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ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ
Από το προηγούμενο κεφάλαιο, προκύπτει ότι ανέκαθεν οι μύλοι εκτίζοντο
σε ακροποταμιές, ρεματιές και γενικά σε επικλινή εδάφη, ώστε να
διευκολύνεται η λειτουργικότητά τους κλπ.
Το κτίριο του μύλου είναι πάντοτε ισόγειο, διαστάσεων4χ15 μέτρα
περίπου, έχει ύψος 2,50-3 μέτρα, είσοδο με πλάτος και ύψος ανάλογο ώστε
να είναι εφικτή η

είσοδος -έξοδος εμφόρτων ζώων και πολλές φορές

αποτελεί έναν ενιαίο χώρο.Κολλητά στους τοίχους υπάρχουν χτισμένα με
πέτρες

πεζούλια ή σταθερά τοποθετημένα μαδέρια ή κορμοί δέντρων

σχήματος πλακέ, ώστε να τοποθετούνται επάνω τσουβάλια με δημητριακά,
αλεύρι, να κάθωνται οι απαλέστες (πελάτες) και το προσωπικό του μύλου.
Όταν ο μύλος ευρίσκετο μακριά από

το χωριό, ο κατασκευαστής του

πέραν του τμήματος λειτουργίας του συστήματος αλέσεως, έκτιζε και ένα
δωμάτιο στο οποίο υπήρχε τζάκι και κρεβάτι προς χρήση από τον εκάστοτε
μυλωνά. Σε παρακείμενο κτίσμα,

αυτοτελές ή ενσωματωμένο στο μύλο,

κατασκεύαζε και ένα φούρνο στον οποίο ο μυλωνάς έψηνε τις λεγόμενες
μυλοκουλούρες(ψωμί, χωρίς μαγιά).
Ο μύλος έχει υποχρεωτικά και ένα υπόγειο χώρο του οποίου το δάπεδο
και τα πλάγια είναι κτισμένα με πέτρες και λάσπη

από άμμο και

ασβέστη(τοπικά αποκαλείται μπινάς) ή από πέτρες και κορασάνι (τριμμένο
κεραμίδι)>Αυτός ο χώρος

ονομάζεται χούρχουλη, το βάθος της είναι

περίπου 1,50 έως 2 μέτρα και στο σημείο που καταλήγει το στενό τμήμα
του

βαγενιού έχει σχήμα

τοποθετείται

κυκλικό

με διάμετρο περίπου 2 μέτρα.Εκεί

η φτερωτή του μύλου (περί της οποίας λεπτομέρειας σε

προσεχές κεφάλαιο).
Κατά το υπόλοιπο τμήμα της η χούρχουλη είναι τύπος στοάς, πλάτους
1 έως 1,20 μέτρα με κάθετα πλάγια και καταλήγει στον απέναντι τοίχο του
κτιρίου με σχήμα

αψίδας. Από εκεί εξέρχεται

(του μύλου) το νερό,

αφρισμένο, όταν ο μύλος λειτουργεί. Στον εξωτερικό περόβολο, πρέπει να
υπάρχουν καθίσματα(πέτρινα ή ξύλινα) ως και ανάλογος αυλόγυρος προς
εξασφάλισης των ζώων των πελατών.
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Το δάπεδο του μύλου είναι συνήθως χωμάτινο ή στρωμένο με πλάκες.

