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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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To ποταμάκι...
Από που είσαι, ποταμάκι;

'.M Vi

Από 'κείνο το βουνό.
Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
Σύννεφο στον ουρανό.
,

Ποια είναι η μάνα σου;

!

Η μπόρα.
Πώς κατέβηκες στη χώρα;
Τα χωράφια να ποτίσω και τους μύλους να γυρίσω.

\

Στάσου να σε ιδούμε λίγο, ποταμάκι μου καλό.
Βιάζομαι πολύ να φύγω, ν' ανταμώσω το γυαλό.
(Από το βιβλίο Παιδικά τραγούδια, του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Το ποίημα περιλαμβάνεται στο Ανθολόγιο
για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος Πρώτο).
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ Ν Ε ΡΟΥ'\
ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ!

Τη φετινή χρονιά, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας του
(1999 - 2009), έχοντας δεχθεί, το χρονικό αυτό διάστημα, περίπου 20.000 μαθητές και 3.500 εκπαιδευτικούς
από όλη την Ελλάδα στα Προγράμματα του, έχοντας υλοποιήσει Σεμινάρια Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς,
Ημερίδες ενημέρωσης εκπαιδευτικών και κοινού, έχοντας αναπτύξει αξιόλογες διεθνείς συνεργασίες καθώς και
διάφορες άλλες εκδηλώσεις που αφορούν στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Ένας σημαντικός τομέας, στον οποίο, εμείς οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, κατα
ναλώνοντας μεγάλο ποσοστό του εργασιακού αλλά και του προσωπικού μας χρόνου, είναι η παραγωγή εκπαι
δευτικού υλικού, ώστε η προσπάθεια που γίνεται εδώ μέσα, να μην «φυλακίζεται» στους τέσσερις τοίχους του
Κ.Π.Ε. Επιθυμία όλων των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας είναι, να μπορεί ο κάθε
εκπαιδευτικός, είτε έχει επισκεφθεί με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Σχολείου του το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας ή
κάποιο άλλο Κ.Π.Ε., είτε όχι, να διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να μπορεί να προωθήσει στους μαθητές
του, το ευαίσθητο αυτό κομμάτι της κοινωνίας μας, τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Για το λόγο αυτό, το Κ.Π.Ε Μακρινίτσας έχει στο ενεργητικό του 21 τίτλους εκπαιδευτικών βιβλίων, η πλειονό
τητα των οποίων έχουν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, τη μεθοδολογία και τα φύλλα εργασίας που χρει
άζεται ο εκπαιδευτικός, για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει, με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί, στην τάξη.
Επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας (http://kpe-makrin.mag.sch.gr), έχουν αναρτη
θεί πολλοί τίτλοι των παραπάνω εκδόσεων σε μορφή PDF, απ' όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκτυ
πώσει αυτά που χρειάζεται.
Φέτος, κλείνοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας, συνεχίζοντας την προσπάθεια μας, προ
χωρούμε στην έκδοση άλλων 9 τίτλων εκπαιδευτικών βιβλίων, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν κι αυτά, όπως
και τα προηγούμενα, χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών.
Το συγκεκριμένο

βιβλίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που σκοπεύουν να υλοποιήσουν Σχολικά

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικά με το νερό, τη διαχείριση του και τους διαφορετικούς
τρόπους αξιοποίησης της υδραυλικής ενέργειας στην Προβιομηχανική Ελλάδα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας
Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης
Βιολόγος
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EIK. 1: Επιτόπια έρευνα στο νερόμυλο στο Ροποτό Τρικάλων

(05-11-2000)

Εικ. 2: Εκπαιδευτική επίσκεψη της ΣΤ' τάξης του 18ου Δ.Σ. Βόλου στο μυλικό συγκρότημα
(30-10-2003) στα πλαίσια υλοποίησης ετήσιου Σχολικού Προγράμματος
με θέμα την

υδροκίνηση.

της Παλαιοκαρυάς

Περιβαλλοντικής

Τρικάλων

Εκπαίδευσης
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Δε στο 'πα χαλασιά μου, στο μύλο να μην πας;
Να μη σε πάρει ο μύλος και γίνω εγώ φονιάς
«Η χαλασιά μου» και το «ξενιτεμένο μου πουλί» ήταν τα δυο πιο αγαπη
μένα ηπειρώτικα τραγούδια που σιγοτραγουδούσε ο μακαρίτης ο πατέ
ρας μου, όταν ήμουν μικρός. Τόσο μικρός που ακόμη πνιγόμουν σε μια
κουταλιά νερό και δεν καταλάβαινα τα υψηλά νοήματα που κρύβονταν
πίσω από τους στίχους αυτών των τραγουδιών.
Τα χρόνια περνούσαν και ο πατέρας μου άρχισε να παινεύεται στους γεί
τονες ότι μπορούσα να λέω τα μαθήματα νεράκι. Είναι αλήθεια, ότι ο
πατέρας μου και εγώ μοιάζαμε σα δυο σταγόνες νερό και, επειδή δεν είχε
προλάβει να κάνει άλλα παιδιά, φαινόταν ξεκάθαρα ότι από μένα περίμε
νε πολλά, ακόμη και ένα ποτήρι νερό στα γεράματα του. Μετά από αυτά
τα παινέματα, πως μπορούσα να του εξηγήσω ότι είχα μαύρα μεσάνυχτα
για όλους τους υδροκίνητους μηχανισμούς;
Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που είχα αποπειραθεί να ταυτίσω το μύλο του τραγουδιού με κάποιο
φανταστικό μηχανοκίνητο όχημα το οποίο διέθετε μόνο μια ρόδα και έσπερνε το θάνατο στο πέρασμα του!
Έτσι κυλούσε ο χρόνος σε κείνη την απίστευτα πυκνοκατοικημένη γειτονιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
μέχρι που το καλοκαίρι του 1987 ταξιδέψαμε οικογενειακώς στους Πάδες, το πατρικό βλαχοχώρι στη Λάκκα
του Αώου.
Εκείνη τη χρονιά, η οικογένεια μου είχε μόλις βάλει το νερό στο αυλάκι, αφού εγώ είχα ήδη περάσει στο Τμήμα
της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και οι γονείς μου είχαν επιτέλους καταφέρει να αγοράσουν το
μικρό διαμέρισμα που νοικιάζαμε για δεκαετίες.
Σε μια από εκείνες τις ανέμελες περιηγήσεις στις ατελείωτες ομορφιές του σχεδόν ακατοίκητου χωρίου μας,
φτάσαμε στο Βάλε Μάρε(=το μεγαλύτερο ρέμα του χωρίου που πηγάζει από τις νότιες υπώρειες του Σμόλικα)
και ξαφνικά αντικρίσαμε μπροστά μας ένα ερειπωμένο ορθογώνιο πέτρινο κτίσμα με δυο παράθυρα και μια
πόρτα ανάμεσα τους.
Τότε, ο πατέρας μου στάθηκε αποσβολωμένος, σα να ήπιε το αμίλητο νερό, και χρειάστηκε πάνω από πέντε
λεπτά για να καταφέρει να ψελλίσει: πάει ο μύλος του Χρυσικού, πάνε και οι σταχτοκ'λουρες. Έφυγαν τα καλά
τα χρόνια και μαζί τους έφυγαν και οι Παδιώτες. Σκόρπισαν σε όλη την οικουμένη και δεν ξαναγύρισαν ποτέ,
σαν να ήπιαν το νερό της λησμονιάς. Ποιος ανήμπορος γέροντας θα τολμούσε να μείνει μόνος του εδώ, στα
1250 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και να ξαναδούλεψει τους νερόμυλους, τις νεροτριβές,
τα μαντάνια και τα περίφημα νεροπρίονα;
Η βόλτα μας συνεχίστηκε και λίγο πριν νυχτώσει και καθώς επιστρέφαμε στην πατρική κατοικία, δηλαδή ότι
απόμεινε από αυτήν μετά τον εμπρησμό του χωρίου από την 1η Γερμανική Ορεινή Μεραρχία (Edelweiss)
στιςΐ 8/10/1943, περάσαμε μπροστά από την Φαντίνα (=μεγάλη πηγή-βρυση στα βλάχικα), την λιθόκτιστη
σκεπαστή κρήνη. Τότε, ήταν που μου εκμυστηρεύτηκε ότι παρέα με άλλα αγόρια της ηλικίας του περνούσε
εκεί αρκετή ώρα κάθε μέρα, χαζεύοντας τις τσουπρες, σαν τα κρύα τα νερά, που έρχονταν και από τους τρεις
μαχαλάδες του χωρίου για να γεμίσουν τα γκιουμια τους με φρέσκο νερό.
Από τότε πέρασαν άλλα είκοσι χρόνια, κατά τα οποία δε σταμάτησα ποτέ να ψάχνω για υδροκίνητα εργαστή
ρια φτάνοντας στις εσχατιές της ελληνικής υπαίθρου. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η συγκέντρωση
ενός πλουσίου εκπαιδευτικού υλικού, ένα μέρος του οποίου παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση.
Βαδίζοντας πιστά στα χνάρια του πατέρα μου, το φετινό καλοκαίρι πήρα το δικό μου γιό και τον πήγα στα
ίδια ερείπια του νερόμυλου του Χρυσικού στους Πάδες, αλλά, επειδή δεν ήθελα να τον αφήσω με αυτήν την
απογοητευτική εικόνα, μετά τον πήγα στη Βουλιάστα Ιωαννίνων και στον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας Πρέβεζας
για να δει νεροτριβές και νερόμυλους να λειτουργούν όπως παλιά.
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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάνοντας έναν πρόχειρο απολογισμό, μπορούμε να

επαναλειτουργία των πάσης φύσεως προβιομηχανι

πούμε ότι οι υδροκίνητες εγκαταστάσεις που λειτούρ

κών ή βιομηχανικών υδροκίνητων εγκαταστάσεων

γησαν στην προβιομηχανική Ελλάδα ανέρχονται

που βρίσκονται σκορπισμένες στις παραποτάμιες

περίπου στις 30.000. Ο κύριος σκοπός της λειτουρ

ζώνες είτε της ελληνικής υπαίθρου, είτε των αστικών

γίας τους ήταν η πρωτογενής μεταποίηση φυσικών

περιοχών, σχηματίζοντας πολλές φορές εκπαιδευτικά

αγαθών μέσω διαφορετικών διαδικασιών επεξεργα

πάρκα προβιομηχανικής και βιομηχανικής τεχνολο

σίας σε κάθε περίπτωση, π.χ. η άλεση, η τριβή, το

γίας,

πριόνισμα, η κρούση, η σύνθλιψη, η δέψη κ.ά.

Αρκαδίας, στην

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον μπαρουτόμυλο,

Πέλλας, στη Νάουσα Ημαθίας, στο Δήμο Κόνιτσας

μια εξειδικευμένη μορφή υδροκίνητου μύλου, ο οποί

Ιωαννίνων και σε πολλές άλλες λιγότερο γνωστές

ος άλεθε ένα μίγμα νιτρικού καλίου, θείου και κάρ

περιοχές.

βουνου και παρήγαγε μπαρούτη.

Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η διαρκής έκθεση που στε

Μια από τις περιοχές της προβιομηχανικής Ελλάδας

γάζεται στο Λαογραφικό & Εθνολογικό

στην οποία λειτούργησαν μπαρουτόμυλοι, είναι τα

Μακεδονίας - Θράκης στη Θεσσαλονίκη με τίτλο:

χωριά της ορεινής Αρκαδίας με επίκεντρο τη

«Στους μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης».

Δημητσάνα, σύμφωνα με τα όσα μας εξιστορεί ο

Στους χώρους του μουσείου λειτουργούν: ένας νερό

ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύ

μυλος, ένα νεροπρίονο, μια νεροτριβή και ένα μαντά-

ματα του: «Μπαρούτι είχαμε, έκαμνε η Δημιτζάνα».

νι, σε ομοιώματα μικρότερης κλίμακας.

Με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου

Κλείνοντας πρέπει να αναφερθούμε στην αξιόλογη

πολλά απ' αυτά τα «μυλικά συγκροτήματα» άρχισαν

προσπάθεια ανακατασκευής και πλήρους λειτουρ

να

εγκαταλείπονται.

γίας ενός παραδοσιακού υδροκίνητου πριονιού. Το

Αργότερα, κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70,

νεροπρίονο αυτό είναι το μοναδικό που λειτουργεί σε

όταν η μετανάστευση -εσωτερική

και εξωτερική-

ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο, ένα από τα ελάχιστα

πήρε τεράστιες διαστάσεις, η ελληνική ύπαιθρος σχε

λειτουργούντα σε ολόκληρη την Ευρώπη και βρίσκε

δόν ερημώθηκε και τα περισσότερα απ’ τα μυλικά

ται στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Αρμάτων στο Δήμο

συγκροτήματα σταδιακά έπαψαν να λειτουργούν ορι

Κόνιτσας.

υπολειτουργούν

και

να

όπως

για παράδειγμα

στη

Δημητσάνα

Πύλη Τρικάλων, στην

στικά και αμετάκλητα, εγκαταλείφθηκαν ανυπεράσπι
στα στις δυνάμεις της φύσης και αφέθηκαν σαν βορά
στον πανδαμάτορα χρόνο. Το γεγονός αυτό είχε ως
αποτέλεσμα το τέλος του 20ου αιώνα να βρει ελάχι
στα απ' αυτά να υπολειτουργούν και να αγωνίζονται
να παραμείνουν ζωντανά και μερικά άλλα να έχουν
αλλάξει πλήρως τη φυσιογνωμία τους και να έχουν
μετατραπεί στην καλύτερη περίπτωση σε εξοχικές
κατοικίες, ξενώνες ή λαογραφικά μουσεία και στη χει
ρότερη σε αποθήκες, στάβλους ή επικίνδυνους ερει
πιώνες.
Σήμερα, στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης της
ζωής μας και της προστασίας του περιβάλλοντος,
Εικ. 3: Το νεότευκτο νεροπρίονο
στο Άρματα του Δήμου Κόνιτσας

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναβίωση και στην
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Ακόμη, από την αρχαιότητα ο άνθρωπος κατασκεύα

ΤΟ ΝΕΡΟ

ζε μικρά ή μεγάλα φράγματα για ύδρευση ή άρδευ
Αυτή η διαυγής, άχρωμη, άοσμη, άγευστη και υγρή

ση. Στον 20ο αιώνα, άρχισαν να κατασκευάζονται

ουσία ήταν, είναι και θα είναι αδιαμφισβήτητα ένα

μεγάλα φράγματα με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρι

από τα κυρίαρχα στοιχεία της δημιουργίας του

κής ενέργειας. Στην Ελλάδα, τα τελευταία 50 χρόνια

κόσμου και ο κυριότερος και

αναντικατάστατος

έχουν κατασκευασθεί 17 υδροηλεκτρικά φράγματα

παράγοντας της ζωής, κάθε μορφής και επιπέδου.

(άνω των 10MW). Η υδροηλεκτρική ενέργεια χαρα
κτηρίζεται ως «καθαρή», επειδή δεν εκπέμπει ρύπους
και ως «ανανεώσιμη» επειδή θεωρητικά είναι αστεί
ρευτη αλλά η κατασκευή των φραγμάτων προκαλεί
ανεπανόρθωτες βλάβες στα υδάτινα οικοσυστήματα
και ιδιαίτερα στην ιχθυοπανίδα τους.

Εικ. 4: Το πόσιμο νερό είναι πηγή ζωής
Μέσα σ’ αυτό αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται
σχεδόν όλοι οι απλούστεροι οργανισμοί καθώς και
πολλοί από τους ανώτερους φυτικούς και ζωικούς

Εικ. 5: Η τεχνητή λίμνη των Πηγών Αώου, Ν. Ιωαννίνων

οργανισμούς, ενώ στους πιο σύνθετους (ζώα και
φυτά) το νερό συμβάλλει επίσης στο σχηματισμό των

Το νερό είναι η μοναδική φυσική πρώτη ύλη που δεν

διαφόρων υγρών που είναι απαραίτητα για τις βιολο

αποτελεί καρπό συγκομιδής και ίσως γι’ αυτό το λόγο

γικές τους διεργασίες.

η ύπαρξη του υποτιμάται ή θεωρείται δεδομένη.

Στο σώμα των ζώων και του ανθρώπου και στα φυτά

Δυστυχώς, όμως, τα παγκόσμια αποθέματα γλυκών

το νερό αποτελεί πολλές φορές τα 2/3, τα 3/4 ή

υδάτων μειώνονται ταχύτατα εξαιτίας της μεγάλης

ακόμη περισσότερο

τους.

αύξησης του πληθυσμού, της κλιματικής αλλαγής,

Σχηματίζει τους ωκεανούς, τους ποταμούς, τις λίμνες

των μη αειφόρων μορφών κατανάλωσης, των κακών

και τους πάγους και έτσι καταλαμβάνει το 70% της

πρακτικών διαχείρισης, της έλλειψης υποδομών, της

επιφάνειας της γης.

ρύπανσης κ.ά. Ίσως, δεν έχουν άδικο αυτοί που υπο

Πρέπει να σημειωθεί, ότι παρά το γεγονός αυτό,

στηρίζουν ότι το νερό και η διαχείριση του θα είναι η

μόνο το 2,5% των υδάτων της γης είναι γλυκά, ενώ

αιτία του επόμενου παγκοσμίου πολέμου.

του

ολικού

βάρους

το 97,5% είναι αλμυρά. Επιπλέον, το 70% των γλυκών
υδάτων είναι σε μορφή πάγου ή σε πολύ βαθιά κοι
τάσματα στα οποία ο άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση.
Επομένως, λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων
αποθεμάτων γλυκών υδάτων είναι προσιτό για
χρήση.
Η σχέση του ανθρώπου με το νερό παραμένει στενή
στο πέρασμα των αιώνων. Ο άνθρωπος χρησιμοποι
εί τα γλυκά ύδατα για να καλύψει τις βιολογικές του
ανάγκες, για την καθαριότητα του, για την ίαση
(ιαματικά λουτρά) αλλά και στη γεωργία, στη βιομη

Εικ. 6: Καταρράχτης στο Λειβαδίτη Ξάνθης
(Μάιος 2000 και Αύγουστος 2006)

χανία, στον τουρισμό κ.ά.
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ενέργεια είναι η ικανότητα παραγωγής κάποιου
έργου, όχι απαραίτητα αντιληπτού από τον άνθρω
πο. Η ενέργεια αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση
για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας και είναι
παρούσα σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της ανθρω
πότητας.
Κύρια πηγή ενέργειας του πλανητικού μας συστήμα
τος είναι ο ήλιος ο οποίος μας παρέχει θερμότητα,
φως και, μέσω της φωτοσύνθεσης, οξυγόνο, τροφές,
καύσιμα κ.ά., από τα οποία εξαρτάται άμεσα η ζωή.
Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι όλες οι άλλες μορ
φές ενέργειας είναι δευτερογενή παράγωγα της ηλια

Εικ. 7: Η χρήση του ροπάλου (μυϊκή ενέργεια)

κής ενέργειας.
Για ολόκληρες χιλιετίες ο άνθρωπος χρησιμοποίησε
μόνο δυο βασικές πηγές ενέργειες για να καλύψει τις
στοιχειώδεις ανάγκες του:
αρχικά τη δυναμική ενέργεια των μυών του για
εξεύρεση τροφής (μέσα από τη χρήση του ακατέργα
στου ροπάλου και κατόπιν των πρώτων εργαλείων
και όπλων), και κατόπιν τη θερμική ενέργεια (ανα
κάλυψη της φωτιάς) για θέρμανση και φωτισμό.

<^

Αργότερα, στην ανάπτυξη του πολιτισμού συνέβαλαν
η δέσμευση και αξιοποίηση (όχι πάντοτε συνειδητή)
και άλλων πηγών ενέργειας καθώς και η ανακάλυψη
νέων τρόπων εκμετάλλευσης των ήδη γνωστών. Έτσι,
ο άνθρωπος σταδιακά άρχισε να αξιοποιεί τις παρα
πάνω κυρίες πηγές ενέργειας σε νέες χρήσεις:
Εικ. 8: Η χρήοη της φωτιάς (θερμική ενέργεια)

την ηλιακή
για την καλλιέργεια φυτών,
για το στέγνωμα των καρπών, φύλλων, δερμάτων και
πήλινων σκευών,
για την παραγωγή αλατιού
στις αλυκές κ. ά.
τη θερμική
για την παρασκευή τροφής,
για την κατασκευή ξυλοκάρβουνου,
για το ψήσιμο
πήλινων αντικειμένων,
για την απόσταξη,
για τη μεταλλοτεχνία κ.ά.

Εικ. 9: Απόσταξη τσίπουρου στο Μουζάκι Καρδίτσας
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Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν νέα μέσα μετατροπής
της δυναμικής ενέργειας σε κινητική ή μηχανική αλλά
και πολλαπλασιασμού των ενεργειακών δυνάμεων
όπως η τροχαλία, ο οδοντωτός τροχός, και ο μοχλός
με αποτέλεσμα την επέκταση αλλά και τη διαφορο
ποίηση των μορφών χρήσης τους. Έτσι, η χρήση των
γνωστών πηγών ενέργειας επεκτάθηκε, τροποποιή
θηκε και κατέληξε να δίνει κίνηση σε αρκετά πολύ
πλοκες μηχανές άλεσης, σύνθλιψης, κρούσης, τριβής,
άντλησης, πριονίσματος κ.ά.

ηλεκτρική, τη χημική και τελευταία την πυρηνική.
Παράλληλα με τη χρήση των νέων πηγών και μορ
φών ενέργειας -οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντι
κές για την υγεία του ανθρώπου και το φυσικό περι
βάλλον- γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια αξιοποίη
σης

με σύγχρονες

μεθόδους των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας της προβιομηχανικής εποχής.
Οι Α.Π.Ε. παρέχονται από τη φύση χωρίς ποσοτικούς
περιορισμούς, αν και η αξιοποίηση τους -προς το
παρόν- μπορεί να αποβεί σχετικά ασύμφορη σε

Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ως το τέλος

σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα.

της προβιομηχανικής εποχής και την αρχή της χρή
σης της ατμομηχανής, στα τέλη του 18ου αιώνα, ο
άνθρωπος χρησιμοποιούσε

μόνο φυσικές, ήπιες,

παραδοσιακές, άμεσα χρησιμοποιούμενες, συμβατι
κές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες ήταν
παντελώς ακίνδυνες για τον ίδιο αλλά και για το φυσι
κό περιβάλλον.
Όμως στο 19ο και ιδιαίτερα στον 20ο αιώνα, ο
άνθρωπος ανακάλυψε νέες πηγές θερμικής ενέργειας
(τον ατμό, το πετρέλαιο και τα παράγωγα του, το
λιγνίτη) αλλά και νέες μορφές ενέργειας όπως την
Εικ. 13: Αιολικό πάρκο στο Νομό Έβρου

Εικ. 14: Ατμοηλεκτρικοί Ηλεκτροπαραγωγικοί Σταθμοί της Δ.Ε.Η. στην Καρδιά και στην Πτολεμαϊδα Κοζάνης
14
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Η έρευνα στη χρήση των πηγών ενέργειας κατά την
προβιομηχανική εποχή οδηγεί στην εξαγωγή τριών
κυρίων συμπερασμάτων:
1. Σε πολλούς τομείς της παραγωγής και για τον ίδιο
σκοπό γινόταν διαδοχική ή παράλληλη εκμετάλλευση
διαφορετικών πηγών ενέργειας. Έτσι, για την άλεση
των καρπών έγινε χρήση της δυναμικής ενέργειας
του ανθρώπου (στους τριπτήρες και στους χειρόμυλους), της δυναμικής ενέργειας των ζώων (στους
ζωοκίνητους μύλους), της υδραυλικής ενέργειας
(στους νερόμυλους, κινώντας οριζόντιους ή κάθετους
υδραυλικούς τροχούς) και της αιολικής ενέργειας
(στους ανεμόμυλους).
2. Ο άνθρωπος δημιούργησε ένα πολύπλοκο ενεργει
ακό κύκλο αφού οργάνωσε τις διαφορετικές μορφές
ενέργειας σε αποδοτικά ενεργειακά συστήματα τα
οποία συνδέονται στενά μεταξύ τους και χρησιμοποι
ούνταν πολλαπλώς σε πολλούς μικρότερους ενεργει
ακούς κύκλους με παραγωγικό σκοπό.
Για παράδειγμα, ένα δέντρο φύεται και αναπτύσσε
ται χρησιμοποιώντας την ηλιακή, και τη χημική ενέρ
γεια, υλοτομείται και μετατρέπεται σε καύσιμη υλη
ή αποδίδει καρπούς. Ο άνθρωπος, με τη σειρά του,

•θ-

συλλέγει την καύσιμη υλη και τους καρπούς χρησιμο
ποιώντας τη δική του μυϊκή δύναμη, η οποία προέρ
χεται από τη χημική ενέργεια που προσφέρουν οι
τροφές και καίει την καύσιμη υλη για να παράγει
θερμική ενέργεια για να μαγειρέψει την τροφή
του, για να δημιουργήσει νέα αποθέματα χημικής
ενέργειας για να μπορέσει να ξαναφυτέψει, να καλ
λιεργήσει, να υλοτομήσει, να μαγειρέψει κ.ο.κ. Έτσι
μπορούμε να πούμε ότι στην προβιομηχανική εποχή
γινόταν -περισσότερο

Εικ. 16: Σύγχρονοι υλοτόμοι στο Μέτσοβο Ιωαννίνων

ασυνείδητα και λιγότερο

συνειδητά- μια πολυεπίπεδη «ενεργειακή ανακύκλω
ση» που στόχευε στην πλήρη αξιοποίηση και στην
εξοικονόμηση των διαθέσιμων φυσικών ενεργειακών
πόρων.
3. Σε ορισμένες εποχές και περιοχές η εκμετάλλευση
συγκεκριμένων μορφών ενέργειας πήρε μεγάλη έκτα
ση και άγγιξε τα όρια μιας πρώιμης βιομηχανικής
επανάστασης. Τέτοια παραδείγματα είναι η μαζική
χρήση νερόμυλων στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα
αλλά και η λειτουργία πολυάριθμων ανεμόμυλων στο
Αιγαίο για άλεση και στο οροπέδιο Λασιθίου για

Εικ. 77: Μαγειρική στο φούρνο με τα ξύλα
στην Άφησσο Μαγνησίας

άντληση.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η χρήση της υδραυλικής ενέργειας θεωρείται ως το
πιο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των μέσων που

Αι υδραυλικοί πτώσεις παρουσιάζονται κυρίως εις τα

χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος για παραγωγικούς σκο

ορεινά

ρείθρα

πούς (άλεσμα, άντληση, πριόνισμα κ.ά.), γιατί για

παρουσιάζουν ισχυρότατος κλίσεις ή καταρράκτας.

πρώτη φορά κατάφερε να αξιοποιήσει τη δύναμη

Και επειδή εις τα τμήματα

του νερού για κίνηση απλών και έπειτα πολύπλοκων

τμήματα

των κοιλάδων, όπου τα

ταύτα αι κοιλάδες είναι

κατά το πλείστον χιονοσκέπαστοι,
τροφοδοτούνται

τα δε

ρεύματα

εις τα τμήματα ταύτα κυρίως εκ της

διαλύσεως του λευκού τούτου ύδατος, ωνόμασαν την

μηχανισμών αντί της ανθρώπινης ή ζωικής μυϊκής
(δυναμικής) ενέργειας, αυξάνοντας έτσι σημαντικά
την παραγωγική ικανότητα.

εξ αυτού ενεργειαν της υδραυλικής πτώσεως λευκόν
άνθρακα.

Κατ' επέκτασιν,

ωνομάσθη

πράσινος

άνθραξ η ενέργεια η παραγόμενη εις τα πεδινά και

Η εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας μπορεί να
γίνει χρησιμοποιώντας:
την κινητική ενέργεια του νερού η οποία παράγε

κατά κανόνα κατάφυτα τμήματα των κοιλάδων, εις τα
οποία είναι μεν μικραί αι κλίσεις των ρευμάτων, αλλ’
είναι μεγάλαι αι παροχαίλόγω της εισφοράς του πλή

ται μόνο από τη φυσική ροή του ή σε συνδυασμό με
μικρή υδατόπτωση,

κατά

και τη δυναμική ενέργεια του νερού η οποία παρά

την μακράν μέχρι της πεδιάδος διαδρομήν του ρεύ

γεται από την υδροστατική πίεση που δημιουργείται

ματος. Μεταξύ όθεν λευκού και πρασίνου άνθρα

όταν υπάρχει διαφορά στάθμης

κος η διαφορά είναι ότι εις τον πρώτον η ενέργεια

Οι παραπάνω μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται

θους των συμβαλλόντων των συναντηθέντων

παράγεται από μικράν παροχήν και μέγα άλμα,

από την εποχή της προβιομηχανικής τεχνολογίας ως

ενώ εις τον πράσινον άνθρακα συμβαίνει το αντρί-

τις μέρες μας για κίνηση πολλών ειδών, μορφών,

στροφον.

κυανούν

χρήσεων υδροκίνητων μηχανισμών με διαφορετική

άνθρακα την εκ της ελπιζόμενης πρακτικής εκμεταλ

παραγωγική ικανότητα. Οι μηχανισμοί αυτοί μετα

λεύσεως

Ομοίως

καλουσι

του παλλιρροϊκού

συνήθως
ρεύματος

ενεργειαν.

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.

μοποιήθηκε μόνο η κινητική ενέργεια που παράγεται

Εκτός από τις βιολογικά ζωτικές χρήσεις του, το νερό

από τη φυσική ροή των ποταμών με την τοποθέτηση

χρησιμοποιείται στη μεταποίηση προϊόντων από τον

μικρών ξύλινων καθέτων φτερωτών μέσα

άνθρωπο είτε ως κινητήρια δύναμη (ήπιας μορφής
ενέργεια) είτε για την παραγωγή ατμού (ατμομηχα
νές) ή ηλεκτρικής ενέργειας.

τρέπουν την ενέργεια σε άλλη που κάθε φορά μας
χρειάζεται για διαφορετικούς σκοπούς. Αρχικά χρησι

στο

ρεύμα του νερού. Το ρεύμα του νερού παρέσυρε τα
προεξέχοντα και βυθισμένα πτερύγια και περιέστρεφε τις φτερωτές.

Εικ. 18: Η Βελγική ατμομηχανή TUBIZE
για το τρενάκι του Πηλίου (1903)

Εικ. 19: Σιδερένια κάθετη φτερωτή σε κίνηση
στο Μααρά Δράμας
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ αργότερα χρησιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο
η ροή της παλίρροιας, όπως στον πορθμό του
Ευρίπου στη Χαλκίδα και η ροή μεγάλων πλωτών
ποταμών,σε μύλους προσαρμοσμένους σε αγκυρο
βολημένα ποταμόπλοια,

τα οποία μετακινούμενα

εξυπηρετούσαν διάφορες περιοχές.
Τον 5ο μ.Χ. αιώνα, Ρωμαίοι μηχανικοί είχαν την ιδέα
να οδηγήσουν το νερό πάνω από τον τροχό, ώστε

Εικ. 20: Ποταμόπλοιο

πέφτοντας από το κανάλι προσαγωγής του στα πτε
ρύγια της φτερωτής, να χρησιμοποιείται εκτός από
την κίνηση του και η βαρύτητα του με τη μικρού
ύψους υδατόπτωση.
Στη συνέχεια, τα πτερύγια των τροχών αντικαταστά
θηκαν από φατνώματα (δηλ. κουβαδάκια) με πάτο
στην εσωτερική διάμετρο, ώστε το νερό να εγκλωβί
ζεται ώσπου να αδειάσει από την περιστροφή, με
αποτέλεσμα να επιταχύνεται από το βάρος του η
κίνηση.
Έτσι μπορούσαν να κατασκευαστούν τροχοί με πολύ

Εικ. 21: Κάθετος τροχός με ξύλινα φατνώματα στο
ελαιοτριβείο Τσακνάκη στα Ανω Αεχώνια Μαγνησίας

μεγαλύτερη διάμετρο αλλά και πλάτος και η απόδο
ση τους μπορούσε να γίνει ως και τριπλάσια.

•θ-

Στα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, οι αρχικά ξύλινοι
τροχοί μετατράπηκαν σε βαριές σιδερένιες κατα
σκευές, τις ροδάνες, που είχαν μακρύτερη διάρκεια
ζωής.
Για να έχουν την επιθυμητή αλλά και σταθερή απόδο
ση οι όρθιοι υδροτροχοί που τοποθετούνταν πάνω
από την επιφάνεια με το κάτω τμήμα τους βυθισμένο
στο νερό, έπρεπε η ποσότητα του να είναι ικανοποι
ητική και αναγκαστικά οι τροχοί ακολουθούσαν την

Εικ. 22: Σιδερένιος κάθετος τροχός στην Έδεσσα

κοίτη.
Σε περίπτωση που η στάθμη κατέβαινε λόγω ανομ
βρίας ή ανέβαινε εξαιτίας κάποιας πλημμυράς, ο τρο
χός αχρηστευόταν. Το πρόβλημα της έλλειψης μεγά
λης ποσότητας νερού σε πολλά μέρη λύθηκε με την
εφεύρεση της οριζόντια τοποθετούμενης φτερω
τής. Αυτή η φτερωτή έχει πολύ μικρότερη διάμετρο
και μπορεί να περιστρέφεται με πολύ μικρότερη
ποσότητα νερού.

Εικ. 23: Σιδερένιος οριζόντιος τροχός στην Υπάτη Φθιώτιδας
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ΚΕΝΤΡΟ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Μ ΑΚΡΙ Ν ΙΤΣΑΣ

Έτσι τώρα οι υδροκίνητες εγκαταστάσεις μπορούσαν
να τοποθετηθούν όχι μόνο στις κοίτες ποταμών αλλά
κοντά σε κεφαλάρια, ρυάκια αλλά και μακριά απ'
αυτά, αφού αρκούσε η διάνοιξη ενός μικρού τεχνη
τού καναλιού για να φέρει το νερό όπου χρειαζόταν
και η κατασκευή μιας στέρνας, όπου ήταν αναγκαίο.
Με τους οριζόντιους υδροτροχούς άρχισε ουσιαστικά
η εκμετάλλευση και της δυναμικής ενέργειας που
παράγεται από την υδροστατική πίεση που οφείλεται
στη διαφορά στάθμης του νερού. Παράλληλα όμως
χρησιμοποιούνταν και κινητική ενέργεια αφού η υδατόπτωση συνδυάζει και τις δυο. Οι υδροτροχοί ήταν

Εικ. 24: Αυλάκι νερόμυλου στην Πεζούλα Καρδίτσας

πάντοτε τοποθετημένοι στο χαμηλότερο σημείο της
διαδρομής του νερού, το οποίο εκτοξευόταν στα πτε
ρύγια τους σχεδόν οριζόντια.
Η δυναμική ενέργεια εκφράζεται από το γινόμενο
του βάρους επί το υψος.

Εδυν = Μ * h

Εκ(ν = 1/2 M * V2
Γι’ αυτό, εάν η διαφορά της στάθμης ήταν μεγάλη και

Εικ. 25: ζύλινο βαγένι στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
στη Δημητσάνα Αρκαδίας

υπήρχε φυσική συνεχής ροή, αρκούσε μια μικρής
διαμέτρου σωλήνα με μεγάλο ύψος.
Εάν η διαφορά ήταν μικρή, έπρεπε να μεγαλώσει η
διάμετρος του αρχικά ξύλινου και αργότερα μεταλ
λικού βαγενιου, ώστε να χωρέσει μεγαλύτερο όγκο
νερού, άρα να έχει μεγαλύτερο βάρος και το γινόμε
νο να μείνει το ίδιο.
Όπου η ροή ήταν διακεκομμένη ή ανεπαρκής, τότε
κάτω από τη στέρνα που συγκέντρωνε το νερό κατα
σκευαζόταν υδατόπυργος

ανεστραμμένης

κωνικής

διατομής εσωτερικά και από το στόμιο που βρισκό
ταν στο κάτω μέρος του, εκτοξευόταν το νερό στη
φτερωτή.

Εικ. 26: Μεταλλικό βαγένι στο Γοργογύρι Τρικάλων
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ΕΛΛΑΔΑ

Εικ. 28: Στόμιο σε μεταλλικό βαγένι σε νεροτριβή
στα Τέμπη Λάρισας

Εικ. 27: Στόμιο σε μεταλλικό βαγένι σε νεροτριβή
στην Πεζούλα Καρδίτσας
Με την πάροδο του χρόνου γενικεύτηκε η χρήση της

λειτουργίας του γινόταν με συστήματα αξόνων και

υδραυλικής ενέργειας με την εφεύρεση πολλών σύν

γραναζιών, αν έπρεπε να παραμείνει κυκλική (π.χ.

θετων μηχανισμών κι έτσι ο ρόλος της εξελίχθηκε σε

νερόμυλος) ή με τη βοήθεια εκκεντροφόρου άξονα

πρωταρχικό για την τεχνολογία και την οικονομία.

(π.χ. μαντάνια) ή στροφαλοφόρου άξονα (π.χ. νερο

Η μετάδοση της κίνησης από τη φτερωτή προς το

πρίονο), αν έπρεπε να μετατραπεί σε παλινδρομική.

μηχανισμό που κινούσε και ανάλογα με τον τρόπο

e

•Θ-

Εικ. 29, 30: Σύστημα αξόνων και γραναζιών σε υδροκίνητο ελαιοτριβείο στον Αγιο Γεώργιο Μαγνησίας
Συγκρίνοντας τα δυο είδη υδραυλικών τροχών παρα

Στην Ελλάδα ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η υδραυ

τηρούμε ότι οι κατακόρυφοι γύριζαν με πολύ μικρή

λική ενέργεια κινούσε μηχανισμούς μύλων (αλευρό-

ταχύτητα περιστροφής ενώ οι οριζόντιοι με πολύ

μυλων μπαρουτόμυλων ταμπακόμυλων) νεροπρίο-

μεγαλύτερη. Για τους όρθιους τροχούς σημασία είχαν

νων μαντανιών λιοτριβιών κ.ά. για άλεσμα πριόνι

ο όγκος και η ταχύτητα της ροής του νερού, ενώ για

σμα, κρούση, τριβή και σύνθλιψη, με σκοπό την

τους οριζόντιους, η επαρκής υψομετρική διαφορά

παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων.

της υδατόπτωσης ή του υδατόπυργου.
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Ο ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
Είναι μια μηχανική συσκευή άντλησης ενέργειας από
ρεύμα νερού ή υδατόπτωση, αποτελούμενη από ένα
τροχό με πτερύγια στερεωμένα στην περιφέρεια του.
Η δύναμη του κινούμενου νερού ασκείται στα πτερύ
για και η συνακόλουθη περιστροφή του τροχού μετα
δίδεται σε μηχανές μέσω της ατράκτου του τροχού.
Ο υδραυλικός τροχός υπήρξε πιθανότατα η αρχαι
ότερη πηγή μηχανικής ενέργειας που αντικατέστη

Εικ. 32: Σιδερένιος
κάθετος τροχός στο
μύλο Καρακίτσου
στο Δήμο Ιωλκού
Μαγνησίας

σε την ενέργεια ανθρώπων και ζώων, και οι πρώτες
του εφαρμογές αφορούσαν την ανύψωση νερού, την
γνάφευση υφασμάτων και την άλεση δημητριακών.
Η λειτουργία όλων των υδροκίνητων

μηχανισμών

(εκτός της νεροτριβής) γίνεται διαμέσου ενός
μικρού ή μεγάλου υδροτροχού (κοινώς φτερωτή)
που είναι τοποθετημένος κάθετα ή οριζόντια και
περιστρέφεται από τη δύναμη που ασκεί πάνω του
το νερό.
Οι Σουμέριοι και αργότερα οι Αιγύπτιοι χρησιμοποί
ησαν τον κάθετο υδραυλικό τροχό με πτερύγια από
κεραμικές πλάκες για την ανύψωση του νερού, καλύ
πτοντας τις ανάγκες τους για ύδρευση και άρδευση.

Εικ. 33: Νεροτριβές
στην περιοχή του
Ασπροποτάμου
Τρικάλων

Η περιστροφή αυτών των τροχών γινόταν είτε από
ζώα είτε από τη δύναμη του ρεύματος των ποταμών.
Αρχικά οι κάθετοι υδραυλικοί τροχοί ήταν τοποθετη
μένοι πάνω από το ρεύμα του ποταμού. Αυτοί οι τρο
χοί ονομάζονταν υπόπληκτοι και χρησιμοποιούσαν
μόνο την κινητική ενέργεια του νερού.

34: Υπόπληκτος στο
Γοργοπόταμο
Φθιώτιδας

Εικ. 3 Ί: Σχέδιο υπόπληκτου τροχού
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τον 5ο αιώνα μ.Χ., οι Ρωμαίοι μηχανικοί σκέφτηκαν να οδηγήσουν το νερό πάνω από το τροχό και έτσι κατά
φεραν να αξιοποιήσουν όχι μόνο την κινητική αλλά και τη δυναμική ενέργεια που δημιουργείται από την υδατόπτωση. Αυτοί οι τροχοί ονομάζονταν υπέρπληκτοι.

Εικ. 35,36: Σχέδια υπέρπληκτων τροχών (δεξιόστροφος και αριστερόστροφος)
Εκτός από τους υπόπληκτους (=undershot) και
τους υπέρπληκτους (=overshot) οι οποίοι ήταν οι
δύο πιο συνηθισμένοι τύποι υδραυλικών τροχών,
σε μερικές περιοχές της Ευρώπης και σπανιότερα
στην Ελλάδα, εξαιτίας της μορφολογίας του εδά

^ >

φους και για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου
χρησιμοποιήθηκε και μια τρίτη μορφή υδραυλικών
τροχών, οι μεσόπληκτοι(=θΓθ35ΐ$Γιοι). Οι τροχοί
αυτοί εκμεταλλεύονταν πλήρως την κινητική ενέρ
γεια και μερικώς τη δυναμική ενέργεια.
Εικ. 37: Σχέδιο μεσόπληκτου τροχού
Οι οριζόντιοι τροχοί ήταν πάντοτε τοποθετημένοι στο

Με την ενσωμάτωση του κατάλληλου μηχανολογικού

κάτω μέρος της υδατόπτωσης και το νερό εκτοξευό

εξοπλισμού κατέστη δυνατή η λειτουργία υδροκίνη-

ταν πάνω στα πτερύγια τους σχεδόν οριζόντια. Αυτοί

των εργαστηρίων ακόμα και σε περιοχές που υπήρχε

οι τροχοί συνήθως είχαν μικρή διάμετρο (από 1,50μ.

πολύ μικρή ή περιοδική παροχή νερού δηλαδή ακόμα

έως 2μ.) και χρησιμοποιούνταν κυρίως σε ορεινές

και σ' ένα μικρό ποταμάκι. Έτσι όμως προέκυψε η

περιοχές ενώ οι κάθετοι τροχοί είχαν μεγαλύτερη διά

ανάγκη κατασκευής σχετικών υδραυλικών έργων υπο

μετρο (από 10μ. έως 15μ.) και χρησιμοποιούνταν σε

δομής για τη συγκέντρωση του νερού (νεροκράτες),

ημιορεινές και πεδινές περιοχές.

τη μεταφορά του (νεραύλακα), την αποθήκευση του

Η επαρκής λειτουργία των κάθετων τροχών βασιζό
ταν στην ποσότητα (όγκο) και στην ταχύτητα της

(στέρνες) και τη διοχέτευση του στο μηχανισμό κίνη
σης της εγκατάστασης (υδατόπυργοι).

ροής του νερού, ενώ των οριζοντίων στην υψομετρι
κή διαφορά (διαφορά στάθμης) της υδατόπτωσης ή
του τεχνητού υδατόπυργου.

•e-
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Αρχικά οι οριζόντιοι υδραυλικοί τροχοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο σε νερόμυλους ήταν κατασκευ
ασμένοι εξ ολοκλήρου από ξύλο (Εικ. 38-40):

Αργότερα οι οριζόντιοι υδραυλικοί τροχοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο σε νερόμυλους ήταν κατα
σκευασμένοι από ξύλο αλλά ήταν «δεμένοι» περιμετρικά με σιδερένιο στεφάνι (=τσέρκι) (Εικ. 41-43):

Τελικά οι οριζόντιοι υδραυλικοί τροχοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο σε νερόμυλους ήταν κατασκευ
ασμένοι εξ ολοκλήρου από σίδερο και ήταν οι πιο ανθεκτικοί (Εικ. 44-46):

22
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Οι κάθετοι υδραυλικοί τ ρ ο χ ο ί π ο υ χρησιμοποιήθηκαν ε υ ρ ύ τ α τ α στα μαντάνια, στα ν ε ρ ο π ρ ί ο ν α (μικρής διαμέ
τρου) (Εικ. 47-49), στους μ π α ρ ο υ τ ό μ υ λ ο υ ς (μέτριας δ ι α μ έ τ ρ ο υ ) και στα υδροκίνητα ελαιοτριβεία (μεγάλης
διαμέτρου) αρχικά ήταν ξύλινοι και μεταγενέστερα εξελίχθηκαν σε σιδερένιους.

Κάθετοι υδραυλικοί τροχοίμαντανιών

Εικ. 50: Μαντάνι στο
Μπουραζάνι

Ιωαννίνων

ή νεροπριόνων κατασκευασμένοι

Εικ. 51: Μαντάνι στο Δίστρατο
Ιωαννίνων

Εικ. 53-54: Κάθετοι υδραυλικοί τροχοί κατασκευασμένοι
από ξύλο που χρησιμοποιήθηκαν

σε μπαρουτόμυλους

Εικ. 52: Ξύλινος κάθετος τροχός στο
νεότευκτο μαντάνι στην Έδεσσα

εξ ολοκλήρου

στη

εξ ολοκλήρου από ξύλο (Εικ. 50-52):

Δημητσάνα

•θ-

Εικ. 55: Σιδερένιος κάθετος τροχός στο
νερόμυλο του Φραντζή Φθιώτιδας
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Εικ. 56, 57, 58: Κάθετοι υδραυλικοί τροχοί (ξύλινοι ή σιδερένιοι) που χρησιμοποιήθηκαν

Εικ. 59: Υδροκίνητα ελαιοτριβεία

σε

ελαιοτριβεία

στο Κατηχώρι και στην Αλλη Μεριά του Δήμου Πορταριάς

Μαγνησίας

Εικ. 60: Μεταλλικός τροχός στη Χαλάστρα Θεσ/νίκης

Εικ. 61: Ξύλινος τροχός με μεταλλικά φατνώματα και τσέρκια στο
ερειπωμένο μαντάνι των Παντζαίων στην Ανάβρα Μαγνησίας

•θ-
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Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Στην περίπτωση των οριζοντίων υδραυλικών τροχών
η μόνη θέση στην οποία μπορούσε να τοποθετηθεί
ήταν ακριβώς κάτω από το ζευγάρι των μυλολίθων,
καθώς δε χρησιμοποιούνταν κανένα σύστημα αξό
νων και γραναζιών παρά μόνο το αδράχτι.
Όμως, στην περίπτωση των καθέτων υδραυλικών
τροχών που χρησιμοποιούνταν τόσο στα υδροκίνητα
ελαιοτριβεία στην Ελλάδα όσο και στους υδροκίνητους αλευρόμυλους στην Ευρώπη, η κυρία θέση του
τροχού αρχικά ήταν σ' ένα από τους δυο εξωτερικούς
πλευρικούς τοίχους (Εικ. 62), αλλά αργότερα σε μερι
κές περιπτώσεις ήταν και σε μερικά άλλα σημεία
εντός ή εκτός του κτιρίου, όπως φαίνεται στα σχέδια
που ακολουθούν (Εικ. 63-68). Ο κύριος λόγος που
επέτρεπε όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις στη θέση
του κάθετου υδραυλικού τροχού ήταν η χρήση
συστημάτων αξόνων και γραναζιών αλλά και ελαστι
κών ιμάντων για να μεταδοθεί η περιστροφική κίνη
ση της φτερωτής και σ’ άλλα υδροκίνητα μηχανήμα

Εικ. 62

τα, όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια κ.ά.

•θ-

Εικ. 63

Εικ. 66

Εικ. 64

Εικ. 67

•θ-

Εικ. 65

Εικ. 68
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εικ. 69

Υψόμετρο

Χρήση ή επάγγελμα

Συναφές λεξιλόγιο

01.

2.000μ.

κτηνοτροφία

σουβάλες ή λούτσες

02.

1.800μ.

υλοτομία

νεροπρίονο

03.

1.600μ.

δασοκομία

κατράμι, κάρβουνα

04.

1.300μ.

άρδευση

καστανιές, φασολιές

05.

1.200μ.

ύδρευση

υδραγωγείο, κρήνες

06.

1.1 ΟΟμ.

αποχέτευση

αυλάκια

07.

1.1 ΟΟμ.

θρησκεία

αγιασμός, στέρνες

08.

1.000μ.

άρδευση

αμπέλια, κηπάδια

09.

900μ.

υφαντική

νεροτριβές, μαντάνια

10.

900μ.

άλεση

νερόμυλος

11.

500μ.

βυρσοδεψία

λίμπες

12.

400μ.

πλεύση

μεταφορά ξυλείας

13.

400μ.

διέλευση

τοξωτά πετρογέφυρα

Ο
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Η παραπάνω δισδιάστατη οπτική αναπαράσταση

πέτρινων αυλακιών, που ήταν σκεπασμένα με σχιστό-

βασίζεται στη συνδυαστική περιγραφή ενός ορεινού

λιθους, λειτουργούσε ως το αποχετευτικό σύστημα

οικισμού

του οικισμού.

(των

Πάδων

του

Δήμου

Κόνιτσας

Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 1200μ. στις νότιες υπώρειες

7) Ο αγιασμός των υδάτων πάντοτε γινόταν στο

του όρους Σμόλικα) και ενός ημιορεινού

(της

ποτάμι. Όμως, μερικές φορές οι καιρικές συνθήκες

Μακρινίτσας Μαγνησίας, σε υψόμετρο 600μ., σε μια

δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο και τότε χρησιμοποιούσαν

νοτιοδυτική πτυχή του όρους Πηλίου) κατά το πρώτο

μια μεγάλη στέρνα, που υπήρχε για αυτό το λόγο,

μισό του 20ου αιώνα αλλά δυνητικά μπορεί να προ

μπροστά από μια κεντρική κρήνη.

σομοιάζει, τηρουμένων των αναλογίων του υψομέ

8) Εντός του οικισμού και σε χαμηλότερο υψόμετρο,

τρου, των υδάτινων αποθεμάτων, του πληθυσμού και

υπήρχαν αρκετές πέτρινες πεζούλες (ξερολιθιές), οι

των επαγγελματικών ενασχολήσεων, σε κάθε ορει

οποίες δημιουργούσαν μικρές επίπεδες εκτάσεις, στις

νό/ημιορεινό αγροτοκτηνοτροφικό οικισμό της ελλη

οποίες καλλιεργούνταν αμπέλια για το κρασί και το

νικής υπαίθρου μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

τσίπουρο της χρονιάς και κηπευτικά.
9) Εξαιτίας της αφθονίας του μαλλιού των αιγοπρο

1) Στην αλπική ζώνη των ελληνικών βουνών οι Βλάχοι

βάτων, οι γυναίκες δούλευαν στον αργαλειό και

και οι Σαρακατσάνοι τσελιγκάδες αναζητούσαν το
κατάλληλο σημείο για να ξεκαλοκαιριάσουν και εκεί
έφτιαχναν πρόχειρα έργα υδρομάστευσης, τις σουβάλες ή λούτσες για το πότισμα των κοπαδιών τους.
2) Χαμηλότερα και μέσα σε πυκνό πευκοδάσος ή
έστηναν τα υπαίθρια νεροπρίονά τους για να υλοτομήσουν μια συγκεκριμένη δασική έκταση και μετά τα

ποτάμι ή σε λίμνη, γινόταν η κατεργασία των δερμά

κατραντζήδες και οι καρβουνιάρηδες είναι τα άλλα

των στα ημιυπαίθρια βυρσοδεψεία (ή αλλιώς ταμπά

κύρια επαγγέλματα που ασχολούνταν ενεργά με τη

κικα), τα οποία συνήθως έδιναν το όνομα στη γύρω

δασοκομία και σήμερα έχουν σχεδόν εκλείψει.

περιοχή.

4) Λίγο υψηλότερα από τον οικισμό υπήρχαν αρκετές

12) Σχεδόν κανένα ποτάμι της Ελλάδας δεν μπορεί

αρδευόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις με φασουλιές,

να χαρακτηρισθεί πλωτό, λόγω του έντονου ανάγλυ

κολοκυθιές, πατάτες και οπωροφόρα δέντρα, όπως
καστανιές, καρυδιές, κερασιές, μηλιές, φιρικιές κ.ά.

και με υπέργειους ή υπόγειους ξύλινους, πέτρινους ή
πήλινους αγωγούς οδηγούσαν το νερό στις κρήνες
με φυσική ροή εκμεταλλευόμενοι την υψομετρική
διαφορά.
6) Ένα δευτερεύον αλλά εξίσου σημαντικό δίκτυο

Γι’ αυτό σχεδόν σε κάθε ορεινό οικισμό υπήρχε του
λάχιστον ένας και συνήθως πολλοί περισσότεροι
11) Στο άκρο του οικισμού, και πάντοτε κοντά σε

3) Μετά τους υλοτόμους, οι ρητινοσυλλέκτες, οι

πλούσια πηγή, έκαναν τα βασικά έργα υδροληψίας

10) Βασικό στοιχείο της διατροφής τους ήταν το

νερόμυλοι.

«έλυναν» για να τα ξαναστήσουν σε άλλο μέρος.

5) Για την ύδρευση του οικισμού τους επέλεγαν μια

βελέντζες, κάπες κ.ά.) τα οποία τα επεξεργάζονταν
στις νεροτριβές και στα μαντάνια.
αλεύρι και ότι μπορούσε, να κατασκευασθεί μ' αυτό.

δρυόδασος οι σκληροτράχηλοι πριονάδες της Πίνδου

που ευδοκιμούν σε μεγάλο υψόμετρο.

έφτιαχναν διάφορα μάλλινα κομψοτεχνήματα, (π.χ.

φου και της αυξομείωσης της ροής των υδάτων.
Ωστόσο, ο Πηνειός, ο Αχελώος κ.ά. χρησιμοποιήθη
καν επιτυχώς στη μεταφορά ακατέργαστης οικοδο
μικής ξυλείας.
13) Μερικές φορές ο ζωοδότης ποταμός ήταν πολύ
ορμητικός και άλλες ήταν πλημμυρισμένος, οπότε η
διέλευση του ήταν πολύ επικίνδυνη. Για να λύσουν
αυτό το πρόβλημα, οι κάτοικοι του οικισμού αναγκά
στηκαν να χτίσουν τοξωτά πετρογέφυρα.

-θ-
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ΤΑ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

μικών συγκρούσεων της δεκαετίας του 1950.
Απλά η χειροτεχνία φυτοζωουσε παράλληλα με την
αναπτυσσόμενη βιομηχανία γιατί ακόμα εξυπηρετού

Υδροκίνητος: ο κινούμενος δι’ ύδατος.
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.

σε συγκεκριμένες και πραγματικές ανάγκες που η
βιομηχανία αδυνατούσε να καλύψει γιατί:
δεν μπορούσε ν’ ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες

Ο όρος «προβιομηχανικός» καλύπτει μια μακρά διάρ

ειδικές ποιοτικές (και όχι ποσοτικές) απαιτήσεις,

κεια υλικής πραγματικότητας και ακόμα μια μακρύτε

αδιαφορούσε για μια περιορισμένη πελατεία με

ρη νοοτροπιών και συμπεριφορών. Επομένως, δεν

χαμηλή καταναλωτική ισχύ,

υπάρχει σαφής χρονικός προσδιορισμός για την

δεν μπορούσε να υπερνικήσει τις παλιές συνήθειες

έναρξη της προβιομηχανικής εποχής στην Ελλάδα

και νοοτροπίες,

αλλά είναι γεγονός ότι τα τεχνικά προβιομηχανικά

η πελατεία της αδυνατούσε να πληρώσει τις υπη

συστήματα αποδιαρθρώνονται σταδιακά στη χώρα

ρεσίες της,

μας γύρω στη δεκαετία του 1960, σχεδόν εκατό χρό
νια μετά την έναρξη της

Ένα

Βιομηχανικής Επανάστασης

δειγμα είναι η χοντρή αδιά

χαρακτηριστικό

παρά

στην Ευρώπη.

βροχη κάπα των βοσκών που

Στην δεκαετία αυτή υπήρξε

λόγω νοοτροπίας αλλά και και

μια ολοκληρωτική μετάβαση

ρικών συνθηκών δεν μπορού

από την οικιακή και βιοτεχνι

σε ν’ αντικατασταθεί με κάποιο

κή χειροτεχνία στη μαζική

βιομηχανικό προϊόν και η ζήτη

βιομηχανική παραγωγή. Οι

ση της διαρκώς

μειωνόταν

λόγοι που προκάλεσαν αυτή

ακολουθώντας τη φθίνουσα

τη μετάβαση είναι πολλοί,

πορεία της νομαδικής κτηνο

αλληλένδετοι

τροφίας. Επιπλέον, ο βοσκός

και ετεροβα

μπορούσε να εξοφλήσει το

ρείς:

κόστος επεξεργασίας της στη

η έντονη εσωτερική και

νεροτριβή

εξωτερική μετανάστευση

«ανταλλάσσοντας»

το μ’ ένα δοχείο τυρί και

η ερήμωση της υπαίθρου

σίγουρα όχι με χρήματα.

μετά από μια δεκαετία πολε
μικών συγκρούσεων

Μάλιστα, σε μερικές απομα

η εξάπλωση του ηλεκτρι
κού δικτύου σ’ ένα μεγάλο

κρυσμένες

μέρος της ελληνικής

Ελλάδας, η χειροτεχνία -κυρίως

επι

κράτειας
η ανάπτυξη του οδικού
δικτύου που έφερε τους κατοί

περιοχές

της

η οικιακή- διατηρήθηκε μέχρι
Εικ. 70: Νεαρός Βλάχος με κάπα στο Μέτσοβο,
το 1985, όμως με διαρκώς φθί
φωτογραφία του Τάκη Τλούπα
νοντες ρυθμούς, γιατί υπήρχαν

κους της υπαίθρου σε συχνότερη επαφή με τα αστι

ακόμη ειδικές ανάγκες για συγκεκριμένα προϊόντα

κά κέντρα

της: «Ελάχιστες

ακόμη

υφαίνουν

η χρήση φθηνών βιομηχανικών προϊόντων

βοσκούς συζύγους

η επιβολή των αστικών προτύπων και των μοντέρ

θούν με τα βιομηχανικά υφάσματα

μόνο

τους που δεν μπορούν

για

τους

να ζεστα

τις μακρές

ώρες

εργασίας τους στο βουνό. Υφαίνουν 20 εκατοστά τη

νων καταναλωτικών πρακτικών

μέρα ενός υφάσματος

πλάτους

Βέβαια, τα πρώτα αποκαρδιωτικά μηνύματα της στα

τον Ιούνιο μέχρι

διακής απομάκρυνσης από την κάθε μορφής χειροτε

υφάνουν

το αναγκαίο

χνία είχαν γίνει ορατά πολύ πριν το τέλος των πολε-

ύφασμα,

γνέθοντας

•θ-

το Σεπτέμβριο

30 εκατοστών.
δουλεύουν

για μιαν ανδρική

παράλληλα

Από

για να
φορεσιά

με τη ρόκα για το

Ydrokinisi Pages 1-51

1/4/10

12:53 PM

Page 29

-O-

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

νήμα αυτό», (Παπαδόπουλος

σ.433)

και «για το νέο

πή επιβίωση σε κάθε αγροτοκτηνοτροφική οικογέ

μαντάνι, που κατασκευάστηκε στο Καλπάκι (1985), ο

νεια στην πεδινή και κυρίως στην ορεινή προβιομη

μυλωνάς προέβλεπε ετήσια εργασία 100 μόνο κιλών.

χανική Ελλάδα.

Το ανακατασκεύασε

γιατί τα χρήματα

του δόθηκαν

από τη νομαρχία και για να εξυπηρετήσει τους σπά
νιους τελευταίους
φορούν

πελάτες του που συνέχιζαν

ρούχα

(Παπαδόπουλος

υφασμένα

στον

να

αργαλειό»

σ.436).

Στην προβιομηχανική Ελλάδα, ο άνθρωπος της υπαί
θρου χρησιμοποίησε με ιδιαίτερα ευφυή τρόπο την

Έτσι, σε κάθε οικισμό, εκτός από την ήδη δεδομένη
χρήση των πηγαίων νερών για την κάλυψη των ανα
γκών της ύδρευσης, της άρδευσης και της θρησκευ
τικής λατρείας, οι παραπάνω τρεις πρωταρχικές αλλά
και τόσο διαφορετικής φύσεως ανάγκες οδήγησαν
τον άνθρωπο στη εκμετάλλευση της κινητικής και
δυναμικής ενέργειας του νερού, καθώς και στην επι

υδραυλική ενέργεια, δηλαδή την ενέργεια που παρά

νόηση, κατασκευή και λειτουργία πολλών και διαφο

γεται από την υδατόπτωση, για να αντιμετωπίσει τις

ρετικών υδροκίνητων

τρεις από τις κυριότερες ανάγκες του: τη διατροφή,

εργαστηρίων τα οποία όλα

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

την ένδυση και τη στέγαση. Η κάλυψη αυτών των
τριών αναγκών εξασφάλιζε μια ασφαλή και αξιοπρε

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΝΔΥΣΗ

ΣΤΕΓΑΣΗ

νερόμυλοι

νεροτριβές

νεροπρίονα

λιοτρίβια

μαντάνια

μεταφορά ξυλείας

σησαμοτριβεία

βυρσοδεψεία

μύλοι που άλεθαν κουρασάνι

χαρουπόμυλοι

ταμπακόμυλοι

^ >

Εικ. 71: Η μία ano τις τρεις υπαίθριες νεροτριβές του Θ. Μαργκά στον Πηνειό, περιοχή Τεμπών Λάρισας
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Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ή ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

Τόσο στους ανεμόμυλους, όσο και στους νερόμυλους,
η άλεση γινόταν -και ακόμη και σήμερα γίνεται- μέσω

Μύλος: το μηχάνημα

δια του οποίου γίνεται η άλεσις

του σίτου και των σιτηδών // το μηχάνημα
οποίου γίνεται η άλεσις, η κονιοποίησης

του πρωταρχικού συστήματος των επαλλήλων κυκλι

δια του

κών μυλόλιθων. Η κυρία διαφορά συναντάται στο

οιουδήποτε

γεγονός ότι οι παλιοί μικροί και συμπαγείς μονόλι

στέρεου. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.

θοι αντικαταστάθηκαν με νέους μεγαλύτερους οι
οποίοι συγκροτούνταν από ένα σύστημα πολλών

Στην προβιομηχανική περίοδο το βασικότερο προϊόν

λίθινων τεμαχίων, τα οποία είναι κατάλληλα λαξευ

για τη διαβίωση του ανθρώπου ήταν το σιτάρι, το

μένα και συναρμολογημένα και περιβάλλονται από

οποίο μεταποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά σε ψωμί.

ένα σιδερένιο στεφάνι.

Καθώς οι χειρόμυλοι δεν επαρκούσαν στο άλεσμα, η
χρήση των νερόμυλων ήταν απολύτως απαραίτητη.
Έτσι, μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, ανα
φέρονταν 6.000 νερόμυλοι σε όλη την επικράτεια.
Τα κτίσματα των μύλων είναι λιθόκτιστα (συνήθως
ένας ορθογώνιος χώρος με πατάρι καμιά φορά για
τη διανυκτέρευση του μυλωνά). Η κατασκευή της
στέγης είναι προσαρμοσμένη στην τοπική αρχιτεκτο
νική με ξύλινη σκεπή σκεπασμένη με κεραμίδια ή σχιστολιθικές πλάκες. Στη μια άκρη του κτίσματος υπήρ
χε συνήθως ο αλεστικός μηχανισμός, ενώ στην άλλη
περίμεναν οι πελάτες, γίνονταν οι συναλλαγές και η

Εικ. 72: Κτίριο νερόμυλου στο Δασύλλιο Γρεβενών

αποθήκευση. Ο μηχανισμός του νερόμυλου αποτελεί

-θ-

το από δυο μέρη: το κινητικό, που το αποτελούσαν η
φτερωτή και τα εξαρτήματα της, και το αλεστικό, που
περιελάμβανε τις μυλόπετρες και τα εξαρτήματα λει
τουργίας.
Ο προϊστορικός τύπος του αλευρόμυλου (χειρόμυλος) αποτελούνταν από δυο βαριές κυκλικές πέτρινες
πλάκες σε οριζόντια διάταξη, από τις οποίες η ανώ
τερη πλάκα περιστρεφόταν με τη μυϊκή δύναμη

Εικ. 73: Χειρόμυλος στην Ινδία

των χεριών πάνω στην κατώτερη, έτριβε και κονιορ
τοποιούσε τα σιτηρά που έπεφταν ανάμεσα τους.
Είναι αξιοσημείωτο πως αυτός ο τύπος εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα σε απομακρυ
σμένους αγροτικούς ή νησιώτικους οικισμούς σε ειδι
κές περιπτώσεις και για μικρές ποσότητες αλεύρων.
Τον οικιακό χειρόμυλο διαδέχθηκε ένας τύπος κωνοειδούς μύλου που κινούνταν με την μυϊκή δύναμη
δύο ανθρώπων ή ενός ζώου εργασίας. Αυτό το
είδος αλευρόμυλου το εισήγαγαν οι Ρωμαίοι και
εγκαταλείφτηκε πλήρως από τη στιγμή που ο άνθρω
πος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει την ισχύ του ανέ
μου και της ροής των υδάτων για την παραγωγή
μηχανικού έργου.

Εικ. 74: Ρωμαϊκός ιπποκίνητος μύλος

-θ-
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Για την κατασκευή των μυλόλιθων προτιμούνται ο

αποκοψιά και μόνο οι ευσυνείδητοι μυλωνάδες το

χαλαζίας, ο γρανίτης και ο ψαμμόλιθος και μερικές

αραίωναν με νερό και το τάιζαν στις κοτούλες τους

φορές χρησιμοποιείται ο βασάλτης, ο πορφυρίτης,

για να κάνουν αυγά με σκληρά τσόφλια.

και ο τραχείτης. Μερικές φορές οι μυλόλιθοι κατα
σκευάζονται με χυτά μείγματα από θραύσματα των
παραπάνω πετρωμάτων που συνενώνονται με την
κατάλληλη συνδετική ύλη. Η διάμετρος των σημερι
νών μυλόλιθων είναι συνήθως 1,30μ. και το πάχος
τους 25-30εκ.
Κατά κανόνα στην Ελλάδα, οι νερόμυλοι συνήθως
διέθεταν μόνο ένα ζευγάρι μυλόπετρες και σπανιότε
ρα δύο και ονομάζονταν μονόφθαλμοι ή διόφθαλμοι αντίστοιχα. Στον 20ο αιώνα και σε πολύ λίγες
περιοχές είχαν κατασκευαστεί νεότεροι νερόμυλοι με
τρία, ακόμα και τέσσερα ζευγάρια μυλόπετρες, όπως
αυτός που διασώζεται στο πάρκο των καταρρακτών
στην Έδεσσα.
Εικ. 76: Συναρμολογημένη μυλόπετρα
Σε ορισμένες περιοχές, για λόγους είτε παρατεταμέ
νης ξηρασίας είτε χρήσης του νερού στην άρδευση
αγροτικών εκτάσεων, οι νερόμυλοι

λειτουργούσαν

εποχιακά -μόνο τους χειμερινούς μήνες- και ονομάζο
νταν ξερόμυλοι ή κουτσόμυλοι. Από τα παραπάνω

^

συνάγεται ότι υπέβοσκε ένας διαρκής ανταγωνισμός
μεταξύ των μυλωνάδων και των γεωργών για τη
χρήση και την επάρκεια του νερού. Τις περισσότερες
φορές αυτός ο σκληρός ανταγωνισμός κατέληγε στον
εξής άδικο συμβιβασμό: οι γεωργοί αναγκάζονταν να
ποτίζουν λιγότερες μέρες της εβδομάδας και κυρίως
τη νύχτα, ώστε να μην παρεμποδίζουν την κυριολε
κτικά «εύρυθμη» λειτουργία του νερόμυλου.

Εικ. 77: Τριόφθαλμος νερόμυλος στην Έδεσσα

|^ Κατά τις ώρες λειτουργίας του νερόμυλου, οι
δυο μυλόπετρες

βρίσκονταν σε διαρκή

τριβή μεταξύ τους και σταδιακά γίνονταν
λείες με αποτέλεσμα να μην αλέθουν
σωστά τον καρπό. Έτσι, μετά από
άλεση περίπου 1000 οκάδων ή κάθε 15
ημέρες περίπου, ο ευσυνείδητος μυλωνάς έπρεπε να
χτυπήσει τις επιφάνειες τους με το «μυλοκόπι»
(=ειδικό μυτερό σφυρί) για να τις «χαράξει» ή να
τις «αγριέψει», δηλαδή να τις κάνει ξανά κοφτερές.
Δυστυχώς, μετά τη «χαραή» ένα πλήθος από μικρο
σκοπικά υπολείμματα της μυλόπετρας έμεναν πάνω
της και το πρώτο αλεύρι θα ήταν γεμάτο απ' αυτά.
Αυτό το πρώτο αλεύρι μετά τη «χαραή» ονομάζεται

Εικ. 78: Η «χαραή» της μυλόπετρας με το μυλοκόπι
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Στην προβιομηχανική Ελλάδα ο νερόμυλος ήταν μια

Κοινοτικό ή Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, «διενεργούσε

επικερδής «βιοτεχνική» επιχείρηση και η τέχνη του

έναν ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό» και έτσι ο

μυλωνά ήταν περιζήτητη και καλοπληρωμένη γιατί

πλειοδότης μυλωνάς υπέγραφε ένα μισθωτήριο συμ

ποιος θα μπορούσε να ζήσει χωρίς ψωμί; Παρόλα

βόλαιο, το οποίο περιείχε τους όρους ενοικίασης.

αυτά, τις περισσότερες φορές οι μυλωνάδες δεν ήταν
οι ιδιοκτήτες του νερόμυλου στον οποίο εργάζονταν.
Συνήθως, οι νερόμυλοι

ανήκαν σε

Κοινότητες,

Εκκλησίες ή Μοναστήρια και σπανιότερα σε πλουσί
ους ιδιώτες.
Έτσι, όσοι κατείχαν την τέχνη και μπορούσαν να εξα
σκήσουν το επάγγελμα του μυλωνά, πολλές φορές, όπως οι περισσότερες συντεχνιακές ομάδες- ξενιτεύ
ονταν μακριά από την πατρίδα τους για να αναζητή
σουν ένα νερόμυλο και να τον νοικιάσουν.

Ο ενοικιαστής μυλωνάς μπορούσε να πληρώσει τον
ιδιοκτήτη με τους εξής τέσσερις τρόπους:
1. Με μηνιαίο μίσθωμα, οπότε ο ενοικιαστής μυλω
νάς καλούνταν να πληρώσει ένα προσυμφωνημένο
χρηματικό ποσό κάθε μήνα και να αποκομίσει το
σύνολο των κερδών,
2. Με ποσοστό 50% (μεσιακό) ή με ποσοστό 30%
(τριτάρικο) επί των κερδών του,
3. Με «ξεκοπή», οπότε ο ενοικιαστής-μυλωνάς πλη
ρώνει εφάπαξ τον ιδιοκτήτη με ένα ετήσιο χρηματικό

Ο ιδιοκτήτης του νερόμυλου, δηλαδή ο ιδιώτης ή το

ποσό, αλλά τα συνολικά κέρδη παραμένουν δικά του.

-θ-
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Εικ. 79: Μαθητές της ΣΤ' τάξης του 18ου Δ.Σ. Βόλου μέσα στο νερόμυλο στο Ροποτό Τρικάλων (30-10-2003)
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Η παρακμή των νερόμυλων, τουλάχιστον όσων βρί

νικά και γεωργικά, αποτελούν παρελθόν. Η Ελλάδα

σκονταν κοντά με τα διαρκώς αναπτυσσόμενα αστι

δεν μπορούσε, ούτε έπρεπε ίσως, να περιφρονήσει

κά κέντρα, ήταν αναπόφευκτη. Άλλωστε οι περισσό

την επαναστατική αλλαγή.

τερες υδροκίνητες εγκαταστάσεις εξαιτίας της ακα

Οι νερόμυλοι ωστόσο πέρασαν μάλλον οριστικά στην

νόνιστης ροής του νερού δεν μπόρεσαν να διευρύ

ιστορία. Λησμονημένοι, κατεστραμμένοι ή μισοερει-

νουν και να προσαρμόσουν την απόδοση τους στις

πωμένοι δεν ελπίζουν σε ανάσταση. Η μια κάποια

νέες απαιτήσεις

και ποιοτικά.

κίνηση από το 1980 ν’ αφήσουμε τους πολύστρο

Περιπτώσεις κατά τις οποίες παλιοί νερόμυλοι εξελίσ

φους ατσαλοκύλινδρους, γιατί καταστρέφουν τα

σονται σε εργοστάσια είναι ελάχιστες. Στη Θεσσαλία

πολύτιμα συστατικά του σιταριού και να γυρίσουμε

είναι γνωστή η περίπτωση του νερόμυλου των αδελ

στις ολιγόστροφες μυλόπετρες, γιατί αλέθουν το πιο

φών

θρεπτικό και πιο υγιεινό αλεύρι, δεν φαίνεται να καρ

ζήτησης ποσοτικά

Γιαννόπουλου

στο

Βελεστίνο Μαγνησίας, ο

οποίος μετατράπηκε σε σύγχρονο για την εποχή του
εργοστάσιο (1883), συνδυάζοντας ατμοκίνηση και
υδρο κίνηση.

ποφορεί.
Η σημασία των νερόμυλων για την ανάπτυξη των
ορεινών περιοχών σίγουρα δεν είναι ίδια σε κάθε

Οι νερόμυλοι, με τον πρωτόγονο για την εποχή μας

εποχή. Παλιότερα οι νερόμυλοι συνδέονταν άρρηκτα

τρόπο λειτουργίας, άλεσαν με αδάπανη

με την

στατική

ενέργεια τα δημητριακά για πολλούς συνεχείς αιώ
νες. Η παραγωγή

ενέργειας σήμερα, στατικής ή

μεταφερόμενης από το νερό και άλλες πηγές, πήρε
τεράστιες διαστάσεις. Κατάφερε να γίνει ρυθμιστής

καθημερινή

ζωή των

ορεινών

οικισμών.

Σήμερα αυτός ο ρόλος έχει μειωθεί.
Είναι βέβαιο ότι η ανάδειξη και προβολή των παρα
δοσιακών

νερόμυλων

μπορεί να αποτελέσει ένα

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της ανθρωπότη

σημαντικό πόλο έλξης των επισκεπτών που θέλουν να

τας. Όποιο ψωμί και αν προτιμούν σήμερα οι άνθρω

γνωρίσουν καλύτερα αυτή τη σημαντική πτυχή της

ποι, οι νερόμυλοι σε όλα σχεδόν τα κράτη, βιομηχα

πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Εικ. 80: Ερείπια του νερόμυλου Καραγιώργου

Εικ. 81: Ο ανακαινισμένος νερόμυλος του Ζαγγανά
στην Ανάβρα Μαγνησίας

στην Ανάβρα Μαγνησίας
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Εικ. 82: Σκαρίφημα

νερόμυλου (με ονοματολογία)

34
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ΕΛΛΑΔΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ
Ο ελληνικός νερόμυλος, είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος, αποτελείται από τρία τμήματα τα οποία βρίσκο
νται σε τρία διαφορετικά σημεία:

Τμήματα

Τοποθεσία

1. Έργα συγκέντρωσης και διοχέτευσης νερού

Κοντά στο ποτάμι

2. Κινητικός μηχανισμός

Υπόγειο του μύλου

3. Αλεστικός μηχανισμός

Κύρια αίθουσα του μύλου

1. Έργα συγκέντρωσης και διοχέτευσης νερού

ύψος), την κρέμαση. Όσο πιο μεγάλη είναι η κρέμα

Μέσα στο ρεύμα του ποταμού κατασκευάζεται ένα

ση, τόσο πιο μεγάλη είναι η υδροστατική πίεση του

μικρό πέτρινο ή ξύλινο φράγμα, συνήθως για την

νερού καθώς εισέρχεται στο βαγένι ή κάναλη. Τα

παροχέτευση και σπανιότερα για την παρακράτηση

βαγένια είναι κωνικοί σωλήνες οι οποίοι καταλήγουν

του νερού. Έπειτα, «το νερό έμπαινε στ' αυλάκι», το

στη φτερωτή του μύλου. Παλιότερα τα βαγένια ήταν

γνωστό μυλαύλακο, και κατευθυνόταν προς το νερό

κατασκευασμένα από ξύλινες δόγες και δένονταν με

μυλο. Λίγο πριν απ' αυτόν, ο μυλωνάς είχε φροντίσει

μεταλλικά στεφάνια, όπως ακριβώς γίνονταν με τα

να εκμεταλλευτεί τη φυσική κλίση του εδάφους ή να

βαρέλια, και στη συνέχεια έγιναν σιδερένια και τελι

φτιάξει έναν πέτρινο ψηλό τοίχο (από 6 έως 12μ.

κά τσιμεντένια.

Εικ. 83: -υλινα βαγένια στα Άρματα
Ιωαννίνων

Εικ. 84: Μεταλλικό βαγένι στην
Παλαιοκαρυά Τρικάλων

Εικ. 85: Τσιμεντένιο βαγένι στο
Μπουραζάνι Ιωαννίνων

Όσο πιο μεγάλη είναι η κρέμαση
τόσο πιο στενό είναι το βαγένι, ενώ
αντίστροφα όσο πιο μικρή είναι η
κρέμαση τόσο πιο φαρδύ πρέπει
να είναι το βαγένι για να μπορέσει
το νερό να γυρίσει το μύλο με
άνεση.

Εικ. 86: Στενό βαγένι

Εικ. 87: Φαρδύ βαγένι
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Το τελευταίο

κομμάτι του βαγενιου ονομάζεται

σιφουνι (ή φυσουνι) και είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε
να στέλνει το νερό πάνω στη φτερωτή. Το σιφουνι
φτιάχνεται από μονοκόμματο ξύλο πλατάνου ή ιτιάς
και έχει μήκος 20 εκατοστά και διάμετρο 5-10 εκατο
στά, ανάλογα με την ποσότητα που δέχεται το βαγέ
νι. Το καλοκαίρι, όταν λιγόστευε το νερό και επειδή το
βαγένι πρέπει να είναι πάντα γεμάτο, τότε περιόρι
ζαν το άνοιγμα του σιφουνιου καρφώνοντας εκατέ
ρωθεν δυο μικρά ξυλάκια, τα μαγλάρια.
2. Κινητικός μηχανισμός
Κάτω από την κυρία αίθουσα, στο ζουριό (ή χουρχουρη), δηλαδή στο υπόγειο τμήμα του, βρίσκεται ο

Εικ. 89: Το σιφουνι

κινητικός μηχανισμός του μύλου, ο οποίος αποτελεί
ται από τη φτερωτή και το αδράχτι.
Η φτερωτή (η οποία αρχικά ήταν ξύλινη και τελικά
κατέληξε σιδερένια) έχει διάμετρο 1,30μ. και πάντο
τε είναι λίγο μεγαλύτερη από τις μυλόπετρες και δια
θέτει 40-50 ακτίνες.
Το αδράχτι είναι ένας ξύλινος ή σιδερένιος άξονας
(μήκους 1,5-2μ.) ο οποίος διέρχεται μέσα από το
κέντρο της φτερωτής και της κάτω μυλόπετρας για

•θ-

να συνδέσει τη φτερωτή με το κάτω μέρος της επάνω
μυλόπετρας.
Για να γίνει αυτό ανάμεσα στο ορθογώνιο πάνω
Εικ. 90: Το ζουριό

μέρος του αδραχτιού και το κάτω μέρος της επάνω
μυλόπετρας, τοποθετείται με ακρίβεια μια μεταλλική
βάση η χελιδόνα.

χελιδόνα

βρόχι

άξονας

Εικ. 91
Η χελιδόνα
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3. Αλεστικός μηχανισμός

μένη πυραμιδοειδής σκάφη για να δέχεται τον

Η κύρια αίθουσα του μύλου είναι ένας ενιαίος

καρπό που πρόκειται να αλεστεί και μπορεί να

χώρος και χωρίζεται σε δυο περίπου ίσα μέρη. Το

σηκώσει έως και εκατό κιλά καρπού. Στο κάτω

ένα καταλαμβάνεται από τον αλεστικό μηχανισμό

μέρος της σκαφίδας τοποθετείται μια κινητή ξύλινη

και όλα τα εργαλεία του μυλωνά, ενώ το άλλο είναι

(σχεδόν οριζόντια) σέσουλα, το καρουτέλι ή καρυ-

ελεύθερο για να τοποθετηθούν τα σακιά με τα σιτη

κι, απ' όπου πέφτει ο καρπός μέσα στην τρύπα του

ρά που πρόκειται να αλεστούν. Σε μερικές περιπτώ

πανωλιθιού.

σεις υπάρχει και το πέτρινο τζάκι, όπου ψηνόταν η

Όμως, για να πέσει ο καρπός, πρέπει κάποιος να

περίφημη «σταχτοκουλουρα».

κινεί συνεχώς και σταθερά το καρουτέλι χωρίς την

Τα κύρια τμήματα του αλεστικού μηχανισμού είναι

υποχρεωτική παρουσία του μυλωνά. Αυτό γίνεται

το ζευγάρι των μυλόπετρων (=μυλόλιθοι), η πάνω

με το βαρδάλι ή βαρδάρι, το οποίο είναι ένα μικρό

(=πανωλίθι) και η κάτω (=κατωλίθι). Το πανωλίθι

ξυλάκι που έχει προσαρμοστεί στο στόμιο από το

στερεώνεται, μέσω της χελιδόνας, στην κορυφή του

καρουτέλι και η κάτω του άκρη ακουμπάει στη βαρ-

αδραχτιού ενώ το κατωλίθι παραμένει ακίνητο,

δαλίστρα η οποία είναι ένα κυκλικό ξύλο με εγκοπές

γεγονός

που επιβεβαιώνεται στη λαϊκή

ρήση:

και είναι προσαρμοσμένη

στο πανωλίθι. Έτσι,

«κάθεται σαν την κάτω πέτρα του μύλου», (εννοώ

αφού το πανωλίθι και η βαρδαλίστρα περιστρέφο

ντας τον τεμπέλη άνθρωπο).

νται, αναγκαστικά «πάλλεται» ρυθμικά, το οποίο με

Πάνω από το πανωλίθι στέκεται η σκαφίδα ή κοφί-

τη σειρά του κινεί το καρουτέλι και ο καρπός πέφτει

νι ή κοφινάδα, η οποία είναι μια μεγάλη ανεστραμ

για άλεση (βλέπε εικόνα).

Εικ. 92: Αλεστικός μηχανισμός στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων
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ΤΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ή ΓΑΛΙΑΓΡΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
Από τις αρχές του Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος
του Ιανουαρίου οι ελαιοπαραγωγοί συγκέντρω
ναν τις λιανοελιές από τα λιόφυτα τους ^ελαι
ώνες).
Οι

γυναίκες

γονατισμένες

χαμολογούσαν

(=μάζευαν τις ήδη πεσμένες ελιές) και οι άντρες
έστρωναν τις παλέτσες ή λιόπανα (=μεγάλα
πανιά για την ελαιοσυλλογή) και χρησιμοποιού
σαν το λούρο (=μακρύ ξύλινο ραβδί) για να
ραβδίζουν τις φυλλωσιές των ελαιόδεντρων.
Στο τέλος λίχνιζαν τον ελαιόκαρπο για να είναι
καθαρός από φύλλα, χώματα κ.ά, τον έβαζαν
μέσα σε μεγάλα κοφίνια και τον φόρτωναν στα
μουλάρια τους.
Εικ. 93: Συγκέντρωση του ελαιοκάρπου

Στο κατώι ή στην αποθήκη του σπιτιού τους
είχαν μεγάλους ξύλινους πάγκους και εκεί άπλω
ναν τις ελιές

και ξεχώριζαν τις βρώσιμες

(=φαγώσιμες ) και τις τοποθετούσαν στην κάδη
(=μεγάλο κυκλικό ξύλινο δοχείο ανοικτό από
πάνω).
Μετά έριχναν αλάτι και νερό για να συντηρη
θούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Με παραπλήσιες τεχνικές επεξεργασίας και
φύλαξης έφτιαχναν τις σχιστές, τις τσακιστές,
τις ξυδάτες, τις λεμονάτες, κ.ά.
Τις περισσότερες ελιές τις μετέφεραν μέσα σε
κοφίνια και τσουβάλια στις γαλιάγρες (=υδροκί-

Εικ. 94: Διαλογή των βρώσιμων ελαιοκάρπων για την κάδη

νητα ελαιοτριβεία) για να παράγουν το ελαιόλα
δο της χρονιάς.
Η πρώτη εργασία που έπρεπε να γίνει ήταν το
πλύσιμο του ελαιοκάρπου με άφθονο κρύο νερό
από το παρακείμενο αυλάκι που διοχετεύονταν
με αρκετή πίεση σε μια πέτρινη δεξαμενή μέσα
στην οποία είχε τοποθετηθεί ο ελαιόκαρπος.

Εικ. 95: Πλύσιμο του ελαιοκάρπου

•Θ-
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ΕΛΛΑΔΑ

Οι γαλιάγρες άλλοτε βρίσκονταν εντός κι άλλοτε
εκτός του οικισμού. Δίπλα τους περνούσε ένα
ποταμάκι με μόνιμη ροή ή ο αρδευτικός νεραυλακας που διερχόταν μέσα από τον οικισμό.
Το νερό οδηγουνταν μέσα από μια τεχνητή υδατόπτωση πάνω στη ροδάνα (=κάθετος υδραυ
λικός τροχός) που βρισκόταν στην εξωτερική
πλευρά της γαλιάγρας.
Ένα σύστημα σιδερένιων αξόνων και γραναζιών
μετέτρεπε την κάθετη περιστροφική

κίνηση

της ροδάνας σε οριζόντια περιστροφική και
κινούσε μία, δυο ή τρεις όρθιες κυλινδρικές
Εικ. 96: Σύνθλιψη του ελαιοκάρπου

μυλόπετρες.
Ο ελαιόκαρπος έμενε στο «αλώνι» και αλεθόταν
για περίπου 1,5 ώρα. Η σύνθλιψη και η άλεση
του ελαιοκάρπου δημιουργούσαν έναν παχύρ
ρευστο ελαιοπολτό ο οποίος έρρεε στο καδί
(=μεταλλικό δοχείο που βρισκόταν κάτω από το
αλώνι).
Ένας εργάτης γέμιζε τις τσαντίλες ή τσαντίλια
(=ειδικά τρίχινα σακιά) και τις τοποθετούσε τη

•θ-

μια πάνω στην άλλη κάτω από την αρχικά ξύλι
νη και μετέπειτα σιδερένια πρέσα.
Αρχικά ασκούσαν πίεση μόνο με τη μανέλα
(=μακρυ και χοντρό ξύλινο ραβδί) και στη συνέ
χεια έδεναν τη μανέλα με ένα βίντσι ^μεταλλι
κό βαρούλκο).

Εικ. 97: Πίεση του ελαιοπολτόύ με ξύλινες
ή μεταλλικές πρέσες

Όταν ασκούσαν πίεση μόνο με τη μανέλα, τότε
θεωρούσαν ότι το λάδι που έβγαινε ήταν ποιο
τικά καλύτερο γιατί ήταν αθέρμιγο (=χωρίς την
προσθήκη ζεστού νερού).
Στο τελικό στάδιο όχι μόνο χρησιμοποιούσαν το
βίντσι για να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στις
τσαντίλες αλλά τις έβρεχαν με

βρασμένο

νερό(=θέρμισμα) για να διευκολύνουν την εξα
γωγή του εναπομείναντος λαδιού.
Το λάδι που έβγαινε από την πρέσα συγκεντρω
νόταν στο λίμπο ή λιμπί (=ορθογώνια μεταλλι
κή δεξαμενή), στην οποία γινόταν ο διαχωρι
σμός του λαδιού από τα υγρά και τα στερεά

Εικ. 98: Εξαγωγή του ελαιόλαδου

κατάλοιπα του.

•θ-
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Εικ. 99: Σκαρίφημα υδροκίνητου ελαιοτριβείου των Παύλου Καλογερίδη και Ανδρέα Σπηλιόπουλου.
Το λιοτρίβι χρησίμευε στη σύνθλιψη
του ελαιοκάρπου και είναι γνωστό
από την αρχαιότητα. Ήταν ευρύτατα
διαδεδομένο ο’ όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές τόσο της ηπειρωτι
κής, όσο και της νησιωτικής Ελλάδας.

Αρχικά ήταν χειροκίνητο, αργότερα
ζωοκίνητο, εξελίχθηκε σε υδροκίνητο, ατμοκίνητο, ντιζελοκίνητο και
σήμερα είναι ηλεκτροκίνητο.
Ωστόσο, σε μερικές

απομονωμένες

περιοχές και για μικρές ποσότητες
ελαιοκάρπου, το ζωοκίνητο λιοτρίβι
χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα.
Εικ. 102: Αφέτες Μαγνησίας
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ΕΛΛΑΔΑ

Τα πρώτα υδροκίνητα λιοτρίβια στεγάστηκαν σε τρο
ποποιημένους αλευρόμυλους και λειτούργησαν με
την ίδια μικρή οριζόντια φτερωτή

«ανατολικού»

τύπου. Ελάχιστα τέτοια λιοτρίβια έχουν εντοπιστεί.
Αργότερα, με την έλευση της βιομηχανικής εποχής
και σε περιοχές με μεγάλη παροχή νερού, το υδροκί-

Εικ. 104:

νητο λιοτρίβι εξελίχθηκε και λειτούργησε με μια ιδιαί

Ελαιοτριβείο

τερα μεγάλη κάθετη φτερωτή «ρωμαϊκού» τύπου, τη
ροδάνα.
Η ροδάνα συνήθως ήταν μεταλλική και στην περίμε

Γκουντέλια
στην Άλλη Μεριά
του Δήμου Πορταριάς

τρο της έφερε «φατνώματα», δηλαδή μικρά κουβαδάκια. Αυτός ο τύπος φτερωτής εξαπλώθηκε σε σχε
τικά λίγες περιοχές της Ελλάδας, όπως το Πήλιο, το
Άγιο Ό ρ ο ς και άλλου.
Οι ροδάνες είχαν τεράστιο μέγεθος και η διάμετρος
τους έφτανε μέχρι και τα 12,50μ. Στην αρχή εισάγο
νταν προκατασκευασμένες μαζί με τον υπόλοιπο
μηχανισμό του λιοτριβιου από εργοστάσια του εξω
τερικού, ενώ αργότερα κατασκευάζονταν από τοπικά
μηχανουργεία.
Οι ροδάνες έπρεπε να είναι μεγάλες γιατί κινούσαν

Εικ. 105:

τους δυο όρθιους κυλινδρικούς μυλόλιθους που είχαν

Ελαιοτριβείο
Γεωργούδη

μεγάλο βάρος. Σε μικρότερα λιοτρίβια με μικρότερη

στα Άνω Λεχώνια
του Δήμου
Αρτέμιδος

παραγωγή και ελαφρότερους μυλόλιθους, οι ροδάνες
είχαν πολύ μικρότερη διάμετρο που δεν ξεπερνούσε
τα 5μ., αλλά τότε είχαν μεγαλύτερο πλάτος, ώστε τα
«φατνώματα» τους να δέχονται μεγαλύτερο όγκο
νερού.
Η περιστροφική κίνηση της ροδάνας μεταδιδόταν σ'
έναν κάθετο οδοντωτό τροχό, ο οποίος με τη σειρά
του περιέστρεφε ένα οριζόντιο γρανάζι. Αυτό το γρα
νάζι, μέσω του δικού του άξονα, περιέστρεφε τους
μυλόλιθους, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι μ' αυτό,
πάνω σε μια σκληρή πέτρινη βάση, το «αλώνι».
Επίσης, αυτά τα εξελιγμένα λιοτρίβια διέθεταν σιδε

Εικ. 106:

ρένια πιεστήρια, αντί για τα παλιά ξύλινα.

Ελαιοτριβείο
Ψυχούλια
στη Βυζίτσα
του Δήμου
Μηλεών

Εικ. 103: Ελαιοτριβείο Παραθύρη στη Βροχιά
του Δήμου Αρτέμιδος
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ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ ή ΓΑΛΙΑΓΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Εικ. 107:

Ελαιοτριβείο Χατζηγιάννη στο Κατηχώρι
του Δήμου Πορταριάς

Εικ. 108:

Εικ. 109:

Εικ. 110:

Ελαιοτριβείο Γκουντέλια στην Άλλη Μεριά
του Δήμου Πορταριάς

Εικ. 111:

Ελαιοτριβείο Κάπελα στη Δράκεια
του Δήμου Αγριας

Ελαιοτριβείο στα Άνω Λεχώνια
του Δήμου Αρτέμιδας

Εικ. 112:

<y-

Ελαιοτριβείο Μίχου στη Δράκεια
του Δήμου Αγριας

Ελαιοτριβείο Τσακνάκη στα Άνω Λεχώνια
του Δήμου Αρτέμιδας
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Εικ. 113:

Εικ. 114:

Εικ. 115:

Ελαιοτριβείο Κανταρτζή στη Βροχιά
του Δήμου Αρτέμιδας

Ελαιοτριβείο Τσιρώνη στον Άγιο
του Δήμου Αρτέμιδας

Εικ. 116:

Εικ. 117: Ελαιοτριβείο της Ι. Μ. Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Μηλεών

Λαυρέντιο

Ελαιοτριβείο Γεωργουση στην περιοχή
στην Άνω Γατζέα του Δήμου Μηλεών

Ελαιοτριβείο Παραθύρη στη Βροχιά
του Δήμου Αρτέμιδας

Μαράθη

Εικ. 118:

<y-

Ελαιοτριβείο Φιλιππίδη στον Άγιο
Πινακατών του Δήμου Μηλεών

Αθανάσιο
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Η ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ ή ΔΡΙΣΤΕΛΑ
Νεροτριβή: Ειδική κατεργασία
σαπωνοδιαλυματος

των υφασμάτων δια

ή αραιών οξέων υπό συγχρόνων

τριβήν, αποσκοπούσα εις την τελειοποίησην της επι
φανείας των υφασμάτων. Δια της κατεργασίας
μετατρέπεται

αυτής

το έριον εις πίλημα.

Πίλημα: Είδος υφάσματος
συσσωρεύσεως,

συμπλοκής

παρασκευασμένου

δια

και συσφίγξεως των ινών

της πρώτης ύλης, τη συγχρόνω ενεργεία

υγράς θερΕικ. 119: Νεροτριβή στο Ανθοχώρι Καρδίτσας

μότητος.
Ως πρώται
έρια

υλαι του πιλήματος

προβάτων,

ενίοτε

χρησιμοποιούνται

καμήλου,

τρίχες

καστόρων, ικτίδων και άλλων ζώων. Τα
ταύτα δια παλινδρομικής

συμπιέσεως

μηχανημάτων συμπλέκονται
ώστε να απαρτίζουν
της κατασκευής
ρα

εχρησιμοποίουν
σκεπάσματα

τριχώματα

εντός ειδικών

και συσφίγγονται,

το συμπαγές

ούτως

πίλημα. Η τέχνη

πιλήματος (πίλησις) είναι

της υφαντουργίας.

λαγών,

Οι πρωτόγονοι

αρχαιότε
άνθρωποι

το πίλημα δια τας σκηνάς των, τα

των και τα ενδύματα

των.

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.
Η δριστέλα είναι ένας βαθύς ξύλινος κάδος σε
σχήμα

ανεστραμμένου

κόλουρου

Εικ. 120: Νεροτριβή στο Ροποτό Τρικάλων

κώνου.

Συναρμολογείται από σφηνωμένες μεταξύ τους πλα
νισμένες σανίδες σε σχήμα σφήνας και δένεται περι
φερειακά με σιδερένια τσέρκια. Επειδή μοιάζει με
βαρέλι, κατασκευάζεται συνήθως από βαγενά (βαρε
λά) και όχι από μαραγκό. Το μεγαλύτερο μέρος της
βρίσκεται χωμένο βαθιά στο έδαφος, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να ανοίξουν τα τοιχώματα από την
πίεση του νερού. Το στενό του άνοιγμα έχει διάμετρο
0,40 μ. και το πλατύ του 2μ. Το υψος του είναι 2μ. και
έχει χωρητικότητα 5 κ. μ. νερού και 75 κιλά υφαντών.
Η νεροτριβή επεξεργάζεται μάλλινα υφαντά (φλοκά
Εικ. 121: Νεροτριβή στα Τέμπη Λάρισας

τες, μαλλιώτα, κάπες κλπ.). Η πτώση του νερού στον
κάδο προκαλεί τη δημιουργία στροβίλων, οι οποίοι

και οι βουτηχτές, στις οποίες το βαγένι ήταν πιο

συμπαρασύρουν τα υφαντά στη δίνη τους. Με την

όρθιο και το νερό εκτοξευόταν σχεδόν κατακόρυφα.

τριβή του νερού τα υφαντά «αναμαλλιάζουν», χνου

Οι προφορικές μαρτυρίες για το χρόνο της λειτουρ

διάζουν, γίνονται αφράτα και τα στημόνια με τα υφά

γίας των νεροτριβών στον ελληνικό χώρο φτάνουν

δια δημιουργούν ένα σώμα (κλείνουν τα αναμεταξύ

ως τα μέσα του 19ου αιώνα. Οι νεροτριβές συνέβα

τους κενά).

λαν πολύ στη βιοτεχνική άνθιση των μάλλινων υφα

Στην Ελλάδα λειτούργησαν δυο τύποι νεροτριβής: οι

ντών, κυρίως της φλοκάτης. Τις συναντούμε μεμονω

γυριστές, με μεγαλύτερη διάμετρο, στις οποίες το

μένες ή σε συγκροτήματα, συστεγασμένες με άλλα

νερό εκτοξευόταν από το στόμιο του βαγενιου στο

εργαστήρια, συνήθως με μαντάνι και σπανιότερα με

τοίχωμα του, δημιουργώντας περιστροφική κίνηση

νερόμυλο.
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ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ
Τα χοντρά ολόμαλλα υφάσματα του σπιτιού και της
φορεσιάς έπρεπε να περάσουν από τη νεροτριβή
και το μαντάνι, για να πήξουν και να γίνουν πιο
ανθεκτικά.
Τέτοια υφάσματα για τη φορεσιά ήταν τα: σαγιάκια,
τα γρίζα και οι τσουκνες που υφαίνονταν στημόνιυφάδι-μαλλί, σε δίμιτη ύφανση.
Υφαντά του σπιτιού ήταν οι: βελέντζες, οι μπατανίες, οι τσέργες, τα τσόλια κ.ά. που υφαίνονταν στημόνι-υφάδι-μαλλί, σε απλή ύφανση.
Στη νεροτριβή τα χοντρά υφαντά έμπαιναν για ένα
μερόνυχτο σε έναν κάδο όπου έπεφτε από ψηλά
άφθονο νερό, που τα περιέστρεφε με δύναμη και τα
έκανε να αναμαλλιάσουν, να φουσκώσουν, να αφρατέψουν και να καθαρίσουν.

Εικ. 122: Νεροτριβή στη Μακρινίτσα

Στο μαντάνι έπρεπε να μείνουν πάλι για ένα μερόνυ
χτο και να χτυπηθούν με ξύλινους κόπανους,

που

κινούνταν πέρα-δώθε, για να πήξουν.
Τα ενδύματα των γυναικείων τοπικών φορεσιών που
κατασκευάζονταν από ύφασμα της νεροτριβής ήταν
συνήθως οι διάφοροι τύποι μανικωτών και αμάνικων

πανωφοριών. Το γιουρντί, το σιγκουνι,

η

γκουνα, η σιγκουνα, η σίτα, η γρίζα, το σεγιάκι,
το κλασνίκι, η φλοκάτα, το γιλέκι και οι διάφοροι
ντουλαμάδες είναι κατασκευασμένα από σαγιάκι.
Εικ. 123: Φλοκάτες και άλλα υφαντά στεγνώνουν
στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων

Τα περισσότερα από τα ενδύματα αυτά, αρχικά τα
άφηναν στο φυσικό λευκό χρώμα του μαλλιού. Στα
νεότερα όμως χρόνια, τα έβαλαν οι ίδιες οι γυναίκες

στρατιωτικού τύπου αλλά και γυναικείες ρεντιγκό-

ή οι ειδικοί μπογιαντζήδες

τες) οι λεγόμενοι φραγκοράπτες, σε αντιδιαστολή με

σε μαύρο χρώμα, με

μέλεγο (φυτό συγγενικό με την κουμαριά). Από μάλ

τους τερζήδες, που αυτή την εποχή

λινο ύφασμα της νεροτριβής κατασκευάζονται και

ελληνοράπτες.

ονομάστηκαν

τα γυναικεία αμάνικα φορέματα των τοπικών ενδυ
μασιών της Θράκης που ονομάζονται τσουκνες. Οι

Από μάλλινο ύφασμα της νεροτριβής ράβονταν και

τσουκνες βάφονταν πάντα σε κάποιο χρώμα, όπως

βαριά εξωτερικά ενδύματα, όπως οι διάφορες ποιμε

μαύρο, καφέ, βυσσινί, κόκκινο και πιο σπάνια κίτρι

νικές κάπες και τα καπότα, τα μωράί'τικα ράσα,

νο ή γαλάζιο.

που είναι είδη μανικωτών με κουκούλα, το λουστάρι
(στο Δρυμό Θεσσαλονίκης), τα τερλίκια(=πρόχειρα

Τα εξωτερικά ανδρικά ενδύματα ράβονταν και αυτά

υποδήματα του σπιτιού), καθώς και πολλές ποδιές

από σαγιάκι όπως τα βρακιά (μπουραζάνα, σαλβά-

της γυναικείας φορεσιάς. Σε μερικά μόνο χωριά της

ρι, πουτουρι κ.ά.), τα γιλέκα, τα ζακέτα αλλά και τα

Βόρειας Ελλάδας, οι γυναίκες φορούσαν στον πολύ

τουζουλουκια, οι γνωστές περικνημίδες ορισμένων

βαρύ χειμώνα ένα μάλλινο υφαντό, κομμάτι υφάσμα

φορεσιών με φουστανέλα. Στα νεότερα χρόνια από

τος της νεροτριβής, ραμμένο στη μια πλευρά, για να

σαγιάκι κατασκεύαζαν και τα δυτικού συρμού σκου

σχηματίσει κουκούλα. Το πρόχειρο αυτό ένδυμα το

ρόχρωμα ενδύματα (ανδρικά κοστούμια, κυλότες

ονόμαζαν κιλίμι.
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ΕΛΛΑΔΑ

Μερικά μυστικά σχετικά με την ύφανση και την
επεξεργασία των υφαντών στη νεροτριβή:
01. Όταν γινόταν ο κούρος των προβάτων και των
κατσικιών, οι γυναίκες προμηθεύονταν μαλλί και το
επεξεργάζονταν για να φτιάξουν τα υφαντά τους.
02. Το μαλλί το έπλεναν, το ξάνοιγαν στα λανάρια,
το έγνεθαν στη ρόκα με το αδράχτι, το έκαναν κλω
στή στο ροδάνι και το τακτοποιούσαν (ίδιασμα) για
να το βάλουν στον αργαλειό και να το υφάνουν.
03. Οι γυναίκες ύφαιναν ρούχα για όλα τα μέλη της
οικογένειας, καθημερινά και γιορτινά καθώς και τα
ρούχα που χρησιμοποιούσαν για οικιακή χρήση.
Εικ. 126: Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Πηλίου
στη Μακρινίτσα

04. Από μάλλινο, δηλαδή αιγοπρόβειο ύφασμα,
κατασκεύαζαν ρούχα για ένδυση: σιγκούνια, γιλέκα,
κάπες για τσοπάνους καθώς και οικιακά στρωσίδια:
φλοκάτες, βελέντζες, μπατανίες, σάίσματα κ.ά.
05. Όλα τα παραπάνω χοντρά μάλλινα ρούχα, όταν
τέλειωναν την ύφανση και, πριν τα ράψουν, τα
πήγαιναν στη νεροτριβή για επεξεργασία.
06. Μια νεροτριβή χωράει περίπου 4-5

κυβικά

μέτρα νερού και 70-80 κιλά φλοκάτες.
07. Στη νεροτριβή, κάθε φλοκάτη χάνει το 20%-30%
από το βάρος της και στενεύει κατά περίπου 30%.
08. Για να «γίνει» μια χειροποίητη φλοκάτη απαι
τούνται 15-20 ώρες, ενώ μια βιομηχανική μόλις 3-5
ώρες.
09. Σε ορισμένα μέρη Βλάχων, π.χ. Σαμαρίνα, Βέροια
κ.ά., οι υφάντρες και οι ντριστελιάρηδες συνέβαλ

Εικ. 127: Νεροτριβή στο Γοργογύρι Τρικάλων
γεμάτη με υφαντά

λαν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της κοι
νότητας.

Εικ. 125: Μεταλλικά ακροφύσια (σιφούνια)
στη νεροτριβή του Λάκκα στη Μακρινίτσα

Εικ. 128: Νεροτριβή στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων
γεμάτη με υφαντά
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ΤΟ ΜΑΝΤΑΝΙ ή Μ Π ANTAN Ι

Εικ. 129: Μαντάνι στο Ροποτό Τρικάλων

Εικ. 130: Μαντάνι στην Πύλη Τρικάλων

Το μαντάνι ή μπατάνι, είναι ένα μηχάνημα από ξύλο,

υφαντό να γίνεται πιο κρουστό, πιο γερό, σφιχτοδε

διαστάσεων 4x3x3μ. περίπου, ειδικό για την επεξερ

μένο στην υφή και συγχρόνως απαλό στην αφή και

γασία ενός είδους μάλλινου υφαντού, του δίμιτου. Το

αδιάβροχο, κατάλληλο για τους κτηνοτρόφους.

ύφασμα αυτό είναι κατάλληλο για ενδύματα κυρίως

Για την κατασκευή του μαντανιού απαιτείται ολοήμε

ορεινών χωριών. Η επεξεργασία συνίσταται στο φού

ρη εργασία 2 τουλάχιστον μηνών. Κατάλληλα ξύλα

σκωμα και «πήξιμο» των νημάτων του υφαντού, που

ήταν αυτά που άντεχαν πολύ στην υγρασία και στα

προκαλείται από τα αλλεπάλληλα κτυπήματα

του

κτυπήματα. Τα ρομπολίσια ξύλα ήταν τα πιο γερά. Ο

σφυριά, τα «κοπανάρια».

χώρος για την εγκατάσταση του μαντανιού θεωρού

Πρόκειται για μια κατασκευή, η οποία κινείται με

νταν κατάλληλος μόνο αν είχε την ανάλογη κλίση για

υδατόπτωση

να δημιουργηθεί υδατόπτωση.

υφαντού

από

ξύλινα

και επιτρέπει

μέσω

εκκεντροφόρου

Η δημιουργία μιας

άξονα τη μετατροπή της περιστροφικής κίνησης της

στέρνας στην κορυφή της πλαγιάς εξασφάλιζε επαρ

κατακόρυφης φτερωτής, ρωμαϊκού τύπου, σε παλιν

κή ποσότητα νερού και διευκόλυνε τη σύγχρονη λει

δρομικές κινήσεις των σφυριών. Το σημείο και η

τουργία 2-3 ή και περισσοτέρων εργαστηρίων. Ό λ η η

γωνία πρόσπτωσης του νερού εξαρτώνται από την

τέχνη, όπως έλεγαν οι ίδιοι οι τεχνίτες, ήταν στην

ποσότητα του. Τα σφυριά, δύο, τρία ή τέσσερα, χτυ

κατάλληλη κρέμαση και στην πίεση του νερού. Μετά

πούν το υφαντό, το οποίο συγχρόνως βρέχεται από

την κατασκευή του μαντανιού κτιζόταν το οικοδόμη

το νερό, που πέφτει λίγο-λίγο επάνω του. Με την

μα που το στέγαζε, άλλοτε μόνο του και άλλοτε με τις

κρούση παράγεται ήχος, που είναι χαρακτηριστικός

νεροτριβές, ή και το νερόμυλο του ίδιου ιδιοκτήτη.

στις περιοχές των μαντανιών, και συγχρόνως προκα

Ήταν συνήθως απλή κατασκευή, διαμορφωμένη έτσι

λείται ελαφρά κίνηση του υφαντού. Οι μικρές αυτές

ώστε να εξυπηρετεί τον ντριστελιάρη-μπατατζή, με

κινήσεις και η τριβή των νημάτων, μαζί με τη χαμηλή

πάγκο για το μέτρημα των υφαντών και την εναπόθε

θερμότητα που αναπτύσσεται, έχει σαν συνέπεια το

ση τους ως την παραλαβή τους από τον πελάτη.
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Μερικά μυστικά σχετικά με το μαντάνι:
01. Η ονομασία του μαντανιού ή μπατανιού προέρ
χεται πιθανώς από το batuo το οποίο στα Λατινικά
σημαίνει χτυπώ.
02. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την εξάπλωση
του μαντανιού σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.
03. Από διάφορες τοπικές έρευνες έχει γίνει γνωστό
ότι υπήρχαν πολλά μαντάνια στην οροσειρά της
Πίνδου και σ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
04.

Εντοπίστηκαν

μεμονωμένα

μαντάνια

στην

Πελοπόννησο, στη Ρούμελη αλλά και στην Κρήτη,

Εικ. 131: Ερειπωμένο σκεπαστό μαντάνι στην

όπου ονομάζονταν ρασοφάμπρικες, απ’ τη λατινική

Κερασιά Καρδίτσας

λέξη rasum που σημαίνει ένδυμα χωρίς χνούδι.
05. Το μαντάνι εργαζόταν όλο το 24ωρο, για περίπου
πέντε μήνες κάθε χρόνο για πολλά χρόνια και είχε
επιδείξει μια αξιοζήλευτη αξιοπιστία.
06. Η κατασκευή του μαντανιού γινόταν κυρίως συμ
φωνά με τις ανάγκες μιας αποτελεσματικής λειτουρ
γίας, ακολουθώντας κατά προσέγγιση τις προδιαγρα
φές ορισμένων τύπων. Για το λόγο αυτό ορισμένα
τμήματα του μαντανιού δίνουν την εντύπωση του
ημιτελούς: ποτέ δεν υπήρξε η ανάγκη της μέγιστης
τελειοποίησης τους.
Εικ. 132: Νεότευκτο μαντάνι στο Δίστρατο Ιωαννίνων

07. Δεν είναι όλα τα μέρη απόλυτα κάθετα ή απόλυ
τα οριζόντια, αλλά το καθετί βρίσκεται εκεί όπου χρει
άζεται και μάλιστα είναι αρκετά καλά μελετημένο.
08. Εάν τα μαντάνια ήταν στεγασμένα και συντηρού
νταν περιοδικά, τότε η διάρκεια της ζωής τους ήταν
περίπου 15 χρόνια.
09. Οι βλάβες χρήσης ελέγχονταν και επισκευάζο
νταν άμεσα από τον ίδιο το μανταναντζή.

Εικ. 133: Νεότευκτο μαντάνι στην Έδεσσα
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΑΝΙΟΥ

Εικ. 134: Σκαρίφημα μαντανιου (πίσω όψη με ονοματολογία) της Παναγιώτας Βρουχα.

01. αργαλειός (=σκελετός)

15. κλειδί της παταριάς

02. μάνα ή στρώμα

16. κάτω κλειδί του παλικαριού

03. ορθάρι ή κολώνα

17. άξονας ή αδράχτι

04. ταμπόν' του αργαλειού

18. φτερωτή

05. σταύρωμα

19. κουτάλι

06. κο(υ)ρίτα ή σκάφη

20. πατάρια άξονα

07. περβάζι ή σφικτήρας

21. προσκέφαλο (ξύλινο)

08. μάγγανα

22. βραχιόλι (σιδερένιο)

09. κοπάνι ή κόπανος

23. στεφάνι (σιδερένιο)

10. παλικάρι ή σαΐτα

24. κάναλη ή κρέμαση

11. περβάζι

25. φυσουνι

12. πάνω κλειδί του παλικαριού

26. σταματήρα

13. νταγιάκι ή φρένο

27. λούκι για νερό

14. πατάρια του κοπανιου
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Το μαντάνι αποτελείται από 3 μέρη: τον άξονα, τη

σαΐτα ακριβώς πάνω απ’ τον κόπανο και άλλο ένα

φέρουσα κατασκευή και τα λοιπά κινούμενα στοιχεία.

κλειδί ακριβώς κάτω απ’ αυτόν.
Ο άξονας ή εκκεντροφόρος άτρακτος έχει χονδρικά

01. Ο άξονας (εκκεντροφόρος άτρακτος ή αδράχτι)

μια τετράπλευρη διατομή και τα 4 πατάρια ή έκκε

φέρει στο ένα του άκρο την ξύλινη φτερωτή με τα 18

ντρα είναι σφηνωμένα πάνω του σε ίσες αποστάσεις

κουτάλια της. Ο άξονας στηρίζεται και περιστρέφε

και στην επόμενη κάθε φορά πλευρά του. Τα άλλα 4

ται πάνω στα στρογγυλοποιημένα και επενδυμένα με

πατάρια είναι σφηνωμένα κάτω από τους 4 κόπα

σίδερο άκρα του (τα βραχιόλια), που ακουμπούν

νους.

πάνω σε ξύλινα «προσκέφαλα ή μαξιλάρια», τα

Όταν, κατά την περιστροφή του άξονα, το κάθε έκκε

οποία είναι «εντοιχισμένα» στα χτιστά άκρα της δεξα

ντρο του συναντά το αντίστοιχο έκκεντρο του απένα

μενής, μέσα στην οποία περιστρέφεται η άτρακτος.

ντι κόπανου, τον ανασηκώνει ως ένα σημείο (30-

Ο άξονας συλλαμβάνει τη συνεχή ευθύγραμμη κίνη

40εκ.).

ση του νερού και τη μετατρέπει σε συνεχή κυκλική με
τη φτερωτή του και, κατόπιν, με τη βοήθεια 4 ζευγα

Όταν η περιστροφή συνεχιστεί, το έκκεντρο του

ριών παταριών

άξονα απελευθερώνει το ανασηκωμένο έκκεντρο του

(=εκκέντρων), στην παλινδρομική

των κοπανιών.

κοπανιου και αυτό, το κοπάνι, κινούμενο από το
βάρος του, επανέρχεται με ορμή προς την κάθετο,

02. Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται:

την ξεπερνά και χτυπά με όλο το βάρος του στην κου

από τις δυο μάνες (ή στρώματα), οι οποίοι είναι

ρίτα, όπου βρίσκεται το ύφασμα.

ισχυροί δοκοί ορθογώνιας διατομής, παράλληλοι

Το ίδιο επαναλαμβάνεται και με τ' άλλα 3 κοπάνια

μεταξύ τους και αποτελούν τη βάση της μηχανής,

στην ακριβή ακόλουθη σειρά: 1 ο, 3ο, 2ο, 4ο, για

από τα τέσσερα ορθάρια (ή κολώνες), τα οποία

να ισοκατανεμηθουν τα χτυπήματα και ν' αποφευ

είναι δοκοί ορθογώνιας διατομής και υψώνονται στις

χθεί η εξάρθρωση της μηχανής από τη συγκέντρω

γωνίες του τετραγώνου που σχηματίζεται από τις

ση των κτυπημάτων πότε στο ένα και πότε στο άλλο

μάνες, και

άκρο, εάν π.χ. τα χτυπήματα ακολουθούσαν τη σειρά

από τα τέσσερα ταμπάνια, τα οποία είναι οριζό

Ιο, 2ο, 3ο, 4ο.

ντιοι δοκοί ορθογώνιας διατομής, που συνδέονται
μεταξύ τους και με τις κολώνες, πάνω στις οποίες
πατούν, σ’ ένα επίπεδο παράλληλο προς τις μάνες
και σε ένα υψος 1,50μ. απ’ αυτές.
Αυτό το ξύλινο πλαίσιο υποβαστάζει τις μαγγάνες,
από τις οποίες κρέμονται οι σαΐτες (ή παλικάρια) και
συγκρατεί στη θέση της την κουρίτα (ή σκάφη) μέσα
στην οποία χτυπιούνται τα μάλλινα υφαντά από τους
κόπανους, που πηγαινοέρχονται κρεμασμένοι από τις
σαΐτες.
03. Τα λοιπά κινούμενα στοιχεία αποτελούνται απότις τέσσερις σαΐτες και τους τέσσερις κόπανους. Η
καθεμιά σαΐτα κρέμεται ψηλά από την αντίστοιχη
μάγγανα, με τη βοήθεια ενός κλειδιού που τη δια

Εικ. 735: Σκαρίφημα μαντανιου από το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.

περνά και φέρει στο άλλο της άκρο τον κόπανο, τον
οποίο διαπερνά πέρα για πέρα. Για να συγκρατηθεί
ο κόπανος πάνω στη σαΐτα, ένα κλειδί διαπερνά τη
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ΤΟ ΝΕΡΟΠΡΙΟΝΟ ή ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
Υδροπρίων: Πριονιστική μηχανή κινούμενη δι’ ύδα
τος, προς κατεργασίαν των υλοτομηθέντων κορμών

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.

των δένδρων, κοινώς λεγόμενη νεροπρίονο.

Ιδρύεται

Το νεροπρίονο είναι ένα ξύλινο μηχάνημα, ειδικό για

συνήθως εντός του δάσους ή και παρ’ αυτό (όπου

πριόνισμα των ξυλων-κορμών μετά το κόψιμο των

ρέει άφθονον ύδωρ δι’ εύκολων έργων δυνάμενον να

δέντρων. Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει κατάλληλη

συγκρατηθή)

e

μόνον κατόπιν αδείας της δασικής αρχής.

δια την εύκολον και

ολιγοδάπανον

υδατόπτωση για την κίνηση της και δασική έκταση

συγκέντρωσιν των κορμών.

για την υλοτόμηση. Η περιστροφική κίνηση της κατα

Αποτελείται

εκ πρίονος, ή και συστοιχίας πριόνων,

κόρυφης φτερωτής και του οριζόντιου άξονα, μέσω

κινουμένου παλινδρομικώς και σχεδόν κατακορύφως

ενός μεταλλικού στροφάλου μετατρέπεται σε παλιν

μέσω ενός στροφάλου. Ο κορμός συγκρατείται προ

δρομική κατακόρυφη κίνηση του πριονιου. Σε ένα

του πρίονος και προωθείται ισοταχώς προς αυτόν

λεπτό της ώρας έκοβε έναν κορμό 2 -3 μέτρων. Ενώ

δια δύο κυλίνδρων. Η κίνησις επιτυγχάνεται δι’ απλού

ήταν σταθερή και μεγάλη σε μέγεθος εγκατάσταση,

υδραυλικού τροχού (φτερωτή),

δεν είχε μεγάλη διάρκεια η λειτουργία της, γιατί

στρεφόμενου δια του

ύδατος του προσπίπτοντος από αρκετού ύψους (10-

εξαρτιόταν από την διάρκεια της υλοτόμησης της

20 μέτρα) δι’ ειδικού, σχεδόν κατακόρυφου,

γύρω περιοχής. Άλλωστε η μεταφορά των κορμών

αγωγού

(κάναλη), αποτελουμένου εκ κοίλων κορμών ή δου-

ήταν πολύ δύσκολη από μακριά μέσα στα δάση και

γών. Το ύδωρ λαμβάνεται

έτσι έκαναν ξυλόδρομους για να τα κατεβάσουν ή τα

(«δένεται») εις αρκετήν

από του πρίονος απόστασιν, από τινός ρεύματος, και

έσπρωχναν με τσεκουριά. Αυτός ήταν ο λόγος που

οδηγείται προς τον αγωγόν δι’ ειδικής αύλακος.

έγιναν πολλές εγκαταστάσεις νεροπριόνων σε πολλά

Εν τω υδροπρίονι κατεργάζεται

εξελεγχθείσα

μέρη συγχρόνως, αλλά και διαδοχικά. Έτσι οι προη

και σφραγισθείσα

ξυλεία

προηγουμένως υπό της δασικής

γούμενες εγκαταστάσεις εγκαταλείπονταν και αχρη

υπηρεσίας. Η ίδρυσις υδροπριόνων εντός δασών ή

στεύονταν. Στην περίοδο 1950 - 1965 λειτούργησαν

εις απόστασιν

τα τελευταία.

μιας ώρας απ' αυτών

επιτρέπεται

Εικ. 136: Σκαρίφημα νεροπρίονου του Στέφανου Νομικού

Εικ. 137: Σκαρίφημα νεροπρίονου του Στέλιου Μουζάκη
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ΕΛΛΑΔΑ

Το νεότευκτο νεροπρίονο στο Δ.Δ. των Αρμάτων,
του Δ. Κόνιτσας, στο Ν. Ιωαννίνων
Το νεροπρίονο διέθετε τα περισσότερα εξαρτήματα
από οποιοδήποτε

άλλο υδροκίνητο

«μηχάνημα».

Ακολουθούσε το μαντάνι, ο νερόμυλος και το λιοτρί
βι, ο μπαρουτόμυλος και τέλος η νεροτριβή.
Το κύριο υλικό κατασκευής των περισσότερων υδροκίνητων μηχανημάτων ήταν το ξύλο και λιγότερο το
σίδερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι μυλόπετρες
στο νερόμυλο και στο λιοτρίβι κατασκευάζονταν από
κάποιο πέτρωμα.

Εικ. 139: -ύλινη ρόδα και οι κολώνες ή ντερέκια
Τα νεροπρίονα (και σπανιότερα τα μαντάνια) ήταν
υπαίθρια, ακόμα και χωρίς υπόστεγο, εξαιτίας του
μεγάλου μεγέθους τους.
Έτσι, μετά την εγκατάλειψη τους ήταν πολύ εύκολο
να καταστραφούν ολοσχερώς, χωρίς να αφήσουν
σημάδια της ύπαρξης τους.

Εικ. 138: Η κάντζα, η μεταλλική λεπίδα πρίσης
και το κούτσουρο
Τα νεροπρίονα που κατασκευάστηκαν στη ραχοκοκα
λιά της Πίνδου παρήγαγαν κυρίως οικοδομική ξυλεία
και όχι ναυπηγική.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η ευρύτερη περιοχή του
Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα και οι γύρω οικι
σμοί: Μέτσοβο, Βωβούσα, Περιβόλι, Σαμαρίνα κ.ά.
αποτελούσαν το εμπορικό κέντρο της παραγόμενης
οικοδομικής ξυλείας και η υλοτομία αποτελούσε τη
σημαντικότερη συμπληρωματική

πηγή εσόδων για

τους πληθυσμούς της περιοχής.
Επομένως,

τα υπαίθρια υδροκίνητα

μηχανήματα

φθείρονταν πολύ περισσότερο, πολύ ευκολότερα και
Εικ. 140: Ο αραμπάς και η χοντρή αλυσίδα

πολύ σύντομα.
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Εικ. 141: Σκαρίφημα νεροπρίονου (με ονοματολογία) του Γιώργου Σπέη.
(Τμήματα: Α-Ε)

ματήρας (Ε) ήταν ένα ξύλο, που λειτουργούσε σαν

Για να λειτουργήσουν σωστά τα νεροπρίονα, όπως

βάνα για το νερό, δηλαδή επέτρεπε ή εμπόδιζε το

άλλωστε όλα τα υδροκίνητα μηχανήματα, χρειάζο

νερό να πέσει πάνω στη φτερωτή.

νταν επαρκή αποθέματα νερού. Επομένως, οι υλοτό

(Τμήματα: Ζ-1)

μοι κατασκεύαζαν ένα μικρό φράγμα ή εκμεταλλεύο

Η περιστροφική κίνηση της φτερωτής μεταδιδόταν

νταν μια μικρή φυσική κοιλότητα και τη μετέτρεπαν
σε μια στέρνα για να συγκεντρώσουν την απαιτούμε
νη ποσότητα νερού που χρειαζόταν για να κινηθεί το

μέσω μιας μεταλλικής γωνιασμένης βέργας (=ντουλάς ή βόλτα) (βλέπε εικόνα) στη φούρκα (Ζ).
Η φούρκα, που βρεχόταν επίσης για να μην πάρει

νεροπρίονο.
Από εκεί το νερό έφτανε στην κάναλη ή καρουτα (Α)
η οποία κατέληγε σε ένα στενό στόμιο, το ξιφουνι ή

φωτιά, ήταν ένα κατακόρυφο ξύλο, το οποίο μαζί με
τη βέργα, αφενός μετέτρεπαν την περιστροφική κίνη
ση της φτερωτής σε παλινδρομική (ακριβώς όπως η

σιφουνι (Β) και από εκεί με πίεση διοχετευόταν (μάλ
λον εκτοξευόταν) πάνω στην ξύλινη φτερωτή (Γ), η
οποία γύριζε (με 2 7 0 στροφές ανά λεπτό) γύρω-

μπιέλα και ο στροφαλοφόρος άξονας που υπάρχουν
στους κινητήρες των αυτοκινήτων) και αφετέρου τη
μετέδιδαν στον αργαλειό ή τελάρο (Η).

γύροο έναν ξύλινο άξονα που ονομαζόταν αδράχτι
(Δ). Το αδράχτι θα έπρεπε να πάρει φωτιά από τις
έντονες τριβές που αναπτύσσονταν πάνω του, αλλά
αυτό δε γινόταν γιατί βρεχόταν από το νερό. Ο στα-

Εικ. 142: Στροφαλοφόρος άξονας
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Ο αργαλειός ήταν ένα ορθογώνιο ξύλινο πλαίσιο που
έφερε πάνω του τη μεταλλική λεπίδα που ανεβοκατέ
βαινε και που χρησιμοποιούσε τα σκουλαρίκια (Θ)
για να μεταδώσει την παλινδρομική πλέον κίνηση στη
βέργα ή κουνά (Ι).
(Τμήματα: Κ-Ξ)
Ο αραμπάς ή βαγόνι ή τεζάκι (Κ) ήταν ένα οριζό
ντιο και ορθογώνιο ξύλινο «φορείο», πάνω στο οποίο
τοποθετούνταν το κούτσουρο για να οδηγηθεί στα
διακά προς τη λεπίδα. Το πίσω μέρος του αραμπά
ήταν μετακινούμενο έτσι ώστε το μήκος του να μετα
βάλλεται από 1,5μ. έως 5μ., ανάλογα με το μήκος
που είχε το κούτσουρο. Ο αραμπάς ήταν δεμένος με
μια ανθεκτική χοντρή αλυσίδα (Λ), η οποία τον
μετακινούσε βήμα-βήμα σε ρυθμό που έδιναν το δυο
πλιάκια (Μ), απ' τα οποία το πάνω φρέναρε και το
κάτω κινούσε τη ρόδα ή ρέθ’ (Ν). Η ρόδα ήταν ένας

Μερικά μυστικά σχετικά με το νεροπρίονο:
01. Για να κατασκευαστεί ένα νεροπρίονο χρειαζόταν
6-7 άτομα να δουλέψουν για ένα μήνα.
02. Το νεροπρίονο εδράζονταν πάνω στη ντάνα,
δηλαδή σε μια βάση από ήδη κομμένους κορμούς.
03. Το νεροπρίονο έκοβε 1 μ. ανά λεπτό με πλήρη
παροχή νερού και 0,5μ. με μικρή παροχή.
04. Ο κινητικός μηχανισμός του νεροπρίονου βρίσκε
ται στο κάτω μέρος της ντάνας
05. Ο μηχανισμός πρίσης και έλξης του κούτσουρου
βρίσκεται στο πάνω μέρος της ντάνας.
06. Σε πολλά σημεία του νεροπρίονου χρησιμοποιού
σαν ξυλόκαρφα από σκληρό ξύλο γιατί τα σιδερένια
καρφιά θα σκούριαζαν από τη διαρκή υγρασία του
χώρου.
07. Το κούτσουρο πρώτα κοβόταν στη μέση και μετά
σε τετράγωνα μαδέρια ή ορθογώνια σανίδια.

συμπαγής σιδερένιος ή ξύλινος τροχός με «βήματα»
στην περιφέρεια του. Όταν το κούτσουρο είχε κοπεί
και ο αραμπάς είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή του,
τότε τραβούσαν την αλυσίδα (Ξ) που κρατούσε τα
πλιάκια και απελευθέρωναν τη ρόδα. Μ’ αυτόν τον
τρόπο μπορούσαν να σύρουν τον αραμπά στην αρχι
κή του θέση, να ξετυλίξουν ταυτόχρονα τη χοντρή
αλυσίδα (Λ), να φορτώσουν ένα καινούριο κούτσου
ρο στον αραμπά και να ξαναρχίσουν τη διαδικασία
πρίσης (=πριονίσματος) από την αρχή. Η κίνηση στα
πλιάκια μεταδιδόταν από τη βέργα μέσω ενός μικρού
άξονα και δύο βραχιόνων, των οποίων η κίνηση ήταν
μόνο μερικές μοίρες και ξαναμετέτρεπε την γραμμική
κίνηση σε περιστροφική αλλά με βήμα που καθόριζε
ο μικρός τροχός (Ν).
(Τμήματα: Ο-Σ)
Εικ. 143: Διαφορετικοί τρόποι κοπής ξυλείας

Το μαξιλάρι (Ο) ήταν το μέρος του αραμπά πάνω
στο οποίο κείτονταν το κούτσουρο.
Η κάντζα ή μάτσικας (Π) ήταν το μεταλλικό μέρος
του αραμπά όπου σφήνωναν το κούτσουρο.
Η κόμψα ή ζάβα (Ρ) ήταν το ξύλινο εξάρτημα πάνω
στο οποίο στερέωναν τη λεπίδα για να αποφεύγονται
οι κραδασμοί κατά το πριόνισμα του κούτσουρου.
Οι κολώνες ή ντερέκια (Σ) ήταν τα χοντρά κάθετα
ξύλα του πλαισίου του αργαλειού.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΤΟ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ ή ΤΑΜΠΑΚΙΚΟ
Οι κύριες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βυρ

νερού ήταν η συνοικία της Χάρμενας στην Αμφισσα.

σοδεψίας σε κάποια περιοχή της προβιομηχανικής

Εκεί υπήρχε το «Τουλασίδι», ένα τουρκικό κτίριο που

Ελλάδας ήταν δυο: η ύπαρξη άφθονων υδάτινων

αφενός στέγαζε τις κοινόχρηστες βρύσες και αφετέ

αποθεμάτων και η αναπτυγμένη κτηνοτροφία. Η

ρου αποτελούσε την αρχή ενός εκτεταμένου δικτύου

διαρκής χρήση του νερού κατά τη διαδικασία της

υδροδότησης των ταμπάκικων. Ένα άλλο κτίριο κοι

φυτικής κατεργασίας των δερμάτων επέβαλλε τη

νόχρηστου ενδιαφέροντος ήταν ο συνήθως ζωοκίνη-

χωροθέτηση των ταμπάκικων δίπλα σε ποτάμι, λίμνη,

τος και σπανιότερα υδροκίνητος ταμπακόμυλος, στον

κεφαλάρι (= μεγάλη πηγή νερού), ακόμα και τη

οποίο οι ταμπάκηδες άλεθαν με προκαθορισμένη

θάλασσα. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιζε και η γειτ

σειρά τα δεψικά υλικά.

νίαση των ταμπάκικων με μια δασική έκταση απ'
όπου προμηθεύονταν τις απαραίτητες φυτικές δεψικές ύλες.
Έτσι, τα ταμπάκικα των Χανίων, του Ηρακλείου, της
Σάμου, της Χίου, της Σύρου, της Ζακύνθου, της
Καλαμάτας και πολλών άλλων περιοχών βρίσκονταν
παρατεταγμένα

στην

παραθαλάσσια ζώνη. Τα

ταμπάκικα των Ιωαννίνων βρίσκονταν στην ομώνυμη
συνοικία έξω από το κάστρο, πλάι στην Παμβώτιδα
λίμνη, της Λάρισας

βρίσκονταν στις όχθες του

Πηνειού, ενώ της Αναβρυτής, της Ζάτουνας και της

Το ταμπάκικο ήταν μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρη
ση, όπως άλλωστε συνέβαινε στα περισσότερα προ
βιομηχανικά εργαστήρια, για λόγους

οικονομίας

αλλά και διαφύλαξης των μυστικών του επαγγέλμα
τος. Σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας, το
ταμπάκικο ήταν ένα διώροφο ορθογώνιο λιθόκτιστο
κτίσμα, όχι μόνο γιατί η επεξεργασία των δερμάτων
έπρεπε να γίνεται σε δυο ανεξάρτητα επίπεδα αλλά
και γιατί πολλές φορές η κατοικία του ταμπάκη στε
γαζόταν στον πάνω όροφο.

Δημητσάνας στην Αρκαδία και της Χάρμενας στην

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός παραδοσιακού

Άμφισσα βρίσκονταν κοντά σε μεγάλα κεφαλάρια.

λιθόκτιστου ταμπάκικου ήταν απόλυτα εργονομικός

Ένα διαχρονικό σημείο τριβής των ταμπάκηδων με
την τοπική κοινωνία ήταν η έντονη δυσοσμία, που
ήταν διάχυτη στην τριγύρω περιοχή, και τα ανθυγιει
νά λύματα των εργαστηρίων τους. Προφανώς, από
την τριβή αυτή προέκυψαν οι παρακάτω σκωπτικές
λαϊκές ρήσεις: «οι ταμπάκηδες βρωμουν, αλλά οι τσέ
πες τους βροντούν» και «τα 'κάνε λίμπα», υποδηλώ
νοντας αφενός το ανακάτεμα των δερμάτων που
γίνεται και τη βρομιά που υπάρχει στις λίμπες των
ταμπάκικων και αφετέρου την καλή οικονομική κατά
σταση τους.

και λειτουργικός, αφού στόχευε στην καλύτερη δυνα
τή αλλά συγχρόνως ήπια εκμετάλλευση του νερού,
του αέρα και του ηλιακού φωτός. Το νερό εισέρρεε
στο εσωτερικό των εργαστηρίων μέσα από πέτρινα
αυλάκια και μετά τη χρήση του αποχετεύονταν με
άλλα αυλάκια. Το εργαστήριο έπρεπε να διαθέτει
ευρύχωρους, ευάερους και σκιερούς χώρους, για να
στεγνώνουν τα δέρματα με τη βοήθεια του αέρα,
χωρίς να τα βλέπει ο ήλιος, για να μη μαυρίζουν.
Επιπλέον, έπρεπε να διαθέτει και μια καλοφωτισμένη
γωνιά για να στηθεί ο πάγκος και να γίνουν οι τελικές
εργασίες καλλωπισμού και συσκευασίας των δερμά

Σε μερικά σύνολα ταμπάκικων υπήρχαν μερικοί κοι

των.

νόχρηστοι χώροι που προορίζονταν για την εκ περι

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι στο κάτω

τροπής πλύση των δερμάτων από τους ιδιοκτήτες

πάτωμα γινόταν η αρχική υγρή και βρώμικη δου

των όμορων εργαστηρίων. Ένα χαρακτηριστικό

λειά, ενώ στο πάνω πάτωμα γινόταν η τελική στε

παράδειγμα αυτής της «συνεταιριστικής» χρήσης του

γνή και καθαρή δουλειά.

56
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Εικ. 144: Σκαρίφημα αποκατεστημένου βυρσοδεψείου στο Υ.Μ.Υ. στη Δημητσάνα Αρκαδίας
της Κορνηλίας Ζαρκιά και του Γιάννη Σαΐτα.

Μερικά μυστικά σχετικά με το βυρσοδεψείο:

04. Μετά τις 15 ημέρες της δέψης και πριν το λάδω

01. Οι τρίχες των αιγοπροβάτων που περίσσευαν

μα, οι ταμπάκηδες έκαναν μια μικρή τομή στην άκρη

χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή σχοινιών, βουρ

του δέρματος, για να είναι σίγουροι ότι τα δέρματα

τσών, τσαντιλιών (για τα ελαιοτριβεία), υφασμάτων

ήταν κατάλληλα κατεργασμένα. Αλλιώς θα εμφανιζό

δεύτερης κατηγορίας (π.χ. σαμαρόσκουτα, σαΐσμα-

ταν μια λευκή γραμμή που ονομάζεται γραμμή αδε-

τα) και στην οικοδομική ως μονωτικό υλικό).

ψίας.

02. Ο υποδόριος ιστός των χοίρων που περίσσευε

05. Παλιά τα δέρματα τα πουλούσαν με την οκά

χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή σαπουνιών.

(=μονάδα μέτρησης βάρους), αργότερα με το πόδι

03. Οι μυλωνάδες των υδροκίνητων αλευρόμυλων

(=μονάδα μέτρησης μήκους) και σήμερα με το τετρα

σπανίως άλεθαν τα δεψικά υλικά γιατί οι χρωστικές

γωνικό μέτρο(=μονάδα μέτρησης επιφάνειας).

ουσίες τους μαύριζαν τις μυλόπετρες.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Η ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
Η φυτική (και όχι χημική) προβιομηχανική κατεργα

λίγα-λίγα μέσα σε μια μεγάλη δεξαμενή γεμάτη με

σία των λεπτών δερμάτων πραγματοποιούνταν σε

νερό. Μετά τα κρεμούσε πάνω στις «γαϊδάρες» για

τρεις κύριες φάσεις (καθεμία από τις οποίες περιε

να στεγνώσουν.

λάμβανε πολλά και διαδοχικά στάδια): την προπαρα

1ε. Αποτρίχωση: αφού είχε καθαρίσει την εσωτερική

σκευή, τη δέψη και τη μετάδεψη.

επιφάνεια του δέρματος, ο ταμπάκης έπρεπε να

Φάση 1η: η προπαρασκευή των δερμάτων.

καθαρίσει και την εξωτερική επιφάνεια από τις τρίχες

Το πρώτο στάδιο διαρκούσε 20-22 ημέρες και περιε

του ζώου. Παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν

μόνο

λάμβανε 8 διαφορετικές φάσεις. Ο βυρσοδέψης ή

ασβέστη αλλά στις αρχές του 20ου αι. άρχισαν να

ταμπάκης αγόραζε μια παρτίδα από 100-150 τομά

χρησιμοποιούν θειούχο νάτριο. Ο σβησμένος ασβέ

ρια αιγοπροβάτων τα οποία προέρχονταν είτε από

στης μαλάκωνε τους θύλακες των τριχών και έτσι ο

πρόσφατα είτε από παλαιότερα σφαγμένα ζώα και

ταμπάκης μπορούσε να τις «μαδήσει» ευκολότερα.

γι’ αυτό ήταν διατηρημένα με αλάτι (σαν τα παστά

Ιστ. Ασβέστωμα: μετά την αποτρίχωση, ο ταμπάκης

ψάρια) ή αποξηραμένα στον αέρα.

βύθιζε όλα τα δέρματα στα ασβεστερά (βλ. εικόνα

Ια. Μαλάκωμα: ο ταμπάκης βύθιζε τα δέρματα σε

146) και τα άφηνε εκεί για 5-8 ημέρες. Όσο πιο πολ

μια δεξαμενή με άφθονο νερό, όχι απαραίτητα τρε

λές μέρες παρέμεναν μέσα στον ασβέστη, τόσο πιο

χούμενο, για να μαλακώσουν και να ενυδατωθούν

μαλακά γίνονταν.

καλά γιατί το νερό που έμενε στους πόρους λειτουρ
γούσε ως διαλύτης για τα δεψικά υλικά.
1 β. Σκίσιμο: κατά την εκδορά του σφαγμένου ζώου
το δέρμα του «γυρίζει» ανάποδα (όπως όταν βγάζου
με την κάλτσα ή το γάντι). Επομένως, για να μπορέ
σει ο ταμπάκης να το «δουλέψει» και από την εσωτε
ρική πλευρά έπρεπε να το σκίσει στη μέση με μια
φαλτσέτα, κατά τον κατακόρυφο άξονα.
1γ. Ξελέσιασμα: επειδή η εσωτερική πλευρά του δέρ
ματος είχε ακόμα απομεινάρια από την σάρκα και
τον υποδόριο ιστό του ζώου, ο ταμπάκης έπρεπε να
το ξελεσιάσει (=καθαρίσει από τα λέσια) ξύνοντας με
υπομονή και επιδεξιότητα τα δέρματα με τη γκιόρδα
(βλ. εικόνα 145) πάνω στο ξύλινο καβαλέτο.
Εικ. 146: Το ασβέστωμα των δερμάτων
Εικ. 145
1ζ. Ξύρισμα: αφού στράγγιζαν τα δέρματα, ο ταμπά
κης τα άπλωνε πάνω στο καβαλέτο για δεύτερη φορά
και τα ξύριζε ένα-ένα για να καθαρίσει τους πόρους
από τις ρίζες των τριχών. Ο ταμπάκης πρόσεχε ιδιαί
τερα να μην τρυπήσει ή κόψει το δέρμα.
1η. Απασβέστωση: για να πετύχει η απασβέστωση

Τα κύρια εργαλεία
του βυρσοδέψη

χρειαζόταν ένα πολύ καλό πλύσιμο με άφθονο τρε
χούμενο νερό και στη συνέχεια τα βύθιζαν σε λίμπες
που περιείχαν χλιαρό νερό και σαμά (=περιττώματα
σκύλων), τα γύριζαν δυο φορές την ημέρα (πρωί και

Ιδ. Πλύσιμο: μετά το ξελέσιασμα, τα δέρματα πρέ

βράδυ) για 2 ή 3 μέρες μέχρι να καθαριστούν από

πει να καθαριστούν και γι’ αυτό ο ταμπάκης τα έβαζε

τον ασβέστη.
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ΕΛΛΑΔΑ

Φάση 2η: η δέψη των δερμάτων.

βαθμό καλλωπισμού τους. Στο στάδιο αυτό τα δέρμα

Το δεύτερο στάδιο διαρκούσε 15 ημέρες και περιε

τα παίρνουν την τελική όψη τους.

λάμβανε 3 διαφορετικές φάσεις. Η δέψη προστάτευε

3α. Μαλάκωμα: αρχικά τα δέρματα βυθίζονται σε

τα δέρματα από τη σήψη, τα αδιαβροχοποιούσε και

ένα ελαφρύ μίγμα τανίνης για να μαλακώσουν και να

τα έκανε ανθεκτικότερα. Τα δεψικά υλικά που χρησι

προσλάβουν ένα μέρος της τανίνης που απώλεσαν

μοποιούνταν ήταν το καπάκι από το βελανίδι, τα

κατά την αποξήρανση

φύλλα από το ρούδι και το σχίνο, ο φλοιός του πεύ

3β. Σκέφισμα (=Ισοπάχυνση): μετά ο ταμπάκης χρη

κου, της καστανιάς και της ρίζας του πουρναριού. Τα

σιμοποιούσε το σκεφέ (=κοφτερή λάμα) για να αφαι

υλικά αυτά τρίβονταν σε κατάλληλα διαμορφωμέ

ρέσει το περιττό πάχος από την εσωτερική πλευρά

νους ταμπακόμυλους (βλ. εικόνα 147) και διαλύο

των δερμάτων και να πετύχει την ισοπάχυνση τους.

νταν σε ζεστό νερό μέσα στις λίμπες.

3γ. Πρώτο στρώσιμο: τα καλύτερα δέρματα θα
παρέμεναν άβαφα και γι’ αυτό ο ταμπάκης τα περ
νούσε από τον πάγκο με την ντουναλέτα (βλ. εικόνα
145) για να στρώσουν-ισιώσουν.
3δ. Στέγνωμα: ύστερα τα στέγνωνε στον αέρα.
3ε. Βαφή: ο ταμπάκης χρησιμοποιούσε μια βούρτσα
για να απλώσει το φυτικό χρώμα που προερχόταν
από τα δεψικά υλικά και το «φελλό» (βλ. εικόνα 145)
για να προσδώσει μια «σπυρωτή» όψη.
3στ. Δεύτερο στρώσιμο και ξέφτισμα: μετά το στέ
γνωμα και τη βαφή, ο ταμπάκης ξαναπερνούσε τα
δέρματα με την ντουναλέτα από την εσωτερική πλευ

Εικ. 147: Ο ζωοκίνητος ταμπακόμυλος για το
άλεσμα-τρίψιμο των δεψικών υλικών

ρά και παράλληλα τα ξελούριζε (=έκοβε τα ξέφτια,
δηλ. τις άχρηστες άκρες)

2α. Πρώτο φαΐ: όταν το νερό στις λίμπες κρύωνε, ο

3ζ. Γυάλισμα: στην τελευταία φάση καλλωπισμού, ο

ταμπάκης τοποθετούσε τα δέρματα τυλιγμένα έτσι

ταμπάκης χρησιμοποιούσε τη μάκενα ή γυαλιστική

ώστε να έρχονται σε επαφή με το «φαΐ» (=δεψικές

(βλ. εικόνα 148). Έστρωνε το δέρμα στο τεζάχι

ύλες) και από τις δύο πλευρές. Κάθε πρωί ο ταμπά

(=σανίδα στερεωμένη σε τρίποδες) με την εξωτερική

κης τα ξετύλιγε και τα ξανατύλιγε προσθέτοντας και

όψη προς τα πάνω και το γυάλιζε πιέζοντας το μπρά

νούριο «φαΐ». Η ίδια διαδικασία επαναλαμβανόταν

τσο της μάκενας πάνω του.

για τις επόμενες 7 ημέρες.
2β. Δεύτερο φαΐ ή δευτέρωμα: την όγδοη ημέρα, ο
ταμπάκης έβγαζε τα δέρματα και τα πίεζε πάνω στο
καβαλέτο αφενός για να βγάλουν το περίσσευμα από
τις δεψικές ύλες και αφετέρου για να τεντώσουν.
Έπειτα τύλιγε τα δέρματα, τα βύθιζε στις λίμπες προ
σθέτοντας «φαΐ» για δεύτερη φορά και για τις επόμε
Εικ. 148:
Το γυάλισμα
του δέρματος
στη «μάκενα»

νες 7 ημέρες έκανε ακριβώς τα ίδια που έκανε και με
το πρώτο «φαΐ».
2γ. Λάδωμα: μετά το δευτέρωμα και την πάροδο 15
ημερών, ο ταμπάκης έβγαζε τα δέρματα από τις
λίμπες, τα ξέπλενε, τα λάδωνε και τα στράγγιζε στις
«γαϊδάρες» μέχρι που ξεραίνονταν τελείως.
Φάση 3η: η μετάδεψη των δερμάτων
Το τρίτο στάδιο διαρκούσε 4-5 μέρες και περιελάμ
βανε 6 f\ 7 φάσεις ανάλογα με τη χρήση τους και το
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Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ζΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι παραδοσιακοί υλοτόμοι της Πίνδου, ασκώντας
συστηματικά επί αιώνες το πατροπαράδοτο επάγγελ
μα τους, επινόησαν έναν ενδιαφέροντα και συγχρό
νως πολύτιμο τρόπο μεταφοράς της βαριάς και
ογκώδους χρήσιμης ξυλείας. Αξιοποίησαν την ενέρ
γεια που προσφέρει η ροή του νερού των ποταμών,
ιδιαίτερα αυτών που διαθέτουν πολλά νερά στην
κοίτη τους.
Οι υλοτόμοι χρησιμοποίησαν τη ροή ορισμένων
ποταμών, κυρίως της κεντρικής Ελλάδας, για τη μετα
φορά οικοδομικής και γενικά χρήσιμης ξυλείας σε
μεγάλους κορμούς ή κορμοτεμάχια.
Η μετακίνηση της ξυλείας γινόταν σε ιδιαίτερα μεγά
λες αποστάσεις (πολλών χιλιομέτρων) για τα δεδομέ
να και τις δυνατότητες των μεταφορών της προβιο
μηχανικής εποχής.
Εικ. 149: Η μεταφορά ξυλείας
Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι μεγάλες δυσχέρειες
των συγκοινωνιών και των μεταφορών στη χερσαία
Ελλάδα, λόγω του ορεινού και δύσβατου εδάφους και

•θ-

της ανυπαρξίας αμαξιτών δρόμων και άλλων τεχνι
κών έργων υποδομής (π.χ. οδογέφυρες), τότε αντι
λαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό επίτευγμα ήταν η
μεταφορά κάθε χρόνο χιλιάδων κυβικών

μέτρων

ξυλείας από τις απόκρημνες πλαγιές της Βόρειας και
Κεντρικής Πίνδου είτε στο Αιγαίο ή Ιόνιο πέλαγος είτε
στις πλησιέστερες πόλεις (π.χ. Καλαμπάκα, Τρίκαλα,
Λάρισα).
Εικ. 150: Παραδοσιακοί υλοτόμοι της Πίνδου 1

Από εκεί, άλλοτε με κάρα και άλλοτε με το θεσσαλικό
Σιδηρόδρομο, η ξυλεία μεταφερόταν στα μεγάλα
αστικά κέντρα, όπου θα γινόταν η περαιτέρω επεξερ
γασία της και κατανάλωση της.
Πολλές φορές, η τελική επεξεργασία γινόταν στις
ξυλουργικές βιοτεχνίες και εργοστάσια των πόλεων
που βρισκόταν στη ροή των ποταμών.

Εικ. 151: Παραδοσιακοί υλοτόμοι της Πίνδου 2
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Μερικά μυστικά σχετικά με τη μεταφορά της ξυλεί
ας στα ελληνικά ποτάμια:
01. Οι δυο πιο μεγάλοι και γνωστοί ποτάμιοι δρόμοι
της Κεντρικής και Νότιας Πίνδου είναι ο Αχελώος και
ο Πηνειός ή Σαλαμπριάς.
02. Η μεταφορά της ξυλείας μέσω των ποταμών
γινόταν από την άνοιξη έως το φθινόπωρο και πραγ
ματοποιούνταν μέχρι το 1940.
03. Αυστηρά μόνο οι μεγάλοι κορμοί μεταφέρονταν
μέσω των ποταμών.
04. Όσοι κορμοί δέντρων ήταν μικρότεροι των 4μ.
σχίζονταν επί τόπου με χειροκίνητα ή υδροκίνητα
πριόνια επί τόπου στο δάσος και μεταφέρονταν
Εικ. 152, 153: Κάντζες

πλέον με μουλάρια έτοιμα προς πώληση.
05. Μερικές φορές η ξυλεία μεταφερόταν από την
Πίνδο κατευθείαν στις εκβολές του Πηνειού κι από κει
σε νησιά του Αιγαίου.
06. Οι υλοτόμοι που μετείχαν στην ποτάμια μεταφο
ρά της ξυλείας ονομάζονταν σαλτζήδες και χρησιμο

Ο

ποιούσαν ένα κοντάρι που στην άκρη του είχε ένα
μεταλλικό άγκιστρο και ονομάζεται «κάντζα».
07. Στον Αχελώο η μεταφορά της ξυλείας ήταν πιο
δύσκολη και πολύ πιο επικίνδυνη λόγω των στενών
περασμάτων και των δύσβατων χαραδρών.

Εικ. 154: Παραδοσιακοί υλοτόμοι της Πίνδου 3

08. Στον Πηνειό, τα κούτσουρα ομαδοποιούνταν,
(δένοντας τα μεταξύ τους) και κατασκευάζοντας μια
σχεδία, ενώ στον Αχελώο ταξίδευαν ένα-ένα.
09. Οι γνωστότεροι υλοτόμοι, που δούλεψαν στην
Πίνδο, κατάγονταν από το όρος Γράμμος και τα τρι
γύρω χωριά.

Εικ. 155: Παραδοσιακοί υλοτόμοι της Πίνδου 4

Ο

Ydrokinisi Pages 52-80

1/4/10

1:09 PM

Page 12

-O-
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Ο ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ
Υδροκίνητο πυριτιδοποιείο: Τοιαύτα ιδρύθησαν δια

Η παραγωγή καθαρού νίτρου απαιτούσε τη συλλο

την παρασκευήν μελανών κυρίως πυρίτιδων εις τας

γή υλών που περιείχαν τα φυσικά μείγματα νίτρου,

χώρας εκείνας, αίτινες διαθετουσιν υδατικός πτώσεις.

αφθονία νερού και καύσιμης ύλης, στοιχειώδη εξο

Η ελλειψις πείρας της εποχής εκείνης ήγαγεν εις επα

πλισμό και άριστη γνώση της διαδικασίας εξαγωγής

νειλημμένος

του, που γινόταν σε 4 διαδοχικές φάσεις.

ανατινάξεις

των εργοστασίων

τούτων.

Δια τούτο, ενώ εν αρχή κατεσκευαζον τα πυριτιδοποι

1η φάση: το μείγμα τοποθετούνταν σε ανοικτό βαρέ

είο εντός των κατωκημενων τόπων,

ηναγκάσθησαν

λι ή δεξαμενή (Α) και δεχόταν αργές και διαδοχικές

να τα απομακρύνωσιν από τούτων. Τα επισυμβάντα

πλύσεις με νερό, ώστε να εμπλουτιστεί το νερό με

δυστυχήματα έδωσαν αφορμήν εις την τελειοποίησιν

όλα τα νιτρικά άλατα που περιείχε το μίγμα.

των μηχανημάτων,

2η φάση: το νερό περνούσε μέσα από βαρέλι (Β)

των διεργασιών και των εγκατα

στάσεων. Αι διεργασίαι

της κατασκευής των πυρίτι

που περιείχε στάχτη από ξύλα και λίγο καθαρό κάλιο,

δων διηρεθησαν εις πλειότερας φάσεις, τα συνεργεία

έτσι ώστε τα νιτρικά άλατα του νερού να μετατρα

κατασκευής

πούν σε νιτρικό κάλιο.

απεμακρύνθησαν

απ' αλλήλων και εν

γένει ελήφθησαν μέτρα προστασίας ή περιορισμού

3η φάση: το εμπλουτισμένο με νιτρικό κάλιο νερό

των πιθανών εκρήξεων.

βραζόταν σε καζάνι (D), για να μειωθεί το νερό (με

Η διάταξις των υδροκίνητων πυριτιδοποιείων
λαμβάνει μια σειράν μικρών οικημάτων,

περι

την εξάτμιση) και να αυξηθεί το κάλιο. Παράλληλα,

διατεταγμέ

αφαιρούνταν τα άχρηστα υλικά που είτε επέπλεαν

νων κατά μήκος δυο υδατίνων ροών παραλλήλων, εξ

στην επιφάνεια, είτε κατακάθονταν στον πυθμένα. Το

ων η μια διοχετεύει τα ύδατα πτώσεως, η δε άλλη τα

ακάθαρτο νιτρικό κάλιο μεταγγίζονταν προσεκτικά σε

απομακρύνει μετά τηνχρησιμοποίησίν

των. Έκαστον

άλλο δοχείο (Ε), όπου ψυχόταν για 3-4 μέρες. 4η

μηχανήματα,

φάση: Στη συνέχεια, ακολουθούσαν άλλοι 2 βρασμοί

άτινα θέτει εις κίνησιν εις μέγας υδραυλικός τροχός,

και κρυσταλλοποιήσεις και τελικά το καθαρό νίτρο

ευρισκόμενος

κατακαθόταν στον πυθμένα του δοχείου ως λευκό

των οικημάτων περιέχει τα αναγκαία
μεταξύ

των δύο τούτων

υδατικών

ροών.

κρυσταλλικό αλάτι.

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδια
Η πυρίτιδα και η παραγωγή της
Η πυρίτιδα (ή μαύρη μπαρούτη, από την τουρκική
λέξη barut) είναι μια εκρηκτική υλη. Είναι ένα ομοιο
γενές μείγμα το οποίο συνήθως αποτελείται από:
75% νιτρικό κάλιο (KNO), κοινώς νίτρο
15% άνθρακα (C), κοινώς κάρβουνο και
10% θείο (S), κοινώς θειάφι.
Κατά την ανάφλεξη του μείγματος, ο άνθρακας προ
σφέρει την κυρία καύσιμη υλη, το θείο προσφέρει
την άμεση ανάφλεξη (σημείο ανάφλεξης του είναι οι
350°C, ενώ για τον άνθρακα είναι οι 400°C) και τη
γρήγορη καύση του άνθρακα και το νίτρο προσφέρει
το απαραίτητο οξυγόνο για την καύση του άνθρακα
και το σχηματισμό οξειδίων του αζώτου. Η μεγάλη
συγκέντρωση

οξειδίων του αζώτου προκαλεί την

εκτόνωση και τη βίαιη προώθηση του βλήματος στην
κάνη των πυροβόλων.
Εικ. 156: Παραγωγή καθαρού νίτρου.
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Η μηχανή του μπαρουτόμυλου αποτελούνταν από τη

απορροφήσει υγρασία, η οποία αχρήστευε την μπα

φτερωτή, πάνω στην οποία έπεφτε με δύναμη το

ρούτη αν ξεπερνούσε το 7%.

νερό. Η φτερωτή ήταν προσαρμοσμένη στο άκρο
ενός εκκεντροφόρου άξονα, ο οποίος έφερε δέκα
ισχυρά ξύλινα στοιχεία (τα έκκεντρα) που ανασή
κωναν τα κοπάνια. Όταν τα έκκεντρα του άξονα έχα
ναν την επαφή τους με τα κοπάνια, αυτά έπεφταν με
δύναμη στα γουδιά, που βρίσκονταν ακριβώς από
κάτω τους, ανά πεντάδες. Αρχικά, με το κοπάνισμα
στα γουδιά κονιοποιούνταν οι πρώτες ύλες (νιτρικό

Η πυρίτιδα και η Δημητσάνα πριν
και μετά την επανάσταση του Ί 821
Στις παραμονές της επανάστασης, οι Δημητσανίτες
ήταν έμπειροι στη συλλογή και την παραγωγή νίτρου,
εισήγαγαν συμπληρωματικές ποσότητες νίτρου από
την Αίγυπτο και την Ευρώπη και θείο από τη Σικελία
και διέθεταν άφθονη ξυλεία για την κατασκευή κάρ
βουνου. Ταυτόχρονα, παρήγαγαν μπαρούτη σε οικοτεχνική βάση και λειτουργούσαν μπαρουτόμυλους
εκμεταλλευόμενοι τα άφθονα νερά της περιοχής.
Η επανάσταση είχε κληροδοτήσει στη Δημητσάνα μια
αναπτυγμένη δραστηριότητα μπαρούτης που διατη
ρούνταν στα ίδια επίπεδα. Η ακμή της συνεχίστηκε
έως τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα. Το 1830 λει
τουργούσαν 14 μπαρουτόμυλοι και κυριότερη ασχο
λία των κατοίκων της ήταν η πυριτιδοποιία. Η βιοτε
χνία της μπαρούτης απασχολούσε πολλούς εργάτες,
για την προμήθεια των πρώτων υλών και την κατα
σκευή και μεταφορά της πυρίτιδας στα διάφορα
μέρη, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην ανάπτυξη του
εμπορίου. Μερικοί πυριτιδοποιοί ήταν συγχρόνως
και μεταπράτες, δηλαδή πουλούσαν τη μπαρούτη
που οι ίδιοι κατασκεύαζαν ενώ άλλοι ήταν μόνο μετα
πράτες και όχι πυριτιδοποιοί, δηλαδή πουλούσαν
μπαρούτη που κατασκεύαζαν άλλοι.

Εικ. 157: Ο εκκεντροφόρος άξονας του ανακαινισμένου
μπαρουτόμυλου στο Υ.Μ.Υ. στη Δημητσάνα Αρκαδίας

Το 1978 αναφέρονται στη Δημητσάνα τρεις «πυριτι-

κάλιο, άνθρακας, θείο). Ακολουθούσε η προσθήκη

δόμυλοι» σε λειτουργία και τρεις κλειστοί και κατε

νερού για την αποφυγή έκρηξης από υπερθέρμανση,

στραμμένοι. Ο τελευταίος υδροκίνητος μπαρουτόμυ-

το συνεχές ανακάτεμα για να υγρανθεί το μείγμα

λος στη Δημητσάνα, σταμάτησε τη λειτουργία του το

και η συσσωμάτωση του (συνένωση των υλικών σε

1990 ενώ σήμερα λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια

ένα μείγμα με κοπάνισμα έξι έως δέκα ωρών).

μια ιδιωτική βιομηχανική μονάδα παραγωγής πυρίτι

Η διαδικασία αυτή έδινε ένα μείγμα σαν ζύμη η

δας. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, η εσωτερική και

οποία στράγγιζε στον ήλιο δύο μέρες και μετατρεπό

εξωτερική μετανάστευση έπληξε την περιοχή της

ταν σε εύθρυπτο στεγνό υλικό. Το υλικό αυτό κονιο

Αρκαδίας και προκάλεσε τη μείωση του πληθυσμού

ποιούνταν με τη βοήθεια δερμάτινων κόσκινων και οι

και τη σταδιακή παρακμή της πόλης. Ωστόσο, η λει

κόκκοι ξεραίνονταν στον ήλιο. Ακολουθούσαν κοσκι-

τουργία του Υπαίθριου

νίσματα για την αφαίρεση της σκόνης, ξήρανση πάλι

έδωσε μια νέα πνοή στην οικονομία της περιοχής

στον ήλιο, και νέο κοσκίνισμα με λεπτό κόσκινο. Στη

μέσω της αύξησης των τουριστών.

συνέχεια, συσκευαζόταν προσεκτικά σε ξύλινα βαρέ
λια και αποθηκευόταν σε στεγνό χώρο για να μην

•e-
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΤΟΜΥΛΟΥ ΣΤΟ Υ.Μ.Υ.
ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Εικ. 158: Σκαρίφημα

αποκατεστημένου

υδροκίνητου μπαρουτόμυλου
της Ροζαλίας

στο Υ.Μ.Υ. στη Δημητσάνα

Αρκαδίας

Χριστοδουλοπούλου.

01. Το βαγένι κατευθύνει από ψηλά, με μεγάλη

07. Τα γουδιά ή χαβάνια είναι τα ξύλινα δοχεία,

ορμή το νερό πάνω στη φτερωτή.

μέσα στα οποία, τα κοπάνια χτυπούν το μείγμα ων

02. Η φτερωτή μετατρέπει την ευθύγραμμη κίνηση

πρώτων υλών.

του νερού σε κυκλική και περιστρέφει εσωτερικά τον

08. Το μείγμα των πρώτων υλών αποτελείται από

άξονα.

νίτρο, κάρβουνο και θείο και περιοδικά καταβρέχε

03. Ο άξονας με τα έκκεντρα (=κουτάλια) μεταφέ

ται με νερό.

ρει την κυκλική κίνηση της φτερωτής στα κοπάνια.

09. Στην γυαλίστρα γίνεται η επιλείωση των κόκκων

04. Τα έκκεντρα του εκκεντροφόρου άξονα ανα

της μπαρούτης.

σηκώνουν τα κουτάλια των κοπανιών και τους μετα

10. Στα πανιά δένονται τα σακιά με τους κόκκους

δίδουν την κίνηση του άξονα.

της μπαρούτης οι οποίοι αποκονιοποιούνται με την

05. Τα έκκεντρα των κοπανιών κινούνται και ανε

περιστροφή του άξονα.

βάζουν τα κοπάνια που πέφτουν, όταν παύει η ανύ

11. Τα μαξιλάρια είναι οι δυο ακραίες βάσεις που

ψωση τους από τα έκκεντρα του άξονα.

φέρουν τα άκρα του άξονα για να μπορεί να περι

06. Τα κοπάνια λειαίνουν, τρίβουν και συσσωματώ

στρέφεται.

νουν τις πρώτες ύλες.
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ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
γία των υδροκίνητων εργαστηρίων σημείωσε μεγάλη
ανάπτυξη κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αι.,
καθώς ανταποκρίθηκε στις αυξημένες ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας, που ήδη από τον 18ο αι. παρου
σίαζε σημάδια ανάκαμψης με την αφύπνιση του
Γένους, την άνθιση του εμπορίου, και τη δημιουργία
αστικής τάξης.
Η έκθεση «Στους Μύλους της Μακεδονίας και της
Θράκης

- Νερόμυλοι

Νεροπρίονα

Νεροτριβές

Μαντάνια στην Παραδοσιακή Κοινωνία» αφορά στα
υδροκίνητα εργαστήρια της προβιομηχανικής εποχής
στο βορειοελλαδικό χώρο. Εντάσσεται στον προβλη
ματισμό του Μουσείου για τις μόνιμες εκθέσεις του

Εικ. 159: Οδηγός επίσκεψης στο Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.

Η εκμετάλλευση

της ενέργειας του

μέσα από τον οποίο επιδιώκεται να καταδειχθεί με

τρεχούμενου

σύγχρονο τρόπο πώς ο άνθρωπος της προβιομηχανι

νερού με σκοπό την κίνηση μιας μηχανής για παρα

κής κοινωνίας αντιμετώπισε τις ανάγκες διατροφής,

γωγή έργου ήταν ο πιο διαδεδομένος τρόπος αξιοποί

στέγασης και ένδυσης. Η έκθεση αποσκοπεί στο να

ησης των πηγών ενέργειας στην παραδοσιακή κοινω

γνωρίσει το κοινό του μουσείου πώς τα υδροκίνητα

νία, μετά τη μυϊκή ισχύ του ανθρώπου και του ζώου.

εργαστήρια

Με την υδροκίνηση ο άνθρωπος πέρασε από το στά

ήταν ένας νερόμυλος, που τον 1 ο αι. π.Χ. άλεσε σιτά
επινοήθηκαν

υδροκίνητες μηχανές για διάφορες χρήσεις, όπως για
την πρίση των λίθων ή των ξύλων και την κατεργασία
μετάλλων και μάλλινων υφαντών.
Η λειτουργία της υδροκίνητης μηχανής στηρίζεται
στη ροή ή την πτώση του νερού, που περιστρέφει
έναν κατακόρυφο ή οριζόντιο τροχό με φτερά (υδρο
τροχός ή φτερωτή), ο οποίος μέσω άξονα μεταφέρει
την κίνηση στο μηχανισμό άλεσης, πρίσης ή κρούσης
ανάλογα με το προϊόν και το είδος της κατεργασίας.
Στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης η τεχνολο-

νεροτριβή,

εργαλεία (χειρόμυλος, χειροπρίονο, κόπανος), ανέλα

πρώτη μηχανή που λειτούργησε για να παράγει έργο

το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση

νεροπρίονο,

μαντάνι), αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα χειροκίνητα

διο των εργαλείων στο στάδιο της μηχανής, αφού η

ρι, την πιο βασική τροφή του ανθρώπου. Από τότε ως

(νερόμυλος,

βαν την κατεργασία των πιο βασικών προϊόντων για
τους τομείς της διατροφής, της κατοικίας και της
ένδυσης, δηλαδή του σίτου, του ξύλου και των μάλλι
νων υφαντών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται να κατα
δειχθεί η ευρηματικότητα και η ευφυΐα που βρίσκο
νται στη βάση αυτών των μηχανών, να αναφερθούν
οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες που ευνόη
σαν τη γενίκευση της χρήσης τους και να γίνει αντι
ληπτή η δυναμική των νέων τεχνολογιών. Επιπλέον,
δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς την
εφαρμογή των αρχών λειτουργίας των ξύλινων υδρο
κίνητων μηχανών σε σημερινό κινητήρα εσωτερικής
καύσης και να συνειδητοποιήσει τη σημασία τους
στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

Εικ. 160:

Εικ. 161:

Ομοίωμα
νερόμυλου
στο Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.

Ομοίωμα
νεροπρίονου
στο Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.

-θ-
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Εικ. 162: Στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα

-θ-
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Συνοπτικός οδηγός για την επίσκεψη στο Υ.Μ.Υ. που

μερη διάρκεια της απόσταξης των στέμφυλων.

λειτουργεί στο κεφαλάρι του Αγίου Ιωάννη στη Δημη

Απέναντι από το στέγαστρο του ρακοκάζανου υπάρ

τσάνα Αρκαδίας, υπό την αιγίδα του Πολιτστικού

χει ένα διώροφο οίκημα που διατηρεί τα αρχικά αρχι

Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς.

τεκτονικά του στοιχεία και τώρα στεγάζει τα γραφεία

Ο κύριος σκοπός της λειτουργίας του Υ.Μ.Υ. είναι να

του Μουσείου. Παλιότερα, στον πάνω όροφο βρισκό

αναπαραστήσει, αφού δεν μπορεί να αναστήσει, την

ταν η κατοικία του βυρσοδέψη ( 6 ) και στο ισόγειο

ζωή στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου. Τα κείμενα,

το παχνί για τα οικόσιτα ζώα.

οι φωτογραφίες και τα σχεδιαγράμματα που εκτίθε

Δίπλα στην κατοικία του βυρσοδέψη, σε χαμηλότερο

νται στους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του μου

επίπεδο βρίσκεται το βυρσοδεψείο ( 7 ) το οποίο ανα

σείου συμβάλουν αφενός στη γνώση και στην κατα

κατασκευάστηκε ολοκληρωτικά και στεγάζει όλες τις

νόηση της προβιομηχανικής τεχνολογίας και του τρό

εργαστηριακές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις

που παραγωγής και αφετέρου στην τεκμηρίωση της

φάσεις επεξεργασίας του δέρματος αλλά και άλλα

μακραίωνης διάρκειας των παραδοσιακών κοινωνιών

εκθέματα που αναφέρονται στην ιστορία και στις

της χώρας μας.

χρήσεις του δέρματος.

Στην είσοδο του μουσείου ο επισκέπτης ακολούθα

Απέναντι από την είσοδο του βυρσοδεψείου κατα

ένα ρυάκι με φυσικό τρεχούμενο νερό που ξεκινάει

σκευάστηκε το κιόσκι Β' ( 8 ) για να στεγάσει τους

από την στέρνα ( 1 ) η οποία βρίσκεται δίπλα στο

χώρους υγιεινής του Μουσείου. Παραπάνω

σύγχρονο κιόσκι Α' ( 2 ) . Εκεί εκτίθενται οι χάρτες της

ένα πλάτωμα με υπαίθρια καθιστικά και μια πέτρινη

ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, το λιθόστρωτο

κρήνη ( 9 ) το οποίο προσφέρεται για την ανάπαυση

μονοπάτι μας οδηγεί στο κτίριο του αλευρόμυλου

και την αναψυχή των επισκεπτών.

( 3 ) -το οποίο στεγάζει ένα νερόμυλο και μια νεροτρι-

Ολοκληρώνοντας τη λιθόστρωτη διαδρομή, ο επισκέ

βή- και στην

υπάρχει

Μέσα στους

πτης διέρχεται από μια φυσική δεξαμενή ( 1 0 ) που

χώρους του αλευρόμυλου υπάρχουν σχέδια και κείμε

συγκέντρωνε τα νερά της υπερχείλισης της κρέμασης

να που εξηγούν τον τρόπο κατασκευής και λειτουρ

και καταλήγει στον μπαρουτόμυλο ( 1 1 ) .

γίας των υδροκίνητων

μηχανισμών με οριζόντια ή

Αρχικά το κτίσμα αυτό ήταν ένας αλευρόμυλος με οριζό

όρθια φτερωτή. Επιπλέον, αναφέρονται στη διαδικα

ντια φτερωτή αλλά στην δεκαετία του 1960 μετασκευά

σία μεταποίησης από τον καρπό στο αλεσμένο προϊ

στηκε σε μπαρουτόμυλο με όρθια φτερωτή.

κατοικία του μυλωνά.

όν και επεξηγούν τη χρησιμότητα της νεροτριβής
στην κατεργασία των υφαντών.
Στο μικρό δωμάτιο με το τζάκι στο σπίτι του μυλωνά,
ο επισκέπτης καλείται να φανταστεί τη στρωμνή που
στηνόταν κάθε βράδυ για να κοιμηθεί παρατεταγμέ
νη, η συνήθως πολυμελής, οικογένεια του μυλωνά.
Στο χώρο του ισογείου εκτίθενται μερικές γκραβού
ρες που εκφράζουν τον εντυπωσιασμό

των

ξένων

περιηγητών όταν αντίκριζαν το Αρκαδικό τοπίο. Κάτω
από τον εξώστη της οικίας του μυλωνά, υπάρχουν τα
ερείπια δύο βυρσοδεψείων ( 4 ) που έχουν καθαρι
στεί και στερεωθεί μαζί με τις λίμπες, τις στέρνες τις
πέτρες σύνθλιψης και τις ασβεσταριές τους.
Μπροστά από το νερόμυλο και την αυλή του ερειπω
μένου βυρσοδεψείου, κατασκευάστηκε ένα στέγα
στρο για να αναπαραστήσει αυτό που στηνόταν πρό
χειρα και περιοδικά για να στεγάσει τη λειτουργία
του ρακοκάζανου ( 5 ) . Ο πρόχειρος χαρακτήρας του
Εικ. 163: Οδηγός Επίσκεψης στο Υ.Μ.Υ.

συγκεκριμένου στεγάστρου υποδηλώνει την ολιγοή

Ο
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η μαρτυρία των Αγγλων περιηγητών:
...Τώρα όμως όλα τα δέντρα έχουν κοπεί και, ενώ τα μέρη αυτά είναι ακόμα δασωμένα, γίδια και πρόβατα επιτρέπεται να
βόσκουν αν θέλουν μέσα στα δάση κι έτσι τα νεαρά δέντρα δεν γλυτώνουν. Σήμερα υπάρχει ένα πριονιστήριο
θεσία Σκορδιάϊ, αλλά το κέντρο εμπορίου της ξυλείας βρίσκεται στα τέσσερα ή πέντε πριονιστήρια
ξυλεία εξάγεται μόνο σε μορφή σανίδων και χάνονται

στην τοπο

στην Βάλια Κίρνα. Η

πολλά δέντρα. Οι κορυφές και τα κλαδιά δεν χρησιμοποιούνται

τίποτε και πολλή, καλή ξυλεία, που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί,

σε

αν η φύση δεν ήταν τόσο σπάταλη στο να έχει

προικίσει αυτά τα βουνά με δάση, αφήνεται να σαπίσει στο έδαφος. Στο ίδιο το χωριό μακριά μαδέρια καμωμένα από τους
πιο λιγνούς κορμούς χωρίς σχεδόν επεξεργασία χρησιμοποιούνται
βγαίνουν

από τους κορμούς που πριονίζονται

για τις στέγες και τα κυρτά εξωτερικά κομμάτια

για σανίδες, χρησιμοποιούνται

για φράχτες και για σκεπές. Τα πριονιστή

ρια κινούνται με ενέργεια που παράγεται από την υδατόπτωση. Σχηματίζουν
κάποια απόσταση πιο πάνω από το πριονιστήριο

που

ένα αυλάκι που ξεκόβει από το ρέμα σε

και το νερό μπαίνει σε έναν «κάναλο» και πέφτει ακριβώς πάνω από την

πριονοκορδέλα. Μ' αυτό το αυλάκι μπορεί να ενωθούν νερά από κάποια βρύση εκεί κοντά ώστε να εξασφαλισθεί μια ποσό
τητα νερού. Αν το νερό είναι λίγο, η υδατόπτωση

πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε αναλογία, ώστε να αποκτήσει

αρκετή

δύναμη για να κινήσει τη φτερωτή. Από το στόμιο του αυλακιού ξεκινάει ένα πολύ μακρουλό χωνί (καρούτα) που είναι
καμωμένο με σανίδες και μπαλωμένο με πηλό και που φτάνει κάτω στην ίδια τη φτερωτή. Η φτερωτή είναι μικρή και βρί
σκεται στο κάτω μέρος του πριονόμυλου και συνδέεται με τον τροχό που κινεί τα πριόνια με ένα σύστημα ιμάντων. Οι πριονοκορδέλες, που είναι δύο ή τρεις, προεξέχουν από το πάτωμα του μύλου. Το κούτσουρο που πρόκειται να πριονιστεί κυλιέ
ται και φτάνει σε μια θέση απέναντι στα πριόνια, επάνω σ' ένα είδος ολκού, ο οποίος με κάποιον απλό μηχανισμό
προς τα πριόνια, τα οποία κινούνται κατακόρυφα. Δίπλα σε κάθε πριονόμυλο
άχρηστες σανίδες, όπου κοιμούνται

ζυγώνει

υπάρχει μια ξύλινη καλύβα καμωμένη

οι πριονιστές. Αυτές τις κλείνουν συχνά με έναν απλό ξύλινο μηχανισμό.

από

Στις πλαγιές

του βουνού και με κατεύθυνση προς τα κάτω, προς τους μύλους, υπάρχουν κυλίστρες όπου κυλούν τα κούτσουρα...
...Αφού διαβήκαμε την οροσειρά που προαναφέραμε

ξανακατεβήκαμε

στο ποτάμι κοντά σε μερικές πριονοκορδέλες

που

ανήκουν στη Βωβούσα. Από το σημείο αυτό μέχρι το χωριό προχωρούμε κατά μήκος του ποταμού (Αώου) ανάμεσα από
ένα ανώμαλο και πυκνοδασωμένο
μεταφέρεται

φαράγγι που μπορεί να το διαβεί κανείς μόνο πεζός. Η ξυλεία από το πριονιστήριο

στη Βωβούσα αλλά κατευθείαν στα Γιάννενα μέσω του Φλώρου και οι εργαζόμενοι στο πριονιστήριο

ρούν να βρουν το μονοπάτι προς το χωριό σημαδεύοντας

το εδώ κι εκεί με το ξεφλούδισμα κορμών

δεν

δεν μπο

δέντρων...

Wace Alan J. Β. and Thompson Maurice S., The Nomads of the Balkans, London: 1914

Η μαρτυρία του Καρπενησιώτη λόγιου
...Το νεροπρίονο δούλευε όπως ένας μύλος. Το νερό έπεφτε από ένα κανάλι και με την ορμή του κινούσε ένα μεγά
λο ορθό πριόνι. Όλους τους κορμούς που έκοβαν οι λοτόμοι στο δάσος τους έφερναν εκεί. Το πριόνι τους έσκιζε κι
έφτιαναν απ' αυτούς την ξυλεία: σανίδες, πάτερα, μαδέρια. Πόση ξυλεία ήταν εκεί! Την είχαν στοιβαγμένη
σωρούς, πάντα το πριόνι έκοβε και πάντα κουβαλούσαν.
μεγάλα

σε μεγάλους

Ένα κλαράκι βγαίνει στη γη και σε 40-50 χρόνια δίνει αυτά τα

μαδέρια...

...«Ελάτε να δείτε πως ταξιδεύουν τα ξύλα», είπε ο δασάρχης. Πήγαν ως την άκρη και κοίταξαν κάτω στον γκρεμό. Κάτω
είδαν τη Ρούμελη (^ποτάμι). Από το μέρος αυτό η Ρούμελη είχε πολύ νερό, επειδή τώρα ερχόταν ίσια από την πηγή της
δίχως να χωρίζεται πουθενά. ...Από την κορυφή, που ήταν, ως κάτω στο νερό, οι λοτόμοι παρατούσαν τα κούτσουρα
και τα μαδέρια και κείνα κυλούσαν στη ράχη και κατέβαιναν ορμητικά στο ρέμα.
Στο ρέμα πάλι τα παραλάβαιναν

άλλοι λοτόμοι. Τα έριχναν μέσα και πηγαίνοντας αυτοί στις άκρες τα συνόδευαν, καθώς

ταξίδευαν μέσα στο νερό. Όταν σταματούσαν
να

σε τίποτα λιθάρια ή όταν μαζεύονταν πολλά, οι λοτόμοι τα βοηθούσαν

γλιστρήσουν.

-θ-
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τα πήγαινε έτσι η Ρούμελη ως κάτω στον κάμπο, όπου γινόταν πλατύ ποτάμι. Και πάλι από κει σιγά τα ταξίδευε ως τη
θάλασσα. Εκεί τα έπαιρναν και τα κουβαλούσαν στο

εργοστάσιο.

«Από εδώ το βουνό πάει στο γιαλό», είπε ο δασάρχης στα παιδιά.
Τα ξύλα που έστειλαν στο ποτάμι αυτή την ώρα οι λοτόμοι, θα χρησίμευαν

για ένα καράβι. Ήταν διάφορα ξύλα, από πεύκα,

από βαλανίδια, από οξυά...
Παπαντωνίου Ζαχαρίας, λογοτέχνης, στο βιβλίο του, «Τα ψηλά βουνά», Αθήνα: 1918

Η μαρτυρία του Μικρασιάτη λογοτέχνη και ζωγράφου

Μαντάνι
Κοινότητας

Στα εικοσιένα η Δημητσάνα
Σπύρος Σπηλιωτόπουλοι,

στάθηκε ο μπαρουτχανές

των Ελλήνων. Δυο αδέρφια, Νικόλας και

έχοντας πλουτίσει στην Ύδρα, σα γραφτήκανε φιλικοί, κλείσανε το

μαγαζί τους και πήγανε στη Δημητσάνα

για να μπορέσουνε να βοηθήσουνε την

Επανάσταση

με τα λεφτά τους. Εκείτο λοιπόν πιάσανε και φτιάξανε πρώτα-πρώτα δυο μπαρουτόμυλους
και βγάζανε μπαρούτι νύχτα μέρα. Τα πράματα είτανε ευνοϊκά, γιατί η Δημητσάνα

είχε παρμένα προνόμια απ' τη Βαλιντέ

Σουλάνα πώς να μην είνε στρατός μέσα στην πολιτεία εξόν απ' ένα-δυο ζαπτιέδες. Έτσι λοιπόν, πότε με ψευτιές, πότε με
πακσίσια, κάνανε τη δουλειά τους οι Ρωμηοί. Στο μεταξύ ξέσπασε η Πανάσταση.
νε, πληθύνανε από δυο σε πέντε, αραδιασμένοι

Τότες οι μύλοι, αντίς να

καταχωνιαστού

ως τα σήμερα στο κρύο ρέμα τα' Αη Γιάννη. Οι Δημητσανίτες

κουβαλάγα-

νε το νίτρο απ' τα σπήλια, χύνανε βόλια, δένανε φυσέκια με χαρτιά που παίρνανε απ' τη Βιλιοθήκη, και γιομίζανε ολόκλη
ρα ντεπόζιτα. Μα στο τέλος πιαστήκανε.
Δημητσανίτες

φτιάνουνε μπαρούτια

με δυο αξιωματικούς

Ένας οχτρός των Σπηλιωτόπουλων πήγε και πρόδωσε στην Τριπολιτσά πως οι

κι άρματα για τον Αλή Πασά. Τότες ο πασάς, δίχως χασομέρι, έστειλε έναν

και πέντε στρατιώτες για να ξετάσουνε. Τούτοι, φτάνοντας στη Δημητσάνα,

Σπηλιωτόπουλων, κι αφού πρώτα νιφτήκανε και κάνανε ναμάζι, επειδής ήταν πεινασμένοι
σοφρά για να φάνε, κ' ύστερα να πάνε για ξέταση. Αφού το λοιπόν μπουχτίσανε

κονέψανε στο σπίτι των

προστάξανε να στρώσουνε το

από φαγί κι από πιοτό, κάνανε να σηκω

θούνε για να βγούνε όξω. Ολουνών το λαρύγκι ξεράθηκε απ' το φόβο. Τότες μπήκε μέσα στον οντά ένας
κομπογιαννίτης,

ανακριτή

χωρατατζής

Θύμιος Μπάκας λεγόμενος, πού 'ξέρε φαρσί τα τούρκικα, κι αρχίνησε να κάνη ένα σωρό χωρατάδες και

να λέγη λογιών-λογιών αδιάντροπες παροιμίες, τόσο που οι Τούρκοι, όντας κι από δικό τους λίγο-πολύ στο κέφι,

πιάσανε

τα γέλια και τις φασαρίες. Σε λίγο πλανευτήκανε απ' τα γκεβεζελίκια κι απ' τα τραγούδια του Μπόκα, που ξαπλώσανε για
καλά στο μιντέρι και με το πολύ πιοτό τους πήρ' ο ύπνος. Τότες δα ολάκερη η Δημητσάνα

συν γυναιξί και τέκνοις, δίχως

να βγάνουνε άχνα απ' το στόμα τους, πιάσανε και κουβαλήσανε απ' τα κατώγια του σπιτιού κι απ' άλλα μέρη τα μπαρού
τια, τα φυσέκια και τ' άλλα πράματα του πολέμου, και τα καταχωνιάσανε

μες σε κρυφά σπήλια. Στους μύλους, αφού τους

παστρέψανε και σηκώσανε τα γουδιά και τ' άλλα εργαλεία, σκορπίσανε άχυρα και σανά και δέσανε μέσα βόδια κι
άλογα. Την άλλη μέρα οι Τούρκοι δε βρήκανε κανένα σημάδι ύποπτο και φύγανε, κι οι Δημητσανίτες
ίδια

πάλι αρχίσανε

την

φάμπρικα.

Κόντογλου Φώτης, λογοτέχνης και ζωγράφος στο βιβλίο του, «Ταξείδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ανατολής,
περιγραφικά του τι απόμεινε από τα χρόνια των Βυζαντινών, των Φράγκων, των Βενετσάνων και των Τούρκων», Αθήνα:
1928

Η μαρτυρία του Τρικαλινού ξυλεμπόρου
...Η ζωή στην Θεσσαλία συνδέεται με το ποτάμι της: τον Πηνειό. Οι κάτοικοι της αξιοποιούν, ανέκαθεν τα νερά του
για ποικίλες χρήσεις. Μια απ' αυτές ήταν και η μεταφορά ξύλων. Η αρχή της χάνεται στα βάθη των αιώνων, το τέλος
της όμως επήλθε στην δεκαετία του 1930, όταν δηλαδή η περιοχή απόκτησε δρόμους και φορτηγά

αυτοκίνητα...

...Πελεκητή ξυλεία και κούτσουρα μακρύτερα από 4 μέτρα, δηλαδή όσα δεν ήταν δυνατό να σχισθούν στα νεροπρίονα,
μεταφέρονταν

στην Καλαμπάκα με τα νερά του Πηνειού. Αυτά τα ακατέργαστα

κούτσουρα προέρχονταν

από πεύκα,

έλατα και οξιές της επαρχίας Καλαμπάκας, της οποίας τα δάση της είναι και σήμερα από τα μεγαλύτερα και τα σπουδαιό
τερα της χώρας. Η μεταφορά με τον Πηνειό ήταν και δύσκολη και επικίνδυνη.

-θ-

Η πραγματοποίηση

της απαιτούσε

τεχνίτες

Ydrokinisi Pages 52-80

1/4/10

1:11 PM

Page 20

-O-

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ικανούς και δυνατούς...
...Τα κούτσουρα μεταφέρονταν με το ποτάμι την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν η στάθμη του ήταν ανεβασμένη, αλλά και
κάπως σταθερή. Με τις πολλές βροχές, τις «κατεβασιές» ή τις υπερχειλίσεις του ποταμού, η μεταφορά
Υπήρχε κίνδυνος να φρακάρουν

τα κούτσουρα κάπου και να προκαλέσουν

μένα νερά και να «εξοκείλουν, να διασκορπιστούν

πλημμύρα ή να παρασυρθούν

σε χωράφια, να καταχωνιασθούν

...Όταν λοιπόν ερχόταν η κατάλληλη εποχή, οι ξυλοκόποι έσερναν με μουλάρια
σημεία καθορισμένα

δίπλα στο ποτάμι. Από εκεί ρίχνονταν

ή και να τα πάρουν

τα κούτσουρα

αποφεύγονταν.
από τα φουσκω
τρίτοι...

και τα συγκέντρωναν

σε

στο νερό. Όχι, όμως, με το σωρό, αλλά με τάξη και σε σχη

ματισμό νηοπομπής. Δηλαδή, μερικά κούτσουρα, ανάλογα με την ποσότητα και τη ροή του ποταμού, «δένονταν» με σιδε
ρένια «τζινέτια» και με τριχιές και σχημάτιζαν μια σχεδία. Τοποθετούσαν

επάνω τις σανίδες για κατάστρωμα, να κάθονται

ή να πατούν και να βρέχονται όσο το δυνατόν λιγότερο οι πλοηγοί, που θα επέβαιναν.
Δερπανόπουλος Τριαντάφυλλος, ξυλέμπορος, Τρίκαλα, στην ανακοίνωση του Αρσενίου Λαζάρου: «Η μεταφορά ξυλείας με
τα νερά του Πηνειού» στα Πρακτικά του 3ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα: Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων 1994

Η μαρτυρία του Λαρισαίου εγγονού «σαλτζήδων» (=υλοτόμος-μεταφορέας ξυλείας
σε ποτάμι):
... Μεταφορά

ξυλείας με τα νερά του Πηνειού γίνονταν και σε άλλα τμήματα της κοίτης του. Ένα από αυτά κατέληγε στην

Λάρισα, κοντά στον Άγιο Αθανάσιο, στην συνοικία Σάλια...
...Το όνομα μου οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά μέλη της οικογενείας
κίας Σάλια οφείλεται στο ότι σ' αυτήν λειτουργούσε
αυτήν κυρίως κατοικούσαν

οι περισσότεροι

Λάρισα με τον Πηνειό, προέρχονταν

η αποβάθρα

«σαλτζήδες».

μου ήταν«σαλτζήδες»,

και η ονομασία

της ξυλείας που μεταφέρονταν

Τα κούτσουρα

από γειτονικά δάση, που αφθονούσαν

της συνοι

με το Πηνειό και σ'

και γενικά η ξυλεία, που μεταφέρονταν

στην

παλιότερα κοντά στην κοίτη του ποταμού και

εκτείνονταν από το χωριό Δέντρα μέχρι το Ζάρκο και πιο πέρα...
Σαλτζής Μανόλης, Λάρισα, στην ανακοίνωση του Αρσενίου Λαζάρου: «Η μεταφορά ξυλείας με τα νερά του Πηνειού» στα
Πρακτικά του 3ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα: Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων 1994

Η μαρτυρία του Μακρινιτσιώτη κτηνοτρόφου
... Εμείς πάντα όλα μας τα χρόνια, όταν κουρεύαμε, καλούσαμε τις αρχές του χωριού να έρθουν εκεί τον πρόεδρο,
δάσκαλο, τον παπά, τον αστυνόμο
Βρωμόβρυση.

κι ύστερα συγγενείς

το

και φίλους. Συνήθως ο κούρος γινόταν στα Κουλορίζια ή στη

Εκεί διάλεγαν μια απλωσιά και φέρναν τα ζωντανά. Στην αρχή διαβαζόταν

ο αγιασμός,

ύστερα λέγαμε άντε

να ζήσει και του χρόνου όλη η παρέα και τ' αφεντικό πρώτο έπαιρνε τα ψαλίδια, τα μοίραζε κι άρχιζε το κούρεμα...
Σαρακατσιάνος Κώστας, κτηνοτρόφος, στο βιβλίο της Αποστολίας Νάνου-Σκοτεινιώτη: «Η Μακρινίτσα του Πηλίου», Τόμος
Bee. Βόλος: Κοινότητα Μακρινίτσας, 1998

Η μαρτυρία και η αγωνία του Μακρινιτσιώτη κτηνοτρόφου
...Ένα σοβαρό

πρόβλημα

στη δουλειά

των κτηνοτρόφων

Σαρακηνού, που άρχισε ο Δήμος Βόλου. Οι άνθρωποι

της Μακρινίτσας

είναι η δεντροφύτευση

θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς. Όλο μας περιορίζουν χρόνο με το χρόνο. Θα 'πρεπε η δεντροφύτευση
κή απόσταση

γύρω από την πόλη κι όχι να θέλουν να δεντροφυτεύσουν

Επίσης, με τα νερά της (πηγής
Βόλου. Που θα ποτίζουμε
νες αποστάσεις,

της) Καλιακούδας

τα κοπάδια

του)

να σταθεί σε μια λογι

όλο το Σαρακηνό. Γιατί τότε εμείς που θα πάμε;

έχουμε κι άλλη δυσκολία

τα κοπάδια μας; Θα πρέπει ο οργανισμός

να ποτίζουμε

του (λόφου

του Βόλου έχουν βέβαια ανάγκη το οξυγόνο και το πράσινο. Αλλά

τώρα καθώς θα τα πάρει κι αυτά ο Δήμος

υδρεύσεως

να αφήσει μερικές βρύσες

σε

ορισμέ

μας...

Πέτσης Δημήτριος, κτηνοτρόφος, στο βιβλίο της Αποστολίας Νάνου-Σκοτεινιώτη: «Η Μακρινίτσα του Πηλίου», Τόμος Bee.
Βόλος: Κοινότητα Μακρινίτσας, 1998
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Η μαρτυρία του Τρικαλινού βυρσοδέψη (ταμπάκη)
...Οι ταμπάκηδες συγκέντρωναν

τα δέρματα και, πριν αρχίσουν να τα κατεργάζονται,

τα έβαζαν στο ποτάμι για να μαλα

κώσουν. Στη συνέχεια, τα έσχιζαν στη μέση, τα τοποθετούσαν στο καβαλέτο για να τα ξύσουν με το ειδικό μαχαίρι και μετά
τα έβαζαν και πάλι στο ποτάμι για μερικές ώρες. Αφού τα έπλεναν καλά, τα μετέφεραν
όπου και τα ασβέστωναν
έριχναν αραιωμένο

στο εργαστήρι

- βυρσοδεψείο,

για να αφαιρέσουν το μαλλί. Κατόπιν έβαζαν τα δέρματα σε γούρνες ή σε σιδερένια βαρέλια όπου

ασβεστοπολτό

και τα άφηναν εκεί είκοσι τέσσερις ώρες για να φουσκώσουν.

Ύστερα τα μετέφεραν

πάλι στο ποτάμι, τα ξέπλεναν καλά και, τοποθετώντας τα εκ νέου στο καβαλέτο, τα έξυναν και πάλι...
Δημήτριος Κατσάνης, βυρσοδέψης στο βιβλίο της Μαρουλας Κλιάφα: «Άνθρωποι του Μόχθου: Θεσσαλία (1920-1980),
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007

Η μαρτυρία του Μακρινιτσιώτη συνδικαλιστή βυρσοδέψη (ταμπάκη)
...Οι εργάτες τότε εργάζονταν από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να 'χουν κανονικό ωράριο και ακόμα και την Κυριακή είχαν
υποχρέωση να πηγαίνουν

στα βυρσοδεψεία,

να γυρίζουν τα δέρματα μέσα στις λίμπες(=πέτρινες δεξαμενές με νερό) ή

στους αμπαστάδες με το βελανίδι κι έτσι τις περισσότερες φορές δεν πρόφταιναν

να παν ούτε στην εκκλησία. Αυτή η υπο

χρέωση ήταν μεγάλη αδικία εις βάρος των εργατών και την αγγαρεία αυτή την ονομάζαμε «μάγκα». Ακόμη τα περισσότε
ρα βυρσοδεψεία δεν ήταν περιγφραγμένα,

όπως σήμερα, και οι εργάτες πάγωναν από το χειμωνιάτικο αέρα και τα νερά

που κρουστάλλιαζαν το χειμώνα. Γι’ αυτό για να καλυτερέψουμε τις συνθήκες εργασίας μας κινηθήκαμε όλοι βυρσοδεψεργάτες και το 1909 κάναμε σύλλογο, που θεωρείται ο αρχαιότερος μετά το σύλλογο των καπνεργατών.

Πολλές φορές

όταν οι βυρσοδέψες είχαν μεγάλες δουλειές, παίρναμε με το μέρος μας και τους μυλωνάδες και κάναμε απεργίες, για
να τους αναγκάσουμε

ν' αυξήσουν τα μεροκάματα μας, που τότε ήταν 2-3 δραχμές...

Κοντοζήσης Ζήσης, βυρσοδέψης, στο βιβλίο της Αποστολίας Νάνου-Σκοτεινιώτη: «Η Μακρινίτσα του Πηλίου», Τόμος Bee.
Βόλος: Κοινότητα Μακρινίτσας, 1998

Η μαρτυρία του γιου του μυλωνά της Κω
...Γεννήθηκα στη Ζιά μέσα στο νερόμυλο του πατέρα μου και θυμάμαι πως όταν ήμουν παιδί είχα τόσο συνηθίσει

στο

ρυθμικό θόρυβο της λειτουργίας του νερόμυλου, ώστε όταν η λειτουργία σταματούσε, πεταγόμουν πάνω και ξύπναγα...Το
κτίσμα ήταν διώροφο και στο υπόγειο ήταν η φτερωτή. Εκεί που χτυπάει το νερό ήταν ένα μεγάλο ξύλινο σφοντύλι με
θυρίδες και εκεί στερεώναμε τα φτερά από ξύλο λεύκας που είναι μαλακό και αντέχει στο νερό. Το νερό ήταν της εκκλη
σίας και η κοινότητα καθόριζε πότε θα το έπαιρνε ο καθένας, συνήθως μια φορά την εβδομάδα...
Αλαχιώτης Μιχάλης, μυλωνάς στη Ζιά της Κω, στο βιβλίο της Ζωγράφου-Κορρέ Κατερίνας: «Άνθρωποι και παραδοσιακά
επαγγέλματα στο Αιγαίο», τόμος 2ος, Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2004

Η μαρτυρία του γιου του μυλωνά της Υπάτης:
Γεννήθηκα σε ένα νερόμυλο χτισμένο στη ρεματιά του Κάκαβου στην Υπάτη κάτω από πλατάνια και ιτιές.
με το τραγούδι της φτερωτής του που παρακολουθούσε

Νανουρίστηκα

το τραγούδι του νερού το οποίο αδιάκοπα κατέβαινε και κινού

σε πέντε μύλους διαδοχικά στην ίδια ρεματιά. Στο μυαλό μου ξανάρχονται

τα χρόνια που ο μύλος μας δούλευε νυχτοή-

μερα για να προλάβει όλα τα αλέσματα. Η νοσταλγία της αυτής της ζωής με έκανε να ασχοληθώ με τη μελέτη της υδροκίνησης σαν μορφή προβιομηχανικής τεχνολογίας...
Ρούσκας Γιάννης, αρχιπλοίαρχος Ε.Α., στο βιβλίο του ίδιου: «Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες», Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση,
1999

Η μαρτυρία του Πηλιορείτη λόγιου
...δεξιά της Μακρινίτσας

κατά τας ανατολάς έως μια ώρα είναι αι Σταϊάτες, μαχαλάς χωριστός της Μακρινίτσας

...

εΜΆ
71
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άκριαν του μαχαλά, κατά ανατολάς, περνά και το νερό όπου κατεβαίνει εις τα περιβόλια του Βόλου και έχουν μύλους
και ντρεστέλες

αρκετάς...

Φιλιππίδης Αργύρης, στο βιβλίο του ίδιου «Γεωγραφία Μερική», 1815

Η μαρτυρία του Βολιώτη δημάρχου
...αριθμεί δε η κωμόπολις (Μακρινίτσα)

μετέρχο

περί τας 6000 κατοίκων, οίτινες εκτός της καλλιέργειας των κτημάτων,

νται και τέχνας, τινάς, ων η μάλλον επασχολούσα πλείονας χείρας είναι η βυρσοδεψική.
Γεωργιάδης Νικόλαος, δήμαρχος Βόλου, στο βιβλίο του ίδιου, «Η Θεσσαλία», Αθήνα, 1880

Η μαρτυρία της Σαρακατσάνας υφάντρας απ' τη Στυλίδα Φθιώτιδας:
Εμείς οι Σαρακατσαναίοι,
γουσιάρικα),

όταν κούρευαν οι άντρες τα πρόβατα την άνοιξη (τα γίδια τα κούρευαν αργότερα γιατί είναι μαρ-

διαλέγαμε τα μαλλιά και το τραγόμαλλο, που χρειαζόμασταν

για να φτιάξουμε στρωσίδια, κάπες, ρούχα, προι

κιά. Τα πλέναμε, τα ξέναμε και τα λαναρίζαμε. Όταν κινούσαμε για τα βουνά ήταν όλα έτοιμα για γνέσιμο.
Είχαμε λίγες δουλειές το καλοκαίρι γιατί τα πρόβατα με τους άντρες, πήγαιναν σε λιβάδια

ψηλότερα.

Γνέθαμε τα μαλλιά, ρίχναμε διασίδια και υφαίναμε, σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι. Πριν φύγουμε το φθινόπωρο για τα χει
μαδιά, ξεχωρίζαμε όσα ρούχα έπρεπε να παν στη νεροτριβή και στα μαντάνια να «γίνουν». Εμείς από τη στάνη του
Λουπακιού κι από όλες τις στάνες της Οίτης, πηγαίναμε

στην Παύλιανη. Μανταντζήδες

ήταν τ' αδέλφια Παλιορούτα

άλλοι, γιατί εκεί είχαν πολλά νερά κι είχαν πέντε μαντάνια. Ράβαμε τις βελέντζες, τις τρούμπες με το ύφασμα

κι

(σκουτί),

όσα ήταν με τραγόμαλλα. Τα ράβαμε με τσαρχόνημα άσπρο να μη ξεφάβει και γερά ν' αντέχουν, όταν τα 'δέρνε το
νερό και τα κοπάνια. Ξεκικούσαμε όλες οι γυναίκες από τη στάνη παρέα. Όσες είχαν λίγα τσόλια τα ζαλικώνονταν.

Όσες

είχαν πολλά τα φόρτωναν σ' άλογα. Ερχόταν και κανένας άντρας για συνοδεία. Ο δρόμος, μονοπάτι. Άνθρωποι και ζώα, ο
ένας κοντά στον άλλον. Σ' ένα σημείο, αφού περνούσαμε τις Λιβαδιές, στο σύνορο με το Παυλιανίτικο, στο Βαλόρεμα, ήταν
επικίνδυνο το πέρασμα, γιατί ήταν σάρες. Εκεί ξεφορτώναμε
φορτωνόμασταν

τα ζώα. Περνούσαμε

ζαλίκα. Μερικές φορές μας περίμεναν οι μανταντζήδες

από νωρίτερα τι ημερομηνία

πέρα λίγα-λίγα τα πράγματα

με μουλάρια σ' αυτό το σημείο.

και τα

Συνεννοούμασταν

θα πάμε. Μας κρατούσαν σειρά. Έλεγαν στους άλλους πελάτες απ' τα γύρω χωριά «τώρα θα

'ρθουν από τα Βλάχικα».
Εκεί καθόμασταν 2-3 μέρες. Να γίνουν τα ρούχα, να στραγγίσουν και να στεγνώσουν. Η πληρωμή γινόταν με τις οργιές.
Όσες οργιές υπολόγιζαν το διασίδι, τόσες πληρώναμε.
μέτρημα. Δεν άνοιγαν καλά την οργιά και κράταγαν
Όταν παντρεύτηκαβ

Τους υποπτευόμασταν

τους μανταντζήδες

να μη μας κλέψουν στο

περισσότερες.

στη Στυλίδα και το καλοκαίρι με τα πρόβατα ανεβαίναμε στο κτήμα στη Βουρλιά, εκεί πηγαίναμε στα

μαντάνια στη Νίκοβα (-Ανυδρο) ή ερχόταν ένας μανταντζής από τη Γούρα (=Ανάβρα) με ζώα και τα φόρτωνε.
Ζακούλα

Μαρία, νοικοκυρά, στο βιβλίο Πολυμεροπουλου Μαρία, Πολυκανδριώτη Σταματία και Οικονόμου Ειρήνη,

«Φυσικές πηγές ενέργειας - Υδροκίνηση στην επαρχία Φθιώτιδας», Λαμία: Ν.Α. Φθιώτιδας,

1998

Η μαρτυρία του Γουργιώτη μπατατζή (μαντανατζή)
...Μιτά του Γιωργούλ’ ήταν τα Παντζαίικα

ΛΛαντάνι
και Ντριστέλα
ΤΤαντζαίων $

τα μαντάνια.

Ήταν 4 αδέρφια: Κώστας,

Γιουβάν'ς κι Ιουάννης Πάντζιους. Ιμείς είμαστι τώρα οι κληρουνόμ'.

Γιώργους,

Είμαστε πουλλοί. Ακόμα η

ντριστέλα δουλεύει. Το μαντάν' λειτουργούσι μέχρι του 1970. Ιμείς πήραμι συντάξεις του TEBE
κι τα’ αφήκαμι. Έξι-επτά κληρονόμ' τα δουλεύαμι τα μαντάνια. Πότι ολ’ μαζί κι πότι βδουμάδα παρά βδουμάδα. Δουλίβαμι συνέχεια. Απ' του Σιπτέμβριου κι ύστερα είχαμι πουλλή

δουλειά στα μαντάνια. Μαζεύαμι τα ρούχα που έφκιαναν οι γυναίκες στον αργαλειό κι τα δουλίβαμι για να βγει του
χνούδ'. Στ' ντριστέλα έβαζαν τα στρωσίδια, βιλέντζις, καρπέτις. Μιτά απού μας ήταν του βακούφ'κου μαντάν'
Αθανασίου

που λειτουργεί μέχρι σήμερα σαν ντριστέλα. ...Οι μύλοι λειτουργούσαν

-θ-
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ΕΛΛΑΔΑ

καλαμπόκια, γιαρμάδις. Έρχουνταν κι απ' αλλού κι αλέθαν ιδώ. Δεν είχε μύλια μέχρι Δουμουκό, Λαμία. Απ' τσι ίδιες περιο
χές φέρναν κι ρούχα. Πα'αίναμι οι μανταντζήδις κάθι Σαββάτου στου παζάρ' στουν Αρμυρό απ' φέρναν οι χουριάτις
τα υφαντά κι τα παίρναμι κι τα δουλεύαμι στου μαντάν'. Στου χάν' τα 'φιρναν. Είχι πουλλά χάνια ου Αρμυρός...
Πάντζιος Μιλτιάδης, μαντανατζής, στην ανακοίνωση της Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, «Υδροκίνητες βιοτεχνίες στη
Γουρα», στα πρακτικά του Συνεδρίου «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ανάβρας (Γουρας)», Αθήνα: 1994

Η μαρτυρία του Γουργιώτη μυλωνά
Ο Ζαγγανάς είχι κι νεροπρίουνου, πριν απ' του ’30. Τις μυλόπετρες τις φέρναν απ' αλλού κι τα συναρμολογούσαμι

Νερόμυλος
Ζαγγανά

Τέσσιρα κουμμάτια

τα 'φέρνανι... Του νιρό έρχουνταν μι τ' γκαρούτα. Ήταν μεγάλη

ιδώ.
γιατί

ήταν μεγάλα κι τα λ'θάρια. Έβγαζι ικατό οκάδες την ώρα...
...Του ποτάμ' κατέβαζι πουλύ νιρό. Φκιάναμι ξυλουγέφυρα μι πλατάνια κι πιρνούσαμι.
Πουλές φουρές τα 'πιρνι ούλα σβάρνα του νιρό κι τα χαλνούσι.

Φούντας Θωμάς, μυλωνάς, στην ανακοίνωση της Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, «Υδροκίνητες βιοτεχνίες στη Γουρα»,
στα πρακτικά του Συνεδρίου «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ανάβρας (Γουρας)», Αθήνα: 1994

Η μαρτυρία του Τρικαλινού καρβουνιάρη
...Στη συνέχεια ανάβουμε το καμίνι, ρίχνοντας
κάνουμε κατά διαστήματα

στην τρύπα του σωρού αναμμένα κάρβουνα. Αμέσως μετά, με ένα ξύλο

μικρές και άβαθες τρύπες στον χωμάτινο

λόφο, έτσι ώστε να βγαίνει

ο καπνός αλλά να μην

μπαίνει μέσα ο αέρας. Αφήνουμε το καμίνι να κάψει 12-15 ημέρες, προσέχοντας το μέρα και νύχτα. Σιγά - σιγά, καθώς τα
ξύλα γίνονται κάρβουνα,

ο λοφίσκος χαμηλώνει

και δε βγαίνει ο πυκνός καπνός που έβγαινε τις πρώτες ημέρες. Τότε

ρίχνουμε ξύλινες σκάλες επάνω στο καμίνι και σκαρφαλώνουμε

στην κορυφή του. Με ένα φτυάρι καθαρίζουμε την επι

φάνεια και ρίχνουμε νερό, περίπου 20 βαρέλια. Στη συνέχεια «χώνουμε»(σκεπάζουμε
νουμε ακόμα μια ημέρα, πριν το «ξεκαμινιάρουμε»(το

με χώμα) πάλι το καμίνι και το αφή

καθαρίσουμε από το χώμα).

Φούσκας Πέτρος, καρβουνιάρης, στο βιβλίο της Μαρούλας Κλιάφα: «Άνθρωποι του Μόχθου: Θεσσαλία (1920-1980),
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007

Η μαρτυρία του Πηλιορείτη «γαλιαγραντζή»
Στον Αϊ Γιώργη, όπως δα και σ' ολάκερο το Πήλιο, τα ελαιοτριβεία είναι γνωστά σαν «γαλιάγρες» ... Οι ίδιες μυλόπετρες
περιστρέφονταν

στην αρχή με μαγκάνι, που το γύριζε άλογο, αργότερα όμως η περιστροφή τους γινόταν με τη δύναμη

του νερού. Στη δεύτερη περίπτωση το νερό, ερχόταν με «κάναλο» και πέφτοντας από ψηλά γύριζε μια γιγάντια σιδε
ρένια ρόδα, η φτερωτή της οποίας αποτελούνταν από ξύλινους ή σιδερένιους «κουβάδες», που ήταν γνωστοί και ως «π'νάκια». Τούτη η περιμετρική αρματωσιά της ρόδας, κάτω από την πίεση του νερού, βοηθούσε στην περιστροφή της και συνα
κόλουθα στην περιστροφή και του σιδερένιου άξονα της. Άξονα που με τη δική του περιστροφή έδινε επίσης κυκλική κίνη
ση και στις δυο μυλόπετρες στο «αλώνι», κάτι δηλαδή σχεδόν παρόμοιο μ' αυτό που γινόταν και στους νερόμυλους, με
τη διαφορά πως εδώ οι πέτρες γύριζαν όρθιες ενώ στον νερόμυλο ήταν πλαγιαστές.
Βογιατζής Ηλίας, ιδιοκτήτης υδροκίνητου ελαιοτριβείου στην περιοχή Αγία Τριάδας, στην Άνω Γατζέα του Δήμου Μηλεών
στο Πήλιο, στο βιβλίο του Κώστα Λιάπη: «Ο μεγάλος Αϊ - Γιώργης του Πηλίου», Βόλος: Ώρες, 1994

Η μαρτυρία του Τρικαλινού ρακιτζή (παραγωγός τσίπουρου και ούζου)
...Η άδεια χρήσης του «άμβυκα» δινόταν για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογο με την ποσότητα των σταφυλιών
είχε ο κάθε παραγωγός. Πριν βάλουμε μέσα στον «άμβυκα» τα τσάμπουρα,

που

τοποθετούσαμε στον πάτο του λίγο άχυρο ή

τον πάτο μιας κονίστρας για να μην τσικνώσουν (κολλήσουν) τα τσάμπουρα. Ύστερα ανάβαμε μια δυνατή φωτιά και τοπο
θετούσαμε επάνω τον «άμβυκα», αφού πρώτα σφραγίζαμε με λάσπη ολόγυρα σο σημείο που εφάπτονταν με το καπάκι.

-θ-
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Καθώς έβραζαν τα τσάμπουρα,

γινόταν ατμός, οποίος ανέβαινε ψηλά, περνούσε μέσω του «λουλά» (σωλήνα) που είχε ο

«άμβυκας» σε ένα τσίγκινο βαρέλι, τον ψύκτη. Στον ψύκτη έπεφτε συνεχώς με ένα σωλήνα κρύο νερό, ενώ συγχρόνως,
από έναν άλλο σωλήνα που βρισκόταν
ανανεωνόταν

25 πόντους χαμηλότερα,

έφευγε το ζεστό νερό. Με τον τρόπο αυτό το νερό

συνεχώς και ήταν κρύο. Έτσι, μόλις ο ατμός που βρισκόταν

τρεπόταν σε σταγονίδια,

μέσα στο «λουλά» έφτανε στο νερό, μετα

τα οποία έβγαιναν από μια κάνουλα και συγκεντρώνονταν

μέσα σε μια πήλινη

στάμνα...»

Νταούλας Βασίλειος, παραγωγός τσίπουρου, στο βιβλίο της Μαρούλας Κλιάφα: «Άνθρωποι του Μόχθου: Θεσσαλία (19201980), Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007

Η μαρτυρία του Πυρσογιαννίτη ερασιτέχνη λαογράφου
... Από

ΝτριστέΛα

τον περασμένο

Πυρσόγιαννη
σχεδόν

αιώνα,

διατηρούσε

κατά

περίπου

σπίτι που ύφαιναν

καιρούς,

και μέχρι

δέκα υδρόμυλους

τα μάλλινα ρούχα

τον πόλεμο

1940, η

του

και δεκάδες αργαλειούς

και κλινοστρωμνές,

φλοκάτες,

σε κάθε
βελέντζες,

σαΐσματα από τραγόμαλλο, κάπες, δίμιτα και άλλα.
Οι μύλοι λειτουργούσαν
χείμαρρους

και άλλοι το καλοκαίρι, όταν πια στέρευαν

όλο το χειμώνα κοντά στο χωριό με νερό από τους

που ήταν στα

ποτάμια

Μερικοί από τους μύλους αυτούς, εκτός από το άλεσμα των σιτηρών που είχαν σαν κύριο έργο, επεξεργάζονταν

και τα

Σαραντάπορος

και

μάλλινα υφάσματα

οι χείμαρροι,

δούλευαν

οι καλοκαιρινοί

πλησιέστερους

Βουρμπιανίτικο.

των αργαλειών στα μαντάνια και τη δριστέλα, χρησιμοποιώντας

το ίδιο νερό, που είχε χωριστή κάνα-

λη από εκείνη που κινούσε τη φτερωτή του μύλου.
Σήμερα, όχι μόνο δε βρίσκεται κανένας μύλος σε λειτουργία, αλλά κοντεύουν να εξαφανιστούν

και τα ελάχιστα ίχνη που

υπάρχουν...
Μαυρομμάτης Γιάννης, στο βιβλίο του ίδιου: «Ιστορία και παράδοση της Πυρσόγιαννης», Ηγουμενίτσα: Ιδιωτική έκδοση,
1989

Η μαρτυρία του πανεπιστημιακού καθηγητή της λαογραφίας:
...Δυο στοιχεία χτισμένου χώρου μιας κοινότητας που τείνουν προοδευτικά
βασική λειτουργία,

είναι η δημόσια βρύση και το λουτρό. Η δημόσια βρύση (κατ' επέκταση και το πηγάδι)

λισε την υδροδότηση

εξασφά

της κοινότητας. Κατά πάσαν πιθανότητα σ' όλη την ελληνική και ρωμαϊκή περίοδο δεν υπήρξε, σε

καμιά πόλη, οργανωμένο

δίκτυο διανομής

σε κρήνες, που εξυπηρετούσαν
κοινότητας, η μετουσίωση
ευημερήσει:

στην πλήρη αχρηστία, ενώ άλλοτε είχαν

στις κατοικίες, παρά μόνο υδραγωγεία,

στέρνες ή πηγάδια που έδιναν το νερό

μεγάλες συνήθως περιοχές, αν όχι όλη την πόλη. Έτσι εξηγείται η κυρίαρχη θέση της ζωής

της σε κέντρο τέλεσης βασικών πράξεων, που εξασφάλιζαν ό,τι χρειάζεται μια κοινωνία για να

ευπορία, γονιμότητα

κ.λ.π. Αναφέρω για παράδειγμα

την άντληση του «αμίλητου νερού» και τις προσφο

ρές στη βρύση στις επίσημες στιγμές, όπως ήταν η πρώτη μέρα της χρονιάς ή η επόμενη μέρα ενός γάμου. Οι τελετουρ
γίες αυτές είναι καθαρά μαγικές, έρχονται από πολύ μακριά. Και επιβίωσαν ως σήμερα (ή και αναβιώνονται,
κλοριστικά), παρά τη ραγδαία

εισβολή του ορθολογισμού

και στις ανοιχτές πια αγροτικές

τώρα, φολ-

κοινότητες...

Μερακλής Γ. Μιχάλης, στο βιβλίο του ίδιου: «Ελληνική Λαογραφία», Αθήνα: Οδυσσέας, 2004

Η μαρτυρία του Σαρακατσάνου πανεπιστημιακού καθηγητή:
...Ένα μικρό ξέφωτο ανάμεσα στα πεύκα και τον ουρανό είχαν διαλέξει οι τσελιγκάδες για να στήσουν τα κονάκια της στά
νης. Από τις δυο πλευρές ένα ποτάμι χωρίς όνομα συνέχιζε το μακρινό
μεριά βαθιά τα σωθικά της γης και δημιουργώντας
ποτάμι δεν μπόρεσε

του ταξίδι ανέμελο, τρώγοντας από τη μια

μία μεγάλη σάρα... Από την κάθετη και δυτική πλευρά της στάνης, το

να φτάσει στο ίδιο βάθος. Αρκέστηκε απλώς να φέρει στην επιφάνεια και να τις αφήσει αιώνια εκεί

τεράστιες ολόλευκες και πεντακάθαρες

πέτρες. Επάνω τους φιλοξενούνταν

74
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ανήσυχα παιδιά, που ήθελαν να απολαύσουν
Ακόμα το ποτάμι δεχόταν ευχαρίστως

τα νερά του ποταμού και τον αχό της φύσης.

τις φιλόξενες σκιές των πεύκων που έφταναν χαμηλά μέχρι την κοίτη του...η

δυτική πλευρά της στάνης ήταν η καλή πλευρά. Τα δυο περάσματα
ήταν και το πιο δύσκολο οδηγούσε

στο ποτάμι είχαν τη δικής τους ιστορία. Το ένα που

στο σημείο μιας άλλης συνάντησης.

Των κοπαδιών αυτή τη φορά, που τις περισσότε

ρες ζεστές καλοκαιρινές μέρες έρχονταν να βρουν απόσκιο και δροσιά στα βαθύσκιωτα πεύκα της αντικρινής λάκκας...
...Το άλλο πέρασμα, σε ψηλότερο, έφερνε καθημερινά τις γυναίκες και τις κοπέλες της στάνης, φορτωμένες
λες, στη βρύση, χωρίς όνομα κι αυτή, που ακούραστα

πρόσφερε

με τις βαρέ

το δροσερό νερό σε όλα τα νοικοκυριά της στάνης.

...Και αν έλειπαν το μαλακό κρεβάτι και το στρώμα που το συνόδευε, υπήρχαν ευτυχώς τα ζεστά σκεπάσματα.

Βελέντζες

ολόμαλλες, προικιά της μάνας, που ζέσταιναν το κορμί και το κρατούσαν ακίνητο μέχρι που κόντευαν να έρθουν τα κοπά
δια στη στρούγκα για άρμεγμα.,.Ένα βαθύ κυκλικό αυλάκι ερχόταν να μαζέψει τα νερά της στέγης, για να μην πλημμυ
ρίσει το κονάκι και αρρωστήσουν

τα παιδιά. Ακόμη να μη βραχούν τα σκεπάσματα ή και τα προικιά των κοριτσιών...

...Στην ανατολική και νότια πλευρά της στάνης απλώνονταν τα καταπράσινα κηπάρια, με συγκεκριμένη σειρά και με συγκε
κριμένα όρια και αυτά, από σόι σε σόι και από γειτονιά σε γειτονιά. Ανάμεσα τους διέκρινε κανείς ένα ολόκληρο
ύδρευσης, βαθύ αυλάκι που φιλοξενούσε

δίκτυο

το άφθονο νερό, με προορισμό όλες τις γωνιές του κήπου. Έτσι, χωρίς αμφι

βολία το σκάψιμο του κήπου ήταν κοπιώδες και εξαντλητικό, αφού το χώμα παγωμένο από τα κρυσταλλένια χιόνια του χει
μώνα, πολύ δύσκολα αποκτούσε και πάλι τη φρεσκάδα του για να φιλοξενήσει λογιών-λογιών σπόρους στα σωθικά του.
Δεν έφτανε αυτό. Έπρεπε να έρθει και το νερό, που βρισκόταν
πε χαρωπό,

κελαρυστό

και πεντακάθαρο

σκαμμένο χώμα του απέραντου

περισσότερο

από δυο χιλιόμετρα μακριά και που έπρε

να διανύσει αυτή την κατηφορική

πορεία μέχρι να καταλήξει στο

φρεσκο-

κήπου.

Το νερό θα το έπιαναν ψηλά στο ποτάμι, ενώ το μεγάλο αυλάκι από το οποίο θα περνούσε
έργο της στάνης και κυρίως των γυναικών, που έπρεπε να νοιάζονται περισσότερο
κυριό. Ευτυχώς ήταν τέτοια η κλίση του εδάφους, που το νερό ροβολούσε

ένα άλλο κοινό

για όσα είχαν να κάνουν με το νοικο

ασυγκράτητο,

κοίτη από το αυλάκι βάθυνε και πλάτυνε συνάμα, απαιτώντας μόνο μικρά έργα

αποτελούσε

καθώς χρόνο με το χρόνο η

συντήρησης.

Παρόλα αυτά δεν ήταν λίγες οι φορές που το νερό κοβόταν, καθώς αποφάσιζε να ακολουθήσει άλλη πορεία. Τότε εκείνος
που πότιζε ή εκείνος που ήταν ο επόμενος

στο πότισμα, μέρα ή νύχτα, έπρεπε το ταχύτερο να ακολουθήσει

του νερού. Να βρει το σημείο που αυτό λοξοδρόμησε

και αμέσως να το επαναφέρει

την πορεία

στο σωστό δρόμο, στο

δρόμο

του νερού.
Γιατί μπορεί το νερό να ήταν μπόλικο, ήταν όμως πολλά και τα κηπάρια και ο καθένας σύμφωνα με ένα άγραφο
νοδιάγραμμα

είχε συγκεκριμένες

μέρες και ώρες για πότισμα...Κρεμμύδια

σκόρδα, πατάτες και κυρίως

ήταν τα κηπευτικά που έσπερναν, εκείνα που γίνονταν, αλλά και εκείνα που χρειάζονταν

περισσότερο

διάταξη σε αράδες, το σκάλισμα και το πότισμα του κήπου έδειχναν το μεράκι και τη νοικοκυροσύνη
κάθε

χρο

φασουλιές

από κάθε άλλο. Η
των γυναικών της

οικογένειας.

...(τα πρόβατα) τρέχουν ασυγκράτητα

στην αλαταριά, σκορπώντας με τα κουδούνια τους έντονες μελωδίες και επιβεβαι

ώνοντας την επιλογή του αφεντικού τους. Γλείφουν με μανία τις πλάκες, απολαμβάνουν

τη γεύση του αλατιού. Αλίμονο αν

ο τσομπάνος δεν φροντίσει να βρεθεί και να ξενυχτήσει το κοπάδι κοντά σε ποτάμι. Τα ζώα χρειάζονται νερό και αυτό
η φύση του δάσους το προσφέρει
...Το παγούρι, κρεμασμένο

άφθονο και

πεντακάθαρο...

στον τρουβά, ήταν πάντοτε γεμάτο, για να συνοδεύει τον τσομπάνο

στο φαγητό

και να τον

ξαποσταίνει από τις ανηφόρες και κατηφόρες που ανεβοκατέβαινε καθημερινά. Συνήθως μεταλλικό κρατούσε βαθιά στη
ψυχή του τη φρεσκάδα του νερού ανέπαφη και δροσερή. Βαρύ και αυτό για τις συνεχείς περιπλανήσεις
Απαραίτητο,

όμως, για να τον ξεδιψάει από την αρμύρα

του

τσομπάνου.

που άφηναν στα χείλη του το τυρί και η γκίζα από το τυρολόι

του.
Καψάλης Δ. Γεώργιος, στο βιβλίο του ίδιου: «Τα παιδιά των πεύκων», Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003
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ΚΕΝΤΡΟ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Μ Α Κ Ρ Ι Ν ΙΤΣΑΣ

Η μαρτυρία του ανώνυμου λαϊκού στιχοπλόκου:
Δεν στόειπα Νικολάκη μου κι εσύ Γραμματικέ
Στην ποταμιά μην κατεβείς και μέσα μη

Βλέπει τες μούλες αδειανές, χωρίς το Νικολάκη.

μου:

Που πάτε μωρές μούλες μου, χωρίς το Νικολάκη;

περάσεις.

Τι το ποτάμ' είναι θολό, πολύ αγριεμένο.

Την Κυριακή θάχα χαρά, στεφάνια να του βάλω!

Να περιμένεις να σταθεί η κατακνιά η μεγάλη.

Δεν σε θαρρούσα ποταμιά νερό να κατεβάσεις.
Και τώρα πως κατέβασες, κατεβασιά

Κι εσύ βαρείς τες μούλες σου, με ψώνια φορτωμένες,
Κι οι μούλες κοντοστάθηκαν,

Σέρνεις λιθάρια ριζωτά. Δέντρα

σε τήραξαν στα μάτια.

Σέρνεις και μια γλυκομηλιά στα μήλα

Την Κυριακή ν' έχω χαρά, στεφάνια για να βάλω.

Ανάθεμα σε ποταμιά και συ βρε παλιό

Βγήκαν οι μούλες αδειανές, χωρίς το Νικολάκη.

Πο κάτω στην Πυρσόγιαννη,

στο φοβερό

ποτάμι.

Έχασα το λεβέντη μου, έχασα το καμάρι

Κι έχασα το λεβέντη μου, έχασα το καμάρι,

Κι ο Κωνσταντής

Ντέρτι!

Μου πήρες το λεβέντη μου, το πρώτο το παιδί μου.

Ντέρτι!

Πήρες το Νικολάκη μου, το πρώτο το παιδί μου.

Πούταν καμάρι στο χωριό λεβέντης στο

φορτωμένη.

Σέρνεις το Νικολάκη μου, στα κλώνια και στα μήλα.

βαθιά μεσ' το ποτάμι.

Ανάθεμα σε ποταμιά και συ βρε παλιό

ξεριζωμένα.

Σέρνεις το Νικολάκη μου, μέσα μεσ' τα κλωνάρια.

Εμπρός, εμπρός βρε μούλες μου να πάμε στο χωριό μας.

Κι οι μούλες επροχώρησαν

μεγάλη.

Ανάθεμα σε ποταμιά και συ βρε παλιό

Αισκάτσι.

Ντέρτι!

Πήρες το Νικολάκη μου, το πρώτο το παιδί μου.

επρόβαλλε από το παραθύρι

Δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου, αναδημοσιευμένο στο βιβλίο του Σπύρου Μαντά, «Το γεφύρι και ο Ηπειρώτης», Αθήνα:
Τεχνικές Εκδόσεις, 1987

Η μαρτυρία του Ηπειρώτη ιερέα
Στους Πάδες υπήρχαν 7 νερόμυλοι, 4 μαντάνια και 4 νεροτριβές. Μέσα στο χωριό περνάει ένα ρέμα με πολύ νερό που
έρχεται από τις πηγές του όρους Σμόλικας. Στο ρέμα αυτό λειτουργούσαν 4 νερόμυλοι, ένα μαντάνι και μια νεροτριβή:
ο ένας μύλος ήταν βακουφικος, ο άλλος του Αθανασίου Καρανάσιου, ο άλλος του Νικολάου Γιαννάκα και ο άλλος του
Νικολάου Σίμου, και το μαντάνι και η νεροτριβή του Αντωνίου Τόσκα. Τα δούλευαν οι ίδιοι. Λειτουργούσαν κατά τους καλο
καιρινούς μήνες και όχι το χειμώνα λόγω της παγωνιάς. Δίπλα έξω από το χωριό περνάει ένας παραπόταμος του Αώου
ποταμού που κατεβάζει πάρα πολύ νερό από το όρος Σμόλικας. Εκεί λειτουργούσαν 3 νερόμυλοι, 3 μαντάνια και 3 νερο
τριβές. Ο ένας μύλος, το ένα μαντάνι και η μια νεροτριβή ήταν ιδιοκτησία Μαργαρίτου Τόσκα, οι άλλοι δυο μύλοι ιδιοκτη
σία αδελφών Χρυσικού, ένα μαντάνι και μια νεροτριβή ιδιοκτησία Κώστα Τσιώτου και το άλλο μαντάνι και νεροτριβή του
Αργύρη...
Σκίρτας Άγγελος, Ιερέας στους Πάδες, Κόνιτσας, Ιωαννίνων στο βιβλίο των: Καρζή Ανδρέα και Μαγκλάρα Μανόλη, «Μύλοι
και μυλωνάδες-Προβιομηχανική Ήπειρος», Πάτρα: Περίτεχνων, 2002
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Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Όλες οι έγχρωμες φωτογραφίες και τα σχέδια που δεν αναφέρονται

στον παρακάτω

πίνακα ανήκουν

στο προσωπικό

αρχείο του συγγραφέα.

Εικόνα

Προέλευση

007, 008

www.phillipmartin.info/clipart/earlyhumans_weapon.htm

2

Σπέης Γιώργος - Παλαιολόγου Κατερίνα, «Ένα λιοτρίβι στην Αλόννησο»,

3

010, 100, 101

Σύνολο

Αθήνα: Κέδρος, 2005
075, 078, 091

Σπέης Γιώργος - Παλαιολόγου Κατερίνα, «Ένας νερόμυλος στην Τζια»,

3

Αθήνα: Κέδρος, 2004
011, 012, 091

http://office.microsoft.com/en-us/clipart/FX101321031033.aspx

3

038, 039, 040, 041, 042, 043, 044,

Νομικός Στέφανος, «Η υδροκίνηση στην προβιομηχανική Ελλάδα»,

18

045, 047, 048, 049, 053, 054,

Αθήνα: Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ, 1997

056, 082, 099, 124, 136
062, 063, 064, 065, 066,

Ισιοσελίδα στο Διαδίκτυο με θέμα: “ Survey of Yorkshire Textile Mills ”

7

Τλουπα Βάνια, «Η Ελλάδα του Τάκη Τλουπα», Αθήνα: Καπόν-Μουσείο

1

067, 068

070

Μπενάκη, 2005

073

www.imagesofasia.com/.../large/rice-grinding.jpg

1

074

http://commons.wikimedia.Org/wiki/File:Mill-stone_Chiaramonti_lnv1370.jpg

1

Παπαδόπουλος Στέλιος, «Μουσειολογικά - Ανθρωπολογικά. Μικρά μελετήματα»,

1

134

Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2003
135, 159, 160, 161

Οικονομίδου Φωτεινή, «Στους μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης»,

4

θεσσαλονίκη: Υπ.ΠΟ.-Λ.Ε.Μ.Μ.-θ., 2003

137

Μουζάκης Στέλιος στα Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης: «Το Νερό Πηγή Ζωής, Κίνησης,

1

Καθαρμού», Αθήνα 12-14/12/1997, Αθήνα: Υπ.ΠΟ.-Μ.Ε.Λ.Τ, 1999

143

Brown David, «Πως κτίστηκαν», Μετάφραση Πέτρου Μαρτινίδη, Θεσ/νικη:"Εκδόσεις Σίρρις 1991

1

144, 146, 147, 148

Μπελεσιώτη-Ψαρράκη Νίκη, CTo ημερολόγιο ενός ταμπάκη», Αθήνα: ΠΤΙ ΕΤΒΑ, 2003

4

145

Κουτσοκλένης Γεώργιος, «Φθίνοντα επαγγέλματα-ασχολίες γυναικών

1

που ξεχάστηκαν-παραδοσιακές καλλιέργειες», Αμφισσα: Ιδιωτική Έκδοση, 2002
150, 151, 154, 155

Κλιάφα Μαρούλα, «Ανθρωποι του μόχθου - Θεσσαλία», Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007

4

152

Ρούσκας Ιωάννης, «0 αργυροδίνης Πηνειός», Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, 2004

1

141, 153

Σπέης Γιώργος, «Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα», Αθήνα: Υπ.ΠΟ., 1995

2

156, 158

«Με τη δύναμη του νερού: ο μπαρουτόμυλος», Αθήνα: ΠΤΙ ΕΤΒΑ, 2006

2

157

http://static.panoramio.com/photos/original/19019914.jpg

1

162

«Με τη δύναμη του νερού: ο νερόμυλος και η νεροτριβή», Αθήνα: ΠΤΙ ΕΤΒΑ, 2001

1

163

Παπαδόπουλος Στέλιος, «Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης», Αθήνα: Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ, 1997

1
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12. Κλιάφα Μαρουλα, «Άνθρωποι του μόχθου - Θεσσαλία», Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007
13. Σκοτεινιώτη-Νάνου Αποστολία, «Η Μακρινίτσα του Πηλίου», Τόμος Β’ Βόλος: Κοινότητα Μακρινίτσας, 1998
14. Ρουσκας Ιωάννης, «Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες», Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, 1999
15. Ρουσκας Ιωάννης, «Ο αργυροδίνης Πηνειός», Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, 2004
16. Καρζής Ανδρέας και Μαγκλάρας Μανόλης, «Μύλοι και μυλωνάδες - Προβιομηχανική Ήπειρος», Πάτρα: Περίτεχνων, 2002
17. Λιάπης Κώστας, «Ο μεγάλος Αϊ Γιώργης του Πηλίου», Βόλος: Ώρες, 1994
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TOY Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ!
1.

«Η Πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται...βότανα δια πάσα νόσον»

2.

«Το Νερό-Οι Κρήνες της Μακρινίτσας»

3.

«Τουριστικές διαδρομές στη Φύση και την Παράδοση του πηλιορείτικου χωρίου»

4.

«Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Πηλίου»

5.

«Μια μέρα στο Μουσείο του Θεόφιλου»

6.

«Μια μέρα στο Κεραμοποιείο Τσαλαπατά»

7.

«Ανακαλύπτω τα μυστικά του τόπου μου-Βιοποικιλότητα»

8.

«Μην απορρίπτεις τα απορρίμματα»

9.

«Στα χνάρια των Κενταύρων»

10. «Μαθαίνω το Δάσος»
11. «Αέρας: Ας ανοίξουμε τον ασκό του Αιόλου»
12. «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»
13. «Το δέντρο της ζωής σε 4 εποχές
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ!
1. Κολτσιδόπουλος Ευρυπίδης, βιολόγος, Υπεύθυνος του Κέντρου
2. Μακέλη Γραμματή, δασκάλα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Κέντρου
3. Βίγκλας Παναγιώτης, καθηγητής πληροφορικής μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
4. Γκράσσος Γεώργιος καθηγητής αγγλικών μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
5. Γούλα Μαρία, δασκάλα μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
6. Παρδαλίδης Θεολόγος, βιολόγος μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
7. Παπάίωάννου Αγγελος, γεωπόνος μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
8. Τσαβέ Πηνελόπη, φιλόλογος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
9. Τσιμπλουλης Γεράσιμος, δάσκαλος μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Κ.Π.Ε.
τα προηγούμενα χρόνια (1999-2003) εργάστηκαν και οι:
1. Καπλάνης Ξενοφών, φυσικός
2. Καραδήμας Κωνσταντίνος, δάσκαλος
3. Οικονομίδης Δημήτρης, φυσιογνώστης
4. Παπαδοπούλου Σοφία, φιλόλογος
Γραμματειακή υποστήριξη: Χρυσοχού Έλενα, υπάλληλος Κοινότητας Μακρινίτσας Γεωργουση Ελευθερία,
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
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