
Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 





 Το Ρωμαϊκό υδραγωγείο της Μυτιλήνης είναι ένα από 

τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας. 

Χρονολογείται πιθανώς στο τέλος του 2ου ή στις αρχές 

του 3ου μ.Χ αιώνα. Έχει έντονα κλασσικιστικά στοιχεία 

για αυτό και θεωρήθηκε «αδριάνειο».  

 Κατασκευάστηκε για τη μεταφορά νερού από τις πηγές 

του Ολύμπου μέχρι την αρχαία πόλη της Μυτιλήνης σε 

διαδρομή περίπου 28 χλμ. Υπολογίζεται ότι η 

ποσότητα νερού που προμήθευε στην πόλη ήταν 

127.000 κυβικά μέτρα την ημέρα.  

 



 Ο τεχνικός του έργου ήταν πραγματικά μεγαλοφυής, 

αφού έλυσε το πρόβλημα της συνεχούς ροής του 

νερού, που περνούσε από ανομοιογενή εδάφη, με 

διαφορετική στάθμη, γεφυρώνοντας τις κοιλάδες με 

τοξοστοιχίες, πάνω από τις οποίες περνούσαν οι 

αγωγοί του νερού. 

 Τμήματα υδατογεφυρών και αγωγών διατηρούνται 

ορατά σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής 

του. 

 







 Το πιο εντυπωσιακό τμήμα του υδραγωγείου είναι η 

υδατογέφυρα (τοξοστοιχία) που σώζεται στη Μόρια, 

σε μήκος 170 μ., μέγιστο ύψος 26 μ. Συνίσταται από 17 

πεσσούς κατασκευασμένους κατά το έμπλεκτο 

σύστημα, από λαξευτούς λιθόπλινθους, ενώ τα τόξα 

της ανώτερης τοξοστοιχίας –που έφεραν τον 

υδατοαγωγό –ήταν κατασκευασμένα από συμπαγείς 

οπτοπλίνθους (τούβλα).  

 





 Οι πεσσοί και οι θολίτες των τόξων είναι από ντόπιο 

μάρμαρο. Ο αγωγός είχε την αρχή του στην Μεγάλη 

Λίμνη και τελείωνε στην τερματική δεξαμενή 

συγκέντρωσης του νερού στον λόφο του αρχαίου 

θεάτρου.  

 Η διαφορά ύψους μεταξύ αυτών των δύο σημείων είναι 

περίπου 250 μέτρα. Αυτή τη διαφορά εκμεταλλεύτηκαν 

οι μηχανικοί. Κατασκεύασαν τον αγωγό έτσι ώστε σε 

όλο το μήκος του να έχει μια μικρή κλίση. 

 



 Το νερό κυλούσε με μικρή ταχύτητα λόγω του βάρους 

του. Σε όλη τη διαδρομή υπήρχαν μικρότεροι αγωγοί οι 

οποίοι τροφοδοτούσαν το κεντρικό δίκτυο με νερό από 

παραπλήσιες περιοχές.  

 Πηγαίνοντας προς την Αγιάσο, πριν τη διασταύρωση 

του Ίππειους υπάρχει ένα τμήμα του υδραγωγείου.        

 



 Οι κάτοικοι της Λέσβου εντυπωσιασμένοι από τη 

μεγαλοπρέπεια του μνημείου, ονόμασαν Καμάρες την 

τοξοστοιχία της υδατογέφυρας στην μικρή 

καταπράσινη κοιλάδα, δυτικά της Μόριας.  

 Αποτελεί τμήμα του υδραγωγείου που 

κατασκευάστηκε το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα 

για να λύσει το πρόβλημα ύδρευσης της πόλης της 

Μυτιλήνης, που την εποχή ελείνη ήταν ένα μεγάλο 

πολυάνθρωπο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο.  

 



 Από τις πηγές του υδραγωγείου, που βρίσκονται στις 

πλαγιές του Ολύμπου ξεκινούσε η όδευση πήλινων 

αγωγών μεγάλης διαμέτρου (64 x 80 εκ.), που 

μετέφεραν με φυσική ροή σε απόσταση 26 

χιλιομέτρων, 127.000 κυβικά νερό καθημερινά στην 

πόλη.  

 Ο αγωγός περνούσε μέσα από βουνά και ρεματιές, 

μέσα από λαξευμένους βρόγχους και λίθινες 

κατασκευές που προστάτευαν τους πήλινους σωλήνες.  

 



 Η «μελέτη» του έργου προέβλεπε μια συγκεκριμένη 

διαδρομή, για αυτό δεν παράκαμψαν τις ρεματιές, 

αλλά τις γεφύρωσαν με τοξοστοιχίες ώστε να είναι 

ασφαλής η όδευση των αγωγών και η ροή του νερού, 

σύμφωνα με το νόμο της βαρύτητας.  

 



 Σήμερα σώζονται λείψανα του υδραγωγείου σε πολλά 

σημεία της διαδρομής και τα κατάλοιπα τοξοστοιχιών 

σε τέσσερα σημεία, αλλά το μεγαλύτερο και 

μνημειοδέστερο τμήμα της υδατογέφυρας είναι στη 

Μόρια και γεφυρώνει ρεματιά πλάτους 170 μέτρων 



 Για στατικούς λόγους τα κάθετα στοιχεία (πεσσοί) 

ενώνονται με 17 τόξα (καμάρες) που στηρίζονται σε 

γεροχτισμένους πεσσούς με μέγιστο ύψος 26 μέτρα οι 

κεντρικοί.  

 Στα άκρα της τοξοστοιχίας, το ύψος των πεσσών 

μειώνεται ακολουθώντας τη διαμόρφωση του εδάφους.  

 Οι στατικές δυσκολίες (μεγάλο ύψος και μεγάλα 

ανοίγματα) αντιμετωπίστηκαν με την κατασκευή τριών 

επάλληλων τόξων, που στηρίζονται σε πεσσούς με 

επίκρανα.  

 



 Το υψηλότερο τμήμα του μνημείο χτίστηκε με τούβλα 

ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα χρησιμοποίησαν 

πλίνθους από λευκό-γκρίζο ασβεστόλιθο με χρυσές 

ανταύγειες, από το γειτονικό λατομείο στον λόφο Κακό 

Λαγκάδι.  

 Στην κορυφή του μνημείου διαμόρφωσαν με τούβλα 

την κοίτη του πήλινου αγωγού, μέσω του οποίου 

μετέφεραν το νερό.  

 



 Η διάρθρωση των τόξων, των πλίνθων με το 

λαξευμένο έξεργο και τοων δομών με το άνισο πλάτος, 

αποπνέουν μια κλασσικιστική διάθεση που ήταν 

συνηθισμένη στην αρχιτεκτονική του δεύτερου 

μεταχριστιανικού αιώνα.  

 



 Ο μηχανικός που σχεδίασε το μνημείο μελέτησε πολύ 

καλά τις συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής. Κατόρθωσε να εντάξει ένα έργο κοινής 

ωφελείας μεγάλης κλίμακος, χτίζοντας μια ενιαία 

κατασκευή ορθογώνιας κάτοψης με κάθετα 

γεροχτισμένα στοιχεία (πεσσούς) και επάλληλα τόξα. 

Όλα μαζί συνθέτουν ένα υπέροχο σκηνικό ανάμεσα 

στις μυρτιές και τις ροδοδάφνες, που μοιάζει από 

μακριά με μεγαλοπρεπή είσοδο σημαντικού 

οικοδομήματος με επάλληλες στοές. 

 



 Σήμερα, ύστερα από 18 αιώνες, οι 12 αψίδες που 

άντεξαν στο χρόνο και στα φυσικά φαινόμενα 

(σεισμούς, καιρικά φαινόμενα) καλωσορίζουν τον 

επισκέπτη σε ένα μαγευτικό τοπίο, που μένει 

αμετάβλητο από τον δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα 

εως σήμερα.  

 





Roman Aqueduct 





The Roman aqueduct of Mytilene is one of the most important technical 

works of antiquity, probably dating to the end of the 2nd or the beginning of 

the 3rd century AD. It has strong elements of classicism which is why it 

was considered as “Hadrianic”. 

It was built to transport water from the springs of Olympus to the ancient 

city of Mytilene, on a route of about 28 km. It is estimated that it supplied 

the city with 127,000 cubic meters of water per day. 



 

The project’s engineer was a real genius who achieved a continuous water 

flow over irregular terrain with different ground levels by bridging the 

valleys with rows of arches for the water conduits to be placed across.  

Sections of water bridges and pipelines are still preserved at various points 

along the route. 

 



The most impressive part of the aqueduct is the water bridge with its tiers 

of arches that survives in Moria, with a length of 170 m and a maximum 

height of 26 m. It comprises 17 pillars, constructed in the “emplekton” 

system and made of carved stone plinths, while the arches of the upper 

tier bearing the water conduit are made of solid brick.  





The pillars and tholites of the arches are of local marble. The pipeline ran 

from the lake Megali Limni to the terminal water collection tank on the hill 

of the ancient theater. 

The height difference between these two points is about 250 m. Engineers 

took advantage of this difference by constructing the pipeline so that it had 

a slight inclination all along. 



The water flowed at a slow speed due to its weight. Throughout the route 

there were smaller pipelines that supplied the central network with water 

from nearby areas. 

On the way to Agiassos, before the Ippeios intersection, part of the 

aqueduct is visible. 





The inhabitants of Lesvos, impressed by the grandeur of the monument, 

named the arches of the water bridge in the small green valley located to 

the west side of Moria “Kamares”. 

This is part of the aqueduct built in the 2nd century AD to solve the water 

supply problem of the city of Mytilene, which, at that time, was a large 

crowded economic and cultural center. 



The route of the large diameter clay pipes (64 x 80 cm), 

transporting daily 127,000 cubic meters of water with a natural 

flow at a distance of 26 km to the city, began from the water 

sources of the aqueduct located on the slopes of Mount 

Olympus. 
The pipeline passed through mountains and ravines, through carved loops 

and stone structures that protected the clay pipes. 



Because the project plan made provision for a specific routing, the ravines 

were not bypassed but bridged with arches to secure both the routing of 

the pipeline and the flow of water according to the law of gravity. 





Today, remains of the aqueduct are preserved on various parts of the 

route while remains of the arches can be found in four locations. However, 

the largest and most monumental part of the water bridge is located in 

Moria  stretching across a 170-meter-wide ravine. 



For stability reasons, the vertical elements (pillars) are connected with 17 

arches that are supported on old-built pillars with the central ones 
having a maximum height of 26 meters. 

At the ends of the arch, the height of the pillars decreases following the 

configuration of the ground. 

The statics difficulties (large height and large openings) were addressed 

with the construction of three rows of superimposing arches supported by 

pillars, each one crowned by a capital bearing a cymatium and abacus. 



The highest part of the monument was built with bricks, whereas for the 

other parts white-gray limestone bricks with golden reflections were used 

from the nearby quarry on the hill of Kako Lagadi. 

At the top of the monument, the bed of the clay pipe, through which the 

water was transported, was formed with bricks. 





The structure of the arches, the bricks with the relief carving and the 

structures with the unequal width, evoke the classicist mood of the 2nd 

century AD architecture. 



The engineer who designed the monument conducted a meticulous study 

of the conditions and the natural environment of the area. He managed to 

integrate a large-scale public utility project by making a single rectangular 

floor plan with vertically built-in elements (pillars) and superimposing 

arches. All together compose a stunning setting among the myrtles and the 

rhododendrons, which if beheld from a distance resembles a majestic 

entrance of an important building with an arcade. 



Currently, 18 centuries later, the 12 arches that withstood the test of time 

and natural phenomena (i.e., earthquakes, weather phenomena) welcome 

the visitor to a magnificent landscape, which remains unchanged from the 

2nd century AD to date. 




