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Ο ΜΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΥΤΟΥΛΗ
Ο ανωτέρω μύλος βρισκόταν, κατάλοιπά του υπάρχουν ακόμη, στην
τοποθεσία Αργούτουλη, αριστερά-δυτικά της ροής των υδάτων

του

Καρνίωνα ποταμού, χαμηλότερα από όλους τους μύλους των Γιανναίικων, σε
απόσταση 600-700 μέτρων βορειότερα από τον μύλο του ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
και λειτουργούσε κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο-Ιούνιο).
Σύμφωνα με

την τοπική παράδοση, προ του 1821, ήταν

Τουρκικής οικογένειας με το επώνυμο ΑΡΓΟΥΤ

ιδιοκτησία

ΟΓΛΟΥ και κατά την

προσπάθεια εξελληνισμού του:<<ΑΡΓΟΥΤΟΥΛΗ>>, δηλαδή το επώνυμο της
Τουρκικής οικογένειας, κατέστη τοπωνύμιο θηλυκού γένους.
Επίσης κατά την τοπική παράδοση, με την έναρξη της επαναστάσεως του
1821, τον Τούρκο ιδιοκτήτη του τον σκότωσε
επώνυμοΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ , του οποίου

συμπολίτης μας με το

το σπίτι βρισκόταν στην

τοποθεσία ‘’ Δίστρατα’’ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
Πιθανολογείται ότι ο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ήταν ενοικιαστής του μύλου ή
υπάλληλος του Τούρκου. Από τα μητρώα αρρένων της τέως κοινότητας
Γιανναίικων, προκύπτει ότι στο χωριό μας, γεννήθηκαν

με το επώνυμο

αυτό, οι κατωτέρω άνδρες:
1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Πανάγος γεννηθείς περί το 1825
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας του Πανάγου, γεννηθείς το έτος 1853
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος >>

, >>

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Πανάγος του Ηλία ,

>>

>>

1865

>>

1878

Λογικά τον Τούρκο ΑΡΓΟΥΤ ΟΓΛΟΥ, πρέπει να σκότωσε ο πατέρας του
πρώτου, με το ονοματεπώνυμο, μάλλον Ηλίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Έκτοτε δεν προκύπτει γέννηση ανδρός με το επώνυμο αυτό, είτε διότι
μετοίκησαν οικογενειακώς είτε, διότι έσβησε (η οικογένεια αυτή)ελλείψει
αρρενογονίας.
Παραμένει

άγνωστο

επί

πόσο

χρονικό

διάστημα

η

οικογένεια

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ κατείχε αυτόν τον μύλο διότι:
Κατά άλλη εκδοχή-άποψη, ο μύλος αυτός μετά τη 20/5/1825, ημερομηνία
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της μάχης του Μανιακίου, περιήλθε στην κατοχή

της οικογένειας

ΜΠΟΥΡΑ από το χωριό Καμάρα.Στην ανωτέρω μάχη γενικός αρχηγός ήταν
ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ, μετείχαν όμως και 100 περίπου μαχητές από τα χωριά
Γιανναίικα

και Καμάρα των οποίων αρχηγός ήταν ο Παναγιώτης

ΜΠΟΥΡΑΣ από την Καμάρα.
Είναι άγνωστον αν ο ΜΠΟΥΡΑΣ διεσώθη ή όχι κατά τη μάχη αυτή οπότε
ενδέχεται να κατέλαβε το μύλο ή να του παρεχωρήθη από την Ελληνική
Πολιτεία, ή στη διαδικασία αυτή μετείχαν οι απόγονοί του.
Πάντως τελευταίοι ιδιοκτήτες του κατά ποσοστό 50% έκαστος ήταν οι :
1. Βασίλειος ΜΠΟΥΡΑΣ του Δημητρίου, από την Καμάρα και
2. Βασίλειος ΜΠΛΕΤΣΗΣ του Κων/νου (1895-1977) από τα Γιανναίικα,
οι οποίοι τον λειτούργησαν περίπου μέχρι το τέλος της δεκαετίας του
1940.
Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί η περίπτωση του
ΜΠΛΕΤΣΗ Αντωνιου του Βασιλείου(1923-2004) υιού του δεύτερου των
ιδιοκτητών , ο οποίος κατά την κατοχή και παρά το νεαρό της ηλικίας
του βοήθησε πολλούς ανθρώπους με την χορήγηση αλεύρων δωρεάν, ή
την άλεση καρπών δένδρων

αλλά και για την επαγγελματικήτου

πρωτοτυπία ως κάτωθι:
Όταν εξυπηρετούσε

και τον τελευταίο πελάτη του, με ένα κέλυφος

θαλασσινού, στο οποίο φυσούσε, εξέπεμπε δυνατό ήχο, παρόμοιο με τον
αντίστοιχο της μπορούς που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα τα πλοία και
έτσι ενημέρωνε τους κατοίκους των Γιανναίικων και της Καμάρας ότι
είχε ευχέρεια να εξυπηρετήσει άμεσα πελάτες.
Λίγο προ της λήξεως της δεκαετίας του 1940διεκόπη η λειτουργία του
συγκεκριμένου μύλου και σήμερα στέκει όρθιο τμήμα της Κρέμασης και
της τοιχοδομής του.

Παρατίθενται 3 φωτογραφίες του μύλου στην ΑΡΓΟΥΤΟΥΛΗ, όπως
είναι σήμερα.
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Η χούρχουλη του ανωτέρω μύλου.

Τμήμα του τοίχου και μικρού παραθύρου στην Ανατολική πλευρά.
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Τμήμα τοίχου και της κρεμάσης
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ΜΠΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (1895-1977)
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ΜΠΛΕΤΣΑΣ Αντώνης του Βασιλείου (1923-2004)

