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Ο γάιδαρος, η σουσουράδα
και ο νερόμυλος

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) ιδρύθηκε το 1990 με την υποστήρι-
ξη 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων. Αποστολή της είναι η διαφύλαξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας και 
η προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης. Η δράση 
της ΕΠΠ εκτείνεται σε πολλούς τομείς, όπως η προστασία της βιοποικιλό-
τητας, η προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης, καθώς και η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού. Για το διεθνώς αναγνωρισμένο έργο 
της, της έχουν απονεμηθεί σημαντικές διακρίσεις και βραβεία. 

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, η ΕΠΠ ανέπτυξε δράσεις στον το-
μέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και ξεναγήσεων σε σχολεία της περιοχής αλλά και όλης 
της Ελλάδας. Το εκπαιδευτικό υλικό που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί 
μια προσπάθεια ενημέρωσης των παιδιών που επισκέπτονται τον νερόμυ-
λο του Αγίου Γερμανού. Στόχος μας είναι, μέσα από διασκεδαστικές δρα-
στηριότητες, τα παιδιά να γνωρίσουν τις λειτουργίες του νερόμυλου, τη 
σύνδεση του με το φυσικό περιβάλλον, αλλά συγχρόνως να γνωρίσουν κα-
λύτερα την περιοχή και να μάθουν για την σπάνια χλωρίδα και πανίδα της. 

Το εκπαιδευτικό υλικό υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme «Greece - Republic of 
North Macedonia 2014-2020» HOLY WATER «Ενίσχυση του πολιτιστικού του-
ριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών, μέσω της 
προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», που χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΠΠ μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου επιδιώκει την τουριστική προβολή και 
ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής της Πρέσπας, αναδεικνύοντας ταυ-
τόχρονα το φυσικό περιβάλλον και τα πολιτιστικά στοιχεία της.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκδοση δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Νεφέλη Κωτίτσα

Επιμέλεια Yλικού: Ελένη Σολάκη

Γραφιστικός Σχεδιασμός - Eικονογράφηση: twomatch!

Με την επιστημονική καθοδήγηση του προσωπικού της Εταιρίας 
Προστασίας Πρεσπών.
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-Ξύπνα, Ηλία! Άντε κουνήσου, τεμπέλη. 

Η γαιδουροφωνάρα του με πετάει έξω απ’ το όνειρό μου και με φέρνει πίσω 
στη βαρετή πραγματικότητα και το παχνί μου. Βλέπετε… άλλος έχει το όνομα 
και άλλος τη χάρη. 

-Μπαμπά! Θα σου άρεσε να σε ξυπνούσα κι εγώ έτσι κάθε μέρα;

Το παιδί έχει δίκιο, ο τύπος είναι αγενέστατος. Κι έβλεπα ένα τόσο ωραίο 
όνειρο!

-Είναι γάιδαρος, Αντώνη. Σιγά μην τον ξυπνήσω και με μια κανάτα ροδόνερο 
για να πλυθεί.

Ένα μπανάκι δε θα ‘ταν κι άσχημο, το παραδέχομαι. Που τέτοια τύχη όμως!

Πολύ μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, και δεν έχει καλά-καλά ξημερώσει. Βιάζονται 
να τρέξουν στις δουλειές τους. Πάντα βιάζονται! Μου βάζουν τα χάμουρα 
στο κεφάλι, το ξύλινο σαμάρι στην πλάτη, και με φορτώνουν σακιά με τους 
σπόρους που αλώνισαν και κοσκίνισαν τις προηγούμενες μέρες. Ένα πράμα 
σημαίνει αυτό: ήρθε η ώρα για το άλεσμα του σταριού. Πάμε στον μύλο!

Ο μύλος είναι έξω απ’ το χωριό και παρόλο 
που προχωράμε αρκετή ώρα δεν έχει ξημερώσει ακόμη. 

Ξέρετε, είναι εκείνη η ώρα που ο ουρανός γίνεται γκρι, τα αστέρια 
χάνονται σιγά σιγά και έχει βγει η πρωινή δροσούλα. 

 Επικρατεί απόλυτη ησυχία, τα πουλιά δεν ξεκίνησαν ακόμη 
το πρωινό τους τραγούδι. 

Μπρρρρ… Η διαδρομή είναι λίγο τρομακτική! 
Λες και οι τρεις μας είμαστε τα μοναδικά πλάσματα στον κόσμο και 

πηγαίνουμε σε ένα μακρύ ταξίδι στο άγνωστο. 

Τελικά φτάνουμε στο νερόμυλο την ώρα που 
ο ήλιος ξεπροβάλλει πίσω απ’ το βουνό. 
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Ο μυλωνάς μας υποδέχεται με ένα ζεστό και δυνατό: 
«Καλημέρα, κυρ-Γιάννη!». 

Με δένουν σε έναν πάσσαλο έξω στην αυλή, 
ξεφορτώνουν επιτέλους τα σακιά απ’ την καημένη 
την πλάτη μου και τα κουβαλούν μέσα. Η πόρτα του 
μύλου είναι βαριά και ξύλινη, και τρίζει λιγάκι όταν 
την ανοίγουν. 

Κάθομαι και τους χαζεύω απ’ την ανοιχτή πόρτα 
μασουλώντας χορτάρι, αφού δεν έχω και τίποτα 
καλύτερο να κάνω. Ο Αντώνης τρέχει έξω.  
Τον έστειλε ο μυλωνάς να ανοίξει τις πόρτες που  
θα στείλουν το νερό από το ποτάμι στο βαράρι. Το 
βαράρι είναι ένας μεταλλικός σωλήνας που οδηγεί 
το νερό στον αλευρόμυλο. Ο μικρός ζορίζεται γιατί η 
μεταλλική πόρτα είναι πολύ βαριά. 

Τελικά όμως βάζει όλη του τη δύναμη, η πόρτα 
σηκώνεται και εκείνος κουτρουβαλάει προς τα πίσω! 
Το νερό χύνεται μουγκρίζοντας στο βαράρι και 
μέχρι να επιστρέψει ο μικρός Αντώνης στον μύλο, ο 
αλευρόμυλος έχει αρχίσει να δουλεύει.

- Έι, κυρ-γάιδαρε! Τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί μέσα;

Μια ψιλή φωνή πλάι στο αυτί μου με κάνει να τιναχτώ.

- Μπα σε καλό σου! Με κοψοχόλιασες κυρά-σουσουράδα. 
Κατέβα απ’ την πλάτη μου!

Το σταχτοκίτρινο πουλί πετάει από πάνω μου και κάθεται σε ένα χαμηλό κλαδί.

- Καινούρια είσαι; Δε σε ‘χω ξαναδεί στα μέρη μας. 

- Το κοπάδι μου είχε κουρνιάσει πιο ψηλά στο βουνό, στις πηγές του Αγίου 
Γερμανού. Ήρθαμε εδώ λίγες μέρες πριν, τιτίβισε η σουσουράδα.

- Τώρα θα μου πεις τι κάνουν; Εκεί ψηλά που τριγυρνώ συνήθως δεν είχε 
ανθρώπους και μου φαίνονται τόσο μυστήριοι!

- Τι σε νοιάζει; Βαρετές ανθρωποδουλειές είναι, της λέω. 

- Λιώνουν κάτι σπόρους και τους κάνουν σκόνη που μετά την τρώνε. Αυτοί οι 
σωλήνες οδηγούν το νερό του ποταμού στον μύλο. Βλέπεις τη ρόδα που γυρίζει 
από το νερό; Λέγεται φτερωτή, και συνδέεται με εκείνες τις δύο τεράστιες 
στρογγυλές πέτρες με ένα ξύλο, τον άξονα. Καθώς η φτερωτή γυρνά 
περιστρέφει την πάνω πέτρα.
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- Τι χύνουν σε εκείνο το χωνί πάνω από την στρογγυλή πέτρα;

- Πολύ περίεργη δεν είσαι; Αυτό είναι το σιτάρι, οι σπόροι που 
σου ‘λεγα ότι κάνουν σκόνη με τις μυλόπετρες.

- Μυλόπετρες; Τι είναι πάλι αυτό;

- Οι στρογγυλές πέτρες, ντε! Χύνουν το σιτάρι στο χωνί κι 
αυτό πέφτει σε μια τρύπα στο κέντρο της πάνω μυλόπετρας. 
Βρίσκεται λοιπόν ανάμεσα στις δύο πέτρες και έτσι όπως 
γυρνά η πάνω πέτρα το σιτάρι γίνεται σκόνη. Αυτό είναι το 
ανέρι… αρεύλι… αλεύρι, που λένε. Το παίρνουν και φτιάχνουν 
ψωμιά και πίτες και τέτοια. Τσάμπα κόπος δηλαδή! Γιατί δεν 
τρώνε απλά τα στάχυα;

- Α, είναι αυτό το άσπρο που βγαίνει από τον σωλήνα κάτω 
απ’ τις μυλόπετρες και το μαζεύουν στα σακιά;

- Ακριβώς. Πάνε τώρα να κάνεις καμιά βουτιά στο ποτάμι κι 
άσε με να φάω με την ησυχία μου! Φτάνουν οι ερωτήσεις!

- Ε, κοίτα! Έρχονται κι άλλοι άνθρωποι.

Η σουσουράδα δείχνει με το φτερό της το μονοπάτι. 
Μια γυναίκα κι ένα παιδί εμφανίζονται, με ένα σταχτί γάιδαρο 

φορτωμένο με χαλιά και κουβέρτες. Είναι η κυρά - Λένα και ο γιος της... 
και το σημαντικότερο, είναι μαζί τους και η Σταχτούλα!

Το ταξίδι στον μύλο μόλις απέκτησε ενδιαφέρον! Μένουν στην άλλη άκρη του 
χωριού, και δεν την βλέπω συχνά τη Σταχτούλα. Φτύνω το κοτσάνι που μασουλούσα, 

στέκομαι στητός και περήφανος, και γκαρίζω ένα βροντερό «καλημέρα».

Η κυρα-Λένα δένει την Σταχτούλα δίπλα μου και κατεβάζει από πάνω της τα χαλιά. 
Χαιρετιόμαστε με τις μουσούδες μας και λέμε βιαστικά δυο νέα, 

ώσπου η κυρά-Λένα και το παιδί μπαίνουν στον μύλο.

- Μα καλά, νόμιζα ότι τον μύλο τον χρησιμοποιούν για να φτιάχνουν αλεύρι. 
Γιατί φέρνουν υφάσματα;

 Σχεδόν τινάζομαι όταν ακούω την τιτιβιστή φωνή πάνω απ’ το κεφάλι μου. 
Ακόμα εδώ είναι αυτό το πουλί; Κι εγώ που ήλπιζα να πω δυο κουβέντες 

με τη Σταχτούλα με την ησυχία μας…

- Γιατί έτσι! απαντάω ανόρεχτα.

- Ο μύλος κάνει πολλά ακόμη πράγματα! Ηλία, ποια είναι η φίλη σου; 
Δεν θα μου τη γνωρίσεις; Λέει η Σταχτούλα.
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- Σταχτούλα απο εδώ η σταχτοσουσουράδα. Σταχτοσουσουράδα απο εδώ η Σταχτούλα.

- Τιτιβίκα παρακαλώ! Έχω και όνομα! Παραπονιέται το πουλί.

- Σε ενδιαφέρει ο μύλος, Τιτιβίκα; ρωτά η Σταχτούλα.

- Ναι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο! Πες μου, πες μου! Γιατί βάζουν τα υφάσματα σε εκείνο τον 
ξύλινο κάδο;

- Για να τα πλύνουν, λέω ξερά. 

- Ένα βαράρι χύνει ορμητικά νερό στον κάδο. Ο στροβιλισμός που δημιουργείται ανακατεύει, 
πλένει και αφρατεύει τα χαλιά και τις φλοκάτες. Τώρα τι θα ‘λεγες να πας στους 
νεροκότσυφες πιο κάτω και να μας αφήσεις εμάς ήσυχους;

- Μααα οι νεροκότσυφες είναι βαρετοί, κάνουν συνέχεια φιγούρα με τα μακροβούτια τους.  
Οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ενδιαφέρον, είπε η σουσουράδα.

- Έλα, θα σου εξηγήσω τα πάντα, λέει γελώντας η Σταχτούλα. 

Το γκάρισμά της είναι τόσο μελωδικό… 

- Ναι, ναι! Τι είναι εκείνα τα πελώρια σφυριά 
στο βάθος του μύλου;

- Είναι μέρος του μαντανιού. Α! κοίτα, βγάζουν την 
κάπα του άντρα της κυρα-Λένας από τη νεροτριβή, 
τον ξύλινο κάδο που λέγαμε… πρέπει να πλύθηκε 
κιόλας. Τώρα θα δεις πώς δουλεύει το μαντάνι!

Αν ρωτήσετε εμένα, η Σταχτούλα είναι πολύ υπομονετική με τούτη εδώ τη 
σουσουράδα. Ελπίζω τουλάχιστον να ξεμπερδέψει σύντομα με την ξενάγησή 

της. Παρακολουθώ κι εγώ ανόρεχτα τον μυλωνά να απλώνει τη βρεγμένη κάπα 
στην ειδική θέση της ξύλινης κατασκευής απέναντι από τα σφυριά και τα δυο 
αγόρια να τρέχουν έξω απ’ τον μύλο για να ανοίξουν την πόρτα που θα στείλει 

το νερό στο μαντάνι. Μόλις αρχίζει να τρέχει το νερό στο βαράρι τα σφυριά 
αρχίζουν να κινούνται, και η Σταχτούλα εξηγεί:

- Το μαντάνι χρησιμοποιείται στο τέλος. Όταν τα πλεγμένα στον αργαλειό 
μάλλινα υφαντά πλυθούν, τα πηγαίνουν στο μαντάνι για να γίνουν πιο κρουστά, 
γερά και αδιάβροχα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον άντρα της κυρά-Λένας, 
γιατί συχνά τον πιάνει βροχή όσο βόσκει το κοπάδι του. Αν η κάπα του δεν είναι 

αδιάβροχη μπορεί να αρπάξει κανένα κρυολόγημα.

- Και πώς δουλεύει; Φαίνεται τόσο περίπλοκο! Ρωτά το περίεργο πουλί!
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- Δε φαίνεται καλά από εδώ γιατί είμαστε μακριά, αλλά η ορμή του νερού γυρνάει 
μια ξύλινη φτερωτή που είναι μισοχωμένη στο πάτωμα. Αυτή γυρνά ένα οριζόντιο 
ξύλινο δοκάρι που έχει κάτι προεξοχές σα δόντια. Αυτά με τη σειρά τους, καθώς 
στριφογυρίζουν, σπρώχνουν και απομακρύνουν τα τέσσερα σφυριά, τα κοπανάρια 
όπως τα λένε. Γι’ αυτό τα βλέπεις να κουνιούνται έτσι, σαν εκρεμμές, όταν πέφτουν.

- Και κοπανάνε με κάθε κίνηση το ύφασμα μπροστά τους. Διαπιστώνει 
ενθουσιασμένη η Τιτιβίκα. Και ο μυλωνάς τα καταβρέχει με νερό για να μείνουν υγρά.

- Ναι, ζεστό νερό, λέει η Σταχτούλα. Κατάλαβες πώς λειτουργεί;

- Ναι! Δηλαδή… περίπου. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν χτυπάς ένα ύφασμα με 
σφυριά και το βρέχεις με ζεστό νερό γίνεται αδιάβροχο; Λέει η Τιτιβίκα.

Η Σταχτούλα το σκέφτεται για μια στιγμή.

- Νομίζω ότι οι κλωστές μετακινούνται λιγάκι καθώς τα χτυπάς. 
Ταυτόχρονα το νερό κάνει το ύφασμα να φουσκώσει. 

Για κάποιο λόγο ο συνδυασμός αυτών τα κάνει 
γερά, απαλά και αδιάβροχα.

Η Τιτιβίκα το σκέφτεται λίγο και κουνάει πέρα-δώθε το κεφάλι της, καθώς 
παρατηρεί τους ανθρώπους να πηγαινοέρχονται στον μύλο.

- Οι άνθρωποι είναι τόσο παράξενα πλάσματα! λέει σκεπτική η Τιτιβίκα 
και πετάει μακριά, πίσω στο κοπάδι της.
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Συνέχισε την ιστορία! 
Πού πήγε μετά η σουσουράδα;




