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ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ,
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Γκράσσος Γεώργιος & Βίγκλας Παναγιώτης, «Οι κρήνες της Μακρινίτσας, ένα στοιχείο του λαϊκού πολιτισμού
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www.monumenta.gr (Περιοδικό για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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ΣΤΟΧΟΙ
j Να ανακαλύψουν τους
συνδέσμους της πολιτιστικής κληρονομιάς
σχετικής με το νερό
και τη γλώσσα.
j Να καλλιεργήσουν
επικοινωνιακές, εκφραστικές και γλωσσικές

Υδρορροή για το
βρόχινο νερό στον ιερό
αρχαιολογικό χώρο
των Δελφών

j

δεξιότητες.
Να εκτιμήσουν την
πολιτιστική παράδοση
του τόπου τους και να
διαπιστώσουν πόσο
«ζωντανή» είναι ακόμα μέσα στην τοπική
κοινωνία, μέσα από τη
γλώσσα.

Βούλιουρας: ένας λάκκος στο κέντρο του πάτου της στέρνας
που χρησιμεύει για να μαζεύονται εκεί σκουπίδια που τυχόν
θα πέσουν στη στέρνα (μπούλιουρας) (Ζάκυνθος).
Γκιόλα: Μεγάλη γούρνα για το βρόχινο νερό, που κατασκευάζεται σκάβοντας τη γη και στρώνοντας τις πλευρές και το
άνοιγμα με πέτρες, και χρησιμεύει για το πότισμα των ζώων
(Λέσβος).
Γούρνα: Κοίλη κατασκευή από μάρμαρο ή από πέτρα μέσα
στην οποία τα ζώα πίνουν νερό- η ποτίστρα. Χρησιμοποιούταν και για το πλύσιμο ρούχων. Η μεγάλη δεξαμενή λέγεται
χαβούζα (Κάρπαθος).
Κινστέρνα: υπόγεια οικοδομήματα που χρησιμοποιούνταν
σε παλαιότερες εποχές για την αποταμίευση του νερού. Είναι
αντιδάνειο: προέρχεται από τη λατινική λέξη «cisterna» που
σημαίνει δεξαμενή που είναι δάνειο, έρχεται από την αρχαία
ελληνική «κίστη», δηλ. κιβώτιο (χώρος αποθήκευσης).
Κορύτο: σκαλιστή γουβωτή πέτρα για να πίνουν νερό τα ζώα
(Ζάκυνθος).
Κρουνός: στόμιο εκροής (βρύση) απ’ όπου βγαίνει το νερό
της κρήνης - μικρή ποσότητα νερού μπορεί να συγκρατείται
αρχικά σε ένα κοίλωμα, τη χούφτα.
Λατσία: η στέρνα βρόχινου νερού (Κάρπαθος).
Σίγλο: ο κάδος που χρησιμοποιείται για την άντληση και τη
μεταφορά του νερού, ο κουβάς.
Τράφος: ο τοίχος των αγρών που κτίζονται στις πλαγιές για να
βαστάνε το χώμα (Κυκλάδες).
Ιστέρνα, ή Γιστέρνα: δεξαμενή, στέρνα. (Γ)ισρτερνιάζει: συγκέντρωση του νερού σε ένα μέρος (Κάρπαθος).
Στέρνα: η δεξαμενή του σπιτιού όπου μαζεύεται το νερό της
βροχής. Είναι όλη σκαμμένη μέσα στο έδαφος. Έχει συχνά
σχήμα μπουκαλιού, με στενότερο το πάνω μέρος που ονομάζεται χάντρο. Προέρχεται από αποκοπή της λέξης «κινστέρνα».
Το κέντρο του πάτου της στέρνας ονομάζεται μολύβι, εκεί
μαζεύεται το τελευταίο νερό.
Τράχηλας λέγεται το στόμιο, που είναι συνήθως μια σκαλισμένη μαλακόπετρα με στρογγυλή τρύπα. Σοβατίζονταν με
ένα μίγμα ασβέστη και βαστρί (κοπανισμένα κομμάτια αγγείων). Στη Νίσηρο που λέγεται και βεστέρνα το μέγεθός της
μετριόταν σε μπόγια: βεστέρνα τρία μπόγια, τέσσερα μπογιά
και η περιεκτικότητα της σε νερό σε «πιθαμές», πέντε πιθαμές,
οκτώ πιθαμές.
Στάμνα: πήλινο δοχείο για τη μεταφορά και την αποθήκευση υγρών. Προέρχεται από το βυζαντινό «σταμνίον» και αυτό,
από το αρχαίο «στάμνος», η ρίζα του οποίου είναι το ρήμα
«ίστημι», επειδή μπορούσε να στέκεται όρθιο. H στάμνα είχε
πολλαπλές χρήσεις και ανάλογα σχήματα σε διάφορες εποχές.
Λέγεται και σταμνί, κουρκούνα (Καρδίτσα), κρυολόγος (Σκύρος), ζωναράτη (Σίφνος), κανάτι (Αίγινα), στάμνος (Ρόδος), λαηνίδα (στάμνα του γάμου στη Λέσβο), κ.α.
Χολέντρα: η υδρορροή που μεταφέρει το βρόχινο νερό από
το δώμα στη στέρνα (Κάσος, Κάρπαθος).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
http://www.humanrights-observatory.net/pierre-seche/
grec/indexgrec.html

j

Δραστηριότητα
1) Ποιες λέξεις χρησιμοποιούνται στο τόπο σας σχετικές με τη μεταφορά και την αποθήκευση του νερού (βρόχινου και πόσιμου);
2) Υπάρχουν τοπικές λέξεις για τη «στέρνα» και άλλα μέρη ενός
συστήματος συλλογής βρόχινου νερού; Από που προέρχονται; Σημαίνουν κάτι ιδιαίτερο;
3) Υπάρχουν τοπικές λέξεις για τη «στάμνα» και δοχεία για το νερό;
Από που προέρχονται; Σημαίνουν κάτι ιδιαίτερο;
4) Υπάρχουν τοπικές παροιμίες, αποφθέγματα, παραδοσιακά τραγούδια, μύθοι, ιστορίες, κ.ά. στα οποία να εμφανίζονται οι λέξεις
που βρήκατε;
Χρησιμοποιούνται σήμερα;
Αν ναι, από ποιους;
Εσείς τις γνωρίζατε, τις χρησιμοποιείτε ή δεν τα είχατε ακούσει
πριν τη δραστηριότητα;
6) Να συγκεντρώσετε τα ευρήματα σας σε ένα λεύκωμα το οποίο
θα παρουσιάσετε στο σχολείο και την τοπική κοινωνία π.χ. σε μια
εκδήλωση που θα οργανώσετε στο σχολείο σας.

Σκεύη & Υλικά
•χαρτιά,
•μολύβια...

ΦΥΛΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λέξη

Προέλευση

Ιδιαίτερη
σημασία

Εμφανίζεται σε παροιμίες
ποιήματα, τραγούδια κ.ά.

Χρησιμοποιείται σήμερα;

