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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
 
ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα 

“ Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα”, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο 
δπλάκεηο καο  θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα θνηλό δήηεκα: ην λεξό ζην λεζί καο, ηελ Κσ θαη 
ηηο παιηέο πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζ‟απηό. Έηζη, καδί κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο καο, 
επηζθεθηήθακε θάπνηεο από απηέο, ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ, ηνπ Κνθθηλόλεξνπ θαη 
ηεο Βνπξίλαο, κε ζθνπό λα ηηο δνύκε από θνληά, γηα λα δηαπηζηώζνπκε ζε ηη θαηάζηαζε 
βξίζθνληαη ζήκεξα. Δπίζεο, θαζεκηά νκάδα αλέιαβε λα επηθνηλσλήζεη κε άηνκα πνπ 
έρνπλ εμεηδίθεπζε ζε απηό ην ζέκα θαη λα ηνπο πάξεη ζπλέληεπμε, γεγνλόο πνπ 
ζπκπιήξσζε αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο γλώζεηο καο  ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο, ηηο 
ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο θαηαζηξάθεθαλ αιιά θαη πνιιά άιια ελδηαθέξνληα 
εξσηήκαηα. Παξαθάησ, ζαο παξνπζηάδνπκε απηνύζηεο ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε 
από ηελ θ. Παπαεπηπρίνπ, ηελ θ. Παξηζίδνπ, ηνλ θ. Υαηδεβαζηιείνπ θαη ηνλ θ. 
Μαξθόγινπ. 
 
 

 
 
 
 
Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: 
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πλέληεπμε Ινπιίαο Κ. Παπαεπηπρίνπ: 
 
Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project) κε Θέκα:”Σν λεξό. Από ηνπο 
σθεαλνύο ζηα κόξηα” πξαγκαηνπνηήζακε κία ζπλέληεπμε ζηελ θπξία Παπαεπηπρίνπ ε 
νπνία έρεη αζρνιεζεί κε απηό ην αληηθείκελν, ην νπνίν είλαη ην λεξό. Αξρηθά, ηελ 
ξσηήζακε ηη ηελ παξαθίλεζε λα αζρνιεζεί κε ηηο πεγέο ηεο Κσ,αθνύ ε ίδηα καο είπε 
πσο δελ είλαη από εδώ θαη καο απάληεζε πώο ηελ ελδηαθέξεη πνιύ ό,ηη έρεη λα θάλεη κε 
ην λεξό, θαζώο είλαη θαη αξρηηέθηνλαο -κεραληθόο θαη απηό είλαη έλαο αθόκε παξάγνληαο 
πνπ ζπλέβαιιε. Γηα ηηο πεγέο ηηο νπνίεο ππήξραλ ζηελ Κσ παιαηόηεξα εθείλε καο 
παξέπεκςε ζε έλα βηβιίν ην νπνίν ζα καο βνεζνύζε ζε απηή καο ηελ έξεπλα, αθνύ θαη 
ε ίδηα δελ είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδεη όιεο ηηο πεγέο πνπ ππήξραλ θαη καο είπε πσο 
απηόο ν άλζξσπνο ν νπνίνο είρε θάλεη ηελ έξεπλα πάλσ ζε απηό ην ζέκα είλαη αξθεηά 
κεγάινο. Όζν γηα ην πόζηκν λεξό καο είπε πσο ε Βνπξίλα είρε θαη έρεη θαζαξό λεξό, 
αθνύ από εθεί έπαηξλαλ λεξό θαη αθόκε παίξλνπλ, θαζώο ε Βνπξίλα ζπκβάιιεη θαη 
ζήκεξα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα ηεο Κσ. Δπίζεο, εδώ ζηελ Κσ δελ είρε αλαθεξζεί 
θάπνηα αζζέλεηα ή επηδεκία από ην λεξό, από όηη ε ίδηα γλσξίδεη, αιιά ζε άιια κέξε λαη 
εάλ ππήξρε θάπνην κηθξόβην ην νπνίν κεηαδίδεηαη κε ην λεξό. Μαο αλέθεξε, πσο 
ππήξραλ πνιιέο πεγέο νη νπνίεο είραλ ηακαηηθά λεξά όπσο ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο 
Θέξκεο θαη νη Πίζσ Θέξκεο θαη ηακαηηθά ινπηξά θαη ιαζπόινπηξα όπσο ν Αρηεληάο, ηνπ 
νπνίνπ ε πεγή εάλ έρεη ξνή αθήλεη θαηάιεηπα θόθθηλα. Άιιε κία πεγή ε νπνία είλαη 
εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πεγή ηεο Βνπξίλαο, ε νπνία πήξε ην όλνκά ηεο ,γηαηί ην ζεκείν 
από όπνπ πεγάδεη ην λεξό κνηάδεη κε θεθάιη βνδηνύ θαη ππνινγίδεηαη πσο είλαη 3 
ρηιηάδσλ εηώλ. 
 
Εξσηήζεηο:         
1.Ση ζαο παξαθίλεζε λα αζρνιεζείηε κε ηηο πεγέο ηεο Κσ; 

 
      Πξνζσπηθά κε ελδηαθέξεη πάξα πνιύ ην λεξό θαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην 
λεξό.Γειαδή, κε ελδηαθέξεη σο αληηθείκελν έξεπλαο,ζε όιεο ηηο εθθξάζεηο ηνπ, αιιά 
θπξίσο ηα έξγα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ,δειαδή έξγα πνπ είλαη 
ηερληθά έξγα θαη εμ‟αληηθεηκέλνπ δειαδή, γηαηί εγώ είκαη αξρηηέθηνλαο - κεραληθόο θαη εθ 
ησλ πξαγκάησλ κε ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηερληθό,δειαδή κε 
ηερληθά έξγα πνπ δηαρεηξίδνληαη ην λεξό. 

 
 
2.Πόζεο πεγέο ππήξραλ παιαηόηεξα; 
 
 (΄Σα Κσαθά,Σόκνο Θ΄: ζειίδεο 232-298) 
   Από άθξε ζε άθξε ζην λεζί ηεο Κσ, ζε πιαγηέο θαη ξεκαηηέο, απαληώληαη 
πνιπάξηζκεο πεγέο κε πινύζηα ξνή πόζηκσλ θαη αξδεπηηθώλ λεξώλ. ύκθσλα κε 
γξαπηέο καξηπξίεο νη πεγέο απηέο αλαβιύδνπλ από ηα παλάξραηα ρξόληα. Ζ ύπαξμε 
ηνπο νθείιεηαη ζηα πινύζηα πδξνθόξα ζηξώκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε κεγάιε 
βξνρόπησζε θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο κε ηηο κηθξέο θιίζεηο.(ζειίδα 240,1ε 
παξάγξαθνο) 
ηα θείκελα ησλ Δπξσπαίσλ πεξηεγεηώλ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αλαθέξνληαη νη 
νλνκαζίεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεγώλ ηνπ λεζηνύ: Φάλδηθνο, Λύθαζηνο ή 
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Απνδνκάβξε, Λάκπε, Nikaste (Λίθαζηνο) ή Apodomia (Απνδόκηα), Sphandio, Licasti ή 
Apodomaria, Soffodino, Nicastro ή Apodimia, Πεγή ηνπ Ηππνθξάηε, Βνπξίλα θαη 
Κνθθηλόλεξν. Πξνθαλώο νη ειαθξώο δηαθνξνπνηεκέλεο νλνκαζίεο παξαπέκπνπλ ζηηο 
ίδηεο πεγέο λεξνύ θαη νη πεξηγξαθέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, αιιά θαη λα 
παξαπιαλήζνπλ θαηά ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο κε πξνγελέζηεξεο θαη κεηαγελέζηεξεο 
νλνκαζίεο. Tν ζέκα απηό παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί πξνθιεηηθό 
εξεπλεηηθό πεδίν γηα όζνπο κειεηνύλ ηα ηνπσλύκηα ηεο Κσ. 
  Αλαηξέρνληαο ζηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο, κέζα από ηνλ πινύην θάπνησλ 
δπζεύξεησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ, εληνπίζζεθαλ εηθνζηπέληε (25) πεγέο ζηηο νπνίεο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο από ηηο 3 έσο θαη ηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ 1928. Πξνθαλώο νη 
ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαηαγξάθεθαλ από ηνπο θαηαθηεηέο σο ζεκαληηθνί πδαηηθνί πόξνη 
ηεο Κσ. Πξνζπάζεηα ηαύηηζεο ησλ πεγώλ κε ηηο πεγέο πνπ αλαθέξεη ν Μηρ. Δπζη. 
θαλδαιίδεο δελ απέδσζαλ ηα αλακελόκελα. Μόλν δύν πεγέο ηαπηίζηεθαλ, ε Vurina 
σο Vorina θαη ηα Pigadullia σο Pigadulia. Έμη νλνκαζίεο πεγώλ παξαπέκπνπλ απ‟ 
επζείαο ζε γλσζηέο πεγέο : Actenia  ζηνπ Αρηεληά ηε βξύζε, Coccinonero ζην 
Κνθθηλόλεξν, Chefalovrisi Panagia ν Sorgente Alta (Asfendiu) ζηελ Κεθαιόβξπζε, 
Linopoti ζην Ληλνπόηε (Λίκλε), Charmili (frazione Pili - νηθηζκόο Ππιί) ζην Υαξκύιη θαη 
Cimmari (Antimachia) ζην Κπκκάξη. 
Γεθαηξείο (13) νλνκαζίεο πεγώλ αλαγξάθνληαη ζηα Τοπωνσμικά κε ηα ειιεληθά ηνπο 
νλόκαηα αιιά όρη σο πεγέο: Esculapio(πηζαλώο ην Σζηιηκπίξη ζην Αζθιεπείν) 
Ciucalaria, Tripiti, Santa Mama, Bei - Mazuchena, Camiglianos (Asfendiu), Pili Vecchio 
(Pili), Pili(paese- ρσξηό, πηζαλώο ηνπ Φαζνύ), Pozzo S. Pietro, Palatia (Chefalo) θαη 
Chefalo (serbatoio al paese - δεμακελή ζην ρσξηό, πηζαλώο ν Σζεζηκέο). Σέινο, 
ηέζζεξηο (4) νλνκαζίεο πεγώλ ρξήδνπλ επηηνπίαο έξεπλαο γηα ηελ ηαύηηζε κε ηελ αθξηβή 
ζέζε ηνπο: Perijacassi (Cherme), Cherme (acquedotte - πδξαγσγόο), Cabasuju (aqua 
pesante - βαξύ ύδσξ), Pozzo Platano Tiodochi (Antimachia). Δπί Ηηαινθξαηίαο έγηλαλ 
επίζεο:...Υδρομαζηεσηικαί ζηοαί εις ΦαΪτούηες και περιζσλλογή ηων σδάηων και πηγών 
ηζιγγάνας, Βοσλκανίων και Ζσάς προς άδρεσζιν ηης περιοτής μεζζαριάς... 
   Οη πεγέο Βνπξίλα ή Βνξίλα, Κεθαιόβξπζε,Υαξκύιη, Γξνκηθό θαη Σζεζηκέο 
πδξνδνηνύζαλ ηνπο νηθηζκνύο ηεο Κσ. Από ηηο ππόινηπεο πεγέο αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθώο ην Κνθθηλόλεξν, ηνπ Αρηεληά ε βξύζε θαη η‟ Άη - νπιά ε βξύζεζηελ Κσ, ε 
πεγή ηνπ Παπαιεπξά ζην Λαγνύδη, νη πεγέο ηνπ Καπειηαλνύ, ηνπ κεηαιιείνπ θαη ηνπ 
Μπαζηά ζηνλ Αζώκαην, ε εμάθξνπλε Πεγή θαη ην Πιαθσηό ζην Ππιί, ην Κπκκάξη θαη ν 
Πιάηαλνο ζηελ Αληηκάρεηα θαη ε Πεξβεηνύξα ζηελ Καξδάκαηλα.     
 
    
3,4.Μπνξνύκε λα δνύκε θάπνηεο από απηέο ζήκεξα;Πνπ αθξηβώο βξίζθνληαη; 
 
   Μπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή κε αλζξώπνπο πνπ γλσξίδνπλ  λα ζαο πάλε 
επηηόπνπ. Βεβαίσο κπνξείηε λα ηηο δείηε αιιά ζα πξέπεη λα νξγαλώζεηε ηελ επίζθεςε 
ζαο, δειαδή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεηε θάπνην κέζν. Γελ μέξσ αλ νη θαζεγεηέο ζαο 
είλαη δηαηεζηκέλνη  λα ζαο κεηαθέξνπλ επηηόπνπ θαη λα είζηε πξόζπκνη λα πεξπαηήζεηε 
αξθεηά, δηόηη είλαη ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, πάλσ ζην Αζθελδηνύ θπξίσο είλαη νη πην 
πνιιέο εδώ ζηελ Κσ θαη ε Βνπξίλα, ν Αρηεληάο είλαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο νη νπνίεο 
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο πνπ είλαη πάλσ ζηελ νξεηλή πεξηνρή, άξα ζα πξέπεη λα έρεηε 
εμαζθαιηζκέλo ακάμη, ζπλνδνύο, θαπέιν, λεξό, γπαιηά ειίνπ γηα λα κπνξέζεηε λα πάηε 
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θαηά κηθξέο νκάδεο, γηαηί νη δξόκνη είλαη ρσκαηέληνη θαη θάπνηνη είλαη ζηελνί θαη ζα 
πξέπεη λα ζαο πάεη θάπνηνο πνπ γλσξίδεη. 
 
 
5.Πόζεο από απηέο είραλ πόζηκν λεξό; 
 
        Λνηπόλ, αξθεηέο αιιά όρη όιεο κε ηελ έλλνηα όηη θάπνηεο είλαη ηακαηηθέο ή έρνπλ 
ζεηνύρεο ελώζεηο, γηαηί ε Κσο θεκίδεηαη γηα ηα ηακαηηθά ηεο λεξά θαη έρεη πνιιέο πεγέο 
πάλσ ζην βνπλό, όπσο θαη επίζεο πίζσ ζηα ζεξκά, αλ έρεηε πάεη πνηέ γηα κπάλην εθεί 
ζηα ζεξκά, θαη είλαη κία πεγή ηακαηηθή πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη πνιύ γλσζηή. ην 
βνπλό πάλσ ππάξρνπλ πεγέο, εηδηθά ε πεγή ηνπ  Αρηεληά θαη είλαη κία πεγή ε νπνία 
είλαη πνιύ εληππσζηαθή. Ήηαλ κέξνο πνπ πήγαηλαλ παιηά γηα ηακαηηθά ινπηξά θαη γηα 
ιαζπόινπηξα νη Κώνη θαη είλαη ελδηαθέξνπζα γηαηί είλαη πάξα πνιύ σξαίν ην κέξνο θαη 
αλ ηπρόλ έρεη ξνή ε πεγή αθήλεη θαηάιεηπα θαηαθόθθηλα, έλα ίδεκα δειαδή θόθθηλν θαη 
είλαη έηζη πνιύ εληππσζηαθό. Λνηπόλ, ειπίδσ λα θαηαθέξεη θάπνηνο λα ζαο πάεη αλ θαη 
λνκίδσ, όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα αλέβεη ιεσθνξείν ζε απηά ηα κέξε, πξέπεη λα πάηε κε 
κηθξά απηνθίλεηα θαη θαηά κηθξέο νκάδεο. 
 
 
6.Σα λεξά ησλ πεγώλ ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν γηα πόζε ή θαη γηα άιιεο 
αζρνιίεο; 
 
   Όπσο είπακε θαη πξηλ, άιιεο ήηαλ ηακαηηθέο θαη θάπνηεο αλ δελ ήηαλ 
εμαζθαιηζκέλε ε δηαύγηα ηνπ λεξνύ θαη ε θαζαξηόηεηά ηνπ ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα 
ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ην πηνπλ. Σώξα,ην θαηαιιειόηεξν λεξό ήηαλ ηεο πεγήο ηεο 
Βνπξίλαο,  πνπ ήηαλ θαη ε παιαηόηεξε θαη είλαη πάλσ ζην βνπλό, ε νπνία αθόκα 
ζπκκεηέρεη ζηελ ύδξεπζε ηεο πόιεο, αθόκα θαη ζήκεξα δειαδή. Αιιά είλαη θιεηδσκέλε, 
πξέπεη λα πάηε κε ζπλνδό θαη λα εμαζθαιίζεηε πξόζβαζε κέζν ηεο ΓΔΤΑΚ. 
 
 
7.Είρε αλαθεξζεί θάπνηα αζζέλεηα ή επηδεκία από ην λεξό θάπνηαο πεγήο; 
 
   ηελ Κσ, δελ γλσξίδσ αλ ζε παιαηόηεξνπο ρξόλνπο είρε αλαθεξζεί θάηη ηέηνην, 
δελ έρσ αθνύζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηα ηελ Κσ όρη. Φπζηθά ζε άιια κέξε εληάμεη 
ζπκβαίλεη γηαηί αλ ηπρόλ ππάξρεη θάπνην κηθξόβην πνπ δηαδίδεηαη κε ην λεξό είλαη πνιύ 
εύθνιν λα πξνζβάιιεη ηνπο αλζξώπνπο. 
 
 
8.Όζεο πεγέο ππήξραλ θαη θαηαζηξάθεθαλ, θαηαζηξάθεθαλ κε ηερλεηό ή θπζηθό 
ηξόπν; 

 
   Απηή ηε ζηηγκή, αξθεηέο πεγέο έρνπλ θιείζεη κε ηελ έλλνηα όηη επεηδή δελ 
ρξεζηκνπνηνύληαη, δηάθνξεο πξνζρώζεηο ή θαη θαηνιηζζήζεηο κπνξεί λα ηηο έρνπλε 
ζηακαηήζεη ή θαη εμαθαλίζεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν. Γεληθά, όκσο ε Κσο έρεη λεξά, έρεη 
πνιιά λεξά, εηδηθά κεηά ηηο θεηηλέο βξνρνπηώζεηο. Δίπακε όηη θαηαγξάθνπλ θάπνηνη 
εξεπλεηέο 136 πεξηπηώζεηο πεγώλ ζηελ Κσ. Φπζηθά από απηέο ζήκεξα θάπνηεο 
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ιεηηνπξγνύλ θαη θάπνηεο όρη. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη θάλνπλ 
γεσηξήζεηο νη δηάθνξνη ηδηνθηήηεο ησλ θηεκάησλ κε απνηέιεζκα, αλεμέιεθηεο 
γεσηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξόβιεκα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα θαη απηό 
έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηηο πεγέο, δειαδή θάπνηεο πεγέο ζηεξεύνπλ. Έλα παξάδεηγκα 
πεγήο πνπ δπζηπρώο πξνθάιεζε πξόβιεκα ε αιιαγή ηεο ξνήο ηεο είλαη ε 
Κεθαιόβξπζε, πάλσ ζην Αζθελδηνύ. Θέιεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 λα 
κεηαθέξνπλ ην λεξό, γηα ύδξεπζε ζην Εηπάξη θαη δέζκεπζαλ ην λεξό, ζρεδόλ 
εμνινθιήξνπ, θαη ην νδήγεζαλ θάησ κε απνηέιεζκα λα ραιάζεη εληειώο ε ηζνξνπία, ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα μεξαζνύλ όια ηα είδε ρισξίδαο πνπ ππήξραλ ηόηε, ηα νπνία 
ήηαλ θνβεξά ελδηαθέξνπζα ε θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ζηε Εηά ηόηε. Γπζηπρώο, ζήκεξα 
έρεη αιιάμεη εληειώο ελώ ζα κπνξνύζαλ λα ην είραλ δηαρεηξηζηεί κε πην ζσζηό ηξόπν. 

 
 

 9.Σα ζπίηηα ηα νπνία βξίζθνληαλ καθξηά από ηηο πεγέο, κε πνηόλ ηξόπν 
έπαηξλαλ ην λεξό; 

 

  Λνηπόλ, ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππήξρε έλα πδξαγσγείν, θαηάινηπα ηνπ 

νπνίνπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα. Δίλαη θάηη θακάξεο πνπ βξίζθνληαη παξάιιεια κε ην 

δξόκν πνπ νδεγεί πξνο ην Ακπάβξη. Αλ ηπρόλ αζρνιεζείηε θαη πάηε πξνο ηα εθεί, γηαηί 

απηό ην πδξαγσγείν θαηέβαδε ην λεξό ηεο Βνπξίλαο, ε Βνπξίλα είλαη πξνο ηα πάλσ, 

δειαδή πάλσ από ηελ Παλαγηά Σζνπθαιαξηά, νδεγνύζε ην λεξό κέρξη θάησ θαη 

ππήξραλ θξήλεο, νη ιεγόκελνη ηζεζκέδεο επί Σνπξθνθξαηίαο πνπ ήηαλ ζε δεμακελέο, 

δειαδή θαη είραλε θξνύλνπο, βξύζεο γηα λα κπνξνύλ λα πδξεύνληαη νη θάηνηθνη κε 

ζηάκλεο θαη κε δνρεία. Μεηά επί Ηηαινθξαηίαο, ζηγά- ζηγά επεθηάζεθε έλα δίθηπν 

ύδξεπζεο θαη κπόξεζαλ λα έρνπλ ηα ζπίηηα λεξό. 

 

 

10.Τπάξρνπλ δηαθνξέο κε ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ηόηε θαη ζήκεξα; 

 

   Κακία ζρέζε, ηόηε έπξεπε λα έρεη ην θάζε ζπίηη ηηο ζηάκλεο ηνπ θαη λα πεγαίλεη 

λα γεκίδεη από ηελ βξύζε. Τπήξραλ νη θνηλνηηθέο βξύζεο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο, 

ζώδνληαη ζήκεξα θάπνηεο θξήλεο, είλαη κέζα ζηελ πόιε, γηα απηό ζα άμηδε λα ηηο δείηε 

θαη γεληθά πιένλ δελ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, γηαηί όηαλ ππήξρε ξνή λεξνύ ρξεζηκνπνηνύζαλ 

νη πεξίνηθνη ή νη θάηνηθνη ηεο πόιεο ην λεξό γηα λα πιέλνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαηαζπαηάιεζε θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα ηηο θιείζνπλ θαη 

απηή ηε ζηηγκή παξακέλνπλ ξεκαγκέλεο ελώ ζηελ νπζία ζα έπξεπε λα ηηο είραλ 

ζπληεξήζεη θαη λα βξνπλ θάπνηνλ άιιν ηξόπν λα δηαηεξεζνύλ. Γηαηί είλαη πνιύ 

επράξηζην όηαλ πεξπαηάο, ζηελ πόιε θαη εηδηθά νη επηζθέπηεο λα κπνξνύλ λα πίλνπλ 

λεξό από ηελ βξύζε. 
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11.Τπάξρνπλ πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θάπνηα θείκελα αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ; 

 

   Βεβαίσο,εηδηθά ε πεγή ηεο Βνπξίλαο είλαη ε πεγή πνπ θαηεμνρήλ αλαθέξεηαη θαη 

ήηαλ πνιύ γλσζηή ζηελ αξραηόηεηα. Πηζαλνινγείηαη όηη είλαη θαη 3 ρηιηάδσλ ρξόλσλ 

κλεκείν, αιιά δπζηπρώο εδώ ζα πξέπεη λα πνύκε θάηη, όηη δελ ελδηαθέξεηαη θαλείο κε 

ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη πξνλνήζεη ε αξραηνινγηθή ππεξεζία γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ 

κλεκείνπ, γηαηί πεξί κλεκείνπ πξόθεηηαη,άζρεηα αλ αθόκε πδξνδνηεί ηελ πόιε. Αθόκα 

πεξηζζόηεξν, δειαδή έλαο ιόγνο παξαπάλσ θαη θηλδπλεύεη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηειεπηαία 

επίζθεςε πνπ είρα πάεη, πξηλ από 2-3 ρξόληα, θηλδπλεύνπλ νη ηνίρνη ηεο ζήξαγγαο, γηαηί 

ππάξρεη κία ζήξαγγα πνπ νδεγεί ζε έλαλ ζνισηό ρώξν, ππάξρεη θίλδπλνο θάπνηα 

ζηηγκή λα θαηαξεύζεη. 

 

 

12.Τπήξρε θάπνηα πεγή ε νπνία ζύκθσλα κε ηνπο ηόηε αλζξώπνπο είρε 

ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο; 

 

   Βεβαίσο, όπσο είπακε θαη πξηλ, είλαη 2 νη πεγέο πνπ είραλ ζεξαπεπηηθέο 

ηδηόηεηεο, νη πην γλσζηέο, γηαηί ππάξρνπλ θαη άιιεο πνιιέο πάλσ ζην βνπλό, είπακε όηη 

είλαη ην Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο θαη νη Πίζσ Θέξκεο. Οη Πίζσ Θέξκεο είλαη ζηελ 

Αγία Δηξήλε, είλαη ζηελ πίζσ πιεπξά πξνο ηελ παξαιία πνπ νδεγεί πξνο ηελ 

Καξδάκελα θαη είλαη απόθξπκλε πεξηνρή θαη δύζβαηε. ε πξόζβαζε γίλεηαη κόλν από 

ηελ ζάιαζζα θαη είλαη θαη νη Μπξνο Θέξκεο, δειαδή απηέο πνπ έρνπκε ζηνλ Άγην Φσθά 

δεμηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ην θαινθαίξη. Πνπ θαη εθεί όκσο ππάξρεη πξόβιεκα, γηαηί 

δπζηπρώο ε δεκνηηθή αξρή, ε ησξηλή, έθαλε θάπνηεο επεκβάζεηο κε εθζθαθείο θαη 

θαηέζηξεςε ην ηνπίν, έρεη ήδε αλνίμεη ην δξόκν θαη έρεη θάλεη θάπνηα απζαίξεηα έξγα ηα 

νπνία ηειηθά έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζεσξνύληαη παξάλνκα. 

 

 

13.Μπνξείηε λα καο πξνηείλεηε άιινπο αλζξώπνπο ή πεγέο πνπ κπνξνύκε λα 

δεηήζνπκε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο; 

 

   Θα πάξεηε ηειέθσλν ζηελ ΓΔΤΑΚ θαη ζα δεηήζεηε ηελ θ.  Παπαιεμίνπ ή ηνλ θ. 

Ληνδάθε θαη ζα δεηήζεηε λα ζαο δώζνπλ ηα θιεηδηά γηα ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο θαη έλαλ 

νδεγό γηα λα ζαο ζπλνδεύζεη, όρη κόλν γηα ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο αιιά θαη γηα ηηο 

άιιεο πεγέο, δηόηη επεηδή είλαη ΓΔΤΑΚ μέξνπλ πνιύ θαιά από πνπ παίξλνπλ λεξό γηα 

λα πδξνδνηήζνπλ ηελ πόιε, νπόηε ζα ζαο θαζνδεγήζνπλ θαη ζε άιιεο πεγέο. 

Αζρνιείηαη, επίζεο ε θ. Μαξία Παπαδαραξίνπ, ε δεκνζηνγξάθνο, νπόηε κπνξεί λα ζαο 

πάεη απηή. Δίρε θάλεη θάπνηα εθπνκπή ζηελ ηειεόξαζε, είλαη ηνπηθή γηα απηό ην ζέκα 

θαη ζα κπνξνύζε λα ζαο δώζεη ηελ εξγαζία ηεο γηα λα ηελ δείηε ζε πξνβνιή. Ννκίδσ 
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πσο απηνί νη δύν ζα ζαο θαιύςνπλ, κε ηελ έλλνηα όηη ε Μαξία αζρνιείζεθε κε έξεπλα 

θαη πξόζθαηα ήηαλ πάλσ ζηα βνπλά πάιη θαη έςαρλε θαη επίζεο ε θ. Παπαιεμίνπ κε ηελ 

θ. Ληνδάθε ζα ζαο ελεκεξώζνπλ ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηηο πεγέο επεηδή 

αθξηβώο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο πόιεο. 

 

πκπέξαζκα πλέληεπμεο: 

 

  Ο άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα παξέκβεη θαη λα “ελνριήζεη” ηελ θύζε κε ηα 

δηάθνξα έξγα ηνπ, ηα νπνία λνκίδεη πσο είλαη πξνο όθειόο ηνπ, θάλεη ηα πξάγκαηα 

αθόκε πην ρεηξόηεξα από όζν κεξηθέο θνξέο είλαη θαη δελ αθήλεη ηελ θύζε λα ελεξγήζεη 

όπσο απηή μέξεη, κε ηα παξαδείγκαηα πνπ ζαο πξναλαθέξακε, κε ηηο πεγέο θαη ηηο 

δηάθνξεο βξύζεο πνπ ππήξραλ, αιιά νη άλζξσπνη ζπαηαινύζαλ ην λεξό ηνπο άζθνπα. 

  Σα λεξά ηα νπνία έρεη ε Κσο, όπσο ηα ηακαηηθά, ηα πόζηκα θαη ηα αξδεπηηθά, ηα νπνία 

ηελ θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή, θπξίσο ηα ηακαηηθά, αθνύ ν Ηππνθξάηεο ν παηέξαο 

ηεο ηαηξηθήο ηα ρξεζηκνπνηνύζε γηα λα ζεξαπεύζεη ηνπο αζζελείο ηνπ, νθείινληαη ζηα 

πξόζθνξα εδάθε ηα νπνία ράξηο ηηο θιίζεηο ηνπο κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ απηά ηα 

λεξά θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα όπνπ νη βξνρνπηώζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο, απηά 

ηα λεξά έρνπλ απμεζεί θαη ππάξρεη κεγαιύηεξε ξνή.  
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πλέληεπμε θ. Παξηζίδνπ  
  

1.Πνηέο είλαη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο; 
  
         Ζ Κσο νθείιεη ηελ επθνξία θαη ηε γνληκόηεηά ηεο ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο 
ηεο. Από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο, ηα πξντόληα ηνπ λεζηνύ πνπ δηαθηλνύληαλ ζηηο 
κεγαιύηεξεο αγνξέο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θεκίδνληαλ γηα ηελ αθζνλία θαη ηελ πνηόηεηά 
ηνπο. Δίλαη επλόεην όηη, ρσξίο ηα πινύζηα λεξά ηεο, ηηο πεγέο θ.α. δε ζα κπνξνύζε λα 
ζπλαγσλίδεηαη ηηο άιιεο κεγάιεο αγνξέο θαη νύηε λα έρεη απηάξθεηα θαη εμαγσγηθή 
δύλακε. 
         Πεγέο ππάξρνπλ πνιιέο θαη βξίζθνληαη θπξίσο ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ θαη 
αλάκεζα ζε βξάρηα. Ζ ζπνπδαηόηεξε γλσζηή από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο είλαη ε πεγή 
ηεο Βνπξίλαο. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 30   κέηξα θαη γεηηληάδεη κε ην δάζνο ηεο Παλαγηά 
Σζνπθαιαξηάο. Δδώ θαη 3000 ρξόληα πδξεύεη ηελ πόιε ηεο Κσ. Δπίζεο, μερσξίδεη  ε 
πεγή ηεο Εηάο γηα ην πινύζην, άθζνλν θαη πγηεηλό λεξό ηεο. Μεηά ηελ πεγή ηεο Εηάο, 
αλεβαίλνληαο ην γξαθηθό δάζνο κε ηελ ππθλή βιάζηεζε, έρνπκε ηελ πεγή ηεο 
Κεθαιόβξπζεο. ην Ππιί έρνπκε ηελ Δμάθξνπλε Πεγή, πνπ βξίζθεηαη θη απηή ζε 
γξαθηθή πεξηνρή ηνπ λεζηνύ κε ππθλή βιάζηεζε. Αθόκε, ζηελ πεξηνρή ησλ πεξβνιηώλ 
ηνπ Υαξκύινπ, όπνπ βξίζθεηαη ν ζνισηόο ηάθνο ηεο ηζηνξηθήο νηθνγέλεηαο ησλ 
Υαξκπιέσλ, αλάβιπδαλ επίζεο πινύζηεο πεγέο. Σέινο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο 
ηακαηηθέο πεγέο ηεο Κσ, κε θπξηόηεξε ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ, νη νπνίεο ήηαλ 
θεκηζκέλεο ζε όιν ηνλ θόζκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηε ζεξαπεία 
αζζελεηώλ. 
  
  
2.Πνπ βξίζθνληαη; 
  

         Βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζε όιν ην λεζί. Αλάβιπδαλ από ην όξνο Γίθαηνο 
(Ωξνκέδσλ) θαη εθηόο από ην Ππιί θαη ην Αζθελδηνύ, ππάξρνπλ θαη ζε άιια ρσξηά 
πινύζηεο πεγέο. 
  
  
3.Πσο αμηνπνηνύληαλ από ηνπο θαηνίθνπο; 
  
         Υξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ ύδξεπζε θαιιηεξγεηώλ, αιιά θαη γηα ηηο νηθηαθέο θαη 
γεσξγηθέο αλάγθεο. Σα λεξά ηνπο ήηαλ πινύζηα θαη πόζηκα. πληεινύζαλ ζηελ 
απηάξθεηα θαη πξνζθέξνληαλ γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε. Υαξαθηεξηζηηθό αθόκε, είλαη 
ην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο, όπσο ησλ ηακαηηθώλ, ηνπ 
θνθθηλόλεξνπ θ.α. Δπίζεο, θάπνηεο πεγέο ήηαλ γλσζηέο γηα ηελ ίαζε δεξκαηηθώλ θαη 
άιισλ παζήζεσλ. 
 

4.ε ηη θαηάζηαζε είλαη ζήκεξα; 

  
         Ζ ζεκεξηλή ηνπο εηθόλα ζίγνπξα δελ ηθαλνπνηεί εκάο ηνπο κεγαιύηεξνπο ησλ 
δεθαεηηώλ ηνπ '50 ή ηνπ '60, όηαλ γάξγαξα αλάβιπδαλ ηα λεξά θαη νη πεγέο είραλ κεγάιε 
δπλακηθή ζηελ εθξνή ηνπο. 
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5.Πσο θαηαζηξάθεθαλ; 
  

Γελ ππήξμε γεληθόηεξε κέξηκλα. Έγηλε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ 
θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γηγαληηζκό ησλ ηνπξηζηηθώλ θιηλώλ, νδεγήζεθαλ ζηελ 
παξαθκή. 
  
  
6.Πσο κεηέθεξαλ ην λεξό από απηέο ζηελ πόιε θαη ζηα ζπίηηα; 
  

Δίλαη νξαηέο νη ζσιελώζεηο πνπ έθεξλαλ ην λεξό ζηελ πόιε, αθόκε θαη ζην 
μαθνπζηό κλεκείν ηνπ Αζθιεπηείνύ, όπνπ ην λεξό έξεε ζηε ζηέξλα όπνπ ππάξρεη θαη ην 
αλάγιπθν ηνπ Πάλα. 
  
  
7.Είρε ππάξμεη πνηέ δηάδνζε κόιπλζεο κέζσ ηνπ λεξνύ ησλ πεγώλ; 
  

Παιαηόηεξα, ηα λεξά ήηαλ πην αγλά θαη αθίλδπλα, αληηζέησο είραλ ηακαηηθό 
ραξαθηήξα. ήκεξα έρνπλ κπεί ζηε δσή καο ηα εκθηαισκέλα λεξά ή ην θίιηξν ζηηο 
βξύζεο. Σν έξγν ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο Κσ ήηαλ έξγν πλνήο θαη απέβιεπε 
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πδάησλ. 
  
  
8. Πώο αιιηώο είλαη γλσζηή ε πεγή ηεο Βνπξίλαο; 
  

Ηζηνξηθή πεγή ηνπ Υάιθσλνο ή πεγή ηνπ Ηππνθξάηε. 
  
  
9. Πώο ρξεζηκνπνηνύληαλ ε πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ; Είρε ην λεξό ηεο 
ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο; 
  

Γελ ήηαλ ηπραίν ην γεγνλόο όηη επηιέρζεθε ν ρώξνο απηόο απ‟ ηνπο αξραίνπο 
Κώνπο γηα λα θηίζνπλ ην ηεξό ηνπ Αζθιεπηείνπ. ίγνπξα έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο 
ιόγνπο ήηαλ ε γεηηλίαζε κε ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο θαη ηα ηακαηηθά λεξά πνπ έθζαλαλ 
κέρξη ην ρώξν ηνπ ηεξνύ απ΄ ηηο παξαθείκελεο πεγέο. Οη Ρσκατθέο ζέξκεο ζην Α΄ 
άλδεξν ηνπ Αζθιεπηείνπ, πνπ έγηλαλ από ην γηαηξό Γάην ηηξηίλην Ξελνθώληα, 
απνδεηθλύνπλ όηη αθόκε θαη ζηνπο Ρσκατθνύο ρξόλνπο γλώξηδαλ ηηο ηακαηηθέο ηδηόηεηεο 
ησλ πδάησλ θαη ηηο αμηνπνηνύζαλ γηα πδξνζεξαπείεο. 
  

  
10. Πώο πξνέθπςε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηηο πεγέο ηεο Κσ; 
  

Όηαλ αζρνιείηαη θαλείο κε ηελ ηζηνξία είλαη επόκελν λα αλαηξέμεη ζηνπο 
παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ή ηελ παξαθκή ηνπ ηόπνπ. Γηα 
ηελ Κσ ηζηνξηθά νη πεγέο απεηέιεζαλ ηελ θηλεηήξηα δύλακε πνπ ράξηζε πινύην θαη 
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αλάπηπμε ζην λεζί. Πσο άιισζηε ζα ραξαθηεξηδόηαλ « Κσο, ε πνιπζξέκκσλ »  ή σο « 
ιηπαξή » = γόληκε, ή « εύβνηνο » = έρνπζα θαιή βνζθή. 
  
  
11. Θα κπνξνύζαηε λα καο πείηε από πνύ αληιήζαηε πιεξνθνξίεο; 
  

Δίλαη πνιιέο νη πεγέο, αξραίεο θαη λέεο. Φνηηήηξηα αθόκε δηάβαδα ηα βηβιία ηνπ 
Ηάθσβνπ Εαξάθηε, όπνπ αλαγξάθνληαη πνιιά γηα ηηο πεγέο ηεο Κσ θαη ηηο ηνπνζεζίεο 
πνπ βξίζθνληαη. ηελ ηζηνξία ηεο Κσ ηνπ Β. Υ΄΄βαζηιείνπ. ηα βηβιία ηνπ Αιέθνπ 
Μαξθόγινπ θαη ηδηαίηεξα « Ζ Κσο κέζα από ηα ραξαθηηθά ησλ Δπξσπαίσλ πεξηεγεηώλ 
θαη ραξηνγξάθσλ (15νπ – 19νπ αη)». 
  
  
12.Μπνξείηε λα καο πξνηείλεηε θάπνηα άηνκα γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο; 
  

Β. Υ΄΄βαζηιείνπ,  Αι. Μαξθόγινπ, Κ. Κνγηόπνπινπ, Θενδ. Γηαθνγηάλλεο, Σδνύιηα 
Παπαεπηπρίνπ, Ξελνθώληα Φαλνπξίνπ, Παμηλό θ,ά 
Γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδαηίλσλ πόξσλ, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνπο Υεκηθνύο ηνπ 
Γήκνπ καο, όπνπ γίλνληαη αλαιύζεηο ησλ πδάησλ θαη απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε 
κνιύλζεσλ από ην πόζηκν λεξό. Δπίζεο ζηνλ θ. Κνληέα, γεσπόλν πνπ ζα κπνξνύζε 
λα ζαο πεη γηα ηε βιάζηεζε, ηελ επάξθεηα λεξνύ θαη άιια ελδηαθέξνληα. 
  
  
13.Θα κπνξνύζαηε λα καο ζπλνδεύζεηε θαηά ηελ επίζθεςή καο  ζηελ πεγή ηνπ 
Αζθιεπηείνπ θαη ηεο Βνπξίλαο; 
  

Φπζηθά!!!!!!!!!                                    
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πλέληεπμε θ. Αιέθνπ Μαξθόγινπ: 
 
 
1.Πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο;  
 

Σν λεζί καο έρεη πινύζηεο πεγέο θαη γη ‟απηό έρνπκε πινύζηα θαιιηέξγεηα θαη ηελ 
αλαπηπγκέλε παιαηόηεξα γεσξγία. Υαξαθηεξηζηηθέο πεγέο ηνπ λεζηνύ ήηαλ ε αξραία πεγή 
Βνξίλα ή Βνπξίλα πνπ βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Κσ ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ 
λεζηνύ ε νπνία πδξνδνηνύζε κέρξη ην 1910 ηελ πόιε θαη ηηο ζπλνηθίεο ηεο. Αξγόηεξα 
θηηάρηεθαλ από ηνπο Ηηαινύο θαηαθηεηέο γεσηξήζεηο θαη ηερληηά πδξαγσγεία γηα ηελ 
εθκεηάιιεπζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ηνπ λεζηνύ καο. Άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεγή ήηαλ ηεο 
Εηάο ε νπνία βνήζεζε έληνλα ζηε βιάζηεζε ηνπ δάζνπο ηεο γύξσ πεξηνρήο. Ο πδξνθόξνο 
νξίδνληαο ηνπ λεζηνύ καο ήηαλ πάληα πινύζηνο ζε λεξό όκσο ν ζπγθεληξσηηζκόο ηνπ 
πιεζπζκνύ θαη ε αύμεζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εμαληιεί ρξόλν κε ην ρξόλν απηό ην 
κεγάιν απόζεκα , πινύην πνπ είρακε ηελ ηύρε λα καο θιεξνδνηήζεη ε όκνξθε θύζε ηνπ λεζηνύ 
καο κε απνηέιεζκα λα βξηζθόκαζηε ζε κηα θόθθηλε νξηαθή γξακκή. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ 
έρνπλ θάλεη αλαιύζεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξνζδηνξίδνπλ ζε δπν ιεθάλεο ηνλ πδξνθόξν 
νξίδνληα ηνπ λεζηνύ καο. Ζ κηα από ηελ Αληηκάρεηα θαη θάησ θαη ε άιιε από ηελ Αληηκάρεηα 
κέρξη ηελ Κέθαιν. 
 
 
2.Τπήξρε θάπνηνπ είδνπο κόιπλζεο ζην λεξό; 
 

Σηο επνρέο εθείλεο όηαλ ην λεξό έηξερε από ηηο πεγέο θαη δηνρεηεπόληνπζαλ κέζα από 
πήιηλνπο αγσγνύο,η ε αζθάιεηα δελ ήηαλ όπσο ε ζεκεξηλή. Τπήξραλ ειάρηζηεο παξελέξγεηεο 
σο πξνο ηηο κνιύλζεηο. Γίθηπα ύδξεπζεο ηα νπνία ζηέθνπλ από ην 1933. Οη ζύγρξνλνη Κώνη δελ 
θξνληίδνπκε νη ίδηνη λα απνθεύγνπκε λα θηηάρλνπκε βόζξνπο δίπια από απνρεηεπηηθά δίθηπα. 
Γεληθά δε θξνληίδνπκε απηό ην πνιύηηκν αγαζό. 
 
 
3.Πώο κεηέθεξαλ ην λεξό από ηηζ πεγέο ζηα ζπίηηα; 
 

Μέρξη ην 1912 πδξνδνηείην ε πόιε ηεο Κσ απνθιεηζηηθά κε ηελ πεγή ηεο Βνξίλαο ε 
κεηαθνξά γηλόηαλ κε πήιηλνπο ζσιήλεο νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ ζε έλα πξόρεηξν πδξαγσγείν. 
Σελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ βξύζεο ζηα ζπίηηα θαη ην λεξό πνπ έπαηξλαλ από ηελ πεγή ην 
έπαηξλαλ από δεκόζηεο βξύζεο. Σν 1933 νηθνδνκήζεθε κεηά ην ζεηζκό ε λέα πόιε ηεο Κσ από 
ηνπο Ηηαινύο ηόηε έθηηαμαλ ζύγρξνλεο νηθνδνκέο πδξνδόηεζεο θαη δίθηπα όπνπ ην λεξό έθηαλε 
ζε θάζε ζπίηη δειαδή είρε απηόλνκν λεξό. Έηζη έγηλε θαη κε δηάθνξα ρσξηά ηεο Κσ. 
 
 
 
 
4.Από πνύ πξνέθπςε ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κσ; 
 

Γελ ήηαλ θάηη ην ζπγθεθξηκέλν πνπ κε θέληξηζε ην λα γλσξίδσ θάπνηα πξάγκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ καο, θάπνηα ζηηγκή αηζζάλζεθα από κόλνο κνπ ηελ αλάγθε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνύ , δειαδή, λα πξνζδηνξηζηώ ζηνλ ρξόλν θαη ζηνλ ηόπν ,δειαδή, πξώηα 

από όια λα γλσξίδσ ηελ ηζηνξία, ηνλ θπζηθό πινύην ηνπ λεζηνύ πνπ δσ θαη δξαζηεξηνπνηνύκε, 

θάηη πνπ ζαο παξνηξύλσ θαη ζαο λα αζρνιεζείηε, ίζσο δελ είλαη ε θαηάιιειε  θάζε ηεο δσήο 

ζαο ηώξα αιιά λνκίδσ πσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ από κνλνί ζαο  ζα αλαδεηήζεηε ηελ 



12 

αλάγθε γηα λα αζρνιεζείηε κε όια απηά ηα ελδηαθέξνληα πνπ καο αθνξνύλ άκεζα ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε. Σν ζέκα ηνπ λεξνύ είλαη  θάηη  πνπ καο αθόξα άκεζα θαη αθόξα θαη ην κέιινλ απηνύ 

ηνπ ηόπνπ, άξα ινηπόλ,  κπνξείηε θαη εζείο  ζην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ ,από κνλνί ζαο, ζα 

αλαδεηήζεηε ηελ αλάγθε ηεο ελαζρόιεζεο κε απηά ηα πξάγκαηα. 

 
 
5.Πνηεο ήηαλ νη πεγέο ζηελ Κσ θαη ζε πνηεο ηνπνζεζίεο βξίζθνληαη; 
 
  Κνηηάμηε, ε πεγέο όπσο ζαο είπα , ε παιηέο πεγέο ε νπνίεο κέρξη ηνλ 20ν αηώλα 
πδξνδνηνύζαλ ην λεζί ηεο Κσ, είλαη ε πεγή ηεο  Βνξηλήο, ε πεγή ηεο Οίαο , πνπ πδξνδνηνύζαλ 
ζα ιίγα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αζπόλδνπ, ε πεγή ηνπ Πειίνπ πνπ πδξνδνηνύζε ηελ 
επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη θαη επέθηαζε ζε Αληηκαρία θαη Κέθαιν. 
 
 
 6.Τπήξραλ ζεξαπεύηεθεο ηδηόηεηεο ζηηο παξαπάλσ πεγέο; 
 
 

Άιιν νη πεγέο απηέο θαη άιιν νη ζεξκνπεγέο, νη νπνίεο, ππάξρνπλ ζην λεζί ηεο Κσ θαη 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Φσθά όπσο ιέκε, θαη ζηελ πεξηνρή πίζσ από ην Αζθιεπηείν, απηέο είλαη  
ιόγν ηνπ όηη ην λεζί είλαη εθαηζηεηνγελέο, κελ μερλάηε όηη ην λεζί καο βξίζθεηε πάλσ ζην 
εθαηζηεηαθό ηόμν ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, θαη από ηα έγθαηα ηηο γεο αλαβιύδνπλ λεξά κε 
πξνζκίμεηο  ρεκηθώλ ζηνηρείσλ  κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο. Ναη, 
πξάγκαηη, ζην λεζί καο παιαηνηέξα ιεηηνπξγνύζαλ ηέηνηεο πεγέο θαη ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα. 
Δθκεηαιιεύζηκε ήηαλ ε πεγή ηνπ Αγ. Φσθά   όπνπ ππήξραλ ηα ηακαηηθά ινπηξά θαη κάιηζηα 
ππήξρε θαη κηα άιιε πεγή ζηελ πίζσ Αγ. Δηξήλε πνπ ήηαλ γηα θαηαλάισζε. Δίρε κηα  ππόμηλε 
γεύζε,  κάιηζηα κε ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο , νη νπνίεο γηάηξεπαλ ηα λεθξά θαη άιιεο 
παξεκθεξείο παζήζεηο ηηο νπνίεο ιάκβαλαλ νη πξνγνλνί καο ηελ επνρή εθείλε . ήκεξα δελ 
γίλεηε νύηε ρξήζε νύηε επεμεξγαζία, κέλεη αλεθκεηάιιεπην θαη ξέεη ζηελ ζάιαζζα. 
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πλέληεπμε θ. Βαζίιε Υαηδεβαζηιείνπ: 
 

1.Γηα πνην ιόγν μεθηλήζαηε λα αζρνιείζηε κε ηελ ηζηνξία ηεο Κσ ;  
 
Από ηα παηδηθά κνπ ρξόληα κάδεπα πιηθό γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κσ . ηελ πνξεία 
δηαπίζησζα όηη ε Κσο θαη ε Ρόδνο είραλ πνιύ κεγάιε ηζηνξία αιιά ην γεγνλόο όηη είλαη 
θαηά πνιύ κηθξόηεξε από ηελ  Ρόδν θαη βξέζεθαλ 4000 επηγξαθέο . Λόγν ηεο 
πιεζώξαο ησλ επηγξαθώλ δηαπίζησζα όηη ε Κσο έρεη πνιύ κεγάιε ηζηνξία θαζώο ήδε 
από ην 4000 π.ρ   αλαθαιύθζεθε ν πξώηνο απνηθηζκόο ζε όια ηα Γσδεθάλεζα . 
Δπίζεο ε Κσο εθηόο από ηνλ Ηππνθξάηε είρε θαη γόληκν έδαθνο θαη έηζη απνθάζηζα λα 
ζπιιέμσ πιεξνθνξίεο . Σν βηβιίν πνπ έγξαςα είλαη ην κόλν πνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζηα 
αγγιηθά ζε νιόθιεξα ηα Γσδεθάλεζα . Ζ Ηζηνξία ζηεξίδεηε ζε γεγνλόηα  πνπ πξέπεη λα 
απνδεηθλύνληαη . Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα λα θαηαλαιώζσ 20 ρξόληα ζηελ 
αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη 10 ρξόληα γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ .  
 
 

2.Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο πεγέο ζηελ αξραία Κσ θαη πνπ 
βξίζθεηαη ε θάζε κία ; 
 
Ζ Κσο είρε πάληνηε αξθεηό λεξό παξόιν πνπ ζήκεξα κε ηα πνιιά μελνδνρεία νη θιέβεο 
λεξνύ ηνπ λεζηνύ έρνπλ εμαζζελήζεη . Λόγν ηεο εθαηζηεηαθήο  ζύλζεζεο έρνπκε 
ηακαηηθά λεξά 3 εηδώλ 1.Κξύα 2.Τπόζεξκεο 3.Θεξκά . ηηο ζεξκέο πεγέο αλήθνπλ θαη ηα 
<<ζεξκά>> ζηνλ άγην Φσθά . Οη ππόζεξκεο κεηαιιηθέο πεγέο έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε 
ζεξκνθξαζία θαη έρνπκε εδώ ζηελ Κσ ηελ πεγή ηνπ αγίνπ νπιά .Σέινο είλαη νη ςπρξέο 
νη νπνίεο έρνπλ θόθθηλν λεξό . Ζ πεγή ηεο Βνπξίλαο είλαη ε αξραηόηεξε πεγή πνπ 
ρξεζηκνπνηνύζαλ νη αξραίνη θάηνηθνη ηεο Κσ .ηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο έρεη αλαθεξζεί ν 
Θεόθξηηνο .Λίγν πην πέξα από ηελ πεγή  απηή βξίζθεηαη ην θνθθηλόρσκα πνπ είλαη κηα 
πεγή πνπ έρεη κίγκαηα  ζηδήξνπ γηα απηό θαη ιέγεηε θνθθηλόρσκα .  

 
3. Πνηεο πεγέο ππάξρνπλ αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο ; 
 
ηηο κέξεο καο  ππάξρνπλ αθόκα  ε πεγή ζηα Θεξκά,ε πεγή ηεο Βνπξίλαο , ε πεγή ηνπ 
Κνθθηλόλεξνπ θαη ε πεγή ζην Αζθιεπηείν . Γπζηπρώο  ζρεδόλ  θακία από απηέο ηεο 
πεγέο δελ ξέεη νιόθιεξν ην ρξόλν ιόγν έιιεηςεο βξνρνπηώζεσλ .Δθηόο απηνύ αξθεηνί 
είλαη θαη εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ όηη άκα ζπλερίζνπλ ηα ίδηα θαηξηθά θαηλόκελα ( 
ππεξβνιηθή δέζηε ) κπνξεί λα ζηεξέςνπλ νη πεγέο απηέο .  

 
4.Πσο κεηαθεξόηαλ ην λεξό ζην παξειζόλ ; 
 
Από ηόηε πνπ ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ηελ Γε, θαηάιαβε όηη ε 

κεηαθνξά ηνπ λεξνύ από ηηο πεγέο ζηα ρσξάθηα, ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Έηζη 

ζθέθηεθε θαη εθάξκνζε πνιινύο ηξόπνπο γηα λα κεηαθέξεη ην απαξαίηεην λεξό, 
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θαλάιηα κεηαθνξάο λεξνύ, εθηξνπέο πνηακώλ, αξδεπηηθά έξγα θηι. ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ απηή, θαηαζθεύαζε θαη πνιιέο κεραλέο θαη εξγαιεία, ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο εθαξκόδνληαη αθόκα θαη ζήκεξα, ζηα ζύγρξνλα κεραλήκαηα άληιεζεο 

λεξνύ .Ζ πην ζεκαληηθή θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ζήκεξα, ζηελ απιή ηεο 

κνξθή, είλαη ε αληιία λεξνύ. Ζ αληιία ρξεζηκνπνηεί δύν βαιβίδεο κνλήο ξνήο, ελαιιάμ 

θαη κε ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο δύλακεο, ζπξώρλεη ην λεξό (αληιεί) ζε κεγαιύηεξν 

πςόκεηξν. Αθξηβώο κε ηνλ ίδην ηξόπν, ιεηηνπξγεί θαη ε απιή ηξόκπα πνδειάηνπ, όπνπ 

εθεί αληινύκε αέξα. Αθξηβώο ε ίδηα θαηαζθεπή ιέγεηαη θαη αληιία θελνύ αέξνο. 

Απηόο ν ηξόπνο θαηαζθεπήο αληιίαο λεξνύ, είλαη ν πην απιόο. Τπάξρνπλ θαη άιινη 

ηξόπνη θαηαζθεπήο ηνπο, όπνπ εθεί εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη ρξεηάδνληαη 

πην Γηα λα δνπιέςεη όκσο κηα αληιία λεξνύ, όπσο είπακε, πξέπεη λα αζθνύκε δύλακε 

ζηνλ κνριό/πηζηόλη ηεο θαη απηό είλαη πνιύ θνπξαζηηθό, όηαλ ζέινπκε λα αληιήζνπκε 

κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Έηζη νη πξόγνλνη καο ζθέθηεθαλ θαη αμηνπνίεζαλ 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, όπσο ν άλεκνο θαη ε ξνή ηνπ λεξνύ ζε πνηάκηα. Θα 

έρεηε δεη ζίγνπξα ζε ακεξηθάληθα γνπέζηεξλ ηαηλίεο ηελ παξαθάησ θαηαζθεπή 

αλεκόκπινπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ δύλακε ηνπ αέξα, θηλνύζαλ ζηελ βάζε ηνπ 

αλεκόκπινπ, κηα αληιία λεξνύ. Ζ θαηαζθεπή δνύιεπε όιν ην 24σξν αληιώληαο λεξό ζε 

ππεξπςσκέλεο δεμακελέο πνπ δηνρέηεπαλ ην λεξό ζην ζπίηη ε ζηα ρσξάθηα. Σώξα 

ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ 

κεηέθεξαλ ην λεξό ζην ζπίηη  ζε πηζάξηα . 

 

5.ε πνηα θείκελα αλαθέξνληαη απηά ;  

 
Οη 2 πην δηαδεδνκέλεο πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη ζε θείκελα είλαη ε πεγή 

Βνπξίλαο ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έξγα ηνπ Θεόθξηηνπ θαη ε πεγή πνπ βξίζθεηε ζην 

Αζθιεπηείν ζε βηβιία ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ . 

 

6.Γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ λα κπνξνύκε λα πιεξνθνξεζνύκε 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα καο ;  

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε  
είηε ζηελ θ. Παξηζίδνπ είηε ζηνλ θ. Μαξθόγινπ .Καηά ηελ γλώκε κνπ όκσο δε λνκίδσ λα 
ζαο αλαθέξνπλ θάηη πεξηζζόηεξν  ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζαο είπα .   
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Εθδξνκή ζε πεγέο ηεο Κσ 

 

 

Όπσο πξναλαθέξακε, εθηόο από ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε, 

πξαγκαηνπνηήζακε θαη επίζθεςε ζε θάπνηεο από ηηο παιηέο πεγέο ηνπ λεζηνύ καο. 

Αξρηθά, ε νκάδα καο βξέζεθε ζην Αζθιεπηείν, έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη πην 

θεκηζκέλα ζεξαπεπηήξηα ηεο αξραηόηεηαο.  Δθεί, αθνύ ζαπκάζακε ηελ ππέξνρε ζέα θαη 

αθνύζακε κηα ζύληνκε γεληθή εηζαγσγή, πεξεγεζήθακε ζηα ελαπνκείλαληα εξείπηα. 

Δίδακε ηηο πεγέο θαη κάζακε πσο δέρνληαλ επηζθέπηεο από όιν ηνλ θόζκν επεηδή ην 

λεξό ηνπο είρε ηακαηηθέο ηδηόηεηεο. Πην αλαιπηηθά, ην λεξό ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηε 

ζεξαπεία δεξκαηηθώλ παζήζεσλ, αιιά θαη ινπηξνζεξαπείεο ή πνζηζεξαπείεο. Ζ 

ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, νθείινληαη ζηηο ζηδεξνύρεο, αζβεζηνύρεο θαη ζεηνύρεο 

πεγέο πνπ θαηέιεγαλ ζην Αζθιεπηείν. Γηαπηζηώζακε, όκσο, όηη παξόηη ππάξρεη αθόκα 

λεξό ζηηο πεγέο, ε πνζόηεηά ηνπ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά.  

ηε ζπλέρεηα, πήγακε ζηε πεγή ηνπ Κνθθηλόλεξνπ πνπ ιόγσ ηνπ ζηδήξνπ είρε 

πνξηνθαινθόθθηλν ρξώκα. Αξγόηεξα, βξεζήθακε ζηελ πεγή ηεο Βνπξίλαο όπνπ πξνο 

κεγάιε καο έθπιεμε, είδακε λα έρεη αξθεηό λεξό ην όπνην νη πην ζαξξαιαίνη από έκαο 

δνθίκαζαλ. Δπίζεο, παξαηεξήζακε όηη ύπεξραλ δηάθνξα είδε ηνπ δσηθνύ βαζίιεηνπ 

θνληά ζηελ πεγή(ζει.1ρειώλα) ιόγσ ηνπ όηη είραλ πξνθαλώο πόζηκν λεξό αιιά θαη 

ιόγσ ηνπ όηη ππήξραλ άθζνλα θπηά κε ηα νπνία κπνξνύζαλ λα ηξαθνύλ. Σέινο, 

επηζθεπηήθακε έλαλ απνρεηεπηίθν αγσγό θνληά ζηε Βνπξίλα θαη είρακε ηε δπλαηόηεηα 

λα ηνλ δνύκε θαη εζσηεξίθα θαη κάζακε όηη έπηζηήκνλεο πηζηεύνπλ ε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνδνκή κνηάδεη κε ηνλ ζνισηό ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα ζηηο Μπθήλεο, γλσζηόο θαη σο 

ζεζαπξόο ηνπ Αηξέσο.  
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Πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ 
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 Πεγή ηνπ θνθθηλόλεξνπ 
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Πεγή ηεο Βνπξίλαο 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
 
 
 

 Όπσο δηαπηζηώλνπκε, ε Κσο είλαη πνιύ πινύζηα ζε λεξό, αθνύ ερνπλ 
θαηαγξαθεί ζε απηήλ 136 πεγέο, νη πεξηζζόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αλάβιπδαλ από ηελ 
αξραηόηεηα! Δκείο, όκσο, σο νκάδα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε πεξηζζόηεξν 
κε θάπνηεο από απηέο, ηελ πεγή ηνπ Αζθιεπηείνπ καο, ηεο Βνπξίλαο θαη ηνπ 
Κνθθηλόλεξνπ, θαζώο ζε απηέο πξνγξακκαηίζακε θαη πξαγκαηνπνηήζακε εθπαηδεπηηθέο 
εθδξνκέο κε ζθνπό λα δνύκε από θνληά  απηέο ηηο πεγέο γηα ηηο νπνίεο αθνύζακε ηόζα 
απ΄ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε. πγθεθξηκέλα, κάζακε όηη ηα λεξά ηνπ λεζηνύ καο 
είραλ όρη κόλν αξδεπηηθέο, αιιά θαη πδξεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ρξήζεηο όπσο είλαη ην 
Κνθθηλόλεξν, νη Μπξνο Θέξκεο, νη Πίζσ Θέξκεο θαη ην Αζθιεπηείν, ην όπνίν είλαη 
γλώζην ηόζν ιόγσ ηνπ πεξίθεκνπ ηαηξνύ Ηππνθξάηε όζν θαη ιόγσ ηνπ ζενύ ηεο 
ηαηξηθήο Αζθιεπηνύ από όπνπ πξνέξρεηαη θαη ην όλνκα ηνπ.  

Ζ πεγή ηεο Βνπξίλαο, κάιηζηα, πνπ ξέεη εδώ θαη 3000 πεξίπνπ ρξόληα, ηα λεξά 
ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαλ ζηελ πόιε κέζσ έλνο πδξαγσγείνπ, ηα θαηάινηπα ηνπ όπνίνπ 
είλαη αθόκα εκθαλή κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο,  ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε θαη ζήκεξα γηα ηελ 
ύδξεπζε ηεο πόιεο, αθνύ έρεη πόζηκν θαη αθίλδπλν λεξό άιια κε πην έμειηγκέλνπο 
ηξόπνπο κεηαθνξάο. Παξόηη, όκσο, ε θύζε ράξηζε ζηνπο Κώνπο ηέηνην πνιύηηκν δώξν, 
έκεηο νη άλζξσπνη πνπ είκαζηε όπσο πάληα, άπιεζηνη, επηθέξακε ηελ θαηαζηξνθή ζηηο 
πεξηζζόηεξεο από απηέο ιόγσ ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ηνπο, θαζώο θαη ηεο έιιεηςεο 
ηδηαίηεξεο κέξηκλαο από ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθώλ καο αξρώλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη 
ζήκεξα εμαζζελεκέλεο, αλ όρη εληειώο αλύπαξθηεο! 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 


