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Της κοπέλας το νερό 

Μια κοπέλα λυγερή  

το ψηλό βουνό διαβαίνει  

ἡ χαρά την καρτερεί  

στ᾿ ακρογιάλι που πηγαίνει.  

Και το κάμα είναι βαρύ  

κι είν᾿ ἡ κόρη διψασμένη  

βρήκε βρύση δροσερή,  

ήπιε, αρρώστησε πεθαίνει.  

Μα ἡ φωνή της πριν να σβήσει  

καταράστηκε τη βρύση  

κι από εκείνο τον καιρό  

έρμη ἡ βρύση έχει απομείνει  

και κανείς ποτέ δεν πίνει  

της κοπέλας το νερό. 

Γεώργιος Δροσίνης 
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ΓΗ: ΕΝΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Από  το  διάστημα,  η  Γη  φαίνεται  σαν 

γαλάζιος  υδάτινος  κόσμος  και  πραγματικά  

υπολογίζεται ότι το 70% της γήινης επιφάνειας  

είναι νερό. Το μεγαλύτερο μέρος απʹ αυτό είναι 

αλμυρό  και  βρίσκεται  στις  θάλασσες.  Το  γλυκό 

νερό  είναι  μόνο  το  3%  του  νερού  πάνω  στη  γη.  Από  αυτό  το 

μεγαλύτερο  μέρος  βρίσκεται  στους  πόλους  της  γης  σαν  πάγος.  Το 

νερό υπάρχει παντού. Στις θάλασσες και τους ωκεανούς, στις λίμνες 

και  στα  ποτάμια,  στα  έλη  και  τους  βάλτους.  Υπάρχει  παγωμένο 

στους πόλους  και  στις  κορυφές  των βουνών,  στα σύννεφα  και  στην 

ατμόσφαιρα σαν υδρατμός. Στα δέντρα  και σ΄ όλα τα φυτά, στα ζώα 

και στον άνθρωπο. Υπάρχει στο χώμα και στα βάθη της γης  μέσα σε 

υπόγειες  λίμνες,  στα  πηγάδια  και  τις  πηγές.  Το  νερό  κρυμμένο  ή 

φανερό υπάρχει παντού και δίνει ζωή. 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΩΡ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Η  λέξη   νερό προέρχεται  από  τη βυζαντινή φράση νεαρόν 

ύδωρ το  οποίο  σήμαινε  τρεχούμενο  νερό (που  μόλις 

βγήκε  από  την  πηγή),  η  οποία  με  τη  σειρά  της 

προέρχεται από την αρχαία ελληνική  φράση  νήρον 

ύδωρ   για  το  νερό.  Από  το  θέμα  ύδωρ  έχουν 

προκύψει  πολλές  λέξεις  όπως   υδρογόνο , 

υδραγωγείο, ύδρευση, κλεψύδρα1, λειψυδρία κ.α. 

 

                                                            
1 Ήταν όργανο μέτρησης του χρόνου. Μέσα από μια οπή έπεφτε το νερό, το οποίο αντιστοιχούσε σε ένα 
χρονικό. 

Αρχαία  κλεψύδρα 
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ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Κοντά  στο  νερό  γεννήθηκαν    οι  σημαντικότεροι  πολιτισμοί. 

Ιδιαίτερα,  στη  Μεσόγειο  το  νερό  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο  στη 

διαμόρφωση  των  πολιτισμών.  Το  νερό  έδωσε  ζωή,  επέτρεψε  την 

καλλιέργεια τροφής. Τα  ποτάμια και οι θάλασσες έγιναν δρόμοι  για 

τις  μετακινήσεις,  το  εμπόριο,  τις  ανταλλαγές  προϊόντων,  αλλά  και 

την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, των λαών, των πολιτισμών! 

Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός συνέδεσε τη ζωή του με τον ποταμό Νείλο, 

ο  πολιτισμός  της  Μεσοποταμίας  με  τον  Τίγρη  και  τον  Ευφράτη,  ο 

ελληνικός πολιτισμός με  τα πλούσια παράλια.  Σ΄  όλους  τους λαούς 

υπάρχουν  μύθοι,  δοξασίες,  θεότητες,  έθιμα    και  τελετές  που 

συνδέονται με το νερό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες, που τιμούσαν τα νερά σαν 
θεότητες, φαντάζονταν τον Ωκεανό σαν έναν 
τεράστιο ποταμό, που ρέει γύρω από τη Γη, δεν 
είχε πηγές, ούτε εκβολές και ήταν πατέρας όλων 
των ποτάμιων θεών. 

Οι Κινέζοι 
αντιλαμβάνονταν τον 
κόσμο σαν μια άμαξα που 
γύρω της υπήρχαν 
τέσσερις θάλασσες. Ο 
Ουρανός ήταν η σκεπή της 
άμαξας και ανάμεσα στον 
Ουρανό και τη Γη 
βρίσκονταν τα αστέρια. 
 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
πίστευαν ότι η Γη βρισκόταν 
μέσα σε ένα ορθογώνιο 
κουτί, όπου γύρω της 

υπήρχε ένας ποταμός. Ο 
Ήλιος και η Σελήνη 

ταξίδευαν με βάρκες στον 
ουράνιο ποταμό. 
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ΝΕΡΟΚΟΥΒΑΛΗΜΑ… 

Τα παλιότερα χρόνια πριν επεκταθούν τα δίκτυα 

υδροδότησης σε πολλές πόλεις και χωριά ήταν πολύ 

δύσκολο να βρεις νερό. Οι κάτοικοι το 

προμηθεύονταν : 

• Από κεντρικές βρύσες που υπήρχαν στις πλατείες. Από εκεί  

γέμιζαν  στάμνες ή γκιούμια2 και το κουβαλούσαν στα σπίτια 

τους. 

• Από πηγάδια, όπου κατέβαζαν έναν τσίγκινο κουβά δεμένο με 

σχοινί στο πηγάδι και τον ανέβαζαν γεμάτο με νερό. 

• Από τους νερουλάδες. Αυτοί έπαιρναν το νερό από πηγές ή 

ποτάμια, το έβαζαν σε μεγάλα βαρέλια ή βυτία, τα 

τοποθετούσαν σε κάρα ή μικρά φορτηγά και γυρνούσαν στις 

γειτονιές. Αυτοί περνούσαν νωρίς το πρωί, φωνάζοντας «ο 

νερουλάς». Οι νοικοκυρές έβγαιναν έξω με τα παγούρια και τις 

στάμνες και αγόραζαν νερό.  

 

Ή ΣΤΕΡΝΕΣ; 

Στο  παρελθόν,  σε  περιοχές  που  έπασχαν  από  λειψυδρία    (π.χ. 

Κυκλάδες)    χρησιμοποιούσαν  τις  στέρνες  ώστε  να  αποθηκεύουν  το 

νερό  τις  υγρές  περιόδους  και  να  το  χρησιμοποιούν  την  εποχή  της 

ξηρασίας. 

Οι  στέρνες  ήταν  λοιπόν  αποθήκες  νερού  που  έφτιαχναν  στα 

υπόγεια ή τις ταράτσες των σπιτιών και στα χωράφια. Ήταν συνήθως 

κλειστές  για  να  μην  εξατμίζεται  το  νερό  το  καλοκαίρι  και  να  μη 
                                                            
2 Μεταλλικό δοχείο 
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λερώνεται από τα πουλιά, τα φύλλα και ό,τι φέρνει ο άνεμος. Για να 

τις  γεμίσουν  τοποθετούσαν  υδρορροές  στις  ταράτσες  και  τις  στέγες 

για  να  μαζεύουν  τα  νερά  της  βροχής.  Τις  έφτιαχναν  συνήθως  με 

πέτρα  και  τσιμεντοκονίαμα  για  να  στεγανοποιούνται  τα  εσωτερικά 

τοιχώματα. Υπήρχαν   και οι πελεκητές στέρνες, αυτές που έσκαβαν 

με  το  σφυρί  και  το  καλέμι  σε  βραχώδεις  περιοχές  που  είχαν  την 

ιδιότητα να μην απορροφούν το νερό. 

Οι περίφημες σουβάλες στην Αίγινα (από όπου πήρε το όνομά της 

και  η  περιοχή  του  νησιού)  είναι  και  αυτές  πελεκητές,  αλλά  είναι 

μεγάλες στέρνες που μπορεί  και  να χωρούν 800  κυβικά μέτρα νερό.  

Το καθάρισμα και η συντήρηση τους  ανήκαν στην τοπική κοινωνία. 

Σήμερα η λειψυδρία,  η υφαλμύρινση των υπογείων υδάτων και η 

ερημοποίηση,  που  δοκιμάζουν  ήδη  αρκετές    περιοχές  της  χώρας, 

επαναφέρουν  το  θέμα  της  χρησιμοποίησης  υδατοδεξαμενών    στο 

προσκήνιο. 

 

ΚΙΝΣΤΕΡΝΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Το  ενδιαφέρον  των  Βυζαντινών  να  εξασφαλίσουν  επάρκεια  στο 

πρόβλημα της ύδρευσης ήταν κάτι που ξεπερνούσε τις ανάγκες   για 

ψυχαγωγία και  καθαριότητα.  Το να έχουν επαρκή αποθέματα νερού 

ήταν βασική προϋπόθεση για τις Βυζαντινές πόλεις ώστε να μπορούν 

να  αντισταθούν  αποτελεσματικά  και  να  επιβιώσουν  σε  μια 

μακροχρόνια πολιορκία. 

Από τον 8ο αιώνα και μετά,  ήταν τόσες πολλές οι απειλές ακόμα 

και για την ασφάλεια της πρωτεύουσας (από τους Άραβες πρώτα και 

από άλλους επιδρομείς αργότερα) ώστε είχαν δοθεί στους κατοίκους 
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οδηγίες  να  φροντίσουν  να  έχουν  τρόφιμα  για  τρία  χρόνια.    Η 

Κωνσταντινούπολη είχε  εξασφαλίσει  την ύδρευση με μια σειρά από 

υδραγωγεία, ένα από τα οποία σώζεται ακόμη σήμερα στο κέντρο της 

πόλης.  Η παροχή νερού βασιζόταν σε ένα σύστημα σωληνώσεων που 

άρχιζε  από  πηγές  αρκετά  μακριά  από  τις  βόρειες  παρυφές  της 

Κωνσταντινούπολης.   Οι Βυζαντινοί όμως κατάλαβαν από νωρίς ότι 

μια  τέτοια  παροχή  μπορούσε  εύκολα  να  αποκοπεί  από  επιδρομείς.  

Έτσι  άρχισαν  να  κατασκευάζουν  μεγάλες  υπόγειες  δεξαμενές  στις 

οποίες  μπορούσαν  να  αποθηκεύουν  με  ασφάλεια  τεράστια 

αποθέματα νερού για μεγάλα χρονικά  διαστήματα.   Δύο από αυτές 

είναι  πραγματικά  αρχιτεκτονικά  αριστουργήματα  και  είναι  τόσο 

μεγάλες ώστε  μπορεί κανείς να κάνει ακόμα και βαρκάδα μέσα τους. 

 

 

 

 

Βασιλική Κινστέρνα στην Κωνσταντινούπολη 
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ΚΙΝΣΤΕΡΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 

Για  την  ύδρευση  των  αρχαίων  πόλεων  διαμορφώθηκαν 

δεξαμενές,  κινστέρνες  (λατινική  λέξη),  καθώς  και  διάφορες 

κατασκευές αγωγών και κρηνών.   Σ΄ αυτές   αποθηκεύονταν το νερό 

της βροχής.  

Άλλες  φορές 

αρκούσαν  μερικά  απλά 

πηγάδια  λαξευμένα  στο 

βράχο  με  τοιχώματα 

στεγανοποιημένα  με 

υδραυλικό  κονίαμα.  Οι 

δεξαμενές  μπορεί  να  ήταν 

κτιστές,  θολωτές  ή  εν  μέρει  θολωτές.  Υπήρχαν  συστήματα αγωγών 

που αποτελούνταν από πήλινους σωλήνες, σπανιότερα μολύβδινους, 

λίθινους  ή  λίθινα  αυλάκια  με  μολύβδινα  ελάσματα  για 

στεγανοποίηση. Οι  αγωγοί  αυτοί  ήταν  χτισμένοι  για  να  οδηγούν  το 

νερό  με  ασήμαντη  φυσική  κλίση  από  την  πηγή  σε  μια  κρήνη  της 

πόλης.  Στο  δίκτυο  της  ύδρευσης  ανήκαν  και  τα  οικοδομήματα  των 

κρηνών,  όπως ανοιχτές κρήνες,  ή στεγασμένες με ανοιχτές λεκάνες 

για την άντληση νερού, υπόστηλες δεξαμενές με εμπρόσθια στοά και 

ανοιχτές λεκάνες. 

         Στο κάστρο του Πλαταμώνα έχουν βρεθεί τρεις κινστέρνες μέσα 

στην ακρόπολή  του,  μια στο κτηριακό συγκρότημα με  τον κεραμικό 

φούρνο,  ενώ  στο  υπόγειο  του  οκταγωνικού  πύργου  της  ακρόπολης 

υπήρχε  επίσης  δεξαμενή  νερού.  Οι  τρεις  δεξαμενές  της  ακρόπολης 

ανήκουν  σε  διαφορετικές  εποχές  και  φανερώνουν  με  την  παρουσία 
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τους  τη  συνεχή  και  σ΄  όλες  τις περιόδους ανάγκη αποθήκευσης  του 

νερού,  ιδιαίτερα  στο  χώρο  αυτό  που  αποτελούσε  την  τελευταία 

γραμμή άμυνας του οικισμού του κάστρου. Η δεξαμενή στο υπόγειο 

του πύργου εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ενοίκων του κι όχι μόνο. 

           Η  αρχαιότερη  δεξαμενή  εντοπίστηκε  εν  μέρει  κάτω  από  το 

νότιο  τείχος  της  ακρόπολης.  Είναι  παραλληλεπίπεδη  και 

αναπτύσσεται διαγώνια προς το τείχος. Τα εσωτερικά της τοιχώματα 

είναι  καλυμμένα  με  ισχυρό  υδραυλικό  κονίαμα,  ένα  είδος 

κουρασανιού που περιέχει άμμο, ασβέστη, νερό  , τσόφλια αυγού και 

τριμμένο  κεραμίδι.  Το  υδραυλικό  κονίαμα  είχε  την  ιδιότητα  να 

στεγανοποιεί τις επιφάνειες που κάλυπτε κι έτσι δεν είχαν απώλεια 

νερού. Μια ακόμη παραλληλόγραμμη δεξαμενή ανασκάφηκε προ του 

δυτικού  τείχους  της  ακρόπολης.  Είναι  ασβεστόκτιστη  και  τα 

τοιχώματά  της  όπως  κι  ο  πυθμένας  της  φέρουν  παχύ  στρώμα 

επίστρωσης με υδραυλικό κονίαμα. 

           Τέλος  εντυπωσιακή  είναι  η  ημιυπόγεια  δεξαμενή 

παραλληλεπίπεδου σχήματος και θολωτής στέγασης. Είναι χτισμένη 

με  αργούς  λίθους  ,  ασβεστοκονίαμα  και  σπασμένα  κεραμίδια.  Στο 

εσωτερικό της διακρίνονται τρεις αγωγοί μεταφοράς νερού. Η  λίθινη 

στέγη  είναι  ελαφρά κυρτωμένη και  υπάρχει  οπαίο για  την άντλησή 

του.  Εσωτερικά  τα  τοιχώματά  της  φέρουν  υδραυλικό  κονίαμα  μέχρι 

την αρχή της καμάρας που τη στεγάζει. 

 Το  κατώτερο  επίπεδο  του  οκταγωνικού ακροπυργίου  καταλαμβάνει 

μεγάλη  δεξαμενή  νερού.  Τα  τοιχώματά  της  καλύπτονται  με 

κοκκινόχρωμο υδραυλικό κονίαμα. Στα τοιχώματά της εντοπίστηκαν 

οι αγωγοί νερού που μετέφεραν στο εσωτερικό της το νερό της βροχής 
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από τη στέγη του πύργου. Τέλος μικρή δεξαμενή νερού εντοπίστηκε 

σ΄  επαφή  με  φούρνο  ψωμιού  που  ανήκει  σε  μεγάλη  οικία.  Αυτή  η 

δεξαμενή πιθανότατα εξυπηρετούσε τις ανάγκες του φούρνου και της 

οικίας.   Μέσα στο κάστρο δεν έχουν ακόμα ανασκαφεί σωλήνες της 

ύδρευσης  της  αρχαίας  πόλης.  Πιθανότατα  όλες  αυτές  οι  κινστέρνες 

δέχονταν  το  νερό  της  βροχής  από  τις  στέγες  των  σπιτιών  και  του 

πύργου. Ακόμα και στο ανεξερεύνητα πηγάδι που εντοπίστηκε κοντά 

σε οικιακό συγκρότημα πρέπει να γίνονταν συλλογή των νερών της 

βροχής. 

         Δεν  έχουμε  χειροπιαστά  στοιχεία  ότι  στις  δεξαμενές  νερού 

υπήρχε σύστημα τροφοδότησής τους με σωλήνες από τις πηγές των 

γύρω  βουνών.  Κατά  την  κατασκευή  όμως  του  εθνικού  δρόμου,  πριν 

από πολλά χρόνια , υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήρθαν στο φως κομμάτια 

πήλινων σωλήνων ενωμένα μεταξύ τους που πιθανότατα μετέφεραν 

το  νερό από  τα γύρω υψώματα μέσα στο  κάστρο. Αυτοί  οι  σωλήνες  

βέβαια  δεν  έχουν  φτάσει  στα  χέρια  των  αρχαιολόγων  ούτε  έχουν 

χρονολογηθεί.  

Καταλήγουμε λοιπόν ότι εν μέρει η ύδρευση της πόλης του 

κάστρου γινόταν με τη συλλογή του νερού της βροχής μέσα από 

λούκια και σωλήνες από τις στέγες των οικημάτων και τη διοχέτευσή 

τους στις κινστέρνες και πιθανότατα, άγνωστο σε ποια εποχή, 

μετέφεραν με σύστημα αγωγών το νερό από τις πηγές των βουνών 

έξω  από το κάστρο. 
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Φ Υ Λ Λ Α  

  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
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Φ Υ Λ ΛΟ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  1 

 

Κ Ρ Υ Π Τ Ο Λ Ε Ξ Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε τις κρυμμένες λέξεις: 

ποτάμι, λίμνη, ύδρευση, κινστέρνα, κρήνη, 

υδρατμοί, δεξαμενή, βροχή, στάμνα, νερό, πηγάδι. 

 

 

Φ  Σ  Η  Κ  Η  Φ  Ν  Μ  Π  Μ 

Ξ  Τ  Φ  Κ  Ρ  Η  Ν  Η  Η  Β 

Ω  Α  Θ  Ι  Μ  Σ  Λ  Μ  Γ  Ξ 

Δ  Μ  Β  Ν  Ω  Δ  Ψ  Ε  Α  Θ 

Β  Ν  Σ  Σ  Ε  Γ  Ε  Θ  Δ  Σ 

Β  Α  Ν  Τ  Χ  Ρ  Υ  Ο  Ι  Θ 

Λ  Β  Α  Ε  Φ  Ξ  Ο  Α  Ω  Π 

Ο  Υ  Δ  Ρ  Ε  Υ  Σ  Η  Ω  Ρ 

Π  Γ  Ν  Ν  Ε  Β  Ρ  Ο  Χ  Η 

Λ  Ξ  Κ  Α  Ρ  Ι  Α  Ε  Ω  Δ 

Ι  Σ  Χ  Η  Τ  Ρ  Ρ  Τ  Σ  Π 

Μ  Α  Υ  Δ  Ρ  Α  Τ  Μ  Ο  Ι 

Ν  Α  Ξ  Ν  Λ  Θ  Δ  Τ  Υ  Φ 

Η  Η  Β  Φ  Δ  Α  Α  Λ  Ο  Η 

Μ  Δ  Ε  Ξ  Α  Μ  Ε  Ν  Η  Σ 

Υ  Δ  Φ  Η  Ι  Φ  Σ  Ψ  Ρ  Τ 
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Φ Υ Λ ΛΟ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  2 

 

Η λέξη νερό χρησιμοποιείται σε πολλές εκφράσεις της ελληνικής 

γλώσσας. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω εκφράσεις με τη σημασία τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Κάνω μια τρύπα στο νερό 

2. Βάζω το νερό στ' αυλάκι

   

3. Χάνω τα νερά μου 

    

4. Τον φέρνω στα / με τα νερά 

μου 

5. Πνίγομαι σε μια κουταλιά 

νερό    

6. Είμαι έξω από τα νερά μου 

7. Σαν τα κρύα τα νερά   

8. Βάζω νερό στο κρασί μου 

9. Ξέρει το μάθημα νεράκι.

   

a) Έχω δρομολογήσει μια υπόθεση και είναι 

σε καλό δρόμο  

b) Νιώθω αμηχανία εξαιτίας αλλαγής μιας 

κατάστασης 

c) Γίνομαι πιο διαλλακτικός ή λιγότερο 

απαιτητικός  

d) Το έχει μάθει πολύ καλά 

e) Βρίσκομαι σε μια νέα κατάσταση ή δεν 

ξέρω το θέμα που συζητιέται  

f) Δηλώνει εξαιρετική ομορφιά, συνήθως  

γυναικεία  

g) Κάνω κάποιον  να συμφωνεί μαζί μου, τον 

παίρνω με το μέρος μου 

h) Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω μια  δύσκολη 

κατάσταση 

i) Θέλουμε να δηλώσουμε ότι αποτύχαμε 
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Φ Υ Λ ΛΟ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  3 

Αντιστοιχίστε την κάθε εικόνα με τη σωστή ονομασία: 

Κρήνη, πηγάδι, υδραγωγείο, κινστέρνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _                                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _ _ _ _ _                                                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   
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Φ Υ Λ ΛΟ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  4 

Βοηθήστε το συννεφάκι να βρει τη σωστή διαδρομή για να γεμίσει με 

νερό την κινστέρνα 
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Φ Υ Λ ΛΟ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  5 

Προσπαθήστε να σημειώσετε στην κάτοψη του κάστρου τα σημεία 

στα οποία υπήρχε νερό  
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Φ Υ Λ ΛΟ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  6 

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΣΤΕΡΝΩΝ 

Σημειώστε √  σε ό,τι θεωρείτε σωστό 

 

 

Οι κινστέρνες ήταν χτισμένες στην ακρόπολη γιατί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν το πιο ψηλό και οχυρό σημείο του 

κάστρου 

 

Ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας του 

οικισμού 

 

Κατοικούσε εκεί ο άρχοντας   

Για να ποτίζουν τους λαχανόκηπους που 

βρίσκονταν εκεί  

 

Για να πίνουν νερό τα ζώα   

Γιατί σε περίπτωση πολιορκίας 

μαζεύονταν εκεί ο πληθυσμός που είχε 

επιβιώσει 
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Φ Υ Λ ΛΟ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  7 

Από το χτες και σήμερα!! 

Σημείωσε ένα √ κάτω από τις εικόνες που είναι παραδείγματα ορθής 

διαχείρισης του νερού  
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 

Μια ιστορία πολιορκίας και νερού αφηγείται στο βιβλίο του Το 

Κάστρο  ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, Αλβανός 

συγγραφέας Ισμαήλ Κανταρέ.  

  Ακούστηκαν  ομιλίες,  φωνές  κι  η  φασαρία  συνοδεύτηκε  από  κούνημα 

κεφαλιών και σήκωμα στα νύχια των ποδιών για μια καλύτερη θέα. Οι 

λέξεις  «ένα  άλογο»,  «τ’  άσπρο  άλογο»,  «άλογο!»,  επαναλήφθηκαν 

δεκάδες  φορές.  «Γιατί  είναι  άσπρο;»  ρώτησε  μ’  επιμονή  κάποιος. 

Κάποιος άλλος απάντησε πως ίσως τούτο το άλογο ήταν ιερό. Την ίδια 

ερώτηση  έκανε  έπειτα  από  λίγο  κι  ένα  άλλος  μα  κανένας  δεν  του 

απάντησε. Έτσι, αναγκάστηκε να την επαναλάβει κι άλλες φορές. Στο 

μεταξύ  ένα  χλιμίντρισμα  που  έμοιαζε  περισσότερο  με  λαχάνιασμα 

έδειξε πως αυτό που θα γινόταν είχε πραγματικά σχέση μ’ ένα άλογο. 

Δεν  πέρασε  πολύ  ώρα  κι  όλοι  σχεδόν  είδαν  το  άλογο  να  χιμάει  στην 

έρημη  ζώνη  περνώντας  μέσ’  απ’  το  φράχτη.  Κανένας  δεν  ήταν 

ανεβασμένος  πάνω  του  και  κανένας  δεν  το  ακολουθούσε.  Το  άλογο 

έτρεξε αρκετά μ’ ένα άτακτο καλπασμό, ξεφύσησε, χτύπησε τις οπλές 

στο έδαφος, σήκωσε πάλι το κεφάλι, ξεφύσησε σα να ψαχνε στον αέρα 

κάτι αόρατο κι έτρεξε προς το ποτάμι. 

- Ψάχνει για νερό! Βλέπετε πώς ψάχνει για νερό; 

- Διψάει! Φαίνεται πως διψάει! 

- Το άφησαν πολλές μέρες χωρίς νερό! 

- Θα του ΄δωσαν σίγουρα να φάει κριθάρι και αλάτι! 

- Αλήθεια; 

- Δεν είδατε πώς τρέχουν τα σάλια απ’ το στόμα του; 

- Λένε πως θα βρει το υδραγωγείο. 
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- Κανένας δεν ξέρει! 

Το άλογο σταμάτησε μπροστά στο φράχτη και χτύπησε με τις οπλές 

το  έδαφος.  Όλοι  τώρα  πρόσεξαν  πως  απ’  τη  μεριά  του  ποταμού  ο 

φράχτης  ήταν  πιο  πυκνός  και  πιο  ψηλός.  Το  άλογο  άρχισε  να  τρέχει 

ακριβώς  δίπλα  στο  φράχτη  ψάχνοντας  φαίνεται  να  βρει  έξοδο.  Όταν 

κατάλαβε  πως  μια  τέτοια  έξοδος  δεν  υπήρχε,  γύρισε  πίσω  κι  άρχισε 

πάλι να τρέχει στην έρημη ζώνη… 

Το  άλογο  σταμάτησε  σε  δύο  τρία  σημεία,  χτύπησε  με  τις  οπλές  το 

ξερό χώμα, ξεφύσησε κι άρχισε πάλι να τρέχει, αυτή τη φορά προς τα 

τείχη του κάστρου.  

‐Σημειώνετε κάθε μεριά που σταματάει, πρόσταξε κάποιος πίσω από τη 

ράχη του πασά. 

Το άλογο έφτασε ως τα ριζά του τοίχου, χαμήλωσε το κεφάλι κι άρχισε 

έτσι να τρέχει ξυστά δίπλα στα τείχη… 

Το άλογο  τώρα έτρεχε σαν  τρελό μπροστά στον κεντρικό  τοίχο. 

Δυο  τρεις  φορές  σταμάτησε  ξύνοντας  μανιασμένα  το  χώμα,  έπειτα 

έφυγε πάλι καλπάζοντας. Τώρα είχε απλωθεί παντού μια τόσο βαθιά 

ησυχία  που  ακουγόταν    όχι  μόνο  τα  χτυπήματα  απ’  τις  οπλές  του 

αλόγου μα και  τα φυσήματα και  το λαχάνιασμά  του. Ξαφνικά  το  ζώο 

σταμάτησε πάλι μερικά βήματα απ’ τον τοίχο, χτύπησε με μανία τη γη 

σηκώνοντας  ένα  παχύ  σύννεφο  σκόνης  κι  έπειτα  ξεμάκρυνε  πάλι 

καλπάζοντας.  Καθώς  περνούσε  κάτω  απ’  τον  τρίτο  πύργο,  ένας  από 

τους υπερασπιστές του κάστρου τέντωσε το τόξο και το σημάδεψε. Το 

σφύριγμα του βέλους συνοδεύτηκε από ένα κούφιο μουρμουρητό κι όταν 

το ζώο έκανε ένα απελπισμένο πήδημα για να τινάξει το βέλος που του 
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΄χε καρφωθεί στην αριστερή μεριά της ράχης, βγήκε απ’ το πλήθος των 

στρατιωτών κάτι ανάμεσα σε απελπισμένο ουρλιαχτό και βογκητό… 

Το άλογο άφησε ένα πονεμένο χλιμίντρισμα. Όλοι  είχαν καρφώσει τα 

μάτια πάνω στον τρίτο πύργο περιμένοντας απ’ τους υπερασπιστές το 

δεύτερο βέλος. Μα δε ρίχτηκε άλλο βέλος. 

‐Θα μπορούσαν να τόχαν σκοτώσει αν ήθελαν, μα δεν το κάνουν για να 

δείξουν  πως  δεν  έχουν  υδραγωγείο,  είπε  κάποιος  χαμηλόφωνα  πίσω 

από τη ράχη του πασά. 

‐Μα τότε γιατί το χτύπησαν; 

‐Τυχαία. Κάποιος απ’ αυτούς δε θα κατάφερε να συγκρατηθεί. 

Το άλογο άρχισε πάλι να τρέχει με διπλάσια ορμή. Η πληγή στη ράχη 

και  το  ρυάκι  από  αίμα  που  έτρεχε  στα  πλευρά,  διακρινόταν  από 

μακριά… 

Το άλογο σήκωσε το κεφάλι, χλιμίντρισε και μυρίζοντας φαίνεται τον 

αέρα  του  ποταμού,  ρίχτηκε  πάλι  προς  τα  κει.  Ο  φράχτης  όμως  ήταν 

στέρεος  και  το  ζώο  άρχισε  πάλι  να  τρέχει  πλάι  του  ψάχνοντας  για 

κάποιο άνοιγμα. Ένας πυκνός αχνός έβγαινε απ’  το κουρασμένο κορμί 

του  ενώ  τα  ρουθούνια  του  έτρεμαν.  Το  μουσούδι  του  ήταν 

γρατσουνισμένο και ματωμένο σε δυο τρεις μεριές. Ενώ έτρεχε ξυστά 

δίπλα στο φράχτη λίγα βήματα μόνο πέρα απ’  τους στρατιώτες,  τους 

κοίταζε με μάτια τρελά και θολά. 

Οι  επάλξεις  του  κάστρου  γέμισαν.  Τώρα  είχανε  βγει  στα  τείχη 

όλοι οι υπερασπιστές του κάστρου. Τα βλέμματά τους άρχισαν πάλι ν’ 

ακολουθούν  τις  κινήσεις  του  αλόγου.  Το  άλογο  σταμάτησε  ξαφνικά, 

γύρισε πίσω από τον εαυτό του, χαμήλωσε το μουσούδι στη γη κι έξυσε 

το  ξερό  χώμα.  Έπειτα  σαν  τρελό,  χτύπησε  με  τις  οπλές  κείνο  το  ίδιο 
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σημείο,  σηκώνοντας  σκόνη  και  χώμα.  Δεν  ξεμάκρυνε  όπως  έκανε  τις 

άλλες  φορές  μα  έμεινε  καρφωμένο  εκεί  που  σταμάτησε.  Τώρα  τα 

χτυπήματα των οπλών και το ξύσιμο με το μουσούδι στο χώμα έγιναν 

τούτη  τη  φορά  πιότερο  μανιασμένα.  Τυλίχτηκε  για  λίγες  στιγμές  με 

ένα  σύννεφο  σκόνης.  Όταν  η  σκόνη  άρχισε  ν’  αραιώνει  όλοι  είδαν  το 

άλογο πεσμένο στη γη. Έτριβε το λαιμό του στο χώμα ενώ τα πόδια του 

χτυπούσαν όλο και πιο αδύναμα τον αέρα.  

‐Σκάψτε αμέσως σε κείνο το μέρος! Ούρλιαξε ο Τουρσούν πασάς… 

‐Εκεί  κάτω  βρίσκεται  το  νερό!  Στρίγκλισε  ο  Τουρσούν  πασάς. 

Χτύπησαν  κι  αυτό  σημαίνει  πως  εκεί  βρίσκεται.  Γιατί  φεύγουν  οι 

στρατιώτες;  Να  γυρίσουν  αμέσως  πίσω!  Πρέπει  να  σκάψουμε  όσο 

γρηγορότερα  γίνεται!  Να  μη  τους  δώσουμε  καιρό  να  μαζέψουν  νερό. 

Γρήγορα!... 

Σύννεφα  από  βέλη  έπεσαν  λίγες  φορές  ακόμα,  από  τις  επάλξεις. 

Έπειτα τα τείχη άρχισαν ξαφνικά ν’ αδειάζουν απ’ τους υπερασπιστές 

τους. 

‐ Κατεβαίνουν  να μαζέψουν νερό! Φώναξε κάποιος… 

Οι  στρατιώτες  του  μηχανικού  συνέχισαν  να  σκάβουν.  Μόνο  το 

πρόσωπο  του  αρχιτέκτονα  Καουρί,  μέσα  στο  γενικό  πυρετό,  την 

ανησυχία  και  τον  ιδρώτα,  παράμενε  ανέκφραστο.  Ο  μουφτής  τον 

κοίταζε κάπου κάπου με  την άκρη του ματιού του κι  εκνευριζόταν με 

την αδιαφορία του. 

Το σκάψιμο συνεχιζόταν. Οι στρατιώτες του μηχανικού έσκαβαν τώρα 

χωμένοι ολότελα μέσα στη γη. Μόνο το χώμα φαινόταν, που τα φτυάρια 

έριχναν έξω. Με σα στα μάτια όλων η ανησυχία μεγάλωνε… 



  23

Εκείνη  ακριβώς  τη  στιγμή  ακούστηκε    απ’  τη  μεριά  των 

στρατιωτών  ένα  άγριο  ουρλιαχτό  χαράς:  «Νερό!»  Το  ουρλιαχτό 

επαναλήφθηκε  δεκάδες  κι  εκατοντάδες  φορές  δυνατότερο,  απ’  το 

ατελείωτο  πλήθος  των  στρατιωτών  που  αναταράχτηκαν  ξαφνικά 

διώχνοντας μακριά τη νύστα που τους είχε φέρει η ζέστη, σαν το νερό 

να΄χε μουσκέψει τα μέλη τους και τα καμένα τους πρόσωπα… 

Τα  ουρλιαχτά  «νερό!».  «νερό!»  ξεπηδούσαν  απ’  όλα  τα  στήθια  με  μια 

τρελή  χαρά.  Οι  στρατιώτες  αγκαλιάζονταν  μεταξύ  τους,  σήκωναν  ο 

ένας  τον  άλλο  στους  ώμους,  φώναζαν  και  ούρλιαζαν  σαν  τρελοί.  Οι 

δερβίσηδες άρχισαν να χορεύουν. 

Οι  επάλξεις  του  κάστρου  τώρα  ήτανε  έρημες.  Ούτε  ψυχή  δεν 

φαίνονταν.  Οι  συνηθισμένοι  φρουροί  στην  κορυφή  των  πύργων 

κινούνταν σαν εξωγήινες φιγούρες… 

Το νερό στο μεταξύ ανάβλυζε απ’ τον ανοιχτό λάκκο φτιάχνοντας μια 

λίμνη γύρω του. Η ξερή γη το απορροφούσε αδιάκοπα, χωρίς ν’ αφήνει 

τη  λίμνη  να  μεγαλώσει.  Οι  στρατιώτες  του  μηχανικού  βρώμικοι  και 

λασπωμένοι,  τριγύριζαν  ανάμεσα  στα  εργαλεία  της  δουλειάς  τους  το 

ψοφίμι  και  τα  πτώματα  των  σκοτωμένων  που  κανένας  πια  δεν 

πρόσεχε… 
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