Τα Πηγάδια Πηγές Ζωής
Σκορπισµένα σε διάφορα σηµεία του χωριού, αλλά και σε περιβόλια και
χωράφια, βρίσκονται αρκετά πηγάδια, που σώζονται µέχρι σήµερα.
Βέβαια πολλές πηγές ύδρευσης έχουν στερέψει λόγω των γεωτρήσεων που
κατέβασαν τον υδροφόρο ορίζοντα και έτσι τα πηγάδια κρατάνε νερό κυρίως
µόνο τον χειµώνα.
Η παροχή δικτύου ύδρευσης που υπάρχει στο χωριό µας εδώ και πολλά
χρόνια, έχουν απαξιώσει τα υπάρχοντα πηγάδια και τα περισσότερα από
αυτά τα έχουν κλείσει.
Μερικά από τα πηγάδια που βρίσκονται έξω από το χωριό σε αγροτικές
περιοχές, εφοδιάζουν ακόµα βοσκούς και αγρότες µε νερό όλο το χρόνο για
το πότισµα των ζώων τους, για τα χωράφια και τα περιβόλια τους.
Οι περισσότεροι συνεχίζουν να αντλούν το νερό µε το παραδοσιακό τρόπο και
ορισµένοι χρησιµοποιούν τώρα πλέον πετρελαιοκίνητες αντλίες.
Τα περισσότερα πηγάδια είναι χτισµένα µε λιθοδοµή, που βγαίνει στην
επιφάνεια του εδάφους και φέρουν ένα λίθινο χείλος εξωτερικά. Τα πηγάδια
που υπήρχαν µέσα στο χωριό ήταν κοινόχρηστα. Από αυτά οι Βασιλικώτες
παλαιά αντλούσαν πόσιµο νερό αλά και το νερό για την µπουγάδα τους, και
την λάτρα του σπιτιού τους.
∆ύο από τα σηµαντικότερα πηγάδια του χωριού ήταν ο Πήγαδος και το
πηγάδι του Λουτρού. Εντοιχισµένες ή δίπλα στα πηγάδια αυτά βρίσκονταν
συνήθως και µεγάλες σκαλιστές πέτρινες γούρνες, που χρησίµευαν για το
πότισµα των µεγάλων ζώων, γαϊδουριών, βοδιών, µουλαριών κλπ.
Η άντληση του νερού γινόταν µε τρεις τρόπους.
-

Ο κλασσικός τρόπος που ήταν µε τα χέρια µε τη βοήθεια ενός κουβά
δεµένου σε σχοινί, το οποίο κατέβαζαν στο πηγάδι και ανέβαζαν µε
µυϊκή δύναµη χωρίς τη βοήθεια κάποιου µηχανισµού.

-

Ο δεύτερος τρόπος για τα µεγαλύτερα βάθη ήταν µε µηχανισµό το
λεγόµενο µαγκάνι που αρχικά ήταν ξύλινο και αργότερα σιδερένιο.

-

Και ο τρίτος τρόπος στα τελευταία χρόνια ήταν η χρήση
πετρελαιοκίνητης αντλίας.

Η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την εξόρυξη ενός πηγαδιού είχε
µεγάλη σηµασία για τη διαρκή παρουσία άφθονου και υγιεινού νερού. Η
µορφολογία του εδάφους έκανε συνήθως φανερή την παρουσία υπόγειας
φλέβας νερού (χαντάκια, γύρο λόφοι, υπερκείµενο βουνό).
Σηµαντική ήταν και η σωστή υποστύλωση των τοιχωµάτων τους κατακόρυφου
κυλίνδρου.
Η εξόρυξη ενός πηγαδιού ήταν µια εξοντωτική και πολύ επικίνδυνη δουλειά.
Ο κίνδυνος κατάρρευσης των τοιχωµάτων κατά το σκάψιµο ήταν υπαρκτός.
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