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3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 



Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
 

Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας εκπόνησε μια έρευνα με θέμα :« Το νερό 
ως βασικό στοιχείο της ζωής». 

Κριτήριο στην επιλογή μας ήταν η διαπίστωση ότι το νερό είναι η πιο διαδεδομένη 
ουσία, πρωταρχική, πανταχού παρούσα, γενεσιουργός αιτία της ζωής, γλύπτης του τοπίου 
και δημιουργός πολιτισμών, τροφοδοτεί τη φαντασία μας και χρωματίζει τα όνειρα και τους 
φόβους μας. Φυσική κληρονομιά της ανθρωπότητας, πολίτιμη, απαραίτητη αλλά όχι 
ανεξάντλητη, απαιτεί σφαιρική κατανόηση της αξίας της για την ορθή διαχείρισή της. 

Σκοπός μας ήταν η κατανόηση της σπουδαιότητας του νερού στην καθημερινή μας 
ζωή, η κατανόηση της δημιουργίας του νερού ως φυσικού πόρου και η ευαισθητοποίησή μας 
σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Σκοπός μας επίσης, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, ήταν να καλλιεργηθεί η 
δυνατότητα των μαθητών να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση μέσα από μια 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο σε ένα πρόγραμμα που το επέλεξαν προαιρετικά.  

Η ομάδα μας χωρίστηκε σε τέσσερις υποομάδες όπου η κάθε μια μελέτησε από μια 
όψη του θέματος κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας.  

 Η πρώτη ασχολήθηκε με τη δημιουργία του νερού, την κατανομή του στη γη 
και τη σημασία του για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

 Η δεύτερη ασχολήθηκε με την ύδρευση της Αθήνας από την αρχαιότητα έως 
σήμερα και με το Αδριάνειο υδραγωγείο. 

 Η τρίτη ασχολήθηκε με τη χρήση και την αλόγιστη χρήση του νερού καθώς και 
την εξοικονόμησή του. 

 Η τέταρτη με το νερό στη λαϊκή μας παράδοση, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, τη 
μουσική, την τέχνη, την λογοτεχνία, την ποίηση, τις λαϊκές δοξασίες, τις 
παροιμίες και τα έθιμα. 

Για να μελετήσουμε το θέμα μας συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε 
πληροφοριακό υλικό, σχεδιάσαμε αφίσες, ζωγραφίσαμε, γράψαμε ποιήματα, λύσαμε 
κρυπτόλεξα, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο φράγμα του Μαραθώνα, στο 
διυλιστήριο νερού της ΕΥΔΑΠ στον Ασπρόπυργο και μια διήμερη εκδρομή στη Δημητσάνα 
(φαράγγι Λούσιου, Αλφειός ποταμός, Μουσείο Υδροκίνησης) 

                                                                                   Ν . Πενέση 
 
 
                                              Περιβαλλοντική ομάδα 
 
Καλατζόπουλος Ανδρέας 
Κουντουράκη Κωνσταντίνα 
Μαζαράκη Νικολέτα 
Μωραΐτης Σπυρίδων 
Νάτση Ένρι 
Νικολούλια Βασιλική 
Ντίνο Άγγελος΄ 
Ντόντου Ευανθία 
Οικονομίδης Ιωάννης 
Παναγόπουλος Στυλιανός 

Παπακωστοπούλου Σοφία 
Παπατζίμας Ελευθέριος 
Πιπερίδου Κωνσταντίνα 
Ρίζο Βαρβάρα 
Ρόδης Κωνσταντίνος 
Σπαθής Μαρίνος 
Σκώττη Μαρία –Ελένη 
Φρέρη Λουίζα 
Χαραμή Ναταλία  
Χρυσανθακοπούλου Θεοδώρα 

 

 

Κλείνοντας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια του σχολείου 

μας κυρία Πατεράκη Ευαγγελία για την αμέριστη βοήθειά της στην υλοποίηση του 

περιβαλλοντικού προγράμματος. 





                                                                          ΤΟ  ΝΕΡΟ 

 

Μια σταγόνα από νερό 

Ένα στοιχείο φυσικό 

Που καλό κάνει πολύ 

Το νερό είναι ζωή. 

 

Πλένεις, μαγειρεύεις, 

Κολυμπάς και πίνεις 

Και σαν άνθρωπος 

Πολλές χρήσεις του δίνεις. 

 

Το θέλω εγώ, το θες κι εσύ 

Κανείς δεν είπε πως δεν θα του χρειαστεί 

Γι’ αυτό πρόσεχε και μη το σπαταλάς 

Το νερό είναι ζωή. 

Μάθε να το αγαπάς. 

 

Ναταλία Χαραμή 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 
 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 

 
Τους πρώτους αιώνες μετά από τη δημιουργία της Γης, ο πλανήτης μας δεν είχε 

ατμόσφαιρα αφού στοιχεία όπως το ήλιο και το υδρογόνο ήταν πολύ ελαφριά για να 
εγκλωβιστούν στο πεδίο βαρύτητας του. Στη Γη δεν υπήρχαν ωκεανοί και η επιφάνεια της 
ήταν σπαρμένη με ενεργά ηφαίστεια απ’ όπου έβγαιναν λάβα, αέρια, όπως το υδρογόνο και 
ενώσεις του, και ατμοί, κυρίως υδρατμοί. Οι ηλιακές ακτίνες διασπούσαν τα εκλυόμενα από 
τα ηφαίστεια μόρια του νερού των υδρατμών στα συστατικά τους, υδρογόνο και οξυγόνο. Το 
υδρογόνο διέφευγε, ενώ το οξυγόνο αντιδρούσε με την αμμωνία και το μεθάνιο για να 
σχηματιστεί άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. 

 
Η σύσταση της ατμόσφαιρας άρχισε να αποκτά τη σημερινή της μορφή όταν 

εμφανίστηκαν τα φυτά, που με τη φωτοσύνθεση δέσμευαν διοξείδιο του άνθρακα και 
ελευθέρωναν οξυγόνο. Τελικά, με τη σταθεροποίηση της ατμόσφαιρας το περίσσευμα του 
νερού συσσωρευόταν σε κοιλώματα και έτσι σχηματίστηκε σιγά-σιγά ο ωκεανός.Αν 
κοιτάξουμε τη γη από το διάστημα φαίνεται σαν μια τεράστια καταγάλανη μπάλα, γι’ αυτό και 
τη λέμε γαλάζιο πλανήτη. 
________________________________________ 
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 
 

 
 
 
 

Το νερό στη Γη κατανέμεται σε τρεις μεγάλες περιοχές: στους ωκεανούς, την ξηρά 
και την ατμόσφαιρα. 

 



Η μεγαλύτερη ποσότητα βρίσκεται στους ωκεανούς και αποτελεί περίπου το 97% του 
νερού του πλανήτη. 

 
Το νερό της ξηράς αποτελεί μόνο το 3% και κατανέμεται, κατά σειρά προτεραιότητας, 

στους πάγους των πολικών περιοχών, στο έδαφος, όπου το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν 
τα υπόγεια νερά, στις λίμνες και τα ποτάμια, και σε πολύ μικρές ποσότητες στο σώμα των 
ζωντανών οργανισμών. 
         

 Τέλος, η ατμόσφαιρα περιέχει ένα ελάχιστο ποσοστό του συνόλου του νερού. 
 

 Το μεγαλύτερο απόθεμα γλυκού νερού στον πλανήτη βρίσκεται στους πάγους των 
πολικών περιοχών. Από το ποσοστό των 3% του γλυκού νερού, τα 2/3 περίπου βρίσκονται 
συγκεντρωμένα στους πάγους των πόλων. 
 

 
 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ        

   
Το νερό, παρόλο, που δεν αποτελεί θρεπτική ουσία είναι ουσιώδες για τη ζωή αφού           

μεταφέρει θρεπτικές ουσίες στα όργανα και τους ιστούς που τις έχουν ανάγκη. Βοηθά επίσης 
στη ρύθμιση της θερμοκρασίας τoυ σώματος όπως επίσης διατηρεί τον όγκο του αίματος. 
• Αποτελεί το 60% του σωματικού βάρους.  
• Τα δυο τρίτα του νερού περιέχονται στο κύτταρο του σώματος ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται 
στα αιμοφόρα αγγεία. Επίσης μια μικρή ποσότητα που βρίσκεται στα κύτταρα παρέχει 
ελαστικότητα στους ιστούς.  
• Το νερό παρέχεται με τη λήψη τροφίμων και ποτών. Εκτός όμως από τις τροφές, διάφορες 
μεταβολικές διεργασίες που βοηθούν στη παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό, παράγουν 
0.5 περίπου λίτρα νερού καθημερινά.  
• Ένας οργανισμός πρέπει να παίρνει περίπου 2 λίτρα νερού καθημερινά για την 
αναπλήρωση της απώλειας που δημιουργείται από την εφίδρωση, την αναπνοή, την 
αποβολή στερεών και υγρών.  
• Βοηθά στην απώλεια σωματικού βάρους και τοξινών που δημιουργούνται  κατά τη διάρκεια 
δίαιτας.  
• Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει στην μείωση της κυτταρίτιδας. 
 









 ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

            Αν για έναν άνθρωπο το πολυτιμότερο υλικό αγαθό είναι το οξυγόνο που αναπνέει, 
για μια πόλη το σημαντικότερο αγαθό είναι το νερό. Από τους πρώτους υποτυπώδεις 
οικισμούς της προϊστορίας ως τις αχανείς και τεχνολογικά εξελιγμένες μεγαλουπόλεις των 
καιρών μας, η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε επαρκή αποθέματα πόσιμου νερού 
απετέλεσε προϋπόθεση της δημιουργίας τους. Και μπορεί σήμερα η πρόσβαση αυτή είναι 
τόσο εύκολη όσο το άνοιγμα μιας βρύσης, τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντοτε τόσο απλά. 

Την εποχή που οι αρχαίοι οικισμοί άρχισαν να οργανώνονται σε επίπεδο πόλης, η 
απλή γειτνίαση με ποταμούς, λίμνες ή πηγές έπαψε να επαρκεί, και η ανάγκη για δημιουργία 
δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού άρχισε να γίνεται επιτακτική προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη τους. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην κατασκευή των 
πρώτων υδραγωγείων - υπόγειων ή υπέργειων αγωγών, δηλαδή, μεταφοράς νερού. Ίχνη 
προϊστορικών υδραγωγείων έχουν βρεθεί στην κοιλάδα του Νείλου της Αιγύπτου, στην 
αρχαία πόλη Τύρο της Συρίας, στην Κίνα, στην Κεντρική Αμερική και σε πολλά άλλα ακόμη 
σημεία του κόσμου. Στην Ευρώπη, οι πρώτοι που κατασκεύασαν υδραγωγεία ήταν οι 
Έλληνες. Θαύμα της αρχαίας μηχανικής θεωρείται το υδραγωγείο που κατασκεύασε τον 6ο 
αιώνα π.Χ. ο καταγόμενος από τα Μέγαρα μηχανικός Ευπαλίνος για την ύδρευση της 
Σάμου. Το "Ευπαλίνειο όρυγμα" είναι μια σήραγγα μήκους ενός περίπου χιλιομέτρου και 
πλάτους/ύψους 8 μέτρων, η διάνοιξη της οποίας ξεκίνησε ταυτόχρονα και από τις δύο 
πλευρές του όρους "Κάστρου", απ' όπου διέρχεται. Το πώς ο Ευπαλίνος κατάφερε να 
υπολογίσει την πορεία διάνοιξης των δύο άκρων της σήραγγας με τέτοια ακρίβεια ώστε αυτά 
να συναντηθούν στο εσωτερικό του βουνού, αποτελεί δείγμα του επιπέδου των γνώσεων 
των αρχαίων Ελλήνων μηχανικών. 

Μία συζήτηση για την υπόγεια Αθήνα δε θα μπορούσε παρά να ξεκινάει από το 
σημείο-αφετηρία του όλου θέματος: η Αθήνα είναι μια πανάρχαια πόλη. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται ότι στα αλλεπάλληλα στρώματα του υπεδάφους της, φτάνοντας σε βάθη 
πολλών δεκάδων μέτρων κάτω από το πόδια μας, βρίσκεται θαμμένη η ιστορία της. Και στη 
διαδικασία του να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα υπόγεια περάσματα της πόλης και να 
επιχειρήσουμε να τα ανιχνεύσουμε, δε θα ήταν δυνατό να μη διασταυρωθούμε με όλους 
αυτούς τους αμέτρητους τόνους χώματος και ιστορίας. Τα υπόγεια περάσματα που 
αναζητάμε δεν είναι, άλλωστε, παρά κομμάτια της ιστορίας της πόλης. 

Η Αττική ήταν πάντα μια περιοχή φτωχή σε βροχοπτώσεις γι’ αυτό και τα υδάτινα 
αποθέματά της ποτέ δεν ήταν αρκετά. Από πολύ νωρίς λοιπόν οι κάτοικοί της αναγκάστηκαν 
να αναπτύξουν πρωτογενή συστήματα συλλογής και διαχείρισης του νερού για την 
υδροδότηση της πόλης, τα οποία εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και την πρόοδο 
της τεχνολογίας. Υδραγωγεία, κρήνες, φρεάτια, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, δίκτυα 
διανομής και μεταγενέστερα κατασκευή φραγμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας του 
νερού και εργαστηρίων ποιοτικού του ελέγχου, αλλά και έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά είναι μερικές πτυχές από την ιστορική πορεία των 
έργων που εδώ και χιλιάδες χρόνια αναπτύσσονται για την εξασφάλιση της υδροδότησης, 
της υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής γης. 
  

Από την αρχαιότητα το πρόβλημα της λειψυδρίας ήταν μεγάλο για την Αθήνα. 
Ποτάμια και λίμνες δεν υπήρχαν στην Αττική με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να υδρεύονται μόνο 
από πηγές, όπως η  Καλλιρρόη, καθώς και από πηγάδια. Κατασκευάστηκαν δεκάδες μικρά 
και μεγάλα υδραγωγεία κατά τους αιώνες της αρχαιότητας προκειμένου να καλύψουν τις 



ανάγκες της πόλης σε ύδρευση. Έργα ύδρευσης είχαν γίνει στους ποταμούς Ιλισό και 
Ηριδανό.  

Πελασγικό υδραγωγείο. Πρόκειται για το αρχαιότερο από τα υδραγωγεία που έχουν βρεθεί 
στην Αττική. Αποτελούμενο από υπόγειους πήλινους σωληνοειδείς αγωγούς, πιθανολογείται 
ότι ακολουθούσε τη διαδρομή Καισαριανή - Γουδί - Στύλοι Ολυμπίου Διός - Ακρόπολη - 
Λόφος Φιλοπάππου. 

Υδραγωγείο Θησέως. Το δεύτερο αρχαιότερο υδραγωγείο της Αττικής, ο χρόνος 
κατασκευής του οποίου υπολογίζεται περί το 3080 π.Χ. Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για 
το υδραγωγείο αυτό. Εικάζεται ότι μετέφερε ύδατα από τη δυτική πλευρά της Πεντέλης προς 
την αρχαία πόλη. 

 Πεισιστράτειο υδραγωγείο. Πιθανολογούμενος χρόνος κατασκευής μεταξύ 540 και 530 

π.Χ. Η σήραγγα του υπόγειου αυτού υδραγωγείου, που μετέφερε (και μεταφέρει ακόμα) 
ύδατα από τον Υμηττό, έχει μήκος περίπου 2.800 μέτρων, πλάτος 0,65 μέτρων και ύψος 
1,30 μέτρων. Εντός της σήραγγας, που βρίσκεται σε βάθος 12-13 μέτρων, είχαν αρθρωθεί 
πήλινοι σωληνοειδείς υδραγωγοί, διατομής 0,19-0,22 μέτρων. Τμήματα του υδραγωγείου 
έχουν ανακαλυφθεί στις περιοχές Ζωγράφου και Γουδί, ενώ κατά την πορεία του διέρχεται 
και υπό τον Εθνικό Κήπο. 

 
 
 
 

Η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στην 

πορεία του Πεισιστράτειου υδραγωγείου. 

 
 
 

Πώρινο υδραγωγείο. Κατασκευής 5ου π.Χ. αιώνα, υδροδοτούσε την περιοχή της αρχαίας 
αγοράς. 

Υδραγωγείο Υμηττού-Νεκροταφείου. Υπόγειο υδραγωγείο, η αφετηρία του οποίου 
εντοπιζόταν κοντά στο Α' Νεκροταφείο. 

Υδραγωγείο Πνυκός. Ένα από τα αρχαιότερα υδραγωγεία της Αθήνας. Πιστεύεται ότι 
αντλούσε ύδατα από πηγές περί τον Ιλισσό ποταμό και ότι στην πορεία του διερχόταν κάτω 
από τον Εθνικό Κήπο, τη νότια πλευρά της Ακρόπολης και τους ανατολικούς πρόποδες του 
λόφου της Πνύκας. 

Υδραγωγείο Λουτρού. Ξεκινούσε από τις υπώρειες του Υμηττού στην Καισαριανή και 
ακολουθούσε την πορεία του Ιλισσού ποταμού. Στη συνέχεια, διέσχιζε υπογείως τον Εθνικό 
Κήπο και υδροδοτούσε το λουτρό που σήμερα βρίσκεται θαμμένο κάτω από την περιοχή της 
"Ρώσικης Εκκλησίας". Μετά την τουρκοκρατία επισκευάστηκε, με αντικατάσταση μεγάλου 
του τμήματος από μεταλλικό αγωγό. Σήμερα υδροδοτεί δεξαμενή που βρίσκεται στη βόρεια 
πλευρά του Εθνικού Κήπου. 

http://www.iranon.gr/ATHINA/ATHINA13bTEXT.htm
http://www.iranon.gr/ATHINA/ATHINA13bTEXT.htm


 Υδραγωγείο Θησείου. Διοχέτευε ύδατα από πηγή της βορειοδυτικής πλευράς του βράχου 
της Ακρόπολης. Κατευθυνόταν αρχικά βόρεια, και στη συνέχεια προς τα δυτικά. 

Υδραγωγείο Σταδίου. Πιθανώς, κλάδος του Αδριάνειου υδραγωγείου. Διερχόταν δίπλα από 
το Παναθηναϊκό Στάδιο, ακολουθώντας την πορεία του Ιλισσού. Λιθόκτιστο κατά τμήματα, 
κατά την απόληξη του ήταν λαξευμένο μέσα σε βράχο και είχε διαστάσεις 1,35X0,65 μέτρα. 

Υδραγωγείο Αγίας Τριάδας-Κεραμεικού. Διερχόταν υπογείως βόρεια της οδού 
Μητροπόλεως, έτεμνε την πλατεία Μοναστηρακίου και κατέληγε σε δεξαμενή δίπλα στην 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας Κεραμεικού. 

  

Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας στον Κεραμεικό. 

  

Τμήμα του ταυτιζόταν πιθανώς με το "Υδραγωγείο Λουτρού" που αναφέραμε παραπάνω. 

Υδραγωγείο Κηφισίας. Υπόγειο υδραγωγείο, διερχόμενο από τη λεωφόρο Κηφισίας. Η 
σήραγγα του ήταν τετράγωνης διατομής, λαξευμένη σε σχιστολιθικό πέτρωμα, και 
εντοπιζόταν σε βάθος 8 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους. Φαίνεται ότι είχε 
κατεύθυνση προς την περιοχή των Αμπελοκήπων. 

Υδραγωγείο «Γεράνι» ή οδού Σταδίου. Υπόγειο υδραγωγείο, το οποίο πιστεύεται ότι 
διοχέτευε ύδατα από σπήλαιο του λόφου του Λυκαβηττού. Πιθανολογείται ότι διερχόταν κατά 
μήκος της οδού Βουκουρεστίου, διέσχιζε τη λεωφόρο Πανεπιστημίου, έστριβε και 
ακολουθούσε την πορεία της οδού Σταδίου μέχρι τη Σοφοκλέους. Από εκεί συνέχιζε την 
πορεία του προς την οδό Πειραιώς, όπου και κατέληγε σε δεξαμενή. 

Υδραγωγείο Καλλιρρόης-Βουνού-Μακρών Τειχών. Ο υπόγειος αγωγός του υδραγωγείου 
αυτού αντλούσε ύδατα από πηγές που εντοπίζονταν μεταξύ του λόφου του Αρδηττού και του 
Α' Νεκροταφείου. Στη συνέχεια, κατευθυνόταν βόρεια και, διερχόμενος δίπλα από το σημείο 
όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, κατευθυνόταν προς Πειραιά. 

Υπέργεια υδραγωγεία επί αψίδων. Αφορούσαν υπερυψωμένα του εδάφους κανάλια 
μεταφοράς νερού (υδατογέφυρες), στηριζόμενα σε λιθόδμητους πυλώνες. Τέτοια ήταν το 
υδραγωγείο Καλογρέζας, το υδραγωγείο Περισσού, καθώς και μικρά τμήματα του 
Αδριάνειου υδραγωγείου. 

Αδριάνειο Υδραγωγείο. Αφήσαμε το Αδριάνειο υδραγωγείο τελευταίο, καθώς αυτό 
σχετίζεται με τη συζήτηση περί «υπογείων περασμάτων» περισσότερο από κάθε άλλο 
ανάλογο έργο. 

Το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο στην Αθήνα έγινε από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα 
Αδριανό, που κατασκεύασε  το Αδριάνειο Υδραγωγείο και την Αδριάνειο δεξαμενή, τμήματα 
της οποίας υπάρχουν και σήμερα στο Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια της  Τουρκοκρατίας τα 
δύο έργα που αναφέρθηκαν εγκαταλείφθηκαν και η ύδρευση της  Αθήνας γινόταν από πηγές 
και πηγάδια.  Το 1840 λειτούργησαν και πάλι.  

 
Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας «δημιούργησε» ένα νέο επάγγελμα,  

του νερουλά. Οι άνθρωποι αυτοί μετέφεραν νερό στην Αθήνα από τα βόρεια προάστια.  



Νερουλάς ήταν και ο ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο  στους 
Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 1896 στο μαραθώνιο δρόμο.  

 
Η αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας, κυρίως μετά τη μικρασιατική καταστροφή 

(1922), δημιουργούσε διαρκώς νέες ανάγκες. Το 1925 ξεκίνησε η κατασκευή των πρώτων 
σύγχρονων έργων ύδρευσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Τη χρονιά αυτή υπογράφτηκε 
σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Αμερικανικής Εταιρείας ULEN και της 
Τράπεζας Αθηνών για τη χρηματοδότηση και κατασκευή έργων ύδρευσης της Πρωτεύουσας 
από τη λεκάνη απορροής της Πάρνηθας. Τα έργα θα επόπτευε κατασκευαστικά η Ανώνυμος 
Ελληνική Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ), η οποία συστάθηκε για το σκοπό αυτό.  

 
Το πρώτο μεγάλο έργο ήταν η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα. Για την 

κατασκευή του φράγματος -που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1926 και ολοκληρώθηκε το 
1929- εργάστηκαν περίπου 900 άνθρωποι. Το φράγμα είναι τοξωτό και επενδεδυμένο με 
Πεντελικό μάρμαρο, ιδιαιτερότητα που του προσδίδει μοναδικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Το ύψος του είναι 54μ. , το μήκος του 285μ. και η μέγιστη χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 
43εκατ. κ.μ. νερού. Στη βάση του φράγματος κατασκευάστηκε ένας ναΐσκος, αντίγραφο του 
Θησαυρού που είχαν αφιερώσει οι Αθηναίοι στο Μαντείο των Δελφών για τη μεγάλη νίκη 
που πέτυχαν το 490π.Χ. εναντίον της Περσικής αυτοκρατορίας. Επίσης το αντίγραφο αυτό 
συμβολίζει τη νίκη των Αθηναίων απέναντι στην απειλή της λειψυδρίας, τριγυρισμένο κάποτε 
από ακμάζον φυσικό κάλλος και σήμερα πια από κορμούς καμένων δέντρων για να μας 
θυμίζει το χρέος που έχουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το καλό του ανθρώπου, του 
περιβάλλοντος και του πολιτισμού.  Για τη μεταφορά του νερού από το Μαραθώνα στην 
Αθήνα κατασκευάστηκε η σήραγγα του Μπογιατίου, μήκους 13,4 χλμ. Τα δύο παραπάνω 
έργα μαζί με το Διυλιστήριο Γαλατσίου και το δίκτυο διανομής Αθήνας και Πειραιά, που 
επίσης κατασκευάστηκαν αυτήν την περίοδο, αποτελούν την πρώτη οργανωμένη 
προσπάθεια για την ορθολογική ύδρευση της Αθήνας. Στη δεκαετία 1950, λόγω της 
συνεχιζόμενης αύξησης του πληθυσμού της Αθήνας, κρίθηκε αναγκαία η χρησιμοποίηση 
των νερών της φυσικής λίμνης Υλίκης που βρίσκεται στη Βοιωτία. 

 
 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κατασκευή Φράγματος Μαραθώνα 1930 



Η Υλίκη έχει την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται σε περιοχή χαμηλού υψομέτρου. Έτσι για 
να γίνει εφικτή η άντληση του νερού από τη λίμνη χρειάστηκε να λειτουργούν πλωτά και 
χερσαία αντλιοστάσια. Το κεντρικό αντλιοστάσιο της Υλίκης είναι σήμερα το μεγαλύτερο στην 
Ευρώπη. Το 1974 οι αρμοδιότητες για την υδροδότηση της Αθήνας που είχε ως τότε η 
εταιρεία ULEN, μεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στην ΕΕΥ, η οποία έγινε ο αποκλειστικός 
πλέον φορέας διαχείρισης της ύδρευσης της πόλης. Το 1980 άλλαξε οριστικά το θεσμικό 
πλαίσιο που περιχαράκωνε τη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης της Αθήνας, 
στα όρια των αρμοδιοτήτων των δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους οργανισμών, της ΕΕΥ και του 
ΟΑΠ αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί οργανισμοί συγχωνεύτηκαν στον ενιαίο πλέον φορέα 
διαχείρισης ύδρευσης και αποχέτευσης της Πρωτεύουσας, την ΕΥΔΑΠ.Ένα νέο σημαντικό 
έργο, το οποίο ενίσχυσε την υδροδότηση της Αθήνας, ήταν το τεχνικό έργο που έγινε στον 
ποταμό Μόρνο.  

 
Το φράγμα που βρίσκεται επί του ποταμού Μόρνου, είναι το ψηλότερο χωμάτινο 

φράγμα της Ευρώπης, ύψους 126 μ. Το νερό φτάνει την Αθήνα διαμέσου του υδραγωγείου 
του Μόρνου, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο υδραγωγείο στην Ευρώπη. Ένα άλλο 
μεγάλο έργο που ενισχύει την υδροδότηση της Αθήνας είναι η εκτροπή του ποταμού Εύηνου 
προς τον ταμιευτήρα του Μόρνου με την κατασκευή φράγματος και σήραγγας. Η έναρξη των 
εργασιών στον Εύηνο έγινε το 1992 και το έργο ολοκληρώθηκε το 2001 οπότε και τέθηκε σε 
λειτουργία. Η ενωτική σήραγγα προσαγωγής που μεταφέρει τα νερά του Εύηνου στον 
ταμιευτήρα του Μόρνου, μήκους 29,4 χλμ., ολοκληρώθηκε σε διάστημα λιγότερο των δύο 
ετών, γεγονός που αποτελεί παγκόσμιο επίτευγμα για την ολοκλήρωση σήραγγας μεγάλου 
μήκους. Για την μεταφορά του ακατέργαστου νερού από τους ταμιευτήρες στην Αττική 
κατασκευάστηκαν δύο μεγάλα υδραγωγεία, του Μόρνου και της Υλίκης καθώς και ενωτικά 
υδραγωγεία μέσω των οποίων επικοινωνούν μεταξύ τους τα δύο κύρια υδραγωγεία.  

 
Μέσω των υδραγωγείων του Μόρνου και της Υλίκης το ακατέργαστο νερό 

μεταφέρεται στις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) του Γαλατσίου, τoυ 
Πολυδενδρίου, των Αχαρνών και της Μάνδρας. Στις εγκαταστάσεις των ΜΕΝ το νερό 
καθαρίζεται μέσω των διαδικασιών της κροκίδωσης, της καθίζησης, της διύλισης και 
απολυμαίνεται με την προσθήκη χλωρίου που το απαλλάσσει από μικρόβια και 
μικροοργανισμούς. Στη συνέχεια το νερό διοχετεύεται από τις ΜΕΝ στις δεξαμενές πόλεως, 
οι οποίες βρίσκονται διεσπαρμένες σε διάφορα σημεία της πόλης. Από τις δεξαμενές το νερό 
διανέμεται στους καταναλωτές μέσα από ένα εκτενές δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο 
συνεχώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. 
 
 
 
 
 
 

 

Η Πηγή Καλλιρόη στην κοίτη του Ιλισσού ποταμού. Αθήνα, 1851, Alfred Nicolas Normand. 
Μουσείο Μπενάκη. 
          

Η  Αδριάνειος δεξαμενή (1936) 

 



Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΠΙ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ 
 
 
 
  Το 117 μ.Χ.  διαδέχτηκε στο θρόνο της Ρώμης τον Τραϊανό ο αυτοκράτορας 
Αδριανός, άνδρας συνετός, μορφωμένος και με μεγάλη αγάπη για την ελληνική παιδεία. 
   

Την περίοδο της διοίκησής του προτίμησε την ειρήνη από τον πόλεμο και 
ασχολήθηκε με την κατασκευή δημοσίων έργων. Ταξίδεψε πολύ σε όλη την αυτοκρατορία 
για να γνωρίσει από κοντά όλους τους λαούς και τα προβλήματά τους. 
   

Παρουσιάζεται σαν μεγάλος φιλέλληνας και λάτρης του ελληνικού πολιτισμού ώστε οι 
Ρωμαίοι να τον αποκαλούν «Γραικύλο». Αλλά την αγάπη του Αδριανού για την πόλη των 
Αθηνών δεν πρέπει να τη δεχτούμε ανεπιφύλαχτα γιατί υπήρχε ένα γενικότερο σχέδιο, 
πρώτον  με τα δημόσια έργα να εξυπηρετηθούν οι αρχές και τα στρατεύματα κατοχής  και 
δεύτερον να αφομοιωθούν πλήρως οι μη ρωμαϊκοί πληθυσμοί. Οι πράξεις του Αδριανού 
ευεργέτησαν μεν την πόλη, αλλά δείχνουν και προσήλωση στο συμφέρον της πατρίδας του. 
   

Στην Αθήνα ήρθε το125 μ.Χ. και κατασκεύασε έργα που συνδέθηκαν με το όνομά 
του, όπως το υδραγωγείο το οποίο τελείωσε το 140 μ.Χ. και δεν πρόλαβε να το δει 
τελειωμένο, γιατί πέθανε το 138 μ.Χ. Το έργο αυτό παρέμεινε επί 1800 χρόνια το μεγαλύτερο 
υδραυλικό έργο μεταφοράς  ύδατος  στην πόλη. Ο Φιλαδελφεύς χαρακτηρίζει ως λαμπρά τα 
υδραγωγεία που κατασκευάστηκαν επί αυτοκρατορίας του Αδριανού και το νερό των οποίων 
ήταν επαρκές για άρδευση πολλών κήπων, για ανάγκες 400.000 κατοίκων της Αττικής που 
είχε πολλά λουτρά καθημερινής χρήσεως. 
    

Η βάση του σχεδίου των υδραυλικών που μελέτησαν και κατασκεύασαν το 
υδραγωγείο βασιζόταν στον τρόπο συλλογής των νερών και τη διοχέτευσή τους μέσω 
αγωγού σε πρόσφορο σημείο της πόλεως και αφού δεχόταν και νερά ενδιάμεσων πηγών .  

           Ο σχεδιασμός του Αδριάνειου υδραγωγείου αποσκοπούσε στη συγκέντρωση και 
διοχέτευση προς την πόλη υδάτων προερχόμενων από τις πηγές των νοτιοανατολικών 
κλιτύων της Πάρνηθας και των βορειοδυτικών της Πεντέλης. Για το σκοπό αυτό, 
κατασκευάστηκε ένα σύμπλεγμα από υπόγειες σήραγγες συνολικού μήκους άνω των 25 
χιλιομέτρων. Ο κλάδος της Πάρνηθας φαίνεται ότι είχε αρχικά δύο σκέλη, το δυτικό που 
ξεκινούσε από το Μετόχι της Αγ. Τριάδας (η ύπαρξη, πάντως, του σκέλους αυτού 
αμφισβητείται από κάποιους μελετητές) και το βόρειο που ξεκινούσε από το φαράγγι 
Αμπούλθι στη Δεκέλεια. Το υδραγωγείο κατέβαινε μέσα από τα κτήματα Βαρυμπόμπη προς 
την περιοχή Σούνα Μενιδίου, εν συνεχεία προχωρούσε προς την οδό Δεκελείας στη θέση 
Μονομάτι, με παράλληλη πορεία προς την κοίτη του Κηφισού ποταμού (Αγ. Σωτήρα - 
Κόκκινος Μύλος) συνέχιζε προς τη Μεταμόρφωση, διέσχιζε το Ν. Ηράκλειο, έβγαινε στη 
Λεωφ. Κηφισίας, περνούσε από την κυκλική δεξαμενή Χαλανδρίου, ανέβαινε στις υπώρειες 
Υμηττού, και πάλι διέσχιζε τη Λ. Κηφισίας και τους Αμπελόκηπους, καταλήγοντας στη 
μεγάλη δεξαμενή του Λυκαβηττού. Ο Πεντελικός κλάδος ξεκινούσε λίγο βορειοανατολικότερα 
της πλατείας Αγίας Τριάδας Παλαιάς Πεντέλης φερόμενος προς Χαλάνδρι και, ενωνόμενος 
με τον κλάδο της Πάρνηθας, κατέληγε και αυτός στη δεξαμενή του Λυκαβηττού.  

 

 

 

 



Καθ' όλο το μήκος της διαδρομής των κύριων κλάδων είχαν κατασκευαστεί μικρότερα 
βοηθητικά υδραγωγεία που συνεισέφεραν ύδατα στους κεντρικούς αγωγούς. 

 

 

 

 

 

 
  Τα νερά της Πάρνηθας και της Πεντέλης οδηγούνταν προς το φυσικό αποδέκτη τους, 
τον ποταμό Κηφισό. Ρυάκια και βαθιές γραμμές ήταν οι πρώτες υδροσυλλογές που 
συνέκλιναν προς το βασικό κλάδο του υδραγωγείου. Έγινε καθαρισμός της κοίτης τους, 
στοιχειώδης στεγανοποίηση και έριξαν και λίθους διαφόρων μεγεθών μέσω των οποίων 
έρρεε το νερό. Παρ’ όλα αυτά τα μέτρα μεταφερόταν και λάσπη και για το λόγο αυτό 
κατασκευάστηκαν και φρεατοειδείς δεξαμενές στα σημεία συμβολής των βοηθητικών 
υδραγωγείων. 
   

Κατά μήκος των υδραγωγείων και σε μικρές αποστάσεις είχαν ανοίξει φρέατα 
(πηγάδια) ανά 35 έως 40 μέτρα κατά μήκος της χαραγμένης διαδρομής, η θέση των οποίων 
ακόμη και σήμερα είναι ορατή λόγω της φρεατόσχημης επικάλυψής τους (φανοί ή κελύφη 
φρεάτων). 
           

Η εκλογή του δρομολογίου των αγωγών εξαρτιόταν από τη δυνατότητα συντόμευσης 
του μήκους του, την αποφυγή μεγάλων εδαφικών εξάρσεων και κρημνών και από τη 
δυνατότητα κατασκευής φρεάτων, από τις πληροφορίες που υπήρχαν για το υπέδαφος 
κ.λ.π. 
   

Τα στόμια των φρεατίων ήταν τετραγωνικής ή κυκλικής διατομής και απείχαν ίσες 
αποστάσεις μεταξύ τους. 
    

Για να μην εντοπίζεται εύκολα το υδραγωγείο από τον εχθρό , και κατά συνέπεια να 
το μολύνουν ή να το καταστρέφουν , οι κατασκευαστές έκαναν παραλλαγές στο στόμιο του 
φρέατος. Τα φρεάτια επίσης χρησίμευαν για αερισμό , στοιχειώδη φωτισμό και μεταφορά 
προϊόντων εκσκαφής . 
    

Στην περίπτωση του Αδριάνειου υδραγωγείου πρέπει να θεωρείται βέβαιη η 
επικάλυψη των φρεατίων, γιατί από την κατασκευή του παρέμεινε άγνωστο το δρομολόγιό 
του. Κανείς περιηγητής , Έλληνας ή ξένος δεν δίνει πληροφορίες για την ύπαρξή του εκτός 
από τον πρόπυλο της δεξαμενής. 
   

Η εκσκαφή της σήραγγας του υδραγωγείου ήταν ανάλογη με τα συναντώμενα 
πετρώματα , σκληρά , βραχώδη , μαλακά εδάφη κ.λ.π και χρησιμοποιούσαν ειδικά εργαλεία 
εκτός από πτύα , σκαπάνες , σφύρες και λοστούς. 
            

Οι σήραγγες ήταν, ανάλογα με τον τύπο του υπεδάφους, αλλού λαξευμένες μέσα σε 
βράχο και αλλού πλινθόκτιστες, ώστε να εμποδίζεται η κατάρρευση των μαλακών 
τοιχωμάτων εντός του αυλού. Διέρχονταν σε βάθη 10 έως 40 μέτρων από την επιφάνεια του 
εδάφους και η διατομή τους είχε σχήμα όρθιου ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, με το άνω 



τμήμα στρογγυλευμένο σε ημικύκλιο. Το ύψος τους έφτανε τα 1,60 και το πλάτος τα 0,70 
μέτρα. 
 
  Ο Δήμος Αθηναίων συνέταξε περί το τέλος του προηγούμενου αιώνα , τα 
αποκαλούμενα «μπλε σχέδια» που είναι οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή του 
υδραγωγείου και στα οποία φαίνεται ότι η αφετηρία του Αδριάνειου  βρίσκεται δυτικά του 
αεροδρομίου της Δεκελείας. Το τέλος του έργου είναι η Δεξαμενή στην πλατεία Κολωνακίου, 
Το υδραγωγείο ακολουθεί το εξής δρομολόγιο: Μεταμόρφωση–Ηράκλειο–Χαλάνδρι–
Ν.Ψυχικό–Γηροκομείο–Αμπελόκηποι-Κολωνάκι. 

 
Ο Αδριανός δεν ευτύχησε να δει το έργο του και τους  Αθηναίους να χαίρονται τα 

άφθονα νερά του .Η πόλη έπαθε πολλές καταστροφές. Επί εκατοντάδες χρόνια δεν έγινε 
ούτε συντήρηση  , ούτε έλεγχος , ούτε επισκευή. 

 
Εν τούτοις  επί 1500 χρόνια  έμεινε ανέπαφο και είχε συνεχή ροή υγιεινού ύδατος 

προς την πόλη ,αλλά είναι άγνωστο αν τα νερά έφταναν στο δίκτυο διανομής. Είναι 
εντυπωσιακό το γεγονός ότι το Αδριάνειο υδραγωγείο απετέλεσε το κύριο υδροδοτικό έργο 
της Αθήνας για περίπου 1800 χρόνια από την κατασκευή του. Κατά τη βυζαντινή εποχή, τη 
φραγκοκρατία και -ιδίως- την τουρκοκρατία, όχι μόνο δεν κατασκευάστηκε κάποιο άλλο 
αξιόλογο έργο υδροδότησης, αλλά και το ήδη υπάρχον δίκτυο αφέθηκε δίχως συντήρηση, ή 
και καταστράφηκε σε αρκετά του τμήματα. 

 
Επί Τουρκοκρατίας το υδραγωγείο είχε φράξει από πτώση χωμάτων. Λόγω 

υπερχείλισης των νερών οι Τούρκοι άρδευαν από μια πηγή που είχε σχηματιστεί σε ένα 
περιβόλι που υπήρχε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του γηπέδου του Παναθηναϊκού.  

 
Η λήξη της τουρκοκρατίας βρήκε την Αθήνα να αντιμετωπίζει έντονο υδροδοτικό 

πρόβλημα, με το λιγοστό νερό που ανάβλυζε από κάποια σημεία να είναι βρώμικο ή 
μολυσμένο. Οι σήραγγες του Αδριάνειου υδραγωγείου είχαν αποφραχθεί κατά το 
μεγαλύτερο μέρος από λάσπη ή κατάρρευση των τοιχωμάτων τους, με αποτέλεσμα οι 
περισσότεροι κάτοικοι να καταφεύγουν στην άντληση νερού από πηγάδια. 
  

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης από 
τους Τούρκους, έγιναν διαδοχικές εισηγήσεις για επισκευή του δικτύου ύδρευσης. Υπάρχει, 
για παράδειγμα, στα αρχεία της ΕΥΔΑΠ η υπ' αριθμό 336 της 12/7/1834 αναφορά των 
τεχνικών υπηρεσιών προς την τότε Νομαρχία Αττικοβοιωτίας, σύμφωνα με την οποία 
«...είναι αφεύκτου ανάγκης προς τούτοις η επισκευή των υδραγωγείων των προερχομένων 
εκ του Πεντελικού όρους υδάτων...». Λίγα χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 1840, μηχανικοί 
του Δήμου Αθηναίων αναζήτησαν και ανακάλυψαν τις σήραγγες του Αδριάνειου 
υδραγωγείου. Ξεκίνησαν τότε εργασίες καθαρισμού των σηράγγων, με ταυτόχρονη 
ανακατασκευή των περισσοτέρων φρεάτων. Οι εργασίες αυτές συνεχίστηκαν επί πολλές 
δεκαετίες και απεκατέστησαν σταδιακά τη λειτουργία του υδραγωγείου σε μεγάλο βαθμό. 

 
Οι τεχνικοί του Δήμου στην προσπάθειά τους να αποκαλύψουν τις φλέβες της πηγής 

του τουρκικού υδραγωγείου(1847)ανακάλυψαν το υδραγωγείο. 
   

Ο Δήμος και οι τεχνικοί του ανησυχούσαν για μια πιθανή λειψυδρία ή ανομβρία και 
πέρασαν στο στάδιο αναζήτησης άλλων πηγών υδροληψίας. 

 
Επί δημαρχίας Σπύρου Μερκούρη (1899-1914) κατασκευάστηκαν βοηθητικά 

υδραγωγεία και το Αδριάνειο παρείχε νερό σε μειωμένη ποσότητα, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούσε τον κορμό ύδρευσης της πόλης .Το 1925 υπέγραψε σύμβαση το δημόσιο με την 
αμερικάνικη εταιρεία ULENCO για τη χρηματοδότηση, μελέτη και κατασκευή έργων 
ύδρευσης από τη λίμνη του Μαραθώνα. 

 



Αρχές του 1932 διοχετεύτηκαν άφθονα νερά στο λεκανοπέδιο. Τα εγκαίνια της 
λειτουργίας του νέου αρδευτικού έργου έγιναν στα αναβρυτήρια, έναντι του Ζαππείου. Η 
αναπήδηση των υδάτων σήμαινε την καταδίκη του Αδριάνειου υδραγωγείου σε αργό θάνατο. 
 

1) Στοιχεία επί της οριζοντιογραφίας  του υδραγωγείου. 

Το υδραγωγείο αποτελείται από τον κύριο κλάδο, που αρχίζει από τη δεξαμενή του 

Κολωνακίου και τελειώνει δυτικά του αεροδρομίου της Δεκελείας , και από τα βοηθητικά  η 

εγκάρσια υδραγωγεία που έγιναν για την αύξηση της παροχής του και είναι ομοιόμορφης 

κατασκευής. 

Ο κύριος κλάδος κατανέμεται σε τμήματα. 

α) Τμήμα Κολωνακίου-Αγίου Δημητρίου 

i) Αρχαία ή Αδριάνειος Δεξαμενή , στις Ν.Δ πλαγιές του Λυκαβηττού 

ii) Νέα ή Δημοτική Δεξαμενή Κολωνακιού 

iii) Υδραγωγείο Δεξαμενής- Αγ. Δημητρίου 

β)Τμήμα Αγ. Δημητρίου-Ψυχικού-Χαλανδρίου 

γ) Τμήμα Χαλανδρίου- Εθνικής Οδού. Είναι ακάλυπτο υδραγωγείο εκκενώσεως του 

Αδριάνειου σε περίπτωση βλάβης ή καθαρισμού. Είναι γνωστό ως υδραγωγείο της 

Καλογρέζας και οι παροικούντες αγρότες άρδευαν μετά ρέοντα  ύδατα τα χωράφια τους. 

δ) Τμήμα Εθνικής Οδού-Μονοματίου. 

ε) Τμήμα Μονοματίου-Σχοινά-Δήμογλι, δυτικά του αεροδρομίου της Δεκελείας. 

 

2) Εγκάρσια η βοηθητικά υδραγωγεία, με φυσική ροή προς τον αποδέκτη τους 

α) Υδραγωγεία Χαλανδρίου  

β) Υδραγωγείο Λουτρού Μπραχαμίου 

γ) Υδραγωγείο Ψαλιδίου Αμαρουσίου 

δ) Υδραγωγείο Βαρβάρας (Λυκόβρυση) 

ε) Υδραγωγείο Μπισμπιρίου 

στ) Υδραγωγείο Κοκκινάρα ( Κηφισιά) 

ζ) Υδραγωγείο Αδάμου-Χελιδονούς ( Μπογιάτι) 

η) Υδραγωγείο Μονοματίου (Αχαρνές) 

θ) Υδραγωγεία Δήμογλι ( αεροδρόμιο Δεκελείας) 

ι) Υδραγωγείο Δήμογλι-Άμπολι ή Βαρυμπόμπης 



ια) Υδραγωγείο Καρυδιάς ( Θρακομακεδόνες) 

ιβ) Υδραγωγείο Αεροδρομίου Δεκελείας  

ιγ) Υδραγωγείο Κιθάρας-Μεγάλο μέρος του υδραγωγείου βρίσκεται εντός των κτημάτων 

τον βασιλικών ανακτόρων Δεκελείας. 

 

 3) Κλάδος Μετοχίου Πάρνηθας. 

Είναι ο δεύτερος  κλάδος, σημαντικός του Αδριάνειου Υδραγωγείου και συνδέεται με τον 

κύριο κλάδο  στη θέση Σχοινά η Σουνά, το δε μήκος του φτάνει τα 6000μ. 

 

4) Δεξαμενές  συμβολής εγκαρσίων υδραγωγείων. 

Στα σημεία συμβολής των βοηθητικών ή εγκαρσίων υδραγωγείων με το Αδριάνειο 

μεσολαβούσαν δεξαμενές ή άλλα έργα για την καθίζηση των φερτών υλών. Οι δεξαμενές 

βρίσκονται 3 περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, είχαν σκάλα για την 

κάθοδο για τις επισκέψεις και ο αγωγός εξαγωγής βρίσκεται στα 2-2,5μ πάνω από τον 

πυθμένα και διοχετεύει τα νερά από τη δεξαμενή προς το κύριο υδραγωγείο. 

5) Στοιχεία κατασκευής υδραγωγείου. 

Το σχήμα του υδραγωγείου ήταν κατάλληλο για την κίνηση ορθίου ανδρός  που εχειρίζετο τα 

σκαπτικά εργαλεία. Το σχήμα της  διατομής του υδραγωγείου ήταν επίμηκες με τις μεγάλες 

πλευρές ευθύγραμμες και παράλληλες ενώ η στέψη είχε σχήμα  τόξου ή ήταν επίπεδο. Το 

πλάτος της διατομής ήταν 0,70μ. και το ύψος 1,80μ. στο οποίο προστίθετο και 0,20μ. για το 

θόλο. 

6) Υψομετρικά στοιχεία του υδραγωγείου. 

Με την ανακάλυψη του Αδριάνειου υδραγωγείου έγινε και η γεωμετρική χωροστάθμισή του, 

κατά μήκος του πραγματικού του άξονα και σε χρόνους ανάλογους με την εξεύρεση των 

τμημάτων του. Ο υπολογισμός του βάθους του ήταν δύσκολος γιατί για 17 αιώνες και πλέον 

δεν είχε γίνει καθαρισμός ή επισκευή και αυτό είχε σαν συνέπεια την συσσώρευση ιλύος και 

το σχηματισμό τιτάνου (πουρί) στα τοιχώματα με συνέπεια τη μεταβολή της στάθμης του 

πυθμένα. 

7) Φανοί-Φρέατα. 

Κατά μήκος του υδραγωγείου τα ανοιχθέντα φρέατα χρησίμευαν για την αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφής, τον αερισμό, και την κίνηση των εργατών, ήταν κατακόρυφα , κυκλικής 

ή τετραγωνικής διατομής με λείες επιφάνειες για την ανεμπόδιστη κίνηση του καλαθιού 

μεταφοράς από το βαρούλκο. Στα στόμια των φρεάτων κατασκευάστηκαν φανοί (κελύφη) 

από λιθοδομή για αποφυγή κινδύνων και μολύνσεων .Το σύνολο των φανών ήταν 367 αλλά 

ευρέθησαν μόνο 131 που συνεχώς εξαφανίζονται. 

8) Δίκτυο διανομής. 

Δεν επαληθεύεται από τα κείμενα ο τρόπος μεταφοράς του ύδατος προς την πόλη, αλλά 



είναι βέβαιον ότι υπάρχει υδραγωγός προς την κατεύθυνση αυτή αφού ο σκοπός του 

υδραγωγείου ήταν η ύδρευση την πόλης. 

9) Υδροληψίες εκ του υδραγωγείου. 

Φρέατα του υδραγωγείου ευρίσκοντο εντός κήπων και αυλών .Αναιρούσαν την κωνική 

επικάλυψη και τρυπούσαν το σώμα του αγωγού και έπαιρναν παράνομα νερό .Για την 

παράνομη υδροληψία ζητήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας και επακολούθησε η δικαστική 

οδός. Αλλά όλοι οι νόμοι έχουν εξαιρέσεις.... 

10) Υγιεινή του υδραγωγείου . 

Από την αποκάλυψη του Αδριάνειου καμία  λοιμώδης ασθένεια δεν συνδέεται με τα νερά  

του. Οι απαιτήσεις όμως για ύδρευση και άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων, το έδαφος  

γύρω από τους φανούς διαμορφώθηκε και επιφανειακά ύδατα εισέρρεαν και γίνονταν 

παράνομες συνδέσεις .Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη αντικατάστασης του υδραγωγείου με 

άλλο ασφαλέστερο (κτιστό). 

    

  

 
 

Αριστερά: 1929 - Τοποθέτηση μεταλλικού αγωγού σε τμήμα του Αδριάνειου υδραγωγείου.  
Δεξιά: 1936 - Καθαρισμός στοάς του Αδριάνειου υδραγωγείου.  
  

Μόλις το 1870 ανακαλύφθηκε και η δεξαμενή του Κολωνακίου, σημείο κατάληξης των 
αρχαίων αγωγών μεταφοράς νερού στην πόλη. Τους προηγούμενους αιώνες η δεξαμενή 
είχε αχρηστευτεί σταδιακά, μετατρεπόμενη αρχικά σε στάνη, αργότερα σε εκκλησία, ενώ στη 
συνέχεια επιχωματώθηκε και ξεχάστηκε από τους κατοίκους. 
  

Η αρχαία δεξαμενή ανακατασκευάστηκε και επεκτάθηκε, φτάνοντας σε χωρητικότητα 
τα 2200 κυβικά μέτρα. Λειτούργησε ως κομβικό σημείο του συστήματος ύδρευσης της 
Αθήνας έως το 1940. 
  
 
Κάτοψη της ανακατασκευασμένης αδριάνειας δεξαμενής. 
  
 
 
 
 
 
 

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1922, την υδροδότηση της πόλης και μαζί τη συντήρηση 
του Αδριάνειου υδραγωγείου είχε αναλάβει η αμερικανική εταιρία ULEN. Όμως το 1931, με 
την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα και την αποπεράτωση της σήραγγας του 



Μπογιατίου, η βασική πηγή, καθώς και η κύρια αρτηρία μεταφοράς νερού προς την πόλη 
άλλαξαν. 
  
 
 
 
 
 
 
1928 - Στιγμιότυπα από την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1927-1928 - Εργασίες κατασκευής της σήραγγας Μπογιατίου. 
  
 
Το Αδριάνειο υδραγωγείο σύντομα έπαψε να συντηρείται, και απλά εξακολούθησε να 
λειτουργεί συμπληρωματικά, μέχρι που σταδιακά εγκαταλείφθηκε εντελώς. Σήμερα, στην 
πλατεία Δεξαμενής μπορεί κανείς να συναντήσει υπομνήσεις του παρελθόντος του. 
  
 
Η Αδριάνειος δεξαμενή το 1936. 
  
 
 
 
 
Η Αδριάνειος δεξαμενή σήμερα. 
  
 
 
 
 
 
Κάτοψη της πλατείας Δεξαμενής. 
  
 
 

 
Το νότιο τοίχο του κτιρίου της δημοτικής δεξαμενής (νούμερο 4 στην παραπάνω 

κάτοψη της πλατείας), που είχε κατασκευαστεί το 1880 δίπλα από την αρχαία δεξαμενή, 
κοσμούν σειρές από μεταλλικά ομοιώματα εντόμων· αρκετά ταιριαστό ντεκόρ, αν αναλογιστεί 
κανείς τις υπόγειες διαδρομές που καταλήγουν στην περιοχή, ήδη από τη μακρινή 
αρχαιότητα. 
  
 
Λίγα μέτρα αριστερά της αρχαίας δεξαμενής, η λαξευμένη στην πέτρα μορφή του 
Παπαδιαμάντη μάς κοιτάζει σκεπτική. 
  



 
 
 

 

 

 
 Το 1925 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου με την Αμερικανική 

Εταιρεία ULEN για την κατασκευή έργων για την υδροδότηση της πρωτεύουσας.  
 
Σήμερα η Αθήνα (μοναδική πρωτεύουσα στην Ευρώπη που το νερό της βρύσης είναι 

πόσιμο) υδροδοτείται από την τεχνητή  λίμνη του Μαραθώνα, από τη λίμνη Υλίκη, από τον 
ταμιευτήρα του Μόρνου και τον ταμιευτήρα του Εύηνου. 
             

Το συγκεντρωμένο νερό στους τέσσερις μεγάλους ταμιευτήρες (Εύηνου, Μόρνου, 
Υλίκης, Μαραθώνα) μεταφέρεται μέσω των 2 μεγάλων υδραγωγών του Μόρνου και της 
Υλίκης στις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού της Αττικής (Ασπρόπυργου, Αχαρνών, 
Πολυδενδρίου και Γαλατσίου) και εκεί καθαρίζεται.                                                                        
             

Το νερό που φτάνει στις μονάδες επεξεργασίας της ΕΥΔΑΠ είναι ακατέργαστο. 
Περιέχει διάφορα σωματίδια (κλαδιά, φύλλα, πέτρες, χώμα κ.α.) που έχει παρασύρει στο 
πέρασμα του καθώς και μικρόβια και μικροοργανισμούς που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.  
             

 Για να καθαριστεί το νερό από τα σωματίδια και να γίνει πόσιμο ακολουθείται μια 
συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
■Προχλωρίωση : καταστροφή των μικροβίων από την προσθήκη χλωρίου 
■Προσθήκη θειικού αργιλίου και κροκίδωση : η προσθήκη θειικού αργιλίου βοηθάει τα 
στερεά σωματίδια που υπάρχουν στο νερό να ενωθούν δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα, 
άρα και βαρύτερα, σωματίδια, τις κροκίδες. 
■Καθίζηση : το νερό ηρεμεί σε δεξαμενές για δώδεκα ώρες και οι κροκίδες κατακάθονται 
στον πυθμένα. 
■Φιλτράρισμα - Διύλιση - Μεταχλωρίωση : το νερό φιλτράρεται από ειδικά αμμόφιλτρα που 
κατακρατούν ακόμα και τα μικρότερα σωματίδια και χλωριώνεται πάλι. 

 
Από εκεί φεύγει καθαρό και μέσω δεξαμενών και ενός τεράστιου δικτύου 

σωληνώσεων φτάνει στα σπίτια μας. 
 
Αυτό που πληρώνουμε - και μάλιστα με ελάχιστο κόστος σε σχέση με άλλες παροχές 

- είναι όχι η αξία του νερού αλλά η διαδικασία από την οποία περνάει το νερό μέχρι να 
καταλήξει στο ποτήρι μας. 

 







ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

           Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου και τη διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν πρέπει όμως να θεωρείται ως δεδομένο. Η έλλειψη νερού 

είναι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Αν και η 

πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, πάνω από 1 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και οι ασθένειες από 

μολυσμένα νερά προκαλούν το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Στον “ανεπτυγμένο” 

κόσμο, στον οποίο ανήκει και η χώρα μας, νέα φράγματα χτίζονται για να ικανοποιήσουν τις 

ακόρεστες ανάγκες μας, καταστρέφοντας τους τελευταίους εναπομείναντες υγροβιότοπους.  

         

Χημικά και φυτοφάρμακα καταλήγουν ανεξέλεγκτα στα υπόγεια νερά, υποθηκεύοντας 

το μέλλον των παιδιών μας. Το κλίμα αλλάζει και το μεν καλοκαίρι έχουμε ξηρασίες, το δε 

χειμώνα πλημμύρες. 

           

Το πρόβλημα του νερού δεν είναι ένα ισοζύγιο  “ζήτησης και προσφοράς” το οποίο 

λύνεται με νέα έργα. Δεν αντιμετωπίζουμε μια χρόνια “ανεπάρκεια” νερού, ούτε τα ποτάμια 

“χάνονται στη θάλασσα”. Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος πόρος και υπάρχει αρκετό για 

όλους μας. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε όλο και περισσότερο. 

 

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να περιορίσουμε την κατανάλωσή μας. Τα 

προβλήματα του νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνία μας, τις καταναλωτικές 

μας συνήθειες και τα πρότυπά μας και εν τέλει τις επιλογές μας για τον κόσμο τον οποίο θέ-

λουμε να  φτιάξουμε. Η νέα κουλτούρα για το νερό, την οποία προωθούμε, δίνει έμφαση στις 

τοπικές λύσεις και στην εξοικονόμηση. Δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στις 

αποφάσεις και σε κοινόκτητα μοντέλα διαχείρισης. Δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα του νερού 

απομονωμένα ως ένα τεχνικό θέμα, αλλά σε συνδυασμό με ευρύτερες αναπτυξιακές 

επιλογές και τις οικονομικές, περιφερειακές, χωροταξικές και κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες 

τις καθορίζουν. 

           

Από το 2000, η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να 

εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το νερό, η οποία θέτει ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την 

καλή οικολογική ποιότητα όλων των υδάτινων σωμάτων και την αντιστροφή φαινομένων 

ρύπανσης, προτάσσοντας τη διαχείριση στο επίπεδο της λεκάνης απορροής. 

 

 

 



ΧΡΗΣΗ  ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ  ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΝΕΡΟΥ 

 

 Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι το νερό, το βασικό στοιχείο της ζωής, είναι 

λιγοστό όχι μόνο σ΄ εμάς αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου και έχουμε 

ευθύνη και υποχρέωση να το διαχειριζόμαστε σωστά και να καταβάλλουμε κάθε 

δυνατή προσπάθεια για εξοικονόμησή του. 

 Τα περιθώρια εξοικονόμησης νερού είναι πολλά και προτρέπεται το κοινό να 

ακολουθεί τις πιο κάτω υποδείξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση 

και της τελευταίας σταγόνας. 

 Ελέγχούμε τακτικά την υδραυλική εγκατάσταση σο σπίτι για έγκαιρη διάγνωση τυχόν 

διαρροής και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα επιδιόρθωσης των βλαβών. 

 Φροντίζουμε να διορθώνουμε αμέσως τις βρύσες που στάζουν αφού μια 

ελαττωματική βρύση, έστω κι αν στάζει σταγόνα, μπορεί να σπαταλήσει αρκετούς 

τόνους νερό. 

 Το αποχωρητήριο καταναλώνει σημαντικό ποσοστό νερού σε ένα νοικοκυριό. 

Τοποθετούμε στο καζανάκι του αποχωρητηρίου πλαστική μπουκάλα με άμμο ώστε 

να περιορίζεται η ποσότητα νερού που καταναλώνεται. 

 Χρησιμοποιούμε τα νέα συστήματα και εξαρτήματα οικονομικής χρήσης του νερού. 

 Ποτέ γεμάτη μπανιέρα! Προτιμούμε το ντους, χωρίς να αφήνουμε νερό να τρέχει 

άσκοπα όταν σαπουνιζόμαστε. Μαζεύουμε σε κουβά το κρύο νερό μέχρις ότου έρθει 

το ζεστό. 

 Προτρέπουμε και συμβουλεύουμε τα παιδιά να μην παίζουν με το νερό στην 

μπανιέρα, στην αυλή ή οπουδήποτε αλλού. 

 Βουρτσίζουμε τα δόντια μας πάντα με τη βρύση κλειστή, σ’ όλη τη διάρκεια του 

βουρτσίσματος. 

 Όταν ξυριζόμαστε δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει και χρησιμοποιούμε μικρή 

ποσότητα νερού σε κατάλληλο δοχείο. 

 Χρησιμοποιούμε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτα, 

επιλέγοντας πάντα οικονομικό πρόγραμμα. 

 Πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά σε λεκάνη, χρησιμοποιώντας αργότερα το ίδιο 

νερό και για το πότισμα των λουλουδιών. 

 Ποτίζουμε τα λουλούδια και τα φυτά μας με ραντιστήρι νωρίς το πρωί ή αργά το 

απόγευμα που η εξάτμιση είναι περιορισμένη. 

 Χρησιμοποιούμε σφουγγάρι και κουβά για το πλύσιμο του αυτοκινήτου και όχι 

λάστιχο, που απαγορεύεται από το Νόμο. 



 Το καθάρισμα των βεραντών κι άλλων εξωτερικών χώρων μπορεί να γίνει μ’ ένα 

σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Να αποφεύγουμε τη χρήση λάστιχου που άλλωστε 

είναι παράνομη. 

 Παίρνουμε πρωτοβουλία και τηλεφωνούμε αμέσως στις αρμόδιες αρχές για 

οποιαδήποτε διαρροή και απώλεια νερού στους δρόμους. Δεν περιμένουμε κάποιον 

άλλο να το κάνει. 









ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

Το νερό, πηγή και σύμβολο ζωής, έγινε από τα πανάρχαια χρόνια αντικείμενο 
λατρείας όλων των πρωτόγονων λαών. Όποιες και αν είναι οι πολιτισμικές τους δομές, το 
νερό αποτελεί αστείρευτη πηγή δύναμης και ζωής:καθαρίζει, θεραπεύει, ανανεώνει και 
διασφαλίζει την αθανασία. Είναι το "ζων ύδωρ" ή το "αθάνατο νερό" της παγκόσμιας 
κοσμολογίας. 

 
Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε τους Δαίμονες και τις Νύμφες των λιμνών και των 

πηγών, του Θεούς των θαλασσών και των ποταμών. Πώς θα μπορούσε επομένως το νερό 
να μην κατέχει σημαντική θέση και στη λαϊκή παράδοση; Η παρουσία του νερού ήταν εκείνη 
που καθόριζε αν θα υπήρχε συνέχεια στη ζωή των ανθρώπων. 

 
Νεράιδες και Κυράδες, Ξωνέρια και στοιχεία πλημμύρισαν τον ελληνικό λαϊκό 

πολιτισμό και συνόδευσαν τη ζωή των ανθρώπων στις εκδηλώσεις τους. 
 
Οι βρύσες, τα πηγάδια, οι στάμνες, τα μάγγανα, οι 

νερόμυλοι, οι νεροτριβές, τα υδραγωγεία, τα γεφύρια από την άλλη αποκα- 
λύπτουν την προσπάθεια του ανθρώπου να δαμάσει και να εκμεταλλευτεί αυτό το 
ζωτικό αγαθό, το νερό. Η παρουσία του νερού είναι συχνή και σε πολλά ελληνικά έθιμα από 
πολλές περιοχές της Ελλάδας. 
 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  
 

Το νερό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περισσότερες θρησκείες του κόσμου, καθώς 
αποτελεί πηγή ζωής και δημιουργίας. 
   

Για το Χριστιανισμό το νερό είναι σύμβολο εξαγνισμού και καθαρισμού. Στους 
περισσότερους χριστιανικούς ναούς υπάρχει νερό που έχει αγιαστεί από την Παναγιά ή 
κάποιον Άγιο. Επίσης, το άγιασμα του νερού την ημέρα των Θεοφανίων προβάλλεται με 
μεγάλη επισημότητα.. 

            Είναι ο αγιασμός που φυλάμε δίπλα στο εικονοστάσι. Με αυτό μας ραντίζει ο ιερέας 
στην αρχή κάθε μήνα, στην αρχή της σχολικής χρονιάς και σε κάθε καινούριο ξεκίνημα στη 
ζωή μας. Ακόμα είναι το νερό του Ιορδάνη, όπου βαπτίστηκε ο Χριστός από τον Ιωάννη το 
Βαπτιστή, αλλά και το νερό της κολυμπήθρας, που ξεπλένει κάθε νέο χριστιανό από το 
προπατορικό αμάρτημα και μέσα από το Βάπτισμα ο πιστός δέχεται την ευλογία του Αγίου 
πνεύματος. Επίσης μετά την ταφή του νεκρού, όσοι παρευρίσκονται πλένουν τα χέρια τους 
σε ένδειξη εξαγνισμού 

            Στο ισλαμικό Κοράνι το νερό εμφανίζεται ως πηγή της δημιουργίας και της ζωής στον 
κόσμο. Σύμφωνα με την ισλαμική θρησκεία ο Αλλάχ έχοντας το Θρόνο του πάνω σε νερό 
δημιούργησε τη γη και τον ουρανό μέσα σε έξι μέρες. Οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 
φορές την ημέρα στραμμένοι προς τη Μέκκα. Πριν από κάθε προσευχή, πλένουν τα χέρια, 
τα πόδια, τα αυτιά και το στόμα τους  και βγάζουν τα παπούτσια τους πριν μπουν στο τζαμί 
για προσευχή. 

 Ανάλογη είναι η σπουδαιότητα του νερού και για την ιουδαϊκή θρησκεία. Στην Παλαιά 
Διαθήκη διαβάζουμε πως το νερό προϋπήρχε της ζωής πριν από κάθε άλλο στοιχείο. 

Στο Βουδισμό το νερό χρησιμοποιείται στις κηδείες, όπου γεμίζεται ένα δοχείο 
ώσπου να ξεχειλίσει και συμβολίζει το πέρασμα από τον ένα στον άλλο κόσμο, όπως το 
νερό ξεχειλίζει στο ποτάμι και περνά στους ωκεανούς. 



            Στον Ινδουισμό οι πιστοί θεωρούν τα νερά του Γάγγη ιερά και μπαίνουν σε αυτά για 
να θεραπευτούν. Στις όχθες του υπάρχουν ιερές πόλεις όπου οι πιστοί πάνε να 
προσκυνήσουν. Οι προσκυνητές χύνουν επίσης νερό μέσα στο Γάγγη ως προσφορά στους 
θεούς τους. Οι ινδουιστές το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο γιορτάζουν την επιστροφή της 
άνοιξης. Τότε βγαίνουν στους δρόμους, ανάβουν φωτιές και ραντίζουν ο ένας τον άλλο με 
σκόνες ή χρωματισμένο νερό.  

           Εκτός από τις μονοθεϊστικές θρησκείες το νερό αποτέλεσε σημείο αναφοράς και για 
άλλες θρησκείες και αρχαίες δοξασίες, όπως οι Ιάπωνες, οι Ασσύριοι και οι Ινδιάνοι Πίμα του 
Μεξικού. 

 
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
Για τη σημασία του νερού μίλησαν και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Ο Αναξημένης 

είναι αυτός που θεωρεί σαν πηγή του κόσμου το νερό, διδάσκοντας ότι όλα τα όντα και τα 
πράγματα στη γη ,υλικά και μη, αποτελούν συμπυκνώσεις του πρωταρχικού ύδατος. Ο 
Θαλής από τη Μίλητο της Μ.Ασίας αναφέρεται στην αρχέγονη ύλη "τα Ύδατα του 
Σύμπαντος" και διδάσκει ότι το υγρό αυτό στοιχείο αποτέλεσε την αρχή του κόσμου. O 
Εμπεδοκλής και ο Αριστοτέλης ήταν από τους πρώτους φιλόσοφους που μίλησαν για το 
νερό ως ένα από τα τέσσερα στοιχεία της ζωής. Σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησίοδου, αν 
κάποιος θεός αψηφούσε να ορκιστεί στα νερά της Στύγας, που ενωνόταν με τον ποταμό του 
κάτω κόσμου, οι υπόλοιποι θεοί τον τιμωρούσαν, αφήνοντάς τον ολομόναχο για δέκα χρόνια 
χωρίς νέκταρ και αμβροσία. 

 
ΝΕΡΟ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ 

 
Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν έθιμα που κάνουν τους ανθρώπους να 

πιστεύουν ότι θα τους εξασφαλίσουν υγεία και ευτυχία. Το πρωί της Πρωτοχρονιάς οι 
άνθρωποι συνήθιζαν να πηγαίνουν στις δημόσιες βρύσες τους, για να γεμίσουν τις στάμνες 
τους με καινούριο αγιοβασιλιάτικο νερό. Για να καλοπιάσουν τη νεράιδα ή το ξωτικό που 
θεωρούσαν ότι κατοικούσε στις πηγές, τους πρόσφεραν σπόρους και 
γλυκίσματα(μειλίγματα) για να γλυκάνουν τα νερά τους. 
   

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η νοικοκυρά σηκωνόταν και πήγαινε στη βρύση να 
πάρει το "αμίλητο νερό". Λέγεται έτσι γιατί δεν μιλούσε σε κανέναν ούτε όταν το πήγαινε, 
ούτε όταν ερχόταν. Στη βρύση έριχνε σιτάρι ή τυρί και έλεγε:"Όπως τρέχει το νερό να τρέχει 
το μπερκέτι στο σπίτι σας". Μετά γύριζε στο σπίτι της με το νερό χωρίς να βγάζει τσιμουδιά 
και μόλις έμπαινε στο σπίτι έλεγε "Χρόνια Πολλά" στους δικούς της. Το αμίλητο νερό το 
έχυνε στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού "για να τρέχουν όλη τη χρονιά τα καλούδια σαν το 
νερό". Μετά πραγματοποιούσαν και διάφορες μαντικές τελετουργίες. 

            Ανήμερα των Φώτων, μετά την λειτουργία των Μεγάλων Ωρών, γίνεται η Κατάδυση 
του Σταυρού στη θάλασσα, (ή λίμνη, ή ποτάμι). Ο ιερέας πετάει ένα σταυρό μέσα στο νερό, 
(συνήθως ο σταυρός είναι δεμένος πάνω σε σκοινί για να μη χαθεί), και πολλοί νέοι βουτούν 
για να πιάσουν τον σταυρό. Είναι εξαιρετική τιμή για όποιον βρει και πιάσει τον σταυρό. 

            Ο Κλήδονας είναι ένα ελληνικό έθιμο που τελείται στις 24 Ιουνίου, την ημέρα του 
Αγίου Ιωάννου, στην Κρήτη ως εξής :Την παραμονή του Αϊ-Γιαννιού, οι ανύπανδρες κοπέλες 
μαζεύονται σε ένα από τα σπίτια του χωριού, όπου αναθέτουν σε κάποια ή σε κάποιες από 
αυτές να φέρουν από το πηγάδι ή την πηγή το "αμίλητο νερό".  Επιστρέφοντας στο σπίτι 
όπου τελείται ο κλήδονας, το νερό μπαίνει σε πήλινο δοχείο, την υδροφόρο, στο οποίο η 
κάθε κοπέλα ρίχνει ένα αντικείμενο (μήλο πράσινο ή κόκκινο, κόσμημα, κλειδί κ.α.), το 
λεγόμενο ριζικάρι. Στη συνέχεια το δοχείο σκεπάζεται με κόκκινο ύφασμα, το οποίο δένεται 



γερά με ένα κορδόνι ("κλειδώνεται") και τοποθετείται σε ταράτσα ή άλλο ανοιχτό χώρο. Εκεί 
παραμένει όλη τη νύχτα υπό το φως των άστρων. Οι κοπέλες επιστρέφουν ύστερα στα 
σπίτια τους. Λέγεται ότι τη νύχτα αυτή θα δουν στα όνειρά τους το μελλοντικό τους σύζυγο. 
Ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού, αλλά πριν βγει ο ήλιος -ώστε να μην εξουδετερωθεί η μαγική 
επιρροή των άστρων-, η υδροφόρος νεαρή της προηγουμένης φέρνει μέσα στο σπίτι το 
αγγείο. Το μεσημέρι, ή το απόγευμα, συναθροίζονται πάλι οι ανύπανδρες κοπέλες. Αυτήν τη 
φορά όμως στην ομήγυρη μπορούν να συμμετέχουν και παντρεμένες γυναίκες, συγγενείς 
και γείτονες και των δύο φύλων, καλεσμένοι για να παίξουν το ρόλο μαρτύρων της μαντικής 
διαδικασίας.  
Καθισμένη στο κέντρο της συντροφιάς, η υδροφόρος νεαρή ανασύρει ένα-ένα από το αγγείο 
τα αντικείμενα, που αντιστοιχούν στο "ριζικό" κάθε κοπέλας και μια άλλη, κάποια που έχει 
ποιητικό ή μαντικό ταλέντο απαγγέλει ταυτόχρονα τυχαίες μαντινάδες. Μαντινάδες που είναι 
επηρεασμένες απλώς και μόνο από τη θέα του ριζικαριού, αφού η μαντιναδολόγος δεν ξέρει 
σε ποιον ανήκει το κάθε ριζικάρι. Η μαντινάδα που αντιστοιχεί στο αντικείμενο (ριζικάρι) της 
κάθε κοπέλας θεωρείται ότι προμηνάει το μέλλον της και σχολιάζεται από τους υπόλοιπους, 
που προτείνουν τη δική τους ερμηνεία σε σχέση με την ενδιαφερόμενη. 

 

 

           Στα χωριά της Κεντρικής Ελλάδας τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων 
γίνεται το ονομαζόμενο «τάισμα της βρύσης». Οι κοπέλες πηγαίνουν στις βρύσες του 
χωριού και τις αλείφουν με βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η 
προκοπή στο σπίτι κι όπως γλυκό είναι το μέλι, έτσι γλυκιά να είναι η ζωή τους. 
Επιστρέφοντας στο σπίτι έφερναν το καινούριο νερό, φροντίζοντας σε όλη τη διαδρομή να 
μένουν σιωπηλές. Με το νερό αυτό, που ονομάζεται άκραντο ή αμίλητο, ράντιζαν τα σπίτια 

 
 
 
 
 



ΝΕΡΑΪΔΕΣ, ΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ 

Νεράιδες 

         Το νερό αποτελεί στοιχείο εξαγνισμού και καθαρμού. Λυτρωτικό και ζωοποιό, 
καθάριο και διαυγές, ήρεμο και ορμητικό, χαρίζει στον άνθρωπο τη ζωή. Κι άλλοτε 
εμφανίζεται ως απειλή, εκδικητικό και θανατηφόρο, μαύρο και στάσιμο, ελλοχεύοντας 
κινδύνους. Αυτή η πολυμορφία του νερού έκανε τη λαϊκή φαντασία να πλάσει θεότητες και 
ιστορίες. Πολλές είναι οι αναφορές στη Μυθολογία μας στις θεότητες των νερών, σε μυθικά 
όντα και τέρατα, που κατοικούν σε ποτάμια, πηγές, λίμνες και θάλασσες.                                                                       

          Από τη μυθολογία αντλούν στοιχεία και οι λαϊκές μας παραδόσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στο νερό και στα στοιχειά, που το συντροφεύουν. Νεράιδες και λάμιες, 
δράκοντες και τελώνια, θεριά και στοιχειά κατοικούν σε υδάτινους τόπους κι αλίμονο σε 
όποιον βρεθεί εκεί κοντά τους και τα ενοχλήσει. Από τις παραδόσεις του Ν. Πολίτου 
επιλέξαμε κάποιες. 

Λέγονται και Ανεράιδες ή Ανεράδες. Το όνομά τους προέρχεται από τις Νηρηίδες, τις 
θαλάσσιες νύμφες που ταυτίστηκαν με τις Νύμφες των πηγών. Σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας οι Νεράιδες γίνονται Ξωτικά, Αγερικά, Ανεμικές, Ξωνέρια, Κυράδες, Καλομοίρες, 
Καλούδες. Εμφανίζονται στα σπήλαια, στις πηγές, κοντά στα πηγάδια, στα ποτάμια αλλά και 
στους αγρούς και στα αλώνια. 

Διακρίνονται επίσης σε τοπικές και ξενικές. Οι τοπικές είναι καλές και προστατεύουν 
τους συντοπίτες τους, ενώ οι ξενικές είναι επικίνδυνες. 
Οι όμορφες Νεράιδες με μακριά μαλλιά και λευκά φορέματα είναι καλόγνωμες, αν και 
μπορούν να γίνουν επικίνδυνες. Οι άσχημες και μαυροντυμένες είναι πάντα κακές. 
Για τους Σαρακατσάνους οι λευκοντυμένες νεράιδες ζουν στις πηγές και τα ρέματα και το 
σούρουπο μπορεί κανείς να ακούσει τα γέλια τους. Οι μαυροφορεμένες κατοικούν στα 
σκοτεινά σημεία και τις χαράδρες των βουνών. 

Οι Νεράιδες μιλούν τη δική τους γλώσσα, που η ελληνική παράδοση ονόμασε "τα 
γεραγιδίστικα". Συνηθίζουν να φωνάζουν τους περαστικούς και, αν κάποιος ξεγελαστεί και 
τους απαντήσει, χάνει τη φωνή του. Αυτές που βρίσκονται στις ιαματικές πηγές θεραπεύουν 
μόνο όσους προσέρχονται σιωπηλοί με φόβο και σεβασμό. 
Εμφανίζονται συνήθως τα μεσάνυχτα και τα πειράγματά τους βλάπτουν τους θνητούς που 
πρέπει να τις αποφεύγουν. Μπορούν να γίνουν επικίνδυνες και να μεταμορφώσουν τους 
ανθρώπους ή να τους πάρουν τα λογικά, ακόμα και να προκαλέσουν το θάνατο. Και για τις 
μητέρες είναι επίσης επικίνδυνες, γιατί "αλλάζουν τα παιδιά". Αρπάζουν τα όμορφα και υγιή 
μωρά και στη θέση τους βάζουν άσχημα και παραμορφωμένα, που ονομάζονται 
"γεραγιδόσποροι" ή τα "μιλιγανοπαίδια". 
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Δράκοντες 

Οι δράκοντες είναι μυθικά τέρατα που κατέχουν τα νερά των πηγών (Δρακονέρια). 
Μύθοι για το δράκο που εμποδίζει τη χρήση του νερού και τον ήρωα που τον σκοτώνει 
υπάρχουν σε πολλούς λαούς και θρησκείες. Στη χριστιανική θρησκεία τέτοιος ήρωας είναι ο 
Άγιος Γεώργιος.  

Άλλες φορές τα στοιχειά των ποταμών παρουσιάζονται πολύ ευαίσθητα και 
ρομαντικά. 

Ένα δημοτικό τραγούδι αναφέρει: 
«Κόρη ξανθή τραγούδαγε σε πέτρινο γεφύρι  
και από το χλιβερό σκοπό, το χλιβερό τραγούδι, 
και το γεφύρι ράγισε και το ποτάμι στάθει και το στοιχειό του ποταμού στην άκρη επετάχθει 
κι ένας διαβάτης φώναξε από πέρα από τη ράχη 
Άλλαξε κόρη τον ηχό και πες άλλο τραγούδι 
για να κινήσει ο ποταμός, να σμίξει το γεφύρι 
και το στοιχειό του ποταμού στον τόπο του να πάει».  

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Κρήτη, Πελοπόννησος, νησιά του Αιγαίου) 
πιστεύεται ότι το νερό κοιμάται μία ώρα τη νύχτα. Όποιος θέλει να πιει πρέπει να το 
ξυπνήσει ταράσσοντάς το απαλά με το χέρι του, αλλιώς το νερό αγανακτεί και του παίρνει το 
νου. 

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Ως αέναη πηγή ζωής, το νερό συνδέθηκε με την έννοια της αθανασίας. Του 

αποδόθηκαν μαντικές ιδιότητες (Έθιμο του Κλήδονα) και η χρήση του στα διάφορα στάδια 
της ζωής του ανθρώπου απέβλεπε στην κάθαρση και προσέβλεπε στην εξιλαστήρια δύναμή 
του. 



Σε πολλά μέρη στην Ελλάδα, όταν μια γυναίκα πάει να γεννήσει, ρίχνουν νερό, για να 
κυλήσει το μωρό σα νεράκι. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν πάλι κάποιος πεθαίνει, καθώς 
σηκώνουν το νεκρό για την εκκλησία, πλένουν όλο το σπίτι και όσοι μετέχουν στην κηδεία 
πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους. 

 
 Στις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, πίστευαν από παλιά οι άνθρωποι. Πίστευαν 

ότι ραντίζοντας κάποιον με νερό, που είναι "ματιασμένος", θα του φύγει το "κακό μάτι".  
 
Μετά το γάμο, η νύφη κάνει το «κέρασμα της βρύσης», προσφέρει δηλαδή στη 

βρύση ψωμί ή καρπούς, για να εξευμενίσει τις δυνάμεις του νερού.  
 
Όταν φεύγει κάποιος ταξίδι, ρίχνουν από πίσω του νερό για να κυλάει ο δρόμος του 

σαν νερό.  
 
Υπάρχει η δοξασία ότι το νερό κοιμάται κάποιες ώρες. Αν βρεθεί κάποιος μπροστά 

σε κοιμισμένο νερό, δεν πρέπει να μιλήσει, γιατί μπορεί να πάθει μεγάλο κακό. Αν θέλει να 
πιει, πρέπει να το ταράξει να το ξυπνήσει. 

 
Το νερό της λησμονιάς πίνουν οι νεκροί για να ξεχάσουν τον απάνω κόσμο.  

Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις καταδεικνύουν την πανταχού παρουσία του ζωοποιού χθόνιου 
δώρου. 

 
Τέλος σε πολλά δημοτικά τραγούδια και παραμύθια συναντάμε το "αθάνατο νερό", 

όπου μπορεί να κάνει κάποιον αθάνατο ή να τον ξαναφέρει στη ζωή σε περίπτωση, που έχει 
αποβιώσει.  

 

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ -ΜΟΥΣΙΚΗ 

             To λεγόμενο γλυκό νερό, σε αντίθεση προς το αλμυρό θαλασσινό, είναι απολύτως 
απαραίτητο στοιχείο για την βασική χημεία της ζωής του ανθρώπου αλλά και των ζωντανών 
οργανισμών που ζουν στην ξηρά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στο κεφάλαιο της Γένεσης 
από την Παλαιά Διαθήκη, στο μυθικό ξεκίνημα του κόσμου, ο Θεός διαχωρίζει από νωρίς 
θαλάσσια και γλυκά νερά ενώ πλάθει τον άνθρωπο από πηλό, δηλαδή χώμα και νερό. Στις 
διάφορες μυθολογίες, το νερό με τις ποικίλες φυσικές μορφές του -βροχή, χιόνι, πάγος, 
ποτάμια, πηγές, λίμνες- πρωταγωνιστεί ως φορέας ακατάλυτης ανιμιστικής πίστης και δρα 
συμμετέχοντας ενεργά στα ανθρώπινα. Στο διαμετρικά αντίθετο σημείο της χρονικής 
εμπειρίας, η καθημερινή πραγματικότητα του αιώνα της πληροφορικής επαληθεύει την 
ακατάλυτη ισχύ της ίδιας ανάγκης για διαθεσιμότητα καθαρού, γλυκού νερού.  
 
              Η παρουσία του γλυκού νερού στην έντεχνη δυτική μουσική είναι αντίστοιχη της 
ιστορικής σημασίας του για την ζωή και την εξέλιξη του πολιτισμού. Με συμβολικό ρόλο 
άλλοτε εκ βαθέων ψυχολογικό, άλλοτε συλλογικό, άλλοτε ως μοχλός δράσης και κάποτε 
απλά ως ειδυλλιακό σκηνικό, τα γλυκά νερά γης και ουρανού εμφανίζονται επανειλημμένα 
στην μουσική θεματολογία. Όπως η θάλασσα, έτσι κι' αυτά κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση 
στο πεδίο της έντεχνης μουσικής την εποχή του μπαρόκ, μέσα από μυθολογικές μεταφορές 
όπως, για παράδειγμα, στον Βασιλιά Αρθούρο του Πέρσελ (1691), όπου ο ήρωας αποκρούει 
την σαγήνη ποταμίσιων Νηρηίδων. Η σύμβαση, βολική, λειτουργική και πλούσια σε 
ευανάγνωστα συμφραζόμενα, θα επιβιώσει πολύ μετά το τέλος της εποχής που την εφηύρε 
μεσούντος του 20ού αιώνα, ο Ρίχαρντ Στράους στην όπερά του, Δάφνη, φέρνει στην σκηνή 
τον ποταμό Πηνειό. 

 



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 
 

 Ρίχνω νερό στο κρασί μου  

 Δεν δίνει του αγγέλου του νερό 

 Δεν έπεσε η ζάχαρη στο νερό  

 Χάσαμε τα νερά μας, είμαστε έξω από τα νερά μας  

 Κι από την πέτρα βγάζει νερό 

 Μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό 

 Πάω με τα νερά του  

 Ήπιε το αμίλητο νερό 

 Είπαμε το νερό νεράκι 

 Αλλού χτυπάει το νερο κι αλλού βροντά ο μύλος. 

 Δε θέλει ρύζι με νερό θέλει νερό με ρύζι. 

 Όπου πλάτανος εκεί νερό. 

 Όταν αποκαεί το σπίτι όλα φέρνουν νερό. 

 Το ήσυχο νερό τρυπάει την πέτρα. 

 Ο πλάτανος θέλει νερό κι η λεύκα αέρα. 

 Ίσα βάρκα ίσα νερά. 

 Βγάζει νερό με το καλάθι. 

 Έβαλε το νερό στο αυλάκι. 

 Κι εγώ θα κουβαλώ στο γάμο σου νερό με κόσκινο. 

 Πήγε στη βρύση και νερό δεν ήπιε. 

 Να μετρήσει τα νερό. 

 Ψαρεύω σε θολά νερά. 

 Τρέχει τρέχει το νεράκι για να πάει στο ποταμάκι. 

 Στάλα τη στάλα το νερό το μάρμαρο τρυπάει. 

 Είμαι έξω από τα νερά μου. 

 Πνίγεται σε μία κουταλιά νερό. 

 Έκανες μια τρύπα νερό. 

 Τον φέρνω στα νερά μου. 

 Πάω με τα νερά του. 

 Δεν στάζει νερό από τα χέρια του. 

 Διψάει η αυλή του για νερό και αυτός αλλού ποτίζει. 

 Σαν δυο σταγόνες νερό. 

 Σε ξένο κρασί μην βάζεις νερό. 

 Μήνα που δεν έχει ρίξε στο κρασί νερό. 



 Ο Φλεβάρης με νερό κουτσός μπαίνει στο χορό. 

 Το πηγάδι ξεραθεί όλοι θυμούνται το νερό του. 

 Έκανε μια τρύπα στο νερό. 

 Σηκώνει νερό η κουβέντα, το πράγμα σηκώνει νερό. 

 Το έμαθε νεράκι. 

 Πίνω νερό στο όνομά του. 

 
   

. 

 
 

TO NΕΡΟ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ 
 
Δείτε πως μπορούν μερικές σταγόνες νερού ή άλλων υγρών να χρησιμοποιηθούν ως μια 
εκπληκτική μορφή τέχνης! 
 
  
                   
 
 
 
 
      
 
 
    
 
 
   
 
      
 
      
 
       
 
     
 
     
      
 
 
   
 
 

 

 



 

 



 



ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Πεζογραφία 

 

«Αναπνέοντας στο νερό» του Άλαν Άτγουντ 

«Απ’ το νερό ως τα’ όνειρο» του Σωκράτη Σκάρτση 

«Γη και νερό» του Γουλιέλμου Άμποτ 

«Έχεις φχαριστηθεί ποτέ σου νερό» του Μάνου Τσιλιμίδη 

«Η άλλη μεριά του νερού» της Φεριντέ Τσιτσέκογλου 

«Η πολιτεία του νερού» της Ελένης Χωρεάνθη 

«Μην ξυπνάς το νερό» της Αθανασίας Δρακοπούλου 

«Μια τουφεκιά στο γαλάζιο νερό» του Διονυσίου Κόκκινου 

«Νερό καμένο» του Κάρλου Φουέντε 

«Νερόπολη» του Υμπέρ Μοντεγιέ 

«Οι κόρες του νερού» της Φιλομήλας Λαπατά 

«Όσο βγαίνει το χορτάρι … όσο κυλάει το νερό» του Ηλία Λεφούση 

«Παραμύθι από χώμα και νερό» της Λίτσας Καραμπίνη 

«Πικρό νερό» της Ειρήνης Βογιατζή - Χαραλάμπη 

«Σαν το νερό που κυλάει»της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ 

«Στη μάνα του νερού» της Αρχοντούλας Διαβάτη 

«Το αμίλητο νερό» της Δέσποινας Τομαζάνη 

«Το βάρος του νερού» της Ανίτας Σριβ 

«Το νερό της βροχής» του Μιχάλη Καραγάτση 

«Το νερό της Κω» του Βασίλη Βασιλικού 

«Το σάπιο νερό» του Μήτσου Κασόλα 

«Το σχήμα του νερού» του Αντρέα Καμιλλέρι 

«Το σώμα είναι νερό» της Τζούλι Σουμάχερ 

«Φωτιά μέσα στο νερό» της Δέσποινας Τομαζάνη 

  



Ποίηση 

«Ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω το κόκκινο» του Διονύση Καρατζά 

«Άνθη του νερού» του Πασχάλη Στρατή 

«Άνθρωπος από νερό» του Γιάννη Πελίτη 

«Ένα ποτήρι νερό» του Νίκου Αβανίδη 

«Νερό στο πρόσωπο» της Αλεξάνδρας Πλαστήρα 

«Πορτραίτα του νερού» του Στυλιανού Χαρκιανάκη  

«Στίχοι γραμμένοι πάνω στο νερό» Συλλογικό έργο 

«Το νερό» του Μανόλη Πρατικάκη 

«Το νερό των ονείρων» του Γιάννη Καλπούζου 

  

Παιδική Λογοτεχνία 

«Witch – Η νεροφωλιά» της Λεν Κάμπερμπολ 

«Ανατριχίλες: Βγήκε από το νεροχύτη!» του Ρ. Στάιν 

«Ένας νερόμυλος στην Τζια» των Γ. Σπέη και Κ. Παλαιολόγου 

«Η αδερφή μου η Κλάρα και ο νερόλακκος» του Ντίμιτερ Ινκιόφ 

«Η ιστορία του νερού» της Αναστασίας Περιστεράκη – Ψυχογιού 

«Θύελλα για λίγες σταγόνες νερό» της Φρανσίν Μαρί Εμπέρ  

«Νερό κυλώντας» των Ν. Σαλπαδήμου και Χρ. Χριστογιάννη 

«Ο Νερουλίνος, το πνεύμα της λίμνης» του Ότφριντ Πρόισλερ 

«Το νερό της ζωής» της Μπάρμπαρα Ρογκάσκι 

«Το φως είναι σαν το νερό» του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

 



 

 

 



ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 

 







 


