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ΚΡΗΝΗ

-

ΒΡΥΣΗ

:

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Κρήνη . κρουνός. βρύση , βρυσούλα

κρυόβρυση , κρυοπηγή , κεφαλάρι

ε ίναι

της

οι

συνηθισμένες

ονομασίες

παραδοσιακής

κατασκευ ής

ύδρευσης που βρίσκουμε ακόμα και σήμερα σε πόλεις και κυρίως στα
χωριά . Οι λέξεις αυτές είναι παλιές και συνδέονται με τις ρίζε- της

ελληνικής γλώσσας. Το όνομα « κρήνη»

που είναι το αρχαιότερ

προέρχεται από τη ρίζα κρας του Ιωνικού και επικού τύπου « κάρη

κάρητος» (αντί κάρα) = κεφάλι και με την έννοια αυτή δηλώνει κυρίως

το κεφαλό-βρυσο , το κεφαλάρι, το μέρος όπου έβγαινε πολύ νερ · . Η

νεότερη ονομασία « βρύση» προέρχεται από το αρχαίο ρήμα βρύω

=

αναβλύζω και δηλώνει το μέρος όπου ρέει λίγο κατά κανόνα νερό (το
αναβρυείν) . Φαίνεται πως αρχικά ονόμαζαν έτσι τις πηγές, τι τοποθεσίες

όπου έτρεχε λίγο ή πολύ νερό, συνήθως ένα απλό κοίλωμα σκαμμέν

στο

βράχο . Γρήγορα όμως στις θέσεις αυτές δημιουργήθηκε κάποιο κτίσμα
για τη συγκέντρωση , φύλαξη, λήψη και διανομή νερού της πηγής, που

σιγά-σιγά απέκτησε ολοκληρωμένη μορφή με διάρθρωση αρχιτεκτονική
και σχήμα ανάλσγο με την θέση του και την ποσότητα του νερού .
Η απόλυτη σύνδεση του ανθρώπου με το νερό, το πρωταρχικό αυτό

στοιχείο της ζωής, διαπιστώνεται σε όλες τις φάσεις της ανθρώπινης

εξέλιξης και σε όλ.ες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Στη

μυθολογία γεννήτωρ των πάντων αναφέρεταο ο Ωκεανός και δεσπόζουν
τα μυθικά πρόσωπα του Πόντου, του Νηρέα, του Πρωτέα, του Τρίτωνα
όλα συνδεδεμένα με το νερό.

Στη

φιλοσοφία ο Θαλής,

πρώτο

εκπρόσωπος της Ιωνικής φιλοσοφίας και ένας από τους επτά σοφούς της
αρχαιότητας, παρατηρώντας ίσως ότι η τροφή όλων είναι υγρή , ότι το

νερό φέρνει μέσα του ζωή και ευνοεί την ανάπτυξή της, διατύπωσε την
άποψη ότι «το ύδωρ είναι η αρχή όλων των πραγμάτων» . Ο Θεοφάνης
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υποστήριζε γη και ύδωρ παντ ' έσθ' όσα γίνονται φύονταυ>,

αι

Εμπεδοκλής θαορησε το νερό ένα από τα τέσσερα ριζώματα., που μαζί με

ά).λα τρια,

-

τη γη, τον αέρα

αι τη φωτιά- συνθέτουν το σύμπαν .

Αργότερα βρίσκουμε το ευαyγελικό «ζων ύδωρ», τ

«αθάνατ νερό» τ υ

παραμυθιού και ένα σωρό ακόμα μύθους και λατρείες, παρα · σεις , έ ιμα
και δεισιδαιμονίες , που έχουν πυρήνα τους το νερό ή συνδέονται με αυτό.

Και σήμερα ακόμα στην καθημερινή μας ομιλία πάμπολλες είναι οι

παροιμίες

και οι εκφράσεις που,

διανθίζοντας τα λεy ' μενά

αποδεικνύουν τη σχέση και τη σύνδεσή μας με το νερό άρα

μας,

αι με τη

βρύση .

Η κρήνη

λοιπόν, που είναι ο χώρος όπου οι άνθρωποι έπαιρναν τ

καθαρό το πόσιμο νερό , είναι γνωστή στον ελληνικό χώρο από τα πολύ

παλιά χρόνια και ως όνομα και ως κατασκευή.
Από το τέλος του Ζ' αιώνα π.Χ. και ως τη ρωμαϊκή εποχή η δημ · σια

κρήνη παίρνει ουσιαστική θέση ανάμεσα στις κατασκευές

κοινή

ωφέλειας των πόλεων. Η παροχή νερού σε κάθε σπίτι χωριστά_ εκτός

φυσικά από το πηγάδι, ήταν άγνωστη. Αν το νερό βρισκόταν μακριά, το

διοχέτευαν στις κρήνες με υδραγωγεία, όπως το περίφημο υδραγωγείο

του Ευπαλίνου στη Σάμο, το υδραγωγείο των Μεγάρων το πώρινο

υδραγωγείο των Αθηνών που τροφοδοτούσε την ονομαστή Εννεακρ υνο
κ.α. Οι ακροπόλεις των Μυκηνών, της Τίρυνθας και των Αθηνών είχαν

εγκαταστάσεις με μορφή κλιμακωτών σηράγγων που οδηγούσαν από το

εσωτερικό του τείχους σε υπόγειες πηγές ή φλέβες νερού και
εξασφάλισαν την ασφαλή και άνετη ύδρευση του φρουρίου σε

περίπτωση πολιορκίας.
Στην κλασική και την ελληνιστική εποχή ιcτiζονται κρήνες μέσα στις
, 1 ,..

ΠΟΜ-ις,

που εξυπηρετούν την ανάγκη άντλησης νερού, αλλά έχουν και

ωραία αρχιτε1Ctσνιιcή μορφή. Ο παραδοσιακός τύπος των δημοσίων

κρηνών μέχρι αυτή την εποχή ήταν

:

κάτοψη τετράγωνη ή σε σχήμα

.

ένας τοίχος με κρουνούς σε σχήμα λεοντοκεφαλής απ ' όπου έτρεχαν τα
νερά σε μία γούρνα και μπροστά μια κιονοστοιχία

οι

κρήνες-κτίρια

διακοσμημένες

με

διατηρούν

αυτό

το

πρόσοψη . Αργότερα

-

γενικό

σχήμα

περισσότερα αρχιτεκτονικά στολίδια

σJJ..ά
και

είναι

μερικές

φορές μπροστά στο κυρίως κτίσμα υπάρχει μία αυλή . Η κρήνη λοιπ ' ν

από

τα

αρχαία χρόνια

γίνεται απαραίτητο

λειτουργικό

σJJJJ..

και

καλλιτεχνικό στοιχείο και συνδυάζεται με τις ανάγκες της καθημερινής

ζωής . Εξυπηρετεί την καθημερινή ύδρευση πρώτα-πρώτα.
Οι

κρήνες

χρησιμεύουν

ακόμη

και

ως

χώροι

καθαριότητας

και

καλλ.ωπισμού ανδρών και γυναικών όπως φαίνεται σε αγγειογραφίες τ υ
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και του 5ου αι. π. Χ., ά)JJJ. εκπληρώνουν και άλλες κοινωνικές

λειτουργίες,

καθώς

ήταν

αναyκαστικά

σημεία

συνάντησης

και

επικοινωνίας των ανθρώπων . Από τις παλιές ελληνικές κρήνες, λείψανα
των οποίων σώζονται ακόμη και σήμερα, αναφέρουμε την Περσεία των

Μυκηνών, την Εννεάκρουνο των Αθηνών, την Πεφήνη και την Γλαύκη
της Κορίνθου της Φιγάλειας, των Λυκόσουρων κ.α.

Στη ρωμαϊκή εποχή υπερίσχυσε η δημόσια κρήνη με αποκλειστικά
ωφελιμιστικό χαρακτήρα. Οι πόλεις εκείνης της εποχής ήταν σπαρμένες
από

απλές

πέτρινες λεκάνες

κατά

μήκος

των

δρόμων

και στα

σταυροδρόμια, στις οποίες διοχετευόταν το νερό από ένα εlC'tεταμένο
δίκτυο αγώνων. Την εποχή αυτή όμως οι μεγάλες και πυκνοκατοικημένες

πόλεις που δημιουργήθηκαν απαιτούν όλο και περισσότερο νερό και

υποχρεώνουν του αρχιτέκτονες να κατασκευάσουν μεγάλα υδραγωγεία,
ποf.λά από τα οποία είναι περίφημα έργα τεχνικής, που διοχετεύουν νερό

και λύνουν με αξιοθαύμαστο τρόπο το πρόβλημα της ύδρευσης των
μεγάλων πό'λ.εων. Επιπλέον την ίδια εποχή δημιουργήθηκαν και οι

θέρμες, χαρακτηριστικό ρωμαϊκό κτίριο κατασκευασμένο ειδικά για τις

εγκαταστάσεις των λουτρών, που πλαισιωνόταν όμως και από ωΜ

παραρτήματα (παλαίστρα, εξέδρες
βιβλιοθήκη)

και

χρησίμευε

ως

βοηθητικούς χώρους, ακόμα κ:αι
τόπος

συνάντησης

της

ρωμαϊκής

κοινωνίας.Έτσι λοιπόν οι μεγάλοι αγωγοί κατευθυνόταν προς τις θέρμες
και τα κρηναία οικοδομήματα,

που γνωστά ως νυμφαία (από την

αρχαιότητα οι ονομαστές πηγές έπαφναν το όνομα της νύμφης που
κατοικούσε εκεί).
Οι μεγάλες δημόσιες κρήνες έγιναν αντικείμενο μεγάλης φροντίδας και η
αρχιτεκτονική

τους

γνώρισε

καινούργια

κάλυψη.

Πολυώροφε

προσόψεις με αλλεπάλληλες σεψές κιόνων , κ(yγχες με αγάλματα, θλαστοί

θριγκοί, αετωματιιcές και τοξωτές απολήξεις σε άπειρους συνδυασμούς
και με πολύχρωμα μάρμαρα δίνουν ένα φαντασμαγορικό χαρακτήρα στα
κτίρια αυτά. Συχνά το νερό τρέχει από μαρμάρινα αγγεία που τα κρατούν

νύμφες, σάτυροι, ποτάμιοι θεοί και ά).λf,ς προσωποποιήσεις της φύσης .
Από τα πιο λαμπρά παραδείγματα κρηναίων οικοδομημάτων στον
ελληνικό χώρο της εποχής είναι το Νυμφαίο του Ηρώδου Αττικού στην

Ολυμπία. Έργο του 2συ αι. μ.Χ. Παράλληλα με την αυτοκρατορική εποχή,
οπότε

κάθε

αρχιτεκτονική

μορφή

παίρνει

μνημειακό

χαρακτήρα,

δημιουργούνται και ωραιότατες ιδιωτικές κρήνες μέσα σε κήπους,
ανάl('tορα και βίλες, με γλυπτικό διάκοσμο που συναγωνίζεται την

αρχιτεκτονική τους. Πάντως οργανωμένο δίκτυο διανομής νερού στις
κατοικίες δεν υπήρξε κατά πάσα πιθανότητα σε καμία πόλη σε όλη την

ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.
χριστιανισμός έδωσε στο νερό τη μορφή αγιάσματος και συνέδεσε την

0

.

κρηνη

,

με το ναό Η χριστιανική κρήνη τοποθετείται μπροστά στο ναό και

.

μερικες

δ

φορές μέσα στο νάρθηκα του ναού. Στο Βυζάντιο μάλιστα

ιwήθηκε και ένας νέος τύπος κρήνης, η φιάλη. Είναι ένα

ημwυt-'ι·•

,
περιιcεντΡ 0

κτφ
' ιο συνήθως οκταγωνικό που στεγάζεται με τρούλο
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φερόμενο από αψίδες που πατούν πάνω σε λεπτούς κίονες. Τη συναντάμε
συνήθως στις αυλές των μοναστηριών. Αξιόλογα δείγματα φιαλών στο
Άγιο Όρος.

~την περίοδο της τουρκοκρατίας οι βρύσες, όπως άλλωστε όλα τα

δημόσια έργα,

κατασκευάζονται και διαμορφώνοται από τις τότε

κρατικές αρχές. Ωστόσο, στις γειτονιές των Ελλήνων στους ορεινούς
οικισμούς και στα τσιφλίκια οι κατασκευές αυτές είναι μέλημα των
Ελλήνων και συγκεκριμένα της κοινότητας και της εκκλησίας. που

ασκούν μία μορφή αυτοδιοίκησης, ή του τσιφλικά. Στις περισσότερες

περιπτώσεις τα έργα γίνονταν με αγγαρείες και χορηγοί ήταν διάφοροι

κοινωνικοί παράγοντες, καθώς και πλούσιοι ευεργέτες, που έκαναν για τη
σωτηρία της ψυχής τους, ένα ψυχικό συνήθως κάτι για το καλό των
οδοιπόρων . Ανάμεσα στα έργα αυτά ξεχωρίζουν οι κοινόχρηστες βρύσες,

που χτίζονταν στο κέντρο της κοινότητας, κοντά στην εκκλησία, ή πάνω
στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους. Υπάρχουν άφθονα παραδείγματα

από κοινόχρηστες βρύσες της τουρκοκρατίας, συχνά χρονολογημένα

όπως οι καμαρωτές βρύσες του Μυστρά, η «Τρανή Βρύση» στην

Ανδρίτσαινα, η βρύση - «πηγάδι>> στο Νομίτσι Μάνης κ.α.
Από το Ι 9° αι. με την επικράτηση των πολεοδομικών αντιλήψεων της
εποχής και με τις ευκολίες των επιστημονικών κατασκευών που

μεταφέρουν το νερό μέσα στο σπίτι, η δημόσια βρύση εξαφανίζεται ή
έχει μόνο διακοσμητικό χαρα1Ctήρα στους αστικούς οικισμούς. Στην

ελληνική ύπαιθρο όμως διατήρησε μέχρι τα τελευταία χρόνια της παλιά
της ποίηση και την πρωτόγονη αγωσύνη της. Τα τελευταία δείγματα

κοινόχρηστης βρύσης που έχουν απομείνει στις πόλεις και κυρίως στα

,
χωρια,

μπορούν

να

θεωρηθούν

χαρακτηριστικά

παραδείγματα

αρχιτεκτονικής, της οικοδομικής δηλαδή τέχνης που γεννήθηκε άμεσα
από τις ανάγκες ενός λαού, χωρίς τη μεσολάβηση εtδικού επιστήμονα με
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συνειδητές καλλιτεχνικές προθέσεις. Γι ' αυτό εκφράζει τον τρόπο ζωής

του λαού αυτού , τις αξίες του και γενικά τον πολιτισμό του σε μια
οεδομένη εποχή. Εοώ ακριβώς βρίσκεται η αξία της. οJ..λά και η διαφορά
της από την επίσημη ή λ{Jyια ή έντεχνη αρχιτεκτονική που τα έργα της τα

δημιουργούν

ειδικού

επιστήμονες

και εκφράζουν

περισσότερο

τις

αντtλήψεις και την κοσμοθεωρία μιας εκλεκτής ομάδας ειδικών ή ενός
ατόμου, του αρχιτέκτονα, παρά τις αξίες και τη ζωή ενός λαού, όπως

πραγματικά τις ζει η πλειοψηφία του. Η λαϊκή αρχιτεκτονική επικρατεί
στην προβιομηχανική εποχή , όταν η κοινωνία είναι κυρίως αγροτική και

δεν επιζητεί την πρωτοτυπία, σJ.λά ικανοποιείται με την παράδοση και

στηρίζεται σε αυτήν. Γι' αυτό η λαϊκή αρχιτεκτονική λέγεται και

παραδοσιακή . Και είναι παραδοσιακή, γιατί για να δημιουργηθεί ένας
τύπος λαϊκής αρχιτεκτονικής συνεργάζονται πολλοί άνθρωποι σε πολλές

γενιές.

Η

πείρα

κάθε

γενιάς

μεταδίδεται

στις

επόμενες.

Όλοι

συμμετέχουν, όλοι γνωρίζουν τους κανόνες της και καλούν τον τεχνίτη

μόνο γιατί γνωρίζει περισσότερα για τις λεπτομέρειες.

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕ \ΟΠΟ~ΝΗ-ΟΥ

~την Πελοπόννησο υπάρχουν βρύσες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από
αρχιτεκτονική , ιστορική και γενικότερα από καλλιτεχνική άποψη . _τ ις
σημερινές πόλεις αποτελούν διατηρητέα μνημεία που βρίσκονται σε

πλατείες και δρόμους εγκαταλειμμένες τις πιο πολλές φορές στη φθορά
του χρόνου και κατά κανόνα χωρίς νερό ή τοποθετημένες σε πάρκα ως

διακοσμητικά στοιχεία. Στα χωριά θα nς βρούμε στην κεντρική πλατεία.
όπου μαζί συνήθως με τη σπουδαιότερη εκκλησία του χωριού και τα

μαγαζιά αποτελούν το κέντρο του οικισμού . Σε μεγαλύτερα χωριά,

κεφαλοχώρια, βρίσκονται και στα κεντρικά σταυροδρόμια ή σε κάθε
γειτονιά για να εξυπηρετούν ανετότερα τις ανάγκες των ανθρώπων και

των ζώων για πόσιμο νερό. Μπορεί όμως να βρίσκονται και στην άκρη
των οικισμών ή κοντά τους, ή σε απομονωμένες τοποθεσίες, όταν είναι
χτισμένες επάνω στην πηγή του νερού και η μεταφορά με αγωγό στο

κέντρο του οικισμού είναι δύσκολη . Στην περίπτωση αυτή η θέση τους

σηματοδοτείται εύκολα από την πλούσια βλάστηση, τα πλατάνια και τα
ά).).JJ. αιωνόβια δέντρα, που ποτίζονται από το νερό και δημιουργούν
συνήθως ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Ακόμα βρύσες υπάρχουν

στους

αγροτικούς δρόμους για να πίνουν και να ξαποσταίνουν οι περαστικοί, σε

χαράδρες και στην ύπαιθρο για να εξυπηρετούν τους αγρότες και τα

κοπάδια, σε εξωκλήσια που είναι χτισμένα κοντά σε πηγές και στις αυλές

ή στον περίβολο των μοναστηριών.
Η κατασκευή των παραδοσιακών κρηνών που σώζονται σήμερα

τοποθετείται στους τρεις τελευταίους αιώνες ( Ι 700 - 1960). Πολλές
κρήνες από αυτές που επισημάναμε φέρουν χαραγμένη πέτρα ή σε
εντοιχισμένη

πλάκα

τη

χρονολογία

που

κατασκευάσθηκαν

ή

επισκευάσθηκαν. Μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε την εποχή

9

κατασκευής και πολλών από τις άJ.λες κρήνες συγlCρίνοντας τα υλικά

τους, τον τύπο, την τεχνική τους και <iλλες λΕπτομέρειες με τα αντίστοιχα

των χρονολογημένων κρηνών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η βρύση ειναι ένα ιcτίσμα με ιδιότυπη
κατασκευή και είναι δύσκολο να αντέξει στη φθορά του χρόνου αν δεν

είναι σωστά μελετημένη και καλοχτισμένη. Το έδαφος επάνω στο οποίο
χτίζεται διαβρώνεται και υποχωρεί από τη συνεχή ροή tου νερού, κυρίως

όταν είναι χτισμένη κοντά στην πηγή, οπότε η ποσότητα του νερού
αυξάνει με τις χειμωνιάτικες βροχές και παρασύρει το έδαφος. Το ιcτίσμα
λοιπόν της βρύσης πρέπει να γίνει σε σωστά επιλεγμένο τόπο με πολύ

καλή θεμελίωση και κατασκευή . Δεν είναι άσχετο με αυτό το δεδομένο

το γεγονός ότι παλιότερες από τις κρήνες που σώζονται ακόμα είτε είναι
ξηρές, δεν τρέχει δηλαδή νερό από αυτές, είτε είναι καλοχτισμένες και σε
στέρεο έδαφος.

10

ΟΙ ΔΗ~ΙΙΟΥΡΓΟΙ ΤΩ~ ΚΡΗ:\Ω:\

Δημιουργοί των κρηνών, άλλοτε επώνυμοι και άλλοτε ανώνυμοι, είναι

π·αραδοσιακοί χτίστες από την Πελοπόννησο και άλλες περιοχές. Είναι 01
λαϊκοί cίρχιτέκτονες, που για να ικανοποιήσουν τις κάθε λογής ανάγκε _
των

ανθρώπων

έχτιζαν

σε

πόλεις

και

χωριά

σπίτια,

ειcκλησίε .

μοναστήρια, πύργους, γεφύρια, μύλους, αλώνια και κάθε είδους ιδιωτικά

ή δημόσια κτίσματα. Ανάμεσα σε αυτά και τις βρύσες, έργα με

κατεξοχήν

κοινωνικό

χαρακτήρα

στις

παραδοσιακές

αγροτικές

κοινωνίες.

Στην Πελοπόννησο οι κυριότερες εστίες παραδοσιακών χτιστών ήταν τα
χωριά της Γορτυνίας και των Καλαβρύτων, οι περιοχές της Κυνουρίας

και ιδιαίτερα της Τ σακωνίας, και ακόμα οι περιοχές της Λακωνίας, της

Φενεού στην ορεινή Κορινθία, και της Μάνης .
Οι λαϊκοί αυτοί τεχνίτες-οικοδόμοι ήταν οργανωμένοι σε μικρές παρέες

των 5-10 ατόμων, σε κομπανίες που είχαν 10-20 μαστόρους, εκτός από

τους βοηθούς και τους παραγιούς, σ)J..ά και σε πολύ μεγάλα συνάφια που
είχαν ως εκατό μαστόρους. Σε κάθε παρέα υπήρχαν όλες οι ειδικότητες :

χτιστάδες, νταμαρτζήδες που έκαναν την εξόρυξη της πέτρας,
λασπολόγοι και κουβαλητάδες που έφτιαχναν και κουβαλούσαν λάσπη
και πέτρες, πελ,εκητάδες που πελεκούσαν τις πέτρες, λιθοξόοι που
έφτιαχναν τις γλυπτές πέτρες για τις προσόψεις και τη διακόσμηση ,

σοβατζήδες, ζωγράφοι, ξυλογλύπτες κ.α. Όλοι αυτοί οι μαστόροι

ταξίδευαν από τόπο σε τόπο, όπου έβρισκαν δουλειά, και συντηρούσαν
την παλιά παράδοση της οικοδομικής τέχνης χωρίς απαραίτητα να

διαδίδουν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό ύφος. Πολλές φορές, όπου πήγαιναν

θ

·σαν να εκφράσουν την ιδιαίτερη παράδοση της περιοχής

προσπα ου
'
πλούτιζαν τις ιδέες και τις γνώσεις τους, δέχονταν επιδράσεις στη μορφή
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και την τεχνική των κτφίων, αφομοίωναν δημιουργικά ξένα πρότυπα και
έτσι ακολουθώντας

της διαδικασία

«πρότυπο

με

παραλλαγές

στα

πλαίσια μιας παράδοσης σεβαστής από ολόκληρη την κοινωνία»,

στάθηκαν οι κυριότεροι φορείς της παραδοσιακής αρχιτεκ:τονικής.
Στην Πελοπόννησο όμως έχτισαν κατά καιρούς και μαστόροι από άλλες

περιοχές όπως από τη Μ.άλτα όπως φαίνεται από την επιγραφ1Ί της
βρύσης της Καρδαμύλης στη Μεσσηνιακή Μάνη . Οι περισσότερες από

τις παραδοσιακές κρήνες της Πελοποννήσου και κυρίως οι πιο παλιές

είναι ανωνύμων δημιουργών. Οι λαϊκοί καλλιτέχνες, την παλαιότερη
ιδίως εποχή, συνήθως δεν υπέγραφαν τα έργα τους και έτσι πολλά

ονόματα με τον καφό λησμονήθηκαν.

ΛΑΤΡΕΙΑ. ΕΘΙΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η σχετική με τη βρύση και το νερό λαϊκή δεισιδαιμονία δεν επηρέασε
μόνο το γλυπτικό διάκοσμο της βρύσης, αJλά δημιούργησε και μία σεφά
από μαγικές πράξεις και έθιμα, που ξεκίνησαν από την αρχαιότητα και

επιβίωσαν στη νεοελληνική λαϊκή παράδοση. Η βρύση θεωρείται χώρος
που προστατεύεται από τη θεία δύναμη. Ένα τόσο πολύτιμο αγαθό, όπως
το νερό ήταν φυσικό να συνδεθεί από πολύ νωρίς με τη λατρεία.

Σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη της γης αναπτύχ()ηκε μια λατρευτική
πραγματικότητα στη θρησκευτική πίστη αJJiJ. και στη φυσική αλήθεια,

ότι το νερό είναι πρωταρχικό

και απαραίτητο στοιχείο ζωής. Η

ανανεωτική δύναμή του στη βλάστηση, η καθαρτική του επίδραση του,
με τη λευκότητα και την αέναη ροή, και η μαγική σημασία της
εκπήγασής του από τα σπλάχνα της μητέρας Γης,

έκαναν τους

ανθρώπους να το προσέξουν με δέος και ευγνωμοσύνη ή να το θέσουν
στην προστασία των θεών. Ιερές πηγές και λατρείες υδάτων ήταν
γνωστότατες από την αρχαιότητα, γιατί το νερό ήταν πάντα θεϊκό δώρο

και μάλιστα όταν τύχαινε, εξαιτίας της ορυιcτής του προέλευσης, να

παρουσιάζει και θεραπευτικές ιδιότητες. Και στη χριστιανική παράδοση
το νερό εμφανίζεται με θαυματουργικές ιδιότητες. Να θυμηθούμε ης

ιαματικές κολυμβήθρες Βηθεσδά και Σιλωάμ, το ιερό νερό του Ιορδάνη ,
όπου βαπτίσθηκε ο Χριστός, και το σημερινό αγιασμό των υδάτων την
ημέρα των Θεοφανιών.

Οι θαυματουργικές αυτές ιδιότητες του νερού έκαναν και τη βρύση τόπο

.

μαγικο σ

τη ΛU
, "'ϊιπ1
φαντασία · Πολλές είναι οι λαϊκές παραδόσεις και οι
"''

θρύλοι για υπερφυσικούς ήρωες των πηγών, δράκοντες, αράπηδες

λά μι.ες,
, .

.

νυμ

παφνοντας

,

φες

'

νεράιδες

'

τελώνια,

που

ωφατούν»

το

νερό

και

δ ια'φορα VN•
ιtνήματα και μορφές παρουσιάζονται και τιμωρούν

εκεινους που

πλησ·;,,Υσυν να πωυν ή να αντλήσουν νερό. Οι θρύλοι αυτοί

"""

είναι επιβιώσεις αρχαίων δοξασιών, που συνδέονται με προ
των νερών με στοιχεία που αντιστοιχούν στον Δράκοντα

.

σωποποιησεις

.

τη ς πηγη ς τη ς

Δίρ"-ι~ς ή στον Πύθωνα της πηγής του Μαντείου των Δελφω· ν .

των αντιλήψεων αυτών είναι οι πολυάριθμες μαγικές και

. ια
.... υνεπε
δει σι δ αιμονες
·

πράξεις του ελληνικού λαού, που αποβλέπουν στην ε;:ουδετε
· ρωση
..,

τη ς

βλαπτικής δύναμης του στοιχείου, και τα ποικιλόμορφα έθιμα niς

νεότερης ελληνικής ζωής που συνδέονται με την βρύση . Το σημείο τ υ
σταυρού, που κάνουν οι χωρικοί πριν να πάρουν νερό, το άναμμα του

καντηλιού, που μΕρικές φορές κρέμΕται από τον θόλο της βρύσηc_, είνα ι

μαγικές λαϊκές ενέργειες, που αποβλέπουν στην αποτροπή του κακο υ· ,
που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία του στοιχειού.

Πολλά νεοελληνικά γαμήλια έθιμα είναι αναπόσπαστα δεμένα με την
κρήνη του χωριού . Για το ζύμωμα των γαμοκούλουρων χρησιμοποιείται

«αμίλητο νερό», που μεταφέρει κάποια παρθένα από τη βρύση . Η
σιωπηρή μεταφορά του νερού γινόταν για να μη διαταραχτεί η θεότητα

που έδρευε στην πηγή και που μπορούσε να είναι ευνοϊκή στο σκοπό για

τον οποίο γινόταν η άντληση του νερού. Το λουτρό των νεόνυμφων, που

γίνεται πριν από τη στέψη, συνήθως το Σάββατο ή την Παρασκευή ή το
πρωί της Κυριακής, γίνεται τελετουργικά μΕ μεταφορά του νερού και

πάλι από παρθένες, που πηγαίνουν για το σκοπό αυτό σε κοντινές πηγές.
Και σrην αρχαιότητα το λουτρό γινόταν μΕ νερό που μετέφερε παιδί

«αμφιθαλές», που είχε δηλαδή ζωντανούς και τους δύο γονείς του, από
ιερή πηγή. Σε μερικά χωριά συνηθίζουν να χ;ύνουν νερό στα πόδια της

νύφης, πριν βγει από το πατρικό της σπίτι ή στα πόδια των νεόνυμφων
κατά την ώρα της στέψης με την έννοια του καλού οιωνού. Τη Δευτέρα ή
την Τρίτη μετά το γάμο γίνεται η πανηγυρική μεταφορά της νεόνυμφης
στην πηγή για μεταφορά νερού στο σπίτι. Πριν από την άντληση

ρίχνονται στο νερό νομίσματα, στάρι, ρύζι, σταφίδες, η νύφη προσκυνάει
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τρεις φορές, ρίχ;νει στη λεκάνη της βρύσης μερικά νομίσματα ή πετάει
προς τα πάνω ένα κομμάτι ψωμί και χάλκινα νομίσματα «για να τρέξουν
το στάρι και τα γρόσια στο σπίτι της, όπως τρέχει το νερό στη βρύση»

και γεμίζει το λαγήνι νερό. Οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν ν ,
αρπάξουν το ψωμί και όποιος το πετύχει θεωρείται τυχερός. Με τις
προσφορές αυτές πίστευαν ότι η θεότητα που κατοικούσε στην πηyή θα
έχει ευνοϊκή διάθεση προς τη νέα γυναίκα, που θα αντλούσε πλέον βρύση
αυτη.

Στην αγροτοποιημένη ζωή του λαού μας υπάρχουν μία σεφά από έθιμα
σχετικά με τη βρύση, που γίνονται ταιcτικά σε διάφορες μέρες του

χρόνου. Την Πρωτοχρονιά, πριν ξημερώσει πηγαίνουν στη βρύση και
αποθέτουν γλυκά και άJλα ζαχαρωτά για τις μοίρες της χρονιάς. Οι
χωρικοί πιστεύουν πως οι μοίρες, πριν ξημερώσει, θα φάνε τα γλυκά_ θα

γλυκαθούν οπότε «θα γλυκάνει ο χρόνος και θα πάει καλά η χρονιά» . Αν
δεν τα φάει και τα βρει η μέρα πιστεύουν πως η χρονιά θα είναι κακή και
ανάποδη. Την Πρωτομαγιά, που σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη όλα στο

σπίτι πρέπει να ανανεωθούν, αδειάζουν από το βράδυ τα αγγεία με το
νερό μέχρι στάλα και το πρωί, νύχτα, παίρνουν τα κορίτσια τις στάμνες

και πάνε αμίλητα στη βρύση. Τη στολίζουν με λουλούδια, που μάζεψαν
στο δρόμο, την αλείφουν με βούτυρο, παίρνουν νερό και το φέρνουν

σπίτι. Με το νερό αυτό πλένονται όλοι, πλένουν τις καρδάρες και τους
κάδους όπου κοπανούν το γάλα, και βάζουν τα μικρά παιδιά να βρέξουν

και τα πρόβατα στο μαντρί, για να φύγουν τα κακά πνεύματα.
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Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΣΙ\'IΗΣΗ
~ αρχιτεκτονικός τύπος των παραδοσιακών κρηνών της Πελοποννήσου
παρουσι_άζει αρκετές ποιιαλίες και παραλλαγές στη μορφή.

στην

κατασκευή και στην διακόσμηση. Όλες βέβαια οι παραδοσιακές βρύσε 
είvαι

πέτρινες

ανεξάρτητες

ή

και

μαρμάρινες

άλλοτε

κατασκευές

ενταγμένες

ενσωματωμένες σε έναν απλό τοίχο.

σε

άλλοτε

κάποιο

αuτοτελε '

ις

άλλο

και

κτίσμα

ή

Μπορεί να είναι ανοιχτέ ς,

κατασκευές δηλαδή που καταλήγουν συνήθως σε ένα αέτωμα ή τοξωτό
υπέρθυρο χωρίς στέγη, και σκεπαστές σκεπασμένες δηλαδή με θόλο

' με

κολόνες ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ανοιχτές αυτοτελείς βρύσες
βρίσκουμε συνήθως σε δρόμους μέσα ή έξω από τους οικισμούς και σε
πλατείες. Τις περισσότερες φορές όμως είναι φτιαγμένες σε κάποιους
αναβαθμούς του εδάφους ή ενσωματωμένες σε τοίχους, σε εκκλησίες ή

σε κάποιο ά/.λο δημόσω ιcτίσμα. Η μορφή και τα σχήματά τους είναι
ποικίλα.

Συνήθως είναι καμαρωτές με μία ως και έξι καμάρες

ομοιόμορφες κατά κανόνα και με μέγεθος μίας μικρής ή μεγάλης πύλης.
Άλλοτε είναι τοξωτές, έχουν δηλαδή σχήμα τοξωτής πύλης σε μεγάλο

πλάτος και ύψος. Βρίσκουμε όμως και βρύσες με απλή επίπεδη
επιφάνεια, τετράγωνη ή παραλληλόγραμμη, που μπορεί να καταλήγει σε

τοξωτό ή δίρριχτο αέτωμα, καθώς και τετράπλευρες στήλες με κρουνούς
σε κάθε τους πλευρά. Σε όλους τους τύπους η πρόσοψη είναι πάντα
επιμελημένη με γείσα, εσοχές και εξοχές, απομιμήσεις κιόνων και άλλα
σχήματα, που σε συνδυασμό με τις γούρνες και τους κρουνούς απ' όπου

τρέχει το νερό δίνουν τον ιδιαίτερο τύπο κάθε βρύσης.
Οι σκεπαστές είναι συνήθως αυτοτελή κτίσματα στεγασμένα με θόλο
βάθους 2_3 μέτρων. Μερικές φορές βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο

από εκείνο του εξωτερικού χώρου, οπότε πέτρινα σκαλιά οδηγούν στο
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δάπεδό τους. Οι θόλοι μπορεί να είναι και δύο

'

παρ,;." " η 1 ~

UΑΛ. Λ.Uι

και

ομοιόμορφοι με ίσο ή και διαφορετικό μέγεθος. Στο βάθος του θόλου

βρίσκονται οι πέτρινες γούρνες ή κρουνοί, πέτρινοι ή σιδερένιοι, από
όπου τρέχει το νερό. Στη μία ή και στις δύο πλευρές του θόλου υπ αρχουν
·
συνήθως πέτρινα πεζούλια, ειδικοί χώροι για τις «πλύστρες», όπου
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yυναίκες έκαναν την μπουγάδα τους, και θυρίδες στους τοίχους για να

βάζουν τάσια, σαπούνια και

διάφορα άJ.λα αντιιcεiμεvα. Οι στέγες,

επίπεδες, δίρριχτες ή κυρτές, είναι συνήθως καλυμμένες με πλάκες. τ0

νερό τις περισσότερες φορές σ ' αυτού του είδους τις κατασκευές

αποθηκεύεται στο πίσω μέρος της βρύσης, σε ιδιαίτερο θάλαμο

θολοσκέπαστο κι αυτόν με κατάλληλη δεξαμενή. Άλλες φορές όμως η
δεξαμενή του νερού βρίσκεται κάτω ακριβώς από το θόλο της βρύσης και
λειτουργεί ως πηγάδι. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει πέτρινο στόμιο που

ασφαλίζει με καπάκι, είτε διαχωρίζεται από το βατό μέρος της βρύσης με
ένα χαμηλό διάφραγμα.

Τα υλικά 0 λαϊκός τεχνίτης τα βρίσκει από το άμεσο περιβάλλον. Από τα
βουνά yύρω του παίρνει την πέτρα ή το μάρμαρο.

Σπάνια τη

χρησιμοποιεί ακατέργαστη. Συνήθως οι πελεκάνοι λαξεύουν με επιμέλεια
και

υπομονή

τις

πέτρες

δίνοντάς

τους

σχήμα

τετράγωνο,

παραλληλόγραμμο ή πολυγωνικό για τις προσόψεις, τραπεζοειδές για τις

αψίδες, τα τόξα και τις καμάρες, ευρηματικά σχήματα για το γείσο, την
οροφή, τη στέγη. Με ξεχωριστή τέχνη και επιμέλεια οι πελεκάνοι

δούλευαν τις γλυπτές γούρνες, που χρησίμευαν κυρίως για το πότισμα
των

ζώων,

αλλiJ.

τις

περισσότερες

φορές

είναι

πραγματικά

καλλιτεχνήματα, ομοιόμορφες και ισομεγέθεις σε κάθε βρύση που είχα

περισσότερες από μία, είτε από πελεκητή πέτρα, είτε από γλυπτό
μάρμαρο. Σημαντικό υλικό είναι και ο ασβέστης. Ανακατεμένος με άμμο

,

,

,

η ιcοινο αμμοχωμ

α και νερό κάνει τα γνωστά κονιάματα για χτίσιμο και
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σοβάτισμα. Με ασβέστη και τουβλόσκονη κάνουν το ιcορασάνι. στέρεο
και στεγανό κονίαμα για τους θόλους. Οι πέτρες χτίζονται κάθε φορά
αρμονικά με αναλογίες, ιδιαίτερα στις προσόψεις και στα τόξα ε·

, τσι
δίνουν κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. γ πάρχουv
κρήνες που έχουν κατασκευαστεί σε ισόδομη κατασκευή τοποθετημένες

δηλαδή έτσι ώστε η κάθετη ένωσή τους να πέφτεί ακριβώς στη μέση της
από κάτω πέτρας. Γενικά οι λαϊκοί τεχνίτες φαίνεται ότι αξιοποιούν τα

διαθέσιμα υλικά με εφευρετικότητα, σοφία και πνεύμα οικονομίας, όταν

μάλιστα στο άμεσο περιβάλλον δεν υπήρχαν τα απαραίτητα υλικά και
χρειαζόταν να μεταφερθούν από μακρινές αποστάσεις, και δημιουργούν
απλές και πρακτικές κατασκευές χωρίς να καταφεύγουν σε περιττά και

εξεζητημένα

σχήματα

και σχέδια,

που

να

ξεφεύγουν

από

την

παραδοσιακή αισθητική .

Η λαϊκή βρύση όμως είναι ένα κτίσμα προορισμένο να εξυπηρετήσει όχι
μόνο πρακτικές σ).λά και πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων και

οπωσδήποτε είναι ένα μέσον καλλιτεχνικής έκφρασης. Η καλλιτεχνική

διάθεση και οι πνευματικές ανησυχίες των λαϊκών δημιουργών της
κρήνης εκφράζονται κυρίως με τα διακοσμητικά στοιχεία και τις

συμβολικές παραστάσεις που αποτυπώνονται στις παραστάδες, στο

τύμπανο, στο γείσο και προπάντων στην κύρια πρόσοψη πάνω από τις
γούρνες ή τους κρουνούς που τρέχει το νερό. Ο διάκοσμος της βρύσης

δεν είναι έργο βέβαια του αρχαίου λιθοξόου με τους υψηλούς
οραματισμούς, σJλά του ίδιου του χτίστη που τη δημιούργησε ή του

ταπεινού αυτοσχέδιου πελεκάνου, που ήταν απαραίτητο μέλος στις
κομπανίες των χτιστάδων.

Στο διάκοσμο της βρύσης πρέπει να εντάξουμε και τις μνημειακού

,

κυριως

· α επιγραφές' που αναφέρονται κατά κανόνα στη

χαρακτηρ

χρονολογία κατασκευής ή επισκευής τους, στους χορηγούς της δαπάνης
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κατασκευής τους και στα ονόματα των κατασκευαστών και κυρίως του

αρχιμάστορα. Τις βρίσκουμε χαραγμένες σε πέτρες πάνω από τους
κρουνούς, στο κέντρο του τυμπάνου ή σε κάποια γωνία της πρόσοψη ς,

αλλά και σε εντοιχισμένες πέτρινες ή μαρμάρινες πλάκες. Άλλοτε είναι

καλλιτεχνικές

και

άλλοτε

κεφαλαία συνήθως γράμματα.

κακογραμμένες

και

δυσανάγνωστες

με
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ΟΙΚΟΝΟΜJΚΟ-ΚΟJΝΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ

Η παραδοσιακή βρύση όμως έχει συνδεθεί και με την καθημερινή ζωή
των ανθρώπων. Δεν εξασφαλίζει μόνο την υδροδότησή της κοινότητας,

oJJJi. αποτελεί και το κέντρο του οικισμού. Όλοι οι δρόμοι του

.

χωριου

είναι χαραγμένοι έτσι που οδηγούν στη δημόσια βρύση και κάθε δρομάκι
στο βουνό ή στον κάμπο οδηγεί σε κάποια βρύση που είναι το θεμέλιο

κάθε δραστηριότητας και παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή . Πολλές
φορές η πηγή και η βρύση με το νερό ήταν το βασικό κριτήριο για rη

θέση της δημιουργίας του οικισμού και η διαμόρφωσή του γινόταν έτσι
ώστε να εξυπηρετείται από μία ή περισσότερες βρύσες. Δε υπάρχε ι

βέβαια περιοχή, πόλη ή χωριό, που να μην έχει δώσει σε κάποια
τοποθεσία όνομα σχετικό με τη βρύση και το νερό . Στενή είναι ακόμα

και η σύνδεση της βρύσης με την οικονομία των παραδοσιακών
οικισμών. Το νερό της δεν είναι απαραίτητα μόνο για να πίνουν οι

άνθρωποι, αJ..λά και για να ποτίζουν οι γεωργοί τα ζώα τους και οι

κτηνοτρόφοι τα κοπάδια τους. Για το πότισμα των ζώων κυρίως έχουν

κατασκευαστεί

οι

μικρές

πέτρινες

γλυπτές

γούρνες

και

είναι

τοποθετημένες σε κάθε βρύση σε ύψος yια να εξυπηρετούνται τα ζώα.

ενώ για το πότισμα των κοπαδιών υπάρχουν πολλές φορές μεγάλες

κορύτες-ποτίστρες μπροστά η δίπλn από τη βρύση. Ο τόπος όπου θα
δημιουργήσει 0 τσοπάνης τη στάνη, τη στρού-yyα, το μαντρί του ένας

τέτοιος ώστε να υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση προς το νερό

κάποιας βρύσης ή κάποιας πηγής για να ποτίζει το κοπάδι του.
Το νερό της βρύσης όμως χρησιμοποιείται πο').).i,(; φορές και για

αρδευτικούς σκοπούς και στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη σχετική
οικονομική αυτάρκεια των παραδοσιακών αγροτικών οικισμών. Κοντά
, του χωρwυ,
στη βρυση

κ

α' θε 0 , ωvένεια δημωυργεί τοv κήπο της, που της

,_, ι

_Q

εξασφαλίζει τα απαραίτητα φρούτα και λαχανικά. Ο «επιστάτης των
κρηνών»

της

αρχαιότητας επιβιώνει

στη

νεότερη

εποχή

με

το

«_νεροκράτη», τον άνθρωπο δηλαδή που είναι αρμόδιος για τη διάθεση
του νερού, τηρεί την προτεραιότητα και ρυθμίζει τη σεφά με την οποία

θα χρησιμοποιήσουν οι χωριανοί το νερό της βρύσης yια την άρδευση
των κήπων τους.

Πέρα από τη σημασία της για την ανάπτυξη των οικισμών η βρύση
κατέχει σημαντική θέση και στην κοινωνική ζωή του χωριού. Είναι τόπος
συνάντησης κυρίως για τις γυναίκες και τους νέους, όπως είναι το

καφενείο τόπος συνάντησης για τους άνδρες του χωριού. Οι γυναίκες θα
πάνε καθημερινά σχεδόν στη βρύση για να γεμίσουν το σταμνί ή το

βαρέλι και περιμένοντας τη σειρά τους θα βρουν την ευκαφία να «τα
πουν» με τις συγχωριανές τους, να μάθουν τα νέα, να συζητήσουν το

καθετί. Άλλες μέρες πάλι θα κουβαλήσουν στη βρύση μαλλιά ή ρούχα
για να πλύνουν και καθώς κάνουν την μπουγάδα τους βρίσκουν την

ευκαφία για κάθε λογής συναντήσεις και κουβέντες. Κάθε γυναίκα που

θα καθίσει στο πεζούλι της βρύσης για να ξεκουραστεί από το πλύσιμο ή
το κουβάλημα της βαρέλας γίνεται πυρήνας μιας πρόσκ:αφης και

εύθυμης συνήθως συντροφιάς, που η κουβέντα της συνοδεύει το

χαρούμενο κελάρισμα του νερού της βρύσης.
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ΠΑΡΑΚl\ιfΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ

\ΕΙΨΗ

Χώρος συνάντησης και αναψυχής λοιπόν η βρύση · χώρ ς

ψυχαγωγ ιας

.

και, τελετών, γραφική με ιδιαίτερη αρχιτεlC'!ονική ' χτισμέν11 στις πι
ειδυλλιακές τοποθεσίΕς και με τα καλύτερα πετρομάρμαρα της

πε ριοχη ,,

,

καμάρι του πελειcιτή και του χωριού στολίδι, δεν μπόρεσε να αντέξει~
επέλαση του πολιτισμού και στο σύγχρονο τρόπο ζωη' ς

πωι::

διαμορφώθηκε ιcuρίως μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αντίστρ φ~
μέτρηση για τη λαϊκή παράδοση και δημιουργία γενικά είχε αρ χισε
· ι
αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους με τη ()ιχοτομικ~;

διάκριση της κοινωνίας, της παιδείας και της κουλτούρας σε «ανιί>τερη>>
και « κατώτερη » .

Ε ιδικά στην παραδοσιακή βρύση τη «χαριστική βολή» ήρθαν να δώσουν

από τη δεκαετία του Ι 950 και μετά, η μετανάστευση και η ανάπτυξη και
η διάδοση της τεχνικής. Στην περίοδο αυτή χιλιάδες πλη(h>σμού που

προέρχονταν ιcuρίαις από τον «παραδοσιακό» κόσμο μεταναστεύουν στο
εξωτερικό, ενώ πολλοί περισσότεροι μεταιανήθηκαν από τα χωριά στις

πόλεις των κάμπων και ιcuριότατα στην πρωτεύουσα. Η βρύση του
χωρωύ χάνει μαζί με τους ανθρώΠΟυς και τη ζωντάνω της και καταντάει

ένα γραφικό απολίθωμα. Παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνικής

αρχίζουν να δημωυpγούνται τα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών
και οι υδραυλικές εγκαταστάσε«; σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρο
ανθρώπινης δραστηριότηται;. Οι άνθρωποι δεν είναι πια υποχρεωμένοι να

κουβαλούν το νερό στο σπίτι, εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες
ατομικής υγ~εινής μέσα στο σπίτι τους, και η βρύση χάνει την πρακτικής
της αξία και σημασία, κάποτε μάλιστα και το νερό της, που διοχετεύτηκε
στα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης. ·0ιαν στις πόλεις και τα χωριά πλήθυναν
τα αυτοκίνητα που χρειάζονται ανετότερους δρόμους και χώρους για
1CUιcλοιpορήσσuν, ΘuσιάσΠΙκαν βρύσες σε δρόμους και πλατείες, γωτί

22

ήταν άχρηστες στους εποχούμενους διαβάτες και τους εμπόδιζαν κιόλας.
Οι άνθρωποι της καταναλωτικriς εποχής έχουν ωφελιμιστική νοοτροπία
και «πρακτικό» πνεύμα, σε δείχνουν ευαισθησία για τα πράγματα
...
ςεπερασμέvα και «άχρηστα».

Εμειναν μόνον όσες βρισκόταν σε θέσεις που εμπόδιζαν τους ανθρώπους
κι όσες έτυχαν την προστασία καποιων ατόμων ή φορέων ευαίσθητων
στην παράδοση και στα αρχιτεκτονικά μνημεία του παρελθόντος. Πολλέ

από αυτές είναι αυθεντικές αJJ.iJ. ερειπωμένες. Αλλες επισκευάστηκαν ή

ανακατασκευάστηκαν χωρU; τις πιο πολλ.ές φορές να διατηρήσουν το
Χ.Ρώμα και την αρχική τους ομορφιά.

ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ

ΤΗΣΜΑΝΗΣ
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ΚΛΜΠΟΣ:

Πέτρινη θολωτή βρύση με πελεκητές πέτρες. Πέτρινη γούρνα ρίχνει το νερό σε
μεγαλύτερη πέτρινη γούρνα. Χρονολογείται το 1820. Πάνω από τη γούρνα υπάρχει
μία μαρμάρινη επιγραφή εντοιχισμένη που λέει :

25
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ΠΡΟΑΣΤΙΟ:
Βρύση πέτρινη με πελεκητές πέτρες και δίρριχτη στέγη από τσιμέντο που
τοποθετήθηκε αργότερα. Έχει έξι καμάρες στη σειρά μαρμάρινες των οποίων οι

βάσεις είναι απομιμήσεις κιονόκρανου.
Υπάρχουν έξι σιδερένwι κρουνοί. Στην πρώτη καμάρα αριστερά ένας μεγαλύτερος
κρουνός ρίχνει το νερό σε τετράγωνη τσιμεντένια γούρνα.
Πάνω από τις καμάρες υπάρχει ένα σκαλιστό λίθινο γείσο και πάνω ωrό αυτό

μαρμάρινη εντοιχισμένη επιγραφ11 που λέει :
«Ανηγέρθη δαπάνης Ευστρ. Π. Χουστα εν έτει
Καμάρα:
Πλάτος:

1,60 μ.
Ύψος : 2,30 μ.
Βάθος: 0,20 μ.

1929 μηνός Οκτωβρίου».
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30

ΚΛΡΔΛΜΥΛΙ:

Πέψινη βρύση flE δύο όμο~ες καμάρες από πελεκητές πέτρες στην πρόσοψη και
προχωμα μΕ ακανόνιστες πέτρες πfr;ω από την οροφή. Μικροί κρσυνο( σε κάθε

καμα.ρα. Τσιμ.εντέναι σκαλ~ά οδηγούν στο ~φοαi>λω της βρύσης στο οποiι> mώρχ,οuν

τσι~εντένω. πσ:yκάκια και λίγο πω μπροστά τσιμεντέναι πάλι σκαλιά οδηγούν στη
βρυση. Η βρύση βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

1

.:ι2

14

ΑΡΤΕΜΗΣΙΛ

:

~· Πέτρινη βρύση με τετράγωνες πελεJCηtές πέτρες. Γλυmίι πέφινη γουρνα και πάνω

U: 1Cέντρο του θόλι>υ σταuρός σε τετράγώV1J πέτρα. δεξιά έξω ωιό τη βρύση
Λι ρχοuν ~ρινα σκαλιά που καιεβάζονν ως τη βρUσ11·
«Δγο
~ πανω
γοUρνα
vπάρχει επιrραφή
::"'1
Άννααπόκαt!τηΠα
Μασοuρlδηi
ειιί δημάρΧοuiλέειΒ. :Μασοuρίδ1JΙ Οκτωβραιvσύ
11X>U

18
Πλάτος:
Ύ
ψος:

2, 10 μ.

2 45

Βάθος : Ο •87 μ.μ.

5

36

ΛΡΤΕΛ.ιΙJΙΣΙΑ :

flρέtpινη, Χtισιιένη με πελεκητές πiτpες διαφόρων σχημάτων με οροφιj πέτρινη

Υ ~ιχιη.

y

Π?Ρχουv δύο πέτρινες γούρνες οι οποίες ρίχνουν το νερό σε μία πέτρινη λεκάνη.

«Α~~Ρχει εντοιχισμένη επιγραφή που λέει :

rτ, φοι Ηλ. Α ντωνακόπουλσι 1902»
55 μ
'Υψος: 2 12' ·
f

'-Ul.Qτoς : 2

Β 'θ 0

' μ.
α ς: 0,10 μ.

Ι
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Ι

!
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ΝΟΜΗΤΣΙ:

πηγάδ θολωτη'
,
ρuση
με δtρριΧ"J στέγη,. Στο εσωτερικο, υιταρχει
σκεπασμενο
Πέτρινη
β
,
.
,
κατεβ ι !'ε δυο παλιές αντλiι:ς. Στο πηγάδι καιεβα!νε~ι; με παλ~ές αντλiες. Στο Π11Ύάδι

θόλο αινε~ς με, σκαλώ- Όπως κατεβαίνε~ς δεξιά ένα πέτρινο πεζούλι Στο βάθος τοu

«!f βυ .αριστερα υπάρχει μiα επιγραφή που λέει :
1931

Πλα' ρuση επισκευάσθηκε το
τος :

5 50 μ

Ύψος : 2 s'2 ·
Β α'θ ος: 4'' 53 μμ..

με δαπάνη του Ν.Σ. Μουστάκα»
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ΤΡΥΠJΙ:
Εδώ το νερό έρχεται μέσα από το βράχο. Αντί να κατασκευασθεί εξ' αρχής μία κρήνη

στη θέση του βράχου τοποθετήθηκαν τρεις πέτρινοι αγωγοί και γούρνες για να

συγκρατηθεί και να χρησιμοποιηθεί το νερό.

41

42

θΛΛΑJtιΙΕΣ:

Θολωτή, πέτρινη με αμμοχώρι και δίρριχτη στέγη. Στο εσωτερικό υπάρχει πηγάδι και

αντλία δεξιά και αριστερά πεζούλια πέτρινα. Στην πρόσοψη fl,έχουν πέτρες-μαστοί
με συμμετρικά σχήματα από τη μία και άλλη πλευρά. Στην πρόσοψη υπήρχαν πέτρες

με διάφορες ωτοσπασματικές επιγραφές οι οποiες έχουν κλαπεί. Δίπλα στη βρύση
(αριστερά) υπάρχει επιγραφή η οποία λέει :

«Αυτοκράτορα Καίσαρα Μάρκον Αυρήλιον Αντωνείνον Σεβαστόν η Πόλις η
Θ~μάτωv Επιμελησαμέvοu της κατασχευής και αναστάσεως Δημοιφάτους του
Κρατωνος Ιερέως»

43

Το εσωτερικό της βρύσης

44

ΜΗΛΕΛ:

~έτρ~νη θολωτή βρύση με πελεκητές τετράγωνες πέτρες και επίπεδη οροφή. Υπάρχει
μια πετρινη γούρνα και ένα σιδερένιος κρουνός. Πέντε mcαλοπάτια πέτρινα οδηγούν
στη~ επιφάνεια της βρύσης η οποία είναι πιο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Πλατος : 4,60 μ.
Ύψος: 3,50 μ.
Βάθος : 1,42 μ.
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ΜΥΣΤΡΛΣ:

~μάρι~ βρtίση με πέντε μικρές καμάρες. Στην Τρίτη οπό αρισιερά καμάρα
Σ ρχει γουρνα από την οποία τρέχει νερό.
:
αρ.wτερά και πιο μικρή σε σχέση με άλλες καμάρα υπάρχει η παρακάτlJJ
γραφη:

47
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ΛΛΓΚΛΔΛ:

~ο~;:ιται
;uι μiιι. πέτρινη θολmtiι χρήV1J με αμμοχώρι Στην οροφή της έχουν
Π'
είν ειηθει 4 κwύmα με λσuλσόδια εκ ταιν οποiαιν σώζ&ταt μόνο το fΝα. Η πρόσοψη
Αρο.ι0 θο~ς με πελεκητές πέτρες χαι 1Cίτρινοuς 1(1\κλοuς οι οποίοι προεξέχουν.

έναum.ρo.. σιο θόλο υπάρχει ένα ανάyλuφος σταυρός. Μέσα στο θόλλ>, δεξιά υπάnει

Πλ

.παrκαιcι χαι στο βάθος δίJο αντλίες με i'Να ανοιχτό πηγάδι ωτό πtσαι.

Β ατος:

4)56 μ.
Ύάθος θόλου : 3,50 μ.
ψος: 5,60 μ.

50

Μαι μαρμάρινη διιιφορετucού tύiWU κρήVΙ\ με εmδράσmς δuτucές. Το κύρω μέρος
~τετράγωνο, με μια t.εοντο~αιφαλή σε κάθε πt..εuρό. και μαρμάρ•VΙ\ γούρνιt στο

ΒΡΕΣθΕΝΛ:

:,ται ,μέρος. Η εmγριιφή μα διεuκρινiζει :

~uφαιμα Ειρήνης Τριανtιιφu}λάκου εν έτε• Ι 935».

Πλ

ατος:

1,60 μ.
Ύψος : 2,50 μ.
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