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Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της ημερίδας  με θέμα: «Η έρευνα 

των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του 

ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση» που οργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την εταιρεία Αττικό Μετρό. Η 

σημαντική αυτή πρωτοβουλία φέρνει κοντά εξέχοντες ειδικούς επιστήμονες, 

αρχαιολόγους, μηχανικούς, γεωλόγους, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι έχουν 

ως στόχο  την διεπιστημονική προσέγγιση του αρχαιολογικού υλικού ώστε να 

επιτευχθεί η πληρέστερη τεκμηρίωση των ανασκαφικών δεδομένων παράλληλα όμως 

με την απρόσκοπτη εξέλιξη του τεχνικού έργου. Η φύση των ευρημάτων εξάλλου από 

την πρώτη στιγμή ευνόησε την ανάπτυξη της στενής συνεργασίας της αρχαιολογικής 

ομάδας με τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Τεχνικής 

Γεωλογίας της Αττικό Μετρό ΑΕ. 

Η ημερίδα αυτή έρχεται να προβάλει το πολύ αξιόλογο έργο που επιτελεί η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων αλλά και των 

υπόλοιπων φορέων που ανέφερα παραπάνω παρουσιάζοντας το ανασκαφικό έργο 

καθόλη τη διάρκεια του Έργου « Επέκταση της Γραμμής 3: Τμήμα Χαιδάρι-

Πειραιάς» την τεχνολογία του υδροσυστήματος της αρχαίας πόλης του Πειραιά, την 

εξέλιξη του ανάλογα με τις εκάστοτε υδατικές ανάγκες και την πολεοδομική 

οργάνωση της πόλης, καθώς και τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που 

καθόρισαν την ανάπτυξη του. Η διοργάνωση αυτής της υψηλού επιπέδου 

επιστημονικής συνάντησης  από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, 

Πειραιώς και Νήσων αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι το Υπουργείο 

Πολιτισμού μέσω των Περιφερειακών Υπηρεσιών του μεριμνά με αίσθημα ευθύνης 

και συνέπεια, και με όλους τους δυνατούς τρόπους, για τα μνημεία της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς και φροντίζει για τη διάχυση και επικοινωνία του έργου αυτού στο 

ειδικό αλλά και το ευρύ κοινό. 

 



Το πρόγραμμα του συνεδρίου με τις συμβολές των συμμετεχόντων 

αποκαλύπτουν το πλήθος και την ποικιλομορφία των δράσεων που επιτελούνται  από 

την Εφορεία σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και την Αττικό Μετρό. Τα έργα 

ύδρευσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά, τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά τις 

σωστικές ανασκαφές αποτελούν αναμφίβολα ένα ιδιαίτερο σημαντικό έργο της 

αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας τα οποία κατασκευάστηκαν σε διαδοχικές ιστορικές 

περιόδους και συμπίπτουν με αντίστοιχες αλλαγές στις κοινωνικές δομές και στην 

οργάνωση της πόλης, ώστε να καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες υδροδότησης, 

με εναλλακτικές τεχνικές και επεμβάσεις στα προϋπάρχοντα έργα. Η κατανόηση της 

λειτουργίας του αρχαίου υδροσυστήματος  και η εξέλιξη του μέσα στο χρόνο, 

συνδέεται με ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον τεχνικό κόσμο, όπως η αειφορία 

των κατασκευών, η ευφυής αξιοποίηση περιορισμένων υδατικών πόρων και η 

τροποποίηση υπαρχόντων συστημάτων ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες ανάγκες και 

διαχειριστικές προτεραιότητες. Είναι μια διοργάνωση που έπρεπε να γίνει για να 

φανεί περίτρανα το εύρος της ανασκαφικής και επιστημονικής έρευνας αλλά και η 

περαιτέρω προσέγγιση και συνέργια πολλών γνωστικών πεδίων σε μια υπο εξέλιξη 

έρευνα που επιδιώκει να αποτελέσει διαρκή διάλογο παρελθόντος, παρόντος, 

μέλλοντος, ανοιχτό σε εναλλακτικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. 

Ως Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς απευθύνω 

συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, τόσο 

τους οικοδεσπότες, όσο και τους συμμετέχοντες επιστήμονες, και εύχομαι να υπάρξει 

συνέχεια, τόσο με την έκδοση των πρακτικών, όσο και με μελλοντικές ανάλογες 

επιστημονικές συναντήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


