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Ο ΚΟΥΛΟΥΡΑΙΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ 

Ο μύλος αυτός βρισκόταν περίπου  150-200 μέτρα βορειότερα  από τον μύλο 
του ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ στην τοποθεσία Δυρραχίτικο, δεξιά-ανατολικά της 
ροής των υδάτων του Καρνίωνα ποταμού, λειτουργούσε κατά την χειμερινή 
περίοδο (Οκτώβριος-Ιούνιος)  και κατασκευάσθηκε υπό τις κάτωθι 
συνθήκες. 
 Ο ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ  Αριστείδης  του Αποστόλου(1836-1911), είχε  
μεταναστεύσει στις  Ηνωμένες Πολιτείες  της Αμερικής προς εργασία και 
όταν επανήλθε στην πατρίδα απεφάσισε να   κατασκευάσει μύλο. 
Επειδή το  σημείο που επέλεξε να κτίσει  τον μύλο βρισκόταν σε περιοχή με 
μικρή κλίση  για να δημιουργήσει υδατόπτωση, αναγκάσθηκε να 
κατασκευάσει κρεμάση  μήκος 35-40  μέτρων και να σκάψει σε μεγάλο 
βάθος και μήκος. 
Η διαδικασία συγκέντρωσης  και μεταφοράς επί τόπου  πολλών κυβικών 
μέτρων πέτρας, το κτίσιμο της  κρέμασης, του κτιρίου, του κυρίως μύλου 
και οι υπόλοιπες εργασίες  διήρκεσαν 2-3 χρόνια. Πριν προλάβει να τον 
θέσει σε λειτουργία  ο συγχωριανός μας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του 
Αθανασίου σε σημείο ψηλότερο και πλησιέστερο προς τη δέση στον 
Καρνίωνα  ποταμό  από όπου θα έπαιρνε νερό και  ο   Κουλούρας,  εντός 2-3 
μηνών, έκτισε δικό του μύλο και τον  έθεσε σε λειτουργία προτού να τον 
σκεπάσει. Επειδή και οι δυο  θα χρησιμοποιούσαν την ίδια δέση στον 
Καρνίωνα και το Κοινοτικό αυλάκι αρδεύσεως του κάμπου κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, ο Κουλούρας   απέκτησε μύλο, αλλά δεν είχε τρόπο να 
τον λειτουργήσει ελλείψει νερού. 
  Η κατάσταση αυτή διήρκεσε επί 5-6 χρόνια :Μεταξύ των  ετών 1882 και 
1885 περίπου ο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ εδημιούργησε επεισόδιο εις βάρος άλλου 
συγχωριανού μας και εκείνος τον εσκότωσε. 
  Οι απόγονοι του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το 
μύλο σε λειτουργία , οπότε ο ΚΟΛΟΥΡΑΣ, άρχισε να  λειτουργεί τον  δικό 
του (με το νερό που χρησιμοποιούσε ο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ). 
ΤΟΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ θανόντα, διαδέχθησαν:ο γυιος του Πέτρος (1886-1943) 
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και ο, επί θυγατρί, γαμβρός  του ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γώργιος του Δημητρίου( 
(1895-1969) που λειτούργησαν  τον μύλο μαζί μέχρι το θάνατο του 
πρώτου(ΚΟΥΛΟΥΡΑ Πέτρου). 
Ο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ διατήρησε τον μύλο μέχρι 1-2 χρόνια προ της λήξεως 
της δεκαετίας του 1940.Τότε  διεκόπη οροστικά η λειτουργία του και 
σταδιακά κατέρρευσε. 
Σήμερα στέκει όρθιο  το μεγαλύτερο μέρος της κρεμάσης και μικρό τμήμα 
του κτιρίου. 
 
Παρατίθενται φωτογραφίες του ΚΟΥΛΟΥΡΑΙΙΚΟΥ  μύλου.Στην πρώτη 
φαίνεται τμήμα του τοίχου (του μύλου) και στις άλλες δυο, τμήμα της 
κρέμασης. 
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         ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1895-1969) 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 


