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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ -  ΚΡΗΝΩΝ 
 

                   Φυσική πηγή στον ποταµό Νέστο, στους Τοξότες 
 
 

Για πολλούς αιώνες οι φυσικές πηγές των λιµνών και των ποταµών 
αποτέλεσαν τον µοναδικό τρόπο εφοδιασµού του απαραίτητου προς το ζην 
νερού. Οι άνθρωποι το µετέφεραν σε µεγάλα δερµάτινα φλασκιά, σε δοχεία 
πήλινα ή ξύλινα και το αποθήκευαν σε αγγεία για τις ανάγκες τους, µέσα στα 
σπίτια τους. Η γειτνίαση άλλωστε µε φυσικούς υδάτινους πόρους ήταν 
προϋπόθεση για τη δηµιουργία οποιασδήποτε οικιστικής εγκατάστασης από 
τους προϊστορικούς ακόµη χρόνους. Πηγές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
θεωρήθηκαν τόποι θεϊκοί και λατρεύτηκαν για το αγαθό που παρείχαν. Γύρω 
τους πλέχτηκε ολόκληρη µυθολογία µε νύµφες και ηµίθεους που 
τριγυρνούσαν σε αυτά τα µαγικά µέρη και δόξαζαν το πολύτιµο νερό. Η 
Κασταλία πηγή στους ∆ελφούς θεωρήθηκε θείο δώρο. Με την πάροδο των 
αιώνων οι φυσικές πηγές άρχισαν να διαµορφώνονται ως αρχιτεκτονήµατα 
τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων µιας περιοχής, όσο και για 
οικονοµικότερη διαχείριση του νερού. 

Οι κρήνες απαντούν σε διάφορους τύπους. Ο απλούστερος είναι αυτός 
µε µια µόνο  διαµορφωµένη εκροή από όπου τρέχει το νερό, συνήθως 
απευθείας πάνω στην πηγή. Με την πάροδο των αιώνων, οι κρήνες άρχισαν 
να οργανώνονται συστηµατικά µε µια δεξαµενή στο πίσω µέρος τους και να 
διακοσµούνται µε αρχιτεκτονικά στοιχεία. Καθώς ο πληθυσµός της πόλης 
αυξανόταν η φυσική πηγή έπρεπε να συµπληρωθεί µε επιπλέον προµήθειες 
νερού που µεταφερόταν από µακριά. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος µεταφοράς 
νερού από µακριά, στα χρόνια αυτά, γινόταν µε πήλινους αγωγούς, που ανά 
τακτά διαστήµατα είχαν ανοίγµατα καθαρισµού κλεισµένα µε καπάκι. Σε αυτό 
το πολύ απλό σύστηµα προστέθηκε σιγά – σιγά µια δεξαµενή, επειδή το 
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τρεχούµενο νερό δεν επαρκούσε για τις καθηµερινές ανάγκες και χρειαζόταν 
αποθήκευση. 
 
 
 

 

      Κρήνη µε ελληνιστικά στοιχεία στο Ηράκλειο Κρήτης 
 
Κατά την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο σπάνια βρίσκει κανείς ένα 

οργανωµένο υδροδοτικό σύστηµα, ένα υδραγωγείο δηλαδή που µετέφερε το 
νερό από πολύ µακριά και κατέληγε σε κρήνες σε συγκεκριµένα σηµεία της 
πόλης ή ακόµα και µέσα στα ίδια τα δηµόσια ή τα ιδιωτικά οικοδοµήµατα. 
Τέτοιου είδους παροχές εξασφαλίστηκαν στους µέσους και ύστερους 
ελληνιστικούς χρόνους και έφθασαν σε υψηλό βαθµό τελειότητας στα 
ρωµαϊκά χρόνια. 

Η αρχαιότερη αναφορά στις κρήνες, βρίσκεται στην Οδύσσεια του 
Οµήρου, όπου για την ακρίβεια αναφέρονται δυο πηγές –πρώτα, η ειρηνική 
εικόνα γυναικών που πάνε για νερό : µόνη της κατεβαίνει στην κρήνη η κόρη 
του βασιλιά των Λαιστρυγόνων ( Οδ. Κ. 107-108 ). Τις κρηναίες νύµφες, 
κόρες του ∆ία, επικαλείται ο Εύµαιος, υπενθυµίζοντας τις θυσίες που τέλεσε 
για χάρη τους παλιά ο Οδυσσέας ( Οδ. Ρ. 240-242 ), ενώ λίγο πιο πάνω, στο 
περιβάλλον της µεγάλης ιθακήσιας κρήνης, αναφέρεται ιερό άλσος και βωµός 
των νυµφών, όπου θυσίαζαν όλοι οι οδίτες ( Οδ. Ρ. 210-211 ). Το αρχαιότερο 
κτίσµα πάντως χρονολογείται αρκετούς αιώνες αργότερα, γύρω στα µέσα του 
7ου αιώνα π. Χ. στην Ολυµπία και ήταν διαµορφωµένο µε λεοντοκρουνούς. 
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                 Κρήνη µε λεοντοκρουνό στην Αθήνα 
 

                 
 

Με την πάροδο των χρόνων ορισµένα οικοδοµήµατα κρηνών γίνονται 
ολοένα και πιο περίτεχνα και τις περισσότερες φορές συνδυάζονται µε ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα άντλησης και αποθήκευσης νερού. Οι κρήνες 
αναπτύσσουν µια δική τους, ιδιότυπη µυθολογία, µε τοπικά χαρακτηριστικά 
και ιδιότητες, παράδοξα και θαυµαστές φανταστικές ιστορίες που ριζοβολούν 
τις περισσότερες φορές σε πραγµατικά γεγονότα. Στο λαϊκό φαντασιακό η 
κρήνη, όπως άλλωστε και τα πηγάδια και άλλοι ζωτικοί νερότοποι, είναι χώροι 
µεταιχµιακοί, φορτισµένοι θετικά και αρνητικά. Το νερό είναι πέρασµα, είναι 
και κατοικία, πάλλεται, είναι ζωντανό, στοιχειώνει και στοιχειώνεται. Της 
κρήνης, ως τεχνολογικού επινοήµατος, προηγήθηκαν τα πηγάδια. 

Πηγάδι στην Τούζλα - εγκαταλειµµένος οικισµός των Τοξοτών 
 
 

Οι κρήνες, που είχαν λύσει το πρόβληµα της ύδρευσης των οικισµών 
< από µια βρύση πίνουν όλοι > λεει µια παροιµία, περίτεχνες ή απλές στην 
κατασκευή, µε γλυπτό διάκοσµο ή απέριττες στη λειτουργική χρήση τους, 
αποτελούσαν µέχρι πρότινος τόπο καθηµερινής συνάντησης των κατοίκων. Οι 
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γυναίκες ιδιαίτερα, περνούσαν εκεί χρόνο πολύ, περιµένοντας να πάρουν νερό 
για το σπίτι ή ασχολούµενες µε το πλύσιµο των ρούχων της οικογένειας. 

 

                                     Κρήνη στην πρώτη πλατεία των τοξοτών 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΗΝΩΝ 
       
     Ως προς την αρχιτεκτονική τους µορφή κατατάσσονται στις εξής οµάδες :  

 Εντοιχισµένες βρύσες : ενταγµένες 
στους τοίχους κτιρίων, κήπων και 
αυλών είχαν τη δεξαµενή του 
νερού στο πίσω µέρος του τοίχου. 

 Γωνιακές βρύσες : χτισµένες σε 
γωνιές δρόµων, είχαν στην αρχή 
µια επιφάνεια ως πρόσοψη, 
αργότερα απόκτησαν δυο και τρεις. 

Γωνιακή κρήνη στους Τοξότες 
 Σεµπίλια : περίπτερα που στην 
πρόσοψή τους είχαν 
καγκελόφρακτα ανοίγµατα. 

 Βρύσες σε πλατείες : από τις 
µεγάλες κάνουλες αυτής της 
κατηγορίας των κρηνών ήταν 
δυνατόν να εφοδιαστούν µε νερό 
τόσο οι περαστικοί όσο και ο γύρω 
εγκατεστηµένος πληθυσµός.  

 Βρύσες προσευχής : δίπλα σε 
αυτές τις βρύσες είχαν 
κατασκευαστεί ταράτσες που ήταν 
τόποι προσευχής. Βρίσκονταν 
κοντά σε δρόµους καραβανιών, σε 
σταθµούς για να µπορούν οι 
ταξιδιώτες να εφοδιαστούν µε νερό 
και να ποτίσουν τα άλογά τους. 

 Εσωτερικές βρύσες : τις βρίσκουµε 
σε κεντρικές αίθουσες παλατιών 
και πολυτελών κατοικιών. 

 Κολονάτες βρύσες : εµφανίστηκαν 
τον 18ο αι. και αντικατέστησαν τις 
βρύσες των πλατειών. Οφείλουν 
την ύπαρξή τους σε δυτικές 
επιρροές και θυµίζουν έντονα τις 
βρύσες στις πλατείες των µεγάλων 
δυτικών πόλεων µε τα µνηµειώδη 
αγάλµατα. 

 Σέλσεµπιλ : πρόκειται για ένα είδος 
στεγασµένου σιντριβανιού στους 
κήπους πολυτελών κατοικιών το 
οποίο είχε µόνο διακοσµητικό 
χαρακτήρα. 
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Στο ∆ήµο Τοπείρου συναντώνται οι 
κρήνες των εξής κατηγοριών : 

• Εντοιχισµένες

 
 

Λεπτοµέρεια  γωνιακής κρήνης  
 
 
 
 
 
 
• Γωνιακές 
• Βρύσες σε πλατείες 
• Βρύσες προσευχής και 
• Εσωτερικές βρύσες. 
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 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΝΩΝ 
 

Όσο και αν εποίκιλαν οι βρύσες ανά τους αιώνες ως προς τα υλικά, τα 
διακοσµητικά τους στοιχεία, την αρχιτεκτονική τους µορφή, έφεραν τα εξής 
βασικά κοινά σηµεία :  

1) Μια δεξαµενή όπου αποθηκευόταν το νερό και η οποία αποτελούσε το πρωτεύον 
αρχιτεκτονικό στοιχείο των πρώιµων κρηνών. 

2) Μια µαρµαρένια ή πέτρινη πλάκα, όπου προσαρµόζονταν η κάνουλα µέσα σε µια   
     κόγχη που σχηµάτιζε αψίδα ή κάποιο άλλο γεωµετρικό σχήµα ανάλογα µε την   
     εποχή. Οι κάνουλες ήταν δυο ειδών : αυτές που έτρεχαν ασταµάτητα κι αυτές  
     που έκλειναν.  

 
     Κάνουλα κρήνης στους Τοξότες           Γούρνα κρήνης        Παγωµένη κρήνη στο Νέστο 

 
 
3) Μια επιγραφή εγχάρακτη στη µαρµάρινη πλάκα όπου εγγραφόταν το όνοµα του 

δωρητή, η χρονολογία και µερικές φορές διάφορα στιχάκια. 

   Νεκροταφείο Γαλάνης         Εκκλησία Τοξοτών            Εκκλησία Γαλάνης  
 
4) Κάτω από την κάνουλα της κρήνης υπήρχε η γούρνα και γύρω απ’ αυτήν 

υπερυψωµένες θέσεις, σαν σκαλοπάτια, για να κάθονται όσοι περίµεναν να 
γεµίσουν τα δοχεία τους νερό.  

5) Συνήθως οι βρύσες κατασκευάζονταν σε πλατείες που είχαν εµπορική κίνηση, 
κοινωνική ή τελετουργική σπουδαιότητα. 

6) Στις  πρώτες κρήνες υπήρχαν δεξαµενές νερού, οι οποίες καταργήθηκαν στα µέσα  
     του 19ου αι. όταν πλέον το σύστηµα ύδρευσης λειτουργούσε ικανοποιητικά και   
     δεν υπήρχε λόγος αποθήκευσης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΗΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
 

Αυτή η κρήνη βρίσκεται  στο τζαµί του 
χωριού Εύλαλο .Είναι  αρκετά  παλιά  και 
πιθανόν βρίσκεται εκεί από την εποχή που 
χτίστηκε το συγκεκριµένο τέµενος. Μέχρι 
και σήµερα η βρύση είναι σε αρκετά καλή 
κατάσταση  και χρησιµοποιείται από τους 
κατοίκους του χωριού . ∆ίπλα της υπάρχει 
µια τουλούµπα  η οποία είναι µεταγενέστερη 
και χρησιµοποιείται και αυτή .Η κρήνη δεν 
έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , είναι απλή , 
χτισµένη από πέτρα , τσιµέντο και σίδερο. 
Το γύρω έδαφός της είναι χωµατώδες . 
Γύρω από την κρήνη υπάρχουν το τζαµί και 
το κοιµητήριο των Μουσουλµάνων.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Η εικονιζόµενη κρήνη βρίσκεται στην εκκλησία του Ευλάλου .  
Περιγραφή κρήνης : 
Ύψος :70 εκ. 
Πλάτος: 50 εκ. 
Κρουνοί: ένας 

 Η κρήνη είναι καινούρια . Ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 
της είναι τα δύο οµοιώµατα µε κεφάλια στις δύο 
επάνω γωνίες και το αστέρι της Μακεδονίας  στο 
κέντρο της . Είναι χτισµένη από γύψο , µάρµαρο και 
κεραµίδι . Το γύρω έδαφός της αποτελείται από 
µάρµαρο και γρασίδι . Γύρω από την κρήνη δεν 
υπάρχουν κατοικίες  αλλά µόνο η εκκλησία. Την 
κρήνη την χρησιµοποιούν όσοι επισκέπτονται την  
εκκλησία και οι περαστικοί .  
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Αυτή η κρήνη βρίσκεται στους άνω Τοξότες στο 
βουνό. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΗΝΗΣ: 
Ύψος: 2µ 
Πλάτος: 31εκ 
Μήκος: 1,40µ 
Κρουνοί: 1 
Άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Αυτή η κρήνη 
είναι πολύ παλιά και µε πόσιµο νερό. Τη 
χρησιµοποιούσαν και για το πότισµα των ζώων. 
Είναι καλοδιατηρηµένη , είναι σε σκιερό µέρος 
και αποµονωµένη από τις κατοικίες  .Η γούρνα 
της είναι γεµάτη νερό και ο κρουνός της είναι 
µόνο 11 εκ. ενώ έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε 
κρουνούς που είναι 17 εκ. Είναι χτισµένη από 
τσιµέντο και ασβέστη. Το γύρω έδαφος είναι 
µαλακό χώµα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση 
γιατί είναι µακριά από το χωριό. ∆εν έχει 
σχέδια, µόνο εσοχές, αλλά ούτε και άλλα 
χρώµατα, µόνο το παλιό ξεθωριασµένο 

θαλασσί.  
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