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Κρήνες

ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ
Α. ΠΑΤΡΙΚΟΥ

Ι ο νερό (νεαρόν / νηρόν (= πρόσφατο, φρέσκο)
ύδωρ), είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία του
κόσμου, τπς δημιουργίας και της ζωής, υπήρχε

ανέκαθεν στο επίκεντρο των επιστημονικών, θρησκευτικών, 

φιλοσοφικών και μυθολογικών αναζητήσεων 

του ανθρώπου, καθώς και βασικό στοιχείο στη

διαμόρφωση λαϊκών παραδόσεων. Επιγραμματικά
μπορεί να ειπωθεί ότι το νερό συμβολίζει την αρχέγονη 

ουσία από την οποία προέκυψαν όλες οι μορφές
της δημιουργίας.
Έτσι ο Θαλής ο Μιλήσιος (623-542 π.Χ.), φυσικός
φιλόσοφος διατύπωσε τη θέση ότι ο κόσμος γεννήθηκε 

από το νερό: «αρχήν των πάντων απεφήνατο
το ύδωρ».
Με αυτή την εξηγητική υπόθεση επιχειρείται για
πρώτη φορά μία ερμηνεία των κοσμικών φαινομένων 

βασιζόμενη σε μια απρόσωπη φυσική αρχή και
όχι στη βουλητική ενέργεια μιας ανθρωπομορφικής
θεότητας. Κατά, δε, τον Αριστοτέλη (355-322 π.Χ.), το
νερό είναι η αρχή όλων των πραγμάτων, εφόσον όλα
τα στοιχεία αποτελούνται από νερό και κατ' ουσίαν
είναι νερό, ενώ κατά τον φιλόσοφο'Ιππωνα τον Σάμιο
(5ου π.Χ. αι.), από το νερό προήλθε η φωτιά και από
την κυριαρχία της στο νερό δημιουργήθηκε ο Κόσμος.
Ο Εμπεδοκλής (493-480 π.χ.) ακολούθως, περιέλαβε
το νερό στα τέσσερα απλά στοιχεία (ριζώματα) της
φύσεως: ύδωρ, πυρ, αήρ και γη, εξ ων προήλθε ο
κόσμος. Αυτός συμβόλιζε το νερό με τη σικελιακή
θεότητα Νήστιν (από το ρ. νάω = αναβλύζω, εξ ου
και νάμα (= πηγαίο νερό), η οποία χύνοντας τα δά-
κρυά της δημιουργεί την πηγή της ζωής των θνητών.

Λόγω αυτής της μεγίστης σημασίας που έχει το νερό
για τον άνθρωπο κι ολάκερη την κτίση δημιουργήθηκαν 

θρησκευτικές αντιλήψεις περί καθαρτικής δυνάμεως 

αυτού στη σωματική και ψυχική υπόσταση
του ανθρώπου (αγιασμός) αλλά και περί μαντικής,
προφητικής ικανότητας που αναβλύζει από το νερό
π.χ. Μαντείο Δελφών δίπλα στην Κασταλία πηγή. Κατ'
άλλη αντίληψη στις πηγές των υδάτων και στη θάλασσα 

κατοικούσαν δαιμονικά πλάσματα με μορφή
θηρίων «...δράκων ούτος ον έπλασαςεμπαίζειν αυτήν

(Ψαλμός 103,25)».
Για όλα αυτά ο άνθρωπος ωράισε φιλόκαλα πηγές
αναβλύζοντος ύδατος με εξαιρέτου λαϊκής τέχνης
κτίσματα τις «Κρήνες». Σ' αυτές είναι αφιερωμένο

το εκδοθέν τον παρελθόντα Ιούνιο 8ο Φωτογραφικό 
Λεύκωμα του Αρχείου Φωτογραφίας Ελληνικού

Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΑΦΕΛΙΑ) του
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ),
σχ. 1 4X1 9,5 εκ. με εισαγωγικό κείμενο «Ύδωρ εκ πέτρας» 

του Σταύρου Ζουμπουλάκη (ΣΖ), νομικού δρος
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, πολυγράφου συγγραφέως. Η
πρόσοψη του εξωφύλλου κοσμείται με ασπρόμαυρη
φωτογραφία «Στην πηγή της αυτοκράτειρας Ελισάβετ,
Γιαστούρι Κέρκυρας», πιθανή λήψη του περιώνυμου
καλλιτέχνη φωτογράφου Φρέντερικ Μπουασονά. Εικονίζονται 

γυναίκα με στάμνα στο κεφάλι και ομάδα
αμέριμνων κοριτσιών δίπλα σε κρήνη.
0 Σ.Ζ. αρχίζει το περισπούδαστο κείμενο του με την
«αλγεινή θύμηση» της καθημερινής ταλαιπωρίας
της μάνας του στη γενέτειρά του Συκιά Λακωνίας
που κουβαλούσε νερό με τον γκαζοτενεκέ από γειτονική 

στέρνα. Αυτή η εικόνα ανασύρει συνειρμούς
ανάλογων παραστάσεών μου από τη γενέτειρά μου
το Τρίκερι, όπου οι νοικοκυρές και οι κοπελιές του
χωριού μετέφεραν από πηγάδια αρκετά μακριά από
την κωμόπολη νερό με την πήλινη στάμνα. Δίπλωναν
την ποδιά τους σπειροειδώς φτιάχνοντας τον «πεδιλό-

γο» και τον τοποθετούσαν στο κεφάλι, όπου στερέωναν 
τη στάμνα, χωρίς να την κρατούν πολλές φορές.

Όταν είχαν να πλύνουν χοντρά ρούχα μετέβαιναν με
τη σκάφη στο κεφάλι στις Κότες, ανατολικό επίνειο
του χωριού, όπου υπήρχαν μεγάλο πηγάδι και τρεις

βρύσες με άφθονο τρεχούμενο νερό. Εκεί άναβαν
φωτιά σε πρόχειρη εστία, θέρμαιναν το καζάνι με το
νερό και ακολούθως έπλεναν τα ρούχα με ντόπιο
σαπούνι και αλισίβα (νερό βρασμένο με στάχτη), τα
κοπάνιζαν με τον ξύλινο κόπανο και τ' άπλωναν σε

παρακείμενους φράχτες για να στεγνώσουν. Το σούρουπο 

με τη σκάφη, γεμάτη με τα πλυμένα ρούχα,
στο κεφάλι ανέβαιναν τον ανηφορικό δρόμο. Εμείς,
όπως και πολλοί άλλοι, είχαμε στέρνα που γέμιζε με
βρόχινο νερό. Μ' αυτό μεγάλωσα/Ηταν καθαρό, διότι
τότε δεν υπήρχε αερορρύπανση.
Στο Λεύκωμα καταχωρίζονται φωτογραφίες του 

προαναφερθέντος 

Φρεντερίκ Μπουασουά (1858-1946),
του Γιώργου Βαφιαδάκη (1890-1978), ο οποίος γεννήθηκε 

στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Σμύρνη, αλλά μετά
την καταστροφή του 1 922 επέστρεψε στην Αθήνα και
συνδέθηκε με τον Οδοιπορικό Σύνδεσμο, που το 1 937

μετονομάσθηκε σε Περιηγητική Λέσχη. Το πλούσιο
φωτογραφικό του αρχείο δωρήθηκε τον Μάρτιο 2000
στο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ και περιλαμβάνει 2.500 αρνητικά και
32 λευκώματα. Αλλά και άλλων καλλιτεχνών φωτογράφων 

φωτογραφίες κρηνών παρουσιάζονται στο
Λεύκωμα, όπως του Νίκου Ζωγράφου, Αναστασίου
Κανελλοπούλου, Αντ. Οικονομίδη, Χρήστου Ευελπίδη,
Δημ. Παπαδήμου.
Όπως αναφέρει ο Σ.Ζ. η μετάβαση του γυναικείου
κόσμου στις βρύσες, Κρήνες του Χωριού «ήταν τόπος 

συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής των
γυναικών», οι οποίες κείνα τα χρόνια δεν έβγαιναν παραπέρα 

από την αυλόπορτα του σπιτιού. Στον δρόμο
για τη βρύση ή το πηγάδι συνέβαιναν και ανταλλαγή
βλεμμάτων με παλικάρια του χωριού κι αλληλοσκιρ-
τήματα καρδιάς, που πολλές φορές κατέληγαν στον
γάμο.
Είναι γνωστό από την Αγία Γραφή και Συναξάρια Αγίων 

πως η εύρεση μιας πηγής συνδέεται με αντίστοιχο 

θαύμα, όπως η ανάβλυση ύδατος από βραχώδες
μέρος στην έρημο, όταν ο Μωυσής χτύπησε εκεί με
τη ράβδο του και πήγασε «ύδωρ εκ πέτρας» σβήνοντας 

τη δίψα των γογγυζόντων εναντίον του θεού και
του ίδιου Ισραηλιτών. Αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος
ο Αθωνίτης, ιδρυτής και κτήτωρ της Ι.Μ. Μεγίστης
Λαύρας Αγίου Όρους (ΑΟ)Άθω σε απόσταση δίωρης
οδοιπορίας από την I. Μονή με εντολή της Θεοτόκου
έπληξε με τη ράβδο του τον παρακείμενο βράχο και
«εξέρρευσεν άχρι τα νυν (=μέχρι τώρα) δεικνυομένη
δαψιλεστάτη (=πλουσιωτάτη) πηγή η καλούμενη Α γ ί
α σ μ α, όπου ανεγέρθηκε παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου
Πηγής, που ανακαινίσθηκε στις 2 Μαΐου 1 892, όπως
μας πληροφορεί ο αοίδιμος Ιερομόναχος Εσφιγμε-
νίτης Γεράσιμος Σμυρνάκης, περιώνυμος ιστορικός
συγγραφέας του AO, στο ογκώδες περισπούδαστο
βιβλίο του «Το ΆγιονΌρος» εκδοθέν το 1 903. Ωσαύτως 

Αγιάσματα ανέβλυσαν σε ακτές του AO, όπου τα

κύματα εξέβρασαν σεβάσμιες, θαυματουργές εικόνες
που πιστοί έρριξαν στη θάλασσα κατά την περίοδο της
Εικονομαχίας (726-787 και 81 3-843), για να μην πέσουν 

στα χέρια των εικονομάχων και τις βεβηλώσουν,
όπως της Παναγίας Πορτάίτισσας στην ακτή της Ι.Μ.

Ιβήρων, της Παναγίας Γλυκοφιλούσας στον αρσανά
της Ι.Μ. Φιλοθέου και του Αγίου Γεωργίου στην ακτή
της Ι.Μ. Ξενοφώντος. Σ' αυτές τις τοποθεσίες κτίσθηκαν 

αντίστοιχα προσκυνήματα.
Αλλά και εντός των αυλείων χώρων I. Μονών Α.Ο.
κτίσθηκαν περικαλλείς κρήνες, οι Φ ι ά λ ε ς, όπου τελείται 

ο Αγιασμόςτων Θεοφανείων και μεταξύ'Ορθρου
και θ. Λειτουργίας στις αγρυπνίες πανηγύρεων των I.

Μονών, όπως οι Φιάλες της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας,
της Ξηροποτάμου, των οποίων οι φωτογραφίες του
Νικόλα Κάλας εμπεριέχονται στο Λεύκωμα. Για λόγους
στενότητας του αύλειου χώρου λείπουν Φιάλες στις I.
Μονές Κωνσταμονίτου (υπάρχει περίτεχνος μαρμάρινη 

κρήνη), στην Καρακάλου υπάρχει αείροος βρύση
δροσερού από τα σπλάχνα του Άθω ύδατος, στις Ι.Μ.

Διονυσίου, Σταυρονικήτα υπάρχουν βρύσες με στρόφιγγα. 

Στην Ι.Μ. Δοχειαρίου η Φιάλη είναι στεγασμένη
με βαθύ πηγάδι δροσερού νερού αντλούμενου με μαγκάνι. 

0 μακαριστός Γέροντας Γρηγόριος προ της κοι-
μήσεώςτου ανέγειρε μαρμάρινη Φιάλη στην πλατεία
του αρσανά της Μονής. Αλλά Φιάλες υπάρχουν και
σε αύλειους χώρους I. Ναών του ελλαδικού χώρου,
όπως στις Μονές Πετράκη και Καισαριανής Αθηνών.
0 Σ.Ζ. περατώνει το γλαφυρό κείμενο του γράφοντας
εύστοχα: «θα κλείσουμε αυτή τη σύντομη περιδιάβαση
στην ιερή χρήση του νερού στην οποία μας έφερε το
Λεύκωμά μας με την απλή παρατήρηση ότι, επειδή
στα μέρη μας έζησαν και εθνικοί (^ειδωλολάτρες)
και χριστιανοί και μουσουλμάνοι, δεν είναι καθόλου
σπάνιο η ίδια η πηγή να θεωρείται ιερή και από τους
τρεις διαδοχικά. 0 κύκλος του νερού είναι τεράστιος
στη ζωή και στον πολιτισμό των ανθρώπων και ένα
απειροελάχιστο μονάχα ίχνος του είδαμε σε τούτο το
Λεύκωμα».
Εξαίρετο ανάγνωσμα και χάρμα οφθαλμών οι καλλιτεχνικές 

φωτογραφίες του σχετικού λευκώματος,
που μας θύμισαν παιδικά κι εφηβικά βιώματα, γι' αυτό
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στιςερίτιμες κυρίες Βασιλική 

Χατζηγεωργίου και Ματθίλδη Πυρλή για την
επιμέλεια, έρευνα και τεκμηρίωση του Λευκώματος,
στην Ιωάννα Μαντζαβίνου που επιμελήθηκε την έκδοση, 

στους ελλογιμώτατους Σταύρο Ζουμπουλάκη
για το ευσύνοπτο μεστό ιστορικού και λαογραφικού
περιεχομένου κείμενο και στον Διονύσιο Καψάλη σχεδιαστή 

της εκδοτικής σειράς ΑΦΕΛΙΑ και Διευθυντού
του ΜΙΕΤ. Σ' όλους ευχόμαστε εκ μέσης καρδίας υγεία,
δύναμη, χαρά, υπομονή και τον άνωθεν φωτισμό για
συνέχιση του αξιομίμητου πνευματικού κι εκδοτικού
έργου του ΜΙΕΤ.
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