Αποµαγνητοφωνηµένες

αφηγήσεις

των

Αθανασίου

και

Κων/νας

Μωρόγιαννη, στις οποίες περιλαµβάνονται: εµπειρίες, απόψεις, αναµνήσεις
και γενικά πολλές και χρήσιµες πληροφορίες γύρω από τη λειτουργία των
προγονικών τους µύλων κλπ.
Αθανάσιος Μωρόγιαννης: Από

ότι θυµάµαι εγώ, στα πενήντα χρόνια,

έχουµε φτιάξει τέσσερις φορές τα ΄΄βαγένια΄΄του µύλου, µε κατασκευαστές
τον Γιώργη Παναγόπουλο του Νικολάου από τα Γιανναίικα, τον Σταύρο
Λάζαρη του ∆ηµητρίου από την Ποταµιά, τον ∆ηµήτρη

Χίλιαρχο από

Καµάρα. Μετά την τοποθέτηση του βαγενιού στην κρέµαση

µε την σωστή

κλίση προς την φτερωτή, στη συνέχεια γινόταν η εκκίνηση του µύλου.
Η πρώτη µου εµπειρία από το µύλο τον πατρικό, ήταν όταν µε
έστελναν και πήγαινα το φαγητό του µυλωνά, του µακαρίτη του
Γερολούλου, παρατσούκλι βέβαια, το όνοµα του ήταν Αθανάσιος
Σωφρωνάς, το πατρώνυµο δεν το θυµάµαι, ο οποίος ήταν ένας ωραίος
κύριος, ψηλός και

λέγανε : είναι τόσο ψηλός αυτός, σαν το

Γερολούλο. Ήταν καλός µυλωνάς, είχε

καλή συµπεριφορά,

εξυπηρετούσε µε καλοσύνη τον πελάτη που ερχόταν να αλέσει στο
µύλο. Καθόταν µε τους πελάτες και λέγανε πολλά τραγούδια, λέγανε
παροιµίες, µαθαίνανε τα νέα από το χωριό που ερχόταν ο καθένας
από τα γύρω χωριά, είτε από το Λεοντάρι, από την Καµάρα, από την
Ελληνίτσα, ακόµη και από το Τουρκολέκα. Καθόντουσαν εκεί στο
µύλο και συζητούσαν. Με λίγα λόγια ήταν πολύ κύριος, ο µακαρίτης
ο Γερολούλος την εποχή που τον είχαµε ως συνεργάτη στο µύλο.
Τότε οι συµφωνίες για την αµοιβή ενοικίασης του ήταν σε είδος,
έπαιρνε το 25 % . Φερ’ ειπείν αν ο µύλος µέσα στην εβδοµάδα έπιανε
100 οκάδες, ο µυλωνάς

έπαιρνε τις

25 οκάδες. Έτσι γινόταν η

συνεννόηση και η ενοικίαση προς χρήση και ως προς τη φύλαξη του
µύλου, γιατί ο µύλος τότε άλεθε µέρα και νύχτα, δε σταµάταγε
καθόλου, γιατί είχε πολλά αλέσµατα που λέµε, φορτία που έφερνε ο
καθένας από το σπίτι του για να αλέσει να µπορέσει να ζυµώσει, να
βγάλει ψωµί για να µπορέσει να συντηρήσει την οικογένεια. Έτσι

ήταν τότε η κατάσταση. Ήµουν µόλις οκτώ ετών τότε, το 1939, που
πρωτοπήγα εκεί. Σαν µικρότερος που ήµουν,όπως είπα, µε στέλναν
από το πατρικό σπίτι να πάω το φαγητό στο µυλωνά. Στον πατρικό
µύλο είχαν δουλέψει επίσης ως βοηθοί-µυλωνάδες, ο Ηλίας ο
Τριαντάφυλλος του Νικήτα, ο Γιώργης ο Τριαντάφυλλος του Νικήτα,
ο Αντώνης ο Μπλέτσης του Βασιλείου και ο µετέπειτα ιδιοκτήτης του
µύλου, ο αδελφός µου, ο Ευστάθιος Κων/νου Μωρόγιαννης. Ο Στάθης
επειδή είχε γεωργικές δουλειές και απασχολούνταν πολύ στα
χωράφια

του,

έβαζε

ενοικιαστές

τους

προαναφερθέντες

που

συζητήσαµε. Και σταδιακά βέβαια υπήρχαν και άλλοι. Ξέχασα να πω
για την καταγωγή του µακαρίτη του Γερολούλου , ο οποίος ήταν ο
Αθανάσιος Σωφρωνάς. Καταγόταν από το συνοικισµό Γουπάτων. Τα
Γούπατα είναι ένας συνοικισµός
κοινοτικώς

ο οποίος ανήκε και ανήκει

εις στην κοινότητα Ακόβου, σχολικώς όµως και

εκκλησιαστικώς τα Γούπατα ανήκαν στην κοινότητα Γιανναίων. Έτσι
ήταν µοιρασµένα τα πράγµατα τότε. Το σπίτι και η οικογένεια του
Γερολούλου ευρίσκετο στα Γούπατα, αλλά όταν φύλαγε το µύλο
εκοιµόταν εδώ, µέρα, νύχτα εδώ πέρα, στο µύλο, γιατί δεν µπορούσε
να φύγει από το µύλο, γιατί ο µύλος δούλευε συνέχεια, χωρίς
διακοπή, µέρα και νύχτα. Εποµένως είχε τα ρούχα του, το κρεβάτι
του, είχε φτιάξει και ένα φούρνο µικρό εκεί στο µύλο, όταν ξέµενε
από ψωµί, ζύµωνε µόνος του και έφτιαχνε µυλοκουλούρα που λένε
και ήταν πολύ ωραία και νόστιµη και τρώγαν και οι πελάτες που
έρχονταν να αλέσουν στο µύλο. Τελείωνε γρήγορα το ψωµί γιατί
καθόνταν και µια µέρα που λέει ο λόγος εκεί να αλέσουν και ζύµωνε
ο µακαρίτης αυτός εκεί και τρώγανε µυλοκουλούρα που είναι πολύ
νόστιµη

η µυλοκουλούρα.Αν έχεις και τυρί και λίγο κρασί, µετά

ερχόταν και το κέφι και λέγαν και κανένα τραγούδι για να µην
κοιµηθούν. Γιατί τότε έπρεπε να µην κοιµάται ένας, για να
παρακολουθεί το µύλο, όταν

αλέθει. Να βάλουµε το αλεύρι στο

τσουβάλι, να ρίξουµε άλλο σιτάρι επάνω στη σκάφη, τελοσπάντων να
µη γίνει καµία εµπλοκή, να µη βουλώσει η παλουκαριά στο βαρέλι

και χυθεί το νερό έξω από το αυλάκι και σταµατήσει ο µύλος, έχει
πολλές δουλειές ο µύλος για να συντονιστεί και να αλέθει συνέχεια.

Κων|ναΜωρόγιαννη: Θυµάµαι το µύλο από το 1935 περίπου, αλλά και πιο
νωρίς ακόµη που ερχόµουν στον παππούλη µου, από την Καµάρα, εδώ πέρα
και πήγαινα στο µύλο και τον φύλαγα. Από τότε µέχρι τώρα που ήρθαµε
εδώ νοικοκυραίοι, τον φύλαγα το µύλο 25 χρόνια και παραπάνω,εγώ, µόνη
µου, σχεδόν µε τον άντρα µου µαζί, αλλά πιο πολύ εγώ πήγαινα και
ερχόµουν, γιατί αυτός έτρεχε για άλλες δουλειές έξω, αµπέλια, χωράφια και
τα λοιπά. Και τον φύλαγε συνεταιρικά, και ο παππούλης µου βέβαια όσο
ζούσε τον επρόσεχε το µύλο, αλλά βέβαια και εγώ. Από το 1935 θυµάµαι το
µύλο, αλλά από

το 1950, µου τον έδωσε προίκα ο παππούς µου. Τον είχε

δώσει στη µάνα µου. Η µάνα µου πέθανε νωρίς και µας τα άφησε σε εµάς ο
παππούς, σε εµένα και τον αδελφό µου τον Νίκο Κανέλλο. Οπότε τον
φυλάγαµε εµείς µετά το µύλο, είµαστε 55 χρόνια που τον εχουµε το µύλο.
Μέχρι πριν τριάντα χρόνια δούλευε ο µύλος, τελευταία είχε ερηµώσει ο
µύλος, τώρα λέµε να τον ξαναανανεώσουµε, να τον φτιάξουµε.
Να σας πω το ιστορικό του παππού µου και του µύλου. Ο παππούς µου ήταν
ο Κων/ος Χρηστάκης, ήταν της µητέρας µου, πατέρας. Ο παππούς µου είχε
πάρει γυναίκα Γριβοπούλα, από τα άνω Γιανναίικα, αλλά πότε την είχε
πάρει, δεν θυµάµαι. Απέκτησε τρία παιδιά, τη µητέρα µου Βασιλική, ένα
που το λέγανε Ιωάννη και ένα που το λέγανε Γιώργη. Αυτά χαθήκανε, ο
Γεώργιος πέθανε το ’18 στη Ασιατική γρίπη, την ασιατική που ήταν πολύ
βαρειά και είχε πεθάνει πολύς κόσµος, ήταν φαντάρος τότε και ο Γιάννης
στην Αµερική, έµεινε εκεί πέρα αυτό το παιδί, αρρώστησε και πέθανε το
συγχωρεµένο εκεί στην Αµερική. Ο παππούς µου πάντρεψε τη µάνα µου
στον πατέρα µου, το Φώτη τον Κανέλλο από την Καµάρα, ήταν καλός νέος
και καλός άνθρωπος και του έδωσε και προίκα, το 1924-25 ανάµεσα σε αυτά
τα χρόνια. Γιατί το 1924, είχε σχέση µε τη µάνα µου, είχε λογοδοτήσει τη
µάνα µου ο πατέρας µου και έγινε µια µεγάλη πληµµύρα, του ‘ 24 η
πληµµύρα που δεν έχει ξαναγίνει µέχρι σήµερα που ζω εγώ. Λοιπόν εγώ
ήµουν αγέννητη τότε η µάνα µου ήταν λογοδοσµένη και ήρθε το ποτάµι,

πλησίασε κοντά στο σπίτι, το παλιό σπίτι αυτό του παππού µου. Είχαν γίνει
γλέντια και χαρές σε αυτό το σπιτάκι πάρα πολλές τότε, εκείνο τον καιρό.
Φοβούνταν µήπως

έρθει επάνω ακόµη το ποτάµι µέχρι το επίπεδο του

σπιτιού, γιατί έβρεχε 8 µέρες συνεχόµενες, νύχτα και µέρα, έγινε µεγάλη
καταστροφή και πληµµύρα, τα ποτάµια ήταν ένα

και έγιναν δυο τότε.

Όπως έρχεται το ποτάµι από πάνω, έκοψε µια λωρίδα γης και έγιναν 2
ποτάµια, εδώ σε αυτή τη νησίδα που είµαστε εµείς κοντά, στο µύλο µας. Και
τώρα έχουµε δυο γεφύρια, γιατί έχουµε δυο ποτάµια, ένα από εδώ, ένα από
εκεί. Λοιπόν φοβούµενοι µήπως πάρει τα προικιά της µητέρας µου, τα
βγάλαν έξω για να µετακοµίσουν οι άνθρωποι, να φύγουν, να πάν σε κάποιο
άλλο σπίτι. Αλλά ευτυχώς κράτησε την επόµενη µέρα, και ηρέµησε λίγο το
ποτάµι που λέµε, κατέβηκε η στάθµη του νερού και µαζευτήκανε πάλι στο
σπίτι τους. Παντρεύτηκε η µητέρα µου, πήρε προίκα ο πατέρας µου το µύλο,
αυτόν που έχουµε εµείς σήµερα, το µισό µύλο, και τον φύλαγε ο πατέρας
µου, µέχρι το 1950 που παντρεύτηκα εγώ, µου τον έδωσε τότε εµένα προίκα
ο παππούς µου και ο πατέρας µου µαζί. Και άφησε και στον αδελφό µου ένα
µερίδιο, που το αγοράσαν τα παιδιά µου πέρυσι,(το 2004) και ολοκληρώσανε
την ιδιοκτησία του µύλου. Σήµερα τον ανακαινίζουµε το µύλο,

να τον

φέρουµε σε καλή κατάσταση. ∆οξάζουµε το θεό που µας δίνει και κάποια
χρήµατα, η ευρωπαϊκή ένωση, ας είναι καλά οι άνθρωποι που βοήθησαν και
λέµε να τον ανακαινίσουµε το µύλο να υπάρχει για ενθύµιο, για τα παιδιά
µας για τα εγγόνια µας και για όλον τον κόσµο.

Αθανάσιος Μωρόγιαννης: Η µακαρίτισσα Ευσταθία Γιαννακοπούλου, το
γένος Πέτρου Κουλουρά, ήταν αναδεξιµιά του Κωνσταντίνου Ιωάννου
Χρηστάκη και έτυχε, ήταν τότε 6 χρονών, γεννηθείσα το 1918 η
µακαρίτισσα Ευσταθία, η οποία το 1924 που έγινε ο γάµος της πεθεράς µου,
να θυµάται τον γάµο και να διηγείται. Το έθιµο τότε ήταν, όταν ο γαµπρός
έπαιρνε τη νύφη από το σπίτι, το πατρικό της, του δίνανε µια µικρή
λουρίτσα-µια βεργούλα, και χτυπούσε τη νύφη χαϊδευτικά και µετά τη
λουρίτσα την πέταγε προς το ανατολικό µέρος, ως ένδειξη καλοσύνης,
ευγνωµοσύνης και τύχης για να πάει καλά το ζευγάρι.

Κων/να Μωρόγιαννη: Την µακαρίτισσα την Ευσταθία Κουλουρά, την είχε
βαφτιστήρα ο παππούς µου, ήταν συγγενής µας, κολλητή µας, φίλη µας,
αναδεξιµιά του παππού µου και ερχόταν πολλές φορές εδώ στο σπίτι µας
και τα λέγαµε και µας είχε πει όλα τα ιστορικά Το θεωρούσε τιµή που ήταν
στο γάµο της µητέρας µου. Ηταν από τους λίγους που έχουν µαρτυρία για
τη µητέρα µου, γιατί κανείς άλλος δεν µου είπε ποτέ πολλά πράγµατα για
αυτήν. Ήταν καλή γυναίκα µου είχε πει πολλές φορές, φιλότιµη και καλός
άνθρωπος. Τελοσπάντων, ο θεός την πήρε γρήγορα. Εγώ δεν τη θυµάµαι
καθόλου. Ούτε έχω φωτογραφία της να ξέρω ποια είχα µάνα, µόνο θυµάµαι
τη µέρα που ήταν πεθαµένη. Τίποτε άλλο δεν θυµάµαι περισσότερο. Αυτά.
Πρώτα ερχόµουν διαδοχικά στον παππού εδώ για δουλειές και πήγαινα και
στο µύλο, έπαιρνα αλεύρια, πήγαινα στην Καµάρα και ζυµώναµε, γιατί
ήµαστε οικογένεια, είχαµε τότε κατοχή και δεν είχαµε αλεύρια και ψωµί
πουθενά και ευτυχώς ο µύλος µας έζησε, έζησε και πολύ κόσµο. Αλλά στο
τέλος και εµείς

καταλήξαµε να µην έχουµε να φάµε ψωµί καθαρό και

τρώγαµε και διάφορα µείγµατα µέσα, γιατί ο πατέρας µου και ο παππούς
µου ήταν και φιλότιµοι άνθρωποι και φιλόξενοι και ερχόντουσαν από τη
Μεσσηνία όλοι οι άνθρωποι που δεν είχαν σπαρτά, δεν είχανε σιτάρια και
κριθάρια να αλέσουν. Μας φέρναν σύκα, σταφίδες, λάδι σαπούνια που και
εµείς τότε δεν είχαµε τόσα πολλά, µας τα φέρνανε και κάναµε ανταλλαγή
και λέγανε, αµάν µια οκά, γιατί ήταν τότε η οκά, µια οκά αλεύρι να σώσω
τα παιδιά µου έλεγε ο κάθε άνθρωπος, Άνθρωποι ήµαστε,

λυπόµαστε,

λυπόντουσαν ο πατέρας µου και ο παππούς µου και τους δίνανε. Στο τέλος
είχαµε και εµείς έλλειµµα .Ο µύλος άλεθε νύχτα

µέρα, πάντως πολλά

αλέσµατα, πολλά σιτάρια, πολλά κριθάρια, πολλά άλλα µείγµατα. Είχε
δουλειά, πολλή δουλειά, έφθασε ο παππούς µου µας είχε πει ότι είχε φθάσει
ο µύλος εξήντα δύο φορτία αλέσµατα µέσα. Σκεφθείτε τι δουλειά είχε και
εµείς τον φθάσαµε τριάντα πέντε, σαράντα κάπου εκεί από την ηµέρα που
παντρευτήκαµε και µετά. Άλεθε νύχτα µέρα Βέβαια το χειµώνα έπεφτε
λίγο, ήταν και το ποτάµι, δεν καλοπερνούσαν και τα ζώα και δεν είχαµε και
γεφύρια τότε καλά και ο κόσµος δεν ήταν πολύς και το χειµώνα. Το
καλοκαίρι, είχαµε πιο πολλή

δουλειά,λόγω της νέας σοδειάς, πολλή

δουλειά, αλέθαµε συνέχεια µέρα και νύχτα, γιατί µειωνόταν η παροχή του
νερού, αλλά και γιατί υπήρξε µεγάλη πίεση για άλεσµα, προκειµένου να
φτιάξουν τραχανά και χυλοπίτες

για τον χειµώνα. Τώρα τελοσπάντων

ερηµώσαν οι µύλοι, γίνανε κύλινδροι τα πάντα άλλαξαν
Αθανάσιος Μωρόγιαννης: Πρέπει να τονίσουµε ότι η κίνηση του µύλου και
η παραγωγή αλευριού, εξαρτώνταν από την ποσότητα του νερού. Όταν το
χειµώνα το κεφαλάρι βγάζει πολύ νερό, στο µύλο βάζουµε µεγάλο άνοιγµα
στο βαρέλι ώστε να έχει µια µεγάλη ιπποδύναµη το νερό που πέφτει στη
φτερωτή.Το ξύλινο τελείωµα του βαγενιού που είναι εφαρµοστό και αλλάζει
ονοµάζεται σηφούνι. Όταν βάζουµε 4 δάχτυλα σηφούνι, έτσι µετριόταν η
διάµετρός του-ανάλογα µε την ποσότητα του νερού, ο µύλος έκοβε 50 οκάδες
άλεσµα την ώρα. Σκεφθείτε σε 12 ώρες, πέντε επί δώδεκα εξήντα, έβγαζε
600 οκάδες αλεύρι. Στις 600 οκάδες, ο µυλωνάς έπαιρνε 5%.αλεστικό
δικαίωµα Είχαµε τριάντα οκάδες αλεστικό, είναι τεράστιο το ποσό την
ηµέρα, τριάντα οκάδες σιτάρι την ηµέρα και τριάντα τη νύχτα. Το
εικοσιτετράωρο εξήντα. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο µύλος δούλευε συνέχεια,
γιατί είχε πολυµελείς οικογένειες τότε ο κόσµος στην ύπαιθρο, είχε και
σιτάρια βέβαια καλλιεργούσαν συστηµατικά κάθε χρόνο και για αυτό
ακριβώς λειτουργούσαν οι µύλοι, δεν υπήρχε άλλο µέσο για να αλέσουν τα
γεννήµατα.

Αλέθαµε

και

κτηνοτροφικά

για

ζωοτροφές,

όπως

κριθάρι,καλαµπόκι, λαθούρι, βίκο και αραποσίτη γιατί είχαµε πολλά ζώα,
για αυτόν ακριβώς τον λόγο είχε µεγάλη κίνηση. Σκεφθείτε το λιθάρι του
µύλου, που λέµε, έβγαζε φωτιές. Για να έχει απόδοση ο µύλος πάλι, έχει µια
συγκεκριµένη τεχνική, µια φορά το εικοσιτετράωρο, έπρεπε να τον
σταµατήσουµε µία ώρα, να τον σηκώσουµε, να τον χαράξουµε για να κάνει
καλό το αλεύρι. Τα εργαλεία για το χάραγµα είναι ειδικά εργαλεία σαν
τσεκουράκια, µε τα οποία χαράζαµε το µύλο, το κάτω και το πάνω λιθάρι να
κάνει δόντι, που λέµε, για να κάνει καλό το αλεύρι και να έχει και
µεγαλύτερη απόδοση.Για να επισηµάνουµε τις υπερβολικά λείες περιοχές
των λιθαριών, χρησιµοποιούσαµε φύλλα κισσού ή ελιάς, ώστε να ‘’βάψουν’’
και να ξέρουµε πού θα χαράξουµε. Αυτή είναι η διαδικασία της συντήρησης
του νερόµυλου. Όπως είπαµε δεν υπήρχε άλλο µέσο για να αλέσουµε και για

αυτό ακριβώς ήταν πάντα δύο άτοµα στο µύλο µέρα και νύχτα. Κοιµόταν ο
ένας, αγρυπνούσε ο άλλος προσέχοντας να µην τελειώσει το σιτάρι. Όταν
τελείωνε το ένα τσουβάλι, έπρεπε να ρίξουµε άλλο,αµέσως. Όλα αυτά τα
πράγµατα συνέβαιναν στην ύπαιθρο, τότε. Ενδιαφέρον έχει το πώς γινόταν
η κίνηση των ανθρώπων του µύλου και γενικά του κόσµου που κινείτο γύρω
από τον µύλο τότε. Περίµενε ο κόσµος να αλέσει και υπολόγιζε σε πόση
ώρα θα πέσει το δικό του, π.χ. σε 2 ώρες. Καθόταν εδώ και περίµενε σε δυο
ώρες να πέσει το δικό του φορτίο. Και λένε το ρητό; Στο µύλο και στο
κουρείο πάει µε τη σειρά, ο ένας πίσω από τον άλλο, άφηνε το άλεσµά του
κάτω ή αν ήταν από

τα κοντινά χωριά έφευγε και το ξαναφόρτωνε. Το

φόρτωµα ηταν τα δύο τσουβάλια που έφερναν µε το ζώο τους. Είχε
διαφορετικό βάρος και εξαρτάται από τις ποσότητες του ήθελε να αλέσει ο
καθένας αλλά και από το ζώο πού διέθετε. Ένα µέσο

φόρτωµα, ήταν

πενήντα εξήντα οκάδες. Όταν ο µύλος αλέθει τριάντα οκάδες την ώρα,
περίµενε δυο ώρες, ανάλογα µε την εποχή, κατά µέσο όρο δυο-δυόµιση ώρες.
Γιατί άλλος έφερνε και ογδόντα οκάδες, άλλος έφερνε εβδοµήντα, ανάλογα
µε το ζώο που είχε ο καθένας, όταν είχε µουλάρι φόρτωνε ογδόντα οκάδες
επάνω, και έτσι περίµενε τρείς-τέσσερις ώρες,

εν πάσει περιπτώσει κατά

µέσον όρο εκεί πέρα. Αυτή ήταν η κατάσταση και ο καθένας περίµενε να
τελειώσει ο ένας να συνεχίσει ο άλλος. Εκεί γινόταν η παραµονή.
Το αλεύρι ήταν ολικής αλέσεως. Μετά από το µύλο το πήγαιναν στο σπίτι
και η νοικοκυρά το ‘’κρισάριζε’’ που λέµε, γιατί µέσα είχε και το φλοιό, το
πίτουρο το λεγόµενο. Το κρισάριζε, µε την κρισάρα-το ειδικό κόσκινο,
ξεχώριζε το άσπρο αλεύρι και µετά το ζύµωνε. Αν έβαζε και το πίτουρο
µαζί γινόταν το ψωµί µαύρο, αυτό που σήµερα ονοµάζουµε ολικής αλέσεως.
Το κρισάρισµα είχε σκοπό τον έλεγχο της καθαρότητας του αλευριού, µήπως
είχε κανένα άλλο µικροαντικείµενο µέσα π.χ ξύλο, χαρτί, ύφασµα, ζωύφια.
Ήταν υποχρεωτικό λοιπόν να το κρισαρίσει η νοικοκυρά στο σπίτι που το
πήγαινε το αλεύρι, για να µπορέσει να το ζυµώσει και να ετοιµάσει το ψωµί,
για να µπορέσει να φάει η οικογένεια όλη.
Στο µύλο ερχότανε άνθρωποι για να αλέσουν από τα παρακάτω χωριά:
Λεοντάριον, Βελιγοστή ήτοι Παλιά Σαµαρά, Μεµή, ήτοι Ελενίτσα,

Τουρκολέκα, Καµποχώρι, Ποταµιά, Καµάρα, Καλύβια, Μπούρα, Σπαναίικα,
Σουλάρι, Κοτσιρίδι, Γραβιά, Άκοβος και Λεπτίνι και Άνω Γιανναίικα. Ο
Άκοβος και το Λεπτίνι, πηγαίνανε πιο πολύ προς το ∆υρράχι. Όλα αυτά τα
χωριά που είπα

είναι αρκετά βέβαια,

είχαν πολύ πληθυσµό η περιοχή

ήταν γεµάτη κόσµο. Σκεφτείτε τι κόσµος ερχόταν εδώ στους µύλους στα
Γιανναίικα.Στην κατοχή στους µύλους, κρυβόντουσαν οι αντάρτες.Μια φορά
στην Κατοχή, για να µάθουν οι αντάρτες που κρύβονταν στο Κεφαλάρι, αν
υπήρχαν Γερµανοί στο χωριό, έκοβαν το νερό στην πηγή, δηλαδή εξέτρεπαν
την παροχή νερού

της πηγής από το µυλαύλακο

στο ποτάµι, ώστε να

αναγκασθεί ο µυλωνάς να πάει στο κεφαλάρι και να ενηµερώσει τους
αντάρτες. Εγώ θυµάµαι ότι εδώ στο χωριό ήταν τέσσερις µύλοι βέβαια, και
µοιραζότανε η κατάσταση σε όλους τους µύλους, πηγαίνανε παντού, γιατί
ένας µύλος δεν µπορούσε να τους εξυπηρετήσει. Στην περιοχή µας εδώ, στην
κοινότητα των Γιανναίων, υπήρχαν

τέσσερις µύλοι. Ο πρώτος ήταν του

Ευσταθίου Κων/νου Μωρόγιαννη, ο παρακάτω ήταν του µοναστηριού, ο
οποίος για πολλά χρόνια είχε σταµατήσει, της Ιεράς Μονής Μπούρα
περιουσία, µετόχι αυτό του σηµερινού µοναστηριού πού αξιώθηκαν εδώ και
τρία –τέσσερα χρόνια και τον ανακαίνισαν. Πιο κάτω ήταν του Κων/νου
Ιωάννη Χρηστάκη, όπως προείπαµε, και αρκετά πιο κάτω του Γεωργίου του
Θεοφιλόπουλου. Αυτοί οι τέσσερις µύλοι, αλέθανε χειµώνα-καλοκαίρι. Τον
χειµώνα όµως πληθαίνανε οι µύλοι, είχε και ο Γιώργης ο Χριστόπουλος,
είχε και ο Βασίλης ο Μπλέτσης και στην Αγριελιά είχε ο Παπαγγελής ο
Στάθης , από την Καµάρα. Αυτοί οι τρεις αλέθανε το χειµώνα, γιατί δεν
επαρκούσε το νερό να φθάσει, γιατί το καλοκαίρι σε αυτούς τους
χειµερινούς µύλους δεν πήγαινε το νερό γιατί ποτίζαµε στην περιοχή του
κάµπου, τα κτήµατα τα ποτιστικά, για αυτό δεν περίσσευε το νερό να πάει
στους

µύλους αυτούς. Τον χειµώνα όµως που πληθαίνει το νερό,

µπορούσανε και αυτοί
παραπάνω

και βάζανε

νερό και αλέθανε

και αυτοί, οι

τρεις µύλοι. Έτσι λοιπόν τότε, µε αυτούς τους µύλους

συντηρούµασταν.
Το ∆υρράχι, όπως γνωρίζουµε από την ιστορία µέχρι και σήµερα είχε 9
µύλους. ∆εν προλαβαίνανε

εδώ οι µύλοι

των Γιανναίων.

Έφερναν οι

άνθρωποι τα αλέσµατά τους εδώ και ρωτούσανε: Έχω ευκαιρία να αλέσω?
Του λέγαµε µετά από δυο µέρες, τρεις µέρες. Τότε ξεκινούσε και πήγαινε
στο ∆υρράχι. Τι να κάνει; Εκεί υπήρχαν 9 µύλοι και για αυτό ακριβώς
εύρισκαν την ευκαιρία και αλέθανε πιο γρήγορα, το έπαιρνε αλεσµένο την
ίδια ηµέρα. Αλλά ήταν ταλαιπωρία βέβαια ένας να φύγει φερ΄ειπείν από
την Ποταµιά για να πάει να αλέσει στο ∆υρράχι, ήτοι 4 ώρες πορεία να
πάει, να καθήσει 2 να το αλέσει και να έρθει βράδυ στο σπίτι. Αυτή ήταν η
κατάσταση τότε. Ακόµη και από την Καµάρα πηγαίνανε, ανάλογα, και
φυσικά πιο πολύ από τον Άκοβο. Σου λέει τι να κάνω, θα πάω εκεί να
αλέσω, γιατί πρέπει να γυρίσω πίσω να φέρω αλεύρι στο σπίτι. Τι να
κάνουµε, αυτές οι καταστάσεις υπήρχαν τότε, ήταν και καλές, ήταν όµως
και δύσκολες, πολύ δύσκολες…
Να έρχεται κάποιος από το χωριό Μπούρα τώρα και να του λές, έλα σε µια
εβδοµάδα να το πάρεις, και να έρθεις στην εβδοµάδα και να το βρεις
ανάλεστο. Ε άει στο καλό, τότε. Άντε να χάλαγε και ο µύλος...
Στους µύλους υπήρχε και ανταγωνισµός, βέβαια γιατί πελατεία ήταν
και ο καθένας ήθελε µε κάθε τρόπο να τραβήξει τον πελάτη. Αγρυπνούσε
βέβαια και ο µυλωνάς και ήταν πάντα έτοιµος να βγει έξω στο προαύλιο να
τον δει ο πελάτης που ερχόταν φορτωµένος από τα Γούπατα, από τον
Άκοβο από οπουδήποτε να δει ότι είναι ανοιχτός ο µύλος και να καθήσει να
αλέσει. Εάν δεν έβλεπε το µυλωνά έτοιµο στην πόρτα, στο προαύλιο
κατέβαινε παρακάτω, στον άλλο το µύλο και έτσι λοιπόν ο µυλωνάς ήταν
υποχρεωµένος να είναι πάντα στο µύλο, για αυτό λέει και το ρητό; Για να
βρούµε το µυλωνά πάντα στο µύλο, πρέπει να είναι κουτσός, να µη µπορεί
να φύγει µακριά στα κτήµατα , να είναι πάντα εκεί κοντά -γύρω στο µύλο
για να τον βρούµε και να µπορέσουµε να αλέσουµε. Είχα ακούσει για τον
παππού µου, το Στάθη το Μωρόγιαννη, όταν ήταν πολύ
χειµώνα έφευγε από το µύλο γιατί έκανε

γεροντάκι, το

κρύο και οι συνθήκες ήταν

δύσκολες και ερχόταν στο σπίτι να κοιµηθεί. Σε απόσταση άκουγε το
µουλάρι του άλλου, γιατί έβαζαν και κουδούνια στα µουλάρια, ξεκίναγε
φερ΄ειπείν από τα Γούπατα ο άλλος, από τον Ακοβο µε το δρόµο τον
αγροτικόν, άκουγε το κουδούνι που χτύπαγε και λέει:Α΄κάποιος έρχεται

τώρα από τα Γούπατα ή

από τον Άκοβο και θέλει να αλέσει στο µύλο.

Σηκωνόταν γρήγορα από το σπίτι, έτρεχε να είναι µπροστά στο µύλο να
είναι ανοιχτός ο µύλος, να τον δει ο πελάτης ότι έρχεται, ότι είναι εκεί και
έτσι λοιπόν καθόταν και του λέει:έχω ευκαιρία να αλέσω, έλα του έλεγε,
έλα να αλέσεις. Έτσι γινόταν η κίνηση της πελατείας στους µύλους. Γιατί
πάντα

ήταν περιζήτητο να αλέσει ένα φόρτωµα να πάρουµε δυο τρεις

οκάδες ανάλογα, ανάλογα το φορτίο που είχε, όπως είπαµε, παίρνουµε το
αλεστικό δικαίωµα 5%.Βέβαια αυτό το ζυγίζαµε δεν το παίρναµε

καθ

εικασία, είχαµε ένα καντάρι, ένα µικρό καντάρι, ή την παλάτζα, πιο µικρό
καντάρι και το ζυγίζαµε παρουσία του κυρίου. Έχεις 50 οκάδες, θα σου
πάρουµε2,5 οκάδες, ακριβώς, µε το καντάρι

το ζυγίζαµε και έµεινε

αναπαυµένος και ο µυλωνάς και ο ιδιοκτήτης που είδε πόσο του παίρναµε.
Συµβαίνανε όµως και τα ακόλουθα όχι και τόσο φυσιολογικά στους
µύλους, ως συνήθως µικρές ασυµφωνίες, όπως και σήµερα γίνονται, έτσι
και τότε. Αυτοί που φυλάγανε το µύλο έκλεβαν µερικές φορές από το
αλεστικό δικαίωµα επειδή ήταν ορισµένοι πελάτες που δεν µπορούσαν να
µείνουν συνεχώς εκεί όσο αλέθαµε, αφήνανε το άλεσµά τους και φεύγανε.
Εκεί που αλέθαµε, λοιπόν χωρίς την παρουσία του ιδιοκτήτη, κανονίζαµε
να πάρουµε µια οκά, δυο οκάδες παραπάνω, αφαιρούσαµε παραπάνω από το
δικαίωµα, έτσι λοιπόν γινόταν η κλεψιά στους µύλους, όχι φυσικά εµείς οι
ιδιοκτήτες του µύλου, αλλά οι ξένοι µυλωνάδες, οι υπάλληλοι δηλαδή.
Αθανάσιος Μωρόγιαννης. Όταν παραλαµβάναµε το φόρτωµα του καθενός, το
ζυγίζαµε παρουσία του, 50 οκάδες π.χ., το γράφαµε στον κατάλογο, όνοµα
τάδε πενήντα οκάδες. Το ζύγι γινόταν µε το καντάρι, το οποίο, δεν ξέρω αν
το γνωρίζουν όλοι σήµερα, το καντάρι είναι ένα εξάρτηµα για το ζύγισµα
της τότε εποχής, που τώρα δεν υπάρχει. Επρεπε να είναι δυο δυνατοί άντρες
βέβαια για να ζυγίσουν. Κρεµάγανε το καντάρι στην πλάτη του ενός και του
αλλουνού µε ένα πάσαλο ή µε ένα ίσιο και γερό ξύλο για να σηκώσουνε το
τσουβάλι επάνω να το ζυγίσουνε .Αν όµως ήταν ένας αδύνατος από την µια
πλευρά και δεν µπορούσαµε να ζυγίσουµε, το έπαιρνε αζύγιστο… Πήγαινε
στο σπίτι του µετά, ζύγιζε το άλεσµα και κάποιες φορές

ερχόταν

παραπονούµενος και έλεγε ξέρεις, εµένα µου λείπουν δυο οκάδες, µου

λείπει µια οκά. Λέγαµε τότε θα το πήρε ο νυχτερινός που ήταν εκεί στη
βάρδια για να δικαιολογηθούµε έτσι. Αναγκαζόµαστε πολλές φορές να
συµπληρώσουµε την διαφορά , αν ήταν τεράστιο το ποσό που έλλειπε.
Αθανάσιος Μωρόγιαννης: Εργάζονταν και ξένοι σαν µυλωνάδες βέβαια, από
άλλη περιοχή, από άλλα χωριά και για αυτό ακριβώς κάνανε και αυτές τις
δουλειές. Άλλωστε τη νύχτα γινόταν και παραβίαση της σειράς: έχουµε να
αλέσουµε του τάδε, του τάδε, του τάδε, αν καµιά φορά µας έπαιρνε ο ύπνος
εκεί ο άλλος που αγρυπνούσε να αλέσει για να µπορέσει να φύγει το πρωί,
έριχνε το δικό του επάνω. Έτσι γινόταν η αργοπορία που λέγαµε το πρωί
φερ΄ειπείν θα έχουµε ετοιµάσει 4 φορτώµατα, θα έχουµε ετοιµάσει και του
τάδε. Ερχόταν ο τάδε να πάρει το φόρτωµά του, το έβρισκε ανάλεστο, και το
έβρισκε ανάλεστο γιατί φύλαγε ο άλλος µυλωνάς την νύχτα, και µόλις
κοιµόταν ο ιδιοκτήτης-µυλωνάς, ή αν τον έπαιρνε ο ύπνος από την κούραση,
γιατί κουρασµένος ήταν από την συνεχή δουλειά µέρα και νύχτα, έρριχνε
το δικό του γέννηµα επάνω στη σκάφη και έτσι έβγαινε γελασµένος ο
µυλωνάς προς τον πελάτη, που του είχε τάξει να έλθει το πρωί να πάρει το
άλεσµά του. Τέλοσπάντων, ερχόταν καθόταν υπήρχαν φωνές και παράπονα
και παρεξηγήσεις, ο µυλωνάς προσπαθούσε να απολογηθεί ότι έγινε ένα
λάθος και τα λοιπά, τι να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις, όλα αυτά είναι οι
δυσκολίες του επαγγέλµατος τού δικού µας.
Κάποιοι έκλεβαν συστηµατικά. ∆εν θίγουµε όµως πρόσωπα και πράγµατα
∆εν κάνει να τα αναφέρουµε τώρα λεπτοµερώς αυτά τα πράγµατα, αλλά
συνέβαιναν πάντως. Ο ιδιοκτήτης δεν έκλεβε ποτέ, οι µυλωνάδες-παραγιοί
όµως κλέβανε. Ο ιδιοκτήτης ήταν πάντα έντιµος, γιατί δεν µπορούσε να
χαλάσει την επιχείρησή του. Επειδή έβαζε και υπαλλήλους ή ενοικιαστές
αυτοί είχαν άλλη νοοτροπία,έλεγαν σήµερα

είµαι, αύριο δεν είµαι, ό,τι

πάρω. Ο ιδιοκτήτης άλλοτε τους κάλυπτε άλλοτε όχι, ερχόντουσαν οι
παραπονούµενοι, έλεγε εντάξει λείπει το αναγνωρίζω. Ο ιδιοκτήτης τους
περισσότερους υπαλλήλους του, τους κάλυπτε, γιατί δεν ήθελε να αφήνει
κενά, και παράπονα για την επιχείρησή του.
Τώρα ας προσθέσουµε και κάτι άλλο για τα προβλήµατα του µυλωνά. Ο
µυλωνάς έχει ένα µεγάλο παράπονο. Παλιότερα δεν υπήρχαν ποτάµια µε τα

σηµερινά φράγµατα, φτιάχνανε προσωρινά και αυτοσχέδια φράγµατα µε
πεζούλες, µε χώµατα µε πέτρες για την εκτροπή του νερού στο αυλάκι του
µύλου. Όταν όµως έβρεχε και φουρτούνιαζε το ποτάµι και παρέσυρε τα
αναχώµατα και χάλαγε τη δέση, ο µύλος σταµατούσε να λειτουργεί για µέρες
ή εβδοµάδες µέχρι ο καιρός να βελτιωθεί και η δέση να ξαναφτιαχτεί εξ
αρχής, γεγονός που αποτελούσε µεγάλη οικονοµική ζηµιά στον µυλωνά. Και
έτσι βγήκε και η σχετική παροιµία : Καθένας κλαίει τον πόνο του και ο
µυλωνάς τη δέση. ∆ηλαδή ο µυλωνάς δε σκεφτόταν τίποτε άλλο άµα τύχαινε
να βρέξει, παρά µόνο ότι θα βρέξει και θα του καταστρέψει το φράγµα
δηλαδή τη δέση στο ποτάµι και δεν θα λειτουργεί ο µύλος του.
Ο µύλος ήταν ένας χώρος που συναντιότουσαν οι άνθρωποι.Εκεί γινόταν
ενηµέρωση για τα γεγονότα του κάθε χωριού, δηµιουργούνταν φιλίες και
κοινωνικές σχέσεις , λεγόντουσαν πολλά κουτσοµπολιά και φυσικά,
συνοικέσια και συµπεθεριά για τους γάµους των παιδιών τους, κυρίως των
κοριτσιών.Ο Μυλωνάς, ήταν και προξενητής και εγγυητής του προξενιού….

Απρίλιος 2005.

