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Εκτός από την καθημερινή χρησιμότητά του, το νερό προβλήθηκε, επίσης,
στην περιοχή του Μεραμπέλλου ποικιλοτρόπως και στο πεδίο της συμβολικής
σκέψης και συμπεριφοράς δίνοντας πλούσιο τον αμητό σε δοξασίες, έθιμα,
θρύλους, μύθους, παραμύθια, τελετουργικά δρώμενα και δοξασίες. 

Στον Αλμυρό του Αγίου Νικολάου νεράιδες πλένουν τις φεγγαρόλουστες
βραδιές στις πηγές που αναβλύζουν υφάλμυρο νερό μέσα από τα βούρλα και
τις καλαμιές. Ξωτικά παίρνουν τις φωνές των απρόσεκτων περαστικών, διορ-
θώνουν τη μοίρα των νοικοκυράδων, δίνουν χαρίσματα και φτιάχνουν τα ριζι-
κά των ανύπαντρων. 

Για την Κάτω Βρύση της Βουλισμένης διηγούνται ότι «εκεί κάτω, δίπλα στη
Κάτω Βρύση, ήτανε ένας πλάτανος πολλώ χρονώ, θεριό, που τον εβγάλανε για να
μην ξεπατώσει με τσ’ αποκλαμούς του τη βρύση…όντεν ήμαστε κοπέλια, επι-
στεύγαμε πως ο πλάτανος είχενε στοιχειό γιατί είχανε θάψει λέει έναν Τούρκο στη
ρίζα ντου. Συχνά ακούγαμε, ένα, ου, ουου… και λέγανε πως όντε φωνιάζει ετσά
το στοιχειό του δεντρού, σίγουρα δα ποθάνει κιανείς απού το χωριό…».

Για τις Νεράιδες στην Κριτσά διηγούνται τα παρακάτω:
«Μια βολά ένας άλλος ήκουσε τση κοπανιές και πάει και τση θωρεί να πλύ-

νουνε. Αυτός δηλαδή τση πρόκαμε, και είχε ακούσει πως άμα πάρη κιανείς ένα
κομμάτι ρούχο τως γεμίζει φλουριά. Σιμώνει κοντά και κάνει να τση πάρη μιας έ-
να κομμάτι ρούχο. Έτυχε φασκίδι. Αυτός το σέρνει απ’ την μια μπάντα και η νε-
ράιδα το βάστανε από την άλλη. Τόσυρνε και πήγαινε οπίσω οπίσω μα ούτε τη
θώρισε γιατί ήξερε πως θα του βγάλη τα αμάτια. Ούτε τση μίλησε, γιατί ήξερε πως
θα του πάρη τη μιλιά. Μια στιγμή, χωρίς διόλου να γυρίση να ξανοίξη, βγάνει το
τσερτσέτο του, που το βαστούσε, από την τσέπη του, και κόβγει το κομμάτι που
βάστανε στη χέρα του. Εκεινιά την ώρα, ήκραξε ο πετεινός και χαθήκανε όλες
και κεινιά που βαστούσε το φασκίδι. Αυτός επήρενε το κομμάτι το πανί και τό-
κανε σακκούλι, κι’ ήτονε καθημερνής γεμάτο φλουριά». 

Ευρύτατα διαδεδομένη στην περιοχή είναι η πίστη ότι το νερό κοιμάται κά-
ποιες στιγμές, γι’ αυτό πριν πιει κανείς πρέπει να το ταράξει με το χέρι για να
το ξυπνήσει, γιατί αλλιώς το νερό αγανακτεί και του παίρνει το νου. Με τη δο-
ξασία αυτή για τον ύπνο του νερού συνδέεται προφανώς η πίστη στο αμίλητο
νερό, αυτό που παίρνουν και μεταφέρουν με απόλυτη σιγή για λατρευτικούς
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Πάνω δεξιά: η κάτω βρύση της Βουλισμένης.
Κάτω δεξιά: ο κλήδωνας (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης).
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και μαντικούς ή και μαγικοδεισιδαιμονικούς σκοπούς. Υπάρχει μάλιστα η συ-
νήθεια οι κοπελιές να πλένονται με το νερού του Κληδόνου και «να πορίζουνε
όξω και όποιον πρωτοδούνε τέτοιο όνομα θα έχει ο άντρας που θα πάρουνε».

Για τι στέρνες που υπάρχουν στο ύψωμα της Οξάς αναφέρεται ο αριθμός
τους: 100. Από τις στέρνες αυτές έχουν βρεθεί οι 99. Η εκατοστή δεν έχει
βρεθεί ακόμη. Είναι η πιο μυστική στέρνα. Μέσα σ’ αυτήν λένε ότι είναι
κρυμμένοι οι θησαυροί της αρχαίας πόλης. Ένας φοβερός μαύρος αράπης
τους φυλάει άγρυπνος. Κάποτε, όμως, ένας χοίρος σκάβοντας με το μουσού-
δι του θα τους ανακαλύψει. 

Ο συμβολικός ρόλος της αειφορίας του νερού που πηγάζει διαρκώς από το
εσωτερικό της γης αποτυπώνεται και στην παρακάτω ευχή: «ως τρέχει το νε-
ρό στη βρύση να τρέχουν και τα καλά μέσα στο σπίτι σου». 

Σε ένα άλλο επίπεδο ο αγιασμός που τελείται τα Φώτα μπορεί να επιφέ-
ρει την κάθαρση από τους καλικαντζάρους και τα μιαρά πνεύματα. Μπορεί
επίσης να συμβολίζει και την Άνοιξη που βρίσκεται προ των πυλών. Το ρά-
ντισμα των αγρών με το αγιασμένο νερό βοηθά τους σπόρους να βλαστήσουν
και τα δέντρα να βγάλουν καινούριους κλώνους. Ο αγιασμός ανανεώνει την
ευλογία στα ποτάμια, στις λίμνες, στις δεξαμενές, στα πηγάδια ακόμη και στα
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Πιάτο αγιασμού (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης). Πάνω αριστερά: αγιασμός στο γυμνάσιο Νεάπολης. 
Στην μέση αριστερά: αγιασμός στις πηγές του Αλμυρού στον Άγ. Νικόλαο, φωτογρ. π. Ευάγγ. Παχυγιαννάκης.
Κάτω αριστερά: αγιασμός έξω από την πηγή στο Βιγλί στις αρχές του 20ου αιώνα.



ζώα. Η φροντίδα των ζώων τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβίωση
των ανθρώπων αποτελούσε πρωταρχικό μέλημα του αγροτικού νοικοκυριού
κατά την περίοδο των Θεοφανείων. Βρασμένοι καρποί προσφέρονταν την
βραδιά των Θεοφανείων στα ζώα ακόμη και στα πουλιά γητεύοντάς τα για να
μην φάνε το σπόρο που έχει ριχτεί στη γη. Στις Βρύσες του Μεραμπέλλου έ-
βγαιναν οι γυναίκες στα δώματα και πετούσαν παλικάρια λέγοντας:

«Φάτε πουλιά χορτάσετε
Και το ζευγά σχωράτε».
Στην περιοχή του Μεραμπέλλου ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα Φωτο-

κάλαντα που ψάλονταν κατά την διάρκεια των Φώτων και που οι απαρχές
τους ανάγονται στα βυζαντινά χρόνια :

«Θέλημα ζητούντες ως είν’ μπρεπόν/ χαρούμενα λόγια θε να σας πω./ Και
παρακαλώ αγαπητερά όλοι σας να στέκετε με χαρά./ Με χαρά μεγάλη κι αγκα-
λιασμό/δια του Χριστού μας τον βαπτισμό./ Σήμερον ’ν’ η μέρα η θαυμαστή/ ό-
που ο Χριστός μας θα βαπτιστεί./ Έρχεται η Κυρία μας η καλή/ και τον Άι Γιάν-
νη παρακαλεί./ -Έλα, Ιωάννη μου Βαπτιστή,/ έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί./ -Δεν
δύναμαι, Κυρία μου, μην καγώ./ -Έλα Ιωάννη και Βαπτιστή,/ έλα βάπτισέ Τον μη
φοβηθείς./-Δεν είναι άξιο το χέρι μου δια να αγγίξω τ’ αφέντη μου./ Τότε και ο
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Δοχείο αγιασμού (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης). Πάνω δεξιά: το Λουτρό, τοιχογραφία από τον ναό της Πα-
ναγίας στο Βιγλί (14ος αιών.) Στη μέση δεξιά: Θεοφάνεια στην Ελούντα.
Κάτω δεξιά: λεκάνη συγκέντρωσης του αγιάσματος στον σπηλαιώδη ναό του Αγ. Ανδρέα Φινοκαλιά.



Χριστός μας πάλι κανακιστά/ όλος του μιλούσε, ως είν’ μπρεπά:/ -Έλα Ιωάννη
μου Βαπτιστή,/ έλα βάπτισσόν με, τέλος, μη μ’ ασκιασθείς./ Τότε ο Ιωάννης ο
ταπεινός/άπλωσε το χέρι στον ποταμό/και βαπτίζει τον Κύριο, Πλάστη μας και
Θεό./ Και φωνή ακούστη απ’ ουρανού/ «Ούτος ο Υιός μου, ο αγαπητός»/ και
το Άγιο Πνεύμα εκατέβαινε/και εις την κεφαλήν του εκάθιζε./ Βλέπω τους αγγέ-
λους να ψάλουσι/και το αλληλούια να κράζουσι./ Τότε ηγιάσθησαν τα νερά /και
εγίναν όλα συγκαθαρά./ Τότε ηγιάστηκε και η γης/κι έβγαλε χορτάρι κάθε λο-
γής./Τα πουλιά να δούνε τέτοια χαρά/όλα κελαηδούσανε καθαρά./ «Δόξα να ’χει
έλεγαν στον κελαηδισμό/Κείνος που βαπτίστει στον ποταμό»/ Κείνος που βα-
πτίστη στον ποταμό/έδειξεν εις όλους μας αγιασμόν./ Το λοιπόν γιατί ήλθον οι
αγιασμοί / για να χαιρόμαστε είν’ αφορμή./ Ας χαρούμεν όλοι μας αδελφοί/ και
ο φίλος που ήρθαμε ας ευφρανθεί/ που στο σπίτι ντου ήρθαμε ξαφνικά/ και μας
εδέχτηκε γκαρδιακά./ Κυρά μου περίσσα ευγενική,/ χρυσσοστολισμένη και λογι-
κή,/ να ιδείς στα παιδιά σου πολλές χαρές/ και να τ’ αγκαλιάσεις πολλές φορές./
Να τα δεις ως θέλεις και πεθυμάς/ και να λάβεις γνώμη καλή για μας./ Δώσε μας
κανίσκι ευγενικό/ πλέρωσε τον κόπο μας τον πολύ./ Δώσε μας χαιρετίσματα πλη-
θερά / και τον χρόνου να ‘ρθωμε με χαρά».  

Μια άλλη ιδιότητα του νερού να συμβολίζει τη ζωή και το θάνατο, επι-
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Μ. Παρασκευή. Πλύσιμο με αγίασμα στον Άγ. Σύλα Νεαπόλεως. Πάνω αριστερά: διακόσμηση στον πυθμένα
πιάτου αγιασμού (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης). Κάτω δεξιά: γυναίκες προσπαθούν να συγκεντρώσουν α-
γίασμα στον σπηλαιώδη ναό της Αγ. Φωτεινής.



Το πηγάδι με το αγίασμα στον Άγιο Σύλλα Νεαπόλεως. Πάνω δεξιά: βαθιά πέτρινη γούρνα στην μονή Καρδα-
μούτσας. Κάτω δεξιά: πήλινη κολυμβήθρα (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης).

βιώνει ακόμη και στις ημέρες μας σε πολλές λατρευτικές συνήθειες της πε-
ριοχής. Στην Νεάπολη τα μνήματα πλένονται με άφθονο νερό και καθαρίζο-
νται καλά την Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο, παραμονή της Ανάστασης.
Ενδύονται, έτσι, με το μήνυμα της νέας ζωής που ανατέλλει εκ του τάφου με
την ανάσταση του Χριστού. Στην ίδια περιοχή, όμως, πιο αξιοσημείωτη είναι
μια παλιά συνήθεια των Νεαπολιτών να προσφεύγουν κάθε Μεγάλη Παρα-
σκευή, μετά την αποκαθήλωση, σε ένα μικρό εκκλησάκι λίγο έξω από την πό-
λη, τον Άγιο Σύλλα, για να πιούν από ένα μικρό πηγάδι που βρίσκεται μέσα
στην εκκλησία νερό «διειδές, πότιμον άφθονον και αβλαβές», νερό «φρέσκο
που ξεπηδά από τους αιώνες», σύμφωνα με τον Ελύτη, και να λουσθούν με
αυτό αφήνοντας εκεί τα μαντίλια τους οι νεαρές κοπέλες.

H πίστη στη δύναμη του αγιασμένου νερού προκύπτει και από μια εξίσου
παλιά συνήθεια των Κριτσωτών. Οι κάτοικοι της Κριτσάς προκειμένου να ιά-
νουν τα παιδιά από τη θέρμη εύρισκαν δύο κορίτσια που είχανε το όνομα της
Παναγίας. Τα κορίτσια έπαιρναν το παιδί με τη θέρμη από το σπίτι του και
αμίλητα το πήγαιναν στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί η μία Μαρία
έμπαινε στην εκκλησία και η άλλη μαζί με το άρρωστο παιδί πήγαινε στην βο-
ρεινή πλευρά και σταματούσε μπροστά στο παράθυρο. Στη συνέχεια περ-

49



νούσε το παιδί κάτω από το άνοιγμα του κάγκελου του παραθυριού και το έ-
διδε στην άλλη Μαρία μέσα στο ναό λέγοντάς της: «Πάρε το νιο ή την νια».

Η άλλη Μαρία από μέσα παίρνοντας το παιδί απαντούσε: «Καλώς τόνε το
νιο ή την νια, το δροσερό, το δροσογεννημένο».

Αυτό επαναλαμβανόταν τρεις φορές. Μετά έκαναν τάξιμο στην Αγία Βαρ-
βάρα να της φέρουν το βάρος του παιδιού σε λάδι ή έζωναν την εκκλησία με
μπαμπάκα μία, δύο ή και τρεις φορές με σκοπό να χύσουν στην μπαμπάκα
κερί και να το πάνε ή να φέρουν αρνί, κότες ή και χρήματα.

Ύστερα οι δύο Μαρίες πήγαιναν το παιδί στην αυλή της εκκλησίας όπου
ήταν ένα πηγάδι. Το πηγάδι αυτό πίστευαν ότι είχε αγιασμένο νερό επειδή
κάποτε ένας Επίσκοπος μέσα στο λιοπύρι πέρασε από εκεί, ήπιε νερό, δρο-
σίστηκε και από ευγνωμοσύνη το αγίασε.

Έβαζαν, λοιπόν, οι Μαρίες το παιδί να καθίσει στον ίσκιο της μουριάς που
ήταν δίπλα στο πηγάδι, έβγαζαν κρύο νερό και το δρόσιζαν στο πρόσωπο και
στο κεφάλι και μετά σκορπούσαν γύρω από το πηγάδι αμύγδαλα, στραγάλια,
καρύδια κ.λ.π. λέγοντας: «όπως σκορπούμε τουτανά, ετσά να σκορπίσει και η αρ-
ρώστια που το βαστά». Έπειτα γύριζαν πάλι το παιδί αμίλητες στο σπίτι του. 

Σε μια άνυδρη περιοχή όπως αυτή του Μεραμπέλλου η καθυστέρηση των
φθινοπωρινών βροχών αντιμετωπιζόταν, συχνά, με λιτανείες και δεήσεις.
Όταν επιτέλους έπεφταν οι πρώτες βροχές τα παιδιά γυρνούσαν στους δρό-
μους και τραγουδούσαν:

«Ψιχαλίζει λίζι λίζει, κι η γιαγιά μου κοσκινίζει
Να μου κάμει μιαν κουλούρα, να την τρώγω το χειμώνα
Να μου πει παραμυθάκι, καθισμένη στο τζακάκι
Να ‘μια στου παππού το γόνα, στο ζεστό το μουτουπάκι».

Εκτός όμως από τις ανομβρίες, η λαϊκή μούσα διασώζει και περιστατικά έ-
ντονων και καταστροφικών βροχοπτώσεων όπως της σύγκλησης (νερουξάς)
του 1889 στην Κριτσά:

«….σύγκληση έγινε φρικτή το 1889 
που ακόμα δεν εγίνηκε ούτε παλιά, ούτε νέα.
…σε λίγη ώρα αρχίξανε οι ποταμοί και σύρναν
και κάθε ποταμού νερό βουνά εμετακίνα.
Όλους τους άλλους ποταμούς παράμερα τσ’ αφείτε,
μόνο του Μύρτου του φωνιά περίσσα φοβηθείτε.
Του Μύρτου ο ποταμός κινά κι όσο και πλοιά φουσκώνει,
πέτρες, χαράκια, ριζιμιά και δέντρα ξεριζώνει…
Στη στρωμαθιά ο Μπελήμπασης γυρίζει και καθίζει

50

Πάνω αριστερά: δεξαμενή στην Λιθόμαντρα.
Κάτω αριστερά: πέτρινη γούρνα στις Περονίδες.



Κουτσουνάρι στην κάτω βρύση Βουλισμένης.



Πιθάρι γεμάτο νερό σε ερείπια παλιού σπιτιού στον Νοφαλιά.



και βάνει στο τσιμπούκι του ταμπάκο και καπνίζει.
Τους δυο του γιους συναλακτά είχε και μπαινοβγαίνει
Λέει το παιδί τ’ αφέντη του αν θέλει να γλυτώσει 
ως είναι και ως βρίσκεται έξου του μύλου ας δώσει. 
–Μωρέ δεν βγαίνω εγώ από ‘πα μακάρι κι ίντα νάναι
μακάρι ετούτη η σύγλιση το ύστερό μου νάναι.
Με τσ’ αμποθιές ο Μιχελής όξω το γέρο βγάνει, 

την ώρα κείνη που ‘μπαινε στο μύλο το ποτάμι. 
Σπίτι και μύλο ο ποταμός όλα τα πήρε ομάδι 
κι αφήκενε μόνο ξερό του μύλου το πηγάδι.
Οδύρεται ο Μπελήμπασης με τα παιδιά του κλαίει,
πέτρες χτυπά στο στήθος του και μοιρολόγια λέει:
«Μύλε μου που σε χάραζα με λύρες και τραγούδια 

τώρα σε πήρε ο ποταμός και μου ‘μειναν καγούδια. 
Μύλε μου που σε χάραζα αντιπροχθές το βράδυ
κι ήλεθες και τραγούδουνα κι είχαμε γλέντι ομάδι. 

Μύλε μου που σου εχαράζα την πέτρα σου την άσπρη, 
κοντό να τηνε ξαναβρώ στου ποταμού τη λάσπη».
Σε τούτο το κριτήριο σε τούτη την τρομάρα 

ο μυλωνάς κι ο Χανιωντζής που ήταν στην καμάρα, 
ο ποταμός εφούσκωσε μέσα στο χάνι μπήκε 
κι ότι και να ’χε επήρετα και πράμα δεν αφήκε.

Σαν έτρεχε ο ποταμός κι είδε πως δε γλυτώνει,
ο Χανιωτζής κι ο Γιάννης του στη λεμονιά σκαλώνει.

Ώρα της ώρας ως θωρώ η λεμονιά θα πέσει 
κι ο Χανιωτζής κι ο Γιάννης του πάει να ταξιδέψει.
Ο μυλωνάς εμήνυσε του Χανιωτζή μαντάτο, 
αν είδενε τ’ αλέσματα όταν περνούσαν κάτω.
Κι ο Χανιωτζής εμήνυσε μαντάτα πυρωμένα: 
«από παδά τα πέρασε και πήρενε κι εμένα».
Σε τούτο το κριτήριο σ’ αυτή την τιμωρία
ο μυλωνάς, ο χανιωτζής και η Γιωργομαρία, 

του Παπαδάκι του Γιωργιού, η σύζυγος Μαρία, 
γυναίκα μην την λέτε μπλιό γιατί ‘χει ανδρούς καρδία.
Τρεις ώρες εκινδύνευε στου ποταμού τη μάχη 
και βάστα και μωρό παιδί χωρίς ελπίδα να ‘χει.
Κλαίει, οδύρεται η φτωχή και το σταυρό τζη κάνει.
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Πάνω δεξιά: πέτρινη γούρνα στον Νοφαλιά.
Κάτω δεξιά: δεξαμενή καθίζησης στον Αμυγδαλιά.



Ο Θεός για τ’ ακριμάτιστο μωρό παιδί ας κάμει.
Κλαίει οδύρεται η φτωχή στου ποταμού τη μάχη, 

στ’ αγίους και στις εκκλησές άρτους και λάδι τάσει.
Κριτσώτες τον Μπελήμπαση να τόνε λυπηθείτε, 
στην Κρήτη τέτοιο μυλωνά δεν θα τον ξαναβρείτε.

Στην τοπική παράδοση το νερό πολύ συχνά περιπλέκει την ιστορία με τον
έρωτα, την πραγματικότητα της ανάγκης εξασφάλισης πόσιμου ύδατος με το
πλάσιμο φανταστικών ιστοριών όπως στην περίπτωση της ονοματοδοσίας της
Σπιναλόγγας:

Το 1211 με την κατάληψη της Κρήτης από τους Ενετούς, στο νησάκι της
Σπιναλόγκας εγκαταστάθηκε ο Ενετός φρούραρχος φέρνοντας μαζί του και
τον γιό του, έναν λαμπρό νέο, σωστό πριγκιπόπουλο. Κάνοντας ο νεαρός πρί-
γκιπας κάποια μέρα βόλτα στην ακτή της Πλάκας που βρίσκεται απέναντι α-
πό το νησάκι γνώρισε μια πανέμορφη κρητικιά. Η νεαρή μη θέλοντας να δεί-
ξει καθαρά την περιφρόνησή της στον κατακτητή αποφάσισε να βάλει κάποιο
στοίχημα μαζί του και να χρησιμοποιήσει τη γοητεία της προκειμένου να βοη-
θήσει τους συγχωριανούς της. Έτσι λοιπόν λέει στον ενετό πρίγκιπα:
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Οι ενετικές οχυρώσεις της Σπιναλόγκας από την δυτική μεριά. Πάνω αριστερά: ενετικές δεξαμενές μπροστά
στον ναό του Αγ. Παντελεήμονα στη Σπιναλόγκα. Στη μέση αριστερά: στόμιο δεξαμενής στην Μακρυγένισσα.
Κάτω αριστερά: τούρκικη κρήνη στη Νεάπολη.



Το πριγκιπόπουλο έπεισε πραγματικά τον πατέρα του να ξεκινήσει το με-
γάλο έργο. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και κοπιαστική εργασία το
στοίχημα είχε κερδηθεί. Όμως, η όμορφη κόρη δεν μπορούσε να δεχτεί για
ταίρι της τον κατακτητή. Έτσι, έπεσε από μια βραχώδη ακτή στην θάλασσα.
Τη λέγανε Σπίνα Λόγκα και για τη θυσία της δόθηκε το όνομά της στο νησί.
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Στόμιο δεξαμενής στη Σπιναλόγκα.
Πάνω δεξιά: πέτρινη σκάλα σε ανοικτή υπόγεια δεξαμενή της μονής Αρετίου. 
Στη μέση δεξιά: στόμιο υπόγειας δεξαμενής στον Πέτρο. Κάτω δεξιά: στόμιο δεξαμενής στο Τσαμπί.

-Νερό δεν έχομ’ άρχοντα,
το μόνο που μας λείπει,
για να δροσίζονται μ’ αυτό
δένδρα πουλιά και κήποι.

Πέρα στο Κεφαλόβρυσο
προς της Κριτσάς τα μέρη,
τρέχουνε άφθονα νερά,
μα ποιος να μας τα φέρει;

Σαν ’ρθουν εκείνα τα νερά,
που λαχταρώ να πίνω,
τότε κι εγώ υπόσχομαι
το ταίρι σου να γίνω.

-Έχεις το λόγο μου κυρά,
στη χάση και στη φέξη,
θα σου το φέρω το νερό
στα πόδια σου να τρέξει.

Μαστόρους, μαστορόπουλα
πολλούς πουργούς κι εργάτες,
θα βάλω να δουλέψουνε
ν’ ανοίξουνε τσι στράτες.

Με τα νερά που τση Κριτσάς 
οι κάμποι πρασινίζουν,
η γη σου θα τα χαίρεται,
που θα την εποτίζουν.



¶ ∞ ƒ ∞ Δ ∏ ƒ ∏ ª ∞ Δ ∞  Δ √ À  ¡ ∂ ƒ √ À

Στις δρίμες (κακοκαιρίες του δεκαπενταύγουστου) στο νερό που θα λου-
στούμε πρέπει απαραίτητα να βάζουμε μέσα ένα σιδερένιο αντικείμενο π.χ.
ένα κλειδί, ένα καρφί κ.λ.π. για να προφυλάξομε την υγεία μας.

Στο δρόμο μπροστά από το σπίτι που περάσανε πεθαμένο, καλό είναι να
χύνει η σπιτονοικοκυρά ένα ποτήρι νερό σταυρωτά. Δηλαδή από την ανατολή
προς τη δύση και από βορά προς νότο. 

Όταν βραχεί το πρόσωπο του νεκρού θα βρέχει πολλές μέρες.
Η νύφη πρέπει να κάμει ένα μήνα να περάσει ποταμό από την ημέρα του

γάμου της.
Όταν το Γενάρη στη γέμωση του φεγγαριού δεις το νέο φεγγάρι να είναι

πλαγιαστό με το κοίλωμα προς τα άνω θα κάμει ο χειμώνας πολλά νερά, ό-
ταν το δεις να είναι όρθιο, τότε να ξέρεις θα είναι νεροφυριά.

Ποτέ μας να μην πλυθούμε με κυριακάτικο νερό, δηλαδή φερμένο Κυρια-
κή στο σπίτι.

Να μη δανείζουμε πρωτομηνιά σε κανένα λεφτά, νερό και κάρβουνα.
Όταν βρέχει και κράξει πετεινός, θα σταματήσει εντός ολίγου η βροχή.
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Λαμαρινένιες χρηστικές και Λειτουργικές κατασκευές για νερό, Νεάπολη. 
Πάνω και κάτω αριστερά: αντικείμενα χρήσης του νερού (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης).
Στη μέση αριστερά: πήλινα δοχεία χρήσης του νερού μινωικής περιόδου, Καστέλλι Φουρνής.



Το δωμάτιο διαμονής και ο πύργος του Φάρου του Αγ. Ιωάννη του Αφορεσμένου 
χτισμένο πάνω από την δεξαμενή του νερού η οποία φτάνει μέχρι το διάζωμα της οικοδομής.



Τσίγκινος σταμνοστάτης (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης).



Όταν βρέχει και βγούνε τα σκουλήκια της γης και σύρνονται στο χώμα θα
πέσει πολύ νερό.

Όταν βρέχει και οι σταγόνες της βροχής δημιουργούνε φυσαλίδες θα κάμει
πλημμύρα.

Αμφιβάλλεις και ζητάς να μάθεις αν τελικά θα βρέξει ή δεν θα βρέξει σε
μια διφορούμενη χειμωνιάτικη μέρα; Θα μάθεις το αποτέλεσμα αν θα πάρεις
ένα μικρό πέτρινο πλακάκι και του φτύσεις λίγο σάλιο στη μια του μεριά και
το πετάξεις ψηλά. Όταν το πλακάκι πέσει κάτω στη γη, πήγαινε να μάθεις
αυτό που ζητάς: αν έπεσε με τη μεριά που έφτυσες προς τα πάνω, θα βρέξει,
διαφορετικά μην περιμένεις πως θα κάμει βροχή.

Όταν τα «οζά γροικούνε κακό καιρό ξυλοτρώνε», δηλαδή αρχίζουνε να ρο-
κανίζουν φλούδες και ξύλα. Το ίδιο συμβαίνει, «όντε καθαρίζουνε τη ματζα-
δούρα» ή έξω στα χωράφια τρώνε πολύ και βιαστικά.

Όταν «ο σκύλος έχει χαμηλωμένη τη ορά ντου», θα κάμει χιονιά. «Όντε
δα δεις κοράκους μονιταριστούς στον αέρα και παίζουνε ανιμένουνε βροχή
και κρύο»

«Σα δεις τσι καπνιές από τον ανηφορά να πέφτουνε στο τζάκι, ανήμενε
χονιά»
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Χρηστικά λαμαρινένια σκεύη για το νερό (Νοφαλιάς). Πάνω δεξιά: κόπανα για το κτύπημα των βρεγμένων
ρούχων (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης). Στην μέση δεξιά: πήλινη κολυμπήθρα από την Κριτσά.
Κάτω δεξιά: ξύλινο κα πήλινο φλασκί ( Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης).



¢ π ∞ º √ ƒ ∂ ™  ¢ π ∏ ° ∏ ™ ∂ π ™

«Στον Άη-Γιώργη στο Σελλινάρι επί τουρκοκρατίας ήτανε ένας Χριστια-
νός, φαμέγιος τω Τούρκω.

Μιαν ημέρα, είδε ένα γουρούνι να βαστά ένα ξύλο στη μούρη ντου και πή-
γαινε στο στάβλο.

Και λέει ο Χριστιανός:
-Χειμώνα δα νάχομε.
-Απού που το κατάλαβες μωρέ γκιαύρη; Του λέει ένας Τούρκος.
Λέει-Γιατί κρατεί το ξύλο στη μούρη ντου και μεις τόχουμε παρατήρημα.
-Και με τέθοια κάψα μωρέ; Βάνουμε μωρέ γκιαούρη ένα στοίχημα; Ανέ βρέ-

ξει, δα γενώ και γω Χριστιανός, ανέ δε βρέξει, δα σου πάρω τη γκεφαλή σου.
Ο Χριστιανός, ίντα να πει, εδέχτηκε. Εβράδυασε, ήτανε καλοκαιρία, ζέστη,

ούτε σύννεφα στον ουρανό, ούτε πράμα. Κιανένα σημάδι πως ήθελα να βρέ-
ξει.

Ενύχτωσε, επήγανε κι’ εκοιμηθήκανε. Ο Τούρκος βέβαια εκοιμήθηκε, αλ-
λά ο Χριστιανός δεν εμπόριε να κλείσει μάτι, γιατί ’χε την αγωνία, γιατί ’παι-
ζε ντη κεφαλή ντου κορώνα-γράμματα και κάθε τόσο ήβγαινε και ξάνοιγε τον
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Σταμνί που έχει ολοκληρώσει την αποστολή του (Νοφαλιάς).
Πάνω αριστερά: βρασκί για την λεύκανση των ρούχων και βουρλιά.
Κάτω αριστερά: ξύλινη πλύστρα (Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης).



ουρανό, να δει ανέ χάλασε ο καιρός.
Μα ο ουρανός, καθαρός, ξαστεριά. Κάθε τόσο ήκανε το σταυρό ντου και

παρακάλιε τον Άγιο να τόνε βοηθήσει.
Μια φορά, ύστερα από ώρες, θωρρεί ένα συννεφάκι στο βάθος. Ύστερα αρ-

χίξανε τα σύννεφα όλο και πληθαίνανε. Και μια κοπανιά ήρχιξε κι’ εψιχάλιζε.
Ο Χριστιανός ώστε να το δει, ήπιασε κι’ ήκανε το σταυρό ντου χαχαλιές.

Ο χειμώνας, όσο επήγαινε κι’ επλήθαινε και τα κελιά απού κάθουνταν ήτανε
σκασμένα, κι’ ήρχιξε το δώμα κι’ ήσταζε.

Και πάει ο Χριστιανός και ξυπνά τον Τούρκο.
Λέει ντου-Ξύπνα αγά.
Λέει- Ίντα ’ναι μωρέ γκιαούρη;
Λέει- Σκώσου αγά μου γιατί στάσσει στο κρεβάτι σου απάνω να το ξεσύ-

ρομε.
Εθάμαξε ο Τούρκος και στην υστεργιά κατά τη συμφωνία ντους, εβαφτί-

στηκε. Αφού είναι μωρέ και τα οζά σας καταλαβαίνουνε τον καιρό, η θρη-
σκεία σας δα νάναι πλια καλή από την εδική μας».

«Ήτονε τα παλιά τα χρόνια μια γρια βόσκισα, απού ΄χενε σου λέει, μπό-
λικα αρνόριφα κι ήβγαλε με χίλια ζόρια το χειμώνα γιατί ήτονε άγριος ο ε-

61

Πήλινος λουλάς (Περονίδες).
Πάνω δεξιά: πήλινα και πέτρινα δοχεία νερού ( Ανώγεια).
Κάτω δεξιά: ξύλινη σκάφη και ντενέκες (Νοφαλιάς).



βλοημένος. Ο Φλεβάρης κεινουγιά του χειμώνα ήτονε πλεια άγριος απ’ όλους
τσοι επίλοιπους μήνες. Βροχές, κρυγιώτη, πάγοι, χιόνια, αέρηδες, καλά κακά
ετέλευγε κι ετούτος ο μήνας. Την τελευταία μέρα ντου, επαραμίλιε η γρα:

Στον αγιάερτο να πας Κουτσοφλέβαρε, μα δε σε φοβούμαι μπλιο. Ό,τι ή-
καμες, ήκαμες.

Έλα όμως που την ήκουσε ο Φλεβάρης κι εμάνισε!
Από τη μάνιτά ντου, κάνει ένα νεροβορά, σύγκληση κόσμου.
Ποταμός τα νερά, επαρασύρανε τη μάντρα τση γρας, τα ωζά τζη επνιγή-

κανε και το μιτάτο τζη εγκρεμίζουντο. Ίσα που επρόκαμε η κακομοίρα να
μπει από κάτω από τα σίγλα απού ετυροκόμα κι ετσά τήνε γλύτωσε.

Από τούτη την ιστορία εβγήκε και η παραμιά, πως «ο Φλεβάρης ήβαλε τη
γρα στο χάρκωμα».
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Νοφαλιώτικο σπίτι με την στέρνα του.
Πάνω δεξιά: πέτρινη γούρνα με θέα τον όρμο της Ελούντας.
Κάτω αριστερά: ανοικτή δεξαμενή στην παραλία του Αγίου Αντωνίου.



Πέτρινος σταμνοστάτης πίσω από την καμάρα ερειπωμένου σπιτιού στην Μακρυγένισσα.



Ανοιχτές δεξαμενές στο δρόμο προς το Οροπέδιο Καθαρού.



ª ∞ ¡ Δ π ¡ ∞ ¢ ∂ ™  ° π ∞  Δ √  ¡ ∂ ƒ √

Ο νούς μου γίνηκε νερό και τρέχει στην αυλή σου,
γύρου τριγύρου γιασεμιά στολίζουν το κορμί σου.

Βρύση με το κρυγιό νερό στο μάγουλο σου τρέχει,
μα ο καθανείς την άδεια σου να πιεί νερό τήν έχει.

Άσπρη φουντάνα του νερού, ’πούν το Κεφαλοβρύσι;
Μικρό κονισματάκι μου, ποιος δα σε προσκυνήσει;

Άσπρη φουντάνα του νερού και κρουσταλένια βρύση,
όλου του κόσμου τσ’ ομορφιές σου τσ’ έχουνε χαρίσει.

Τση πέρα βρύσης το νερό στον πόνο γιατρικό ’ναι,
αν μ’ αγαπάς, πουλάκι μου, όσο μπορείς το χώνε.

Να κάτεχα πως μ’ αγαπάς, ήθελα σ’ αγαπήσω,
σαν το νερό του ποταμού που δεν γιαγέρνει οπίσω.
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Η εκτροπή των ποταμών Λυκόκαρπου και Κούφου με σκοπό την καταστροφή του ναού του Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου και η επέμβαση του τελευταίου που σώζει τον ναό του. Εκκλησία Μ. Αρχαγγέλου, Λακώνια 14ος αι. 
Πάνω δεξιά: πέτρινη γούρνα στον Άγ. Νικόλαο. Κάτω δεξιά: πέτρινες γούρνες με θέα το Κρητικό πέλαγος.



Ο κόσμος με καταφρονά κι η γης με κατατρέχει,
κι η βρύση απού ’πινα νερό οντέ με δει δεν τρέχει.

Κλαίνε τα δέντρα για νερό και τα πουλιά γι’ αέρα,
κλαίνε κι εμέ τα μάθια μου για σένα νύχτα μέρα.

Περνούν οι μήνες σα νερό και σαν πουλιά οι χρόνοι
μα δεν περνούν τση δόλιας μου καρδιάς οι μαύροι πόνοι.

Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα,
ετσά λαχτάρησα κι εγώ να ζήσω μετά σένα.

Βρυσούλα με κρυγιό νερό, νάχα το ριζικό σου,
πούρχεται το πουλάκι μου και πίνει το νερό σου.

Των αμαθιώ μου το νερό πιάσε να το στερέψεις,
εδά στα ξεχωρίσματα να πιείς να δροσερέψεις.
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Φίλοι και συγγενείς μεταφέρουν τα προικιά, το εικόνισμα και μια στάμνα με νερό στο σπίτι του νέου ζευγαρι-
ού. Στιγμιότυπο από παραδοσιακό γάμο στην Κριτσά.  Πάνω αριστερά: Ξύλινος σταμνοστάτης (Λαογραφικό
Μουσείο Νεάπολης). Στη μέση αριστερά: Πήλινο φλασκί από το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας. 
Κάτω αριστερά: Εντοιχισμένος σταμνοστάτης από σπίτι του Νοφαλιά.



Στο χύμα πάει το νερό, στο σόπατο στερνιάζει,
κι ότινα βρει τον εγκρεμό τσουρλά και δεν το φτάνεις.

Οψές τον όρκο κάμαμε με μια λιγνή στη βρύση,
ώσπου ’χει η βρύση το νερό, να μη με λησμονήσει.

Μικρό μου, στην αγάπη σου κάρβουνα τα κατάπια,
κι ίντα καλό μου κάμανε τόσα νερά που τάπια!

Από ’κειδά δα δεις εδά ίντα φωθιά ’ναι κείνη,
να πιω δυο πηγαδιώ νερό, κι η φλόγα να μη σβήνει!

Όλα του κόσμου τα νερά μια βρύση να γενούνε,
τη φλογ’ απού ’χω στην καρδιά να σβήσουν δεν μπορούνε.

Σαν τραγουδήξω και σαν πω τον πόνο απού με κρίνει,
θαρρώ πως γίνεται νερό και τη φωθιά μου σβήνει.
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Πέτρινος σταμνοστάτης.
Πάνω δεξιά: εντοιχισμένος σταμνοστάτης (Νοφαλιάς).  Στην μέση δεξιά: εντοιχισμένος σταμνοστάτης 
(Νοφαλιάς). Κάτω δεξιά: πέτρινος εντοιχισμένος σταμνοστάτης (μονή Αρετίου).



Όντε σου θέλω θυμηθεί καταχτυπά η καρδιά μου
και κολυμπάκια κάνουνε στη γης τα δάκρυά μου.

Σαν αγαπά κιανείς ποθές και δεν τον αγαπούνε
τάξε πως χύνουνε νερό και τόνε λαντουρούνε.

Άσπρη φουντάνα του νερού και κρουσταλλένια βρύση
μαλαματένιο κόνισμα, ποιος δα σε προσκυνήσει. 

Τα μάθια σου τα φτερωτά σαν τα ουράνια μοιάζουν
και ψιχαλίζουν κάποτε χωρίς να συννεφιάζουν.

Να τη χαρώ τη γλώσσα σου είντα καλά κατέχει, 
το μόσκο ψιχαλολογά και την κανέλλα βρέχει. 

Τα μαύρα ρούχα του σεβντά πλύσιμο δεν τα πιάνει, 
μηδέ σαπούνι τα φελά, μηδ’ αλουσά τ’ ασπρίζει.

68

Πότισμα ζώων από κλειστή δεξαμενή στον Σκινιά.
Πάνω αριστερά: πλύσιμο ρούχων στα Ανώγεια. 
Στη μέση και κάτω αριστερά: ανάσερμα νερού στις Δωριές.



¡ ∞ ¡ √ À ƒ π ™ ª ∞ Δ ∞

Κοιμήσου βρύση με νερό κι ελλενικό πηγάδι
Που να ’ναι το μποτζάλε σου σαφί μαργαριτάρι.
Κοιμήσου που σου ράφτουνε το πάπλωμα στην Πόλη,
Ράφτουν και ξετελεύγουντο σαράντα δυο μαστόροι.
Παιδί μου, βρύση η μοίρα σου, βρύση το ριζικό σου,
Και τα λαγκοπεράσματα μάντρες των κουραδιώ σου.
Παιδί μου, πλούσο να γενείς και πλούσο να γεράσει,
Και στα νοικοκεράτα σου δούλους και δούλες να ’χεις.
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Αλουσά. Η.: Σταχτόνερο που παρασκευάζεται με δύο τρόπους: ή τοποθε-
τούμε πάνω από ένα δοχείο ένα πανί στο οποίο υπάρχει αρκετή στάχτη και
χύνουμε από πάνω ζεματιστό νερό ώστε να συμπαρασύρει τα απορρυπαντι-
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Αυλάκωμα κήπου στις Λίμνες.
Πάνω δεξιά: ανάσερμα νερού στον Αγ. Γεώργιο Σκινιά. Στη μέση δεξιά: πότισμα κήπου στις Λίμνες.
Κάτω δεξιά: ανάσερμα νερού από υπόγεια θολωτή δεξαμενή στον Νοφαλιά, φωτογ. Πολιτιστ. Συλ. Νοφαλιά.



κά της στοιχεία ή τοποθετούμε τη στάχτη μέσα στο δοχείο το γεμίζουμε νερό,
τ’ αφήνουμε να κατασταλάξει και το παίρνουμε για να πλύνομε με αυτό τα
ρούχα της μπουγάδας. 

Ανάδοση. Η, : Η ικμάδα, η υγρασία που διατηρείται στο υπέδαφος του α-
γρού. «Τα χωράφια τσοί Λάκκους κρατούνε ανάδοση και δεν πειράζει τα
σπαρμένα η ανομβρία».

Αναιρέσα. Η.: Η προσωρινή διακοπή, το διάλειμμα της κακοκαιρίας και ι-
δίως της βροχής, στο διάστημα μιας ημέρας ή στην χειμωνική περίοδο. 

Ανεδίδω. Ρήμα.: Από την υγρασία υφίσταμαι αλλοίωση προσωρινή ή ορι-
στική. «Ανέδωκε τ’ αλάτσι μόνο άπλωσέ το στον ήλιο». Ανεδίδει το χωράφι
δηλ. διατηρεί υγρασία. 

Ανεκρεμά (ο καιρός). Ρήμα: Ο ουρανός είναι νεφοσκεπής χωρίς να ρίχνει
βροχή. 

Ανεσύρνω. Ρήμα: Αντλώ νερό ιδίως από πηγάδι με σχινί στην άκρη του ο-
ποίου είναι δεμένος ένας κουβάς.

Απονέρι. Το.: Η ποσότητα του νερού που ξεφεύγει από την πηγή πηγαίνει
στην κοινόχρηστη στέρνα στην οποία συγκεντρώνεται και διανέμεται κατόπιν
στους ιδιοκτήτες. 
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Πέτρινη γούρνα (Φινοκαλιάς). Πάνω αριστερά: μαθητές του 1ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης κατά τη διάρκεια
καλλιέργειας του σχολικού κήπου. Στη μέση αριστερά: μαθητές του ίδιου σχολείου υδρεύονται από την βρύση
του σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθητικών συσσιτίων. Κάτω αριστερά: με κοινοτικά μεροκάματα κάτοικοι
της κοινότητας Λατσίδας διαμορφώνουν την πηγή Καμαριού.



Απόπλυμα. Το.: Το νερό από το πλύσιμο των μαγειρικών σκευών. 
Αρόλιθος. Ο.: Μικρό κοίλωμα λίθου πορώδους που συγκρατεί το νερό της

βροχής και έτσι τα ζώα και τα πουλιά αλλά και οι άνθρωποι κάποτε βρίσκουν
στις άνυδρες περιοχές νερό και πίνουν.

Ασκοντάβλα. Η.: Σήμερα ένα δοχείο για την μεταφορά κυρίως νερού, ο-
ρυχάλκινο, πιο στενό στην βάση και με χέρι από χονδρό σύρμα. 

Αυλάκι. Το.: Υποκοριστικό του αύλακος. Ο μικρός αύλαξ του κήπου δια
του οποίου διέρχεται το νερό. Μια σειρά από επάλληλα αυλάκια, αποτελούν
το « σανίδι». 

Βλυχάδα. Η.: Νερό υφάλμυρο, γλυφό της κοινής που αναβλύζει από πα-
ράκτιες πηγές.

Βλυχάτο. Το.: Ο αγωγός του νερού από την πηγή ως την δεξαμενή, καθώς
και το στενό μέρος της στέρνας του νερόμυλου που καταλήγει στην ρουμπά-
ρα (βλύζω-βλύω).

Βουρβουλακώ. Ρήμα.: Είμαι κορεσμένος από υγρασία.
Βουρβουλήθρα. Η.: Φυσαλίδα που προέρχεται από το νερό όταν πολύ-

βράσει. 
Βουρβουλιάς. Ο.: Το χαμηλότερο τμήμα αγρού όπου συγκεντρώνονται και
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Ύδρευση από κοινόχρηστη βρύση στα Λακώνια. Πάνω δεξιά: στην κρήνη του Πλατυποδίου.
Στην μέση δεξιά: κοινόχρηστη βρύση στις αρχές του 20ού αιώνα στην Κρήτη, φωτογραφικό αρχείο Fred
Boissonnas. Κάτω δεξιά: πότισμα ζώων από ανοικτή δεξαμενή κάπου στο Απάνω Μεραμπέλλο.



Παλιό νοφαλιώτικο σπίτι με τον εντοιχισμένο σταμνοστάτη του.



Πίσω ακριβώς από το κλειστό παράθυρο νοφαλιώτικου σπιτιού 
υπάρχει ο νεροχύτης του οποίου η απόληξη διακρίνεται κάτω από την κορνίζα.



Γυναίκες της Κριτσάς «κοινωνιολογούν» δίπλα στην βρύση.
Πάνω αριστερά: ανοικτή δεξαμενή στην Αγ. Πελαγία. 
Κάτω αριστερά: ανοικτή δεξαμενή στο Πατσόπουλο.

απορροφούνται τα νερά των υψηλότερων τμημάτων με αποτέλεσμα να ανα-
βλύζουν υπό μορφή φυσαλίδων.

Βουρδουκλιάζω. Ρήμα.: Επί δέντρων. Σαπίζω από το πολύ νερό. 
Βουρλιά. Η.: Το σχοινί που κατασκευάζεται με κατάλληλη επεξεργασία

βούρλου. Χρησιμοποιείται συνήθως για να αντλούν νερό από πηγάδια δένο-
ντας στο ένα άκρο τη στάμνα.

Βράση. Η.: Ο βρασμός της κοινής.
Βρασκί. Το.: Πήλινο δοχείο σε μέγεθος και σχήμα ενός κουρουπιού από τη

μέση και κάτω. Στη βάση χαμηλά έχει μια τρύπα για να αδειάζει κατά τη χρή-
ση. 

Γεράνι. Το.: Πρωτόγονο μέσο που χρησιμοποιείται για την άντληση νερού
από τα πηγάδια. 

Γούρνα. Η.: Λαξευτός ή κοίλος λίθος ο οποίος γεμίζει με νερό από στέρ-
να ή πηγάδι. 

Ζέον. Το.: Ειδικά το νερό που βράζουν στο ιερό της εκκλησίας για τη θεία
μετάληψη. 

Ζουργιό. Το.: Η στέρνα που αποθηκεύεται το νερό για την κίνηση του νε-
ρόμυλου. 

Καβούσι. Το.: Αβαθής λάκκος εδάφους από τον οποίο αναβλύζει νερό. 
Καϊναντίζω. Ρήμα.: Επί δέντρων και φυτών. Μαραίνομαι, ψύγομαι, μισο-
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ξηραίνομαι από έλλειψη νερού.
Καταπότης. Ο.: Ο χωμάτινος αγωγός, αύλακας, που διοχευτεύει το νερό

της πηγής στους κήπους. 
Κατεβασά. Η.: Το κατρακύλισμα βράχων, δένδρων, χωμάτων κ.λ.π. που

παρασύρουν οι ποταμοί και κυρίως οι χείμαροι ύστερα από καταρρακτώδεις
βροχές. 

Κόλυμπος. Ο.: Λάκκος φυσικός γεμάτος νερό. 
Κουτσουνάρα. Η.: Η υδρορροή, ιδίως της στέγης του σπιτιού.
Λαντουρώ. Ρήμα.: Καταβρέχω. 
Λαΰνι. Το.: Το λαγύνι της κοινής. Μικρές πύλινες στάμνες για νερό. 
Λαϋνοστάτης.Ο.: Το μέρος που τοποθετούν τα λαγύνια.
Λούζα. Η.: Χυμένα νερά που δεν βρίσκουν διέξοδο και δημιουργούν λά-

σπες στο σπίτι. 
Νερόπαρμα. Το.: Ο αναλόγου βάθους και πλάτους αύλακας που δημιουρ-

γεί στο έδαφος η ραγδαία βροχή. 
Νερουξά. Η.: Ραγδαία και συνεχής βροχή.
Νεροφάγωμα. Το.: Το ρυάκι που σχηματίζεται σε χωράφια ή δρόμους ύ-

στερα από δυνατή βροχή. 
Ξεχειλιστήρι. Το.: Η οπή στο πάνω μέρος των παλιών υδραγωγείων από

την οποία ξεφεύγει το νερό για να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 

75

Πέτρινη γούρνα για τις ανάγκες ενός κοτετσιού στον Νοφαλιά.
Πάνω δεξιά: το στόμιο υπόγειας θολωτής δεξαμενής στον Νοφαλιά.
Κάτω δεξιά: ξεχειλίστρα σε ημιυπόγεια θολωτή δεξαμενή στον Άγιο Αντώνιο.



Πάχνη. Η.: Η πρωινή δροσούλα από την οποία φαίνεται σαν πασπαλισμέ-
νη η χλόη και τα δέντρα από λεπτό στρώμα πάγου. 

Πλύστρα. Η.: Απαραίτητο εξάρτημα της σκάφης που πλένουν τα ρούχα.
Η εξωτερική του πλευρά έχει αύλακες για το τρίψιμο των ρούχων. 

Ροδόνερο. Το.: Μαζεύουν ροδόφυλλα κατά προτίμηση απριλιάτικα, τα ραί-
νουν και τα φυλάσσουν. Όταν προσβληθεί κανένας από «τζίμπλη» τα βρά-
ζουν και με το νερό, αφ’ ου γίνει χλιαρό, πλένουν προσεκτικά τα μάτια που
έχουν προσβληθεί από την ασθένεια τούτη.

Ρουμπάρα. Η.: Η οπή που έχει στο βάθος η στέρνα του κήπου ή του νε-
ρόμυλου από την οποία διοχετεύεται νερό στον καταπότη ή στην φτερωτή. Εί-
δος κλεψύδρας τρόπον τινά. 

Σομπίνω. Ρήμα.: Απορροφώ το σύνολο του υγρού, ιδίως του νερού. 
Στάξη. Η.: Η στάλα, η σταγόνα. 
Συρματίζει και συρματά. Ρήμα.: Επί νερόμυλου. Κινείται συνεχώς, χωρίς

διακοπή από το νερό της πηγής χωρίς να υπάρχει ανάγκη να εναποθηκεύεται
προηγουμένως στην ειδική δεξαμενή. Οι νερόμυλοι συρματίζουν τους χειμερι-
νούς μήνες που το νερό της πηγής είναι άφθονο. 
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Τσίγκινο δοχείο άντλησης νερού από ανοικτή δεξαμενή στην Μακρυγένισσα.
Πάνω αριστερά: γούρνα και κλειστή δεξαμενή στην Κολοκύθα. Κάτω αριστερά: κορμοί φοινικόδεντρων 
που χρησιμοποιήθηκαν ως αγωγοί μεταφοράς νερού στη Νεάπολη κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας.



Φλέγα. Η.: Η πηγή. 
Φλεϊκό. Το.: Επί νερού. Εκείνο που προέρχεται από φλέγα που ευρίσκεται

στην επιφάνεια ή σχεδόν στην επιφάνεια της γης. 
Φουντάνα. Η.: Στην κυριολεξία η πηγή, δεξαμενή, βρύση. 
Φυρονεργιά. Η.: Η έλλειψη βροχοπτώσεων και η ελάττωση του νερού ή πα-

ντελής αποξήρανση των πηγών. 
Χαλασά.Η.: Ράχη βουνού όπου έχουν κατρακυλήσει και συσσωρευθεί πέ-

τρες από ορμητικές βροχές. 
Χειμώνας. Ο.: Έτσι λέγεται και η βροχή. 
Ψιχαλίδα. Η.: Η ψιχάλα, η στάλα της βροχής. 
Ψωμόνερο. Το.: Το νερό στο οποίο βουτάνε το παξιμαδιασμένο ψωμί για

να μαλακώσει. Το νερό αυτό γίνεται κάπως θολό και αποφεύγουν να το πιουν.
Επειδή όμως υπήρχε έλλειψη νερού ανάγκαζαν τα παιδιά ιδίως να το πιούν.
Από την αφορμή τούτη προήλθε και η πρόληψη πως όποιο κορίτσι πίνει ψω-
μόνερο κάνει χονδρές γάμπες. 
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Κλειστή δεξαμενή στη Σπιναλόγκα.
Πάνω δεξιά μεγάλη πέτρινη γούρνα σε αυλή σπιτιού στον Νοφαλιά.
Κάτω δεξιά: πέτρινη γούρνα στην Ιερά Μονή Αρετίου.
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Από πλευράς περιβαλλοντικής θεώρησης και ανεξαρτήτως του αν αποτε-
λεί υπόστρωμα και περιβάλλον ζωής ή στοιχείο απαραίτητο για τη διατήρησή
της, το νερό μπορεί να θεωρηθεί:

α) Σαν προσβάλλον στοιχείο, που η παρουσία του και η αντίδρασή του με
τη στερεή φάση (εδάφη, πετρώματα) μεταβάλλει, τόσο αυτά, όσο και το ίδιο,
μεταβάλλει, επομένως, το περιβαλλοντικό πλαίσιο.

β) Σαν προσβαλλόμενο στοιχείο, με τη μορφή των υδατικών συστημάτων,
των οποίων υποβαθμίζεται η ποιότητα και μεταβάλλεται η ποσότητα, μετα-
βαλλόμενη, επομένως, πλευρά του περιβάλλοντος.

Είναι κοινός τόπος πως δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς
το νερό. Μοιάζει από σενάριο επιστημονικής φαντασίας η εικόνα του φυσικού
και δομημένου περιβάλλοντος κάτω από την ολοκληρωτική απουσία του νε-
ρού. Αρκεί να ακολουθήσουμε ένα ποτάμι από τις πηγές του ως τις εκβολές
του στη θάλασσα για να υποψιαστούμε πόσο εξαρτημένη είναι η ζωή μας α-
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Στιγμιότυπα από την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Νεάπολης 
που σχετίζονται με το νερό.



πό το νερό: Το νερό γεννιέται μέσα στη γη και το πρώτο σημάδι της ζωής του
πάνω της είναι η πηγή. Η ίδια η γη του δίνει μορφή και το κάνει ποτάμι, χεί-
μαρρο, λίμνη. Δίπλα στη λίμνη θα έρθουν να οργανώσουν τη ζωή τους οι άν-
θρωποι και ο χείμαρρος θα φουσκώνει το χειμώνα και θα ξεραθεί το καλο-
καίρι. Το ποτάμι θα αποτελέσει πηγή ζωής, κανάλι επικοινωνίας αλλά και σύ-
νορο, χωρίς ποτέ να υποταχθεί απόλυτα στον άνθρωπο. 

Με τις γέφυρες ο άνθρωπος θα «περάσει απέναντι». Με τους ανεμόμυ-
λους θα ποτίσει τα χωράφια του. Με τους νερόμυλους θα εκμεταλλευτεί την
ορμή του νερού. Με τα υδραγωγεία θα το διοχετεύσει μέσα στις πόλεις. Με
τις στέρνες θα το αποθηκεύσει για την περίοδο της λειψιδρίας. Με τα αγγεία
θα το μεταφέρει και θα το καταναλώσει. Μέσα του θα εξαγνιστεί. Στις κρή-
νες θα ξεδιψάσει και θα συναναστραφεί τους συντοπίτες του. Τέλος, θα επι-
νοήσει λύσεις εκεί που το νερό λείπει, γιατί θα συνειδητοποιήσει πως δεν μπο-
ρεί να ζήσει χωρίς αυτό. 

Στην περιοχή του Μεραμπέλλου, ειδικότερα, ο σεβασμός για τη ζωτική ση-
μασία του νερού και ο φόβος για την στέρησή του αποτελούσε για χρόνια τώ-
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Στιγμιότυπα από την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Νεάπολης που σχετί-
ζονται με το νερό.



ρα μια σημαντική ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του. Και σήμερα
η πρακτική ζωή μάς δένει ακόμη με τη γη, με το υπέδαφός της, με το νερό
που υπάρχει εκεί. Mόνο που τελευταία ολοένα και λιγοστεύει από την ξέ-
φρενη άντληση και υποβαθμίζεται η ποιότητά του από την αλόγιστη χρήση
των χημικών. Κοντά σ’ αυτά, και η λαϊκή μούσα σίγασε. Ποιες νεράιδες και
ποια στοιχειά πλέον στην εθιμολογία, στη δοξασιολογία, στην τέχνη, στην κα-
θημερινότητά μας; Ας το ξυπνήσουμε, λοιπόν, ξανά το νερό που σήμερα πια
λιγοστό και μιασμένο κοιμάται στο τέλμα του, και ας γίνει πάλι ορμητικό το
ρέμα. Εμείς, η γενιά η ταγμένη στο «πάντα ρει» των νεροσυρμών του Ηρά-
κλειτου, ας διεκδικήσουμε την αναβάπτισή μας μακριά από τις ξενέρωτες
συμβάσεις μας στην ευρεία διάδοση και εφαρμογή των γνώσεων που έχουμε
για το νερό, στην αξιοποίηση των παραδοσιακών και τοπικών πρακτικών και
στην υιοθέτηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ιστορία των
αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου με το νερό.
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