Η ιστορία του δικού μας Νερόμυλου
Νερόμυλος Μοσχοχωρίου

Έχω τη χαρά κάθε πρωί βγαίνοντας από το σπίτι μου να αντικρίζω έναν πολύ παλιό
και πανέμορφο νερόμυλο. Το νερόμυλο του Μοσχοχωρίου.
Είναι αναπαλαιωμένος γιατί για χρόνια είχε εγκαταλειφθεί. Στις 19/12/2013 με
απόφαση ο Δήμαρχος Λαμίας , μετά από έντονη αίτηση του προέδρου του χωριού
μας , έδωσε τα χρήματα και σε λίγους μήνες ξαναχτίστηκε το κτίριο του
μισογκρεμισμένου νερόμυλου, ακριβώς όμως όπως ήταν παλιά. Από κάτω είναι
όλος ο χώρος όπου υπήρχαν τα εξαρτήματα και οι μυλόπετρες για το άλεσμα . Από
πάνω υπάρχει ένα δωματιάκι όπου εκεί κοιμόταν ή ξεκουράζονταν ο μυλωνάς. Από
εκεί κατέβαινε όταν έρχονταν οι χωρικοί και οι αγρότες με το σιτάρι , το καλαμπόκι,
και όλα τα σιτηρά να τα κάνουν αλεύρι. Τα φόρτωναν πάνω στα μουλάρια τους ή
όποιο ζώο είχε ο καθένας και τα έφερναν εκεί.
Η ίδρυση του έγινε πριν από 95 χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα. Στις 21/02/1921 ημέρα
Κυριακή , έφτιαξαν το πρώτο συμβόλαιο όπου αποφάσισαν την δημιουργία του.
Από τα στοιχεία που έχω και μου δόθηκαν από τον κο. Βελέντζα Αθανάσιο μπροστά
στο παντοπωλείο του Ιωάννη Παρίση εδώ στο Μοσχοχώρι μαζεύτηκαν οι χωρικοί ,
οι μάρτυρες Χρήστος Καπούλας και Ηλίας Χαϊδής που ήταν αρχιποιμένες και ο
συμβολαιογράφος Νικόλαος Κονιαβίτης και σύνταξαν το έγγραφο για τη
δημιουργία του νερόμυλου . Ο νερόμυλος ορίζεται στο συμβόλαιο ως καθίδρυμα,
δηλαδή νομικό πρόσωπο. Όπως γράφεται μέσα στο συμβόλαιο δημιουργήθηκε για

« την θεραπείαν κοινωνικής ανάγκης και την εκπλήρωσιν κοινωφελούς σκοπού».
Όπως μαρτυρούν όλοι οι κάτοικοι επειδή δεν είχαν μύλο αναγκάζονταν να
πηγαίνουν σε άλλα χωριά για …. «την άλεσιν του σίτου , του αραβόσιτου και
λοιπών προϊόντων», και έτσι έκαναν πολύ κόπο και έχαναν πολύ χρόνο . Επίσης
είπαν ότι ένας νερόμυλος θα έφερνε και έσοδα στο χωριό , στην κοινότητα.
Και έτσι όλοι έδωσαν από 58 δραχμές και 82 λεπτά , συνολικά έξι χιλιάδες δραχμές
για να ξεκινήσει το χτίσιμό του. Μάλιστα την διοίκηση και τη διαχείρισή του την είχε
η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Μοσχοχωρίου. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο της
Νομαρχίας ( «Φυσικές πηγές ενέργειας» , έκδοση 1998), ο μύλος ήταν ιδιοκτησία
της κοινότητας αλλά για οικονομικούς λόγους τον παραχώρησαν στην εκκλησία.
Επίσης συμφώνησαν να τον δώσουν ,αφού τελειώσει το χτίσιμο, για ενοικίαση σε
μυλωνά ο οποίος μάλιστα από τα συνολικά έσοδα κάθε τριμήνου θα μπορούσε να
κρατήσει μέχρι το 5% και θα πλήρωνε και το ενοίκιό του. Τα υπόλοιπα θα έπρεπε
να τα δώσει στην εκκλησία. Η ενοικίαση θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τρία
χρόνια όχι παραπάνω .
Και έτσι ξεκίνησε να χτίζεται ο νερόμυλος και λειτουργούσε ακατάπαυστα για 5
τουλάχιστον δεκαετίες ,μέχρι πριν 34 σχεδόν χρόνια , που εγκαταλείφθηκε και
άρχισε χρόνο με τον χρόνο να γκρεμίζεται .
Πριν 45 χρόνια τον δούλευε μάλιστα ένας συγγενής μου , παππούς της μητέρας
μου ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου για περίπου 2 χρόνια. Μετέπειτα ο τελευταίος
μυλωνάς από ότι αναφέρεται στο βιβλίο της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
Φθιώτιδας (έκδοση 1998) , ήταν ο Δημήτριος Ζάρδας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια
επισκευάστηκε άλλη μια φορά από την Εκκλησία το 1922. Μέχρι το 1975 άλεθε
σιτηρά και από τότε μέχρι το 1982 άλεθε ζωοτροφές. ( υπάρχει αντίγραφο από το
βιβλίο της Νομαρχίας).
Ακόμα δεν έχει τελειώσει αφού πρέπει να συλλεχθούν και τα παλιά εξαρτήματα και
μέρη για να συμπληρωθεί και το εσωτερικό του μύλου. Περιμένουμε την υπόλοιπη
χρηματοδότηση από τον Δήμο Λαμίας.
Μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει ξανά !!
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Ο νερόμυλος όπως είναι σήμερα

