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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΣΕΡΝΕ ΒΡΟΧΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΗ ΜΗΛΟΤ 
Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΕΩ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ! 

 
 Ηϊντασ ςτθ Μιλο και παρατθρϊντασ τισ ς τ ζ ρ ν ε σ  ςκζφκθκα ότι πρζπει να 

αναδειχτεί θ ιςτορικι, θ διαχρονικι και θ χριςιμθ ςυμβολι τουσ προςφζροντάσ μασ 

το αγακό του ν ε ρ ο φ  ςε πολφ δφςκολουσ καιροφσ μζχρι και ςιμερα, πράγμα που 

πιςτεφω ότι ςυνζβθ και εξακολουκεί να ςυμβαίνει και ςε άλλα νθςιά και τόπουσ τθσ 

χϊρασ, που είχαν τθν ίδια ζλλειψθ νεροφ όπωσ θ Μιλο. Τθν ίδια περίοδο ζςκαβαν, 

πθγάδια και γεωτριςεισ για τον ίδιο λόγο. Πρζπει όμωσ να εξάρουμε τθν αναγκαία 

και ςυνετι διαχείριςθ που ζκαναν όλοι οι κάτοικοι ςτθ χριςθ του νεροφ, διότι 

γνϊριηαν πόςο χρόνο τουσ φτάνει το νερό ζωσ ότου ξαναβρζξει, ενϊ οριςμζνοι για 

καλφτερθ επάρκεια ζφτιαχναν και εφεδρικζσ. 

 Ο πιο γνωςτόσ τρόποσ ςυλλογισ νεροφ γινόταν από τισ παραδοςιακζσ ςκεπζσ 

και μετά το 1950 περίπου από τισ ταράτςεσ των ςπιτιϊν, τισ οποίεσ προετοίμαηαν με 

τθ ςυντιρθςι τουσ κάκε Σεπτζμβρθ, ϊςτε να είναι ζτοιμεσ πριν ξεκινιςουν οι 

πρϊτεσ βροχζσ. 

 Το ςφςτθμα όδευςθσ του νεροφ ιταν ςυνδεδεμζνο από τισ ταράτςεσ με τισ 

ςτζρνεσ και ζτςι, μόλισ ζπιανε θ βροχι, άφθναν το πρϊτο νερό να ξεπλφνει τουσ 

χϊρουσ από όπου περνοφςε το νερό, μετά ζβγαιναν μζςα ςτθ βροχι και ζκαναν τθ 

ςφνδεςθ, ϊςτε θ ροι του νεροφ να καταλιγει ςτισ ςτζρνεσ κακαρό! 

 Για να γίνει, όμωσ πόςιμο, χρθςιμοποιοφςαν κάποιεσ μεκόδουσ. Μία εξ 

αυτϊν ιταν να κρεμοφν άςβθςτο αςβζςτθ μζςα ςε χοντρό πανί ι καλακάκι μικρό 

ςτο κζντρο του όγκου του νεροφ, τότε ο αςβζςτθσ ζλιωνε βράηοντασ! Μετά ζβγαηαν 

τον αςβζςτθ και άφθναν να θρεμιςει το νερό και να  κατακάτςουν ςτον πυκμζνα ό, 

τι ςτερεά υπιρχαν μζςα ςϋ αυτό, ενϊ  μετά ιταν πόςιμο! Το νερό από τθ ςτζρνα 

πριν χρθςιμοποιθκοφν αντλίεσ νεροφ, το βγάηαμε με ζνα κουβαδάκι δεμζνο με 

ςχοινί και λεγόταν «ςίγλα». 
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 Αυτό που γίνεται οφκαλμοφανζσ είναι ότι υπιρχε ζνα πολφ καλά 

οργανωμζνο ςφςτθμα φδρευςθσ που εξυπθρετοφςε όλουσ τουσ κατοίκουσ, το οποίο 

ςτο μζτρο του δυνατοφ, υποςτιριηε όλεσ τισ ανάγκεσ τουσ.  

Πζραν όμωσ των εκατοντάδων ιδιωτικϊν ςτερνϊν(!) υπιρχαν και οι 

ς τ ζ ρ ν ε σ  που υποςτιριηαν όλα τα δθμόςια κτιρια, ςχολεία κ.λπ. – οριςμζνεσ από 

αυτζσ ιταν κοινόχρθςτεσ, αφοφ τισ ζφτιαχναν περίπου ςτο κ ζ ν τ ρ ο  τ ω ν  

δ ρ ό μ ω ν ! Τθ διαχείριςθ και φροντίδα διατθροφςαν οι κοινότθτεσ, αυτζσ 

εξυπθρετοφςαν και περαςτικοφσ πολίτεσ αλλά ακόμα και πότιςμα ηϊων. Αυτζσ οι 

ςτζρνεσ είναι αρκετζσ- άνω των (50)- όπωσ παρατιρθςα ςε μια απλι περιιγθςθ και 

οριςμζνεσ φωτογράφθςα, που κα ςασ παρουςιάςω ενδεικτικά. 

 Αυτζσ των κεντρικϊν  δρόμων τισ βλζπουμε ςυνεχϊσ μπροςτά μασ, αφοφ 

είναι ακόμθ και ςτο μζςον των   κ ε ν τ ρ ι κ ϊ ν  δ ρ ό μ ω ν  και περνϊντασ τισ 

ςυναντάμε να δεςπόηουν με τ α  τ ε ρ ά ς τ ι α  ε π ι ς τ ό μ ι ά  τ ο υ σ  και για να 

περάςουμε με το αυτοκίνθτο μασ χρειάηεται μεγάλθ προςοχι για να μθν 

τρακάρουμε. 

 Ο τρόποσ εκςκαφισ τουσ εκτιμϊ ότι, γινόταν ςε όλεσ τισ ςτζρνεσ, 

(υ π ό ς κ α φ ε σ ) .  Αλλά ςυνικωσ ο τόποσ επιλογισ τουσ είναι κατάλλθλοσ ςε ςκλθρό 

υπζδαφοσ και διακζτει όλεσ τισ τεχνικζσ που υποχρεϊνει το νερό τθσ βροχισ να 

καταλιγει ςτθ ςτζρνα που φυςικά κα πρζπει να ζχει και μεγάλθ διάςταςθ, ϊςτε να 

χωράει αρκετά κυβικά (μ3). Επίςθσ, υπιρχαν και πολφ μεγάλεσ δεξαμενζσ εκτόσ 

οικιςμϊν για επιπλζον υποςτιριξθ. Ζτςι, βλζπουμε τθν ολοκλιρωςθ του 

ςυςτιματοσ, ότι διζκετε αρκετι επάρκεια νεροφ για διαςφάλιςθ του πλθκυςμοφ. 

 Τελευταία, όλο και πιο ςυχνά, διάφοροι επιςτιμονεσ και ειδικότερα όςοι 

αςχολοφνται με μελζτεσ παγκοςμίωσ των αποκεμάτων και διαχείριςθσ υδάτινων, 

π ό ρ ω ν  προειδοποιοφν για μελλοντικζσ λειψυδρίεσ, ξθραςίεσ, κυρίωσ ςτθ νότια 

Ευρϊπθ, πράγμα που πρζπει να μασ κάνει πιο υποψιαςμζνουσ ςτο κζμα τθσ 

διαχείριςθσ του νεροφ κάτω από οποιεςδιποτε ευκολίεσ ι δυςκολίεσ το 

εξαςφαλίηουμε ςιμερα, και μασ προτρζπουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

 Οφείλουμε να ςκεφτοφμε ότι εμείσ διακζτουμε ζνα εφεδρικό ςφςτθμα 

φδρευςθσ του νθςιοφ, που είναι τεράςτιο κεφάλαιο για τθ Μιλο. Τισ ςτζρνεσ 
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ιδιωτϊν κακϊσ και τισ κοινόχρθςτεσ. Από τα προθγοφμενα χρόνια και τθν παράδοςι 

μασ. Επίςθσ, ςτο ςφςτθμα αυτό προςφεφγουμε αμζςωσ να το κζςουμε ςε 

λειτουργία, όταν διακόπτεται θ παροχι του νεροφ του υδραγωγείου που ζχουμε 

ςιμερα,  είτε από βλάβεσ ι άλλεσ αιτίεσ και οι ςτζρνεσ μασ λφνουν πάλι το 

πρόβλθμα.  Ασ ςκεφτοφμε ότι ακόμα και ςιμερα ςτισ μεγάλεσ αςτικζσ πόλισ, 

μονοκατοικίεσ κ.λπ. δεν υπάρχει παρόμοια πρόβλεψθ ςτισ μελζτεσ εφαρμογισ των 

κατοικιϊν μασ με δεξαμενζσ τςιμεντζνιεσ, ι πλαςτικζσ, τοποκετθμζνεσ ςτο υπόγειο 

ι υπζργεια ςτον ακάλυπτο χϊρο με εφεδρικι ςφνδεςθ μιασ παροχισ που κα 

καταλιγει ςτθν κατοικία μασ και αντί κάκε φορά που από οποιαδιποτε αιτία 

ζχουμε διακοπι νεροφ, γυρνϊντασ τθν εφεδρικι βάνα τθσ δεξαμενισ δεν κα λζγαμε 

το νερό – νεράκι! 

 Τθν εφαρμογι ςυλλογισ του βρόχινου νεροφ από τισ ταράτςεσ όπωσ τθσ 

Μιλου όμωσ τθν ζχουν εφαρμόςει αρκετζσ χϊρεσ του εξωτερικοφ και ςε 

ςυγκεκριμζνο μζροσ τθσ Γερμανίασ τθν εφαρμόηουν και ςτισ νζεσ οικοδομζσ. 

 Μιπωσ πρζπει μζςα ςτισ προοπτικζσ που επεξεργάηεται θ πολιτεία αν δεν το 

μελετά και μζςα ςτο πρόγραμμά τθσ να αρχίςει να ςκζφτεται ότι το αφιζρωμα που 

αφορά τθ Μιλο να είναι θ αφορμι και το μοντζλο προσ περεταίρω διερεφνθςθ για 

τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ γενικότερα, αλλά και τθσ 

εξοικονόμθςθσ υδάτινων πόρων που ζτςι κι αλλιϊσ χάνουμε όταν δεν ςυλλζγεται το 

νερό ςυντελϊντασ ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ αυτοφ του αγακοφ, ςυγκρατϊντασ 

κάποιεσ ποςότθτεσ αντί το περιςςότερο νερό να καταλιγει ςτθ κάλαςςα! 

 Θα προςκζςω δυο πράγματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ του νεροφ. 

 Ζνα είναι ότι υπάρχουν άνκρωποι που ςυγκεντρϊνουν νερό από πθγζσ. Και 

άλλοι κακαρό χιόνι από τα βουνά ςυνικωσ και αφοφ του γίνει ο κατάλλθλοσ 

κακαριςμόσ τα χρθςιμοποιοφν ςαν κάτι ξεχωριςτό να κερνοφν τουσ επιςκζπτεσ και 

φίλουσ τουσ. 

 Δεφτερον ότι αρκετοί ςυμπατριϊτεσ εφαρμόηουν τισ προαναφερόμενεσ 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ και κάνουν χριςθ των ςτερνϊν τουσ και ςιμερα 

αποκλειςτικά ι επιλεκτικά με βρόχινο νερό. 

 



4 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΟ ΧΗΜΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΛΕΠΕ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΤΠΟΚΑΦΩΝ ΣΕΡΝΩΝ 

 
 Σασ παρακζτω ζνα ςχζδιο δικό μου που προςεγγίηει το ςυνθκζςτερο ςχιμα 

αχλαδιοφ υπόςκαφθσ τοξωτισ ςτζρνασ με καμάρα που καταλιγει ςτο επιςτόμιο και 

που θ αρχιτεκτονικι τθσ καταςκευι είναι πολφ μελετθμζνθ λαβαίνοντασ  όλεσ τισ 

παραμζτρουσ που προςομοιάηει με τισ τοξωτζσ καμάρεσ χτιςμζνεσ από πζτρα και 

τοξωτά πρζκια κουφωμάτων ςτο εςωτερικό και των ναϊν που χρθςιμοποιικθκαν 

κατ’ εξοχιν παγκοςμίωσ ςε γζφυρεσ ποταμϊν «γεφφρια» που διαςχίηουν από πάνω 

δρόμοι ακόμθ και ςιμερα μεγάλθσ κυκλοφορίασ «Το Γεφφρι τθσ Άρτασ» μασ δίνει το 

μζγεκοσ τθσ ικανότθτασ και αντοχισ αυτισ τθσ αρχιτεκτονικισ επιλογισ των 

μαςτόρων που εφιρμοηαν αυτι τθν τεχνικι, χωρίσ τισ ςθμερινζσ δυνατότθτεσ των 

μθχανθμάτων και εργαλείων εκςκαφισ. Εκείνοι τα μόνα εργαλεία τουσ ιταν 

γκαςμάδεσ – αξίνεσ – ο μπίκοσ – τα πελζκια κ.λπ., διαφόρων τφπων όπωσ κοπίδια, 

ςφινεσ, ςμίλεσ, βαριά ςφυριά «και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ίςωσ λίγο δυναμίτθ». 

Κι αυτό πζραν τθσ γνϊςθσ τουσ καταςκευισ ςτερνϊν και πθγαδιϊν, πικανότατα 

κάποιοι να είχαν εκπαίδευςθ και διζκεταν εμπειρία εκςκαφϊν, ειδικά αν είχαν 

εργαςτεί ςτα μεταλλεία και τα νταμάρια. Πρζπει να τονίςω ότι οι υπόςκαφεσ 

ςτζρνεσ τισ Μιλου με τθν αρχιτεκτονικι που εφιρμοηαν δείτε ςαν ςχιμα αυτό που 

ζφτιαξα ο ίδιοσ ϊςτε να γίνει κατανοθτό και ςασ το παρουςιάηω πιο πίςω τθσ τομισ 

τουσ που δείχνει ότι ενϊ ξεκοφφωναν το υπζδαφοσ θ επιφάνεια και τα τοιχϊματα 

προςζφεραν μεγάλθ αντοχι περιφερειακά και υπζργεια και κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 

υγιεινισ φφλαξθσ ςε μζροσ δροςερό και κάτω των 18ο C που είναι απαραίτθτο ςε 

όλεσ τισ εποχζσ! Και ςε εςωτερικό περιφερειακό περιβάλλον που ιταν αρκετά 

αδιαβροχοποιθμζνο με τςιμεντοκονίεσ αλλά πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφςαν 

μεκόδουσ υάλωςθσ με υλικά και φοφντωμα φλόγασ! Τα οποία δεν γνωρίηω για τθ 

μζκοδο αυτι πϊσ γινόταν! 

 Καταςκευαςτικά ο τρόποσ εφαρμογισ χωρίηεται ςε δφο ςτάδια το πρϊτο 

ιταν θ αφαίρεςθ του κεντρικοφ μεγάλου όγκου ενϊ το δεφτερο γινόταν θ 

περιφερειακι διαμόρφωςθ και ολοκλιρωςθ τθσ εκςκαφισ, που ιταν και θ 



5 
 

κυριότερθ διότι αυτι ο τεχνίτθσ που το ςμίλευε και ζφτιαχνε τθν εςωτερικι 

περιφερειακι διαμόρφωςθ ιταν εξαιρετικόσ και με ταλζντο αυτό που κα ζλεγα ότι 

προςεγγίηει τισ ικανότθτεσ του γλφπτθ και μάλιςτα οι γλφπτεσ το κάνουν ςε 

εργαςτιρια και με αρκετό φωσ ενϊ εκείνοσ ςε χϊρο υγρό ςκοτεινό με λίγο φωσ και 

μεγάλεσ και δφςκολεσ ςυνκικεσ. (Ο υποφαινόμενοσ υπιρξε και γλφπτθσ ο ίδιοσ γι’ 

αυτό κάνει και τθν ελάχιςτθ αυτι προςομοίωςθ). 

 Επιπλζον με τα χρόνια είχαν διαμορφϊςει πολφ γερό και κατάλλθλο 

ςωματότυπο και ικανό μυϊκό ςφςτθμα, αυτό όμωσ δεν αλλάηει το γεγονόσ ότι ο 

τρόποσ και οι μζκοδοι που δοφλευαν ιταν άκροσ επϊδυνεσ και κουραςτικζσ και το 

μεροκάματό τουσ ιταν με πολφ ιδρϊτα και ατυχιματα. 

 Κάτι που αξίηει να αναφερκεί είναι ότι οι εκςκαφζσ των κεμελίων, ςτερνϊν, 

και βόκρων γίνονταν με προτεραιότθτα για δφο λόγουσ ςε νζεσ καταςκευζσ 

κατοικιϊν για εξοικονόμθςθ Αϋ υλϊν. 

1οσ: Αξιοποιοφςαν τα υλικά τθσ εκςκαφισ. 

2οσ: Όςο αυτό ιταν εφικτό με πρόχειρεσ ριςεισ ϊςτε το νερό να πθγαίνει ςτισ 

ανοιχτζσ τάφρουσ για να το χρθςιμοποιοφν ςαν αναγκαίο ςτοιχείο ςτθν καταςκευι 

τθσ οικοδομισ και εν γζνει του όποιου ζργου. 

  Βλζποντασ όλα τα προαναφερκζντα ςτο ςχζδιο – τομι με τθν 

εςωτερικι αρχιτεκτονικι και τισ προδιαγραφζσ που λάβαιναν υπ’ όψιν τουσ όλεσ τισ 

παραμζτρουσ αςφαλείασ. Δεν χρειάηεται να ποφμε τίποτα άλλο  για εκείνουσ τουσ 

μαςτόρουσ αλλά μόνον να εκφράςουμε τον καυμαςμό μασ! 

 

ΚΛΕΙΔΙ ΜΑΘΗΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΣΟ ΣΡΙΠΣΤΧΟ 

«ΠΟΛΙΣΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 

 Οπότε βλζποντασ το αφιζρωμα ελπίηω ότι βοθκάει ϊςτε οι παλιοί να 

κυμόμαςτε και οι νζοι μασ να μακαίνουν τθν ιςτορία των ςτερνϊν μασ, και τθν 

αναγκαιότθτα τθσ διατιρθςθσ και φπαρξισ τουσ και ςτο μζλλον από δαςκάλουσ 

ικανοφσ που μακαίνουν και εμπνζουν ςτα παιδιά τθ γνϊςθ να ζχουν όραμα, 

πολιτιςμό και τισ αξίεσ μασ για να ζχουν τθν ικανότθτα αξιολόγθςθσ των επιλογϊν 

τουσ που κα είναι αποτζλεςμα γνϊςθσ και κρίςθσ και να εφαρμόηουμε ςτο μζλλον 
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πιο ορκολογικι διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ πόρων και προβλθμάτων και 

ειδικότερα των υδάτινων όπου είναι και το κζμα μασ. (Σιμερα οι παραδοςιακοί 

ςτερνάδεσ – πθγαδάδεσ ζχουν ςχεδόν εκλείψει, όςοι διατθροφν αυτό το επάγγελμα 

είναι κυρίωσ τθσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ των υπαρχόντων ςτερνϊν που 

είναι χιλιάδεσ, αλλά γνωρίηουν τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ και τισ εφαρμόηουν). 

 Το ερϊτθμα είναι: θ πολιτεία κα παίρνει πρωτοβουλίεσ που κα βοθκάει με 

προγράμματα ςπουδϊν ςτθν εκπαίδευςθ που είναι ο πυλϊνασ μάκθςθσ των 

παιδιϊν μασ με αρωγό πάντα τθν οικογζνεια. Διότι θ ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ 

απαιτεί τθν δθμιουργία «κεφαλϊν και όχι μόνον κεφαλαίων». 

 Επίςθσ το Υπουργείο Δθμοςίων Ζργων – Πολεοδομία ζχουν δρομολογιςει 

μελζτεσ που να ςυςτινουν ι επιβάλουν τθν φπαρξθ ςτερνϊν ςε κάκε νζα οικοδομι. 

Αποκθκευμζνου νεροφ πόςιμου και χριςθσ για τθν βραχυπρόκεςμθ εναλλακτικι 

λφςθ ςτον πλθκυςμό και να μθν ςυμβαίνει ότι ςε όλεσ τισ αςτικζσ πόλεισ μόλισ κοπι 

το νερό ο κόςμοσ δεν ζχει νερό οφτε ςταγόνα μζχρι τθν αποκατάςταςθ του λόγου 

που προκάλεςε τθν διακοπι. Ασ ςκεφκοφμε όμωσ ότι τϊρα αναφερόμαςτε ςε 

πικανζσ μελλοντικζσ λειψυδρίεσ κ.λπ. και απρόςμενα γριγορεσ αλλαγζσ του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ, κάτι που βλζπουμε να ςυμβαίνει πρόςφατα, όπωσ θ 

μεγάλθ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ Αυςτραλίασ και Αμερικισ! 

 Αυτόσ είναι ζνασ επιπλζον λόγοσ να υπάρχει απαγόρευςθ, κατάργθςθ, 

περιοριςμόσ ι καταςτροφισ εφεδρικϊν παραδοςιακϊν ςυςτθμάτων υπαρχόντων 

ςτερνϊν να είναι διατθρθτζεσ όχι μόνον για πολιτιςτικοφσ λόγουσ αλλά 

ουςιαςτικοφσ αφοφ προςφζρουν διαςφάλιςθ των ςτουσ πλθκυςμοφσ που τισ ζχουν 

, ςε οποιεςδιποτε δυςμενισ περιόδουσ. 

 
Ζνασ ευαιςκθτοποιθμζνοσ πολίτθσ 
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