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Αμερική

ο

Χαράλαμπος

Μιλτιάδου

και

αγόρασε το μύλο τ' Αμπελιού από την εκ

αναζητηθεί

πιο

ψηλά

από

το

μύλο

τ'

Αμπελιού και συγκεκριμένα στη περιοχή

κλησία της Χαρδακιώτισσας στη συνέχεια
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περιήλθε στην κατοχή του αδελφού του

«Περβόλα» και «Εξάρχου, και τα οποία

Γεώργιου
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έδωσε τις πληροφορίες για το μύλο τ'
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καφούς πολυομβρίας ή έπαθε και τα δυο
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εκείνης του Μενεβύσου του τρίτου κατά
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σειρά μύλου της περιοχής. Το όνομα του

εγκατέλειψε. Αυτές οι θεομηνίες θα έγι

το

που

ναν ωρισμένως τον καιρό της Τουρκοκρα

υπήρχε στην περιοχή και το οποίο εγκα

τίας χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για να
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πήρε

από

παρακείμενο

αμπέλι

Αρχικά ιδιοκτήτης του τεμαχίου γης

του αμπελιού ήταν
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και τελευταία ιδιοκτήτρια ήταν η κό

ρη του Χρύσανθου, Κυριακή Φυλακτή Αρι
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νερού αν και οι δύο διανύουν την ίδια
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που έχει
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Εάν εγίνοντο επί Φραγκοκρατίας ή και
Ενετοκρατίας ωρισμένως και η μια και η
άλλη θα ενδιαφέρονταν για την παλινόρ
θωσή του γιατί διέθεταν

και τη θέληση

και τα μέσα για την αποκατάσταση του μύ

λου μια περιουσία ανέξοδη και πολύ προ
σοδοφόρα στην εποχή που μιλούμε.
Τουναντίον οι Τούρκοι στο πέρασμα
των αιώνων συνηθισμένοι στην αρπαγή

πατέρα της.

απόσταση εντούτοις η αριστερή έχει
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μύλους στη σειρά. Με το σκε
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περιουσίες
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ένας

μύλος

καταστρεφόταν

από τους πιο πάνω λόγους, εγένετο συ

πτικό τούτο φθάνουμε στο ακριβές συ

νήθως

μπέρασμα πως ο μύλος τ' Αμπελιού δεν

μού και στο μέρος που υπήρχε το κατάλ

τότε κάποια εκτροπή του ποτα

ήταν ο πρώτος, αλλά ο δεύτερος στα πα

ληλο ύψος εκτίζετο νέος μύλος για να

λιά χρόνια. Ο πρώτος μ(;λος πρέπει να

αντικαταστήσει τον

απολεσθέντα.
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