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WPROWADZENIE 

Przez długi okres swojego istnienia Ateny borykały się z pro-
blemem zaopatrzenia w świeżą, zdatną do picia wodę. Na 
podstawie zachowanych in situ pozostałości konstrukcji hy-
drotechnicznych, na które składały się akwedukty, kanały, 
uregulowane rzeki, mosty, studnie, fontanny, cysterny i łaź-
nie, możliwe jest prześledzenie rozwoju infrastruktury zaopa-
trzenia w wodę miasta od okresu archaicznego po wczesno-
bizantyński. Stan zachowania tych zabytków i ich ekspozycja 
są nierówne. Pomimo pozostającej pod powierzchnią współ-
czesnego miasta, funkcjonującej po dzień dzisiejszy sieci ka-
nałów, zarówno sami Ateńczycy, jak i odwiedzający miasto 
turyści, stosunkowo niewiele wiedzą na ich temat. 

W niniejszym artykule przedstawiony zostanie rozwój 
sposobów zaopatrywania Aten w wodę od okresu archaicz-
nego po okres wczesnobizantyński. Ukazany zostanie stan 
rozpoznania i zachowania poszczególnych zabytków oraz 
ocenie zostanie poddany sposób ich ekspozycji i wykorzysta-
nia oraz stan ochrony prawnej.

STAN BADAŃ 

Problematyka zaopatrzenia w wodę Aten podjęta została 
po raz pierwszy w XIX wieku w wyniku odkryć dokonanych 
przez Towarzystwo Archeologiczne w Atenach (I en Athínais 
Archaiologikí Etaireía), które prowadziło systematyczne ba-
dania archeologiczne na terenie Kerameikos, Akropolu, Bi-
blioteki Hadriana, Stoa Attalosa, Teatru Dionizosa i rzymskiej 
Agory. Pomimo dokonania licznych odkryć, w tamtym czasie 
temat nie doczekał się szczegółowego opracowania. Nale-
ży jednak wspomnieć o odkryciu i identyfikacji Akweduktu 
Hadriana w wyniku badań, które przeprowadził Friedrich 
Stauffert w 1840 roku1, a także o publikacjach niemieckiego 
architekta Ernesta Zillera z 1877 roku, który badał przebieg 
akweduktu nawadniającego Ogród Narodowy (Ethnikós 
Kípos) przy Placu Syntagma, jak również relację pomiędzy 
rzeką Ilissos i Długim Murem2. Ponadto celem pracy E. Zillera 
było znalezienie sposobu zaopatrzenia w wodę szybko rozwi-

1 Papageorgiou-Venetas 2010: 109.
2 Ziller 1877.

jającego się nowożytnego miasta. Badaniem poszczególnych 
zabytków hydrotechniki w tym okresie zajęli się również pio-
nierzy archeologii greckiej: Ernst Curtius, Wilhelm Dörpfeld 
i Andreas Kordellás3. Na początku XX wieku nastąpił przełom 
w badaniach dzięki dużej ilości materiału archeologicznego, 
którego dostarczyły systematyczne prace wykopaliskowe 
prowadzone na terenie antycznej Agory przez Towarzystwo 
Archeologiczne w Atenach (I en Athínais Archaiologikí Eta-
ireía), Deutsches Archäologisches Institut i The American 
School of Classical Studies at Athens4. 

Pierwsze opracowania zabytków hydrotechniki i próby 
ich całościowego ujęcia były dziełem kolejnych badaczy an-
tycznej Agory, wśród których byli Walther Judeich5, Homer 
A. Thompson6, Ioanis Travlos7, a w szczególności John Mc-
Kesson Camp, który w 1977 roku obronił rozprawę doktor-
ską na temat zaopatrzenia Aten w wodę od trzeciego tysiąc-
lecia p.n.e. do I wieku8 (skupiając się przede wszystkim na 
odkryciach z terenu antycznej Agory). Temat ten ponownie 
podjęty został w latach 90. XX wieku przez niemiecką arche-
olog i badaczkę hydrotechniki Renate Tolle-Kastenbein w jej 
książce Das archaische Wasserleitung für Athen und seine 
späteren Bauphasen (wydanej w 1994 roku w Moguncji). 
Rozważania na temat ateńskich akweduktów w perspek-
tywie ekonomicznej, kulturowej i społecznej, jak również 

3 Curtius 1847; Kordellas 1879; Curtius 1886; Dörpfeld 1888. Na temat ich 
badań w zakresie hydrotechniki pisała A. Papageorgiou-Venetas 2009: 
92–96; na temat badań A. Kordellasa, zob. Rhizopoulou 2008: 451–455. 

4 Wyniki badań prowadzonych przez Towarzystwo Archeologiczne 
w Atenach z lat 1837–1860 opublikowane zostały w roczniku „Efimerída 
Archaiologikí”, oraz w prasie lokalnej. Najważniejsze wyniki zebrane 
zostały w opracowaniu Archeíon ton Mnimeíon Athinón kai Attikís 
(ΑΡΜΑ), wyniki późniejszych prac opublikowane zostały w wydawanym 
od 1837 r. roczniku „Praktiká tis en Athínais Archaiologikís Etaireías” 
(Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας). Opracowania 
badań prowadzonych przez The American School of Classical Studies 
at Athens opublikowane zostały w roczniku „Hesperia: The Journal of 
the American School of Classical Studies at Athens”. Wyniki prac Das 
Deutsches Archäologisches Institut opublikowane zostały w wydawanym 
od 1876 r. „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 
Athenische Abteilung”, zob. Thompson 1962: 33–35.

5 Judeich 1931.
6 Thompson 1962.
7 Travlos 1960, 1971.
8 Camp 1977.

Roman Szlązak
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próbę odtworzenia ich przebiegu, podjęła Susan Leigh w roz-
prawie doktorskiej pod tytułem The aqueduct of Hadrian 
and the water supply of Roman Athens obronionej w 1998 
roku na Uniwersytecie Pennsylwanii9. Przeprowadziła ona 
studia geologiczne, topograficzne i środowiskowe, w dużym 
stopniu opierając się na przekazach dziewiętnastowiecznych 
podróżników. W ostatnich latach geolog, prof. Eustathios 
Chiotis podjął się rekonstrukcji przebiegu wodociągu Had-
riana i lokalizacji szybów konstrukcyjnych, zestawiając wyniki 
badań archeologicznych, dane geologiczne i opracowania 
opublikowane przez amerykańską firmę ULEN w 1924 roku 
w ramach projektu Athens water supply. Szczegółowy opis 
akweduktów, ich przybliżone trasy wraz z obszerną literaturą 
przedmiotu, opublikowany został w jego pracach z lat 2011–
201210. Nowe dane na temat konstrukcji tunelów Akweduk-
tu Hadriana dostarczone zostały w ramach projektu badaw-
czego realizowanego przez inżyniera i speleologa Panajotisa 
Defteraiosa w ramach przygotowań do jego dysertacji dok-
torskiej11.

DOSTĘPNOŚĆ WODY W DOLINIE ATEŃSKIEJ  
I JEJ WYKORZYSTANIE

Uwarunkowania klimatyczne i geologiczne znajdującej się 
na terenie Attyki Doliny Ateńskiej były zawsze niekorzyst-
ne dla dostępności zasobów wodnych. Suchy, śródziemno-
morski (subtropikalny) klimat charakteryzowały słoneczne 
i suche lata oraz łagodne deszczowe zimy. Ateny założone 
zostały w otoczonej przez góry Parnas (Parnitha), Pentelikon 
(Pendeli) i Hymet (Imitos)12 dolinie opadającej stopniowo ze 
wschodu na zachód, której układ czynił ją naturalną zlewnią 
dla rzek spływających z gór do morza. Jej środek przecinały 
dwie duże okresowe rzeki Kefissos i Ilissos. Silne i nieregu-
larne opady sprawiały, że napełniające się w krótkim czasie 
suche koryta przepełniały się, powodując lokalne podtopie-
nia13, a niesiona przez nie woda była mulista i nie nadawała 
się do spożycia. Dolinę cechował ponadto charakterystyczny 
dla suchego klimatu śródziemnomorskiego niedobór wód 
powierzchniowych14.

Amplituda temperatur i średnia opadów Attyki nie zawsze 
była jednakowa. Klimat w ciągu wieków ulegał zmianom. Na 
podstawie danych archeologicznych udało się zarejestrować 
trzy długie okresy suszy w VIII i IV wieku p.n.e. oraz w II wie-

9 Leigh 1998; zob. również Leigh 2000, 2001. 
10 Chiotis 2011, 2012.
11 Wstępne obserwacje i bogaty materiał fotograficzny opublikowane 

zostały na blogu speleologów zob. Urbanspeleology. Intenet: http://
urbanspeleology.blogspot.gr/ (wgląd 07.05.2018).

12 Hymet, także Imitos i Hymēttós (grec. Ymittós). Nazwa Hymet zalecana 
jest przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zob. Zych 2013: 148; nazwy Imitos i Hymēttós 
zalecane są obok nazwy Hymet przez Encyklopedię PWN, zob. Baturo 
2017: [BRAK STRONY!].

13 Chiotis 2011: 166.
14 Travlos 1960: 11–12; Camp 2001a: 7. Średnia amplituda opadów dla 

regionu Aten wynosi 400 mm, z czego połowa odnotowywana jest na 
otaczających miasto masywach górskich Parnas i Pentelikon; zob. Chiotis 
i Chioti 2014: 315.

ku15. Analizując historię rozwoju miasta można zaobserwo-
wać korelację pomiędzy okresami suszy, a podejmowaniem 
przez mieszkańców Aten wielkich projektów hydrotechnicz-
nych16.

Wybór lokalizacji miasta na wzgórzu Akropolu związany 
był z koniecznością zapewnienia jak najlepszego dostępu do 
wody. Cecha obronna wzgórza stanowiła w tym wypadku 
czynnik drugoplanowy, bowiem Akropol nie był najwyższym 
wzniesieniem środkowej części doliny, przewyższały go ota-
czające wzgórza Likabet (Likavitos), Wzgórze Muz (Filopappos) 
i Pnyks. Budowa geologiczna czyniła go jednak, na tle innych 
wzgórz, dobrym agregatem wody17. Jego szczyt tworzyły gór-
nokredowe skały wapienne, leżące na warstwie konglomera-
tu skał, który przykrywała górna jednostka formacji ateńskich 
łupków, piaskowców, soczewek wapiennych i margli18. Pierw-
szym mieszkańcom Aten Akropol zapewniał zarówno schro-
nienie - dzięki licznym jaskiniom, jak i dostęp do świeżej wody 
pitnej pochodzącej z bijących po jego północnej i zachodniej 
stronie źródeł. Z biegiem czasu miasto rozwijało się pomię-
dzy korytami rzek Kefissos wypływającej z gór Parnas i Ilissos 
wypływającej z gór Hymet, które miały charakter okresowy, 
znajdowały się w stosunkowo dużej odległości i nie mogły 
stanowić głównego źródła zaopatrzenia w wodę. Pomiędzy 
nimi płynęła ze zboczy wzgórza Likabet mała okresowa rzeka 
Eridanos, która następnie wpadała do rzeki Kefissos. Po pół-
nocno-wschodniej stronie Akropolu znajdował się bagnisty 
płaski teren otoczony przez Wzgórza Nimf, Akropol, Areopag, 
Kolonos Agoraios, a od północy przez rzekę Eridanos. Pierw-
sze publiczne prace hydrotechniczne w mieście związane były 
z osuszeniem terenu Agory, regulacją rzeki Eridanos, wykorzy-
staniem podpowierzchniowych wód rzeki Ilissos, oraz dopro-
wadzeniem wody z pobliskich źródeł do centrum miasta19.

PROBLEM ZAOPATRZENIA ATEN W WODĘ 
I SPOSOBY JEGO ROZWIĄZYWANIA W OKRESIE 
OD VI W. P.N.E. DO VI WIEKU

Woda pitna pozyskiwana była z lokalnych studni i źródeł wy-
pływających ze zboczy Akropolu i pobliskich wzgórz. Głębo-
kość ateńskich studni z różnych okresów wahała się od 2,5 
do 37 metrów20.

Miejscem pozyskiwania wody do celów gospodarczych 
były rzeki: Illisos, Kefissos - pojawiające się okresowo wio-
sną i jesienią, a także mała rzeka Eridanos pojawiająca się 
w zimie. Ich woda jednak nie nadawała się do celów spo-
żywczych21. 

15 Camp 1979: 397–411, 1982: 9–17.
16 Chiotis i Marinos 2016: 17.
17 Typowe wychodnie soczewek wapiennych występują na wzgórzu 

Kolonos Agoraios i na północnych zboczach wzgórza Areopagu, są one 
poważnie popękane więc nie stanowią dobrych agregatów wody; zob. 
Stroszeck 2014: 502.

18 Regueiro, Stamatakis i Laskaridis 2014: 48–49.
19 Camp 2001a: 7.
20 Na temat konstrukcji i lokalizacji studni, zob. Camp 1977: 102–105; 

Chiotis i Chioti 2012: 410, 416; Stroszeck 2014: 502.
21 Wachsmuth 1885: 469–473.
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Innym sposobem pozyskiwania wody było gromadzenie 
wody deszczowej. Było to jednak mało skuteczne, gdyż ob-
szar Ateny charakteryzował niski poziom opadów, niemniej 
i ten sposób był stosowany. Wodę deszczową z dachów do-
mów i świątyń zbierano do pobliskich cystern i wykorzysty-
wano do celów gospodarczych. Cysterny z różnych okresów 
odkryto między innymi na terenie antycznej Agory i na zbo-
czu Akropolu22. 

Problem zaopatrzenia miasta w wodę na większą ska-
lę zaczęto rozwiązywać od VI w. p.n.e. za sprawą budowy 
przez Pizystrata akweduktu dostarczającego wodę ze zbo-
czy gór Hymet, znajdujących się na południowy wschód od 
Akropolu23.

Okres archaiczny od VIII wieku p.n.e. do 480 p.n.e.
Pierwsze prace hydrotechniczne na terenie Aten znane są 
z okresu neolitu. W pobliżu Akropolu odkryte zostały 22 
studnie datowane między 3,5 a 3 tysiącleciem p.n.e. Studnie 
sięgały głębokości od 3 do 4 metrów24. Tak płytkie studnie 
świadczyć mogą o wysokim poziomie wód gruntowych wokół 
w tym czasie. W okresie mykeńskim (ok. 1700/1600 – 1150 
p.n.e.) dookoła Akropolu, w miejscu wypływających ze wzgó-
rza źródeł, zbudowane zostały cztery ujęcia wody. Pierwsze 
powstało po północno-zachodniej stronie wzgórza, w jaskini 
Empedo25 – w miejscu, gdzie znajdowało się podziemne źró-
dło wody wypływającej ze szczelin skalnych (nazwane póź-
niej Klepsydrą) (ryc. 1: Ź1). Zostało ono odkryte około 1300 r. 
p.n.e. podczas budowy murów okalających Akropol. Mur 
został przesunięty w taki sposób, aby łatwo dostępne źródło 
znalazło się w jego obrębie na wypadek oblężenia. Dostar-
czana ilość wody nie była stała, co było skutkiem częstych 
osuwisk. Okresowo źródło całkowicie wysychało, stąd jego 
nazwa – Klepsydra (Κλεψύδρα), oznaczająca w języku staro-
greckim wodę kradzioną26. 

Drugie (ryc. 1: Ź2) ujęcie wody zbudowane zostało na 
wschód od Klepsydry, również po północnej stornie wzgórza. 
Źródło w jaskini Ersis odkryto podczas prac fortyfikacyjnych 
na Akropolu w drugiej połowie XIII w. p.n.e. Znajdująca się 
w jaskini ceramika mykeńska wskazuje na krótki okres jego 
użytkowania (nie dłuższy niż 30–40 lat). Mogło to być spo-
wodowane osuwiskiem lub trzęsieniem ziemi, które je za-
blokowało. Ujęcie zbudowane zostało w jaskini o głębokości 
35 metrów, na której dno prowadziły z poziomu Partenonu 
schody, częściowo drewniane, a częściowo zbudowane z płyt 
skalnych (ryc. 2). Schody kończyły się na granicy pomiędzy 
górną warstwą skał wapiennych, a leżącą poniżej warstwą 
skały marglistej, gdzie znajdowała się studnia o głębokości 
9 m oraz średnicy 2 m na powierzchni i 4 m na dnie27.

Pozostałe dwa ujęcia znajdowały się po południowej 
stronie Akropolu. W miejscu jednego z nich (zachodnie-

22 Chiotis i Chioti 2014: 318.
23 Chiotis i Chioti 2012: 429; Mays, Sklivaniotis i Angelakis 2012: 26.
24 Camp 1977: 33–34, 102; Chiotis i Marinos 2016: 23. 
25 Tanoulas 2017: 175, 178.
26 Broneer 1939: 429; Parson 1943; Travlos 1971: 72–75, 323–331; Chiotis 

i Chioti 2012: 410, 416.
27 Na temat wyników badań archeologicznych w miejscu mykeńskiego 

go) (ryc. 1: Ź3) w VI w. p.n.e. zbudowana została Fontanna 
Asklepiosa. Swoją nazwę miejsce to zawdzięcza świątyni 
Asklepiosa z V w. p.n.e., która wykorzystywała źródła do ce-
lów leczniczych. Wraz z budową świątyni zostało włączone 
w jej konstrukcję również drugie - wschodnie źródło (ryc. 1: 
Ź4). Fontanna Asklepiosa był to mały budynek na planie 
kwadratu z basenem o głębokości 3,10 m, z którego pobie-
rano wodę źródlaną. Na jego dnie znajdowała się niewielka 
studnia o głębokości 1,25 m, połączona ze źródłem tunelem. 
Wejście do fontanny prowadziło przez przedsionek, który ro-
zebrano w IV w. p.n.e., w czasie, gdy studnia przestała już 
być używana. Na podstawie odkrytych inskrypcji wiadomo, 
że było to miejsce kultu nimf, natomiast począwszy od V w. 
p.n.e. również miejsce kultu Pana i innych bogów. Wskazuje 
na to odkryty fragment ołtarza noszącego imiona Hermesa, 
Afrodyty i Izydy28. 

W zachodniej części grzbietu Akropolu, najprawdopodob-
niej na początku VI w. p.n.e., zbudowana została duża cyster-
na29 (ryc. 1: C3). Była to trapezoidalna konstrukcja o dwóch 
połączonych ze sobą rezerwuarach. Woda opadowa zbierana 
była ze szczytu wzgórza do wschodniego zbiornika i po uzy-
skaniu odpowiedniego poziomu, przelewała się już oczysz-
czona do zachodniego. Cysterna została zniszczona w wyniku 
najazdu Persów w 480 r. p.n.e.30

W połowie VI w. p.n.e., w okresie panowania Pizystra-
ta (561–527 p.n.e.), uregulowana została rzeka Eridanos, 
sezonowo zalewająca tereny na północ od Akropolu, m.in. 
antyczną Agorę. Zbudowany został dla niej specjalny kanał. 
Dotychczas bagnisty teren Agory zmeliorowany został siecią 
kanałów odprowadzających nadmiar wody spływającej z po-
bliskich wzgórz (Akropol, Areopag i Kolonos) wody do rzeki 
Eridanos31.

Akwedukt Pizystrata
W latach 540–530 p.n.e. rozpoczęto budowę podziemnego 
akweduktu, który miał doprowadzić pitną wodę do centrum 
antycznego miasta, najprawdopodobniej ze źródeł znajdują-
cych się na zboczach góry Hymet (na wschód od Aten) lub 
zboczy gór Penteli (na północny-wschód od Aten)32. Akwe-
dukt był podziemnym kanałem, w którym ułożono rury wy-
konane z gliny. Dostęp do niego umożliwiały pionowe szyby 
powstałe przy jego budowie i pozostawione w celu kontroli 
systemu. Rurociąg wykonany był z kolejno numerowanych 
segmentów o długości 64–74 cm, prześwicie 19–24 cm i ze-
wnętrznej średnicy 21–25 cm, połączonych za pomocą koł-
nierza i uszczelnionych ołowiem. Na szczytach większości 
segmentów pozostawiono okrągłe, owalne lub kwadratowe 
otwory dostępowe o wielkości około 10 x 10 cm, umożliwia-

źródła, zob. Broneer 1936: 249–272, 1939: 317–433. Propozycje 
rekonstrukcji obiektu i plany, zob. Travlos: 1980: 67, 72, 92; Giannikapani 
2017: 133–174.

28 Travlos 1971: 127–142; Regueiro, Stamatakis i Laskaridis 2014: 50.
29 Ze względu na nieznaną datę konstrukcji cysterny w literaturze 

funkcjonuje ona pod nazwą Pre-Menesiklean cystern, konstrukcja 
wzniesiona została między 510 a 479 r. p.n.e.; zob. Tanoulas 2017: 176.

30 Tanoulas 2017: 176–178.
31 Wachsmuth 1885: 469-473; Cesare 2014a: 962–964.
32 Chiotis i Marinos 2016: 23-25.
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Ryc. 2.  Ateny. a) Przekrój i północna strona szczeliny ze źródłem 
mykeńskim. A-B. Drewniane klatki schodowe; B-C. Kamienne 
schody; D. źródło; b) Sekcja kamiennych schodów do mykeń-
skiego źródła (Camp 1980: 74, 75) 

Fig. 2.  Athens. a) Cross-section and north side of the cleft with the 
Mycenaean Spring. A-B. The wooden flights of the stairway B-C. 
The stone flights of the stairway; D. the Spring; b) Section of the 
stone stairway to the Mycenaean Spring (Camp 1980: 74, 75)
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jące jego czyszczenie. Najdłuższy odcinek akweduktu wy-
konany został w postaci tunelu na głębokości sięgającej 14 
metrów. Niektóre odcinki stanowił płytki (1,30–1,50 m) i wą-
ski (0,65 m) kanał wymurowany z kamienia lub wydrążony 
w łupkowych skałach33. 

W skład akweduktu wchodziły również fontanny i zbiorni-
ki. Główny rurociąg kończył się na Domu Fontann Enneakro-
unos (z dziewięcioma wylewami) w południowo-wschodniej 
części Agory (ryc. 1: F1). Była to budowla na planie prostoką-
ta o wymiarach 6,8 x 18,2 m, składająca się z trzech pomiesz-
czeń: centralnego i dwóch bocznych. Nadmiar wody z Domu 
Fontann odprowadzany był rurami odpływowymi do rzeki 
Eridanos34. 

Okres klasyczny od 480 do 323 r. p.n.e. 
Kolejne duże inwestycje wodne podjęte zostały za panowania 
Kimona (470–460 p.n.e.) i związane były z odbudową i rozbu-
dową Aten. Kimon nakazał rozbudowę Akweduktu Pizystrata, 
zainicjował prace hydrauliczne na wzgórzu Akropol i rozpo-
czął budowę sieci kanalizacyjnej w mieście. W ramach prac 
na Akropolu przebudowana została Klepsydra (ryc. 1: Ź1). 
W jaskini zbudowany został zbiornik na planie prostokąta 
o wymiarach 2,2 x 4,5 m i głębokości 4 m, przylegający do na-
turalnego zbiornika wodnego w jaskini. Nad nim zbudowana 
została kamienna konstrukcja na planie prostokąta o wymia-
rach około 7 x 8 m. Poza grotą zbudowano w celu ułatwienia 
pobierania wody platformę w kształcie litery „L”, do której do-
stęp zapewniała klatka schodowa. Dodatkowo obok fontanny 

33 Camp 1977: 64–73; Tölle-Kastenbein 1994, 51, 72; Tamvakis 2005: 33–36.
34 Lang 1968: 3–5, 12–21; Wycherley 1978: 137-142; Pearson 1997: 11, 

16–18.
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jako uzupełnienie w okresach, gdy źródło było mało wydajne, 
zbudowano zbiornik na wodę deszczową35 (ryc. 4).

Również z inicjatywy Kimona do Akweduktu Pizystrata zo-
stał dobudowany nowy odcinek, doprowadzający wodę do 
położonej 3 km na zachód od Aten dzielnicy Hekademeia - 
Akademii, miejsca, w którym w późniejszym okresie została 
założona Akademia Platońska (w 387 r. p.n.e.)36. Akwedukt 
prawdopodobnie połączony był z wodociągiem Pizystrata. 
Nieznany jest dokładny jego przebieg37. W ramach budowy 
nowych murów miejskich uregulowany został odcinek rzeki 
Eridanos, a do budowy obstawy jej koryta użyte zostały frag-
menty rzeźb ze zniszczonego przez Persów miasta. W V w. 
p.n.e. rozpoczęto budowę Wielkiego Kanału na terenie an-
tycznej Agory, co umożliwiło jej zagospodarowanie38.

W IV w. p.n.e. dokonano przebudowy Akweduktu Pizystra-
ta. Nieznane są dotychczas dokładne fazy rozbudowy i napraw 
tego systemu. Akwedukt Pizystrata działał do IV w naszej ery39. 

35 Regueiro, Stamatakis i Laskaridis 2014: 50–51. 
36 Chiotis i Chioti 2012: 429.
37 Lang 1968: 3.
38 Lang 1968: 22–26; Pearson 1997: 43–47.
39 Chiotis i Chioti 2012: 426–427.

Ryc. 4.  Ateny. Klepsydra, widok ze zbocza akropolu na platformę, ujęcie 
wody i zbiornik (fot. R. Szlązak)

Fig. 4.  Athens. Klepsydra, view from the Acropolis hill of the platform, 
water intake and reservoir (photo by R. Szlązak)

Ryc. 3.  Najważniejsze ateńskie 
akwedukty: (1) Hymet, 
(2) Długiego muru, (3) 
Acharnian, (4) Hadriana, (5) 
Późnorzymski: 5.1 odgałęzie-
nie Kifisia, 5.2. odgałęzienie 
Herakleion (Chiotis i Marinos 
2016: 21)  

Fig. 3.  The most significant ancient 
aqueducts of Athens: (1) 
Hymettos, (2) Long Walls, (3) 
Acharnian, (4) Hadrianic, (5) 
Late Roman: 5.1 Kifissia branch, 
5.2 Herakleion branch (Chiotis 
i Marinos 2016: 21)
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Akwedukt Hymet
Pod koniec V lub na początku IV w. p.n.e. podjęto pracę nad 
budową nowego akweduktu, mającego za zadanie dostar-
czenie wody ze zboczy góry Hymet (ryc. 3: 1). Akwedukt ten 
działał przez kilka stuleci i mógł być wielokrotnie lokalnie 
rozbudowany i naprawiany. Akwedukt Hymet biegł wzdłuż 
rzeki Ilissos, następnie od granicy miasta woda doprowadza-
na była rurociągami w różne jego obszary. Całkowita długość 
akweduktu jest podawana różnie: 6,5–7,5 km. Najprawdo-
podobniej w IV w. p.n.e. jego sieć rozbudowywana została 
o kolejny odcinek prowadzący do Akademii Platońskiej40.

Akwedukt Acharnejski
W IV w. p.n.e. rozpoczęto budowę jeszcze jednego akweduk-
tu, tym razem wodę zdecydowano się doprowadzić z Men-
di (Acharnai) (ryc. 3: 3). W latach 60. XX wieku Vander Pool 
odkrył cztery inskrypcje opisujące nabycie praw własności 
terenu w celu zbudowania systemu zaopatrzenia w wodę. 
Na linii między Mendi a Atenami zostały odkryte pod ziemią 
fragmenty rur w kształcie litery „U” połączonych ze sobą 
w eliptyczny przewód. Nowy akwedukt mógł mieć za zada-
nie uzupełnienie Akweduktu Hymet i zastąpienie Akweduktu 
Pizystrata41. Akwedukt Acharnejski jako pierwszy dostarczał 
wodę z masywu Parnas. E. Chiotis i P. Marinos uważają, że 
mogła to być fundacja prywatna42.

Z okresu klasycznego, jak zauważa Dora Crouch, znamy je-
dynie jedną nową studnię z terenu Agory, co świadczy o tym, 
że akwedukty dostarczały wystarczającej ilości wody do mia-
sta i nie było konieczności budowy nowych studni43. 

Okres hellenistyczny od 323 do 146 r. p.n.e.
Po zakończeniu okresu archaicznego i klasycznego zaopa-
trzenie miasta w wodę było wystarczające. Jak zauważa 
E. Chiotis, dwa główne akwedukty: Acharnejski i Hymet, do-
starczały około 1000 m³ wody dziennie44. Podobnie J. Camp 
uważa, że ilość dostarczanej do miasta wody była adekwatna 
do potrzeb mieszkańców. Z tego okresu nie posiadamy źró-
deł na temat nowych dużych, publicznych inwestycji hydro-
technicznych. Ateńczycy preferowali naprawę istniejących 
budowli i systemów, co – jak uważa Charalambos Bouras 
– mogło wynikać z trudnej sytuacji ekonomicznej lub kon-
serwatyzmu. Nowe inwestycje w mieście były finansowane 
przez królów hellenistycznych, dla których fundacje w Ate-
nach miały znaczenie ekonomiczne i prestiżowe45. 

Pomimo że w okresie hellenistycznym brak jest dużych 
projektów hydrotechnicznych, na uwagę zasługują zegary 
wodne. W II/I w. p.n.e. w północnej części miasta zbudowa-
na została Wieża Wiatrów (ryc. 1: ZG1) datowana różnie na 

40 Chiotis i Marinos 2016: 17–19, 21, 24–25.
41 Vanderpool 1965: 171; Camp 1977: 132.
42 Chiotis i Marinos 2016: 17.
43 Crouch 1993: 190.
44 Informacja przekazana ustnie przez E. Chiotisa, ilość przepływu wody 

przyjęta została analogicznie do odkryć dokonanych w Ethnikós Kípos 
(Ogrodzie Narodowym), gdzie akwedukt Hymet cały czas dostarcza wodę 
o objętości 1000 m³ dziennie. 

45 Bouras 1990: 272.

okres hellenistyczny lub rzymski46 – była to ośmiokątna mar-
murowa wieża zegarowa zbudowana z pentelickiego mar-
muru, posadowiona na trzystopniowej podstawie. Od strony 
południowej posiadała cylindryczny zbiornik na wodę. We-
wnątrz niej umieszczony był zegar wodny, jego konstrukcja 
częściowo wykonana była z drewnianych elementów. Woda 
do zegara dostarczana była ze źródła na północnym stoku 
Akropolu47. Z tego okresu J.K. Camp podaje jeszcze informa-
cje na temat budowy niewielkich fontann w trzech halach 
kolumnowych na terenie antycznej Agory (Stoa Eumenesa, 
Stoa Attalosa, Południowa Stoa II) (ryc. 1: F2, F3, F4)48.

Okres rzymski od 146 r. p.n.e. do 267 r. n.e. 
W 86 roku p.n.e. Ateny zostały zdobyte przez Sullę i znisz-
czone w znacznej części. Po zdobyciu miasta Rzymianie szyb-
ko rozpoczęli prace mające na celu jego odbudowę. W tym 
okresie w spalonych dzielnicach ateńskiego miasta niektóre 
spośród podziemnych cystern nie pełniły swojej pierwotnej 
funkcji, natomiast studnie zasypano odpadkami. S. Chryso-
ulaki uważa, że podobnie jak w Pireusie, zasypanie cystern 
związane było z odbudową miasta po zniszczeniu49. 

Badania wskazują, że między III a I wiekiem p.n.e. wokół  
Klepsydry prowadzone były liczne prace, gdyż źródło blokowały 
w tym okresie częste osuwiska kamieni. W I wieku p.n.e., w ra-
mach napraw konstrukcji po północnej stronie powstało nowe 
wejście. W III wieku, po całkowitym zniszczeniu, nastąpiła jego 
ponowna odbudowa. Źródło było używane jeszcze przez kolej-
ne okresy: bizantyński i łaciński. Całkowicie opuszczone zostało 
dopiero w okresie tureckim. Jego ponownego odkrycia doko-
nał w 1822 roku Kyriakos Pittakis – grecki archeolog50.

Akwedukt Hadriana
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem w Atenach była budowa 
akweduktu dla nowo ufundowanej przez Hadriana dzielni-
cy na wschód od antycznego miasta. Budowa trwała od 125 
do 140 p.n.e.51 (ryc. 3: 4). Ze względu na duże zapotrzebo-
wanie na wodę związane z budową łaźni, fontann i dużych 
kompleksów mieszkalnych, Hadrian zdecydował się na po-
prowadzenie akweduktu z bogatych w źródła gór Parnify 
(odległych o około 20 km na północ od Akropolu). Duża od-
ległość oraz konieczność zwiększenia jej ciśnienia wymusiły 
zbudowanie na wzgórzu Likabet stacji pośredniej (castellum 
aquae) (ryc. 1: C4)52. E. Chiotis uważa, że z punktu widzenia 
technicznego budowa rezerwuaru nie była konieczna, stano-
wiła raczej element propagandowy, podkreślający wagę in-
westycji53. Nowy akwedukt miał formę podziemnego tunelu 
(ryc. 7 i 8), możliwe, że niewielka jego część łącząca miasto 

46 Wieża Wiatrów datowana jest różnie między 150 a 37 r. p.n.e.; zob. 
Kienast 1997: 53–65; Corso 2009: 313–319.

47 Camp 2001a: 176–178.
48 Camp 1977: 164–171.
49 Chrysoulaki 2016: 51.
50 Tanoulas 2017: 179.
51 Budowę akweduktu rozpoczęto za panowania cesarza Hadriana 

i ukończona za panowania cesarza Antoniusa Piusa w 140 r. (CIL 3.549 = 
ILS 337); zob. Chiotis 2018: 70.

52 Więcej na temat, zob. Leigh 1997: 279–290.
53 Chiotis 2018: 88.
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z rezerwuarem wody na zboczu Likabet, poprowadzona zo-
stała na arkadach, o czym świadczą piktogramy na mapie 
z 1658 r. wykonanej przez mnichów z klasztoru kapucynów54. 
E. Chiotis uważa, że akwedukt w całości poprowadzony był 
pod powierzchnią ziemi55. Woda z Akweduktu Hadriana do 
Aten rozprowadzana była za pomocą płytkich tuneli, zbudo-
wanych kilka metrów pod powierzchnią ziemi. Dwie główne 
sieci dystrybucji poza nową dzielnicą doprowadzały wodę 
do zachodniej części Aten (Agory i Teatru Dionizosa) oraz do 
Akademii Platońskiej56. W celu zabezpieczenia aprowizacji 
miasta wodę, jej część zbierana była w dużych cysternach. 
Wśród badaczy nie ma jednak zgodności, które z cystern na-
leżały do Akweduktu Hadriana, a które do akweduktu późno-
rzymskiego57. Na zakończeniu sieci przesyłowych budowane 
były nimfea. Jedno z nich, zbudowane na planie półkola, od-
kryte zostało w zachodniej części Drogi Panatenajskiej, koło 
południowo-zachodniego narożnika antycznej Agory (ryc. 1: 
N1). Ze względu na stojący na jego konstrukcji bizantyjski 
kościół św. Apostołów, nimfeum to nie zostało w całości 
przebadane. Rozmiar i znalezione w jego obrębie fragmenty 
rzeźb oraz popiersi panującej rodziny cesarskiej wskazują, że 
była to okazała budowla. Nie wiadomo czy nimfeum zostało 
ukończone przed końcem budowy akweduktu, czy też zaraz 
po jego zbudowaniu w 140 r.58

Akwedukt Długiego Muru 
Najprawdopodobniej w okresie rządów Hadriana zbudo-
wany został wzdłuż długich murów podziemny akwedukt, 
który miał za zadanie zaopatrzenie w wodę portu w Pireusie 
(ryc. 3: 2). Niewiele wiemy na temat jego przebiegu. Szereg 
szybów odkrytych zostało wzdłuż rzeki Illisos i przy porcie 
w Pireusie. W 1877 roku architekt E. Ziller jako pierwszy 
zauważył, że konstrukcja złożona z podłużnego muru zbu-
dowanego wzdłuż rzeki Illisos i położonego 2–2,5 m poni-
żej jej koryta tunelu, pełni rolę akweduktu, korzystającego 
z wody przesączającej się z podziemnego koryta rzeki i wód 
powierzchniowych. Tunel został połączony w regularnych 
odstępach z płytkimi studniami, odsuniętymi o kilka metrów 
od koryta rzeki. E. Ziller zauważył, że tunel i studnie można 
traktować jako niezależne od pory roku źródło wody. Zasuge-
rował także, że tunel akweduktu znajdował się w przestrzeni 
chronionej przez Długi Mur i doprowadzał wodę do Pireusu.  

Oprócz akweduktów w okresie rzymskim prowadzone 
były również inne prace hydrotechniczne. W II w. przykryto 
rzekę Eridanos, która poprowadzona została podziemnym 
tunelem i wykorzystana jako kanał ściekowy59. W dwóch 
najważniejszych miejscach publicznych w Atenach z okresu 
rzymskiego: na rzymskiej i antycznej Agorze, zbudowane zo-
stały latryny. Do okresu rzymskiego nie posiadamy przykła-
dów tego typu budowli o charakterze publicznym. W okre-

54 Korres 2010: 51.
55 Christaki 2016: 560; Chiotis 2018: 77.
56 Chiotis 2018: 89.
57 Chiotis 2018: 83–86, 88.
58 Thompson 1955: 57–69, 1972: 23, 78, 190, 202–203, 231; Camp 2001b: 

231.
59 Ziller 1877: 127–128; Chiotis 2003: 178, 2016: 23.

sie klasycznym i hellenistycznym każdy z domów posiadał 
prywatną toaletę, co podlegało regulacji prawnej. Latryna 
na rzymskiej Agorze (ryc. 1: T1) ufundowana została przez 
cesarza Hadriana60. Nieczystości usuwane były za pomocą 
systemu kanałów połączonych z rzeką Eridanos. Nieustannie 
płynąca woda zapewniała oczyszczanie obiektu. Latryna z te-
renu antycznej Agory (ryc. 1: T2) zbudowana została w pobli-
żu północno-wschodniego narożnika stoa Poikile i połączona 
była z rzeką Eridanos za pomocą kanału poprowadzonego 
pod Drogą Panatenajską61. W okresie późnorzymskim w jej 
miejscu powstał duży kompleks łaźni62.  

Duży kompleks termalny koło Zappio (współczesnego 
holu ekspozycyjnego) odkryty został w 1862 roku (ryc. 1: Ł6). 
Kompleks o rozmiarach 70 x 130 m najprawdopodobniej był 
częścią gimnazjonu i datowany jest na okres rządów Antoniu-
sa Piusa63. Łaźnie odkryte zostały również pod bizantyńskim 
kościołem św. Nikodema, na terenie nowej dzielnicy Hadria-
na (ryc. 1: Ł3). Odkryta część hypokaustum ma wymiary 15 x 
20 m64. W trakcie badań prowadzonych w latach 1886–1888 
odkryte zostały duże łaźnie na północ od Olimpiejonu, któ-
re zajmowały obszar o powierzchni około 500 m²; obecnie 
znajdują się one na terenie stanowiska archeologicznego 
Olimpiejon (ryc. 1: Ł2). Budowa kompleksu datowana jest na 
pierwszą połowę IV wieku. Nie jest jasne, czy budynek był 
prywatną, czy też publiczną budowlą65. Kompleks łaźni od-
kryty został również w zachodniej części miasta na terenie 
antycznej Agory (ryc. 1: Ł4). W III wieku n.e. łaźnie zbudowa-
ne zostały również w miejscu dużej publicznej latryny (ryc. 1: 
Ł5). Nieznany jest dokładny rozmiar konstrukcji, podczas wy-
kopalisk odkryty został fragment zajmujący powierzchnię 20 
x 50 m66.

Okres późnorzymski i wczesnobizantyński od 267 r. 
do VI wieku n.e.
W 267 roku Ateny ucierpiały w wyniku najazdu Herulów. 
Słabość systemu obronnego oraz łatwość, z jaką najeźdźcy je 
zdobyli, spowodowała, że Ateńczycy zdecydowali się na bu-
dowę w centrum miasta nowego muru, który prawdopodob-
nie miał pełnić rolę drugiej linii obrony. Nowy, późnorzym-
ski mur, zwany też murem postheruliańskim, objął jedynie 
niewielki obszar dotychczasowego miasta. Wewnątrz niego 
znalazł się Akropol wraz ze znajdującymi się dookoła źródła-
mi wody, rzymska Agora i Biblioteka Hadriana. Z ważnych 
miejsc publicznych, poza murem znalazła się antyczna Agora 
wraz z budynkami administracyjnymi, świątyniami, dzielnica 
Hadriana, kompleks świątynny koło Olimpiejonu, jak również 
Teatr Dionizosa i prawdopodobnie Odeon67. 

60 Orlandos 1940: 251–260. 
61 Na temat badań archeologicznych północno-wschodniego narożnika 

stoa Poikile, zob. Shear 1997: 495–548.
62 Na temat łaźni, zob. Shear 1997: 509–512; Camp 2007: 638–640, 2008: 

96.
63 Lungo 2011a: 443–444.
64 Travlos 1960: 142–143; Lungo 2011b: 445–447.
65 D’Amico 2011: 454–458.
66 Cesare 2017b: 973–974.
67 Travlos 1960: 125–128; Theocharaki 2015: 60–62; Castrén 1994: 2.
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W IV wieku miasto powoli podnosiło się ze zniszczeń. Antycz-
na Agora utraciła swoje znaczenie administracyjne na rzecz 
Biblioteki Hadriana i rzymskiej Agory. Na jej terenie, obok 
funkcjonujących jeszcze budynków publicznych, powstały 
warsztaty metalurgiczne68. 

W zachodniej części miasta, pod koniec III w. lub na po-
czątku IV w. zbudowany został duży kompleks łaźni (ryc. 1: 
Ł1). A.D. Amico uważa, że mógł on zajmować powierzchnię 
5500 m². Pierwsze elementy jego konstrukcji odkryte zostały 
w 1931 roku w trakcie prac budowlanych, największy jednak 
ich fragment odkryty został w 1994 r. w trakcie budowy linii 
metra przy ulicy Vasilis Amalias. Wynik badań ukazały, że pod 
koniec IV w. kompleks uległ gwałtownemu zniszczeniu, co 
można łączyć z najazdem na Ateny Alaryka w 395/396 roku. 
Po tym zdarzeniu łaźnie zostały naprawione i funkcjonowały 
jeszcze w V w69. 

Akwedukt późnorzymski 
W ramach prac hydrologicznych w V wieku zbudowany zo-
stał późnorzymski akwedukt, który miał za zadanie dostar-
czyć do Aten wodę pod dużym ciśnieniem prawdopodobnie 
ze zboczy gór Penteli (ryc. 3: 5). Jego konstrukcja odbiegała 
od dotychczasowo stosowanej w akweduktach Hadriana 
i Pizystrata formy i możliwe, że jego budowa wynikała z po-
gorszenia funkcjonalności Akweduktu Hadriana70. Akwedukt 
zbudowany został przy wykorzystaniu arkad i podziemnych 
tuneli. Główną zaletą nowej konstrukcji było zmniejszenie 
strat wody, wadą - uzależnienie od źródeł wody powierzch-
niowych. Jego przebieg nie jest jeszcze dobrze rozpoznany, 
obecnie przyjmuje się rekonstrukcję zaproponowaną przez 
E. Zillera z 1887 roku71. W oparciu o jego ustalenia, dwie 
hipotetyczne rekonstrukcje dalszego jego przebiegu, aż do 
antycznych murów miejskich, zaproponował E. Chiotis72. 
Na linii akweduktu odkryte zostały trzy cysterny i dwie ar-
kady, które odnaleziono przy ulicach Prissos i Kapodistriou. 
Ich konstrukcja wykonana została z naprzemiennych warstw 
połamanego kamienia i cegieł. Ze względu na technikę mu-
rarską podobną do tej, w jakiej zbudowany został Pałac Gi-
gantów na antycznej Agorze. S. Leigh datuje je na V wiek 
i uważa, że budowa tego akweduktu związana była z funda-
cją Pałacu Gigantów73. 

Pod koniec V wieku we wschodniej części antycznej Ago-
ry, wzdłuż późnorzymskich murów zbudowane zostały trzy 
zasilane przez późnorzymski akwedukt młyny wodne (ryc. 1: 
M1, M2, M3). E. Chiotis wysunął hipotezę, że lokalizacja mły-
nów w tak prestiżowym miejscu oraz użycie do ich napędza-
nia wody z wodociągu wskazują na ich publiczny charakter, 
bowiem  w 485 roku cesarz Zenon wydał dekret zakazujący 
wykorzystywania wodociągów publicznych do napędzania 

68 Na temat odbudowy miasta w IV w., zob. Castrén 1994: 1–2. Na temat 
warsztatów na terenie agory, zob. Frantz 1988: 80; Chiotis i Chioti 2011: 181.

69 Amico 2014: 685–687.
70 Chiotis i Chioti 2012: 408; Chiotis i Marinos 2016: 31–32.
71 Ziller 1887: tabl. VI.
72 Chiotis i Chioti 2011: 187–189; Chiotis 2011: 175.
73 Leigh 1998: 62–63, 65.

prywatnych młynów74. Młyny zasilane były wodą z akwe-
duktu jeszcze do końca VI wieku. Antyczna Agora, pomimo 
częściowej utraty znaczenia w V wieku jeszcze zachowywała 
swój publiczny charakter, co potwierdzają wznoszone w tym 
okresie na jej terenie posągi i budowle interpretowane jako 

74 Reynolds 1983: 31.

Ryc. 5.  Ateny. Pozostałości cysterny Justyniana na południowym zboczu 
Akropolu (fot. R. Szlązak)

Fig. 5.  Athens. Remains of the Justinian cistern on the southern slope 
of the Acropolis (photo by R. Szlązak)

Ryc. 6.  Ateny. Zabezpieczone zadaszeniem Łaźnie przy ulicy Vassilissis 
Amalias (fot. R. Szlązak)

Fig. 6.  Athens. Secured by the roofing Baths at Vassilissis Amalias 
Street (photo by R. Szlązak) 
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publiczne, np. Pałac Gigantów75. Najlepiej przebadany zo-
stał środkowy młyn, znajdujący się tuż przy zachodniej bra-
mie późnorzymskich murów (ryc. 1: M1). Była to budowla 
złożona z dwóch pomieszczeń. W mniejszym, połączonym 
z akweduktem, znajdowała się turbina wodna, w większym 
znajdował się napędzany siłą wody kamień młyński. Rury 
dostarczające wodę wykonane były z gliny, po uszczelnieniu 
pozwalały na prowadzenie wody pod ciśnieniem. O. Spain 
ustalił, że w zależności od intensywności przepływu wody, 
koło młyńskie osiągało prędkość od 11 do 24 obrotów na mi-
nutę76. Wykorzystana przez nie woda nadawała się później 
do użytku77. Przeprowadzone badania w południowym mły-
nie wykazały, że oprócz wykorzystywania akweduktu, młyn 
ten dodatkowo zasilany był przez skumulowaną w cysternie 
wodę deszczową. Na podstawie odkrytych monet ustalono, 
że funkcjonował do końca VI wieku78. 

Za panowania Justyniana na zboczach Akropolu zbudo-
wane zostały dwie duże cysterny: koło Klepsydry (ryc. 5) oraz 
w okolicy źródła Asklepiosa, a także duża cysterna na grzbie-
cie Akropolu – w miejscu cysterny z początku VI w. p.n.e. 
(ryc. 1: C2). Cysterny na zboczach zasilane były ze źródeł, 
a cysterna na grzbiecie wzgórza zasilana była przez wodę 
deszczową. Konstrukcja trzech cystern była podobna. Do ich 
budowy wykorzystano bardzo mocną, wodoodporną zapra-
wę kourasani 79.

ATEŃSKIE ZABYTKI HYDROTECHNIKI: 
EKSPOZYCJA, WYKORZYSTANIE  
ORAZ STAN OCHRONY PRAWNEJ 

Pomimo ponad stuletniej tradycji badawczej, stan rozpozna-
nia zabytków hydrotechniki w Atenach jest nierówny. Zabytki 

75 Chiotis 2011: 190.
76 Spain 1987: 340; Chiotis 2011: 186. 
77 Chiotis 2011: 187.
78 Parsons 1936: 70–90.
79 Tanoulas 2017: 178, 180, 188–190.

te możemy podzielić na dwie kategorie: konstrukcje związa-
ne z dostarczaniem wody (akwedukty, uregulowane rzeki, 
ujęcia wody, fontanny, studnie, cysterny, kanały) i obiekty 
związane z jej wykorzystaniem (łaźnie, młyny wodne, zega-
ry wodne, toalety publiczne). Podział ten pozwala je odpo-
wiednio zakwalifikować, dokonać oceny wartości bazowych, 
społecznych i ekonomicznych oraz przeprowadzić diagnozy 
stanu zachowania i zagrożeń. Ustalenia powinny uwzględ-
niać indywidualnie potrzeby dotyczące dokonywania prac 
konserwatorskich, zakresu możliwych ingerencji, sposobu 
użytkowania, określenia parametrów kształtowania zabudo-
wy w ich pobliżu. 

Dużym zagrożeniem dla dziedzictwa hydrotechniki są 
trzęsienia ziemi i działanie erozyjne samej wody. Przede 
wszystkim narażone są na nie zabytki z pierwszej grupy, zwią-
zane z dostarczaniem wody do miasta. Niebezpieczeństwo 
stwarza działalność człowieka, sposób użytkowania i związa-
ny z nim stan własnościowy, mogące prowadzić do degrada-
cji przypisywanych im wartości. W zależności od lokalizacji 
opieka prawna nad nimi jest zróżnicowana. Brak użytkowa-
nia zabytków techniki lub użytkowanie niezgodne z pierwot-
ną funkcją często może prowadzić do postępowania erozji 
ich elementów wywołanej, np. nadmiernym wysuszeniem 
wodoodpornej zaprawy, rozsadzaniem konstrukcji przez ro-
ślinność. Zagrożeniem mogą być również niefachowo pro-
wadzone prace remontowe, konserwatorskie, adaptacyjne 
i rewitalizacyjne. W tym przypadku ważne jest oszacowanie 
stanu ochrony prawnej.  

Wciąż działające akwedukty – Hadriana i Hymet, poło-
żone są głęboko pod powierzchnią ziemi. Zagrożonymi ele-
mentami ich konstrukcji są przede wszystkim znajdujące się 
ponad powierzchnią zakończenia szybów. W większości są 
one rozpoznane i zapieczętowane, część z nich znajduje się 
na terenach należących do miasta, np. w parkach, skwerach, 
lub przystankach. Inne jednak znajdują się na prywatnych 
posesjach. Pomimo że ich lokalizacja GPS udostępniona jest 
publicznie, nie są one dobrze wyeksponowane i dostęp do 
nich jest utrudniony, a w przypadku niektórych niemożliwy. 
Szyby nie posiadają oznakowania w postaci tabliczek infor-
macyjnych. Zagrożeniem dla konstrukcji akweduktów są 
prowadzone wzdłuż ich przebiegu prace ziemno-budowla-
ne. Na przykład, słabo rozpoznany Akwedukt Hymet prze-
cięty został podczas budowy stacji metra Evangelismos oraz 
w trakcie budowy podziemnego garażu w dzielnicy Goudi 
w 2004 roku. W związku z włączeniem do sieci wodociągo-
wej miasta Akweduktu Hadriana, objęty jest on dodatkową 
ochroną prawną. W miejscu jego rzymskiej stacji pośredniej 
na Likabet zbudowana została w XIX wieku nowa, powtarza-
jąca jej układ konstrukcja, która pełni funkcję przepompow-
ni. Fragment dekoracji rezerwuaru (aqua castellum) wraz 
z inskrypcją dedykacyjną (CIL III 549) po odkryciu w Ogrodzie 
Narodowym (Ethnikós Kípos) zachowano in situ jako stałą 
ekspozycję80. Konstrukcje akweduktów Pizystrata, późno-
rzymskiego i Długiego Muru zostały w większości zniszczone. 
Fragmenty Akweduktu Pizystrata odkryte w trakcie budowy 

80 Leigh 1997: 279, 1988: 107.

Ryc. 7.  Ateny. Wnętrze podziemnego tunelu akweduktu Hadriana, stan 
obecny (fot. Urban Speleology)

Fig. 7.  Athens. The interior of the transmission network of the Hadrian 
aquaduct, current state (photo Urban Speleology)
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stacji metra Evangelismos i Syntagma, udostępnione zostały 
w stałej ekspozycji archeologicznej stacji metra. Jego części 
naziemne obecnie można oglądać koło stacji metra Evange-
lismos i na terenie parku archeologicznego Liceum Arysto-
telesa. Z konstrukcji późnorzymskiego akweduktu zachowały 
się jedynie pojedyncze filary arkad i pozostałości cystern. Nie 
stanowią one jednak atrakcji turystycznej. Dostęp do nich 
jest utrudniony, a stan zachowania filarów zły. Porośnięte 
wysoką roślinnością, narażone są na zniszczenie. 

Inną grupą zabytków są kanały odwadniające i regulacje 
rzek. Rzeka Illisos została uregulowana i przykryta betonową 
konstrukcją w XIX wieku i obecnie niewidoczna jest w to-
pografii miasta. Jedyne pozostałości po jej dawnym korycie 
można oglądać między parkiem archeologicznym Olimpejo-
nu, a zrekonstruowanym antycznym stadionem. W tym sa-
mym miejscu w konstrukcji współczesnego mostu widoczne 
są pozostałości mostu rzymskiego. Całkowicie przykryta na 
terenie miasta już w okresie rzymskim rzeka Eridanos płynie 
pod centrum współczesnych Aten81. Jej poprowadzony tu-
nelem odcinek odkryty został w trakcie budowy stacji metra 
Monastyraki. Cześć konstrukcji tunelu zachowana została in 
situ i wyeksponowana jako stała wystawa wewnątrz stacji 
metra82, a część uregulowanego koryta udostępniona jest 
zwiedzającym poza antycznymi murami miasta, w ramach 
ekspozycji parku archeologicznego Kerameikos. Na terenie 

81 Fragment koryta małej rzeki Eridanos odkryty został na głębokości 6 m.
82 Charowska 2016: 126, 128.

parków archeologicznych: Kerameikos oraz antycznej Agory, 
do dziś widoczne są pozostałości Wielkiego Kanału odwad-
niającego. 

Na terenie zboczy Akropolu, w stanie umożliwiającym 
rozpoznanie funkcji, zachowały się dwie cysterny, obie 
z okresu rządów Justyniana: jedna znajdująca się koło Źródła 
Asklepiosa oraz druga koło Klepsydry.  Również na zboczach 
Akropolu zachowały się pozostałości czterech ujęć wody – 
Klepsydry, Mykeńskiego i dwóch koło świątyni Asklepiosa. 
Wszystkie znajdują się w obrębie parku archeologicznego. 
Udostępnione zwiedzającym jest jedynie ujęcie Klepsydry, 
gdzie w 2016 roku ukończono wieloletnie prace konserwa-
torskie. W świątyni Asklepiosa prowadzone są badania i pra-
ce konserwatorsko-rekonstrukcyjne uniemożliwiające do 
nich dostęp. Planowane jest udostępnienie ujęcia wody ze 
źródła mykeńskiego, obecnie jednak prowadzące do niego 
odtworzone wcześniej drewniane schody, zawaliły się. Do-
stęp do jaskini jest możliwy z podnóża zbocza w nieoznako-
wanym miejscu. 

Na terenie parku archeologicznego antycznej Agory udo-
stępnione zwiedzającym i oznakowane tablicami informacyj-
nymi są pozostałości Fontanny Enneakrounos oraz dwóch 
zegarów wodnych (ryc. 1: ZG2, ZG3). Jednym z najlepiej 
zachowanych zabytków antycznych Aten jest zegar Androni-
kosa (Wieża Wiatrów), który znajduje się na terenie parku 
archeologicznego rzymskiej Agory (ryc. 1: ZG1). W latach 
2014–2015 były tam prowadzone prace konserwatorskie 
w ramach programów ramowych 2007–2013 Conservation 
and valorization of the Horologion of Andronikos of Kyrrhos, 

Ryc. 8.  Schemat budowy akweduktu Hadriana w Atenach (za: Korres 2002: 15)
Fig. 8.  Schematic drawing of construction of the Hadrian aqueduct in Athens (after: Korres 2002: 15)
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at the archaeological site of the Roman Agora of Athens. Od 
końca 2016 r. wnętrze Wieży Wiatrów jest udostępnione 
zwiedzającym. Na terenie parku archeologicznego rzymskiej 
Agory znajduje się również inny zabytek hydrotechniki - ufun-
dowane przez Hadriana duże publiczne toalety. Obiekt jest 
w dobrym stanie zachowania. Posiada oznakowania i tablicę 
informacyjną i stanowi jeden z głównych punktów trasy tury-
stycznej parku. Innymi zabytkami hydrotechniki są pozosta-
łości po młynach wodnych, studniach i łaźniach znajdujące 
się na terenie antycznej Agory. Studnie nie są udostępnione 
zwiedzającym, przykryte są metalowymi kratami. W obrębie 
parku znajdują się pozostałości dwóch młynów wodnych, 
z których dobrze czytelną konstrukcję i funkcję posiada jedy-
nie młyn środkowy. Obiekt jest dobrze oznakowany. 

Spektakularnymi dużymi obiektami na terenie Aten są 
łaźnie, obiekty te odkryte zostały na terenie nowej dzielnicy 
Hadriana, na terenie antycznej Agory i koło bramy Dipilon. 
Obecnie odsłonięte i możliwe do zwiedzania są fundamen-
ty łaźni Pałacu Gigantów na antycznej Agorze, łaźnie na te-
renie parku archeologicznego Olimpejonu, łaźnie w Parku 
Narodowym, łaźnie przy ulicy Vassilissis Amalias (dostępne 
dla zwiedzających od 2004) (ryc. 1: Ł1), łaźnie przeniesione 
z ternu budowy metra Syntagmy i zrekonstruowane na te-
renie Uniwersytetu Narodowego Kapodistriasa w Atenach. 
Dwa ostatnie obiekty są zadaszone ze względu na wyjąt-
kową wartość wynikającą z dobrego stanu ich zachowania 
(ryc. 6). Mozaiki łaźni na terenie Parku Olimpejonu są przy-
kryte i zabezpieczone, nie są widoczne dla zwiedzających. 
Okazjonalnie otwierane są również łaźnie znajdujące się pod 
bizantyńskim kościołem św. Nikodema. Łaźnie koło bramy 
Dipilon znajdują się częściowo pod współczesną zabudową 
miasta. Ich odsłonięta cześć znajduje się na terenie prowa-
dzonych prac archeologicznych przez The American School 
of Classical Studies at Athens. Obiekty znajdujące się na te-
renie parków archeologicznych są dobrze wyeksponowane 
i oznaczone. W celu właściwego zachowania ich konstrukcji 
prowadzone są regularne prace zabezpieczające.

Wzgórze Akropolu wpisane jest na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Podlega ono jurysdykcji Ministerstwa Kul-
tury, Edukacji i Spraw Religijnych, za pośrednictwem Eforatu 
ds. Starożytności w Atenach, odpowiedzialnego za bezpie-
czeństwo i ochronę obiektów, a także za regulacje dotyczące 
ruchu turystycznego. Na podstawie ustawy nr 3028/2002 
podlega wyjątkowej ochronie83. Ponadto obszar buforowy 
dookoła Akropolu i strefa peryferyjna (która odpowiada gra-
nicom starożytnego miasta Aten i jego okolic) podlega regu-
lacjom prawnym dotyczącym ochrony własności i zapewnia 
wizualną integralność terenu84. W 1975 roku powołany zo-

83 Ustawa o ochronie zabytków starożytnych i dziedzictwa kulturowego 
z dnia 28 czerwca 2002 r., wydana w wersji greckiej i angielskiej: Nómos 
3028/2002, Gia tin prostasía ton Archaiotíton kai en génei tis Polistikís 
Klironomiás; Law 3028/2002 on the Protection of Antiquities And Cultural 
Heritage In General.

84 Rozporządzenia Ministerstwa Kultury, Edukacji i Spraw Religijnych Grecji 
dotyczące strefy buforowej wokół Akropolu: F01 / 12970/503 / 25.2.82 
oraz wyznaczenia strefy peryferyjnej starożytnych Aten F43 / 7027/425 / 
29.1.2004.

stał specjalny Komitet do spraw Restaurowania i Konserwacji 
Zabytków Akropolu (Ypiresía Syntírisis Mnimeíon Akrópolis), 
który odpowiedzialny jest za planowanie, kierowanie i nad-
zór nad interwencjami. Prace konserwatorskie na terenie 
i w obrębie Akropolu w strefie peryferyjnej finansowane są 
z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej85. 

Duża część zabytków hydrotechniki Aten znajduje się 
na terenie parków archeologicznych lub w strefie peryfe-
ryjnej Akropolu. Zabytki te podlegają specjalnej ochronie. 
Dobrze zabezpieczone są obiekty znajdujące się na terenie 
instytucji państwowych, jak łaźnie na terenie uniwersytetu. 
Najbardziej narażane są zabytki znajdujące się na posesjach 
prywatnych, poza ochronną strefą peryferyjną. Stan zacho-
wania zabytków oprócz instytucji państwowych monitoro-
wany jest przez środowisko greckich archeologów i specja-
listów dziedzin pokrewnych skupionych wokół Greckiego 
Stowarzyszenia Archeologów, Uniwersytetu i Politechniki 
oraz przez duże międzynarodowe środowisko archeologów 
skupione wokół osiemnastu zagranicznych instytucji dzia-
łających w Atenach. W 2014 roku w wyniku reformy ad-
ministracji ochrony dziedzictwa kultury w Grecji doszło do 
przebudowania systemu zarządzania eforatów (lokalnych 
biur ochrony dziedzictwa kultury). Pięć biur ateńskich spra-
wujących opiekę nad kolejno zabytkami prehistorycznymi 
i klasycznymi, rzymskimi, bizantyńskimi oraz nowożytnymi 
połączonych zostało w jedną instytucję86. 22 stycznia 2018 r. 
uchwalona została nowa ustawa o organizacji Ministerstwa 
Kultury i Sportu w Grecji; nowe przepisy dodatkowo pogłę-
biają proces centralizacji zarządzania biurami ds. ochrony 
dziedzictwa kultury w Grecji87.  

Ateńskie zabytki hydrotechniki, rozległa sieć akweduk-
tów i związanej z nim infrastruktury postrzegane jako spój-
ny system, umożliwiają prześledzenie rozwoju rozwiązań 
technicznych na przestrzeni wieków. Niekorzystna struk-
tura geologiczna i klimat powodowały, że poza samym 
wzgórzem Akropolu, bogatym w źródła wody, obszar Do-
liny Ateńskiej nie sprzyjał osadnictwu. Rozwój obszarów 
miejskich spowodowany wzrostem populacji, jak zauważa 
E. Chiotis, wymuszał szukanie coraz to nowych rozwiązań 
technicznych i możliwości pozyskiwania wody88. Dwa akwe-
dukty możemy uznać za pionierskie pod względem prac 
geologicznych: Hymet i Hadriana, gdyż w całości zasilane 
były wodami gruntowymi zbieranymi na całej ich długo-
ści. Również wyjątkowe rozwiązanie zostało zastosowane 
w przypadku Akweduktu Długiego Muru, który był zasilany 
przez podskórne wody rzeki Illisos. Zarówno Akwedukt Hy-

85 Na temat powołania i pracy komitetu, zob. Mallouchou-Tufano 2012: 
473-476. W latach 2007-2018 prace finansowane były z funduszy 
regionalnych National Strategic Reference Framework 2007-2013 
(gr. Ethnikó Stratigikó Plaísio Anaforás; dalej: ESPA) oraz ESPA (2014-
2020); zob. National Strategic Reference Framework (NSRF). Internet: 
https://2007-2013.espa.gr/en/Pages/BestPracticesFS.aspx?item=1113 
(wgląd 07.05.2018).

86 Dekret prezydencki 104/2014 – Dziennik rządowy 171/Α/28-8-2014 
(Proedrikó Diátagma 104/2014 – FEK 171/A/28-8-2014).

87 Dekret prezydencki 4/2018 – Dziennik rządowy 7/Α/22-1-2018 (Proedrikó 
Diátagma 4/2018 – FEK 7/A/22-1-2018).

88 Chiotis i Marinos 2016: 16.
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met jak i Akwedukt Hadriana cały czas pełnią swoją funkcję, 
dostarczając wodę do miasta. Ich konstrukcja fascynuje ba-
daczy, dodatkowo w ostatnich latach widoczny jest wzrost 
zainteresowania naukowego i turystycznego dziedzictwem 
hydrotechniki miasta, o czym świadczą liczne publikacje, 
wykłady i spotkania oraz sposób ekspozycji zabytków. Dzie-
dzictwo hydrotechniki Aten traktowane jako jeden system 
stanowią potencjał naukowy, dydaktyczny i turystyczny,  
który powinien zostać objęty spójnym systemem ochrony 

i zarządzania. Przeprowadzona reforma strukturalna efora-
tów polegająca na centralnym zarządzaniu lokalnych biur 
ochrony dziedzictwa kultury, oraz obecny system prawny 
sprzyja rozwiązaniom polegającym na budowaniu tema-
tycznych systemów ochrony zabytków89. 

89 W artykule pominięte zostały zabytki nieistniejące już, znane jedynie 
z wyników prac archeologicznych lub ponownie przykryte ziemią. 

Wykaz cytowanej literatury:

D’Amico, A. 
2011. Le terme a nord dell’Olympieion, [w:] E. Greco, S. Foresta, E. Ga-

gliano, S. Privitera i O. Voza (red.), Topografia di Atene. Sviluppo 
urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., Tomo II: Colline 
sud occidentali - Valle dell’Ilisso, 454–458. Atene – Paestum: Scu-
ola Archeologica Italiana di Atene.

2014. Il grande complesso termale di pi. Syntagmatos, [w:] F. Longo, 
R. Cesare i D. Marchiandi (red.), Topografia di Atene. Sviluppo ur-
bano e monumenti dalle origini al III secolo d.C. Tomo III: Quartieri 
a nord e a nord-est dell’Acropoli e Agora del Cerameico, 685–687. 
Atene-Paestum: Scuola Archeologica Italiana di Atene.

Barkas V., M. Kosma, E Papafloratou i E. Rossiou
2004. North, East, West slope of the Acropolis. Athens: Association of 

Friends of the Acropolis.
Baturo, W. (red.)
2017. Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-

we PWN.
Broneer, O.
1939. A Mycenaean Fountain on the Athenian Acropolis. Hesperia 8: 

317–433.
1936. The cave on the east slope of the Acropolis. Hesperia 5: 249–272.
Bouras, C.
1981. City and village: urban design and architecture. Jahrbuch der Ös-

terreichischen Byzantinistik 31 (2), 611–653. 
1990. The city of Athens during the Hellenistic period, [w:] Akten des XIII. 

Internationalen Kongresses für klassische Archäologie Berlin 1988, 
267-274. Mainz am Rhein: Deutsches Archäologisches Institut.

Camp, J.M.
1977. The water supply of Ancient Athens from 3000 to 86 BC (Ph. D.  dis-

sertation, Princeton University).
1979. A drought in the late eighth century BC. Hesperia 48: 397–411.
1982. Drought and famine in the 4th century BC. Hesperia Supplements. 

Studies in Athenian Architecture, Sculpture and Topography 20: 9–17.
2001a. The archaeology of Athens. New Haven - London: Yale University 

Press.
2001b. The Athenian Agora: excavations in the heart of the classical city. 

Cambridge: Cambridge University Press.
2007. Excavations in the Athenian Agora 2002-2007. Hesperia 76: 627–663.
2008. The Agora excavations: a summary of recent work on Roman Ath-

ens, [w:] S. Vlizos (red.), I Athína katá ti Romaïkí epochí. Prósfates 
anakalýpseis, nées érevnes, 87–97. Athens: Benaki Museum. 

Castrén, P.
1994. General aspects of life in post-Herulian Athens, [w:] P. Castrén 

(red.), Post Herulian Athens: aspects of life and culture in Athens, 
A.D. 267–529, 1–14. Helsinki: Finnish Institute at Athens. 

Cesare, R. 
2014a. La canalizzazione dell’Eridano, [w:] F. Longo, R. Cesare i D. Mar-

chiandi (red.), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti 
dalle origini al III secolo d.C. Tomo III: Quartieri a nord e a nord-est 
dell’Acropoli e Agora del Cerameico, 962–964. Atene – Paestum: 
Scuola Archeologica Italiana di Atene.

2014b. Le terme romane Nell’angolo, [w:] F. Longo, R. Cesare i D. Mar-
chiandi (red.), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti 
dalle origini al III secolo d.C. Tomo III: Quartieri a nord e a nord-est 
dell’Acropoli e Agora del Cerameico, 973–974. Atene – Paestum: 
Scuola Archeologica Italiana di Atene.

Charowska, E.M.
2016. Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy 

zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: założenia teoretycz-
ne i rozwiązania praktyczne, [w:] Z. Kobyliński, E.M. Charowska 
i Ł. Kowalczyk, Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologicz-
no-architektonicznych, 49–166. Archaeologia Hereditas 6. War-
szawa – Zielona Góra: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynał 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundacja Acheologicznej.

Chiotis, E.D.
2011. Water supply and drainage works in the Agora of ancient Athens, 

[w:] A. Giannikouri (red.), The Agora in the Mediterranean from 
Homeric to Roman times. International Conference, Kos 14—17 
April 2011, 165–180. Athens: Ministry of Culture.

2016. Underground aqueducts: types, definitions, and general conc-
lusions, [w:] A.N. Angelakis, E. Chiotis, S. Eslamian i H. Weingart-
ner (red.), Underground aqueducts handbook, 3–9. New York: CRC 
Press.

2018. The Hadrianic aqueduct of Athens and the underlying tradition of hy-
draulic engineering, [w:] G.A. Aristodemou i T.P. Tassios (red.), Great 
waterworks in Roman Greece. Aqueducts and monumental fountain 
structures. Function in context, 70–97. Oxford: Archaeopress.

Chiotis E.D. i L.E. Chioti
2011. Productive activities in the ancient Agora of Athens in late Roman 

times, [w:] Giannikouri (red.), The Agora in the Mediterranean 
from Homeric to Roman times. International Conference, Kos 14–
17 April 2011, 181–196. Athens: Ministry of Culture. 

2012. Water supply of Athens in the antiquity, [w:] A.N. Angelakis, 
L. Mays, D. Koutsoyiannis i N. Mamassis (red.), Evolution of water 
supply through the millennia, 407–442. London – New York: IWA 
Publishings.

2014. Drainage and sewerage systems at ancient Athens, [w:] A.N. An-
gelakis i J.B. Rose, (red.), Evolution of sanitation and wastewater 
technologies through the centuries, 315–332. London: IWA Pub-
lishing.



122 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Roman Szlązak

Chiotis, E.D. i G.P. Marinos
2016. Geological aspects on the sustainability of ancient aqueducts of 

Athens. Bulletin of the Geological Society of Greece 46: 16–38.
Christaki M., G. Stournaras, P. Nastos i N. Mamasis 
2016. The majestic Hadrianic Aqueduct of the city of Athens. Global 

NEST Journal 18 (3): 559–568.
Chrysoulaki, S., T. Evangelou, P. Koutis i G. Peppas
2016. Underground structures for the water supply in Ancient Piraeus, 

[w:] A.N. Angelakis, E. Chiotis, S. Eslamian i H. Weingartner (red.), 
Underground aqueducts handbook, 48–50. New York: CRC Press.

Corso, A.
2009. A few thoughts on the Tower of the Winds in Athens, [w:] S. Drou-

gou, D. Evgenidou, Ch. Kritzas, N. Kaltsas, B. Penna, I. Tsourti, M., 
Galani-Krikou i E. Ralli (red.), Kermátia filías. Timitikós tómos gia 
ton Ioánni Toyrátsogloy, B. Epigrafikí, archaiología, varia 313–319. 
Athens: Hellenic Ministry of Culture – Numismatic Museum. 

Curtius, E. 
1847. Über städtische Wasserbauten der Hellenen. Archäologische Ze-

itung 5: 19–31.
1886. Die Quellen der Akropolis. Hermes 21: 198–205.
Dörpfeld, W.
1888. Der Eridanos. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Insti-

tuts, Athenische Abteilung 13: 211–220.
Frantz, A. 
1988. The Athenian Agora. Vol. 24. Late Antiquity: A.D. 267–700. Prince-

ton: The American School of Classical Studies at Athens.
Giannikapani, E.
2017. The historical development of the Spring of Klepsydra on the north 

slope of the Acropolis of Athens, [w:] K. Wellbrock (red.), Cura Aqu-
arium in Greece, Proceedings of the 16th International Conference 
on the History of Water Management and Hydraulic Engineering 
in the Mediterranean Region 28th to 30th of March 2015, 133–174. 
Siegburg: Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft (DWhG) e. V.

Judeich, W.
1931. Topographie von Athen. München: Beck.
Kienast, H.
1997. The Tower of the Winds in Athens: Hellenistic or Roman?, [w:] M.C. 

Hoff, i S.I. Rotroff (red.), The Romanization of Athens: proceedin-
gs of an international conference held at Lincoln, Nebraska (April 
1996), 53–65. Oxford: Oxbow Books.

Kordellas, A.
1879. Ai Áthínai Exetazoménai ýpó Ýdravlikín Epopsin. Athens: Philokalia.
Korres, M., (red.)
2010. Oi prótoi Chártes tis póleos ton Athinón. Athína: Mélissa.
Lang, M. 
1968. Waterworks in the Athenian Agora. Agora Picture Book No. 11. 

Princeton: American School of Classical Studies at Athens.
Leigh, S.
1997. The ′reservoir′ of Hadrian in Athens. Journal of Roman Archaeolo-

gy 10: 279–290.
1998. The Aqueduct of Hadrian and the water supply of Roman Athens. 

Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania.
2000. Interdisciplinary research on the aqueduct of Hadrian in the Athe-

nian Agora, [w:] G.C.M. Jansen (red.), Cura Aquarum in Sicilia. Pro-
ceedings of the Tenth International congress on the History of Wa-
ter management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean 
Region, Syracuse, May 16–22, 1998, 117–124. Leiden: Stichting 
Bulletin antieke beschaving.

2001. A survey of the Early Roman hydraulics in Athens, [w:] A.O. Ko-
loski-Ostrow (red.), Water use and hydraulics in the Roman city, 
65–82. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company.

Lungo, F.
2010. Resti di abitazioni nell’area della piazza della cd. Enneakrounos 

di Dörpfeld, [w:] E. Greco (red.), Topografia di Atene. Sviluppo ur-
bano e monumenti dalle origini al III secolo d. C., Tomo I: Acropoli, 
Areopago, tra Acropoli e Pnice, 263–265. Atene-Paestum: Scuola 
Archeologica Italiana di Atene.

2011a. Il complesso termale dello Zappion (Bagno K), [w:] E. Greco, S. 
Foresta, E. Gagliano, S. Privitera i O. Voza (red.), Topografi di At-
ena, Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., 
Tomo II: Colline sud occidentali – Valle dell’Ilisso, 443–444. Atene 
– Paestum: Scuola Archeologica Italiana di Atene.

2011b. Le terme sotto la chiesa di Hag. Nikodemos L’attuale, [w:] E. Greco, 
S. Foresta, E. Gagliano, S. Privitera i O. Voza (red.), Topografi di 
Atena, Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., 
Tomo II: Colline sud occidentali – Valle dell’Ilisso, 445–447. Atene – 
Paestum: Scuola Archeologica Italiana di Atene.

Mays, L., M. Sklivaniotis i A.N. Angelakis
2012. Water for human consumption through history, [w:] A.N. Ange-

lakis, L. Mays, D. Koutsoyiannis i N. Mamassis (red.), Evolution of 
water supply through the millennia, 19–42. London – New York: 
IWA Publishing.

Mallouchou-Tufano, F.
2012. Thirty years of anastelosis works on the Athenian Acropolis 1975-

2005 (2006), [w:] S. Sullivan i R. Mackay (red.), Archaeological 
sites: conservation and management, 473–476. Los Angeles: Get-
ty Conservation Institute.

Monaco, M.C.
2014. La fontana della Pnice (Enneakrounos di Dörpfeld), [w:] E. Greco 

(red.), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle 
origini al III secolo d. C., Tomo I: Acropoli, Areopago, tra Acropoli e 
Pnice, 262–263. Atene – Paestum: Scuola Archeologica Italiana di 
Atene.

Orlandos, A.
1940. O proorisµós tou voreíos tou Orologíou Androníkou tou Kyrrístou 

Roµaïkoú ktísµatos. Praktiká tis Akadimías Athinón IE΄15: 251–
260. 

Papageorgiou-Venetas, A.
2010. Póleis kai mnimeía stin Elláda tou Óthonos. Athens: The Archaeo-

logical Society of Athens.
2009. Friedrich Stauffert: Städte und Landschaften in Griechenland zur 

Zeit König Ottos. Ruhpolding: Harrassowitz Verlag.
Parsons, A.W.
1936. A Roman water-mill in the Athenian agora. Hesperia 5: 70–90.
1943. Klepsydra and the paved court of the Pythion. Hesperia 12: 191–

267.
Pearson, V.
1997. Hydrology in the ancient Agora of Athens c. 6th Century BC – 4th 

Century BC. The archaeology of water engineering in Antiquity. At-
ene: wydane nakładem autorki. 

Regueiro, M., M. Stamatakis i K. Laskaridis
2014. The geology of the Acropolis (Athens, Greece). European Geol-

ogist 38: 35–52.
Reynolds, T.
1983. Stronger than a hundred men. A history of the vertical water 

wheel. Baltimore: JHU Press.



123KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 7 • Dziedzictwo techniki

Dwanaście wieków ateńskiego dziedzictwa hydrotechniki

Rhizopoulou, S.
2008. Meléti kai scholiasmós tou érgou tou A. Kordélla (Ai Athínai exe-

tazómenai ypó ydravlikín épopsin, 1879), me anaforés stin ydrologikí 
katástasi tis Attikís, [w:] A. Zouboulis, A. Kungolos i P. Samaras (red.), 
2nd Conference on Small and decentralized water and wastewater 
treatment plants, May 2–4, 2008, 451–455. Thessaloniki: Graphima. 

Shear, T.
1997. The Athenian Agora: excavations of 1989-1993. Hesperia 66: 495– 

548.
Spain, R.J.
1987. The Roman watermill in the Athenian Agora: a new view on the 

evidence. Hesperia 56: 335–353.
Stroszeck, J.
2014. Water management in Classical Athens: cisterns of the classical bath-

house on the Kerameikos Road in front of the Dipylon, [w:] I.K. Ka-
lavroutsiotis i A.N. Angelakis (red.), International Water Association 
(IWA) Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: 
Traditions and Culture Patras (Greece), 22–24 March 2014, 499–507. 
Patras: International Water Association & Hellenic Open University.

Tamvakis, N.
2005. The Peisistratean Aqueduct and the National Garden. The Nature 

110: 33–36.
Tanoulas T.
2017. Waterworks at the northwest end of the Athenian Acropolis from 

Prehistory to date, [w:] K. Wellbrock (red.), Cura Aquarum in 
Greece, Proceedings of the 16th International Conference on the 
History of Water Management and Hydraulic Engineering in the 
Mediterranean Region Athens, Greece 28–30 March 2015, 175–
192. Leiden: Stichting Bulletin antieke beschaving.

Theocharaki, Α.M.
2015. Ta archaía teíchi ton Athinón. Athina: Ellinikí Epigrafikí Etaireía.
Thompson, H.A. 
1955. Excavations in the Athenian Agora. Hesperia 24: 57–69.
1962. The Athenian Agora. A guide to the excavation and museum. Ath-

ens: American School of Classical Studies at Athens (wyd. II).
Thompson, H.A. i. R. Wycherley
1972. The Agora of Athens. The American excavations in the Athenian Ago-

ra. vol. XIV. Princeton: American School of Classical Studies at Athens.

Tölle-Kastenbein, R.
1994. Das archaische Wasserleitungsnetz für Athen und seine späteren 

Bauphasen. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern.
Travlos, I.
1960. Poleodomikí exélixis ton Athinón, Apó ton proïstorikón chrónon 

méchri ton archón tou 19ou aiónos. Athens: Ekdoseis Kapon.
1971. A pictorial dictionary of Ancient Athens. New York: Praeger 

Publishers.
Wachsmuth, C.
1885. Eridanos und Ilissos. Rheinisches Museum für Philologie 40: 

469–473.
Wycherley. R.E.
1978. The stones of Athens. Princeton: Princeton University Press.
Vanderpool, E.
1965. The Acharnian Aqueduct, [w:] Nikolaidi-Gavrili (red.), Charistírion 

eis Anastásion K. Orlándon. Vol. 1, 166–175. Athens: Archaeolog-
ical Society at Athens. 

Ziller, E.
1877. Untersuchungen über die antiken Wasserleitungen Athens. Mit-

teilungen des Deutschen Archäologischen Institutes, Athenische 
Abteilung 2: 107–131. 

Zych, M. (red.)
2013. Urzędowy wykaz nazw geograficznych świata. Warszawa: Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii.

Źródła internetowe
Urbanspeleology. Intenet: http://urbanspeleology.blogspot.gr/ (wgląd 

07.05.2018)
National Strategic Reference Framework (NSRF). Internet: https://2007-2013.

espa.gr/en/Pages/BestPracticesFS.aspx?item=1113 (wgląd 07.05.2018)

Akty prawne:
Nómos 3028/2002, Gia tin prostasía ton Archaiotíton kai en génei tis Polis-

tikís Klironomiás
Law 3028/2002 on the Protection of Antiquities And Cultural Heritage In 

General.
Proedrikó Diátagma 104/2014 – FEK 171/A/28-8-2014
Proedrikó Diátagma 4/2018 – FEK 7/A/22-1-2018



124 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Roman Szlązak

Roman Szlązak

Twelve centuries of the Athenian hydrotechnical heritage from the archaic to the early Byzantine 
period

Summary

For a long period of its existence, Athens faced with the 
problem of the water supply. On the basis of preserved in 
situ remains of hydrotechnical structures, which consist aq-
ueducts, canals, regulated rivers, bridges, wells, fountains, 
cisterns and baths. It is possible to trace the development 
of the city’s water supply infrastructure from the archaic to 
the early Byzantine period. The state of preservation and ex-
posure of these monuments is uneven. Irrespective of the 
channels network which are operating under the surface of 

the modern city, both Athenians and the tourists have rela-
tively little knowledge about them. The first part of the arti-
cle presents history of the water supply in Athens from the 
archaic to the early Byzantine period. The second part shows 
the state of recognition and preservation of individual mon-
uments. In the final part I am presenting the assessment of 
exposure, the use and the state, of legal protection.

Translated by Roman Szlązak



ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS 15

Marcella de Bari – mgr, archeolog, doktorantka Uniwer-
sytetu La Sapienza w Rzymie

Maciej Berkowski – lic., student w Instytucie Archeolo-
gii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ryszard Cędrowski – mgr, archeolog, Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie

Piotr Gerber – dr inż. arch., architekt i historyk, adiunkt 
Politechniki Wrocławskiej, założyciel Muzeum Prze-
mysłu i Kolejnictwa na Śląsku oraz Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Krystyna Gutowska – dr, polonista i filozof, zajmuje się 
estetyką, filozofią kultury, zarządzaniem dziedzic-
twem kulturowym

Piotr Kałużyński – mgr, archeolog, absolwent Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Kinga Kimic – dr inż., adiunkt w Katedrze Architektury 
Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ar-
chitektury Krajobrazu - SGGW w Warszawie

Aleksandra Maron – mgr, archeolog, Dział Ochrony Za-
bytków, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Paweł Mierosławski – mgr inż. mechanik i elektroenerge-
tyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei 

Dominika Oleś – mgr inż. arch., doktorantka w Katedrze 
Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Wydział Archi-
tektury Politechniki Wrocławskiej 

Piotr Piekarz – mgr, archeolog, pracownik Państwowe-
go Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Katarzyna Pietrzak – mgr, pracownik Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu

Hanna Pilcicka-Ciura – mgr, archeolog, Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warsza-

wie, pracownik Państwowego Muzeum Archeologicz-
nego w Warszawie

Kamil Rabiega – mgr, doktorant w Instytucie Arche-
ologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Ryszard Rybarczyk – mgr, historyk, interesuje się histo-
rią rozwoju środków transportu oraz średniowiecz-
nym rzemiosłem

Rafał Solecki – dr, archeolog, adiunkt w Instytucie Ar-
cheologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego 

Piotr Szkiłądź – mgr, archeolog, doktorant w Instytucie 
Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie

Roman Szlązak – mgr, archeolog, doktorant w Instytucie 
Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie

Konrad Szostek – lic., student w Instytucie Archeologii, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne

Rafał Trzaska – inż., elektronik ze specjalnością teleko-
munikacja, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Ślą-
sku, społeczny opiekun zabytków

Paweł Wróblewski – dr, archeolog i historyk

Sebastian Wróblewski – mgr inż., architekt krajobrazu

Katarzyna Zdeb – mgr, doktorant w Instytucie Arche-
ologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich, Oddział w Warszawie

Magdalena Żurek – dr, adiunkt w Instytucie Archeolo-
gii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Noty o autorach

213
ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS 15


