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Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μάντζιου Μαρία χημικός 

Στο μάθημα της Χημείας και στο κεφάλαιο : οξέα – βάσεις – άλατα 

μελετήσαμε τα υδατικά διαλύματα. Το νερό κυρίαρχο στη ζωή μας  

αλλά και πηγή ενέργειας. Η εργασία μας έχει ως θέμα τους νερόμυλους 

της Ηπείρου.  

 

Νερόμυλος 

Νερόμυλοι : γενικά χαρακτηριστικά 

Ελληνικοί νερόμυλοι 

 

Στην καμπή  Άρτας 

 

Ο νερόμυλος αυτός βρίσκεται στην  δυτική  είσοδο  του χωριού και 
χτίστηκε περίπου    το 1680 από Τούρκους κατασκευαστές παράλληλα 
με  δυο ακόμη μύλους στο Ελευθεροχώρι  έναν στην Χαμιδιέ (παλαιά 
Φιλιππιάδα) και έναν στην Παντάνασσα. 

Ήταν χτισμένοι όλοι τους  κατά μήκος του δρόμου προς τα Ιωάννινα 
από όπου μεταφερόταν τα προϊόντα τόσο από το λιμάνι της Σαλαώρας 
όσο  και από το κάμπο  της περιοχής μας που ήταν και τόπος 
παραγωγής , ώστε να πηγαίνουν πλέον αλεσμένα στα Γιάννενα στον 
Πασά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://egaleo.freeservers.com/merh.htm
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/2000/10/15102000.pdf


Σήμερα ο μύλος διατηρεί ακόμη την αρχική του μορφή μετά την 

ανακαίνιση που  έγινε  το 1999 
από την 6η Εφορία Ιωαννίνων σαν διατηρητέο μνημείο.   

Είναι πέτρινος με δύο κρησάρες (  μυλόπετρες) 

  

 

και  τρεις νεροτριβές. 



  

Σήμερα λειτουργεί καθημερινά και τα προϊόντα που διαθέτει είναι όλα  
αγνά και ολικής αλέσεως  αλεσμένα σε χαμηλές στροφές ώστε να μην 
αλλοιώνονται  οι θρεπτικές τους ουσίες 

http://kampi.artanet.gr/mylos.html ανάκτηση 7-1-2011 

Ο νερόμυλος του Μπουραζανίου 

 

http://kampi.artanet.gr/mylos.html%20ανάκτηση%207-1-2011


 

Ο νερόμυλος  του Μπουραζανίου ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Αηδονοχωρίου του Δήμου Κόνιτσας και βρίσκεται στα ΒΔ του νομού 
Ιωαννίνων κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. 

Μέσα σ ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο με πλούσια βλάστηση και πολλές 
πηγές που καταλήγουν στον ποταμό Αώο, ο νερόμυλος Μπουραζανίου 
έχει συνδέσει την ιστορία του με τις κοινωνικοοικονομικές εκφάνσεις 
της ζωής των κατοίκων του Αηδονοχωρίου και της γύρω 
περιοχής.             

Στον εν λειτουργία νερόμυλο και νεροτριβή στο Μπουραζάνι μπορείτε 
να παρατηρήσετε τον μηχανισμό και την λειτουργία της μυλόπετρας, τη 
χρήση της νεροτριβής, του μαντανιού, καθώς επίσης την λειτουργία της 
γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα αυτά με την 
παρουσία του τρεχούμενου νερού ως κινητήριος δύναμη. 

http://www.konitsa.gr/visit/neromiloi-10/16-neromulos-mpourazaniou 

ανακτήθηκε 7/1/201 

νερόμυλος στο Δελβινάκι 

 

 

http://www.konitsa.gr/visit/neromiloi-10/16-neromulos-mpourazaniou


 

 



Ο Νερόμυλος Του Αχιλλέα 

Πριν από χρόνια υπήρχε εδώ ένας μικρός μύλος, το κτίριο του οποίου 
δεν είχε καμία αρχαιολογική αξία και για τον λόγο αυτό ήταν από τους 
λίγους νερόμυλους στο νομό που δεν χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός, 
και ως τέτοιος, διατηρητέος. Τον Φεβρουάριο του 2001 κατεδαφίσαμε 
το τσιμεντένιο κτίσμα και στην θέση του αναγείραμε αυτό που βλέπετε. 
Τα μόνα στοιχεία που διατηρήσαμε ήταν οι δύο μυλόπετρες, το 
σύστημα κίνησης αυτών (υδατοπτώσεις και χώροι εξόδου των νερών), 
τις δύο νεροτριβές και φυσικά το αυλάκι που μεταφέρει το νερό από 
πηγές οι οποίες βρίσκονται 450 μέτρα πιο πάνω. Το νερό δηλαδή που 
χρησιμοποιούμε δεν έχει καμία σχέση με αυτό του Καλαμά.  
Έγινε διάνοιξη δρόμου προσπέλασης στο χώρο όπου βρισκόμαστε και 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή διαζωμάτων 
σε τρία επίπεδα. Μέριμνά μας ήταν το κτίριο να πάρει έναν 
παραδοσιακό χαρακτήρα, προσαρμοσμένο στο φυσικό περιβάλλον και 
για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε κυρίως πέτρα (πωρόλιθος) που 
υπάρχει στον τόπο μας. Για να αποφύγουμε την μονοτονία μιας 
συνεχόμενης τοιχοποιίας εντάξαμε σε αυτή διάφορα στοιχεία, όπως 
βρύσες, κορμούς δέντρων, πήλινα δοχεία, σιδεριές κλπ.  



Στον περιβάλλοντα χώρο, υπάρχουν δύο λειτουργικές νεροτριβές και τα 
Μαντάνια. Ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιούσαν για να μαλακώσουν 
το νήμα των λεγόμενων "βαρειών κουβερτών" όπως για παράδειγμα 
είναι οι φλοκάτες. Αποτελείται από μία φτερωτή, έναν άξονα και 
τέσσερα σφυριά. Η φτερωτή με την δύναμη του νερού γυρίζει τον 
άξονα ο οποίος σηκώνει και ελευθερώνει διαδοχικά τα σφυριά. Αυτά 
στην πτώση τους χτυπούν την κουβέρτα που βρίσκεται τοποθετημένη 
σε οριζόντια ξύλινη δοκό.  
http://www.theogefyro.gr/ 

 
 
 

http://www.theogefyro.gr/


 

 

 

 

86χρονος μάστορας ανέστησε νερόμυλο 610 ετών  
 

 

 Ο 86χρονος τεχνίτης νερόμυλων μπάρμπα-Νάσος Μίνου εργάστηκε 

άοκνα πολλές ημέρες, για να δουλέψει ο παλιός νερόμυλος στη 

γραφική τοποθεσία Γκούρα της Κάτω Ρεματιάς στον Δήμο Λούρου της 

Πρέβεζας. 

 

O ήχος από τους δύο νερόμυλους, τη νεροτριβή και το μαντάνι 

ακούστηκε και πάλι ύστερα από πολλά χρόνια στη γραφική τοποθεσία 

Γκούρα της Κάτω Ρεματιάς στον Δήμο Λούρου του Νομού Πρεβέζης. 

Ξύπνησαν μνήμες που είχαν χαθεί από τότε που ο ηλεκτρισμός μπήκε 

στη ζωή μας. 

 

Ο νερόμυλος, χτισμένος, σύμφωνα με επιγραφή που φέρει, το 1.400, 

http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/TGuQs7ZwoOI/AAAAAAAAEVM/ZF2JRKMl5PY/s1600/cebdceb5cf81cf8ccebccf85cebbcebfcf82.jpg


αναστηλώθηκε χάρη στις προσπάθειες του Δήμου Λούρου, του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Ρεματιάς και τις γνώσεις του μοναδικού 

στην ευρύτερη περιοχή τεχνίτη νερόμυλων, του 86χρονου μπάρμπα-

Νάσου Μίνου. 

 

Από 14 χρόνων ο μπάρμπα-Νάσος άρχισε να κατασκευάζει μυλόπετρες 

ενώνοντας κομμάτι την ειδική πέτρα που βρίσκεται σε ελάχιστα σημεία 

της χώρας. Γνωρίζει πολύ καλά τα «μυστικά» των νερόμυλων και των 

μαντανιών ενός συστήματος από ξύλα μέσα από τα οποία περνούσαν 

τα ρούχα για να πλένονται. 

 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λούρου Χρήστο Μπαΐλη, χάρη στον 86χρονο 

που εργάστηκε άοκνα πολλές μέρες, το σύστημα του παλιού νερόμυλου 

δούλεψε ξανά. Μέσα στο νερόμυλο υπάρχουν όλα τα παλιά 

αντικείμενα, ενώ ανέγγιχτο έχει μείνει και το δωμάτιο όπου έμενε ο 

μυλωνάς. 

 

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό που δώσαμε ζωή στις εγκαταστάσεις 

αυτές οι οποίες τα παλιότερα χρόνια εξυπηρετούσαν τους κατοίκους 

ολόκληρης της περιοχής», συνεχίζει ο Χρ. Μπαΐλης, σημειώνοντας ότι οι 

νερόμυλοι και η νεροτριβή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι 

ενός συμβολικού αντίτιμου για όποιον επιθυμεί. Ο μύλος εξυπηρετούσε 

όχι μόνο την περιοχή αλλά και χωριά του Σουλίου, οι κάτοικοι του 

οποίου κατέβαιναν μέχρι εκεί από «κρυφά» μονοπάτια. 

 

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανω 

Ρεματιάς, Απόστολος Παππάς, η παλιά πόρτα έχει όλα τα ονόματα των 

μυλωνάδων που πέρασαν από κει, προσφέροντας στον κόσμο όχι μόνο 

το αλεύρι αλλά και τη ζεστασιά και την αγάπη τους. 
 

Σοφία Γιαμά  visaltis.net 

 


