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Ο ΜΥΛΩΝΑΣ-Η ΜΥΛΩΝΟΥ-Ο ΜΥΛΩΘΡΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό, πρόκειται να επιχειρηθεί διάκριση της αποστολήςενασχόλησης των προσώπων στα οποία αντιστοιχούσαν παλαιότερα οι
ονομασίες της επικεφαλίδας , ως κατωτέρω:
Ο ΜΥΛΩΝΑΣ
Παλαιότερα στα Γιανναίικα Αρκαδίας και την γύρω περιοχή, μυλωνάς
απεκαλείτο ο άνδρας που ήταν σε θέση να λειτουργήσει τον μύλο και να τον
διαχειρισθεί, δηλαδή γνώριζε τις βασικές υποχρεώσεις του επαγγέλματος
αυτού, όπως:
Να κατασκευάσει, επισκευάσει, τη δέση, τα αυλάκια, τα ταμπούκια, να
βάλει το νερό (στο αυλάκι) και να το οδηγήσει στο μύλο.
Να θέσει σε λειτουργία το μύλο, να σηκώσει
να διακόψει

ή να κατεβάσει το λιθάρι,

τη λειτουργία του, να εισπράξει το αλεστικό δικαίωμα

(ξάϊ)κλπ.
Είναι πιθανόν να ήταν ιδιοκτήτης ολόκληρου ή μέρους του μύλου, να
ήταν ενοικιαστής ολόκληρου ή μέρους αυτού (μύλου) ή να ήταν υπάλληλος
του ή των ιδιοκτητών του.
Το ότι γνώριζε να λειτουργήσει το μύλο δεν σημαίνει ότι ήταν σε θέση να
κατασκευάσει

μύλο ή να επισκευάσει

τα βασικά, απαραίτητα για τη

λειτουργία του, εξαρτήματα. Φυσικά δεν αποκλείεται να γνώριζε τα άνω
στοιχεία αλλά αυτό ίσως να αποτελούσε εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
Η ΜΥΛΩΝΟΥ
Η ονομασία ή τίτλος της μυλωνούς κατά κανόνα απεδίδετο στη σύζυγο του
μυλωνά, ενώ την κόρη την αποκαλούσαν μυλωνοπούλα.
Ανάλογα με την απόσταση μεταξύ μύλου και σπιτιού, η μυλωνού πήγαινε
στο μύλο καθημερινά, ημέρα παρά ημέρα ή αραιότερα. Εφοδίαζε τον άντρα
της με φαγητό, ψωμί, καθαρά ρούχα να αλλάξει και διάφορα άλλα χρήσιμα
είδη.
Στο μέτρο του εφικτού, βοηθούσε στην κατασκευή-επισκευή-καθάρισμα
των εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων του μύλου. Τον αντικαθιστούσε
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προσωρινά επί μερικές ώρες, ώστε να αναπαυθεί ή να ασχοληθεί με ειδικές
ή βαριές εργασίες του μύλου ή άλλες εργασίες της οικογένειας.
Η μυλωνού εγνώριζε

χονδρικώς να λειτουργήσει το μύλο, να σηκώσει,

κατεβάσει το λιθάρι, να διακόψει τη λειτουργία του, να εισπράξει

το

αλεστικό (ξάϊ) κλπ.
Συνήθως η μυλωνού έμενε στο μύλο μερικές ώρες και κυρίως κατά την
ημέρα.
Ο ΜΥΛΩΘΡΟΣ
Μυλωθρός ελέγετο ο άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα γύρω από το θέμα
μύλος, ήταν ικανός να κατασκευάσει

εκ θεμελίων μύλο και να

αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαζόταν σε λειτουργούντα
(μύλο).
Όταν ανελάμβανε να κατασκευάσει

καινούριο μύλο, έκανε αυτοψία,

παρατήρηση λεγόταν παλαιότερα στην Αρκαδία, σε διάφορες περιοχές του
συγκεκριμένου

χωριού, εντόπιζε τον

πλέον κατάλληλο χώρο ανέγερσης

του κτιρίου , δέσης αυλακιού, κρέμασης κλπ και γνωστοποιούσε

τις

διαπιστώσεις του στον ενδιαφερόμενο. Αφού έκλεινε η συμφωνία ως προς
την αμοιβή του και τις άλλες λεπτομέρειες, άρχιζε η υλοποίησή της και
στην προκαθορισμένη ημερομηνία παρέδιδε το έργο με το κλειδί στο χέρι.
Ο μυλωθρός ήταν στην εποχή του πρακτικός μηχανικός(τον έλεγαν και
εμπειροτέχνη), κατά κανόνα είχε νωρίτερα

ασκήσει το επάγγελμα του

μυλωνά σε δικό του ή ενοικιασμένο μύλο ή υπήρξε υπάλληλος σε ξένο μύλο
και εκεί έμαθε την τέχνη (του μυλωθρού).Εννοείται ότι

συνεργάζετο και

με τεχνίτες άλλων ειδικοτήτων (κτίστες, μαραγκούς, σιδεράδες) αλλά αυτός
είχε τη γενική εποπτεία του έργου και την απόλυτη ευθύνη ως προς τη
σωστή

κατασκευή-συναρμολόγηση

εξαρτημάτων.
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