
 

Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά 

στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ.  Μια πρώτη θεώρηση 

 

Παρασκευή 15/5/2015 

 

Η έλλειψη υδάτινων πόρων, εξαιτίας  του κλίματος, του υπεδάφους 

(λεπτόγεως γαρ) βασάνιζαν για αιώνες τους κατοίκους της Αττικής και 

δημιουργούσαν την ανάγκη για την εξαντλητική εκμετάλλευση – αξιοποίηση 

των όποιων ελάχιστων αποθεμάτων. Απλά πηγάδια ή στέρνες για τη συλλογή 

ομβρίων μέχρι πιο πολύπλοκες και κοστοβόρες κατασκευές 

χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας των κατοίκων της 

Αττικής. Αναφέρω το Πεισιστράτειο και την Εννεάκρουνο, τα πολυδαίδαλα 

συστήματα συλλογής και διακίνησης ύδατος στον Αγοραίο Κολωνό και στη 

βόρεια πλαγιά του Αρείου Πάγου, τα 400 πηγάδια της αρχαίας Αγοράς και 

φυσικά σε μεταγενέστερους χρόνους το Αδριάνειο υδραγωγείο.  

Και φυσικά η επίλυση  της δύσκολης εξίσωσης,  κατανάλωση νερού, ανάγκες 

της ανθρώπινης κοινωνίας – υδάτινοι πόροι, παρά τις νομοθετικές 

προσπάθειες ήδη από την εποχή του Σόλωνα, επετεύχθη μόνο με την 

κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων. 1926 – 1929 οικοδομήθηκε το φράγμα 

του Μαραθώνα και το αντίστοιχο δίκτυο μεταφοράς του πολύτιμου αγαθού 

στην πρωτεύουσα, τη δεκαετία του ΄60 ξεκίνησε χρήση του υδάτινου πλούτου 

της λίμνης Υλίκης, τη δεκαετία του ‘ 70 επετεύχθη η εκτροπή και μεταφορά 

του νερού από τον Μόρνο, και τη δεκαετία του ΄90 από τον Εύηνο ποταμό.  

Ανασκαφικές εργασίες στην Αθήνα, ενίοτε στο πλαίσιο και της κατασκευής 

του Μετρό (πχ στον σταθμό του Ευαγγελισμού) έφεραν στο φως πολλά από τα 

έργα τροφοδοσίας της αρχαίας Αθήνας με πόσιμο νερό.  

Οι κάτοικοι της Αττικής αναγκάστηκαν να μελετήσουν την ροή των ποταμών 

και την απορρόφηση της βροχής και να ανακαλύψουν που κρύβονται  

υπόγεια ύδατα ώστε να τα αντλήσουν αποκτώντας έτσι μία ξεχωριστή 

τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας έναν πολύ μεγάλο και εξειδικευμένο 

υδροτεχνολογικό πολιτισμό. 



Αυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται περίτρανα από τις ανασκαφικές εργασίες 

που διενεργήθηκαν στον πολεοδομικό ιστό του Πειραιά στο πλαίσιο της 

κατασκευής της σήραγγας και των σταθμών του Μετρό. Συνολικά 

εντοπίστηκαν  115 κατασκευές σχετιζόμενες με το αρχαίο υδρευτικό σύστημα, 

43 πηγάδια και φρέατα, 34 δεξαμενές, 32 σήραγγες και 6 φρεάτια, που 

αποτυπώνουν και την  εξελικτική συνέχεια της πόλης του Πειραιά. Εύκολα 

τεκμαίρεται ότι αρχικώς ανοίχτηκαν φρεάτια, κατόπιν, η πληθυσμιακή 

αύξηση και η οικονομική άνθιση του επίνειου της Αθήνας, προκάλεσαν την 

κατασκευή δεξαμενών συλλογής των ομβρίων.  Αξιόλογα υπήρξαν και τα 

ευρήματα, που απέδωσαν οι ανασκαφές φρεατίων, αφού, λόγω του 

μικροκλίματος, της υγρασίας και της έλλειψης φωτισμού διατηρήθηκε 

σημαντικός αριθμός ένυδρων οργανικών υλικών, όπως αντικείμενα από ξύλο, 

καρποί (φουντούκια, καρύδια, αμύγδαλα, κουκουνάρια, πυρήνες ελιάς και 

σταφυλιών, αποξηραμένο σύκο), έντομα (εξωσκελετοί σκαθαριών), τμήματα 

σχοινιών, καθώς και ξύλινα κατάλοιπα  οικοσκευής (τμήματα επίπλων, 

στοιχεία στέγασης, πόρτα), παρέχοντας ουσιαστικές πληροφορίες για τη 

καθημερινότητα του «μέσου» κατοίκου του Πειραιά.  

Παράλληλα οι εκτεταμένες ανασκαφικές εργασίες αποκάλυψαν και τμήματα 

του αστικού ιστού του Πειραιώς, μίας πόλης που πολεοδομήθηκε κατά το 

Ιπποδάμειο σύστημα, βάσει του οποίου δημιουργούνταν οικοδομικά 

τετράγωνα με οικόπεδα ιδίου εμβαδού, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία  

ενός συγκεκριμένου προτύπου σπιτιού ομοιόμορφης κάτοψης. Μόνον 

αργότερα, όταν ο θεσμός της πόλης – κράτους ατονεί, το ομαδικό πνεύμα 

υποχωρεί και αναδεικνύεται ο ατομικισμός, έχουμε την κατασκευή 

πολυτελέστερων οικιών. 

Έχοντας στο νου τα παραπάνω επιθυμώ να συγχαρώ και να επαινέσω την 

πρωτοβουλία για την οργάνωση της Ημερίδας, της οποίας η επιτυχία 

θεωρείται εξασφαλισμένη, καθώς βασίζεται στην κοινολόγηση - παρουσίαση 

πρωτογενούς ανασκαφικού υλικού με τη διεπιστημονική συνεργασία πολλών 

και διαφορετικών γνωστικών κλάδων. 



Τελειώνοντας πολλές ευχαριστίες οφείλονται στο σύνολο του προσωπικού της  

πρώην ΚΣΤ΄ΕΠΚΑ, τακτικού και εκτάκτου, επιστημονικού και εργατικού που 

με ζήλο, ενθουσιασμό και ακούραστη θέληση πέτυχαν τόσα πολλά σε μόλις 25 

μήνες.    

 


