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Εθνικό Θεματικό Δίκτυο  
Κ.Π.Ε. Λαυρίου 

 
 “Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη  

του παρελθόντος αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον” 

Λαύριο, Δεκέμβριος 2013 

Νεολιθικός οικισμός Λέρνας Ποντίνος Ποταμός -Μύλοι 
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Δέσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03  
Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Νέας Κίου  

“Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας κατά την αρχαιότητα 
συνέβαλε στην ορθή διαχείριση του νερού;” 
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Νερό 
Απολύμανση,  

μεταφορά ανθρώπων  
και εμπορευμάτων,  

άρδευση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων,  

κάθαρση, εξαγνισμός, 
διασκέδαση 

Φωτιά 
Αποστείρωση,  

θέρμανση, 
παρασκευή τροφής 

Άνεμος 
Μέσο μετακίνησης,  

παραγωγή αιολικής ενέργειας,  
μεταφορά σπόρων 

Γη 
Καλλιέργεια φυτών, 
εξασφάλιση τροφής 

και στέγης 

Τα 4 στοιχεία  
της φύσης  

που αξιοποιεί  
ο άνθρωπος  

από την αρχαιότητα 

Ο άνθρωπος δεν τα κατανοεί, τα θεοποιεί,  
τους προσδίδει μαγικές ιδιότητες, τα μετατρέπει σε σύμβολα. 

Ποσειδών και  
Νηρηίδες 
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Νερό 

 Βασικό στοιχείο της φύσης. 
 Κατά τον Αριστοτέλη: 
   «…πιο σπουδαίο και από την ίδια τη γη.» 
 Φυσικός πόρος, οικονομικό αγαθό, περιβαλλοντικό στοιχείο. 
 Μοναδικό και αναντικατάστατο. 
 Προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής στον πλανήτη.  
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Το νερό “ξεκινάει” μέσα από τη γη, 
 και στο ταξίδι του μετατρέπεται  

σε πηγή, χείμαρρο, λίμνη, θάλασσα… 
αλλά και σε πάγο ή υδρατμό  

Ο άνθρωπος: 

 
 Το μεταχειρίζεται για τις ανάγκες του. 
 Οργανώνει τη ζωή του κοντά σε αυτό. 
 Οριοθετεί με αυτό το χώρο του. 
 Το χρησιμοποιεί ως μέσο επικοινωνίας. 
 Δημιουργεί φράγματα για να αλλάξει την πορεία του  
 και να ποτίσει τη γη του. 
 Το αξιοποιεί στην τεχνολογία του. 
 Εκμεταλλεύεται τη δύναμή του (νερόμυλοι, νεροτριβές) 
 Το εντάσσει στις τελετουργίες της θρησκείας του κι  
 εξαγνίζεται μ’ αυτό. 
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Πώς μεταχειρίστηκε  
ο άνθρωπος  

το σπουδαίο αυτό φυσικό πόρο  

κατά την αρχαιότητα; 
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Νερό 
 

Σύμβολο  
καθαριότητας,  
αγνότητας,  
αναγέννησης 

Χάλκινη Υδρία, 470-460 π.Χ.,  
έπαθλο σε αγώνες των Ηραίων Άργους.  
Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης.  

Μαρμάρινο περιρραντήριο. 
Φωτ. Αρχείο Αμερικανικής 
Σχολής Κλασσικών Σπουδών  
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Τεχνολογία και διαχείριση αστικού νερού  
στην αρχαία Ελλάδα 

Αρκετά τεχνολογικά επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, θέτουν τα  
θεμέλια σύγχρονων και σχετίζονται με το νερό, όπως:  
 
 εκμετάλλευση υπόγειων νερών,  
 μεταφορά νερού και από μεγάλες αποστάσεις,  
 αστικές υδρεύσεις,  
 συστήματα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων,  
 προστασία από πλημμύρες,  
 κατασκευή και χρήση κρηνών, λουτρών και άλλων υγειονομικών εγκαταστάσεων  
 και εγκαταστάσεων αναψυχής.  

Ενδεικτικά 
αναφέρω… 
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Ύδρευση πόλεων 

Η πηγή Πειρήνη,  
κόρη ή δώρο του ποταμού-
θεού Ασωπού στον κορίνθιο 
βασιλιά Σίσυφο.  
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Πηγές - Κρήνες 

Η πηγή Καλλιρρόη σε Υδρία του 6ου αι.  

Κρήνη Πειρήνης / Αρχαία Κόρινθος 
Οι τρεις αψίδες (δύο έχουν διασωθεί) έχουν       
προστεθεί κατά το 2ο αι.π.Χ. από τον Ηρώδη Αττικό.  
Τα έξι ανοίγματα οδηγούν σε ισάριθμες λεκάνες για  
την άντληση του νερού, μερικά σκαλοπάτια κάτω.  

Έκθεση με αντικείμενα που  
αφορούν την άντληση και   
διαχείριση των υδάτινων  
πόρων της Αττικής γης. 
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Πεισιστράτειο υδραγωγείο 

Κατασκευάζεται με πήλινους σωλήνες, την εποχή του τύραννου Πεισίστρατου για τη  
συγκέντρωση των υδάτων του Υμηττού και των πηγών των Πελασγών.  
Διαπερνά το υπέδαφος του λεκανοπεδίου της Αττικής σε μήκος 3 έως 6 χλμ.  
 

 
Περιλαμβάνει πήλινα κυλινδρικά στελέχη,  
διακοσμημένα με μελανές ταινίες. 
Προσαρμόζονται το ένα μέσα στο άλλο  
και στεγανοποιούνται οι αρμοί με μολύβι. 
Φέρουν οπές καθαρισμού που κλείνουν  
με πήλινα πώματα ή πέτρες. 
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Ευπαλίνειο όρυγμα 
Σήραγγα μήκους 1036 μ. κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου.  
Κατασκευάζεται ως υδραγωγείο από το μηχανικό Ευπαλίνο.  
Ανοίγεται ταυτόχρονα και από τις δυο πλευρές του βουνού:  
το όρυγμα είναι αμφίστομον, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος.  
Οι δυο σήραγγες συναντιούνται περίπου στο μέσον με αξιοθαύμαστη ακρίβεια,  
επίτευγμα αξιοσημείωτο για τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής.  
Μέρος του ορύγματος είναι επισκέψιμο.  
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Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης (Θεσπρωτία) 

Υδραγωγείο 
Νικόπολης  

Κατασκευάζεται μετά την ίδρυση της Νικόπολης από τον Οκταβιανό-Αύγουστο για την  
ύδρευσή της.  
Αποτελείται από αγωγό μήκους 50χλμ. που μεταφέρει το  νερό  από  τις  πηγές  του  
Λούρου, στις  δύο  δεξαμενές  του  Νυμφαίου της Νικόπολης. Για την  κατασκευή του  
αγωγού χρησιμοποιούνται:  
 λάξευση αύλακα με τοξωτή στεγανοποιημένη κάλυψη και τετράγωνα ανοίγματα 

εξαερισμού,  
 διάνοιξη σήραγγας,  
 κατασκευή πεσσοστοιχιών που γεφυρώνουν τμήματα μεταξύ λόφων και οδηγούν  
 το νερό στη Νικόπολη. 
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Αποχέτευση… 
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Αποχετευτικό σύστημα Κνωσού –  
Μινωικός πολιτισμός 1700-1450π.Χ. 

Τομή και κάτοψη της τουαλέτας στο ισόγειο του ανακτόρου της Κνωσού 
(Angelakis et al., 2005).  

Πόρτα

Πόρτα

Υπόνομος

Αγωγός έκπλυσης

Α
γω

γ
ός
έκ
π
λ
υσης

Ξύλινο
κάθισμα

Απαγωγή

Υπό-

νομος

Γύψινο πάτωμα Ξύλινο
κάθισμα

1 m

Μινωικό φίλτρο νερού  
(Defner, 1921).  

Σιντριβάνια και φίλτρα νερού μέχρι πέτρινες  
τουαλέτες.  
Στη  Μινωική  Κρήτη  διαθέτουν   εξαιρετικά  
οργανωμένο  και  περίπλοκο  υδρευτικό και  
αποχετευτικό δίκτυο για τα απόβλητα.  
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Τεχνικές που χρησιμοποιούνται… 
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Αρχαία Πλυντήρια μεταλλευμάτων στο Λαύριο 

Δεξαμενή νερού 
στο Λαύριο  

Μεταλλεία Λαυρίου: Εμφανίζονται τέλη 6ου- αρχές 5ου αι. π.Χ.  
Πλυντήριο μεταλλεύματος, κύριο μέσο για  παραγωγή  αργύρου στη  Λαυρεωτική.  
Ο εμπλουτισμός περιλαμβάνει: θραύση με κόπανους, τρίψιμο  μέχρι οι κόκκοι να  
γίνουν μικρότεροι από 1mm και  ξέπλυμα  σε  πλυντήρια, όπου  κατακρατείται το  
βαρύτερο κλάσμα, αφού το νερό παρασύρει το ελαφρύ.  
Το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενές στεγανοποιημένες με διπλή στρώση:  
1. κονίαμα με χαμηλή διαπερατότητα και  
2. επίχρισμα  λιθαργύρου, τοποθετημένο με πινέλο, πάχους 1mm, με πρακτικά  
μηδενική διαπερατότητα. 

Στα επίπεδα πλυντήρια με σύστημα δεξαμενών και καναλιών γύρω από κεντρικό  
επίπεδο, κυκλοφορεί το νερό που πλένει το μετάλλευμα σε ξύλινα ρείθρα.  

 
Το πλούσιο, καθαρό μετάλλευμα στεγνώνει σε σωρούς  
πάνω στο κεντρικό επίπεδο του πλυντηρίου και  
μεταφέρεται  στις καμίνους τήξης.  
Εκατοντάδες πλυντήρια βρίσκονται στη Λαυρεωτική,  
συνήθως κοντά σε ρεματιές. 
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Αντλία ύδατος (ατέρμων κοχλίας) του Αρχιμήδη 

Μηχανή άρδευσης ύδατος από χαμηλή στάθμη σε υψηλότερη.  
Χρήσιμη στην άρδευση αγρών, την άντληση υδάτων από τα βάθη πλοίου…  
Αποτελείται από ξύλινη κυλινδρική δοκό, που πάνω της είναι κολλημένο ξύλινο  
έλασμα, έτσι ώστε να σχηματίζει έλικα.  
Γύρω από τον κοχλία υπάρχουν ξύλινα ελάσματα κολλημένα με πίσσα και  
στερεωμένα με σιδερένιες ταινίες.  
Στο ένα άκρο είναι προσαρμοσμένη χειρολαβή για την περιστροφή του εργαλείου.  

Η μηχανή δίνει τη δυνατότητα άντλησης υδάτων σε μικρό ύψος.  

Ατέρμων κοχλίας, υδρόβιδα ή «κοχλίας του Αρχιμήδη»,  
απλή,  αλλά   σημαντική   εφεύρεση  που   συμβάλλει  
στην επίλυση  καθημερινών  πρακτικών  προβλημάτων 
(287-212π.Χ.).  
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Ανυψωτική μηχανή νερού Περαχώρας 

Η  μηχανή  αποτελείται  από  ξύλινη  σταθερή  βάση  πάνω  από  υδατοδεξαμενή,  
εφοδιασμένη  με  περιστρεφόμενο  τροχό που φέρει 8 δοχεία στην περιφέρειά του.  
Με σύστημα διαφορικών τροχών, η κίνηση των ζώων στο οριζόντιο  επίπεδο θέτει  
σε κίνηση τον κατακόρυφο τροχό.  
 
Το ομοίωμα κατασκευάστηκε με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Περαχώρα.  
Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Ανυψωτική μηχανή 
νερού Περαχώρας  
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Ύδραυλις 
ή   ύδραυλος,  ή  όργανο  του  νερού,   αρχαιοελληνικό  
αερόφωνο όργανο με ισχυρό και οξύ ήχο, επινόηση  του  
μηχανικού Κτησίβιου του Αλεξανδρέα.  
Περιγραφές  του   Ήρωνα  του  Αλεξανδρέως   και   του  
Βιτρούβιου διασώζονται για τη λειτουργία και χρήση του.  
Χαρακτηριστικό το υδραυλικό σύστημα, όπου βασίζεται η  
λειτουργία του, υπεύθυνο για την παραγωγή, κίνηση  και  
ρύθμιση της πίεσης του  αέρα,  που  διοχετεύεται  στους  
αυλούς μέσω σειράς μοχλών.  

H  
Ύδραυλις  

του  

Δίου  
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Αυτόματος 
κερματοδέκτης 
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Το νερό στην Αργολίδα από τους μυθικούς χρόνους… 

 Ξεχωριστό αγαθό  για τη διαβίωση των κατοίκων της.  
 
 Εντάσσεται στις  θρησκευτικές  τελετουργίες, αναγνωρίζεται ως το  πολυτιμότερο 

στοιχείο για την ύπαρξη του ανθρώπου. 
 

 Η αφθονία του ή η έλλειψή του εμπνέει τη  δημιουργία μύθων και παραδόσεων,  
άλλοτε για την ανάπτυξη και την ευημερία κι άλλοτε για την καταστροφή. 

Προσπάθεια απόδοσης ορισμού  
 

Μύθος:  
 

Αφήγηση που αφορά σε θεούς, ήρωες,  
ημίθεους και «δαίμονες»  

σε μια εποχή που ο άνθρωπος  
αγωνιά να εξηγήσει τα όσα  

συμβαίνουν γύρω του.  
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Νερό – πηγές - άνθρωπος 

4500 π.α.σ. 

8000 π.α.σ. 

12000 π.α.σ. 

18000 π.α.σ. 

1300 π.α.σ. 

8000 π.α.σ. 

1300 π.α.σ. 

12000 π.α.σ. 

18000 π.α.σ. 

8000 π.α.σ. 

1300 π.α.σ. 
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Η Αργολίδα γεννά μύθους… 

…που μοιραία σχετίζονται με το νερό, αφού η Αργολική γη  
 διψά, 
 πλημμυρίζει, 
 «καταστρέφεται» και  
 αναζωονονείται…  

Ηρακλής 
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Υδάτινοι μύθοι της Αργολίδας 

Ο μύθος του Ινάχου 

Εκφράζει μέσω υδάτινης θεογονίας 
το πιο μακρινό παρελθόν του Άργους.  
Οι αυτόχθονες θεωρούν γενάρχη τους τον ποταμό 
Ίναχο που συντηρεί την περιοχή & τον ταυτίζουν 
με τον κοσμογονικό Ωκεανό. 

Ίναχος:  Γιος του Ωκεανού,  πατέρα των γλυκών  υδάτων και  της Τηθύος, 
πρώτος βασιλιάς του Άργους.  
Δίνει το όνομά του στον ποταμό, που περνά μπροστά από τα τείχη της πόλης. 
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Ίναχος  
 

 Βασιλεύει στο Άργος πολλές γενεές πριν τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.  
 Κατακλυσμός, πλημμυρίζει την πεδιάδα και τα νερά της ενώνονται με τα 
 νερά του Αργολικού κόλπου.  
 Σώζει τους κατοίκους, τους οδηγεί στα όρη, καθαρίζει τον αργολικό κάμπο,  
 βρίσκει πηγή και χαράσσει το ποτάμι.  
 Συντελεί στη δημιουργία της εύφορης αργολικής πεδιάδας.  
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Ποσειδώνας και Ήρα  

 Όταν ο Ποσειδώνας και η Ήρα μαλώνουν για το ποιος θα έχει στην   
εξουσία του το  Άργος, ο Ίναχος  μαζί  με  άλλους   δύο  ποταμούς  της   
περιοχής,  τον   Κηφισό   και  τον Αστερίωνα  ορίζονται  κριτές και   
βγάζουν  κρίση ευνοϊκή για την Ήρα.  
 Οργισμένος   ο  θεός των  υδάτων   εκδικείται  και  μετατρέπει  τους   
τρεις  ποταμούς  σε ξεροπόταμους. 
  

για την προστασία του Άργους 
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Δαναός - Δαναΐδες 

Ο Δαναός από την Αίγυπτο βασιλεύει με τις 50 κόρες του  
στο Άργος. 
Καινοτόμος βασιλιάς.  
Διδάσκει τους Αργείους τα γράμματα,  
τη ναυπήγηση νέου τύπου πλοίων,  
την καλλιέργεια των αγρών.  
Τους δείχνει μαζί με τις κόρες του, πώς να αντλούν νερό  
από τα έγκατα  της γης με φρέατα, να ανοίγουν   
πηγάδια και να ποτίζουν τις καλλιέργειες.   
 

 
 
Παροιμιώδης έμεινε  η  έκφραση  "ο πίθος των Δαναΐδων"  που  αφορά  σε  κάθε   
μάταιη προσπάθεια.  

 
… Στον Άδη οι  φόνισσες   καταδικάζονται  για το   έγκλημά τους με την  τιμωρία που   
προορίζεται  για όσους   δεν  ολοκληρώνουν  αυτά  που  έχουν  αρχίσει,  αφού μόνες   
τους  έχουν  εμποδίσει  την ολοκλήρωση του γάμου τους.  
Κουβαλούν αιώνια νερό για να γεμίσουν τρύπιο πιθάρι.  
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Αμυμώνη και Ποσειδών 

Η Αμυμώνη, κόρη του Δαναού και της Ευρώπης,   
πρωταγωνιστεί σε περιστατικό με τον Ποσειδώνα.  
Στην περιοχή του Άργους,  
αναζητά νερό μαζί με τις αδελφές της  
με εντολή του πατέρα της.  
 
Κάποια  στιγμή δέχεται επίθεση Σάτυρου.  
Καλεί σε βοήθεια τον  Ποσειδώνα,  
που τη  σώζει και την κάνει δική  του.  
 
Από την  ένωσή τους  γεννιέται  ο  Ναύπλιος.  
Ο Ποσειδώνας προσφέρει δώρο στην Αμυμώνη, 
το  Δαναό  και τους κατοίκους  
του πολυδίψιου  Άργους. 
  

http://argolikivivliothiki.gr/2008/10/28/%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%83/
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Η τρίαινα του  
 Ποσειδώνα 

Σε παραλλαγή του μύθου η πηγή αναβλύζει, όταν η Αμυμώνη,  
τραβά από το βράχο την τρίαινα,  που  κάρφωσε  ο  Ποσειδώνας,   

ρίχνοντάς  τη  για  εκφοβισμό του  Σάτυρου. 

Χτυπά το έδαφος  με  την  τρίαινά του  
κι  αναβλύζει η πηγή  της  Αμυμώνης,   
περίφημη   πηγή  της  Λέρνης,   
που υδρεύει τον  αργολικό κάμπο.  
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Λέρνα Η ποσότητα των υδάτων,  
που αναβλύζουν είναι τόσο μεγάλη,  

ώστε από τα ποτάμια που σχηματίζονται (Λέρνης, Ποντίνου)  
δημιουργούνται λίμνες (Αλκυονία, Λέρνα), αλλά και μεγάλα έλη,  

που κατακαλύπτουν την παραθαλάσσια περιοχή.  

Νεολιθικός οικισμός Λέρνας 
Αποχετευτικό σύστημα, 3000π.Χ. 

Η ύπαρξη νερού καθοριστικός παράγοντας  
για την κατοίκηση μιας περιοχής. 
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Λέρνα 
Πρώιμη Εποχή Χαλκού (περί το 2500π.Χ.) ιδιαίτερη ακμή.  
Οχυρώνεται και κτίζεται μεγάλο ορθογώνιο κτίριο, γνωστό ως  
"Οικία των Κεράμων" από τους άφθονους κεράμους της στέγης  
που αποκαλύπτονται κατά την ανασκαφή.  
Αναφέρεται ως το πρώτο διώροφο κτίριο,  
προάγγελος των μυκηναϊκών ανακτόρων. 
 
 
 
 
Σφραγιδόλιθοι και άλλα ευρήματα  
μαρτυρούν θαλάσσιες επικοινωνίες  
και εμπόριο με άλλες περιοχές του Αιγαίου.  
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H Λέρνα, μεγάλο θρησκευτικό κέντρο της 
Αργολίδας κατά την αρχαιότητα (Λέρναια 
Μυστήρια), συντηρεί παραδόσεις για 
αθάνατους και θνητούς ήρωες με τη δράση 
τους συνδεδεμένη με την ύπαρξη των 
νερών και της πλούσιας βλάστησης.  

Λερναία Ύδρα- 
2ος άθλος Ηρακλή 
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Τα έργα των ανθρώπων… 
Στην Αργολίδα, ευρήματα από την αρχαιότητα, μαρτυρούν την  ύπαρξη  
υδροδοτικών έργων μνημειακού χαρακτήρα,που επιδεικνύουν άριστες μηχανικές  
γνώσεις και η λογική τους χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. 

Νυμφαίο  
2ος αι. μ.Χ, 

Στον προθάλαμο του Αρχαιολογικού Μουσείου  
Άργους υπάρχει έκθεση με τίτλο: 

«Πολυδίψιον Άργος –Το πρόβλημα του νερού στην Αργολίδα».  
Συστήματα υδρομάστευσης και κατασκευές με έμφαση 

 στις γεωτεχνικές μηχανικές μεθόδους της αρχαιότητας,  
βασικές υποδομές για την πολιτιστική–  

ιστορική διαδρομή της περιοχής.  
Μυκήνες και Τίρυνθα, εντυπωσιακά παραδείγματα  

ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην αρχαιότητα. 
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Μυκηναίοι, κατασκευαστές θαυμαστών τεχνικών έργων, όπως: 
  
 Μεγάλοι  και  αξιοθαύμαστοι  δρόμοι (σπουδαίο δίκτυο),  
 οδογέφυρες,  
 φράγματα  για  εκτροπή  χειμάρρων,  
 σήραγγες  για  αποξηράνσεις,  
 τείχη  με  μεγάλους  πέτρινους  όγκους,  που  στις  εισόδους  ελαφρύνουν με τρίγωνα 

(πύλη λεόντων),  
 υπόγειοι διάδρομοι, που σε περίπτωση πολιορκίας, οδηγούν  έξω από τα τείχη  της  
 ακρόπολης.  

Αρχαία Χρόνια - Μυκηναϊκός πολιτισμός 

Τέλη 13ου αι. π.Χ.  

http://www.mythicalpeloponnese.gr/wp-content/uploads/2013/02/IMG_0026-%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%93%CE%95%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%96%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91.jpg
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1350π.Χ: Ανοικοδόμηση ανακτόρων - οχύρωση ακρόπολης.  
Ο πρώτος περίβολος κτίζεται με κυκλώπειο σύστημα πάνω στο βράχο. 100 χρόνια μετά,  
κτίζεται η Πύλη των Λεόντων, η μνημειακή είσοδος με τον προμαχώνα της.  
1200π.Χ.: Επέκταση τειχών μετά από εκτεταμένη καταστροφή, πιθανά σεισμό.  
 
Υπόγεια κρήνη εντάσσεται στον τειχισμένο χώρο.  
Υπόγεια δεξαμενή υψηλής σημασίας:  
Η είσοδός της μέσα στα τείχη, για να παρέχει νερό στους κατοίκους, όταν βρίσκονται σε πολιορκία.  
Το νερό έρχεται, κυρίως, από την Περσεία πηγή, που αναβλύζει ακόμη και υδροδοτεί το χωριό.  
Οι Μυκηναίοι, έχουν την τεχνική εμπειρία να μεταφέρουν νερό με αγωγούς ως τη «ρίζα» του  
λόφου της ακροπόλης.  
Εκμεταλλεύονται άνοιγμα στο βράχο, που βρίσκεται μέσα στην ακρόπολη και προσεγγίζουν τη  
δεξαμενή που κατασκευάζουν έξω από το τείχος.  
Θαυμαστό μηχανικό έργο, που ανταγωνίζεται σύγχρονα συστήματα υδροδότησης πόλεων. 

Μυκήνες 
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Το αρχαίο φράγμα της Τίρυνθας   
και η κοίτη του Μεγάλου Ρέματος 

Μυκηναϊκό Φράγμα Αρχαίας Τίρυνθας 

Tο τεχνικό θαύμα των Μυκηναίων μηχανικών  
Λειτουργεί επί 3300 χρόνια μέχρι σήμερα 

 
Κατασκευή φράγματος μετά από καταστροφικές πλημμύρες, για την προστασία της Τίρυνθας.   
 Χωμάτινο φράγμα ύψους 10μ. και μήκους 100μ. περίπου στην κοίτη του ρέματος της Τίρυνθας.  
 Το χωμάτινο σώμα ενισχύεται στα άκρα με ογκόλιθους.  

 Διάνοιξη τεχνητού καναλιού από το φράγμα μέχρι την κοίτη του ρέματος του Αγίου Ανδριανού. 
 (Μετέπειτα Μεγάλο Ρέμα)  
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  Α:       Το Μυκηναϊκό Φράγμα της Αρχαίας Τίρυνθας (Όγκος χώματος περίπου 30000κ.μ.) 
  Β:        Υπολείμματα από τον τοίχο του φράγματος. 
  Α,Β,Γ: Το σύνολο του έργου για την εκτροπή των χειμάρρων 1,2,3,4. 
  Δ:       Παλιά κοίτη «Λάκισα» 
 
Πηγή: Ηλία Μαριολάκου, Ιωάννη Φουντούλη, Ιωάννη Μπαντέκα, «Γεωτεχνολογικές Γνώσεις κατά την Προϊστορική Εποχή» 

Α 
Β 

Δ 

1 
2 3 

4 

Γ 
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Οι στάβλοι του Αυγεία –  
5ος άθλος Ηρακλή 

Στην Ηλεία ή στην Τίρυνθα; 

Πηγές:  
Παναγιώτης Ψύχας «Το Μυκηναϊκό Φράγμα της Τίρυνθας», 
Λήδα Φωτοπούλου «Αρχαίο Φράγμα της Τίρυνθας» (Μεταπτυχ. Εργ.) 2000,   
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Πρόγραμμα: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
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Αρχαία Χρόνια - Μιδέα 
 
 Οχυρωμένη Μυκηναϊκή Ακρόπολη,  
Κτισμένη στην κορυφή κωνικού λόφου, σε υψόμετρο 270μ. από τη θάλασσα και 170μ. από τη  
γύρω περιοχή.  
Η στρατηγική της θέση, μεταξύ Μυκηνών και Τίρυνθας παρέχει δυνατότητα ελέγχου ολόκληρης  
της πεδιάδας και του Αργολικού κόλπου.  
 
 H κυκλώπεια οχύρωση της Ακρόπολης, περικλείει έκταση 24.000τ.μ. και συνδέεται με  
 μεγάλο τεχνικό έργο, που χρησιμεύει για την ύδρευσή της, αντίστοιχο των Μυκηνών και  
 της Τίρυνθας.  
 Σήραγγα ανοιγμένη στο δυτικό σκέλος του τείχους, οδηγεί σε υπόγεια πηγή νερού. 
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Γέφυρα Καζάρμας 
 Στο δρόμο Ναυπλίου – Επιδαύρου, δεσπόζει η μυκηναϊκή «γέφυρα της Καζάρμας», η 

αρχαιότερη στην Ευρώπη.  
 Έργο με ογκώδεις ακατέργαστους ασβεστόλιθους χωρίς συνδετικό υλικό (μυκηναϊκός 

τρόπος οικοδόμησης).  
 Έχει μήκος 22μ., πλάτος 5,6μ. και ύψος 4μ.  
 Συνδέει Μυκήνες και Αρχαία Τίρυνθα με Επίδαυρο, όπως μαρτυρούν υπολείμματα αρχαίου 

αμαξιτού δρόμου.  
 Αποτελεί φράγμα για τα ορμητικά νερά χείμαρρου.  
 Λοξή σφήνα συγκρατεί τα τοιχώματα της τριγωνικής διόδου. 
 Η μονότοξη γέφυρα χρησιμοποιείται ακόμη, μαζί με  άλλες τέσσερις που βρίσκονται κοντά, 

και θυμίζουν το λαμπρό Μυκηναϊκό πολιτισμό. 
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Αδριάνειο Υδραγωγείο 
Έργο  του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού. 
Δύο μεγάλα υδραγωγεία κατασκευάζονται για την ύδρευση του Άργους.  
Βόρειο υδραγωγείο: μεταφέρει νερό στο Άργος από απόσταση 30χλμ.– πιθανότατα  
από την περιοχή του χωριού Κεφαλόβρυσο.  
Νότιο υδραγωγείο: τροφοδοτείται από τις πηγές του Κεφαλαρίου. 
Είναι χτιστός αγωγός «ανοικτού τύπου», με πλίνθους (κεραμίδια) κι εσωτερικά έχει  
επάλειψη με κονίαμα. 
Καταλήγει στο Νυμφαίο Άργους και το νερό διοχετεύεται από στενές εκροές σε  
σκεπαστό αγωγό για την ύδρευση της πόλης.  
 
Τα καλύτερα σωζόμενα λείψανα του υδραγωγείου διατηρούνται στις ανατολικές πλαγιές  
της Λάρισας, σε μήκος 650μ.  
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Νυμφαίο, μνημειακή κρήνη 
Στους πρόποδες της Λάρισας, κτίζεται από τον αυτοκράτορα Αδριανό  μεγαλόπρεπη  
κρήνη, το Νυμφαίο.  
Αποτελείται από δύο δεξαμενές νερού σκαλισμένες στο βράχο που έχουν  
οικοδομηθεί με πλίνθους κι εσωτερικά έχουν επικάλυψη με κονίαμα ή μάρμαρο.  
Έχει στέγη με καμάρες.  
Το νερό φθάνει στην κρήνη με μακρύ υδραγωγό.  
Πέφτει σαν καταρράχτης από τη μία δεξαμενή στην άλλη, διοχετεύεται σε σκεπαστό  
αγωγό και με δίκτυο μικρότερων αγωγών απλώνεται στην πόλη.  
Εδώ, ξεκινά το κεντρικό δίκτυο υδροδότησης της πόλης. 
Η πρόσοψή του, πλάτους 15.50μ., φέρει αρχικά κιονοστοιχία που μετά  
αντικαθίσταται με τοίχο.  
Ψηλά στο κέντρο της κρήνης, σε κόγχη σκαλισμένη στο βράχο υπάρχει άγαλμα του  
Αδριανού με μορφή αρχαίου ήρωα του Άργους, ίσως  του Διομήδη. 
 
Ο χώρος ταυτίζεται με την έδρα  
του αρχαίου δικαστηρίου της πόλης,  
του Κριτηρίου. 
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Αδριάνειο Υδραγωγείο (μήκους 30χλμ.) 

Στέρνα 

Άργος 

Κεφαλόβρυσο 

Νεοχώρ
ι 

Οικισμοί 

Απομεινάρια Αδριάνειου Υδραγωγείου 

Λυρκεία 

Υπόμνημα 

Σχοινοχώρι 

Δρακονέρα 

Μαλανδρένι 
Δούκα Βρύση 
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Δημόσιο Λουτρό Θέρμες 

Ρωμαϊκό Λουτρό  
2ος αι. μ.Χ, 

 

Ο εντυπωσιακός πλινθόκτιστος τοίχος που σώζεται νότια του Θεάτρου ανήκει στις  
Θέρμες.  
Κτισμένες πάνω σε ελληνιστικό ιερό και συνοικία των πρώτων μεταχριστιανικών  
χρόνων. Βόρεια εκτείνονται κατά μήκος αρχαιότερης οδού που οδηγεί από την αρχαία  
αγορά στο Θέατρο. 
 
Τον 1ο αι.μ.Χ. το οικοδόμημα περιλαμβάνει μεγάλη αψιδωτή αίθουσα με κρύπτη  
μπροστά από την οποία ένας χώρος οδηγεί από κεντρική κλίμακα σε περίστυλη  
αυλή: Σαράπειον- Ασκληπιείον ή ναός αυτοκρατορικής λατρείας. 
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Υπόκαυστα 
Το  Δημόσιο  Λουτρό   Θέρμες  μετατρέπεται   σε  πολυτελές  δημόσιο  λουτρικό  
συγκρότημα  με   μεγάλους  μαρμάρινους  λουτήρες,  κόγχες  διακοσμημένες  με  
αγάλματα,  ψηφιδωτά,  μεγάλα  υπόκαυστα  κι  υπόγειους βοηθητικούς  χώρους. 
Κάτω από το δάπεδο των  θερμών  χώρων του  λουτρού  δημιουργείται χαμηλός  
κενός χώρος.  
Εδώ κιονίσκοι στηρίζουν το δάπεδο κι επιτρέπουν στο θερμό αέρα να κυκλοφορεί  
και να θερμαίνει τους πάνω χώρους.  
Η ίδια φωτιά ζεσταίνει το νερό και το κτίριο.  
Για φωτιά χρησιμοποιούν ξύλα, κάρβουνα ή  και  πετρέλαιο  
(το Μηδικό πυρ). 
Μωσαϊκά της εποχής βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο  
Άργους. 
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H χρήση του νερού από την αρχαιότητα ως σήμερα  
απαιτεί σύνεση κι ορθολογισμό.  

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι με την τεχνογνωσία τους,  
τα κατάφεραν αρκετά καλά.  

Εμείς;;;  
… μήπως απλά μιλάμε για «αειφορία» 
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Πηγές 
 Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού/ http://argolikivivliothiki.gr/ 
 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων/ 

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=47 
 Οδυσσεύς, Οδηγός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού/ 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh220.jsp?era=2&group=10 
 «Τεχνολογία και διαχείριση αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα»,  
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο /Σχολή Πολιτικών Μηχανικών /Τομέας Υδατικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος    http://itia.ntua.gr/el/docinfo/539/ 
 «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία», Νόησις/ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.  
 http://www.tmth.edu.gr/aet/index.html 
 Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία 

http://sfrang.com/historia/graphics/eggrafa/imagepages/arxaia19.htm 
 Ψύχας Π./ «Το Μυκηναϊκό Φράγμα της Τίρυνθας» 
 https://www.academia.edu/4912180/_ 
 Φωτοπούλου Λ. «Αρχαίο Φράγμα της Τίρυνθας» (Μεταπτυχ. Εργ.) 2000,  Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο / Πρόγραμμα: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
 «Πανεπιστημιακή ανασκαφή Λαυρίου», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο /Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων 

Μεταλλουργών/ http://www.ancmet.metal.ntua.gr/Topothesia.htm 
 Κουτρούμπα Α.,«Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην αρχαία Αθήνα» (πτυχ. εργ.) 2005, 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/ Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας 
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/299/1/Ptychiaki66.pdf 

 «Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών», έκδοση Πνευματικού Κέντρου Δ. Αθηναίων, 1994 
 Διαδραστικά σχολικά βιβλία, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C103/88/699,2637/ 
 Καλλιμάνη Μ.,«Το αρχαίο Νερό»,Ιστοεξερεύνηση ΓΕ.Λ. Βέλου Κορινθίας/ 

http://platform.openwebquest.org/view/task.php?wq=328 

http://argolikivivliothiki.gr/
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=47
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh220.jsp?era=2&group=10
http://itia.ntua.gr/el/docinfo/539/
http://www.tmth.edu.gr/aet/index.html
http://sfrang.com/historia/graphics/eggrafa/imagepages/arxaia19.htm
https://www.academia.edu/4912180/_
http://www.ancmet.metal.ntua.gr/Topothesia.htm
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/299/1/Ptychiaki66.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/699,2637/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/699,2637/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/699,2637/
http://platform.openwebquest.org/view/task.php?wq=328
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 Ελένη Πανάγου, ΠΕ05, Αναπληρώτρια υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. 
 
 

 Δέσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03, Μέλος της Παιδαγωγικής  Ομάδας 
 
 

 Μαρία – Αγγελική Σταυροπούλου, ΠΕ01, Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας 
 

 Γαρυφαλλιά Κλειάσσιου, ΠΕ02, Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας 
 
και 
 
 Ελένη Σολακούδη, ΠΕ02, η Οργανωτική μας Υποστήριξη 

 
 

Η Παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Ν. ΚΙΟΥ 
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… τέλος 
Κέντρο 

Περιβαλλοντικής  
Εκπαίδευσης 

Νέας Κίου 
Χρ. Δελή 8 – Νέα Κίος, 21053 

    27510 52303 
Fax  27510 52393 

e-mail: mail@kpe-arg.arg.sch.gr 
            kpenkiou@yahoo.gr 

Ιστολόγιο: http://blogs.sch.gr/kpearg 
 

Ευχαριστώ… 
 

      Δέσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03 

      Μέλος Π. Ο. Κ.Π.Ε. Νέας Κίου 
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