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- Το Αδριάνειο Υδραγωγείο είναι ένα τεχνικό θαύμα της 

Ρωμαϊκής Εποχής, μνημείο μοναδικής ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο λειτουργεί περίπου 1900 

χρόνια μετά την κατασκευή του.  Δημιουργήθηκε για την 

ύδρευση της Αθήνας από τα βρόχινα νερά της Πεντέλης και 

της Πάρνηθας.  

- Η διαχείριση των υδάτων του βρίσκεται στη δικαιοδοσία της 

ΕΥΔΑΠ.  

- Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οδηγούνται στη θάλασσα 

ετησίως τουλάχιστον 800.000 κυβικά νερού της πόλης, που 

προέρχεται από το Αδριάνειο Υδραγωγείο.  

- Αν αξιοποιηθεί το Υδραγωγείο, το νερό αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μη πόσιμες χρήσεις καλύπτοντας 

σημαντικές ανάγκες των Δήμων από τους οποίους διέρχεται. 

 

 

Συλλογή πληροφοριών από την ομάδα μας 



Ετήσιες απολήψεις από τα υδραγωγεία Αδριάνειο και Κοκκιναρά για τις 

χρονικές περιόδους 1941-44 και 1952-76 (hm3) 

Στατιστικά στοιχεία 



Η ολοκληρωμένη αξιοποίηση υδάτινου πόρου και μνημείου  του 

Αδριάνειου Υδραγωγείου σχετίζονται με τους παρακάτω στόχους: 

 

-Την προστασία του μνημείου. 

 

-Την ανάπλαση της ζώνης που διανύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο 

με στόχο τη μείωση της μέσης θερμοκρασίας στην πόλη. 

 

-Την αξιοποίηση του νερού για τις τοπικές ανάγκες άρδευσης και η 

διασύνδεση του μνημείου με έργα πνοής των περιοχών που 

διανύει. 

 

-Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, 

μέσα από τη διασύνδεση του έργου με τις ανάγκες της τοπικής 

οικονομίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης κ.λπ. 

 

 



 Τα τελευταία έτη υλοποιείται ένα γιγαντιαίο έργο από τρεις 

φορείς: ΕΥΔΑΠ, Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια Αττικής 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ευεργετικά για το Περιβάλλον 

τα 800.000κ.μ. υπόγειου νερού που ξεκινούν από πηγές στην 

Πάρνηθα και φτάνουν στην Δεξαμενή στο Κολωνάκι, συνολικού 

μήκους 23,5 χιλιομέτρων.  

 Παράδειγμα προς μίμηση είναι η εκμετάλλευση του νερού του 

Αδριάνειου υδραγωγείου από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, ο 

οποίος αρδεύει ήδη από το 1996 όλες τις εκτάσεις αστικού 

πρασίνου της περιοχής του. 



𖤓 Δ.ΑΧΑΡΝΏΝ10,7ΧΛΜ.68ΦΑΝΟΊ 

𖤓 Δ.ΚΗΦΙΣΙΆς2,1ΧΛΜ.25ΦΑΝΟΊ 

𖤓 Δ.ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗς2,5ΧΛΜ.54ΦΑΝΟΊ 

𖤓 Δ.ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ1,7ΧΛΜ.21ΦΑΝΟΊ 

𖤓 Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΊΟΥ2,3ΧΛΜ.39ΦΑΝΟΊ 

𖤓 Δ.ΧΑΛΑΝΔΡΊΟΥ2,4ΧΛΜ.43ΦΑΝΟΊ 

𖤓 Δ.ΦΙΛΟΘΈΗς–ΨΥΧΙΚΟΎ1ΧΛΜ.26ΦΑΝΟΊ 

𖤓 Δ.ΑΘΗΝΑΊΩΝ7,2ΧΛΜ.64ΦΑΝΟΊ 

 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΑ 

ΔΗΜΟ 



Στα ενδότερα του Αδριάνειου Υδραγωγείου 

Καθαρισμένα και επικαλυμμένα τοιχώματα, διατηρούμενη ρωμαϊκή οροφή 



Τύποι διατομών της κεκλιμένης στοάς. Η κάτω δεξιά διατομή δεν έχει εντοπιστεί σε άλλο 

σημείο του υδραγωγείου, από τα τμήματα που ερευνήθηκαν μέχρι σήμερα. 

 Υλικό επένδυσης: κεραμικά στοιχεία 

 Οροφή διατομής: τοξωτή και τριγωνική 

 Στον πυθμένα παρατηρήθηκε κρούστα ανθρακικού ασβεστίου, σχηματισμένη από τη χρόνια ροή     

του νερού. 



Η δεξαμενή του Κολωνακίου στην οποία καταλήγουν τα ύδατα του Αδριάνειου Υδραγωγείου 



Το Αδριάνειο υδραγωγείο στο Νέο Ψυχικό   

 
 

 
Εισέρχεται στο Νέο Ψυχικό στο ύψος της οδού 

Τζαβέλλα και 25ης Μαρτίου περίπου, κι αφού διασχίσει 

την 25ης Μαρτίου ακολουθεί τη Σικελιανού μέσω της 

Πλατείας Αγίας Σοφίας και έπειτα προχωρεί στην 

Αδριανείου στο Δήμο Αθηναίων στη συνέχεια  δια 

μέσου της Κατεχάκη περνάει στη Σεβαστουπόλεως και 

ακολουθεί τη διαδρομή από Λεωφόρο Κηφισίας και 

Αλεξάνδρας μέχρι την πλατεία Δεξαμενής, στο 

Κολωνάκι. 
 



 

 

 

Σημεία δυνητικής υδροληψίας από το Αδριάνειο υδραγωγείο 



Χάρτης Αδριάνειου Υδραγωγείου στο Νέο Ψυχικό 



Σημεία στο Νέο Ψυχικό από τα οποία διέρχεται το Αδριάνειο 

Υδραγωγείο – φωτογραφίες από την  

ομάδα μας 

   

 

Πλατεία Αγίας Σοφίας 

Αγίας Σοφίας και Ά. Σικελιανού 

Πάρκο Μήφου – 

Αθανασίου Διάκου και Καραϊσκάκη 



Φωτογραφίες που τράβηξε η ομάδα μας  

Σικελιανού προς Πλατεία Αγίας Σοφίας 
Σικελιανού προς Πεντάγωνο 

 

Σικελιανού προς Αδριανείου 



Φρεάτιο Αδριάνειου Υδραγωγείου στη Γεωργίου Βλάχου και Σικελιανού 



Αγίας Σοφίας προς το 1ο ΓΕΛ Νέου Ψυχικού 
 



Οδός Αδριανείου 



• Η κ. Δ. Σταύρου Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Φιλοθέης Φυχικού-Αρχιτέκτων Μηχανικός κατόπιν επικοινωνίας με την ομάδα 
μας  έστειλε πολύτιμο υλικό για το σχέδιο του Δήμου μας και όραμα του Δημάρχου μας       

κ. Δ. Γαλάνη σχετικά με την αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείο και μας ενημέρωσε 

ότι έχει αρχίσει η υλοποίηση ενός προηγμένου αρδευτικού σύστηματος, που θα 

εφαρμοστεί στο Νέο Ψυχικό και στοχεύει να ποτίζονται παρτέρια και πλατείες με 

υπερσύγχρονα και πλήρως αυτοματοποιημένα μέσα.  

 

• Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια, ενώ στην πορεία θα συνδεθεί με  το 

Αδριάνειο Υδραγωγείο. Στην παρούσα φάση γίνεται διερεύνηση των πηγαδιών του 

Δήμου. 

 
 

 

 

Ενέργειες και Προτάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Προγράμματος 



• Ειδικότερα, στην πρώτη φάση, το προς υπό προμήθεια 
σύστημα θα εξυπηρετήσει, τους εξής χώρους: 

• Άλσος Ψυχικού 

• Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού – Πλατεία Γ. Ζογγολόπουλου 

• 1η πλατεία Ψυχικού – Βασ. Γεωργίου Β’ 

• Πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη (Πίνδου) Νέου Ψυχικού 

• Πλατεία Ελευθερίας Νέου Ψυχικού 

• Πάρκο Ηρώων Αγωνιστών ‘21 (Ρήγα Φεραίου) Νέο 
Ψυχικού 

• Πάρκο Σέρρας (οδός Αγγ. Σικελιανού) Νέο Ψυχικό 

• Παρτέρια στους δρόμους ήπιας και κανονικής 
κυκλοφορίας Νέου Ψυχικού 

 Το 1ο ΓΕΛ Νέου Ψυχικού είναι συνεργαζόμενο σχολείο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με 

τίτλο  "HADRIAN - Heritage Awareness DRIving Active Networks (Ευαισθητοποίηση  γύρω από την 

Κληρονομιά μας ως Κινητήριος Δύναμη δημιουργίας Ενεργών  Δικτύων) 



Ενέργειες και Προτάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Προγράμματος-  

συνέχεια 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Τμήμα του σχολικού μας κήπου πήρε μια άλλη μορφή με τη φύτευση βοτάνων, 

κηπευτικών και λουλουδιών το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 μέσω του 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Ο μικρός κήπος στη σχολική αυλή μας ευφραίνει 

και μας θεραπεύει». Στο Πρόγραμμα συμμετείχε η ΕΣΤΙΑ-Κέντρο κοινωνικής φροντίδας 

ατόμων με νοητική στέρηση με τη συνεργασία της κ. Μ. Ζαμπέρτση Υπεύθυνη 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

 Ο σχολικός κήπος μπορεί να αρδεύεται μέσω του Δήμου μας ή/και του Δήμου 

Χαλανδρίου στο πλαίσιο μιας διαδημοτικής συνεργασίας.  
 -Ο Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου κ. Κ. Γερολυμάτος μας πρότεινε στην συνάντηση 

που είχαμε να αρδεύσει το σχολικό μας κήπο όταν θα είναι έτοιμοι με υδροφόρο 

μέχρι ο Δήμος μας να είναι σε θέση να μας προσφέρει την άρδευση μέσω του 
προγράμματος 



Τμήμα του σχολικού μας κήπου 



Μελλοντικά σχέδια 

Εικαστική παρέμβαση του σχολικού προαύλιου, των χώρων 

πρασίνου και των αιθουσών του σχολείου μας με 

θεματολογία εμπνευσμένη από το Αδριάνειο Υδραγωγείο 

 Δημιουργική γραφή με θέμα το Αδριάνειο Υδραγωγείο. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις: 

 Γεωπάρκο Λέσβου και Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 

Μόριας 

 Αδριάνειο Υδραγωγείο Κορινθίας 

 

Περιήγηση από την ΕΥΔΑΠ στο Αδριάνειο Υδραγωγείο 

 Ιστορική έρευνα των χρήσεων του Αδριάνειου Υδραγωγείου, 

εύρεση μαρτυριών από κατοίκους των κοντινών Δήμων. 

Συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Εκπαιδευτικό τμήμα 

για την σξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου 



Αναμνηστική φωτογραφία των μαθητών του σχολείου μας που 

συμμετείχαν στη δράση με την συντονίστρια του Προγράμματος 

 κ. Παναγιώτα Πλέσσα – Υποδιευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Νέου Ψυχικού 



Οι εξαιρετικές εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που 

συνεργάστηκαν με τους μαθητές μας στο 

Πρόγραμμα! 

Μαρίνα Στάγια Αθανασία Μπουράκη Ολυμπία Ντούρμα 



Η «επιμονή» του υδραγωγείου να υδρομαστεύει και να μεταφέρει το 

νερό της Αττικής γης, σχεδόν 19 αιώνες μετά την κατασκευή του 

 (125-140 μ.Χ.), το καθιστά σημαντικό παράδειγμα αειφορίας αρχαίου 

τεχνικού έργου. Ακόμη, είναι ιδιαίτερα μεγάλη η αξία του, ως αρχαίο 

μνημείο, αειφόρο υδραυλικό έργο και διεπιστημονικό αντικείμενο 

μελέτης και πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνικές δημιουργίες. 

 Η ανάδειξη του υδραγωγείου και η αξιοποίηση του νερού που μεταφέρει, 

αποτελούν υποχρέωση της σύγχρονης πόλης στο περιβάλλον και 

ταυτόχρονα φόρο τιμής στην αρχαία τεχνολογία. 

Τοποθέτηση αγωγού στο Αδριάνειο Υδραγωγείο στην Νέα Ιωνία του 1929                          

Πεσσοί του Αδριάνειου Υδραγωγείου στην Νέα Ιωνία σήμερα  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



Αναμνηστική φωτογραφία στο σχολικό μας κήπο 


