Ε:ωοτική 

Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1976, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 

Ρούσκα Ιωάννη , ο.π., σ . 14. 
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9. ~καρλάτου Δ. , _.Ί εξiκό·υ τ'lς (Lι\ΙJ·Cιι. κής yλcJσσης του cBuζι:c rπiuu, τόμος 

Α' , Αθήνα, 1852, όπως αναφέρεται στο β ιβλίο του Ρούσκα 

Ιωάννη , ο.π. σ. 14. 

10 . Eιιstathii arcJιicpiscopί Tl1essalonicen:,i~, Cornmentaιiϊ αά :Ηοιτιeιi 

oάysseam, τόμος Ι, Lίqsiae , NillCCCXXν, όπως αναφέρεται στο 

βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο . π. , σ . 14. 

11.Jιιllis Pollυcis , e;c recesi.one irnrnanueti:; ωe/(~11:, τ. l 80, prostatin 

libraria Friderici Nicolai Berolini Α., 1846, όπως αναφέρεται στο 

βιβλίο.του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π. , σ. 14. 

12. Stephani Byzantis, ~tlinico·rvm quae supersunt tomu.s pιior, σ. 46 1, :χ 

recencione Αιιqιιsti Meinekii Berolini lmpensis G. Reilηeri 

j\ιfI)CCCXLα, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , 

ο.π . , σ. 14. · · 

13.Νομικός Στέφανος, JΙ.λεσμιχ: με υδpαv} . .:ική κα:ι cαοι\:ι:κή εvέpyεια 

(:Νεpόμνλm - ,Ά.1;εμόμv) .. σι), Ιστορία της Νεοελληνικ~Ίς Τεχνολογίας 

Α' τριήμερο εργασίας, Πάτρα, 21 - 23 Οκτωβρίου 1988 

Πολιτιστικό Τεχνολογικό ίδρυμα Ε.Τ.Β.Α. χ.τ.χ.χ ., όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π. , σ . 26. 

l 4. Οι~ονομικ:ή Ιστορία της Ελλάδος, :Νεώτερος ~yτωκλοπα:ιδ~κό-r; 

jlεζ1:κόΊJ rf.ι\:\.ά.ς, Γ' .ΝΙέρος, έκδοση της εγκυκλοπαιδικής 

επιθεώρησης ΉΛlΟΣ' , Αθήνα, χ .χ . , όπως αναφέρεται στο βιβλίο 

του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π., σ. 26. 

l 5 .Ν!ακρίδου Χ., οδηyός της ΙL\).ϊrδσς ~μ.,"ropi,ov ωwμηχα:νuχ: διοiκησης 

ι<. τ.λ., Αθήνα, 1892 - 93, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα 

Ιωάννη, ο.π., σ . 26. 

Ι6.Ιγγλέση Νικολάου Γ. , Οδηyός της !Lϊ\Ccδος έτος Ι, χ.τ ., 1925 - l926 

όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο . π ., σ. 26 . 
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17 . Βρούχα ΠαναγιLοτη , Οι υδρόμυλο~ της Χι:είpuυ, πρακnκά του 

Ελληνογαλλικού συνεδρίου , Ο ccyροτικό ς κύσμuς ιnυ·v ~1rlεσoycuxκό 

χώpο, Αθ1Ίνα, 4-7 Δεκεμβρίου 198 -1- , ,' θ 1Ίνα, ι 988 οπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο. π. , σ. 25. 

18.ΣάΘα Ν . Κ., Υ'vίεσcαω'vική βψ,1.:ιοθήκη, τόμος Α', Βενετία, 1872, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο.π., σ. 25 . 

1 9 .:Νlπακαίμης Σ. Αλέξανδρος, Οι ·vεpόμv.'wi σττ; ζωή κι:α τι; Λ1χοyραφiιι 

της επ.αpχ}.ιχς Q3oiou, Θεσσαλονίκη , 1985, όπως αναφέρεται στ 

, Ι , ? -
βιβλίο του Ρουσχα ωαννη , ο.π. , σ. _) . 

- ; -
20.Σάθα Ν . Κ. , ο.π. , σ. ~). 

2 1.Σάθα Ν. Κ. , ο.π., σ. 25. 

22.ΝΙουταφτσίεβα Βέρα, JΙyρστικές σχέσε1.5 στη ·v Οθωμccτι1.ιcή 

jlvτσκpατοpiα (15°ς - 16°ς α:ιcJ·vας), μετάφραcτη Αστρινάκη Ουρανία -

Μπαλτά Ευαγγελία, Αθ1Ίνα, 1990, όπως αναφέρεται στο β ιβλίο του 

' ) -Ρούσκα Ιωαννη, ο.π. , σ . _). 

2
3 .Βάος Ζαφείρης - Νομικός Στέφανος, Ο α:vεμόμv.Λ.,ος στι5 7(υ κ.λϊrδες, 

Δωδώνη, χ.τ.χ.χ. , όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , 

ο.π., σ. 19, καθώς και στο site του υπουργείου πολιτισμού 

h_ttp: //νvvvw. ίη . QI/,aQJ"o/tradition/Dίmitsana/Dί1nitsana0 3 . asp 

Δημοσιογραφικος Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., Αθ1Ίνα, 1999-

2000 . 

24
.wenbam Peter, rrιιJatermifΔ, Robert Halle, London, χ.χ., οπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο.π. , σ. 19. 

/ - . _,J., 

26 . Wenham Peter, ο .π. , σ. 19. 

'27 .Σχινά Ν. Θ ., Oδ()'L,τopiκcd σημε-;.ώσε'-5 ~1rlι:αεδο·viω;, Κτεiροu, 'ί\ιϊας 

σpοθεττ:κής ypιιμyής κα~ Θεσσcc'ιiας, φυλλάδ ιο πρώτο , Αθήνα, 1880 
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τεύχος Β ', Αθ·ήvα, 1886, και τευχος Γ, ΑΘ1Ίνα, 1887, οπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π. , σ. 30_ 

28 .Νομικός Στέφανος, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα Ε.Τ.Β.Α., 

ΓενιΚJΊ Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, χ.τ.χ.χ. , όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο.π., σ. 32. 

29 . Λουκόπουλος Δημήτρης, Τεωpyικά. της Ρούμε.\ψ;, χ.τ., 1938, οπως 

αναφέρεται στο β ιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π. , σ. 32 . 

30 . Μανωλακάκης Παπά Ιvlιχάλης Τλωσσική της ·vήσσυ 7(cφπirθου, ,\.έζε15 

:;vt.v,\ωνιxcd, φ ιλολογικός σύλλογος Παρνασσός, επετηρίς έτος Θ ' 

ΑθΊΊνα, 1900, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, 

,, ') 
ο.π. , σ . .J--

W .. d ?? 
3 ιorjan mκan er, ο . π. , σ. - - · 

32
_ Tbe Tiroes, }l:τ:λccς των cφ;crxiω"v πο,\:Lτισμώ·v1 Ρc:;μη, Η Καθημερ ινή , 

αριθμός φύλλου 23247, Αθ1Ίνα, 13 - 14 Απριλίου 1996, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π. , σ. 22. 

33
_procopii, (])e Ge[[o qot!iico, Υπέρ των πολέμων, όπως αναφέρεται στο 

Ρ , Ι , ;; 
βιβλίο του ουσκα ωαννη , ο . π. , σ . __ _ 

3 4_Βάος Ζαφείρης - Νόμικος Στέφανος, ο.π . , σ. 22. 

JS . Τάχης Βασίλειος, Ο ·νερόμυλος κα:ι ο ρόλος του στη·v ζω·ή του χωpισιλ 

Καρδιτσιώτικα χρονικά, τόμος Ι, 1995, όπως ανακοινώθηκε στο Α' 

συνέδριο για την Καρδίτσα και την περιοχή της, από την Λαϊκή 

Β ιβλιοθήκη Καρδίτσας, 15-1 7 Απριλ,ίου 1994, σ . 144_ 

36 _Τάκης Βασίλειος, ο .π ., σ . 145. 

3 7 _Τάκης Βασίλειος , ο . π. , σ. 146_ 

JS . Κωνσταντινόπουλου Γ . Χρήστου, Ίο χωριό μου T.λ1;rτ;ιτσu'c-:;'rlvyScc.λu"c 

-}Ι.p !(1,r:δiιχς, Αθήνα, 1965, όπως αναφέρεται στό βιβλίο του Ρούσκα 
,, -. 

Ιωάννη , ο .π ., σ . .J). 

...,...., 



3 9 . Λαζαρίδη Κώστα, Ί'ο χωp1ό μου 'Κ:ρυιωύ,\1, '(\,ουκουΛ1ώτικυι μιίΛο1 στηΤ 

χcφecδpcx το υ ι'Βi:ων, Γιάννινα, 1977, όπως αναφέρεται στο βιβλίο 

του Ρούσκα Ιωάννη , ο. π., σ . 36. 

40.Πολυμεροπούλου Ν'Ιαρ ία - Πολυκανδριώτη ...... ταματία - Οικονόμου 

Ειρήνη , Φνσικiς πηyές εvέpyεuχι;, υδpοκi'vηση στη·r,· επcφχuχ Φθιώτιδας, 

Λαμία, 1998, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , 

,., ,,. 
Ο.Π. , σ . .JO. 

41 . Κορομηλά .ΝΙαριάννα, Ο μvλCJ'vϊrς κι-α ο μύλυς του, τcύ,(ος 45, 7 

Νοεμβρίου 1985, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσχα Ιωάννη , 

ο.π ., σ. 36. 

42.Νομικός Στέφανος - Βάος Ζαφείρης, J{ υδpο-κϊνηση στηcυ 

προ_βwμηχccν~κή l'L\.λirδcx, Πολιτιστιχό Τεχνολογικό Ίδρυμα 

Ε . Τ.Β.Α., Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου , οπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο .π ., σ . 53. 

43 
.Χουρμουζιάδης Κ. , Ί'ο Ί'σcχκήλ1 τωv ?riετpώ'v, Θρακικά, τόμος 11 υς , 

Αθήνα, 1939, όπως αναφέρεται στο β ιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, 

ο.π. , σ. 53. 

44 _Λαζαρίδη Κώστα, ο.π. , σ. 52, καθώς και Δημητράκου Δ., 5Ytέycr 

,\ε6:κΔ ό.λ:nc τηc vlι\ηvικής y) .. ώσσcrς, σ. 4956, τόμος 1 Ο
0

ς. 
' 

45 
.Αγγελή Βαγγέλη, Jf.cxoyρcxφικϊr της πεδ~vής ΘεσσCG\iιχς και στοιχεία της 

ορε~·vψ;, τόμος 1 ος' Αθήνα, 1987, όπως αναφέρεται στο β ιβλίο του 

Ρούσκα Ιωάννη , ο.π. , σ. 52. 

46 .Κορομηλά Μαριάννα, ο.π. , σ. 64. 

47 _Σκαρλάτου Δ . του Βυζαντίου, )1εζ1κό'cι της ΓL\..\.ην1:κ.7ς y,\ώσσης, τόμος 

Α' . Αθήνα, 1852, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του p ύσκα 

ΙωάvΥ11 , ο .π ., σ. 14. 

48 .Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντινού , ο. π . , σ. 1-+. 
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. -1- 9. LiqsiLle Sιuntibus Ottonίs Holtze l 308. όπως αναφέρεται στο 

βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο . π ., ·σ. 14 . 

50.Τοπική Όvομασία που αναφέρεται από κατοίκους της περιοχ~Ίς. 

51 . Σκαρλάτου Δ . του Βυζαντινού , ο . π. , σ. 14. 

52 .Πάπε Γουλιέλμου , .Λεζ~κό'V της ΓΕ . .λ.\.ψ.Λκ.jς yλiJσσης κ.α.τά το ΓΕ,.,\λη·r,,1κό· c• 

.λεξικό·v, τόμος 1 ος και 2°\ έκδοση 5 η, Αθ1Ίνα, 1898, όπως 

αναφέρεται στο β ιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο . π. , σ . 14. 

53.Πάπε Γουλιέλμου , ο.π. , σ. 15 . 

54.Πάπε Γουλιέλμου, ο.π., σ.15. 

55.Σκαρλάτου Δ . του Βυζαντινού, ο.π. , σ. 15. 

56.Λορεντζάτου Παναγή , ΟμηpικΔ·v λεξ~κό·v, έκδοση 2η Αθήνα, 1968, 

όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π. , σ. 15 . 

57.Σκαpλάτου Δ. του Βυζαντινού, ο .π. , σ. 15. 

58.Σκαρλάτου Δ . του Βυζαντινού, ο . π., σ. 15. 

59 . Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντινού , ο.π . , σ. 15. 

60 _Πάπε Γουλιέλμου , ο .π ., σ. 15. 

61 _Πάπε Γουλιέλμου, ο.π ., σ . 16. 

'? Sυidae Lexjcon e,ϊ_ recognitione im·manae[is ωek,k}1i, Berolini Α ι 854, 
ο..... . ' ' , 

όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π., σ . 16. 

·· · 63 _Πάπε Γουλιέλμου, ο.π ., σ. 16. 

6
4_ Οικονομίδου Δημ. , Οι εν Ί..λ.λicδ~ παptχδσσια:κοi rχ.λευpόμv.λοτ, 

Ακαδημία Αθηνών Επετηρίς του Κέντρου Ερευνών της Ελληνικής 

λαογραφίας, τόμος ΚΕ', έτος 1977-1980, Αθήνα, 1981 , οπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη, ο.π., σ. 27. 

6
5 . Λουκόπουλου Δημ., Τεωpyικ.ιr της Ρούμε..\ης., χ . τ. 1938, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωά'ιvη , ο . π. σ. 35. 
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1 
66 . l\Ιfπέττη Στεφ. , ~1lύλοι κιn μυλω·v6cδες, Ηπc:ιρωτικΊ1 Εστία, έτος [[' , 

τεύχος 143°-144° l\ιlάρτιος - Απρίλιος 1964 όπως αναφέρεται στο 

βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο .π. , σ. 35. 

67.Λούκου Λάμπη , Jfεpόμv:\JJi, Πάτρα 198 5, όπως αναφέρεται στο 

βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο .π. , σ . 35 . 

68.Κουκουλέ Φαίδωvος, Q3 υζccvτιτιcJ·ν fiioς κιχι JW,'uτισμόι;, τόμος Β,, 

Αθήνα, 1948, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκ:α Ιωcιννη , 

'),, 
ο.π. , σ. _:; . 

69.Ε.Α. Πεζόπουλος, CΣυμ_βο.\1χi κριτικα:ί κα:ι ypιχμμα:τ:ι:αr:i, επετη ρίς 

εταιρίας Βυζαντινών σπουδών έτος Α ·, Αθήνα, l 924, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ρούσκα Ιωάννη , ο. π. , σ. 23 . 

?Ο.Δημητράκου Δ., _ ο . π. , σ. 4956, τόμος 10°ς _ 
?3 - , l oc 

Ί 1.Δημητράκου Δ., ο.π. , σ. - ) , τομος -. 

72 _ Τάκης Βασίλης, ο.π., σ. 149_ 

·7,, Λούκου Λάμπη, ο.π., σ. 62. 
). 

74 _ Ρούσκα Ιωάννη , ο.π. , σ. 65-66-67 _ 

·-



lD ΝΕΡΟ Ω~ ΓU--rrH ΚΊl'Π--LΗΣ-ΝΈΡΟ ί\ι[ΥΛΟΙ tΩΛΝ ι ΤΝΩΝ ΝΕΡΟΠΡfΟΝΑ 

ΝΕΡΟΠΡJΟΝΑ 

Το νεροπρίονο , υδροπρίονο , χρησι,ιιοποη1θηκe αντικαθιστώντας 

τους χειροκiνητους καταρράκτες (το μοναδ ικό ως τότε εργαλείο πρίσης 

του ξύλου), σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, σε χώρες της κεντρικής 

Ευρώπης από το 1322, ενώ στην βό ρεια Ευρώπη από το 1530. πό εκεί 

στη συνέχεια εισέδυσε στα Βαλκάνια και σε χώρε: όπως η Αλβανία, 

Σερβία, Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κυρίως συναντάται 

στις περιοχές της "Ν1ακεδονίας και της Ηπείρου. :.=την Ήπειρο συναντάται 

σε πολλά χωριά όπου είχαν δημιουργηθεί και ομάδες τεχνιτών που 

ειδικευόταν στην κατασκευή νεροπρίονων. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

ονομασίες για τα περισσότερα από τα μισά επιμέρους εξαρτήματα, που 

υπερβαίνουν τα σαράντα, ήταν Ελληνικές . Είναι σημαντικό επίσης να 

, ρουμε και τις διάφορες ονομασίες που χρησιuοποιούνταν νια τα 
w~ε · , 

ίονα όπως πριονόuυλος, ταβλόμυλος καθώς και απλά πριόνι ι 
vεροπρ · · 

·- --~. , .. 
~ .. ,.... 

··-

ι 1 Ν i ' ~ , Φωτο . εροπριονο χοvτα στη .L.αμαρινα. 



. ~. ,,, . \ 

το ΝΕΡΟ Ω~ m-πΉ ~Η!.:-ΝΈΡΟΜΥ ΛΟΙ [Ωr\Ν"Ν ΓΝΩΝ ΝΈΡΟΠΡfΟΝ 

Από τον καιρο που χρησιμοποιούνταν οι χι..ψοκίνητοι 

καταρράκτες έψαχναν ένα μέσο που να εξυπη ρετεί την ανάγκη 

εκμετάλλευσης της ξυλείας με το μ°ικ:ρότερο δυνατό κόστος παραγωγ~Ίς. 

αύξηση του όγκου και μείωση του χρόνου επεξεργασίας του. Το 

νεροπρίονο 1Ίταν ένα μέσο που εξυπηρετούσε αυτές τις ανάγ;-ι..ς. Έτσι 

λοιπόν και επειδή το νεροπρίονο εκμεταλλεύεται την υψ~μετρική 

διαφορά του εδάφους και επειδή χρησιμοποιεί το νερό ως nνηη1ρια 

δύναμη είναι φυσικό να είναι τόσο διαδεδομένο σε εκείνες τις περιοχές. 

Επιπλέον 1Ίταν πολύ εύκολος ο έλεγχος του επειδή παρείχε μεγάλη 

ποσότητας πριονισμένης ξυλείας πολύ κοντά στον χώρο υλοτομίας . 

Φώτο 2. Εγκατάσταση νεροπρίονου στο Μέτσοβο. 

0 
χώρος ο: οποίος θα κατασκευάζονταν το νεροπρίονο έπρεπε να 

" , ,. κάποιες προϋποθέσεις . Έπρεπε κατ' αρχάς η κλίση του 
7ίΑηρουσc 
εδάφους να είναι τέτοια ώστε _να εκμεταλλεύεται το νερό. Έψαχναν 

δ λαδή τη φυσική εκείνη θέση η οποία να προσφέρεται για την Gυλλογή 
η ' 
ν μεταφορά αλλά και την πτωση του νερού. Ταυτόχρονα με αυτό 

τη . ' 'λλ α εξυπηρετεί και καποιες α ες προϋποθέσεις όπως η1 
έnρεnε ν , ,.. , 

, ευσίl και το στεyνωμα της ςυλειας, την διανυκτέρευση των 
α11οθήΚ · ·. 
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τεχνιτών, των υλοτό μων και των αγωγιατών, καθιος και για την σταύλιση 

των ζώων. Έπρεπε ακόμα το μέρος να παρείχε κάποια στοιχειά)δη 

προστασία από φυσικά αίτια καθώς και από της ληστρικές επιδρομές που 
, , , 2 

ήταν πολύ συχνες εκεινη την εποχη . 

Σημαντιχότερη όμως προϋπόθεση κατασκευής ενός νεροπρίονου 

είναι η απόσταση του χώρου υλοτομίας από τα χώρια κ:αι αυτό εξαιτίας 

της έλλειψης οδοποιίας. Έτσι λοιπόν και για ελάττωση του χp ' νου αλλά 

και για λόγους οικονομίας με αντίστοιχη αύξηση του κέρ ους 

καταβάλλονταν μεγάλη προσπάθεια για την αναζήτηση χώρου σε όσο το 

δυνατόν .κοντινότερη αποσταση . J\ιΙε τον τροπο αυτό λοιπόν 

ελαχιστοποιούνταν η απόσταση μεταφοράς των μεγάλων κ:ορμcον με τα 

ιιaυλάρ ια, τους πρόχειρους γλίστρες, τις κυλίστρες, τα σχοινιά και τα 
' . 

α, ,~αθω' ς και την ελάττωση του αρ ιθμού των κ:ουβαλιστάδων -
λουpι 1'- , • 

, ερα ο' ταν τα νεροπρίονα κατέβηκαν χαμηλότερα ϊΡησιιιοποιούvταν 
Αργοτ , . 

ποτάuια για την μεταφορά της ξυλείας και τα . 
Το νεροπρίονο αποτελεί την πιο πολύπλοκη ίσως μορφή δασικής 

, , και αποτελείται από δυο ορόφους. Στον κάτω όροφο υπήρχαν τα 
ιLηχανη" 
· -ά ιtέρη της κατασκευής όπου μετέτρεπαν την περ ιστροφική 
ιLηχανικ . 
~--ίνη ση του νερού σε ευθύγραμμη παλινδρομική . Στο πάνω μέρος της 

, ταr\ΊΊ ς βρισκόταν το πριόνι οπου και πριονιζοταν οι κορ' ιιοί 
ε:yκατασ v • ι • 

θούuενοι από τους εργάτες. 
nροω . 
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ΝΕΡΟΠΡΙΟΝΛ 

.,,,,.; 3 Ο u.·~ ·ια'Ιισuός του •)eροπρίοvου . 
,φ.Jl!O • , Ίh ' 

Τα υλικά που χρησιμοποιούταν για την κατασκευή του 

r νου ήταν στρογγυλοί κορμοί κλαδιών ή κορυφές δέντρων, 
νεροπριο 

δ r με λίγα λόγια τα ξύλα αυτά που ήταν άχρηστα για την παραγωγή 
δηλα η · 
rυλείας . Τα καταλύματα και οι άλλες εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, 
.., 

τα~-=υασιιένα από ακροσάνιδα δηλαδή τα κομμάτια που 
' ταν κα v "'·v ' 
η , , Τ 

r ' σσευαν cιπΑ. την τψ).ση ~ων κορμωv. α κομμάτια της κατασκευής 
Jfι;,pι 

~ έντρωναν και προωθούσαν το νερό ήταν και αυτά ξύλινα 
nου συyκ 

, πράγuα που μας δείλινει ότι πρόκειται για μια καθαρά ξύλινη' 
ε'ltlσης, , 

_ η' .-+ Υπήρχαν βέβαια και μη ξύλινα κομμάτια της κατασκευήc 
κατασκευ -

, οποία είναι το πρ ιόνι και μια αλυσίδα ( αργαλιό) που κινούσε το 
αυτης τα . 

, και είχε uήκος 8-1 Ο μέτρα. ) 
βαγονετο · · 
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Σχsδιο 1. Προωθ·ΙJτικός μηχcινωμός 

•Jsροπρίονου - Παράσταση λειτουιηiας. 

1 
1 
1 ι J,L i#: 

ΝΙε την αστική ανάπτυξη και επειδή οι ανάγκες για ξύλο έγιναν 

σο'τrρcrς καθώς και ιιε την 'γνωριμία' ιιε την τε'ινολΟ'(ία, τα 
περισ c - ' - - . - . , . , ιv , 

vεροπρiονα αυξ1Ίθηκαν και μαζί με αυτό άλλαξε και η μορφή τους . Η 

~,...υη' τους έγινε πιο εξελιγμένη και επίσης τα υλικά δεν i'1 ταν 
καταv ''-G 

απαραιτήτως από ξύλο και είχε την μορφή μιας πιο μόνιμης κατασκευ~Ί~. 

Αυτό βοήθησε στην αύξηση της απόδοσης και στην πο ικιλία των 

προϊόντων. Επίσης έφυγε από τα βουνά και κατέβηκε πιο χαμηλά για να 

Υ θ"ί 0 χρόνος λειτουργίας του. αυςη c 

Τέλος περί το 1850 αλλάζει ττάλ.ι η μορφή του , κατασ-κευάί,"ται 

στις 
άκρες των οικισμών και έχει μόνιμη ,ιιορ φ1Ί αφού είναι συνήθως 

, vo κτιστό, ενώ μόνο το κασούρο που μεταφέρει το νερό 
nετρι 

, λ r.J ιιοοφή αυτή κρατάει τη εκμετάλλευση του νερού 
ξυ Ο. Γl , ι 
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σύστημα με ιμάντες μεταδίδει την κ.iνηση όχι μόνο πάνω κάτω αλλα και 

σε στρογγυλές πριονοκορδέλες που κινούνται κυκλικά. ' 

Φώτο 4-5. Νεροπρίονο τρίτης 't ενιάς στο Μέτσοβο, διακρίνονται οι 

ασφάλειες αυξομείωσης της παροχής το υ νερού (δεξ~ά). 

Υπήρχαν και συστήματα ασφαλείας της εγκατάστασης οσο 

αναφορά την ποσότητα του νερού. Αυτό γίνεται για την αυξομείωση της 

συχνότητας της φτερωτής με τις κούπες και της συνδεδεμένης με αυτή 

μπιέλας, το φούσικο ή κουτσό, με την οποία μετατρέπεται η κυκλική 

κίνη<ΥΤJ σε κατακόρυφη και έτσι αυξομειώνεται και η ταχύτητα κίνησης 

του πριονιού ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος και την ποσότητα των 

ξύλων. Υπάρχουν και ειδtκά κουμπώματα η φ)Jένα ιτυu κ.~u:ωύν σταGερc;:: 

το βαγονέτο και ρυθμίζουν την κίνησή του ώστε να μην σπάσει το πριόνι, 

, οοισμένα σημεία τα άλειφαν με λίπος και σαπούνι για να uην 
εvω , · 
ανάβουν. Το νερό που διέρχονταν από την φτc:ρωτή οιεφευγε προς το 

, , " 7 
~ α' v-ι πολυ ευκοι...α. 

αυΑ- Ι'-" 
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Φώτο 6. Φτzρωτή χαι ιcασούρο α-;τό το 

.. ::::ροπρίονο στα Λ.ρματα Κονίτσης . 

Για την λειτουργία του νεροπρίονου ήταν απαραίτητη η 

, θ ια της ξυλείας, έτσι λοιπόν έχουμε την δημιουργία κάποιων 
nρομη ε 
ομάδων που αποτελούνταν από τους υλοτόμους και τους αγωγιάτες . Οι 

, οι οποίοι είχαν από τέσσερα με πέντε μουλάρια ο κ:αθέναc, 
τελευταιοι, .J 

, οι οποίοι μετέφεραν την ξυλεία στα πριόνια αλλά και στον 
ήταν αυτοι 

, , ου "yινόταν η παραγγελία, αφού βέβαια πρωτα, υι σανίδες, 
τοnο οπ 

'-rvωναν στον τόπο όπου κόβονταν. χ Η ομάδα αυτή μαζευόταν από την 
6τε, 

, ιι""'ιη κάθε φορά, χρονιά και αυτό επειδη' η υλοτόμηση των 
nροηγου. c. v , , , 

,,11νόταν κάθε Οκτώβριο-Απρίλιο έτσι ώστε να ξεραθούν τα ξύλα δέντρων ι . 
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για να ξεφλουδίζονται πιο εύκολα . Έτσι λο ιπόν αφσίJ εςασφάλιζιιν, με 

διάφορα κεράσματα τους τοπικούς άρχοντες ~Ί και τι= κο ινότητες, -την 

άδεια υλοτόμησης της περιοχ11ς, άρχιζαν να κόβουν δέντρα από το 

ψηλότερο σημείο του δάσους και σιγά σιγά κατέβαιναν στα χαμηλότερα. 

Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι το επάγγελμα αυτό έφ ρνε 

, πολλά έσοδα σε αυτές τις ομάδες, ειδικά όταν αυτό δούλευε για πιο 
παρα ' 
πολλά από ένα χρόνια και για αυτό είναι ένα από τα επαγγέλματα που 

προτιμούνταν από τους βλάχους της Πίνδου ως πηγή πλούτου . Από 

' ονται δεκάδες νεροπρίονα στην ευρύτερ η περιο~,c11' 
μαρτυρίες αναφερ 

, . από κάθε χωριό. Έχουν αναφερθεί ότι στο χωριό Πc:ριβόλι 
γυρω 

λειτουργούσαν πάνω από εξήντα, ενώ στην Σαμαρίνα γύρω στα τριάντα.9 
Ως χρόνο λειτουργίας του νεροπρίονου μπορούμε να 

, σουuε το διάστημα Απρίλιο-Οκτώβριο , όπου είναι το διάστ~~ιια 
Θεωpη · · 

βοσκοί άφηναν τα χειμαδιά και ανέβαιναν στα χωριά. ιο rvlε την 
που οι , 
εξέλιξη της μορφής του υδροπρίονου αλλά και η οικιστική ανάπτυξη, 0 

, ος αυτός μεγάλωσε ή και μίκρυνε ανάλογα με τις γεωκλιματικές και 
ϊοον 
'' κ;.ς συνθήκες, αλλά και σε συνάρτηση ιιε τον πλούτο της 
οι1ωνομιι c , 

δασικf~ς ξυλείας. Αυτό είχε σαν συνέπεια διάφορες διενέξεις που 

, ζ ταν ιιεταξύ χωριών λόγω των ορίων τηc:;_ υλοτο,ιιι:<ής 
nαρουσια ον , ·~·' 

,,,, ·'·.~ , λλει)~ς. Έχει σωθεί μάλιστα και μια δικαστικ~Ί απόφαση γιa n·~ 
ε-κμετα ' ι, 

, ξ ' λ 19ου ' Ι l , αυτές διεvε εις, του τε ους του αιωνα. 
συνεχεις · . 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι στα δάση της Πίνδου τα 

οnρίοvα δούλευαν μόνο για την παραγωγή οικοδομικ~lς ξυλείας. Στις νερ 
, υ 20°υ αιώνα μάλιστα η περιοχή αυτη υπήρξε το κέντρο της 

αρχες το . , . 
, εvηc:; ξυλείας και αποτελεσε σημαντικ~Ί συμπληρωι..ιατικ~Ί πη~rή 

πcιραγομ - , ' ι 
, ("ων των κατοίκων των περιοχων αυτών, αφού θεωρούνταν η 

ε<JΟΟ τ , .... λ.-. ' , ι:: , 
, τα της Ηπειρωτικης ζυ cιας ως αριστη . Χρησιμοποιουταν ακόμη 

JrOtOτη 

ραγωγή βιομηχανικής ξυλείας του τύπου της δούγας ,,για βαρέλια 
6τηv nα , ' 

τήρια, για καυσόξυλα αλλά και για την παραγωγή μπαρουτιού . ι 3 

και Ίtα'ΓΤl 
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Ως ciίτια εξάλειψης του νεροπριονου μπορουμε να αναφέρουμε 

ιιεταξύ άλλων τα παρακάτω 
1 

1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευ1i του, 

που ήταν κυρίως το ξύλο, ήταν απροστάτευτα και εκτεθειμένα στα 

φυσικά φαινόμενα που προκαλούσαν τελικά την φθορά τους. Επίσης τα 

νεροπρίονα ήταν εκτεθειμένα και στους κατοίκους της περωχ11ς όπου τα 

υλικά τους μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν για οποιονδ1iποτε σκοπό 

αυτοί ήθελαν. 

2 . Ο περιορισμένος χρόνος λειτουργίας του νεροπριονου. 

Σπάνια λειτουργούσε ένα πριόνι πάνω από δυο ή τρεις περιόδους και 

ακόμα πιο σπάνια τέσσερις. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην μετατόπιση -της 

περιοχής υλοτόμησης με αποτέλεσμα αναπόφευκτα να αυξάνεται και η 

απόσταση μεταφοράς της ξυλείας, ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός 

ότι οι ομάδες των νεροπρίονων δεν ήταν οι ίδιες κάθε χρόνο λειτουργίας 

14 
του.-

3. Ο προσωρινος χαρακτήρας της εγκατάστασης που 

επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την σταθερότητα της κατασκευής. 

4 Οι ίδιοι οι επενδυτές ήταν αυτοί που πολλές φορές 

-ναλούσαν τα νεροπρίονα, κυρίως τα μεταλλικά μέρη της κατασχευής, 
/\; 

1 t • .ι .... ...::~ ;. . . .· • ' . • • "f" 

" έτσ{ ώστε να τα μεταφέρουν και να τα συναρμολογ1iσουν κάπου αλλοιJ 

ώστε να ξαναλειτουργήσει το πριόνι. Επίσης μπορεί να το χαλούσαν για 

να διαφυλάξουν τα μυστικά της κατασκευής του_ 

5. Τέλος ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στην 

εξαφάνιση του νεροπρίονου ήταν η εκτεταμένη χρήση του ατμού, η 

αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας καθώς : αι η 

δημιουργία οδικού δικτύου στα δάση _ 15 
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Σχέδιο 2 . .Σχc.ιρίψημα 'ιεροπρίονου της Πίνδου . Στο σ-,tέόιο διαχρίνετω ο τρόπος λ.a ιτουρ-:ίας 

του . 
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το ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗΤΗ r<ml-CHΣ-NΈPOMY ΛΟΙ lΩι-\J"f"ΝΤΝΩΝ ΝΕΡΟΠΡΙΟΝ.\ 

Στα Γιάννενα σήμερα δεν σώζεται κανένα από τα παλιά 

νεροπρίονα, ή τουλάχιστον όχι κανένα ολοκληρωμένο, και συνήθως από 

αυτά της τρίτης γενιάς τα οποία είχαν μία πιο μόνιμη εγκατάσταση. ~τα 

πλαίσια όμως της ανακατασκευής των μνημείων της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς, υπάρχει σήμερα ένα νεροπρίονο πρώτης γενιάς που μπορεί 

κάποιος να επισκεφτεί στα Άρματα του Δήμου Κόνιτσας ~,5 ώρες 

περίπου από τα Γιάννενα. Πρόκειται για ένα πριόνι το οποίο λειτουργεί 

και στις μέρες μας εξυπηρετώντας τις ανάγκες κυρίως της τοπικής 

κοινωνίας . Βρίσκεται δίπλα στο χωριό και πολύ κοντά στον δρόμο για 

λόγους εξοικονόμησης χρόνου, καθώς και για τουριστικούς λόγους. Η 

χρηματοδότηση του έργου αυτού έχει γίνει στu πλαίσια του δεύτερου 

κοινοτικού πλαισίου στήριξης, LEADER ΙΙ, ενώ η κατασκευ ή του είναι 

σχεδόν εξ' ολοκ}.ήρου ξύλινη . 

-~ώτο 7. Το ·ιeροπρίονο στα Άeματα Κόνιτσας. 

Όπως παρατηρούμε το νεροπρίονο αυτό αποτελείται από δυο 

ορόφους και, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και πιο πάνω, στο κάτω μέρος 
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του μετατρέ)(εται η περιστροφ ική κίνη ση του νερού σε παλ.ιν ρο μι::~Ί ενω 

στο πάνω μέρος υπάρχει το φορείο 11 βαγονέτο 6που και κόβ νται ο ι 

κορμοί των δέντρων προωθούμενο ι από τους εργάτες. 

.. 
_ , ..... ... 

' ς .'···~~ : ί i 
.! 

. :~: :-- -! ~-::-=- . -

. : .. . . -~ 
. ·. .. 

: ~ .. . .. . ' 

4 • • • ~ : 

- ---- - - - --

Σχέδιο 3. Φορείο ~ βαγονέτο . Πλά'(ια όψη . 

Σχέδιο 4. Φορείο ή βαγονέτο . Κάτοψη . 
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NEIJOΠPlON. \ 

Η μετατροπή της περιστροφικής κινησης του νερού σε 

τr:cιλtνδρομική γινόταν με έναν πολύ απλό μηχανισμό που φαίνεται στο 

τcαpακάτω σχέδιο. 

. -:·~· . -. -~-=::-~ ~:<:.Γ~·=----- .. 
. ' 

- -------

:.-. 

-. -
'. 

- - --=- -----
·.:..:·--

.Σχsδιο 6. Παράσταση μ·~:cαν~κής λsιτουρ'rίας του 

·ιεροπρίο'Ιου. 
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Στο ττcιράρτημα των σχ οίων υπr.φχουv, η rφι)σοψη το~> 

νεροπρίονου (C:χέδιο 9). μια πλά ιια όψη του ν~ οπρίονου (C:,ιΡ.διο \Ο ) και 
το τοπσγραφικό διάγραμμα του νεροπρίονου (ΣχέΟιο ι ι ). 
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ΣΗJνlΕΙΩΣΕJΣ 

1. ΙνΙελέτη αποκατάστασης παραδοσιακού νεροπρίονου στα ~ ρμu.τα 

Κόνιτσας, Ιωάννινα, f.ι[άιος, l 998, Περιφέρεια Ηπείρου Ήπειρος 

α.ε. αναπτυξιακή εταιρία, σ. ,_J. , καθώς και l\ι1ουζά1'.Ίlς ~τέ, ιο~ , 

ιΎ,uμ.,.-r.:\.ηρωμcmκές Sρccστηp~ότητες ΠJ'(,.' ,'(τηr;οτρ 'φω·υ της :Jίf;ι·δου το )3' 

μ~σό του 1ι;vυ ι"aώ·(J'CC. ΓΣυμj3ολή στη·v έpεV"τ:α: της ορyά:νωσr;ς και της 

ο~χσvομiας της ημ~τιομccδ~κής κσ~·r;ότη::ccς, Θεσσαλι,rό Ημερολόγιο 2.5 , 

Λάρισα, 1994, σ. 225-38, όπως αυτό αναφέρεται στο βιβΛίο, ΊΌ 

:;ν?ΕΡΟ πηyή ::,ωής 'Κ/vησης }(αθccρμού, Αθήνα, l 999, πρακτι. ά 

επιστημονικής συνάντησης l_ -1-+ Δεκεμβρίου 1997, Υπουργείο 

πολιτισμού, μούσείο Ελληνικής λαϊκής τέχνης, φίλοι J.\ιΙ.Ε.Λ.Τ., σ. 

105 . 
ϊVf "άκης > τέ} ιος Jfερoπpi,σvcc της Πϊvδσν. 2. Ι ... ουι, ~ · ' 

:Jι{ux: ϊryvωστη 

δρccστηρwτητcc τω·ν ωλϊr.ι'rκω·v κ01:vοτήτωv, όπως αυτό αναφέρεται στο 

Βιβλίο, r{OiJfΈ/POπηyή ΖωήςΊ.(ϊvησηςΊ.(αθccρμού o.n., σ. l0.5-106. 
1 ' 

3
. Γρίσπος Πάνος, jασ~κή ~στορiα vεωτipccς ~\.,\ϊ(δος, Αθήνα, 1973, σ . 

. 159-64, ·~7'"~·~ι: rιυΊ"ό αναφέρεται στο βιβλίο, ΊΌ Jν'fEPO Πίf/ι1 :ωής 

1(iνησης 7_(αθαρμού, ο . π., σ. 106. 

4. rιΙουζάκης Στέλως, J/εpoπρio·r.;C( της Τ(ϊvδου. ?ι{u'C . .. ' Ο.Ιτ. σ. ι 07 . 

., t-ιfουζάκης Στέλιος, :J{εpoπpi,o-r,;cc της Πi'υδου. :Jιιluι:. . . ο.π . , σ. 108. 
_; . 

Alan Wace-~ιiaurice Tl1ompson, 
6. 

Οι (J'ομιϊ:δες ΠJ'() ;Βι:c \.κα:νίω{) 
' 

μετάφραση Καραγιώργος Πιiνος, Θεσσαλονί.:η, 19~9. σ. :-6 

όπως α.υτό αναcιέρεται στο βιβλίο, .ΥΟ ~'ν'Ε.J:Ο .-τηχ1 ::..ω ΓJς ~'(ϊι,,' ι!σι ~ 

χcχθcφμού, ο.ττ., σ . 107 . 

Μ:ουζάκης Στέλιος, '}lf:pωr:pi,o·ι,;cc τηι; Π-ϊvδου. C)y{ur . ... ο.π. , σ. 109. 
7. 
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3. :αράντης Θεοο., ·Το χωριό :J(εpι)3ό.\ι 1Γμεj3ει:ι-:.η 1, Λθ1Ίνα, ι 97ϊ, σ. 56-

60, καθώς και Κοντογιcιννης Τηλ. , '11εpi τω·υ 1J3.\.ι.ϊχω·υ του ·LUψ:ικού 

;ccjpσu, Θεσσαλον ίκη , l 962, σ. 3 7, όπως αυτα αναφέp νται στυ 

βιβλίο, ΊΟ :;ΨΒΡΟ .πηyrί Ζωής 1(ϊυησης 'l.(ιχ:θιψμυύ, ο.π . , σ. lO 

9. rvΙουζάκης Στέλιος, 'JΥεροπρiο·υccτης'11ϊυδσ u. r;JιLux ... ' Ο.ίΊ., σ . ι 10 . 

10. Σαράντης Θεοδ., ο.π . , σ. 58-60, όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλίο, 

ΊΟ :JfBPO ~τηyή ::ω-Γ;ς ?(ί'vησης ?(ιχθccρμού ο.π . , σ. i Ο 

l l. Σαράvτης Θεοδ. , ο.π., σ. 15 9-62, όπως αυτό αναφέρεται στο 

βιβλίο, ΊΟ ')Ι'Ε/ΡΟ πηyή Ζω·ής 'Κ:/vησης ?(ιχθιχ:pμού, ο.π., σ . 109. 

12
. j\/fουζάκης Στέλιος, rΣuμ.Τc.ληρωμιr:τ:ι: ές δρα:στηρ-ιότητες . .. , .π ., σ. 

2
25-38, όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλίο, 7Ό :;VE<PO π.ΊΥ"7 .:ωής 

'](ί'vησης 1(ιχθccρμού, ο .π. , σ. 108. 

13
. Νlουζάκης Στέλιος, 'Jfεpoπρi.o'vcc ψ; Υri·υδου. r;v{ux. ... , ο.π. σ . ] 08. 

14 
. .Νlουζάκης Στέλιος, fi:vέκSoτcc έyyρα.φrχ κ.α:ι δεφτ:ρ-ιιr: του 19vυ αιώ·~•~r 

cc7cό τους κ.τιτf/στpόφους του 'Βε..λ.εστi.-τ;ο υ Αρχείο Βασιλάκη 

Βοβουσιώτη, κάτοικο Βελεστίνου , Υπέpεια (σε έ~ οοση), όπως 

αυτό αναφέρεται στο βιβλίο, ΊΌ 5V'EPO πηyή Ζωής , Ί·υησης 

"j(C(θcφμού, ο . π. , σ. 111. 

ΊS.ΝΙουζάκης Στέλιος, 'Jfεpoπpio·vc(τηςTί~vSv .J . ./ ιί i... · •.. . , ~·. π. , σ . l l ι 
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[0 ΝΕΡΟ Ω:Σ ΓΊΗΓΗ κιΝΉ:::Τ-C-ΝΕΡΟΜΥΛUΙ lΩΑΝΝΙΝΩ ι ι 
~ 

ΝΕΡΟΤΡ18ΕΣ 

Η νεροτριβές μαζί με τους νερόμυλους αποτ λούν η -

, ~ ·και πιο διαδεοομένες προβιο ,uηχανικέ-: υ>:.ρο,,·ι' νη yvωστοτεpε', - , υ /\.. Tc~ 
στάσεις στον Ελλαδικό χώρο. Αποτελούν τε"('ιι; ή επινόηση των 

~κ~α , 

ω, ν τηι,- l\Τ.Α.Ευρώτης και συγκεκριμένα των Βαλκανίων. :ε π λλέc 
χωp, , 

' ς των Βαλκανίων και ιδιαίτcφα στις χώρες Αλβανία, Ρου,uανία. 
περωχε 
Βουλγαρία, π. Γιουγκοσλαβία καθώς και στην Ελλ.6οα είναι ποι ύ 

διαδεδομένες και λειτουργούν μέχρι και σήμερα, σε ορισμένες περιοχ~ς.' 
Ειδικότερα στην Ελλάδα β ρίσκουμε νεροτρ ιβές σε ό.λο τον ηπειρωτικό 

, ιπό την Πελοπόννησο ως την 'Ηπεφο και την Θpάχ:η αλλά και 
ϊωρο, α. 
Ι "'\ ' , 

στα νησιά δεν είναι και τεΛειως αγνωστες . 

Συνήθως όταν σε έναν χώρο υπάρχει νεροτριβή συvουάζ ται ί αι 

'λλr υδροκίνητες εγκαταστάσεις όπως μαντάνια, νερόμυλουc κ . α .. 
UE CLι Ι c-ς -;i 

' 'τητη δε προϋπόθεση στην περιοχή οπού λειτουογεί νεροτριβη' 
Μ~αι ι 
, , παρξη χώρου εκεί κοντά για άπλωμα των pούχων.2 

ειναι η υ 

. •. ~ 

~~~-Γ 
~~>-·-
φώτο 1. Νeqοτριβή μa ι)παρξη χώρου δίπλα '(tCΙ. το .Χπλωμα τω ·ι ρούχω•ι. 

λ ;, Ιωα·ινiνω•ι. 
,:lo ιανv. 
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-ro ΝΈΡΟ Ω.:.: ΠF-ΓΓΗ ΚΓ:'-J~FΕ-ΝΈΡΟί\ιΙΥΛΟf JΩ.-\Ν . Τι ΩΝ 
~ 

ΝΈΡΟΤΡ!ΒΕ::.: 

~την Ελλάδα nς νεροτριβές τις συναντάμε με δύο διαφορετι:.;:ές 

ονομασίες 
01 

οποίες είναι νεροτριβ1Ί και ντριστέλα, αναλόγως όμως με τα 

τοπικά γλωσσιχά ιδιώματα βρίσκουμε και άλλες ονομασίες. Ενδειχ:τικcι 

αναφέρουμε τις, νεροτριβ ειό, vιροτριβιά, vεpοτροφιά, νεροτρουβγιά. 

δ "'\ α ντριστίλια τριστίλα, δριστέλα, vτρίστα καθώς επίσ~~ς- και ,ιιε 
ιστιΛι ' " ' 

λ ουτρουβειό ρcισσοτρουβ ή , αλιοτζιβή και: ουπάνα.-
τους, ι ' 

Είναι υπαίθριες 11 στεγασμένες και χρησίμευαν γ α τη / 

επεξεργασία των μάλλ ινων υφαντών στο στάδιο κατασ~ ευής τους (να 

αφρατέψουν και να δέσουν μεταξύ τους τα μάλλινα ΥΊl,ιιατα) ή στο εηΊσιο 

πλύσιμο τους. Αναλόγως με το είδος του υφαντού και την ποιό111τα του 

ucιλλιού ήταν και ο χρόνος που έπρεπε να μείνουν μέσα ση~ν vεροτριβ~Ί. 

' , υuε u"οικά τα οποία έμεναν 10-12 ώρες (τσόλια ·ςα' πc-Αναφερο , , c, , , "~' 
. ς) και αλλά που χρειαζόταν να μείνουν 1-2 ιιέοες βελcντi' -uπατανιε . . ' c ':1c~, 

· , ς) -+ Ο νεροτριβ ιάρης έκρινε το χρόνο που θα καθόταν το υφαντό 
φλοκατε · 
στην νεροτριβή δηλαδή αν είχε σφίξει η ύφανσ~~ του αν είχε αφρατέψει 

, β"fάλει 'ΥΥούδι από την εξωτερική πλευρά. Για να πετύχουν το 
αν ειχε ιν , 

" , έραβαν τα υφαντά σε τετράγωνο σχήμα, ανοιχτό από την μια 
,,. ... ι ι::υταιο 
ιGΙ'-~ -· • ~ "t , • 

, α ~ ;α εισέρχεται 1.υ νερο. · 
τrλευρα γι v 

Φώτο 2. Στεγασμsν-η θολωτή νεροτριβή. 

- 93 -



το ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗ[Η ΚΙΝΗ:!::Η~-ΝΕΡΟΜΥ, \Οf ΙΩι\. ' ΊΝΩΝ 
~ 

NEroτrrBτ.:~ 

Μια νεροτριβή δεν μπορούσε ια πάpc:ι ;τάνω από 12- ι-+ κομμάτια 

περίπου 50-60 οκάδες, σύμφωνα με τα οπο ία γινόταν και η πληρωμή 

δηλαδή είτε με τα κομμάτια είτε με τι'J ο ·άδες. Φυσικά η πληρωμή 

άλλαζε ανάλογα με το είδος του υφαντού ή μ" το αν π"ριλάμβανε και 

μεταφορά των υφαντών στο σπίτι του πελάτη. Το μοναοι: ό εργαλ _ίο που 

, οησιιωποισύσαν στη νεροτριβή ήταν ένα μακρύ κοντάρι (2 . .5 μ) ;τ υ 
χ, . 
κατέληγε σε διχάλα και βοηθούσε στο να τραβούν τα υφαντά. 5 

-------

~--· · :~ =-- ~ · -

. 3 Ν<>οοτριβές στο "Νfπουοcι:ζάνι Ιωα·ινί·ιων. Π:ι:οατηοοrj·ιτcιι χcι• τ :ι: 
φωτο · -- . 7 . - ~ • 
:rοντάριcι: που pοηθουσαν στο τρcι:βηγμcι των ρουχων. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των νεμ οτριβών είναι ότι ενω 

, ι υδροκίνητου μηχανισμού όπως ο vερό uυλος το u.αντάνι το 
στεpειτα . . , 

, νο η uορφολογία της είναι πολύ απλή. Λποτελcίται από έναν 
vεpοπριο ' . 

, c σ-(ήuα αντεστpαμμιΎου κόλουpο.υ κώ'ιου του ατοίου η _uέγισ , 
. ,- cιι'\Q LJ.._, ι ·' 
ι \.. v ~ 

, του άνω τμήματος είναι 2μ. ενώ του :'άτω τuήματος είναι στα 
διc:ιμετpος . 

εκ. Στο / πάτο της νεροτριβής τοποθετc:ίται ένα χοντρό ξύλο ή 
60~80 

που εμποδίζει την έξοδο του νερού. Παλιότερα ο κάδος 
'J(έτpσ. 
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κατασκευαζόταν από ξύλινες οόγες, όπως τα βαγένια, ο ι οποίε' 
στερεiονοvταν εξωτερικά μο γυριστά ξύλα i1 σιδερένια στεφάνια. ~το 
επάνω τμήμα που εξέχει από το έδαφ ς ανοίγονται οπές ή τοποθετούνται 
βέργες αραιά πλεγμένες για την διέλευση του νερού κατά την 
υπερχείλιση. Δύο τύπους νεροτριβών ~Νωρίζουμε , τις γυpιστ~ς στις 
οποίεi; το νερό εκτοξευόταν από το στόμιο του βαγενιού στο τοίχωμα 

δ ιιουο"ιώντας περιστροφική κίνηση και nς βουτη υές στις οποί c-του , η~ ι / Ι '-";) 

το βαγένι ήταν όρθιο και το νερό εκτοξευόταν σχεδόν >ίατακόρυφα." 

.•. ,, 

. , 
. -~;·\·' ' 
-~ 

\- : ""- ., 

'\ 

···-· 

"·· 

: ϊ~ ~ ( • ' 

j ; ·; 
. .- Ε . ασίeς κατασχευ·~ς 'Jεροτριβών . Αρ!στερά παρατ·ηρούμe τ ·η'ι τοποθέτψΓ~ς 

φωτο -i-'· ρ { . Ί 
';.... α στον τccίτο τ·ης ·ιεροτριβ-ής. 

1ου ;.ωrνυi< , 

Οι νεροτριβές αποτελούσαν τοπο συγκεντρωσης κυρίως των 
, αν και γενικά είχε ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, αφ ύ 

γυναικων ' , , , και τόnο συναντησης κατοικων διαφο ρετικών κοινοτήτων 
'Ι!οτελουσε α · . • c πρόβλημα νερού και δεν λειτουργούσαν πολλοί νερόιιυλοι 
όταν υιrrιρΧ0 • • • • ν ίδια περιοχή . ' :Συχνα οι νεροτpιβες συvυπηρχαν με νερόμυλους ως 
σ111 ,~ ~ 'δ ,.,..,,,r, αnασχοΛηση των μυΛωνα ων και το ιδιο τηcια. -ό 

ι1!ληρωμαμf'.•ι . uυ~ , ,, r1τc ιcιωτικό είτε ιιοναστηριc::κ:ό ε~ :ε κοινο~·-ό ~ 
e r Q'1(J)ζ ητα ν C • v , "' . 

:( cι c. 
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ΝΕΡΟΤΡΠ3Ε~ 

·~-----. 
;. . ; . ' ... ~ 

Σ:;csδιο 1. Λ.ε;τ:ομέρειc.ι στο μίου νεqοτριβ·~ς . Φι:.ιί'ιοντ:!ι ;cω 

τe! μzQΊJ του στομίου τ ·ης, με τις ονοψ.ισίες που 

:;cρ·ησιμοποιούντc.ιι. 

Αξίζει τέλος να σημειωσουμε ότι ο ι νεροτριβ ές είναι οι μονες 

αnό τις nροβιομηχανικ:ες υδροκίνητες εγκαταστάσεις που έχουν 
. ματικό ενδιαφέρον στη βιομηχανική εποχή. rvΙέχρ ι και σήμερα 

εrcιχειpη 

ρ~ιούν πολλές νεροτριβές κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλά α 
λειτου ι ... . . , .• 

, cυ' ρια νρήση το πλύσιμο των ρσύχων. ~
1 

αλλα με κ λ Για -Γην νεροτριβή στο Ανθοχώρι rvΙετσόβου στο παρr1ρτημα των 

δ , υπάρχουν, η κάτοψη της νεροτριβής (Ιχέοιο 12), η βόρεια όψη 
σϊε ιωv ~ς νεροτριβής (Σχέδω13) κ:αι η ανατολική όψη της νεροτριβής (Σχέδιο 

Επίcης στο ί1αρr1ρτημα αυτό υπάp:(ουν κω σχέοια. ;(ατοψη; τη~ 

β l. _ ί' >",(έδιο l5 ), το μής της νε σι:pιβη· l- (~'.! :Ξ3ιο l 1 κι·•ι 
ρο-rρι 1 ι, ,~ , · , • ""' 

vε - :-ρ"ιαc του στο μίου της νεροτριβής (Σχέδιο 17). 
λειττο μc "' . , 

μ) . 



ΣΗΜΕJΩΣΕΙΣ 

l. Οικονόμου Ανδρομάχη, JVεpοτp~_βές r; .\ειτοupγuχ κ :α. η χpιjση τους 

ιτrσυ r& \.\Λί5~κό ;ccJpo, όπως αναφέρεται στο βιβλίο ΊΌ ~v'Ε,ίΡ πηγή 

Ζωής 1(ir;ησης 1(α.θιφμού, Αθήνα, 19 9, Υπουργείο πολιτισμού. 

μουσείο Ελληνικής λαϊκ1Ίς τέχνης, φίλ ι iΊι f.Ε.Λ.Τ. , σ. 93. 

2
. Οικονόμου Ανδρομάχη, ο.π., σ. 9:5. 

,, i'Τικολαίδου Κ . , .ιΊεζ~κό·v 1(οuστο_β,\L~.ι'C1-:<ΓJς y'v.-Jσσηι;, σ. 382-3, καθιίΥ 
J . .., 

και για την ετυμολογία της λέξης νεροτριβ1Ί, Σ ταλίοης r ων., 

σv'υτεχrιiες κ,α~ τα ε.,τccyyέ.λμccτcc στη·v '·ΈSεσσα την ,ι:εpiοδο της 

r[συpχσκpcχτiας, Έδεσσα, 1974, σ. 85-86 , όπως αναφέρονται στο 

βιβλίο, r[OJVTEPOπηyή Ζωής1(ϊ·r;ησης 1 αθαpμού, o.n. , σ. 95. 

4
. Τεχνική έκθεση μελέτης για την αποκατάσταση υδροκίνητων 

εγκαταστάσεων στο Ανθοχώρι :ΝΙετσόβου. Ιωάννινα, Ιούλιος 1997 ~ 

Περιφέρεια Ηπείρου, τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ., σ . 6 . 

). 
Οιχονόμου Ανδρομάχη, ο.π., σ. 96. 

6 . 
Νο,ιιικός Στ, J{ υδpοκϊvηση στη·v πpσ_β~ομηχrχι ικ,7 rt:ϊ\L~δι:c, θήνα, 

. 
1
997 . εκδόc~ι; ΠTl .. :Il.:'E.11 Γ.Γ Περιφέρειας ΠελοποννήσοJ, -.r.:;. 

. : ~~ "1',~:·· .. ' 

lS-23, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ΊΌ :;ν·Ρ,pο πηyή zω.jς 1(/r;ησης 

7. 

1(~-cθcφμού, ο.π., σ. 95. 

Robert Cressνvell, ·Vn mo·ufin α eau ιfans r~ '}{aut Jit{as ::irtarocairι στο 

ωe (α ·νoute ce(este au te·r,-oir, cfu jarcϊin au /o·r,;er ςy[osaique J·ocϊograpfiiι1u~, 

Παρίσι, εκδόσεις EHESS, 1987, σ. 513, όπως αναφέρεται στο 

βιβλίο, r[O f}/I/PO πηyή Ι:ωής '?(iτ-ησης Ί(χ~αρμού, ο . iτ .. σ. q7. 
1 

Οικονόμου Ανδρομάχη, ο.π., σ. 97. 
8. 

Οι:ωvόμου Ανδρομάχη, ο.π . , σ. 98. 
9 

,. ' 
1 , 



ΤΠ ΝΈΡ~ ΠΗΤΗ ΚΤΝ Η'ΗΣ-Ν12 ΡΟΜΥι\ΟΙ ΙΩ.\C-ΝΓΝΩιΊ \ιtι\ΝΤ,ι.\ι τ . \ 

ΜΑΝΤΑΝ ΙΑ-ΡΑΣΟΦΑΜΠΡ1ΚΕΣ 

Εκτός από το άλεσμα των σιτη ρcον στους αλ_,υρόμυλους, η 

δύναμη του νερού χρησιμοπο ι ή θ η κε και σε άλλε περι;ττώσι.ις όπως στα 

νεροπρίονα , ( ια την επεξεργασl.α των ξίJ λων, στα ελαιοτριβc-ία, για την 

έκθλιψη της ελιάς, καθώς και στα μαντάνια και στις ρασοφάμπρικες, γιc.ι 

την επεξεργασία :ων υ φασμάτων και των υ φαντ6)ν . Τα μαντr..ινια . ·αι οι 

ρασοφάμπρ ικες μετά από την ακμ1Ί που γνώρ ιζαν άρχισαν σιγά σιγά να 

l 9ύU ' λ , 

θ , υν στο τέλος το υ αιωνα κα ι να εγκατα · ιπονται τελ ίωc τον 
φ ιvο " :i 

20
a αιώνα . Σε αυτή την εγκατάλειψη συνέτεινε ; αι η εμφάνιση των 

' ι ιων ρού"/ωv που με την πο ιχιλία και την πρωcτικότητα που 
ετοιf-" ' {\, 
πρόσφεραν επηρέασαν αρνητικά τον παραδοσιακό τρ6πο επεξ ... ργασίας 

αντών Τελευταία παρατηρείται μια αναβίωση των ιιαvτανιών νια 
των υφ · · ι 

, βε'βαια δ ιατήρησης της πολ ιτισμ ικής μας κληρονοιιιάς . 
λογους . 

1 Ν~ό·ιτιστο u.α·ιτάνι στο Ανθοχώρι Μετσό βου . 
. Φώτο . '" tν , 



ΤΟ ΝΕΡΟ Ω~ ΠΗΓΗ Κ1ΝΗ2:Η2:-ΝΞΡΟΜΥΛ0t fΩ,\!'i""ΝΤι ίΩι \ι Ι . \:-iT. \1'J r :\ 

Στην αρχή η επεξεργασία των υφασμάτων yινοταν μc 

ποδοπατήματα που σιαρκοι)σαν μέρες. Γtνονταν στις αυλές των σπιτιών 

όπου είχαν πλάχες, έστρωναν το ύφασμα, :<αι το ποδοπατούσαν, σαν τα 

σταφύλια στο πατητήρι, ενώ κατά διαστήματα έρ ιΛ,rναν και νεpι). 1 

Αργότερα η επεξεργασία των υφασμάτων γινόταν με την χρήση των 

ucιντcινιώv και των ρασοφάμπρικων. tνΙε τα χτυπήματα κατάφερναν να 

κά.νουv τα υφάσματα ανθεκτικά και συνθετικά . Τότε ήταν έτοιμα y α να 

, ·υν ιιε αυτΔ ανδρικά κυρίως ρούχα, όπως σωcάκια, παντελόνια. 

. 

ρcιψο . 
') 

νιλέχα, καπέλα. κ . α. -
1 

. j. 
· ,ι< 

.. ~.:ι 

- ~ .1 . ;..; 

; , .. ! ~ .... ~~-• 

Φώτο 2. Ο μηχα•ιισμός ωυ μα·ιτ:χ•ιιού 

~ ;ωπάνeς. Λ:ιθοχώρι Μετσόβου . 
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ΤΟ i'rΈPO Ω2: ΠΉΤΗ ΚΓΝΗ~Η~-ΝΕΡΟΜΥ:\ΟΙ fΩΑ 1 ' f ι fΩΝ 
~ 

Η λειτουργία των δυο αυτcον μηχανισ.ιιLον ειναι η ιοιu και την 

αναφέρουμε αναλυnκά στη συνέχεια. Είναι λοιπόν μια μ ~χαν~Ί 

μετατροπής της ενέργειας του νερού , σχεδόν εξ' λοκλήρου ξύλινη , πυυ 

τα μέρη της συναρμολογούνται με ξύλ ινους συνδέσμους και 

στερεc'ονονται με σφ1Ίνες, χωρίς να καρφώνονται . . Η : ·ατασκευ 1Ί αυnΊ 

καθώς και 0 σκελετός είναι έτσι κατασ1-ευασμέvος :-αι θυμίζει ;τολύ τον 

αργαλειό . 'Ενα κανάλι μεταφέρει το νερό από ένα ψηλότερο σημcίο σni 

φτερωτή, η οπο ία ε ίναι στο χώμα σε μια εξα_ιιc.v1Ί που είναι 1':άτω από 

τον μηχανισμό . Τέσσερις ξύλινο ι ορθοΛ/ώνιοι οοκοί πλαισιώνουν την 

δεξαμενή, οι οποίοι αποτελούν και την βάση του μηχανισμού. ~του~ υο 

από αυτούς τους δοκούς κατασκευάζονται ειδικά προσκ~φαλα πάνω στα 

οποία πατούν και γυρίζουν τα σιοερένια άχ:pα του άξονα . 

.. 



ΤΟ ΝΕΡΟ Ω.2:: ΠΙ:--ΙΓΗ K~l-EI-1:-NCPOMYΛO[ [Ωι\ΝΝΤΝΩΝ 

.,_ 

.1 ·-

- . - .. 

Φώω 3. Φτερωτή μαντανιού. Ανθοχώρι 

Μ.\ΝΤ. \ Nf ,\ 

-~ πάρχε ί κιιι ένα ειαικό ξύλινο λούκι όπου ωω αυτό γινε-zαι 

, ση των άκρων αυτών του άξονα όταν αυτός είνc.ι σε 
υδρολιπαν 

'α -=ύλινε.: ακτίνες σφηνωμένες στον άξονα στηpί(ουν την 
λειτουργι - - - -

, Δυο δοκοί που έχουν κάποια κλίση αποτελούν την βάση '! α 
φτερωτη · , , , ~ , 

1 

κολω'vες. οι οποιες με τεσσερα λεπτα οοκαpια τα οποία δένουν τέσσερις , 
, σγηuατίί,ουν τον σκελετό της μηχαvής. 3 Σε αυτόν τον vκελc.τό 

σταυρωτα ιv , -
'ζ ται έξι uα"'ιγάνες από τις οποίες με την βοήθεια ειι3ι: ών κλειδιών 

υττ~Ρι ov - . , 
ov τις διαπερνούν, κρέμονται οι σαίτε: καλοσφηvοuένες στα : οπά ιια. 

'{[ , θ ,.., 
, σrΊς ανάuεσα στις μαγγανες pυ μι~Ονται με πpοσο"'ιη' και έ"'ΙΟUV 

Οι αnοστα c , Λ, Λ, 

- ι ο 1 -



το ΝΈΡΟ Ω2: ΠΗΓΗ ΚΓ(-.rΉ~Η:::-ΝΈΡΟί'vlΥΛΟ Ι !Ω.\ΝΝΤ ΩΝ -
Μ.\ΝΤι\Νf.\ 

σ,1 c.rm uε το πλάτος των κοπανιών για τη ν εξασφϊιλιση της σω JΊJiς 1 ϊΗ 
Λ,°"v' 1 Ι 

ελεύθερης λειτουργίας τους. 

-:- ·~δια 1. Προοπταή αναπαράσταση μα'ιτα•nού. 

Υπάρχουν και τρεις μεγάλες σφήνες στον άςοvα που προεξείχαν 

β , σκονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους αλλά αι σε θέσεις 
και Ρ ι , , , 

/.r και αντίστοιχες με αναλογες σφηνες που εχουν απάνω τους ι 
δ ιαδοχικc.-, , , ~ , 

i\ι [ την περιστροφη του αςονα και οταν η σφήνα του συναντά 

ο, 1fανο ι . 1 ε 
κ , ' , του κόπανου τοτε τον αvαση κωvει και οταν τον 

v σφηνα 
τη , ' δ , , , ει τότε αυτος πεφτει με υναμη πανω στη σκάφη ι:ε το 

"ευθεοωv , 
ο:ττεΑ , , , , 

'Ενα ειοικό κιvητο χωρισμα, αναμεσα στη σχάφη καί σ:α 
~)ωcισμcι. 

, , vιcι και ίσως λίγο πιο πάνω από αυτά, συγκρατεί το ύφασμα στη 
κo1fCL 'ζ , , , του καθώς γυρι ει συvεχεια απο τα κτυπήματα. Κάθε λί yo 
Θε611 , , , , η λειτουργια της μηχανης και το υφασμα αναδιπλώνεται και 
στa.μcιτcιει 
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__ΙΟ ΝΈΡΟ Ω~ I1RIH ΚΓΝΉ:::Ι-L-ΝΈΡΟί\ιrΥΛΟΙ [ΩΑι ΓΝΓΝΩΝ ιvfι\ΝΤ.\, 11.\ 

τινάζεται γ ια να μην κολλ1Ί σει. Α:ττό ένα ξύλινο αυλιχ:~ που οδηγ.~ί στη 

, το υ' φασιω βρέχεται συνέχει με κρύο νερό, που γίνεται όλο και 
σκαφη · 

.., στο' Για αυτό το λόγο συν1Ί θως υπάρχει, στο κτίριο που υπάρχ, ι 0 
πιο ί,Ε · J 

Uόc ένα τζάκι για το ζέσταμα του νερού. ~ 
ιιηϊανισ, _, 
' Ι 

, .. 

τ-ου 

r' ι ι ~ -.. · 
' t;.,01 •.U. 

11~ ·.ιt: ι"JοιΙΙ"ι 

Σχέδιο 2. Κάτοφ·~ κτιρίου χω μηχανισμού 

οcισοφcίμπρικας. Διακρίνονται τα δ ιάφορα μέρ-η τ·~ς με τ ις 
.... 

ονομcισίες τους. 

,. ~r; ,':(~ασμα χτυπιέται ανάλογα με την ύφανση και τον προορισμό 

·α· ττό S-12 ως και 48 ώρες . Το ύφασμα απλώνονταν μετά το τέλος της 

, ς σε ειδικά ξύλα για να στεγνώσει και να πάρει την φόριια 
, τεργασια . 
. <α ερ~ιό άκρο κάθε σφύρας έφερε παλαιότερα ραβδώσεις για την 
του. Το εν ι 

c"ΓΤ',..ξcρ~ιασία του σκληρού υφάσματος. Για την κατασκ-<::υη' 
,. λλίτερη ι,,ιcc ι,, ι , "' 

κα , ιώνται σκληρά ξύλα για τα τιι1Ί uατα που καταπονούνται 
αυτή προτιr . . 

σ-σότερο ενώ για τα υπόλοιπα πιο μαλακά όπως δρυς και πεύκο. Τα 
τrεΡ1 ' ζ 

υ cρθείροvται και χρεια ονται αντικατf1σταση <::ίναι ε · "ίνα που 
ιη' u.ατcι πο (., ~c 

't'L·· θ , ' ' β , ,,..0vται σε uια στα ερη κατασταση υγρασίας αλλά άλλοτε 
δεΥ ρισ"" , ' 
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_JO ΝΈΡΟ Ω~ ΠΗΓΗ ΚΙΝΗ::Ι-!"2:-ΝΈΡΟΜΥι\0[ fΩ. 

βρέχονται και (iλλοτε ξηραίvον:αι. Τέλος αναφέρουμc ύτι υ μηχαv σμό _ 

για vα λειτουργ1Ίσει σωστά χρειάζεται σταθερ 1Ί πίεση vερού.
5 

·: . ·η•) . 

' "t' . ~ ... 

:·,::δ ιn :ι i. Κσιn : .. 
· ·~1,:ι ·:-- (:, . . \;._r;· .. ζ 

- ·----- - - - - --------:--

• 1 

i ί ! 

! 1 1 \· t' ~ ί _; i: ; ,,. ':. ! -· · ι., ,\ : ι · : ···~ 
1·: .. IL . .. ..ιi.U 
~ ---

·:..·.: 

,_ 

! Ϊ· i ' ί ... .. . ' 
1' 

--~-;.:.. ::;::·::__ -· 

- -·--·-· ·• . 
-· .- ~-- .. /"': 

, .:....;:~-; 

<Ι' ... - -::-:...: 1 ' - •• 
_..; . ~-: - .· ,ι-:\ 

.- .,,. _ι . ι 

t- -.,._;;:;,7:. '-~~~~;-;,-· - -," -
;~_ .:=~?·-~(~ }~~ 

-----:---;'--

) Ξ. ,ι• ι ·: 

~ Κάτοψη κα~ τομ·1j μ!Χ"ιτανιού, όπου διακρίνο•ιται χα~ τα ,'J.έο_ ·~ :ου. 
Σ:;}.διο .J. Ί 
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το ΝΈΡΟ Ω: I1HIJ:i ί<ΙΝΗ:2:Η: -ΝΕΡΟί\ιΙ ΥΛΟΙ [Ω ι ΙΝΩΝ !:\ΝΤ . \Ν r. \ 

ο χεφιστ~Ίς του μηχανισμού αυτού και υπrύθυνος του 

εργαστηρίου έκανε συχνά το γυρολόγο, αφού γυρνσί)σc στα χωριά και 

μάζευε τα υφαντά, τα γυρνούσε στους ιδιοκτήτες τους πατημC-να. ~την 

παραλαβ~Ί σημείωνε τα στοιχεία . του πελάτη και το χωριό, το μ1Ίκος σε 

πήχες και την πληρω,ι11Ί . Στη συνέχεια με το μολύβι του pάφτη έγραφε 

στ~~ν άκρη του υφάσματος τον αντίστοιχο αριθμό. Πριν το πάτημα 

κεντούσε με κόκmνη φαδοκλοστή, η οποία χανόταν σιγά σιγά :\:αι άφηνε 

επάνω στο ύφασμα με ρόοιvο χρc.'υ μα το νούμερο. Ο ίδιος επόπτευε 

οπτικά αλλά κυρίως ακουστικά τη λcιτουργία της μηχανής αν οουλt.ύει 

σωστά, ενώ κατά διαστ~l,ιιατα πετούσε νερό για να αποφύγει το άναμμα 

των κοπάνων από την θερμοκρασία που δημιουργούνταν λόγω της 

τριβής. Συχνά όταν άκουγε τον ρυθμό να μην πηγαίνει σταθερά τότε 

εςέταζε τον μηχανισμό και εντόπιζε την ζημιά. Έχοντας τα απαραίτητα 

εργαλεία μαζί του και επειδή η κατασκευ1Ί ήταν σχεοόν εξ· ολοκλήρου 

ξύλινη ήταν εύκολο για αυτόν η επισκευή του. Τέλος όσο αναφ ρά τη 

πληρωμή γινόταν ανάλογα με την συμφωνία με την πήχη κ.--υρίως, και αν 

οι πελάτες δεν είχαν χρ1Ίματα τότε πλήp1Δναν σε λάδ ι, τυρί, στάρι, όσπρια 

' ό 
χαι σουσαμι. 

Στην Ήπειρο και ιδιαίτc:ρα στα Γιάννενα εχει ξε~(lνήσει μια 

;τροσnασεια αναβίωσης, όπως αναφεραμε και πιο πάνω, των 

προβισμηχανικών εγκαταστάσεων . Έτσι λι::.ιπόν τα τελευταία χρόνια, 

γίνονται έργα ανακαταGΚευης η Και Οημιουργίας ;·αινούργιω 
ι 

υδροκίνητων εγκαταστάσεων, όπως ω μαντάνι, καθώς και των έργων 

ύnοδομής τους, όπως: 
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Τον μηχανισμό του μαντανιού 

-~-· 

. . ί· 

· ... JY-·· 

' ·J . l -

-~ C:::, 
-· -- ---

~~J ~L....,;"1 .L. 

'- ~ .:.J. • • 
---=r 

= 

~,..7 

ι !-~"' ~-=----u-

,_._ .. _._ 

' . ~ 

Σ;ίΞδιο -i-.3-6. Τομ·fι, ό ~~η ;.ι cιν τcι·ηού χcιι προοτπ!χ·~ cινcι;-;:cιράστ:.ισ·η ρcισοι?c'ιμ;τρι:<ας. 

Διακg ίνογ::::ι:ι και -:-α μέρη λειτουg'ricις του ;..ι ·η~cινισμού :ου;; . 
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το ΝΈΡΟ ΩΣ m-rrH ΚΓΝtCΗ2:-Ν Ε ΡΟΜΥΛΟΤ ΤΩ \ NN f ΩΝ 

Για τηΥ πτώση του vερού 

.. ~-- -
~-··· 

, , - .,. 

Φώτο 4. Έργα για την πτώση του •ιsρού στην :ρτsρωτή . 

~ !\ο ·ιώοι ;\-! aτσόβου. 
__. '/\) ~ .... 1 
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_J_Q__®EΩ Ω2. Π:ΗΓΗ ΚΙΝΗ~f-1~-ΝCΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩ 

Ιι ,_•, 

Φώτο 5. Λυλά:χι ~πό την Λρeμcω.:ή του 

.%Χντ~·;ιού . 
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_Ι_Ο ΝΕΡΟ Ω.Σ ΠΗΓΗ ΚΙΝΉ~Η:::-ΝΈΡΟί'νΙΥ ΛΟΙ fΩ 

Για τους λόγους αυτούς συ ναντc\ιιε μαντάνια σε πολλcς πεpιοχί:ς 

των Ιωαννίνων, αχόμα και δ ίπλα από άλλες υοροκίvητες εγ 1 -αταστάσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε : 

Το Ανθοχώρι l\'Ιετσόβου 

~το 6. Μηχανισμός μα'ιταν(οϊι . 
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1 
Το ί\/lπουpαζάvι Κόνιτσα'= 

φώτο 7. Μηχανισμός μαντανιού. 



ΤΟ ΝΕΡΟ Ω:= ΠΗΓΉ ΚΙΝΗ~Η~-ΝΕΡΟι'νfΥι\Οf lΩ. \~J:illi_Ω_: _· ---=-:\:...:..:..~ 

Το ι\ιΙέτσοβο 

·-·: 

Φώτο 8. Μαντ:iν~ στο Μέτσοβο δίπλα. r;e veρAu.·;λo . 

" . 

θ , και σε πολλές άλλες περιοχές του νομού Ιωαννίνων. :;;α ως 

- Ι Ι 1 -
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Ει\. IOTPrB Ει 

EΛAIOTPJBEIA 

Εκτός από τα γνωστά προβιομηχανικά υοροκίνητα ργασηΊρια 

που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, όπως οι νερόμυλοι, τα μαvτάνια, τu. 

νεροπρίονα, υπήρχαν και άλλα που είχαν τον ίδιο ~Ί , ·αι διαφορετικό 
τρόπο λειτουργίας. ΝΙερικά από αυτά είναι τα βυρσοοεψίu, τα 

ριβεία τα ελαιοτριβ εία κ . α. Τα τελευταία παρουσιάζουν κrπcοω 
σησαμοτ ' 
ενδιαφέρον στον τρόπο λειτουργίας τους .-αι σ αυτr1 θα αναφερθού,ιιc 

πω κάτω. 

/ ""=•·. . . . 

, 
2 

Ί' βυρσοδεψείο κcιι η κατοικία του βυρσοδέψη (αριστερά) -Το εσωτεοιχό 
φωτο 1- · 0 • ~ 
του βυρσοδεψείου (δεξιά). 

Τα ελαιοτριβεία ή αλλιώς λιοτρίβια είναι συνήθως μακρόστενα 

με γραμμική κατανομή χώρων και συνολικό εμβαδόν που 
κτίρια 

, από 70 ιιέχρι 600 τ.μ. και διαιρούνται σε διάφορα τμήιιατα 
κυuαινεται . . . 

' , η' ιια ·η' ταν το ελαιουργείο με την πέτρα ή τις πέτρες το 
ς"'. ενα τμ r ' 
L.-ε , τα κιούπια για την αποθήκευση του λαδιού και τις αποθ·ήκες ή 
ττ;ιεστηρια , , , 

, όπου έφερναν τα πραγματα τους οι παραγωγοί και περίιιεναν 
αμ;τ:αρια , , , . 

,. , τους. Σε άλλο τμημα υπηρχαν χωροι καθαρά αποθηκευτικοί. 
την σvιρα , , 

, πολύ cτημαντικο τμημα του χ:τιρίου ήταν το σπίτι του 
Ε;τ:ίσΊΊς ενα 

η, και του προσωπικού που είναι είτε ενσωματωμένο στο 
ιδωκτ-iΊτΤl 
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, ~ κτίr~ ιο ε ίτε ανεξάρτη το από ι1υτο . Υ παρχουv βέβωu i-:uι 
κυριωL~ t' 

περιπτώσεις που στα ελαιοτρ ιβεία συναvταμε , ϊ1 ι ι-:αφενειu. τυρο1'ο ,ιι '-'ια 

και δ ιάφορα ιiλλα τέτοιου ε ίδο υς ·καταστήματα' που ~:-.:c.ιναν ni ν ~ωη 

εκεί πω ευχάρ ιστη 1) :ω ι πρόσφεραν κάποια δεύτερ η ασχολία. Τtλ.ο; 

υπ~l,οχαv :--αι :-..:άποιο ι η μιυπαίθρ ιο ι χώρο ι που πpο ρίζο νταν yια το 
' . .,, ~ ι 

στάβλισμα των ί,ωωv. 

Φώτο 3, Το ε:λcιιοτριβείο'. άποψη του χεντριχού 
.;μή μα cυ -, με. , ., , κρεμαστη . 

Η λειτουργία του ήταν πολύ απλή και στηρίζονταν στο νερό που 

, αι από το ρυάκι στον ανεγό (ανο ιχτό αγωγό) που ωτάνει κοντά 
διοχετευετ , 

, λο και από εκεί με ξύλινο αγωγό οδηγείται πάνω στη ροδάvα το ν 
στον μυ ' 

, υφο τροχό που έδινε κίνηση στις πέτρες. Το νεpό πέφτει πάνω 
κατακορ 

-rrτεpύγια-vτουλάπια και η ενέργεια που αξιοποιεί 0 τροχός είναι 
στα ιc 

vήθως της βαρύτητας . 2 Παλαιότερη χρ11ση της ροδάνα" αποc ίοεται 
συ Τούρκους . Η ροδάνα ε ίχε μεταλλικό σκελετό με ξύλινο τύμπανο. 
στους 
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το ΝΕΡΟ Ω::: ΠΗ.[Η ΚΤi"ίΈ-!:::Η:::-ΝΕΡΟΜΥι\Ο f ΙΩ. ΝΝΤΝΩΝ 
~ 

ΕΛλΙΟΤΡΙΒΕΤΑ 

φώτο 4. Ά;τοφ·η ροδάνα.ς. 
Φώτο 5. ~.\.π οψη ελαιόμυλου . 

Το προσωπικό μπορούσε να ~'μαν από ένας μάστορας, τον οποίο 

θ , σαν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγο ί να σφίξει το χι::ιρ κ.iνητο 
β~ ~ . 

, 
0 11

, και έξι με εφτά άτομα με δ ιάφο ρ ες ειο ι~ότητες 0 καθ Ύα 
η:ιεστηρ ι , -' 
όnως του γραφέα-nαpαλήπτη, του μηχανικού 1 ·αι του δέκτη . Η nληρωμή 
, ν 

/ 
s - ι.J. 5 κιλά λάδι για τον μάστορα ~Ί τον μηχανικό κα ι 1 ,5 -~,5 cιλά 

ητα .-- , 1 

ερ·~yάτες καt όλα αυτά από το δ ικαίω μα που ήταν το 10-1 3% του 
για τους 

' 3 
υυνολου. 

Σ;tsδιο 1. Εγκατάσταση υδροχί·J11του ελαιουργείο υ . 
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ΣΗΜΕJΩΣΕ1Σ 

Ι . Μάτσα; Δημ1jτρης, )Iωτpij31cc rcccμoθp,'c:cης, όπως αναφέρ ται πτο 
βιβλίο, 'ΙΌ jl<HPO πηyή Ζωής Κi-"ησης 1\}χθ,ψμού, · θi1να, 1999 

πρακτικά επιστημονικής συνάντησης l2-l 4 Δεκεμβρίου l 997, 

Υπουργείο πολιτισμού , μουσε ίο Ελληνικ~iς λαϊκής τέχνης, φιΛΟΙ 

Μ . Ε.Λ.Τ, σ ι ιs. 
l . Rnssυ f, rι~σιχyωyή στη ο ιστοpiα τω« τε;cυυ-cJ·υ, l 986, Ελληνικi~ 

ιιετάφραση Χ Αγριαντώνη, l993, σ. 153, ύπως αναφέρεται στο 
1 β ιβλίο, ΊΟ jl'ECFO πηyή Ζωής 'Ι(jοησης J(crθccpμoύ, υ. κ , σ. ] 19 . 

,, j\/fάτσας Δημ~Ίτρης, ο.π., σ. 118-11 9. 
). 
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·-----
Τ_Ο 'ι rc ΡΟ Ω"· ;-::~Ή:2:Η:2:-ΝΈΡΟΜΥι\Ο l 1Ω.-\ΝΝΙΝΩΝ ί\Πl \l'OYTO __ ι ~c -~ l f ΜΥι ΟΙ 

Λι1ΠΑΡΟΥΤΟΜ f ΛΟΙ 

Η ανακάλυψη της μπαρούτης (lloς αι . ~την Κίνα) θα αλλάξει 

α~τοφασιστικά τη μορφή του πολέμου . Το 140 αιώνα η χρήση 
,
811 

... ,. στα πυροβόλα όπλα και η ττοι'τητα τηc; βελτιώθ11κ- ιιε επεκτα r..c - " , 

της 

την 

πcιροδο των αιώνων. 
Για την παραγωγη της μαύρης μπαρούτης απαιτούνται τρεις 

_, υ' λ"ς το νιτρικό κάλιο , το θείο ~,.αι ο άνθρακα~ . Για τιΓ ττρ(Ωτι'-βασικες ' c ' - .., J" 
. _ , λc ,- \ί~ιο πριν τον αγώνα του 18:2 l ο Ν.Παπαδόπουλος αν χφέρει 

αυτει, υ "':J / ι · 
i< Το θειάφ1 πpi.πει va ήvαι καθιφισμέvο ιcαι ι:ις ραβδία . Το ιιίτροv 

ιυrό τωv aκαθάρτωv vλώv των σταύλωv, πεpιστφεώvωv, τόπων, όπου 
, v .'.vθpωτοz ή ζώα και ιiλλωv ;ταpομοίωv μη βλ.ε;το1ιέvων ι:υrό τον 

ιcaτovpov ι ι J r μ 
, Ο 'vθpaκες πpέJιεz va 1]vaz cιπό ξύ.ι'\.r cυπιλιι ως μικpiις λεmοκιΊpvιίι-
ηλΖΟ· 1 α :J' 

, παpόιωzα καzόμενα εις κλίβιιvοv ιω.z σβυόμεvο χώμα και ιίλλ~yν 
zτεας και r ι .J 

, , 1ηv χωοiς vεpόv πavτε..ι'\.ώςι διότι το vεpόv βλiιmει πο λό ny v ~pav &~ Ι Ι .1 

, δ Δz εκaτόv οκάδες πvpίτzv χpεziιζοvταz Niτpov οκάδες ϊ5, θειι1cpι 
τrvpzn α . . 

12 
Υ,, άvθpaκες 12 \12. Ολότης οκάόες lUU». 

Φώτο 1. Εσωτερικό μπαροuτόμuλοu . 
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Η παλαιότερη γνωστή σήμερα μνεία κρι.ιτι1-ς1Ίς φροντίδuς για την 

πcιpcισκευ~) νίτρου είναι αυηΊ των Ενετc.ίJv ση1ν Κρ1Ίτη το l 579. Αλλά υι 

Τοι)ρr.::οι στην Πελοπόννησο, πpιν από το 1 -83, είχαν μεριμνησει για T1l\' 

ιταραγωγ~'Ί πυpίτιοα.; σε ορ ισμένα χωριά, μ1;ταξί1 rω ων 11 Λι~.ιιητcτri\'r( 1 υι 

1J _,τεμνίτσα , πλυύσι :ς σ.., φυσιι-:ϊι μι:ιy μu.πι νLη < υ . Ιιι λισrι1, υι :,<trοιι ι 1 

αυτιί.J\/ τrυV χωp ι rJ.Jν ιiτιϊV ατr,αλι rιγμι~\' 1l 11/Τι') 1 ·rιτι.ιj111 1 1] φι j1t11Ι . λιJγιι~ rtj~ 

ίί1Jpίτιδας που παpι'jyαγαv. 
Η παλαιότερη αναφορά σε υδροκίνητο μπαρουτόμυλο είναι αυηΊ 

l675 
για τη Ναύπακτο. Η μηχαν11 του μπαρουτόμυλου αποτελείται 

του ' , ... ωτη' πάνω στην οποία πέφτει με δύναμη το νερό. Η φτcρωηΊ 
αrίΟ τη φτcρ ' 

uοσιιένη στο άχ:ρο ενός εκκεντροφόρου άξονα, ο οποίος 
είναι ττροσαp, . 

, -c:ύλινα στοιχεία που ανασηκώνουν τα κοπάνια. Όταν τα 
φέρει ισχυρα ι, , , , , 

άξονα χάνουν την επαφη τους με τα χ:οπανια, αυτα πεφτουν 
έκκεντρα του 

στα γουδιά, που βρίσκονται ακριβώς από κάτω τους , ανά 
με δύναμη 

πεντάδες . 

,, .... ~ ..;. ... 
" .. ~ 

'·ι 
·~ 

j' ; ! ' : ~ : 
t.1 ••. 1 ., 

φ · ? Η μπcιρουτομηχcινή u.ε τcι κοπάνιcι. 
ωτο - · · 

Στα γουδιά με το κοπr1νισμα κονιοποιούνται κατ' αρχάς οι πριοτες 

, . άνθοαιcας, θείο). Ακολουθούν η προσθ1Ίκη νερού για την 
ύλες (ν ιτρο , ι 
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το ΝΕΡΟ Ω~ ΠΗΙΉ ΚΙΝΉΣΗΣ-ΝΕΡΟΜΥΛΟ [ [ΩΑΝΝΤΝΩΝ ί\ι1ΠλΡΟΥΤΟί'νfΥΛ0[ 

αποφυγ11 έκρηξης από υπερθέρμανση , το συvεχ,ές ανακάτεμα για να 

υγρανθεί το μείγμα και η συσσωμάτωση του (συνένωση των υλικών σε 

ένα μείγμα)με κοπάνισμα 6 ως lO ωpr.Όν (20 . 000-40.·οοο χτυm\ιιατα) . Η 

διαδ ικασία αυηΊ δ ίνε ι ένα μείγμα σαν ζύμη. Η ζύμη αυτιΊ στη συνέχεια 

στραγγίζει στον ήλιο δύο ημέρες και μετατρέπεται σε στεγνό υλικό. Το 

υλικό αυτό κονιοποιείται με η1 βο1Ίθεια δερμάτινων κόσηνων και οι 

κόκχ:οι ξεραίνονται στον ήλιο. Ακολουθεί κοσκίνισμα για την αφαίρεση 

της σκόνη ~ , ξ1Ίρανση πάλι στον ήλιο και νέο κοσr-.iνισμα με λεπτό 

κόσκινο. Στη συνέχεια, συσκευαζόταν προσεκτικά σε ξύλινα βαρέλια και 

αποθηκευόταν σε στεγνό χώρο για να μην απορροφήσει υγρασία, η οποία 

αχρηστεύει την μπαρούηι 

Η Δημητσάνα στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 1Ίταν 

ενα σημαντικό χωριό στη συλλογ11 του ακάθαρτου νιτρικού καλίου. Ο 

αγcονας του 1821 θα καταστήσει η1 Δημητσάνα την κυριότερη πηγή 

τροφοδοσίας των Ελλήνων σε μπαρούτι. 

Φώτο 3. Ο μπcιρουτόμυλος. 
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ΣΗΜΕJΩΣΞJΣ 

ι. Οι πηγές για τους μπαρουτόμυλους είναι από το site του υπουργείου 

ττολιnσμού !1tip :// \V"\V\V . ίπ. Qτ-/ίιr~o/ trc:ιdition/D ί ιτ1 i tsanc:ι/Diιη itsωιG05. a ο 

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., Αθ1Ίνα, 1999-2000. 
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ΓΕΝJΚΗ ΒΙΒΛ!ΟΓΡ,L\ΦJΑ- ΠΗΓΕΣ 

1 _ Οδυσσέας Ελύτης, 'J-['ι~ος ο πρώτος, 1943. 

2. Ί'ο Νερό πηyή Ζωής 1(i'vησης 1(ccθcφμού, Αθ1Ίνα, 1999, πρα~τικα 

επιστημονικης συνάντησης 12-14 Δεκεμβρίου 1997, Υπουργείο 

Πολιτισμού, μουσείο Ελληνικής λαϊκrΊς τέχνης, φίλοι Μ.Ε.Λ.Τ. 

3. Βαρδιάμπασης Νίκος, Wάμccτα λ.όyοu. tΈτuμολJJyιιciς προσεyyiσεις, 

όπως παρατίθεται στο πάνω βιβλίο. 

4. Νομικός Στέφανος, Ο ρόλος της uδpε[)iρyωχς στη·v προ_β~ομηχ«c,;ικ,7 

τεχ [)ολοyiα κ.α:~ τα έρycc υποδομής γuχ τη λ.ε~τουρyία τωv uδpοκ·i'vητω u 

εyκccταστά:σεωv, όπως παρατίθεται στο πάνω βιβλίο. 

5. Καμηλάκης Παναγιώτης, J{ χpησ~μοποiηση τον vεpού τω'V πoτccμcJ·cJ 

α.πό τους παpccδσσuχκούς υλοτόμους στη μεταφορά: χpήσψης ζuλεi«ς 

κυpiως α.πό τη'v Jfi'vδo (19Vς-2οvς caώ·vccς), όπως παρατίθεται στο πάνω 

βιβλίο. 

6. Θεοδωράκη Πάτση Τζ., JΤpοτicσεις y1α κccτccσκευές που συyκpccτού·v 

vερό (βccσισμi:vες στις ιδέες του ccρχιτέ-κτσvcc !J'·rei Otto), όπως 

παρατlθετrη στη πάνr!Ι βιβλίο. 

7. Οικονόμου Ανδρομάχη, 9Vεpοτp~_βές η .ι\.ειτουpyiα κ.,rα η χρήση τους 

στο'V Ί,.ι\.ι\αδ~κό χώρο, όπως παρατίθεται στο πάνω βιβλίο. 

8. Μάτσας Δημήτρης, Jtwτpi_βiα CΣαμοθpάκης, όπως παρατίθεται στο 

πάνω βιβλίο . 

9. Ν1ουζάκης Στέλιος, J'fερoπpiovα της %'Vδον. r;1-ιliα ά:yvωστη 

δρcχστηp~ότητα: τω'V V3.ιVΧ)(1ΧωΊJ κο~·vοτήτωΊJ, όπως παρατίθεται στο 

πάνω βιβλίο. 

l Ο. f-ιfαραγκάκης rιlανούσος, Οι ρασοφι.Υ.μ7cp~κες του Ρεθύμνου, όπως 

παρατίθεται στο πάνω βιβλίο . . 
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1 l .Γκαγκούλια Παναγιώτα, :J(ομϊ'Cκιιcιϊ μcωτιϊ'ι ·uχ στη Θρir.κη. 7'ο μα:vτάr;ι 

στο·v Πcτpόλvφο 'CJΞ}Jpou, όπως παρατίθεται στο πάνω βιβλίο. 

12. Ρούσκας Ιωάννη, ::Vίv.\οτό:;ωχ ::Vlύλσι ιccα ~luλω· vι-ϊ:δες, Αθ1=1 να, 1999. 

13.Croιηbie A.C., ;Ιπό το'v}lυyονστϊuο στο·v Τιϊ.,\:ι,\,ι,ι'iο, μετάφραση Τσίρη 

Θεοδcυρα - Αpζόγ λου Ιοpδιiνης , τόμος ,--\ Αθήνα, l 989. 

14.0rjan \iVikanter, Hels inlΩ, 1990. 

15. Υ πηpεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, Χ ιφχcciιϊ ccyopι-ϊ: τω·u 

)Ζl θη·ίι'ώ·v, Αθήνα, 1965. 

16.Παπάγγελος Ι. , Ο uδpόμν.λος τη ς μο-ιiη ς Χε.λα:vδρiοu, Τεχνολογία , 

τεύχους 51 6, χ.τ., 1992. 

17 .Επισκόπου Κισάμου και Σελίνου Ανθιμου Λελεδά·κη , :J(εpi της εν τη 

Vr:.α:pχ:ία 1(1σάμον τη ς 7\ρήτης Ιερir.ς :~ταυpο::r,7yιccκής ::Vίο·νής της 

rf,ι:εpα:yiccς :Jεσποi-vης ημώ·-v Θεοτόκου) της ,!(,upiας Οδηyήτpιας της 

Vr:.1κα.λπύμευη5 Ί'cιYviccς., Χριστιανική Κρήτη, έτος Β ', τεύχος Α', εν 

Ηράκλειο Κρήτης, 1913. 

18 . Σπανάκη Γ. Στέργιου, ?ιίvημεία της 'Ί.(pητικής Ιστορiccς., τόμος 5, σ. 35, 

Ηράκλειο, LXIX. 

19 . Παυσανίας, CL\λιΧδος :J(εpιηyήσεως., Γ ' Λακωνικά 20.9, Εκδοτική 

Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, Ί976 . 

20.Σκαρλάτου Δ., )1εξ1:κ:D'v της ΓΕι\)ιηmκής yΛ.ώσσης τον CΒυζccντίον, τόμος 

Α', Αθήνα, 1852. 

21 .Eustathii arcbiepiscopi Thessalonicensis, Coπιmentanϊ αά Xomen 

Oάysseam, τόμος Ι, Liqsiae, NillCCCXXV_ 

22.Jullis Pollιιcis , e;c recesionε immanueti.s (]3e~~ri, τ. 180, prostatin 

libπu'ia Friderici Nicolai Berolini Α. , 1846. 

23.Stepbani Byzantis, Έtli-nico·rvm qune supe-rsunt tomus pnΌr, σ . 461, ex 

recencione Auqυsti l'vleinekii, Berolini lmpensis G. R::imcri 

ΛιIDCCCXLIX. 
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24. Νομικός ~τέφανος, ;ι\cσμιr: μc uδpcω.\iκry KL"cι cαυ.\ικ,·j cοέρyι.uχ 

(Wcpόμu.\oι - _,:Ζl ·v cμόμv.\οι), Ιστορία της Νεοελλην ιΚΊΊ ς Τεχνολογίας 

Α' τρυl,ιιε ρο εργασίας, Πάτρ α, 2 l - 23 Οκτωβρίου l 988, 

Πολιτιστικό Τεχνολογ ι κό ίδρυμα ΕΤ.Β.Α. χ.τ . χ.χ. 

2 5. Οικονο μιΚΊΊ Ιστορία της Ελλάδος, r;-.ι Ε:ώτεpος Ίyκuκ.. \Όπcαδικό· v 

/Ίεζικό·v CΈ:..'ι\LΥς, r· Μέρος, έκοοση της εγκυκλοπα ιδι~ςής 

επιθεώρησης _.ΗΛΙΟΣ', Αθ1Ίνα, χ.χ. 

26. i\ιΙακρίδου Χ ., Οδηyός της Ί,.;\).icδος Ίμ,ι:οpiοu cΈ20μηχιη1'α: διοiκησης 

κ. τ.λ. , Αθ1Ίνα , 1892 - 93 . 

27. Ιγγλέση Νικολάου Γ. , Οδηyός της Ί,.,\..\icδος έτος Ι, χ.τ., 1925 - 1926. 

28.Βρούχα Παναγιώτη, Οι uδρόμuλ.οι τη ς 'J{πεiροu, πρακτικά του 

_Ελληvογαλλικ:ού συνεδρίου, Ο rχyροτικό ς κόσμος στο·υ Jrtεσοyεuχκό 

χc;;po, Αθήνα, 4-7 Δεκεμβρίου 1984, Αθήνα, l 988. 

29.Σάθα Ν. Κ., :Jιtεσcαων1:κήflψΛ:ιοθήκη, τόμος Α ' , Βενετία, l372. 

30.ΝΙπακαίμης Σ. Αλέξανδρος, Οι ·vεpόμvλοι στη ζωή κα~ τ,7 λcωyρrχφi.ιχ 

· της ε.πcφχjιχς Q3owυ, Θεσσαλονίκη, 1985. 

31.Μουταφτσίεβα Βέρα, JΙyροπκές σχέσεις στψJ Οθωματ>ικιj 

}l.vτοκρα:τοpiα (15vς - 16°ς caώvrxς), μετάφραση Αστρινάκη Ουρανία -

ΊvΙπαλτά Ευαγγελία, Αθήνα, 1990 . 

32.Βάος Ζαφείρης - Νομικός Στέφανος, Ο «vεμόμvλος στις 'J(uκ.λάδει;, 

Δωδώνη, χ.τ.χ . χ. 

33.Πηγές απο το site του υπουργείου πολιτισuού 
1 

l1ttp : //νvvvvv. ίη. Q.I/agro/tradition/Dimitsana/Diιηitsana03 . asp 

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. , Αθήνα, 1999-

2000 . 

34.vVen}1am Peter, 'VVatermiLT::ι, Robert Halle, London, χ.χ . 
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35 Σχινά Ν. Θ . , 06m7copικαi σημ.cιcJσc.t-5 !)ι[ιαε6ονuχς, 'J(πcipσιj1 'JΙ/cας 

οpοΟετικής ypαμμής κcα Θεσσcc\iα:r;, φυλλάδιο πρώτο, Αθήνα, 1880, 

τείJχος Β ', Αθήνα, 1886, και τεύχος Γ ', Αθήνα, 1887. 

36 . Λουκόπουλος Δημ11τρης, ιτεωρyικά της Ρούμε.λης, χ.τ., 1938. 

3 7 . 1v1ανωλακάκης Παπά rvlιχάλης, ιτΛ.cJσσ1κή της ·cπ)σου 1(cφπάθου, λiξcις 

:Jιtυ.\ω ·vικ~χ:i, φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός, επετηρίς έτος Θ', 

38.Tl1e Times, }'lτ.Λ.ιΥς τω() ιχρχαiω(J πολιτισμώ·(J, Ρώμη, Η Καθημερ ιν1Ί , 

αριθμός φύλλου 23247, ΑθΊΊνα, 13 - 14 Απριλίου 1996. 

39. Procopii, (f)e 6eΠο qotfίico, Υπέρ των πολέμων. 

40 .Τάκης Βασίλειος, Ο vερόμυ.Λ.ος κιn ο ρόλος του στη·v ζω·ή του χωp-ιού, 

Καρδ ιτσιώτικα χρονικά, τόμος Ι, 1995, όπως ανακοινώθηκε στο Α' 

cruνέοριο για την Καρδίτσα και την περιοχή της, από την Λαϊκή 

Βιβ/"ιοθήκη Καρδίτσας, 15-17 Απριλίου 1994. 

41. Κωνσταντινόπουλου Γ. Χρήστου, Ίο χωριό μου Τλ.ιnιι.τσu'r-?rivyδ(χλ1ά 

.Άρκαδiιχς, Αθήνα, 1965_ 

42. Λαζαρίδη Κώστα, Ίο χωpιό μου 1(ουκούλι, 1(ουκουλιώτικο~ μύ.λο-ι στη·v 

χαράδρα του r.Βiκου, Γιάννινα, 1977 _ 

43 ΠΙ)) 1 ,11εροπσύλου Ινfαρία - Πολυκανδριώτη Σταμαήα - Οικονόμου 

Ειρήνη, Φυστκiς πηyές ε:vέpyε11Χς, υδpοκivηση στηv επαpyjα Φθιώτιδας, 

Λαμία, 1998_ 

44 .Κορομηλά 1ΥΙαριάννα, Ο μυλωνάς κcα ο μύ)ως του, τευχος 45, 7 

Νοεμβρίου 1985. 

45.Νομικός Στέφανος - Βάος Ζαφείρης, J{ υδροκίrυηση στη·r; 

προ}3wμηχccνική rr,..\.λάδα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα 

Ε. Τ.Β.Α., Γ ενυςή Γραμματεία Περιφέρειας Πελοπονν1Ίσου. 

46. Χουρμουζιάδης Κ., Ί'ο ·Tσccx-rjΛ1 των !Jιlcrpι~·v, Θρακικά, τόμος 11 •><;, 

Α~.:.1-. 'ί' 1 ο"9 v Ι ί Ι '-'·ο , _, .) . 
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48. Αγγελ11 Βαγγέλη , /Ίcωyραφικά της Jτ[δ1:vής Θεσσι-c\ ·iας κιη στοτχcία της 

οpηvήι;, τόμος l ι\ Αθήνα, l 987 . 

49.Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου , /Ίεξικόv της Ί,.,\ληr,υcr;ι; yλώσσης, τόμος 

Α', Αθήνα, l852. 

50. Liqsiae Sωntibιιs Ottonis Holtze l 808. 

51.Πάπε Γουλιέλμου, JΙ.εζ~κό·v της 1Ll ~η vικής yλώσσης Κιπά το '1Ξλλr;·~~κό'V 

λεξικό· v, τόμος 1 ος χ:αι 2°\ έκδοση 5η, Αθήνα, 1898. 

52 . Λορεντζάτου Παναγή, Ομηp~κόν .:\εξiιcό·v, έκδοση 2 η, Αθ1Ίνα, 1968. 

53 . Snidae, Lexy:on eχ_recognitione iτπ-ma11aefϊsrBef({zf1i, Berolini Α, 1854 . 

54.Οικονομίδου Δημ., Οι εν Ί,,\.λάδ~ πcφαδοσuαοi cϊ\εvρόμυλσι, 

Ακαδημία Αθηνών Επετηρίς του Κέντρου Ερευνών της ΕλληνιΚΊ1ς 

λαογραφίας, τόμος ΚΕ' , έτος 1977-1980, Αθήνα, 1981 . 

55.Λουκόπουλου Δημ., ΤεωpyικάτηςΡούμε.λ,ης, χ.τ. Ί938. 

56.:Νiπέττη Στεφ., fttύλm Κιϊ:ι μυλΜχvά:δες, Ηπειpωτικ~Ί Εστία, έτος u', 
τεύχος 143°-144°, :ΝΙάρτιος-Απρίλιος 1964. 

57 . Λούκου Λάμπη, 1fεpόμυ)wι, Πάτρα, 1985. 

::: ("\ ΤΤ λ' '!'\ '~ ζι ' Ιi' \ ' _, u . iλ.J υκσυι ε Ψc.ιοωvος, <Ί3υ ((.'TJT;,'Uω'V ..!' ~ος και πο, c'Luσμος, τομος Ε ' 
' 

Αθήνα, 1948. 

59 .Ε.Α. Πεζόπουλος, CΣυμβολα:i κ1σιτι.κιχί κ.cα ypαμμα:τϊκα:ί., επετηρις 

εταιρίας Βυζαντινών σπουδc'ον έτος Α', Αθήνα, Ί 924. 

60.; 

61.Ζώρα Πόπη, CΣυμβο.Λ.:ική κ.cα σημειωτική πpοσiyyιση της Ί,.\λη·vικής 

λ1χi'κ·.7ς τi.χνr;ς, περιοδικό /1l.'ωyραφία., τόμος ΛΣΤ' 1990-1992. 

62 .Ζώρα Πόπη, (Συμβολή στη μϊ\iτr; της '&\λr;·vικής ,\,,1.i:c ·ής yλυπτι:<:ής, 

περιοδικό Ζυγός 5, 1966. 

- 1 :5 -



63 . Αρσενίου Λάζαρος , Ή' μεταφορά ζυΛεuχς με τα · c,-εpιr το υ 9Τrτvειο ύ, 

Τρ ικαλινά, τόμος l4 , 1994. 

64 .Γ ρίσπου Πάνου, jcωική wτοpία της vεωτέρccς 1Ε.λλιϊ-δος (α::πό του f 'E 

ccιixvoς μ('(pι του 1971, συyyραφεiσrχ ε.πi τη 150ετηpiSι της •Εθvικής 

:ffccλιyyεvεσux:ς) Αθ1Ίνα, 1973. 

65 .Ν ικολαίδου Κ. , _ιΊ εξικό·v Ί(ουστο)3.ι\.iχ.;(~κης y.\ιJσσης. 

66 . Σταλίδης Κων , Οι συ·ντεχvίες κα~ τcc ε]τ;αyyέ.λμ(χτα στψJ 'Ί-δεσσcc τη·v 

.πεpίοδο της Ίοuρκοκρ!ΧΓu,r:r;, Έδεσσα, 197 4. 

67 . Τεχνική έκθεση μελέτης για την αποκατάσταση υδ pο;dνητωv 

εγκαταστάσεων στο Ανθοχώ pι ΊΥ1ετσόβου , Ιωάννινα, Ιούλιος 1997, 

Περιφέρ εια Ηπείρου , τμήμα Τ . Υ .Δ.Κ . 

68 .Robert Cresswell, Vn mouEn α eau άans [e Jfaut /4.tώ.> !Jriarocain, στο, 

ωe [α voute ce[este au terroi-r, άu )arάin au Jo·veι" !JιLo:;aiq ue sociog-rapfiique, 

Παρίσι, εκδόσεις EHESS, 1987. 

69 .Rnsso F, Ί-WCC'/ωyή στψJ ιστορία τω·v τεχ1/1:κώ·v, 1986 . 

70 . Μελέτη αποκατάστασης παραδοσιακού νεροπρ ίονου στα Άρματα 

Κόνιτσας, Ιωάννινα, Μάιος, 1998, Περιφέρεια Ηπείρου , Ήπειρος 

α . ε. αναπτυξιακή εταιρία~ 

71.Μουζάκης 'ϊ' ' λ .:_,τε, ιος, ΓΣ υμ..π.ληρωμιχτι:κές Sριχστη pιότητες τω·v 

κτηΊJοτpόφων της Ήϊ•uδοv ΤΟ j3 , μ-ιJό TOV J !}1V ccιώ'VC( rΣuμ_βολή στη·v 

έpεuvrx της οpytΧνωσης κα~ της mκσuομiας της ημι:uομιr&ι:κής κm·νότητα:ς, 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο 25, Λάρισα, 1994_ 

72 .Γ ρίσπος Πάνος, flασική ιστορία ·vεωτέpας rE\.λ.ixδor;, Αθήνα, 1973. 

73 .Alan Wace-Maurice Tl1ornpson, Οι 1JομάSες τω'v (f3co\-,'<fXT.ιiω·v, 

μετάφραcτη Καραγιώργος Πάνος, Θεσσαλονίκη , 1989. 

7L~_Σαράντης Θεοδ . , Ίο χωριό Τrεpιj3ό):ι Τpε_βετΗJ-v, Αθήνα, 1977. 

7 5 .Κοντογιάννης . Τηλ. , Trεpi τωv (}3.~\ϊω'() του Ί,;\.:\.η · r,,ιικσύ χωροv, 

Θεσσα.,\ονίκη , 1962 _ 
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κάτοικο Βελεστi.νου , Υπέρεια (σε (~. κδοση) . 
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ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦ1ΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Φc'οτο 1. Δημοσίευμα του Αρσενίου Λάζαρου στα Τρικαλιvά 14, 1994, 6-

187. 

Φώτο 2. Από το βιβ λίο, ΊΌ JfEPO πηy/; Ζωής 1(i'vησης 1(cχθcφμού, σ. 20.5. 

Φr.ino 3. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 4. Από το βιβλίο, ΊΌ JΠΡΟ πηyή Ζωής 1(ϊvηστμ; 1(ιχ:θα:pμού, σ . 78 . 

Φώτο 5. Από το βιβλίο, ίfΟ JfEPO πηyή Ζωής 1(iΊJησης 1(αθιχ:pμού, σ. 80. 

Φcοτο 6. Αρχείο Μουζάκη Στελ., 1992. 

ΝΕΡΟΙVΙΥΛΩΝ 

Φώτο 1. Nelly's, φωτογραφικό υλικό μουσείο .LvΙπενάκη 1930-40. 

Φcino 2. Αρχείο Νομικού Στέφανου. 

Φώτο 3. Αρχείο Νομικού Στέφανου - Βάου Ζαφείρη. 

Φώτο 4. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φ(οτο 5. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών . 

Φώτο 6. Προσωπικό αρχείο σπουδαστcον. 

Φώτο 7. Αρχείο Τλούπα Δ., 1978. 

Φώτο 8. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 9. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 1 Ο . Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 11. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 12. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 13. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 14. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φ6ηο 15. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 
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Φώτο l6. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο l 7. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 18 . Προσωπικό αρχείο σπουδcίστών. 

Φώτο 19. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 20 . . 611 εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 21. 611 εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 22. ε~ εφο ρεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 23 . 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων . 

Φώτο 24. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 25. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 26. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 27. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 28 . Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 29. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 30 . Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 31. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων . 

Φώτο 32. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων . 

Φώτο 33. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 34. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Ψιοτο 3 5. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 36. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 37. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 38. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 39. 6η εφορεία νεωτέρων μVημείων. 

Φώτο 40. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων . 

Φώτο 41 . 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 42. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 43. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 44. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών . 
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Φώτο 45. Προσωπικό αρχείο σττουοαστcον 

Φώτο 46. Προσωπικό αρχείο σττουδαστώv . 

Φώτο 47. Προσωπικό αρχείο rεωργίου Χήτα, Πολιτικού Μηχανικού . 

Φώτο 48. Προσωπικό αρχείο Γεωργίου Χήτα, Πολιτικού .tvίηχανικού. 

Φώτο 49. Προσωπικό αρχείο σττουδαστών. 

Φώτο 50 . Προσωπικό αρχείο σπουδαστc'ον. 

Φώτο 51 . Προσωπικό αρχείο σΠουδαστών . 

Φώτο 52. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φc'οτο 53. Προσωπικό αρχείο σπουδαστ(οv. 

ΝΕΡΟΠΡΙΟΝΩΝ 

Φώτο 1. Αρχείο Α. Wace- ΝΙ Th01npson. 

Φώτο 2. Αρχείο Μουζάκη Στέλιου, 1992. 

Φώτο 3. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 4. Αρχείο Μουζάκη Στέλιου,, 992. 

Φώτο 5. Αρχείο Μουζάκη Στέλιου, 1992. 

Φώτο 6. Προσωπικό αρχεί~· σπουδαστών . 

Φώτο 7 . Προσωπικό αρχείο σπουδαστών . 

Σχεδιο 1. Α.πο τεχνική έκθεση μελέτης αποκατάστασης νεpοπpl.ονου στα 

Άρματα Κόνιτσας. 

Σχέδιο 2. Αρχείο Μουζάκη Στέλιου, 1992. 

Σχέδιο 3. Από τεχνική έκθεση μελέτης αποκατάστασης νεpοπρίονου στα 

Άρματα Κόνιτσας. 

Σχέδιο 4. Από τεχνική έ-κθεση μελέτης αποκατάστασης νεροπρίονου στα · 

Άρματα Κόνιτσας . 

Σχέδιο 5. /\πό τεχνική έκθεση μελέτης αποκατάστασης νεροπρίονου στα 

Άρματα Κόvιτσας. 
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Σχέδιο 6. ι\nό τεχνηςή έκθεση · μελέτης αποκατάστασης νεροπρίονου στα 

Άρματα Κόνιτσας. 

l ~ΕΡΟΤΡΙΒΩΝ 

Φώτο 1. 6η εφορεία νεωτέρων μνημείων. 

Φώτο 2. Αρχείο Νομικού Στέφανου. 

Φώτο 3. Προσωπικό αρχείο σπουδαστ(υν. 

Φώτο 4. Αρχείο Σμαράγδη Α. , Π.Τ.Ι. Ε.Τ.Β.Α. 

Φώτο 5. Αρχείο Σμαράγδη Α. , Π.Τ.Ι. Ε . Τ.Β.Α. 

Σχέδιο 1. Από τεχνικη έκθεση αποκατάστασης υδροκίνητων 

εγκαταστάσεων στο Ανθοχώρι Μετσόβου. 

iVIANT ΑΝΙΩΝ 

Φώτο 1. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 2. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών . 

Φώτο 3. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 4. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών . 

Φώτο 5. Προσωπικό αpχείο σπουδαστών. 

Φώτο 6. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 7. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Φώτο 8. Προσωπικό αρχείο σπουδαστών. 

Σχέδιο 1. Από τεχνική έκθεση αποκατάστασης υδροκί·νητωv 

εγκαταστάσεων στο Ανθοχώρι Μετσόβου. 

Σχέδιο 2. Α-ττό το βιβλίο, ΊΌ :JfF,PO πηyή Ζωψ; 1(i'vηση5 Ί(ιχθcφμού, σ . 89. 

Σχέδιο 3. Από το βιβλίο, ΊΌ Y'fF,PO πηyή Ζωής Ί.<Jvησης 1(ιχθιχpμσύ, σ. 84. 

Σχέδιο 4. Από ' 
τεχνικη έκθεση αποκατάστασης υδροκίνητων 

εγκαταστάσεων στο Αvθοχώρι Μετσόβου. 



~γέδιο ) . Από τεχνικ:η έκθεση αποκατάστασης υδρο κίνητων 

εγκαταστάσεων στο Ανθοχώρt ίV[ετσόβου. 

Σχέδιο 6. Από το βιβλίο, ΊΌ 1'fEPO πηyή Ζωής 1(ϊvησης '7.(ιχθrχpμού, σ. 90. 

ΕΛ.Α.lΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 

Φώτο 1. Αρχείο lνΙαγουλάς Π., Π.Τ . Ι. ,Ε.Τ.Β.Α . 

Φώτο 2. Αρχείο tv1αγουλάς Π., Π.Τ.Ι.,Ε.Τ.Β.Α . 

Φώτο 3. Από το βιβλίο , ΊΌ JfEPO πηyή Ζω·ής 7(ϊvησης 7(ιχθιχpμού, σ. 129. 

Φώτο 4. Από το βιβλίο, ΊΌ JfEPO πηyή Ζωής 7\j'vησης 7(αθcφμού, σ. 122. 

Φώτο 5. Από το βιβλίο, ΊΌ JfEPO πηyή Ζωής 7(i'vησης 1(crθιχpμού, σ. 118. 

Σχέδιο 1. Ανώνυμος μετοχική εταιρία Έλληνικόν μηχαvοποιείον 

Βασιλειάδης', Αριθμ. Σχεδίου 7200, Πειραιάς, 1906. 

LVIΠAPOYTOJ\iIY ΛΩΝ 

Φώτο 1. Αρχείο lνfαγουλάς Π., Π.Τ.Ι.,Ε.Τ.Β.Α. 

Φώτο 2. Αρχείο Μαγουλάς Π., Π.Τ.Ι.,Ε.Τ.Β.Α . 

Φώτο 3. Αρχείο Μαγουλάς Π., Π.Τ.Ι.,Ε . Τ.Β .Α . 
... . . .. 
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ΣΗΓvfΕΙΩΣΕΙΣ ...... . ... . ... . 

:ΝΠΙΑΡΟ ΥΤΟΝΓΥ Λ ΟΙ. ... .. 

ΣΗΓv1ΕΙΩΣΕΙΣ ... . .. ... . .. .. . 

ΙΈΝΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡ ΑΦΙΑ 

ΠΗΙΈΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ........... . 

ΥΠΟΙv.!ΝΗΝΙΑ ΣΧΕΔlΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟl\ιΙΕΝΑ 

Α. Η ιστορία του μύλου στον κόσμο και 

στον Ελλαδικό χώρο . 

Β. Τύποι νερόμυλων ... ...... .. . . .. .. . 

Γ. Το οικοδόμημα-Η λειτουργία του .. . . 

Δ. Μυλωνάδες-Μύλοι . .. . . . 

Ε. Άλλες ονομασίες σχετικά με την 

κοινωνία του μύλου ... . .. . ....... . . .. ... . . . . .. . 

"Τ . .:... . Λαογραφικα ... 

Ζ. Νερόμυλο ι Ιωαννίνων ... 

.. . ~ελ. l ως l.:. 

.. .. . . . . . . . . .:: ελ. 13 ως 1-t 

. .. . . . . . .. . .. Σελ. 15 ως l 7 

. .. ...... . . . .. ~ελ. 17 ως 22 

. .. .. Σελ. 22 ως 32 

""λ .... ? .., ι1 . . .. -'..,C/ . .)_ ως J', 

.. Σελ. 34 ως 3 5 

} λ "'6 "'7 . ..... . . . . . .. . ~ε . .J ως J 

.. .. . .... .... ~ελ. 37 ως 68 

.. ..... . ...... Σελ. 69 ως 75 

.. . .. ......... Σελ. 76 ως 89 

. ............ Σελ. 90 ως 91 

. .. Σελ. 92 ως 96 

.. Σελ. 97 

.. .... Σελ. 98 ως 111 

.. .. .. ..... ... Σελ. 1 l 2 

. . .. ....... Σελ. 113 ως l 15 

. . . . .. . ... .. ... .. ... Σελ. 116 

. ...... Σελ. 1 1 7 ως 1 19 

.. . .. . .. . . ...... Σελ. 120 

. .. . . .. . .. Σελ. 121 ως 12 7 

. . . .. . .. ... .. . ... ..... . Σελ. 128 ως 132 

. .. . . . ..... .. . Στον φάκελο 


	pol_00169_00013982
	pol_00169_00013983
	pol_00169_00013984
	pol_00169_00013985
	pol_00169_00013986
	pol_00169_00013987
	pol_00169_00013988
	pol_00169_00013989
	pol_00169_00013990
	pol_00169_00013991
	pol_00169_00013992
	pol_00169_00013993
	pol_00169_00013994
	pol_00169_00013995
	pol_00169_00013996
	pol_00169_00013997
	pol_00169_00013998
	pol_00169_00013999
	pol_00169_00014000
	pol_00169_00014001
	pol_00169_00014002
	pol_00169_00014003
	pol_00169_00014004
	pol_00169_00014005
	pol_00169_00014006
	pol_00169_00014007
	pol_00169_00014008
	pol_00169_00014009
	pol_00169_00014010
	pol_00169_00014011
	pol_00169_00014012
	pol_00169_00014013
	pol_00169_00014014
	pol_00169_00014015
	pol_00169_00014016
	pol_00169_00014017
	pol_00169_00014018
	pol_00169_00014019
	pol_00169_00014020
	pol_00169_00014021
	pol_00169_00014022
	pol_00169_00014023
	pol_00169_00014024
	pol_00169_00014025
	pol_00169_00014026
	pol_00169_00014027
	pol_00169_00014028
	pol_00169_00014029
	pol_00169_00014030
	pol_00169_00014031
	pol_00169_00014032
	pol_00169_00014033
	pol_00169_00014034
	pol_00169_00014035
	pol_00169_00014036
	pol_00169_00014037
	pol_00169_00014038
	pol_00169_00014039
	pol_00169_00014040
	pol_00169_00014041
	pol_00169_00014042
	pol_00169_00014043
	pol_00169_00014044
	pol_00169_00014045
	pol_00169_00014046
	pol_00169_00014047
	pol_00169_00014048
	pol_00169_00014049
	pol_00169_00014050
	pol_00169_00014051
	pol_00169_00014052
	pol_00169_00014053
	pol_00169_00014054
	pol_00169_00014055
	pol_00169_00014056
	pol_00169_00014057
	pol_00169_00014058
	pol_00169_00014059
	pol_00169_00014060
	pol_00169_00014061
	pol_00169_00014062
	pol_00169_00014063
	pol_00169_00014064
	pol_00169_00014065
	pol_00169_00014066
	pol_00169_00014067
	pol_00169_00014068
	pol_00169_00014069
	pol_00169_00014070
	pol_00169_00014071
	pol_00169_00014072
	pol_00169_00014073
	pol_00169_00014074
	pol_00169_00014075
	pol_00169_00014076
	pol_00169_00014077
	pol_00169_00014078
	pol_00169_00014079
	pol_00169_00014080
	pol_00169_00014081
	pol_00169_00014082
	pol_00169_00014083
	pol_00169_00014084
	pol_00169_00014085
	pol_00169_00014086
	pol_00169_00014087
	pol_00169_00014088
	pol_00169_00014089
	pol_00169_00014090
	pol_00169_00014091
	pol_00169_00014092
	pol_00169_00014093
	pol_00169_00014094
	pol_00169_00014095
	pol_00169_00014096
	pol_00169_00014097
	pol_00169_00014098
	pol_00169_00014099
	pol_00169_00014100
	pol_00169_00014101
	pol_00169_00014102
	pol_00169_00014103
	pol_00169_00014104
	pol_00169_00014105
	pol_00169_00014106
	pol_00169_00014107
	pol_00169_00014108
	pol_00169_00014109
	pol_00169_00014110
	pol_00169_00014111
	pol_00169_00014112
	pol_00169_00014113

