
Αδριάνειο Υδραγωγείο Κορίνθου 
  



Αναφορά του Παυσανία στην πηγή της Στυμφαλίας 

Στα μέσα περίπου του 2ου αι. μ.Χ, ο Παυσανίας 
αναφέρει την ύπαρξη πηγής στη Στυμφαλία απ’ 
όπου ο αυτοκράτορας Αδριανός (117-134 μ.Χ.) 
μετέφερε νερό στην πόλη των Κορινθίων: 
«ἔστιν ἐν τῆι Στυμφαλίων πηγή, καί ἀπὸ ταύτης 
ὕδωρ βασιλεύς Ἀδριανὸς Κορινθίοις ἤγαγεν ἐς 
τὴν πόλιν». Χάρη στην αναφορά του Παυσανία, 
το Αδριάνειο υδραγωγείο της Κορίνθου κίνησε 
το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαίων και 
ελλήνων περιηγητών και αρχαιογνωστών που 
επισκέφθηκαν τη Στυμφαλία κατά τον 19ο 
αιώνα. 



Εντοπισμός τμημάτων υδραγωγείου  

Συστηματική προσπάθεια εντοπισμού, 
χαρτογράφησης και μελέτης ορατών 
καταλοίπων του υδραγωγείου έγινε από τον 
καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Κ. 
Γιάννη Λώλο κατά τα έτη 1990 και 1991. Η  
απόσταση αρχαίας Κορίνθου-Στυμφαλίας σε 
ευθεία γραμμή δεν ξεπερνά τα 50 χλμ., αλλά 
το ορεινό ανάγλυφο υποχρέωσε τους 
κατασκευαστές του υδραγωγείου να 
χαράξουν μια καμπύλη πορεία συνολικού 
μήκους περίπου 85 χιλιομέτρων, καθιστώντας 
το ένα από τα μεγαλύτερα υδραγωγεία της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  



Κριτήρια για την απόφαση της υδροδότησης  

Η επιλογή των πηγών της Στυμφαλίας για την υδροδότηση της Κορίνθου βασίστηκε σε τρεις 
παράγοντες: (α) την ποιότητα του νερού, (β) την ποσότητα του νερού και (γ) το εφικτό της 
μεταφοράς του. Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού, οι αρχαίοι την ήλεγχαν εμπειρικά με 
διάφορους τρόπους: εξέταζαν την υγεία ανθρώπων και ζώων που έπιναν από την πηγή ή έβραζαν 
νερό μέχρι να εξατμιστεί και μετά ήλεγχαν τα τοιχώματα και τον πάτο του δοχείου για ιζήματα και 
κατακάθια κ.λπ. Η εξαιρετική ποιότητα των Στυμφαλίων υδάτων επαληθεύτηκε στα νεώτερα 
χρόνια, όταν με αφορμή τα σχέδια υδροδότησης των Αθηνών από τη Στυμφαλία 
πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έλεγχος των πηγών. 



Η ποσότητα νερού των πηγών 

Η ποσότητα του νερού της υποψήφιας πηγής ή 
πηγών μετριόταν κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
Προφανώς ενδιέφεραν πηγές που να ρέουν όλο 
τον χρόνο και να είναι ικανές να υδροδοτήσουν 
μια πόλη του μεγέθους της Κορίνθου -έδρα της 
ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. Οι μετρήσεις 
που έγιναν στις πηγές των Κιονίων κατά τη 
δεκαετία του 1940 απέδειξαν την υπεραφθονία 
των υδάτων ακόμα και κατά τους μήνες με τη 
μικρότερη παροχή. 



Η μεταφορά του νερού  

Τέλος το εφικτό της μεταφοράς του νερού, που 
ήταν συνάρτηση της απόστασης, της 
υψομετρικής διαφοράς και της μορφολογίας 
του εδάφους, απαιτούσε αυτοψία της περιοχής 
και ήταν ευθύνη των τοπογράφων της εποχής. 
Για να είναι σίγουροι ότι το νερό θα φθάσει 
στον προορισμό του, οι ρωμαίοι τοπογράφοι 
διάλεγαν τροφοδότρια πηγή σε ασφαλώς 
μεγαλύτερο υψόμετρο από την κατάληξη του 
υδραγωγείου. Στην περίπτωση του 
υδραγωγείου μας, οι πηγές βρίσκονται σε 
υψόμετρο 610-620 μ. περίπου, ενώ η αρχαία 
Κόρινθος σε υψόμετρο 70-90 μ. Ο αγωγός του 
Αδριανείου διέσχιζε τη βόρειοανατολική 
πλευρά της λίμνης, ακολουθώντας στην αρχή 
υπόγεια πορεία και στη συνέχεια υπέργεια, 
πάνω σε τοξωτή κοιλαδογέφυρα.  



Η διαδρομή του Υδραγωγείου 



Οι κοιλαδογέφυρες 

Οι κοιλαδογέφυρες, είτε τοξωτές είτε 
συμπαγείς, είναι από τα εντυπωσιακότερα 
μέρη ενός υδραγωγείου και κατασκευάζονταν 
σε λεκάνες, κοιλάδες και γενικά φυσικές 
κοιλότητες, για να εξασφαλίσουν στον αγωγό 
το αναγκαίο ύψος να συνεχίσει ομαλά την 
πορεία του και να υδροδοτήσει την πόλη. 



Οι υδατογέφυρες  

Οι υδατογέφυρες είναι ίσως το πιο 
αναγνωρίσιμο τμήμα ενός υδραγωγείου, 
κυρίως λόγω του μεγέθους τους και της 
εξωτερικής τους εμφάνισης. Το ύψος και μήκος 
των γεφυρών εξαρτιόταν από το βάθος και 
μήκος των ποταμών και ρεμάτων που έπρεπε 
να διασχίσουν. Στην απλούστερη μορφή τους 
έχουν ένα μόνο τόξο που στηρίζεται σε βάθρα, 
ενώ στις περιπτώσεις μεγάλων ποταμών οι 
γέφυρες περιλάμβαναν πολλά τόξα και 
κατασκευάζονταν σε δύο ή και περισσότερα 
επίπεδα. 



Οι  σήραγγες 
 
 
Η κατασκευή σήραγγας επιλεγόταν ως λύση 
εκεί όπου υπήρχαν αξεπέραστα γεωγραφικά 
εμπόδια, δηλαδή όπου η συνέχιση του 
υδραγωγείου, ακολουθώντας τις ισοϋψείς 
καμπύλες με ελαφρά κατωφέρεια, δεν ήταν 
δυνατή. Δύο από τις τρεις σήραγγες του 
Αδριανείου που χαρτογραφήθηκαν επέτρεπαν 
στον αγωγό να βγει από δύο κάμπους, τον 
κάμπο της Στυμφαλίας και τον κάμπο της 
Σκοτεινής αντίστοιχα. 



Οι δεξαμενές καθίζησης  

Οι δεξαμενές καθίζησης αποσκοπούσαν στον 
καθαρισμό του νερού με την καθίζηση των 
ξένων ουσιών. Ένα πρώτο φιλτράρισμα γινόταν 
συνήθως στη δεξαμενή-συλλεκτήρα, δηλαδή 
στις πηγές, και ένα τελικό στην κεντρική 
δεξαμενή-κατανεμητή, όπου κατέληγε το 
υδραγωγείο. Η ύπαρξη ενδιάμεσων δεξαμενών 
και ο αριθμός τους εξαρτώνταν από την 
ποιότητα του νερού, το είδος και την ποιότητα 
του αγωγού που το μετέφερε, και ενδεχομένως 
από τον σκοπό της μεταφοράς του ύδατος, εάν 
δηλαδή προοριζόταν για ύδρευση ή για 
άρδευση. Οι δεξαμενές καθίζησης ήταν 
συνήθως σκεπαστές και χωρίζονταν σε δύο 
χώρους με εγκάρσιο τοίχος που είχε οπές 
ανοιγμένες ψηλότερα από τη βάση του, έτσι 
ώστε τα ξένα σώματα να συγκρατούνται στο 
χώρο υποδοχής του νερού. Το Αδριάνειο είχε 
τουλάχιστον μία δεξαμενή καθίζησης, που 
εντοπίστηκε στη θέση Αλεπότρυπες Νεμέας. 



Η ύπαρξη δεξαμενής-κατανεμητή  
Είναι πιθανόν το υδραγωγείο να κατέληγε σε 
κεντρική δεξαμενή σε ψηλότερο σημείο από την 
αρχαία πόλη, έτσι ώστε το νερό να μπορεί να 
τροφοδοτεί τουλάχιστον τις κρήνες και τα λουτρά 
της πόλης. Την τροφοδοσία των κρηνών της 
Κορίνθου από το νερό της Στυμφαλίας μαρτυρεί ο 
Παυσανίας. 
 Δεδομένου του όγκου του νερού που μετεφέρε 
είναι μάλλον απίθανο το Αδριάνειο υδραγωγείο 
να τροφοδοτούσε απευθείας τις κρήνες της 
πόλης. Υποθέτουμε την ύπαρξη δεξαμενής-
κατανεμητή που θα χρησίμευε όχι μόνο για να 
αποθηκεύει το νερό που εισέρρεε καθ’όλο το 
24ωρο και να το κατανέμει στη συνέχεια στα 
διάφορα σημεία της πόλης αλλά και για να το 
φιλτράρει. 
Στην περίπτωση των Αθηνών και του Άργους, 
μεταξύ άλλων, οι δεξαμενές ήταν υπέργειες και 
έφεραν πλούσιο διάκοσμο, με άλλα λόγια 
λειτουργούσαν και ως νυμφαία. Αντίθετα, στην 
Κόρινθο η δεξαμενή πρέπει να ήταν υπόγεια, γι’ 
αυτό και δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. 

 



Η ιστορία του Υδραγωγείου 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κατασκευή αυτού 
του μεγάλου υδραγωγείου οφείλεται στον 
αυτοκράτορα Αδριανό που βασίλευσε μεταξύ 
117 και 134 μ.Χ. O ίδιος αυτοκράτορας κατ’ 
εξοχήν φιλέλληνας- βρίσκεται πίσω και από τα 
υδραγωγεία των Αθηνών και κατά πάσα 
πιθανότητα του Άργους. Η προσφορά ενός 
υδραγωγείου ήταν μία εκ των μεγίστων 
ευεργεσιών, γιατί το κόστος κατασκευής ήταν 
τεράστιο. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς 
ξεκίνησε η κατασκευή του Αδριάνειου 
υδραγωγείου της Κορίνθου, αλλά είναι πιθανόν 
να ακολούθησε την επίσκεψη του αυτοκράτορα 
στην Κόρινθο 



Με μήκος 85 χλμ., το Αδριάνειο υδραγωγείο 
της Κορίνθου συγκαταλέγεται μεταξύ των 
μακρύτερων υδραγωγείων της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Οι διαστάσεις του αγωγού και 
η ημερήσια παροχή είναι επίσης μεγάλες, 
σίγουρα από τις μεγαλύτερες στον ελλαδικό 
χώρο. Το υδραγωγείο ήταν συνυφασμένο με 
την ευμάρεια, τις αστικές ανέσεις και γενικά 
τον ρωμαϊκό τρόπο ζωής, και ταυτόχρονα 
διαφήμιζε την αυτοκρατορική ευεργεσία. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι οι κρήνες και τα λουτρά 
που υδροδοτούσε έφεραν επιγραφή που το 
μνημόνευε. Αυτές τις επιγραφές διάβασε ο 
Παυσανίας κατά την περιήγησή του στην 
Κόρινθο και γνώριζε ότι, από τα νερά που 
έρρεαν άφθονα στην Κόρινθο, τα 
σημαντικότερα ήταν αυτά που έφερε ο 
Αδριανός από τη Στύμφαλο. 


