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Κυρίες και κύριοι,  

Ο Πειραιάς, μια πόλη με συνεχή κατοίκηση από την 3η χιλιετία π.Χ, μια πόλη, 

που σε μεγάλο βαθμό διατήρησε το υποδειγματικό πολεοδομικό σχέδιο του 

Ιππόδαμου του Μιλήσιου, γεγονός που τη βοήθησε να διατηρήσει έναν 

έντονο με προσωπικό χαρακτήρα, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο 

του επιστημονικού ενδιαφέροντος μέσω των ανασκαφών που διενεργούνται 

εδώ και δύο περίπου χρόνια για την κατασκευή του Μετρό. Όπως 

αποδεικνύεται από τη σημερινή ημερίδα, αποτέλεσμα συστηματικής 

διεπιστημονικής δουλειάς, οι ανασκαφές αυτές έφεραν στο φως πολλά, νέα 

δεδομένα και για ένα ακόμη σημαντικό τομέα για τη ζωή της πόλης, δηλαδή 

τη μελέτη του υδρευτικού της συστήματος από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ έως 

και τη Ρωμαϊκή περίοδο. 

Από τις ομιλίες της σημερινής ημερίδας καταδεικνύεται η σχέση των 

κατοίκων της πόλης του Πειραιά με το νερό και οι ανάγκες που έπρεπε να 

καλυφθούν λόγω της έλλειψης του, οι οποίες οδήγησαν στην επινόηση 

νεωτερικών μεθόδων αντιμετώπισης της λειψυδρίας,  από την αρχική 

διάνοιξη πηγαδιών στην  κατασκευή δεξαμενών και σηράγγων και αργότερα 

στην μεταφορά νερού μέσω της κατασκευής υδραγωγείου. Έτσι, 

παρακολουθείται από τις ανασκαφές και η εξέλιξη της ανάπτυξης της 

σχετικής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν επίσης 

τις κοινωνικές αλλαγές και σημαντικά στοιχεία της καθημερινότητας της 

πόλης, όπως αυτά καταγράφονται από σπουδαία ευρήματα, μοναδικά στον 

ελλαδικό χώρο, με πιο ξεχωριστό όλων το ξύλινο άγαλμα ανδρικής μορφής. 

Κυρίες και κύριοι, ελπίζω η ημερίδα αυτή να προωθήσει περισσότερο το 

διάλογο του επιστημονικού έργου με την τοπική κοινωνία, με στόχο την 

πνευματική ενδυνάμωση, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης του 



Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής του σε συνδυασμό με τα έργα 

υποδομής που συντελούνται, στα οποία η Εφορεία Δυτικής Αττικής, 

Πειραιώς και Νήσων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Θα ήθελα λοιπόν να  εκφράσω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου, 

τόσο στο προσωπικό της Εφορείας, όσο και στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και γενικά, σε όλους τους 

συντελεστές της σημερινής οργάνωσης, και να ευχηθώ να μπορέσουμε να 

γίνουμε κοινωνοί και πολλών άλλων σημαντικών επιστημονικών συναντήσεων.   

 


